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 موجز

                     تقرير اخلبري املستقل          تاريخ                                     جنة حقوق اإلنسان السابقة، يعود                       باجلدول الزمين لل                     ألسـباب تتعلق         ً   نظـراً  
) E/CN.4/2006/115(            وال      ٢٠٠٦       يناير   /                                                                          ، الذي وزع أثناء الدورة الثانية جمللس حقوق اإلنسان، إىل كانون الثاين      
      ومن مث   .                                                                                            تناول بالتايل سوى احلالة يف هاييت إبان احلكومة االنتقالية اليت كان يرأسها رئيس الوزراء جريار التورتو ي

  )                      باللغة الفرنسية فقط   (                                                                              ع على اجمللس حتديث خمتصر سترد اإلشارة إليه فيما يلي، يف شكل وثيقة عمل                َّ زَّ     ُ    فقـد وُ  
  .                       لسياسية واملؤسسية يف هاييت                                         عكس التحوالت الرئيسية اليت استجدت يف احلياة ا ت

                                                                        مل يتمكن اخلبري املستقل، ألسباب صحية تعاىف منها اآلن، من إجراء زيارته اليت كانت              من جهة أخرى،  و 
       ً              استناداً إىل معلومات      ،                إىل حد كبري    ،                 أعد هذا التقرير       فقد          وعليه،  .     ٢٠٠٦                             خالل الربع الثالث من عام                  يف البداية            مقـررة   

ـ  ِّ مِّ ُ ُج                                                                                              مع املدين وبالتعاون مع اإلدارات املتخصصة التابعة لبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف                                 ت مـن منظمات اجملت       ع
                  ومن جهة أخرى            من جهة،                                                                                          هـاييت، وال سيما األقسام املعنية حبقوق اإلنسان والعدالة وشؤون اجلنسني ومحاية الطفولة            

            مع القائم                         وإضافة إىل عقد اجتماع عمل  .             باشرة باملوضوع                             ليها من دوائر الدولة املعنية م         مت احلصول ع       ً            استناداً إىل معلومات 
     ً                    تباعاً مع رئيس الوزراء               املستقل     اخلبري                                                                            بأعمال البعثة الدائمة جلمهورية هاييت لدى األمم املتحدة يف جنيف، التقى            

     خوان      سيد  ال                    رونيه بريفال، وكذلك       السيد                                جريار التورتو، ورئيس اجلمهورية،        السيد          االنتقالية،         يف احلكومة        السابق 
  .          إىل فرنسا م                          إدموند مويل، مبناسبة زيارهت          خلفه السيد    مث  ،          لألمني العام       السابق                            غابرييل فالديس، املمثل اخلاص 

                                              هناك من دون شك عودة إىل الشرعية الدستورية ولكن   :                                       وميكـن تلخيص تطور احلالة على النحو التايل  
                                            اهلدف املنشود خالل هذه الفترة تقليص أوجه           ان       قد ك  و  .                دونه شوط طويل           ال يزال                         دولة سيادة القانون             ترسـيخ   

          يف قطاعات                          وذلك من باب األولوية       -                   على حقوق اإلنسان                          ما هلا من انعكاسات         و -                            اخللـل املتكررة يف الدولة      
   من     رة و                                                                                                   الشـرطة والعدالة والسجون، وبوجه عام يف جمال مكافحة إفالت مرتكيب األعمال اإلجرامية بالغة اخلط              

             االختطاف لطلب        عمليات                              شكل موجة من االغتياالت و         ٢٠٠٦                 يف هناية عام                هذه األعمال               حيث أخذت     ،      العقاب
                                                             ولتحقيق ذلك، جيدر تعزيز دوائر الشرطة والعدالة بتطهريها،          .  ت    ً                                  فضالً عن االجتار غري املشروع باملخدرا       ،      فديـة 

  .                                    والشروع يف خطة عمل طموحة إلصالح العدالة

                                                سابقة جوانب خلل يف سري عمل الشرطة والعدالة          ال   ه   رير                   خلبري املستقل يف تقا                      سـبق أن الحـظ ا            وقـد    
  :               ً        وهي تتعلق أساساً مبا يلي  .                                     ً والسجون، وال يزال عدد كبري منها مستمراً

          ً     الذي غالباً ما                               املتكرر بأجل الوضع حتت املراقبة،                     ، يف مجلة أمور، اإلخالل     لوحظ             يف جمال الشرطة  -
           املصاحلة بني     "                املعنيني مبا يسمى          الشرطة                                                     ال توجد سجالت دقيقة بشأنه، وممارسات بعض أفراد         

            بانتحال صفة      سلطة             جتاوز حدود ال                                         واليت ميكن أن تفضي إىل صفقات مالية مشبوهة، و  "       األطراف
         التوقيف؛                     سوء املعاملة يف حالة           ، عالوة على     شخصية                    الشرطة لتحقيق غايات 

           د بالقانون                    ّ تشري، وانعدام التقّي                   إىل ظاهرة الفساد املس      النظر               ه اخلبري املستقل                   ّ يف جمال العدالة، يوّج -
                                                                                             فمن قضاة الصلح من ال حيترم اآلجال القانونية يف إحالة امللفات أو قد يفرجون عن مساجني                 (

                           جراء جتديد واليات القضاة،     إل                          ، وعدم احترام السلطات      )          ً  ذلك قانوناً  ل                         دون أن يكونـوا خمولني      
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    ّ    التسّيب                          ر الوظيفة، واإلمهال أو       هج          إىل حالة          ً    أحياناً       يرقى                                     والتغيـب املزمن لبعض القضاة حبيث       
                            ً   ّ        وهي أمور ال تزال تغذي انتهاكاً ظلّ                                                             يؤدي إىل مجلة أمور منها التباطؤ يف سري القضاء             مبا      املهين  

  ؛     مطولة              الحتجاز لفترات           ، أال وهو ا                   ً كومات املتعاقبة مجيعاًُ              ُيرتكب يف ظل احل

          الذي بلغ                  اكتظاظ السجون                                                        السجون، مل يزل اخلبري املستقل يعرب عن قلقه إزاء           ب               فـيما يتعلق     -
                                         بفعل تدهور حالة املباين، وعدم توفر املياه                           ً       ، وهـو احلال الذي زاد تفاقماً                        مسـتويات قياسـية   

  .                                صاحلة لالستعمال والعالج الطيب املناسب  ال

                                                                                                        وهـناك صعوبات كبرية تعترض املساعي الرامية ملكافحة تفاقم اجلرمية املنظمة وهو ما يتجلى، يف الفترة                 
       عمليات                    سبوقة من االغتياالت و  امل         وجة غري     امل                                                   خص، يف اتساع نطاق االجتار غري املشروع باملخدرات و                  األخرية باأل 

 ً                اً، كما تعرضت هلا                                       ع الشرائح، مبا فيها الشرائح األكثر حرمان                 الـيت تعرضت هلا مجي                            االخـتطاف لطلـب فديـة       
             اخلروج من      لدى             رة، وأطفال                             وأشخاص عاديون من املا        يون،                               ومنها وزير سابق وقاض وبرملان     (               صـيات خمتلفة      شخ

   ).  ية                                   املدرسة، واختطاف مجاعي لركاب نقل عموم

                                                                                                وملواجهـة هذا الوضع، حاولت احلكومة بادئ األمر انتهاج طريق املفاوضات مع مسؤويل العصابات،               
       احلكومة               وبينما منحت     .  "                 اإلفالت من العقاب          مكافأة   "                                                        وهـي اخلطوة اليت أثارت ردود فعل قوية حيال موضوع           

                     ، فقد قررت التحرك     "                                    نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج     "                                        العصـابات إمكانية االخنراط يف برنامج                أعضـاء   
      عملية  (                                                                                                            بعملـيات شـنتها باالشتراك مع الشرطة الوطنية اهلايتية وبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت                 

  .           ال اإلجرامية                تراجع هذه األعم ،             على ما يبدو   ها،           بدأ على إثر   ")      جلسيمة        اجلرائم ا "

ّ     حتّن إىل   -                                                     ً     ً وال تساندها احلكومة يف ذلك واخلبري املستقل خيتلف معها اختالفاً كلياً   -                      ومثة أوساط تناست املاضي    
  .           ودميقراطية                          للتدريب املستمر لشرطة مهنية              إعطاء األولوية         ً    اجليش بدالً من             إعادة إنشاء                            إعادة إحالل عقوبة اإلعدام أو 

                الشرطة ومتكينها    )     متحيص (                  انطلقت لتطهري                                     ينبغي أن ترهن حركة اإلصالح اليت                               فهذه الفترة العصيبة ال      
                                     ومن هنا تكمن أمهية اعتماد الربملان        .  ا                                                    ومنح العدالة ضمانات ذات مصداقية بشأن استقالليته                           مـن العمل مبهنية،     

              ح معهد الطب                   القضاة، وإصال       تدريب                                                                    لقانون اخلاص بالقضاة، وإنشاء اجمللس األعلى للقضاء، وإصالح مدرسة           ل
  .                      ً        ً  الشرعي الذي تأجل مراراً وتكراراً

           ي مهام قسم                         ّ  وتفعيله حىت يتمكن من تولّ         أمني املظامل      مكتب                                          ويشـدد اخلـبري املستقل على أمهية إصالح          
  .                                                                   حقوق اإلنسان بعد انتهاء والية بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت

  : ني        التالي ني    اجملال                            يتعني حتقيق جوانب تقدم كبرية يف        ال يزال  و 

                        تقدمي شهادات طبية على         فرض    :                          العنف املوجهة ضد النساء          أشكال                            من جهة، يف جمال مكافحة       -
        يف حالة         زوجته   ل                                                                             سـبيل اإللزام، وجترمي االغتصاب، وإلغاء األحكام املخففة يف حال قتل الزوج             

  ؛      اإلجهاض                           الزنا، واإلهنائي اجلزئي لتجرمي 

        املعاشرة        أحوال                                       قبول التحري إلثبات األبوة، وتنظيم        :          املدنية         احلالة       يف جمال                   مـن جهة أخرى،      -
  .                          ، ووضع برنامج لتنظيم األسرة               والعمل يف املنازل                بدون زواج شرعي، 
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 احملتويات

       الصفحة        الفقرات 
  ٦  ٣- ١ ...............................................................................     مقدمة

                                                           ً                العـودة إىل الشـرعية الدسـتورية املكرسة بانتخاب روين بريفال رئيساً            
  ٦  ٧- ٤ ................................................................         للجمهورية

                                                              تعرض هذا اخلروج من األزمة الناجح إىل حد كبري للخطر بسبب                   احتمال   -   ً أوالً
  ٧   ٣٤- ٨ ...................                                                تزايد انعدام األمن الذي بات من الصعب السيطرة عليه

  ٧   ١٥- ٨ ....................                                        التدهور املؤسف للعالقات بني الشرطة والعدالة -   ألف

                                                                        استمرار العديد من أوجه اخللل سواء يف الشرطة أو يف العدالة أو يف              -   باء
  ٨   ٢٠-  ١٦ ......................................................           نظام السجون

  ٨   ١٧-  ١٦ ........                                           أوجه اخللل يف عمل مصاحل الشرطة والنظام القضائي - ١

   ١٠   ٢٠-  ١٨ .....................................                  أوجه اخللل يف السجون - ٢

   ١٠   ١٩-  ١٨ .....................                              تواتر، بل تزايد، االعتقال املطول  ) أ (

   ١٠   ٢٠ .......................................              معاملة املعتقلني  ) ب (

   ١١   ٣٤-  ٢١ .........................                                    تفاقم االحنراف اإلجرامي العنيف التواطؤي -   جيم

  ١ ١   ٣٢-  ٢٢ .............................................              تزايد االغتياالت - ١

   ١٢   ٣٤-  ٣٣ ..............................                        موجة االختطافات لطلب فدية - ٢

  :           من العقاب   "            اجملرمني اجلدد  "                             ُ                   أي استراتيجية ملكافحة إفالت من ُيعرفون ب           -     ً ثانياً
   ١٣   ٥٨-  ٣٥ ...................................                                  اجلنوح إىل احلوار أم اللجوء إىل القمع؟

   ً  بدالً   )      املكلف (                           إىل إعادة إنشاء اجليش      -                     املتناسية للماضي    -       الرتعة   -   ألف
   ١٤   ٤٩-  ٤٠                         ً                    ً  هود اجلبارة املبذولة حالياً لتأهيل الشرطة مهنياً                من االستثمار يف اجل

   ١٤   ٤٠ ..........................................                إعادة إنشاء اجليش - ١

   ١٤   ٤٩-  ٤١ ...........................                              منح األولوية لتطهري دوائر الشرطة - ٢

                            إىل إعادة العمل بعقوبة     -                 ً                 الـيت ال تقل تناسياً للماضي        -         الرتعـة    -   باء
   ١٦   ٥١-  ٥٠ .............................................................      اإلعدام

                         شرعي يف مكافحة اإلفالت من                                       عدم كفاية االهتمام املكرس للطب ال      -   جيم
   ١٦   ٥٨-  ٥٢ .............................................................      العقاب
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 )تابع( احملتويات

       الصفحة        الفقرات 
                                                                 مشـروع شـامل طمـوح إلصـالح العدالة وتدعيم العودة إىل الشرعية         -     ً ثالثاً

   ١٨   ٧٤-  ٥٩ ................................................................         الدستورية

   ١٨   ٦٢-  ٥٩ ..........................................           وزارة العدل  "        خطة عمل " -   ألف

   ١٨   ٦٤-  ٦٣ .....................                                       مشروع القانون املتعلق بإصالح قانون القضاء -   باء

   ١٩   ٧٠-  ٦٥ ......................................                      إصالح اجمللس األعلى للقضاء -  يم ج

   ٢٠   ٧٤-  ٧١ ......................................                      مشروع إصالح معهد القضاء -   دال

   ٢٠   ٧٦-  ٧٥ .............................                                  اإلصالح الضروري وامللح ملكتب أمني املظامل -     ً رابعاً

   ٢١   ٨٧-  ٧٧                                                                حتقيق تقدم هام يف جمال مكافحة العنف ضد املرأة، ومركز املرأة وأوضاعها -     ً خامساً

  ٢ ٢   ٨٢-  ٧٨ ...................................................              العنف ضد املرأة -   ألف

   ٢٣   ٨٧-  ٨٣ ....................................                         اإلصالحات املتصلة مبركز املرأة -   باء

   ٢٤   ٩٤-  ٨٨ ..............................................................          االستنتاجات -     ً سادساً

   ٢٥   ٩٥ .................................................................        التوصيات -     ً سابعاً
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 مقدمة

                                قرر اجمللس مبوجبه أن ميدد بصفة            الذي     ،     ١٠٢ / ١   َّ                 ً                                 يقـدَّم هذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان           - ١
       وطلب  ،                                          بعة للجنة حقوق اإلنسان واملكلفني هبذه اإلجراءات                                                استثنائية ملدة سنة واليات كافة اإلجراءات اخلاصة التا

  .                           اخلاصة مواصلة تنفيذ والياهتم ،                   إىل املكلفني باإلجراءات

          مت توزيعه      ، و  )E/CN.4/2006/115 (                                                  عد للدورة الثانية والستني للجنة حقوق اإلنسان                              ُ    ويتناول التقرير الذي أُ    - ٢
                                                                     الزيارات السادسة والسابعة والثامنة اليت قام هبا اخلبري املستقل إىل                                                          أثـناء الدورة الثانية جمللس حقوق اإلنسان، نتائج       

  .                                                                             واحلالة يف هاييت إبان احلكومة االنتقالية اليت كان يرأسها رئيس الوزراء جريار التورتو    ٢٠٠٥           هاييت يف عام 

ـ    ُ ِّ    قُـدِّم            وبالـتايل    - ٣ ّ                           ُوّزع باللغة الفرنسية فقط    (                   لمجلس حتديث خمتصر       ل          و يعكس  ُ                    سُيعرض فيما بعد وه      ،   )ُ 
  .                                                           لتحوالت الرئيسية اليت استجدت يف احلياة السياسية واملؤسسية يف هاييت ا

                          ً           بانتخاب روين بريفال رئيسا  للجمهوريةاملكرسةالعودة إىل الشرعية الدستورية 

                           منذ التقرير األخري للخبري                 التقدم احملرز               ً                                                        بالرجوع قليالً إىل خمتلف املراحل اليت اجتازها البلد، تتجلى أمهية            - ٤
  :     يف اآليت       يتضح       وهو ما        املستقل، 

                                      ويف ظروف قابلة للتحسني وإن كانت       -          ألول مرة            والقيام                                       الشـروع يف عملية انتخابية شفافة         ) أ ( 
                                                انتخايب يتيح تقدمي بطاقات انتخابية يتعذر تزويرها؛         بوضع سجل   -     اتية  ؤ           عصيبة وغري م

  ؛          يف الواقع               مل يكن حمل نزاع                        رئيس اجلمهورية، باقتراع ،                          انتخاب رئيس اجلهاز التنفيذي  ) ب ( 

                         إعادة تنصيب برملان منتخب؛  ) ج ( 

  .                ً                    الربملان، أي وفقاً للشرعية الدستورية          حظي مبوافقة                تعيني رئيس وزراء   ) د ( 

      ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٣         ُ        ، عندما أُجريت يف                                              ويف األخري، مت اجتياز املرحلة األخرية من هذه العملية - ٥
          ومجعيات   ،                            جمالس إدارة القطاعات احمللية      يف      و  ،              يف املدن الكربى         لديات   الب          ب رؤساء                              انتخابات حملية مسحت بانتخا   

     نسبة                   قد جرت بالفعل ب                      هذه االنتخابات                 د وإذا كانت                                               اليت تضطلع بدور هام يف باقي أحناء البال         ،               القطاعات احمللية 
         يناير أو  /                      قعة يف هناية كانون الثاين      املتو-                            قبل ظهور النتائج النهائية           للمشاركة                  قدرت النسبة املئوية (             مشاركة ضعيفة 

                                  يطعن أحد يف شرعيتها من حيث        مل            ، إال أنه                      وختللتها بعض احلوادث    )    ائة  امل      يف     ٣٠         بنحو   -       فرباير   /    شباط         يف حبـر    
  .  ت                                         لتقييم أويل قدمه اجمللس االنتخايب املؤق           ً   وفقاً                    ً     حالة احتجاج تقريباً      ٢٤٠                 مل تسجل سوى                ويف الواقع،   .   هر   اجلو

    حيث                                       يناير، فإن هذا الرتاع ال يرقى من         /                                            ت أخرى ينتظر اإلعالن عنها يف كانون الثاين                           وحـىت إن وجدت حاال    
  .                                            لدرجة الطعن إىل حد كبري يف صحة النتائج النهائية      العدد 

     إمتام     من                                                                                                 ومهما كانت االنتقادات اليت أمكن توجيهها إىل احلكومة االنتقالية، ال بد أن حيسب هلا متكنها                 - ٦
                      ً  من اجلهات اليت سامهت أيضاً   .                                   إىل الشرعية الدستورية على أقل تقدير ف                 إىل سيادة القانون   ن        إن مل يك             عملية العودة 
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                                                                          من جهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مث عملية األمم املتحدة لتحقيق                هناك                                     إىل حـد كـبري يف هـذه العملية،          
                           جهة أخرى منظمة الدول                                                                                       االسـتقرار يف هـاييت الـيت شكلت هذه العملية إحدى مهامها ذات األولوية، ومن              

                                            هوية غري قابلة للتزوير ألكثر من ثالثة             وثائق                                                             األمريكية اليت اضطلعت مبهمة وضع سجل انتخايب وطين مسح مبنح           
   .     الرشد                   ماليني هاييت بلغوا سن 

ـ  و - ٧            بتحليهم  -   ن    يو     اهلايت      منهم               وال سيما    -                  كل الذين سامهوا                      اإلشادة من جهة ب                        ً    ود اخلبري املستقل أيضاً      ب
   ،       ً   تقريباً                                                           ً            ، يف إمتام هذه العملية رغم كل الصعوبات اليت اعترضت سريها يومياً               تفاين  ال    و  ة   هني  امل            املواطـنة و          بـروح   

                                 سؤويل األحزاب السياسية الذين عرفوا  مب                                        كما الحظ ذلك اخلبري املستقل؛ ومن جهة أخرى  ،               وباألخص يف األرياف
  .                                        وذلك إلجناح العملية اليت قيل إن مآهلا الفشل   ،                  الشديدة فيما بينهم       اخلالفات     رغم   "       الوفاق "       بروح  ن         كيف يتحلو

       ، اليت            الدميقراطية         من خالل               يف املستقبل     "      مصاحلة   "    حتقيق  -                                ونأمل أن يكون األمر كذلك       -      يضمن             ولعـل ذلك    
  .   ّ                                             يغذّي رأيه املعاكس احلوار الدميقراطية وليس الكراهية                 وإمنا جمرد معارض                       ً يكون اخلصم السياسي عدواً        ّ  تقضي بأالّ 

               الناجح إىل حد                    خلروج من األزمة   ا                  حتمال تعرض هذا     ا -     ً أوالً
                                                       كـبري للخطر بسبب تزايد انعدام األمن الذي بات من          

                   الصعب السيطرة عليه

 لعالقات بني الشرطة والعدالةاملؤسف لدهور الت �ألف 

           خالل األشهر   ً  اً     خطري      ً  تدهوراً                                                                         قـد تدهـورت هذه العالقات اليت اتسمت بالتوتر يف كثري من األحيان               ل - ٨
  .                        العقل والعودة إىل احلوار      بتحكيم                                                            خرية على إثر سلسلة من احلوادث املتتالية اليت نأمل أن يتم جتاوزها   األ

                                                    عندما طعن املدير املركزي للشرطة القضائية بشدة           ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط   ٢١      يف          األوىل  ة        احلادث  ت       قد وقع  ل - ٩
  .              يف نزاهة القضاء

            يف معرض قضية        اهتامات    حمل    ً  أصالً                         املوظف الكبري، الذي كان              حينما رفض هذا                 ة الثانية، فوقعت          أما احلادث -  ١٠
                         وهو القاضي املشهود لـه     (         والقاضي    .       ً                   مطالباً بسحب القضية منه                                                صـابات، تلبية استدعاء من قاضي التحقيق         ع

      نظام                                   مبقتريف اجملازر اليت ارتكبت يف عهد                 واملتعلقة    "       رابوتو "               املعروفة باسم                                 عـندما ترأس حماكمة القضية                مبهنيـته   
  .                                                إثر معركة إعالمية وأوكل النظر يف القضية إىل قاض آخر                         انسحب من تلقاء نفسه، على   )                   سيدراس الديكتاتوري

                               وجه املدير العام للشرطة الوطنية  ف  ،     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٦    يف   عت    وق يت    ، ال ة        الثالث ة           أما يف احلادث -  ١١
          بفرير،       تدريب  ال          من مركز   ّ                            ّرج الدفعة الثامنة عشرة           حفل خت                                                         اهلايتـية، يف خطاب ألقاه حبضور رئيس الوزراء أثناء          

   :         ذكر بعضها    جيدر               لقضاء بعبارات                   شديد اللهجة هليئة ا                                      ً  التابع للشرطة الوطنية اهلايتية، انتقاداً 

                                              معاونيه ملكافحة الفساد املستشري يف اجلهاز        ب                                               رغم اجلهود اليت يبذهلا وزير العدل احلايل وأقر        " 
       انعدام                ي هشاشة تتميز ب                          ً          فهيكلنا القضائي ال يزال هشاً، وه       .     تذكر        ملموسة            نتائج              مل تتحقق أية            القضائي،  

         فعدالتنا   .                               اليت يغذيها فساد ضرب أطنابه                             الرشوة غري الشريفة،          ثقافة ب                    واألكثر من ذلك      ،               النضج والكفاءة 
                                          من أشكال ديكتاتورية حفنة من القضاة جندهم  ل           اللهم إال شك    ُ       شيء ُيذكر،                                الـيوم مل يبق منها شيء أو       
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                                                                                جون لتأويالهتم القانونية مبا خيدم مصاحلهم، وخيتلقون ما أمكنهم من ذرائع قانونية وشرعية             ّ نا وهناك يرّو ه
      أروقة      ففي    .  ا                                                                             تقاضـني ال حيلة هلم لشراء حريتهم يف غياهب السجون أو اإلبقاء عليهم فيه              مب         إللقـاء    ل

                              زاد أوامر اإلحضار أو القبض        بامل                                                                      حماكمنا، ومكاتب االدعاء عندنا، ومكاتب قضاة التحقيق لدينا، تباع          
   ".                                                           وأوامر احلبس واألتعس من كل ذلك أن هذه األمور تتم باسم اجلمهورية

           ً     ً                                   هو أن عدداً كبرياً من قضاة الدائرة القضائية                      التطرق إليها                           يرغب اخلبري املستقل يف       يت     ال  ة         الرابع  ة      واحلادث -  ١٢
  .    ٢٠٠٧       يناير /             كانون الثاين  ١١             ً      مل يتوقف هنائياً إال يف     هم، ّ          ً                 ّنوا إضراباً لإلعراب عن احتجاج     نس، ش ا  بر  -    أو  -           ملدينة بور

            بعمل خترييب يف             جمهولو اهلوية                   ، عندما قام أفراد     ٢٠٠٧      يناير  /              كانون الثاين  ٧         ليلة    ة        اخلامس   ثة       احلاد  ت    ووقع -  ١٣
   ويف   .                                                        وقيل إن ملفات هامة اختفت وكذلك أدلة إثبات، مبا فيها أسلحة  .        برانس-     أو -    بور                      مقر النيابة العامة يف 

                                                                  الذي قام بزيارة مفاجئة على ما يبدو إىل مقر النيابة العامة، وكذلك  ،            وزير العدل      قيل إن       يناير،  /             كانون الثاين  ١٠
                                                                                                                 إىل مكتـب مفتش احلكومة، برفقة وزير الدولة املكلف باألمن العام واملدير العام للشرطة الوطنية، قد شكك يف                  

          وقوبل هذا   .                                           عنها املدعي العام ومعاونوه وأعلن عن فتح حتقيق                                           خـتام هـذه الزيارة يف فرضية السطو اليت حتدث   
                                                                                                                اإلعـالن بـردة فعل قوية من مفتش احلكومة الذي أنكر على الوزير احلق يف القيام هبذه التحقيقات حبجة عدم                    

    ومة                           ويف نفس اليوم، طلب مفتش احلك  .                                                                    صالحيته من الناحية القانونية وأعلن أنه مل يعد بوسعه بالتايل التعاون معه
ّ         وفتح حتقيق ضّد جمهول يف          من مهامه        إعفاءه               من وزير العدل    .      ً  قريباً                     وينتظر تعيني قاضي حتقيق  .  ة                  عملية السطو املذكور           

               ّ                     ً                                              ذه األزمة اليت تبّين إىل أي مدى بات ملحاً القيام مببادرة لعودة املؤسستني إىل               هل                        ال يسعنا إال أن نأسف       -  ١٤
                أول األمر قضاة      يف       جتمع   (                مائدة مستديرة           اجتماع               توخى تنظيم                           على هتدئة اخلواطر، ي        ً حرصاً و  .        احلـوار         طـريق   

                                                                                هبدف ترطيب أجواء النقاش، قد ينظم يف إطار أنشطة كلية التدريب القضائي              )          أعلى اهلرم                       وشرطة ال ينتمون إىل     
  د   وق   ".                                                              خصوصيات الشرطة والعدالة وأوجه التكامل املتبادلة يف تطبيق القوانني "                            يكون موضوعها على سبيل املثال 

   ،                                                                                                    حظـي هـذا االقتراح، الذي قدمه قسم العدالة يف بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت مبوافقة الوزير    
  .               فتح معهد القضاء                   فرباير مبناسبة إعادة  /              يف منتصف شباط     الغرض                    وينتظر عقد لقاء هلذا 

                         إحلاح مسألة قيام املشرع                          حيتاج إىل بيان، مدى                                                           ومـن حيث املضمون، تبني هذه األزمة، إن كان األمر            -  ١٥
       لو كان  "                                       اء اجمللس األعلى للقضاء الذي كان بإمكانه،  ش                 والقانون اخلاص بإن      لقضاء  ا ب             القانون اخلاص              بإقرار مشروع 

                                                                                ، القيام بدور التهدئة يف مثل هذه األوضاع أو حىت الشروع يف حوار مع اجمللس األعلى للشرطة  "               احلياد مسة األجواء
   ).  ٧١     إىل   ٦٦           الفقرات من       أدناه     نظر  ا                                    فيما يتعلق بإصالح اجمللس األعلى للقضاء،  (  .  مة                     الوطنية للخروج من األز

  استمرار العديد من أوجه اخللل سواء يف الشرطة أو يف العدالة أو يف نظام السجون-باء 

 أوجه اخللل يف عمل مصاحل الشرطة والنظام القضائي -١

                    ات تفتيش تكون هلا                                             الشرطة والقضاة من جهة، وتأسيس هيئ         ريب  تد                                               يتجـلى، من قراءة اجلرد الوارد أدناه، أن          -  ١٦
                                                                    أولوية عليا كما تشهد على ذلك التحقيقات اليت أجراها يف امليدان قسم حقوق                                     سـلطة من جهة أخرى، يظالن يشكالن       

  -            ومنها بور            ه البعثة     هذ         فيها       توجد                                                                                          اإلنسان التابع لبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت يف املقاطعات الثماين اليت              
  :                    التقصري اخلطرية التالية     أوجه   )      نوفمرب /                 تقرير تشرين الثاين (                        فقد أظهرت هذه التحقيقات   .   نس ا  بر  -    أو
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         لمقاضاة؛ ل   ً                      بدالً من اللجوء إىل العدالة   "       العقاب /           إلقاء القبض "                                      ترتع بعض مصاحل الشرطة إىل القيام بعمليات  -

     خارج  "                                   ع حتت املراقبة بإيراد عبارات من قبيل     الوض           يف حفظ سجالت                         وجـود خمالفات متكررة      -
                  كأساس للمالحقات؛ "    حتقيق "       أو جمرد   "      مفترض                خارج عن القانون  "   أو   "      قانون     عن ال

        أكثر؛  بل                قد يصل إىل شهر       تأخري            مما يؤدي إىل ،      ساعة  ٤٨    وهو                      أجل الوضع حتت املراقبة            عدم احترام  -

   أو   )                      مثل السياقة بدون رخصة (           ليها باحلبس  ع            على املعاقبة                               احلبس الرتكاب جنح ال ينص القانون  -
        مالحقات؛     موضع     آخر     شخص                         القبض على شخص للضغط على 

     ُ         واليت ُتفضي إىل   "                 املصاحلة بني األطراف "          املتمثلة يف      شرطة   ال          بعض أفراد  ل      شروعة   امل          مارسات غري   امل -
                     عمليات إفراج مشبوهة؛                               إبرام صفقات مالية قد تنتج عنها 

     ّ                                 يستغلّون صفتهم كأعوان شرطة خارج أوقات                    نب أفراد من الشرطة             السلطة من جا          جتاوز حدود  -
                         اخلدمة لتحقيق مآرب شخصية؛

          تأديبية يف         إلجراءات         التعرض                                                         التغيب املستمر وغري املربر ألفراد من الشرطة وكذلك القضاة، دون  -
  ؛     وظيفة  لل     واضح      بترك            هذا التقصري       يقترن    حني 

ّ           حتّرك الشرطة     عدم  -            يف مالبساهتا؛                        جلماعي والتقصري يف التحقيق        قتصاص ا  اال            حيال عمليات  

                                                            القانونية إلحالة امللفات، األمر الذي يؤدي إىل حاالت تأخري                             قضاة الصلح لآلجال                 عدم احترام    -
                        ىل عدة شهور يف بعض احلاالت؛ إ    تصل 

             يف هذا الشأن؛ ً  اً                                                  اإلفراج عن معتقلني من قبل قضاة صلح ليسوا خمولني قانون -

                                            ً                                ل أو التغيب، يف متابعة امللفات لدى عدد كبري جداً من القضاة، وهو ما                                   الـتأخر، بسبب اإلمها    -
ّ     املطّول؛                         يتسبب يف تضخم حاالت االعتقال      

                                              تجديد واليات بعض قضاة التحقيق، األمر الذي              اخلاص ب       جراء    لإل                              عدم احترام السلطات املعنية      -
  .         عن إرادهتم                                                           يؤدي إىل الطعن يف أعماهلم املتصلة بواليتهم القضائية ألسباب خارجة 

       الشفوي           االستيفاء        يف    ا                               وهي اليت سبق التركيز عليه     -                                                       عـلى أنه جتدر اإلشارة إىل النقطة اإلجيابية التالية           -  ١٧
            ُ       على حنو ما ذُكر                    عن يف نزاهتهم                 ُ      مبن فيهم من طُ    -                  هناك من القضاة       :                                            املقـدم أمـام الـدورة الثانـية للمجلس        

       كما   ،                                                  من العقاب اليت تواجههم بتحمل مسؤولياهتم بشجاعة                              للتصدي حلالة اإلفالت                   ً     من يسعى جاهداً   -        أعـاله 
              حملكمة اجلنايات    )      أغسطس /     آب -       يوليه   /   متوز (                                                                   يشـهد على ذلك التقدم امللحوظ الذي حتقق أثناء الدورة األخرية            

                 شبكة الدفاع عن   ̀                                                                             برنس على النحو الذي أبلغت عنه، يف مذكرة مفصلة، املنظمة غري احلكومية               -    أو  -        لـبور 
     قضية       مثانني                            قد متت مقاضاة أكثر من          و  .                                                    ، اليت أوفدت أحد ممثليها حلضور مجيع جلسات الدورة        ̀    سان         حقوق اإلن 

        قضايا    تسع      أسفرت   )        ً  متورطاً     ً  شخصاً            اثنان وثالثون (              حالة اختطاف           اثنتا عشرة  -          تطور جديد      وهذا   -            جنائية منها 
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        سيما يف         وال  ،         عدة حماكم       بذلك         اقتدت       وقد     .             أفراد الشرطة     من       بعض       على           عصابات و        أفراد                       منها عن احلكم على     
   .                        س، وهو أمر جدير بالترحيب ي                   ند ريفري دو نور وكاي ا        منطقيت غر

 اخللل يف السجون أوجه -٢

  ل  ّ طّو  امل                         تواتر، بل تزايد، االعتقال   ) أ ( 

                    فقط من املعتقلني      ٣٢       أن    ،    ٢٠٠٦       يونيه   /                          ، يف تقريره لشهر حزيران                                    يذكر أن قسم حقوق اإلنسان الحظ      -  ١٨
                  ومثة مالحظة أخرى،      .                    صدرت أحكام يف حقهم     )            يف املائة    ٢١   (      ً   معتقالً    ١٥١                  البالغ عددهم                     يف سجن سان مارك   

            من جمموع      ١٦٥      كانت    :                 ومفادها ما يلي       فيل    -           يف بيتيون                  إىل سجن النساء                  أثناء زيارة      َّ     تأكَّدت                 أخطـر بكثري،    
        منهن     ١٢١          وكانت                                     يف املائة، رهن احلبس االحتياطي،          ٩٩,٣٩      نسبة                  معتقلة، أي       ١٦٦                        املعتقالت البالغ عددهن    

       وبينهن   )        أشهر  ٣                                                        جتاوزت األجل املسموح لقاضي التحقيق أن يقضي به وهو           (                                 رهن احلبس االحتياطي ملدة مطولة      
  .    ٢٠٠٤                 معتقلة منذ عام   ١٩   و    ٢٠٠٥                 معتقالت منذ عام    ١٠٣

           هام مطروح             مثة إجراء      ،                         اليت يتكرر احلديث عنها                           َّ         ، وهي مسألة االعتقال املطوَّل،                               وفيما يتعلق هبذه املسألة    -  ١٩
                                         ً        لدى كل حمكمة مهمتها وضع جرد يستكمل يومياً         "        االعتقال              معنية مبسألة        جلنة   "                      ويتعلق األمر بإنشاء       .       للبحـث 

ُ               ُتعاجل على سبيل                                تأخر غري عادي بشكل صارخ، حبيث                      ، اليت تشكو من                قبل احملاكمة                           مللفـات األشخاص املعتقلني     
      حبسب -             ً  التعميم جاهزاً            وقد بات نص   .                    الفات قانونية صارخة         تعتريها خم         أو اليت      ً إحلاحاً                         األولويـة امللفات األكثر    

                    على األقل بتنصيب جلنة        ، وذلك                                         توفرت األموال الالزمة للشروع يف هذه العملية    كما   -                العدل الذي أقره         وزيـر   
  .    برنس  -    أو  -    ور ب                         عتقال على سبيل التجربة يف   اال

               معاملة املعتقلني  ) ب ( 

                                                                      ذ تنصيب احلكومة املؤقتة إلعادة تأهيل املعتقلني، ال تزال هناك أوجه             من         املبذولة                           عـلى الرغم من اجلهود       -  ٢٠
  :           وهي كما يلي                ً    بريئة منها متاماً،              قيود امليزانية     ليست           قصور خطرية 

                                  مارك أن الوضع مل يعد حيتمل إذ         -                                     جاء يف تصرحيات عميد احملكمة يف سان         :              اكتظاظ السجون  −
  .      مكان   ١٠٠                يف سجن سعته حنو       ً  سجيناً   ٢٤٠     يوجد 

                                                  منها قد خرب يف األسابيع اليت أعقبت مغادرة              ً   كبرياً      ً     عـدداً   ن                            املـباين الـيت يذكـر أ            قـدم  −
  .        الضارة       االكتظاظ     آثار                          األمر الذي زاد من تفاقم  ،            تران أريستيد ري   ب-  ن  ا ج

                              بالنظر إىل أن املياه الصاحلة                       اليت أصبحت ملحة                                 صيانة يف جمال الصرف الصحي        ال          أشغال         تأخـر  −
  .                                             كثر وأن بعض املؤسسات تعاين من ندرة مواد التنظيف                         للشرب باتت مفقودة أكثر فأ

             ومن ذلك أن      .                         أو قصور الرعاية الطبية         غياب                 السجناء بسبب            يف صفوف               الوفيات              كـثرة عدد   −
                                                                لتدخل، إثر وفاة معتقل يف سجن جاكمال بسبب فقر حاد يف الدم           ل                         قسم حقوق اإلنسان اضطر     

  . ر      البص               معتقل آخر فقد ن                          أصيب به يف املعتقل، لإلفراج ع
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 ي تفاقم االحنراف اإلجرامي العنيف التواطؤ-جيم 

            يف الوضع         ً   وخطرياً       ً   جديداً         ً  ، تدهوراً     ٢٠٠٦                                                           بعـد إحراز حتسني ملحوظ، شهدنا، وباألخص بعد خريف عام            -  ٢١
  ،  )                   سيما بإشهار السالح                                           السرقات املقترنة باالعتداء، والسطو، ال     (                                                         اتسم ليس فقط بزيادة مقلقة يف جرائم القانون العام          

  .    ٢٠٠٦                                                                           األكثر من ذلك مبوجة غري مسبوقة من االغتياالت واخلطف، وخاصة خالل الربع األخري من عام     بل و

 تزايد االغتياالت -١

             سوى احلديث عن                 ً                                   ة، اليت هي أحياناً ناقصة بل ومتضاربة، ال خيار أمامنا                          النعدام اإلحصائيات املوثوق    ً نظراً -  ٢٢
                    ، بالنسبة للفترة من ̀                           شبكة الدفاع عن حقوق اإلنسان̀          احلكومة                   فقد قدرت املنظمة غري  .             واجتاهات عامة        تقديرات 

                                                              ، باالستناد إىل مصادر من املستشفى اجلامعي لدولة هاييت، أن              ٢٠٠٦       نوفمرب   /                       يناير إىل تشرين الثاين    /            كانون الثاين 
  .                        من أفراد القبعات الزرق ٤                   من أفراد الشرطة و  ٢٨             ضحية، منهم    ٧٢١                          عدد ضحايا االغتياالت بلغ حنو 

              ما بني كانون                              منطقة العاصمة يف الفترة           يف        ً   قتيالً    ٣٧٠    عن               من ناحيتها                                   وتـتحدث جلنة العدالة والسالم       -  ٢٣
                                                                      ويتوقع أن تكون هذه األرقام أعلى بكثري بالنسبة للفترة من تشرين              .    ٢٠٠٦         سـبتمرب    /                 يـناير وأيلـول    /       الـثاين 
  ،             من العام      األخري       الربع              العنف خالل                   ، بسبب تزايد     )                  مل يعلن عنها بعد    (       ديسمرب   /                         أكـتوبر إىل كانون األول     /    األول

   .                                      أرقام منظمة شبكة الدفاع عن حقوق اإلنسان   من              وهو ما يقرهبا 

  "      ً مدنياً   "     ً  قتيالً   ٦٢٩                 عدد الضحايا بنحو             من ناحيتها                                                        وتقدر بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت          -  ٢٤
        ديسمرب،  /           كانون األول        منتصف            ا، حبلول                   رفع عدد الضحاي   ي            وهو ما     ،                                          مـن عناصـر الشرطة الوطنية اهلايتية         ٣٣ و

  .         يف اجملموع     ً  قتيالً   ٦٦٢   إىل 

                                         بشأن افتقار البيانات املشار إليها أعاله إىل         إبداؤها                         كانت التحفظات اليت ميكن                       ً وعلى ضوء ما تقدم، وأياً -  ٢٥
               غري مسبوق، إذ                  يكاد يكون        ٢٠٠٦                      يف األوضاع يف عام                  ً   أن مثة تدهوراً                 هذه البيانات       ّ      ، تبّين    ة     صداقي      إىل امل         الدقة و 

  .            حالة مسجلة   ٧٠٠     إىل    ٦٠٠                                                        قدر متوسط حاالت القتل العنيف اليت يتعذر التشكيك فيها بنحو 

   .                                                                            التقريبية تبعث على األسف، ال سيما وأهنا قد تؤدي إىل تالعب عاقبته اإلخالل باالستقرار               وهذه اإلحصائيات  -  ٢٦

              رت عنه بعثة                                   ّ         ري هنا إىل مجلة ردود فعل منها ما عبّ                دقة، نش   ال               وافتقارها إىل                هذه البيانات             جلسامة        ً   ونظـراً  -  ٢٧
        ها هي     قدر ت     اليت                  عدد حاالت القتل      "                 مبالغة يف تقدير   "                                                           األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت حني قالت إن مثة           

                                                                                   عن ذلك أن الدراسة مل تنسب أي حالة قتل أو اغتصاب أو اختطاف إىل أنصار                           ً   ، مالحظة فضالً         حالة  ٢     ٠٠٠     ب    
                                 ، من جهته، يف موضوعية الدراسة حيث  )               بريطانيا العظمى (                            وقد شكك عضو يف فريق دعم هاييت    .      أرستيد  .  ب  .  ج

  .                  من املقربني ألرستيد ت                   يف وضع الدراسة كان ة        املشارك ة         أن الباحث  "The Lancet"        صرح جمللة 

       الرئيس   َّ       قرَّبني من      مع امل    عمل       كانت ت                  الرئيس أرستيد، و         من أقرباء   ت   كان     سيدة     ال ه      ّ                  وقد تبّين فيما بعد أن هذ -  ٢٨
                                      وملا قررت اجمللة املذكورة إجراء حتقيق        .                   ا، بل ويف حيادها              يف مصداقيته               يثري الشبهات                               باسـم مسـتعار، وهو ما       
                               للسمعة املرموقة اليت تتمتع هبا،                       ً ىل رئيس حترير اجمللة، نظراً إ                        ، وجه اخلبري املستقل رسالة                        ً لتوضيح هذه املسألة حتديداً
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                                                                             بعد انتهاء التحقيق مبا استقر عليه رأي اجمللة بشأن مدى صحة ومصداقية هذه املزاعم   ً ماً                       يطلب منه فيها إحاطته عل
                                                                                                                واإلحصائيات اليت تنطوي على خطورة بالغة، على اعتبار أن األرقام اليت أخذت هبا أعلى بكثري من األرقام اليت                  

  .                        ً تقدمها خمتلف املصادر عموماً

                                                                  تقل تعاوهنا، مبوافاته مبا ستتوصل إليه من استنتاجات ينتظر أن                                                 والتزمـت اجمللة، اليت أكدت للخبري املس       -  ٢٩
   .           فرباير اجلاري /                       تكون متاحة خالل شهر شباط

             اليت رأى اخلبري         املناورة         ّ        كما يتبّين من        اإلنترنت                 ميكن أن تسلك طريق           باالستقرار                     وهذه املمارسات املخلة  -  ٣٠
   .  لي      فيما ي       يعرضها     اليت    و                               املستقل أن من واجبه التحقيق فيها

                                                 اخلبري املستقل جمموعة من سبع صور، يفترض أهنا التقطت     تلقى  ،     ٢٠٠٦      نوفمرب  /                    يف حبر شهر تشرين الثاين -  ٣١
                مكشوف، وأطفال     مكان  يف            مقربة مجاعية                     ومما تظهره هذه الصور     ".    هاييت   !!            هذا أمر حمزن "                  يف هاييت، حتمل عنوان 

      " ...                    سفارة الواليات املتحدة "            مكتوب عليها      لوحة      عليه                                ن، وقناصة، وجثة ملقاة أمام مبىن  و      مسلح        ً صغار جداً

                           ه كما لو أهنا التقطت يف      ـ                             صحة هذه الصور اليت بدت ل                            كانت لديه شكوك حول               من صحفي              وبتنبـيه    -  ٣٢
        هباييت         جيدة                                                          حتقيق يف عني املكان بالتعاون مع مراسلني لديهم معرفة                  إىل إجراء                  اخلبري املستقل          أوعـز              مونروفـيا،   
                                                                                   النتيجة أن اإلشارة اليت أريد إبرازها من هذه الصور، واليت ال يتحمل املسؤولية عنها ملتقطو    نت   كا و   .           ً وليبرييا معاً

   : ّ                     بّينت التحقيقات ما يلي          هكذا، فقد  و   .                                             ً هذه الصور، هي من قبيل التالعب يف هذه احلالة أيضاً

               يف اجلثث، كما                                                                       بالفعل مبىن سفارة الواليات املتحدة يف مونروفيا وأن طريقة تصف           و    ه         أن املبىن   ) أ ( 
                         عقب قصف جناح ملحق         املبىن                                                                               ظهـرت يف إحـدى الصـور، تـبدو متطابقة مع تلك اجلثث اليت ألقيت أمام                 

  .                بالسفارة املذكورة

       جسر     على   ،      ً   حتديداً     ٢٠٠٣       يونيه   /                                  شاهد العنف اليت وقعت، يف حزيران      مل                 أخرى مطابقة     ً اً   صور    أن    ) ب ( 
     مكتب                         ميكن اإلطالع عليها لدى      (                          عليه بوضوح يف الصور                       الذي ميكن التعرف    "            اجلسر اجلديد  "                 مونروفيا املسمى   
   ).               املفوضية السامية

  موجة االختطافات لطلب فدية-٢

           مل تثبت   -             لتقديرات         ً  ، وفقاً  )    ٢٠٠٥                                   عن األشهر التسعة األخرية من عام        (                          يقدر عدد حاالت االختطاف      -  ٣٣
                 أما بالنسبة لعام     ).      ضحية   ٦٣٤    ب          تتعلق   (   ة        حال    ٤٦٧         بنحو    ،                                                 لبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت       -     بعد  

   .      ضحية   ٦٦٠    مشلت               حالة اختطاف    ٤٤٥   ت    فسجل  )      ديسمرب /                         يناير إىل منتصف كانون األول /           كانون الثاين   (    ٢٠٠٦
   :                        بظهور ممارسات جديدة مثل    ٢٠٠٦      ديسمرب  /                                               وقد تدهورت هذه احلالة بشكل كبري يف هناية كانون األول

                             ديسمرب اختطف أكثر من ثالثني      /                    الل شهر كانون األول    خ   :                  مدارس بالتواطؤ       تالميذ          اخـتطاف    -
  ه    قتل  )      ً   عاماً   ١٧ (      سورس   ي      فرح د   :      ، مها            اثنان منهم      ُ       فقد أُعدم      ،                      ولئن أفرج عن معظمهم             ً   تلمـيذاً 

     دوالر     ٣٠     ٠٠٠                              من الفدية املطلوبة البالغة    ٤     ٠٠٠                                  عدة طلقات رغم أن أسرته دفعت                خمتطفوه ب 
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        تشرين  ٨             ، املختطف يوم  )       سنوات ٦ (        رانسيون        روبنس ف                         الواليات املتحدة، وكارل    ات        من دوالر 
ُ              ً     ً   وُعثر عليه مقتوالً خنقاً                         نوفمـرب أمـام مدرسته       /       الـثاين     من      دوالر    ٣     ٤٠٠                   رغم أن فدية بنحو  

  ؛                                  ً دوالرات الواليات املتحدة قد دفعت أيضاً

                                      كانت هناك هتديدات وحماوالت اختطاف           ...):                برملانيني وقضاة       من   (                    اخـتطاف شخصـيات      -
                           دة شخصيات ومنها وزير سابق؛      هدفت ع                  وعمليات اختطاف است

  يف  (                                  حالة حافلتني أفرج عن ركاهبما               ً  فهناك مثالً    :                                             أخـذ الـرهائن من مستعملي النقل العمومي        -
  . س                     والتوجه هبا إىل حي الشم                 حتويل وجهة احلافلة     بعد   )                       ظروف بقيت غامضة حىت اآلن

                                      األشخاص املخطوفني يف منطقة العاصمة           من     ً   جداً      ً   كبرياً            ّ                              ً        وبالفعل، تبّين التحقيقات اليت أجريت أن عدداً       -  ٣٤
  .                              صرحوا أهنم احتجزوا يف حي الشمس    ٢٠٠٦        خالل عام 

      اجملرمني  "   ُ               من ُيعرفون ب                                        أي اسـتراتيجية ملكافحـة إفالت        -       ً ثانياً
  ؟     القمع          اللجوء إىل          احلوار أم            اجلنوح إىل  :         من العقاب  "     اجلدد

                   للمظاهر، هي يف                           ً    ن ظاهرة العصابات، وخالفاً    إ         من حيث     "        املزعومني "             اجملرمني اجلدد                هنا هو عن           احلديث   -  ٣٥
                                                                  أثناء الفترة ما بني األشهر األخرية اليت سبقت مغادرة الرئيس                    مسة بارزة                                           جـزء منها وليدة التجاوزات اليت باتت        
  :                                                            وقد متيزت هذه الفترة بثالث موجات من العنف هي كما يلي             .    ٢٠٠٦                                       أرسـتيد وإجـراء االنتخابات يف عام        

                              املوجة اليت يعود سببها إىل زعماء   )  ب (  ؛                  ً كل املعتقلني تقريباً  "     فرار  -          إخالء سبيل  "           د سببها إىل              املوجة اليت يعو  )  أ (
               املوجة املرتبطة    )  ج (   ؛   "                  بال حسيب وال رقيب    "        وباتوا       به،    "       يهتدون "           ما كانوا       كل                                  املنظمات الشعبية الذين فقدوا     

                                     الساعة احلادية عشرة، واليت تربر أنشطتها      عمال       تسمية              أطلقنا عليها      واليت                                بظهور مجاعات مسلحة يف وضح النهار 
   ".                    املقاتلني من أجل احلرية "                     اإلجرامية بانتحال صفة 

                           يف املرحلة األوىل، األمر الذي                                                                                   ويف هذا السياق، توخت احلكومة اليت أفرزهتا االنتخابات انتهاج سبيل املفاوضات           -  ٣٦
    إىل      ديسمرب  /                            محلة االختطافات يف كانون األول    حتولت                                        وسرعان ما وقف هذا النهج عند حده عندما      .               ردود فعل حادة    ّ   ولّد  

           ، مع ترك               حمددة األهداف                                                                                        فقد عمدت احلكومة إىل تكييف استراتيجيتها بتعزيز إمكانية اللجوء إىل عملية قمعية                .       مأسـاة 
   ".      اإلدماج                          نزع السالح والتسريح وإعادة  "                                ألعضاء العصابات لاللتحاق بربنامج             ً الباب مفتوحاً

                                                             ، قامت قوات بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت              ٢٠٠٦       ديسمرب   /       ن األول          كـانو    ٢٢        ومـنذ    -  ٣٧
                           ملا كان عليه العهد يف                              ً      بشكل منسق بالتأكيد خالفاً    -                                                           والشـرطة الوطنية اهلايتية بالفعل بعدة عمليات مشتركة         

                          ماء، منهم زعيم العصابة                 ولقي عدة زع      ".             اجلرائم الكربى  "  ُ                         وأُطلق عليها اسم عملية                   أن تستمر            أريد هلا   -        السابق  
            عليهم أثناء            ُ           مصرعهم أو أُلقي القبض                                                                    اليت قد تكون مسؤولة عن اغتيال اثنني من أفراد القبعات الزرق من األردن، 

                                   سيما بسبب املشاركة املتزايدة من شرحية                                                      وقد بدأت هذه العمليات، فيما يبدو، تثبت فعاليتها، وال   .            هذه العمليات
    ومن    .        العصابات                                                            يف التعاون باإلبالغ عن األماكن اليت خيتبئ فيها مسؤولو             ً       شيئاً تتردد           ً     مل تعد شيئاً ف                 مـن السكان    

      وحدة     من                 ً   رمبا تلقت دعماً         لكوهنا        فعالية                         على هذا القدر من ال      "                اجلـرائم الكربى   "                              املـرجح أن تكـون عملـية        
  .                استخباراتية خاصة
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                     تشن بوسائل على حنو      "             جلرائم الكربى  ا "                                                                 عـلى أنه ال ميكن جتاهل اجلدل الدائر بني من يرى أن عمليات               -  ٣٨
                تستهدف عصابات         العمليات                        من يعترب أنه ما دامت هذه    بني     و  ،                                              غـري متناسب حبيث توقع ضحايا من بني املدنيني        

                                                                                                 مزودة يف كثري من األحيان بأسلحة ثقيلة وختتلط بالسكان فال جمال لتجنب املخاطر احملدقة بالسكان                       ً   صغرية جداً   
  .                                  مع توخي مبدأ التناسب قدر املستطاع                   املدنيني بشكل كامل حىت

    يقني  ر                                                                                      ولتعزيز فعالية هذا احلملة، قررت بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت واحلكومة تشكيل ف -  ٣٩
                                                                     للقيام بعمليات إلقاء القبض يف احلاالت احملفوفة باملخاطر أو للقيام            )                  مها بصدد التشكيل   (                    متخصصـني للـتدخل     

  .               ً  يف عملهما قريباً          الفريقان   شرع   ن ي        وينتظر أ  .      ثنائية                 بعمليات أمنية است

     ً بدالً  )      املكلف (                   إعادة إنشاء اجليش       إىل    -       لماضي   ل          املتناسية  -       الرتعة -    ألف 
                     ً  لتأهيل الشرطة مهنياً     ً حالياً        املبذولة                            من االستثمار يف اجلهود اجلبارة 

 إعادة إنشاء اجليش -١

                           الرهان احلقيقي ال يكمن يف        :                    مبوقفه وهو كما يلي        ِّ     ن يذكِّر    أ                                            ال يسـع اخلبري املستقل يف هذه املسألة إال           -  ٤٠
     بقدر   )                  يف كثري من األحيان                   بذلك تاريخ هاييت      يفيد             ما، كما                             ً      لشن حرب رمبا ضد الشعب يوماً      (                 إسناد دور جليش    

   . ً الً       وفعا                                ً       جلهاز الشرطة كيما يكون دميقراطياً     -       ً   طويالً                    ً      وهو ما يستغرق وقتاً    -                                      ما يكمن يف القيام بعملية تأهيلية       
                                        ً         للكشف عن التجاوزات وإمتامه حبزم بل أيضاً        ة         الشخصي  ت                                                   وال يـتعلق األمر فقط بالقيام بإجراء فحص السجال        

                                      والتدريب املستمر للشرطة، وتزويد الشرطة      األويل                             اجلهود بشكل دائم على التدريب        بتركيز                وعلى وجه اخلصوص 
  )                                 إيالء أولوية هبذا الصدد لدور املاحنني (             متر هبا هاييت                                                      الوطنية اهلايتية بوسائل لوجستية تكون يف مستوى األزمة اليت

                     الفساد، والتواطؤ     لى    ع -                 باتت معروفة                                     بعض الثغرات يف الكفاءات اليت              عالوة على   -           الشرطة          يف جهاز          والقضاء  
           وهذا العمل    .                                                                                اإلجرامي مع العصابات وغريها من جتار األسلحة أو املخدرات، بل ومع بعض الشخصيات السياسية

  .                                           سيما وأن هذه الوباء قد تطور مع مرور الوقت     ً  طويالً                   ً كون مهمة تتطلب نفساً ي         كن إال أن    ال مي

 الشرطةدوائر منح األولوية لتطهري  -٢

                                                                                                  بعد التذكري بالدور احلاسم الذي ينبغي أن يقوم به مركز التدريب التابع للشرطة الوطنية اهلايتية الكائن يف  -  ٤١
                                                                          ني التأكيد باألخص على إجراءين ال مناص منهما جلعل الشرطة تتحلى بقيم                                 يف جمال التدريب، يتع         فرير           مـنطقة   

                               باستبعاد العناصر اليت حتوم      ) ة         الشخصي  ت          فحص السجال    (      الشرطة     مالك        تطهري    )  أ   ( :                        أخالقية بشكل حتمي، ومها   
  ن                  السهر على حس        ً   أيضاً         ويتعني  .                                                      إصالح املفتشية العامة للشرطة بشكل يتناسب مع األزمة         )  ب (               حوهلـا شكوك،    

  .                    تطبيق التدابري املتخذة

                ً   فمن جهة، ووفقاً     .                                                                                         فيما يتعلق بالنقطة األوىل، هناك إرادة سياسية حقيقية ويبدو أن اإلجراء قيد التنفيذ             -  ٤٢
   صل                       ُ    ديسمرب، إلجراء العزل، وفُ    /                       ، يف مطلع كانون األول     ً اً       شرطي   ٥٣                                                 للمديرية العامة للشرطة الوطنية اهلايتية خضع       

      نوفمرب  /               منذ تشرين الثاين     بدأت                                          إلجراء من هذا القبيل؛ ومن جهة أخرى،      ً     اً آخر     شرطي     ٤٦٤      وخيضع       ً  شرطياً       ١٨٦
                                                         ، على إثر اعتماد خطة إصالح للشرطة الوطنية اهلايتية          ) ة         الشخصي  ت          فحص السجال    (                    عملية تطهري كبرية       ٢٠٠٦

  :              لإلجراء التايل ً اً          ، وذلك وفق )    ٢٠٠٦      أغسطس  /    يف آب (
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                                     تسجيل مجيع أفراد الشرطة الذين هم         :                للمعلومات مها        مصدرين    إىل                              ً    إنشاء قاعدة بيانات استناداً     ) أ (
                                                                                                              يف اخلدمة من جهة، ومن جهة أخرى وضع برنامج لتقييم الشرطة يف امليدان تكون الشرطة الوطنية اهلايتية                       ً حالياً

  ؛          مسؤولة عنه

                                                              يف تكوين ملفات فردية تسمح بإجراء غربلة أولية مصحوبة                                      ً       تفـيد قاعدة البيانات هذه الحقاً       ) ب (
                ر تراخيص مؤقتة؛     بإصدا

   :        ما يلي         يف آن واحد     أو                          ً تشمل املرحلة التالية تباعاً  ) ج (

    فحص  "                                                                              الوثـائق اليت حتتفظ هبا الشرطة الوطنية اهلايتية عن كل شرطي خيضع إلجراء                       األخـذ ب   −
  ؛ "                                       السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات املرتكبة

  ؛        للشرطي                   النظر يف السجل العديل −

                           لة يف انتهاكات حقوق اإلنسان؛                      التثبت من السوابق احملتم −

                                                           أخذ أية مصادر عامة حمتملة للمعلومات يف االعتبار، عند االقتضاء؛ −

                مع كل شرطي معين؛      شخصية              إجراء مقابلة  −

                                  كفالة سبيل لالنتصاف يف حالة اإلقصاء؛  ) د (

         أدائه؛                ه تقرير عن تقييمـ                                          املعايري املختلفة إىل إقصاء الشرطي، فيقدم ل             ِّ أما إذا مل تؤدِّ  )  ه  ( 

                                                                                            على ضوء هذا التقرير، يتعني عليه متابعة تدريبات عملية، وباألخص تدريبات ميدانية، جيرى على إثرها    ) و ( 
  .                                                                                               اختبار تشترك فيه املديرية العامة للشرطة الوطنية اهلايتية وشرطة األمم املتحدة، قبل إصدار شهادة هنائية

       فحص               بتنفيذ عملية                                    وائل من املفتشية العامة املكلفني                                        هلذا اإلجراء األعضاء العشرة األ               ً      وخيضـع حالـياً    -  ٤٣
  .         الشخصية      السجالت

                                آخر برتب عالية من القيادة ومن       ً  مسؤوالً  ١٤                                                   ً وإضافة إىل هؤالء الضباط العشرة، خيضع هلذا اإلجراء أيضاً -  ٤٤
   .                    عاة ملبدأ احلرص الواجب     ، مرا                                                                          اإلدارة املركزية، منهم املدير العام وكبري املفتشني العامني للشرطة الوطنية اهلايتية

                                                                      عشرة من موظفي التفتيش للتدريب يف دورة ثانية مقررة يف كانون             ع                                 ولـتعزيز هـذه الدفعـة، سيخض       -  ٤٥
  .    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط-      يناير  /     الثاين

       من                                          ً          مـن أفراد الشرطة الوطنية اهلايتية اعتباراً          ٢٥٠                              إخضـاع أول فـوج مـن          يف        اهلـدف            يتمـثل    و -  ٤٦
                    دون أن تعترضها                                   ً      وإذا كانت هذه العملية تسري حالياً       .                          لية فحص السجالت الشخصية             يناير لعم  /                كـانون الـثاين   

          ، ومن ذلك                                                                                    ً         مشاكل خاصة تذكر، فال ينبغي التقليل من شأن بعض هذه املشاكل اليت ال يستبعد أن تطرح تدرجيياً        
              ألخص ما يتعلق                                                                                             مـنح مـا يكفي من الدعم اللوجسيت، وضمان تعاون الشركاء الرئيسيني املعنيني حبسن نية، وبا            

   .            حبماية املفتشني



A/HRC/4/3 
Page 16 

 

       بتعزيز                  وذلك، من جهة،                                                                            بالنقطة الثانية، ينتظر منح أمهية متزايدة للمفتشية العامة للشرطة                يتصل           وفـيما    -  ٤٧
                                                                                                               الضمانات اليت تكفل استقالليتها لتتمكن من زيادة ترسيخ مصداقيتها، ومن جهة أخرى بتزويدها بالوسائل اليت               

                                                                تمعية يف امليدان، باالستناد على وجه اخلصوص إىل القضايا اليت يبلغ عنها   اجمل             من التحقيقات                      متكنها من القيام مبزيد 
                                                                                                  سواء كانوا من قسم حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت أو                 ،                املراسلون احملليون 
       وهي   ،                            ة ملكافحة اإلفالت من العقاب                                                    أو من منظمات غري حكومية، مع إيالء األولوي                  أمني املظامل               مـن مكتـب     

  .                                                    الظاهرة اليت ال يزال يستفيد منها الكثري من أفراد الشرطة

                                                                                             إنشـاء شرطة فعالة، مبا تتصف به من الدميقراطية والكفاءة، هو الرهان احلقيقي الذي يرقى                      ويـبدو أن   -  ٤٨
  .                     من إعادة إنشاء اجليش                           ً ملستوى كرامة الشعب اهلاييت بدالً

  ن  و       العسكري "      هؤالء                ّ          تصور معجزة أالّ حين      -                  يتظاهر بالتناسي              إال أن    -                  الصعب علي املرء           من             ذلـك أنه   -  ٤٩
   .            فكان ما كان                  دولة داخل الدولة،      فيها       شكلوا     اليت        سيدراس  /       دوفاليي    حكم          ، لسنوات  "    اجلدد

  إىل إعادة العمل بعقوبة اإلعدام-                 ً         اليت ال تقل تناسيا  للماضي - الرتعة -باء 

                                                                               تقل فيما يتصل بإعادة العمل بعقوبة اإلعدام أن احتمال ارتكاب أخطاء قضائية على ضوء             يرى اخلبري املس -  ٥٠
                                                                                                 أوجه القصور يف سري مؤسسيت السلطة والقضاء، وهي أوجه قصور يربزها العدد الكبري للغاية من التقارير، هو من 

                               فضي إىل إعدام مواطنني أبرياء                                                                                     األمهـية مبا جيعل إعادة العمل بعقوبة اإلعدام مصدر إجحاف ال ميكن جربه ألنه ي              
                                                                                              كمـا كـان حيصـل مع األسف أيام دوفالييه على سبيل التذكري، وكما أشارت إىل ذلك املنظمة غري احلكومية     

"Carli" .                 وقـد أبدت نائبة رئيس الغرفة التجارية والصناعية هلاييت حتفظات بشأن إعادة عقوبة اإلعدام متمسكة                                                                                                       
  .                        بأوجه ضعف النظام القضائي

                                                   وحىت وإن كان اختالل األمن آفة غري مقبولة فإن ذلك ال يربر   :                                   ن املسألة هي بصفة أساسية مسألة مبدأ  لك -  ٥١
  :                                     بشكل من األشكال خمالفة الدستور لسببني مها

  ؛ "                             عقوبة اإلعدام الغية يف كل األحوال "                                       من الدستور تنص صراحة بالتأكيد على أن   ٢٠                 من جهة، أن املادة  -

                                                َّ    من الدستور على أن كافة املعاهدات املصدق عليها تقدَّم  ٢-   ٢٧٦    ادة                     ومن جهة أخرى، تنص امل -
                                                         من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، اليت صدقت عليها هاييت،  ٣- ٤                       على القانون؛ وأن املادة 

  .                وهذا ما يثبت ذلك   ".                                               عدم جواز إعادة عقوبة اإلعدام يف الدول اليت ألغتها "              تنص بوضوح على 

 هتمام املكرس للطب الشرعي يف مكافحة اإلفالت من العقاب عدم كفاية اال-جيم 

                                                                                         كـان اخلبري املستقل قد أحل باستمرار يف تقاريره السابقة على وجوب تعويض التأخري املسجل يف التطور    -  ٥٢
                                                                                                           الواجـب حتقيقه يف جمايل الطب الشرعي والشرطة الفنية، ومها جماالن يتسمان باألولوية يف مكافحة اإلفالت من                 

                      وقد أحل اخلبري املستقل       ).   ٦٧    و   ٦٦             ، الفقرتان   E/CN.4/2006/115 (                                            قـاب عندما يسود جو من التوتر والعنف            الع
  :                    بصفة خاصة على ما يلي
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                                                                                         مـن جهة، وجوب اعتماد مشروع النظام األساسي الذي يضمن استقاللية كافية ملعهد الطب               -
      الصحة  (              رتني املعنيتني                                                                          الشـرعي بتزويده مبجلس إدارة مكون من ممثل عن كل وزارة من الوزا            

                                                                                     ، وممثل عن كلية الطب والصيدلة يف جامعة هاييت يعينه عميد الكلية، ومدير مكلف               )        والعـدل 
                                                              مبساعدة فريق الطبيبني الشرعيني املدربني يف جمايل علم املوت وطب األحياء؛

  .                                                            من جهة أخرى، وجوب إصدار املرسوم الذي حيدد أتعاب األطباء الشرعيني -

                                                                                        ى طلب املديرين العامني لوزاريت الصحة والعدل يف احلكومة االنتقالية، قدمت املنظمة غري                          وبـناء عـل    -  ٥٣
                                     مشروع اتفاقية بني الوزارتني املذكورتني     ٢٠٠٦      يناير  /                              إىل السلطات يف شهر كانون الثاين(URAMEL)        احلكومية 

                         لى الرغم من تعيني مديرة مل                    ونالحظ مع األسف أنه ع  .     َّ                       ً                          لـيزوَّد معهد الطب الشرعي أخرياً بنظام أساسي حقيقي      
  .                                     يتم حىت اليوم التوقيع على هذه االتفاقية

                                                                                         ويعرب اخلبري املستقل عن أسفه لعدم وفاء احلكومات املتتالية بوعودها هبذا اخلصوص، ويأمل يف أن تعتمد  -  ٥٤
           امهته اليت ال                                                                                                احلكومـة اجلديدة هذه االتفاقية على وجه االستعجال بغية متكني معهد الطب الشرعي من تقدمي مس              
            والواقع أن    .                           ً                                                                        غـىن عنها بصورة فعالة تدعيماً ملا أبدته السلطات من عزم على مكافحة اإلفالت من العقاب حبزم                

                            والقاضي احملروم من خدمات الطب   .                                                                    املعهد يشكل يف أغلبية القضايا املتصلة بالعنف مرحلة حامسة يف إثبات الدليل
ٍ       الشرعي هو من هذا املنطلق قاٍض عاجز                           .  

 URAMEL                                                                                              وبـناء على مبادرة من وزارة شؤون املرأة وحقوقها ومنظمات متخصصة من اجملتمع املدين مثل                 -  ٥٥
                                                                                                          ، متكنـت وزارة شـؤون املرأة وحقوقها ووزارة الصحة العامة والسكان ووزارة العدل واألمن العام من                 KONAP و

   ".                         بشأن منح شهادة طبية جمانية               بروتوكول اتفاق  "      على     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٤            ً      التوقيع أخرياً يوم 

                                                                        أن الشهادة الطبية متنح من طبيب جماز وحاصل على رخصة ملمارسة املهنة            "                               ويبني بروتوكول االتفاق بوضوح      -  ٥٦
                                                                                                              لكـل فـرد، وعـلى وجـه الـتحديد للنساء ضحايا االعتداءات بأشكاهلا سواء البدنية أو اجلنسية أو غري ذلك من             

                 أي بعبارات أخرى،   .                                                      يات ومراكز الصحة والعيادات املختصة أن متنح تلك الشهادات                  ، وأنه جيوز للمستشف "         االعتداءات
  .                                    ً                                                          كل شهادة طبية صادرة عن طبيب خمول رمسياً مبمارسة املهنة على تراب هاييت تكون كافية ملباشرة دعوى عمومية

                     م أهلية أطباء من فئة                               ً                                           ويؤمل أن يضع هذا الربوتوكول حداً للمناقشات املطولة اليت تدور حول أهلية أو عد -  ٥٧
                                            وإن متسكنا جبوهر النص لتبني لنا أن الطبيب يصبح   .                                                    أو أخرى من فئات االختصاص إلصدار مثل تلك الشهادات     

    ً                                                                      ً                             مؤهـالً ملـنح شهادة طبية مبجرد حصوله على رخصة ممارسة املهنة يف هاييت، مما يفترض ضمنياً أنه جيوز ألطباء            
  .                                    ً أجانب أن مينحوا مثل تلك الشهادات أيضاً

                                                                                                          واخلبري املستقل إذ يسترعي االنتباه إىل هذا التطور الذي حث على حتقيقه منذ إعداد تقاريره األوىل فهو                  -  ٥٨
                                    ً                               ويود التذكري بأن األمر املتفق عليه دوماً مع احلكومات املتتالية،            .                                             يصـر اليوم على ضرورة سد فجوتني متبقيتني       

                                     َّ                  إليه مفعول التعميم على أقل تقدير، وأالَّ يكون جمرد                                                                    بغـض الـنظر عـن اجتاهاهتا، هو أن يكون للنص املشار             
                         ً                          ُ                     وقد تلقى اخلبري املستقل وعداً من جانب آخر بأن التعميم سُيكرس من جهة اإلجراء   .                       بروتوكول يربم بني وزارات

                 خباصة من طرف    -                                                       ُ                                         املشـار إليه أعاله فيما يتصل بإصدار الشهادات الطبية وأنه سُيجيز من جهة أخرى اللجوء                
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                     وضعها منذ زهاء مخس      )                               وال سيما يف األحكام التمهيدية     (                                            إىل استخدام مناذج من الطلبات واألوامر        -          القضـاة 
               اجتمع بناء على   )                                           مؤلف من قضاة وحمامني وأطباء ومرشدين اجتماعيني (                                سنوات فريق عامل متعدد االختصاصات 

   ".URAMEL "                            مبادرة من املنظمة غري احلكومية 

                                الح العدالة وتدعيم العودة إىل                          مشروع شامل طموح إلص    -     ً ثالثاً
                  الشرعية الدستورية

 وزارة العدل" خطة عمل "-ألف 

                 َّ              من ثالث مراحل تكرَّس أوالها      -                      حسب هذه الوثيقة     -                                                      انتهت وزارة العدل من وضع خطة عمل طموحة تتألف           -  ٥٩
                      انني املنصبة على ضبط        القو (                              لإلصالحات اليت تتسم باألولوية       )     ٢٠٠٧       يونيه   /             إىل حزيران      ٢٠٠٦          أكـتوبر    /             تشـرين األول   (

                      اتفاقية األمم املتحدة                                                                                                          األسـلحة الـنارية، وعـلى وكاالت األمن، وإعادة تنظيم وزارة العدل واألمن العام، والتصديق على                 
   ).                                 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد                                   وعلى بروتوكوالهتا الثالثة وكذلك على                               ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

                                        إصالح احلالة املدنية، واألحداث، ومكافحة       :                                                 ضافة إىل ذلك ستة أفرقة عاملة معنية مبا يلي         ُ            وُتنشـأ باإل   -  ٦٠
                                                                                                     الفساد، وإعداد مشروع قانون بشأن املساعدة القضائية، وتنظيم مهنة احملاماة، وإصالح قانون التحقيقات اجلنائية، 

  .              ومكافحة الفساد

                                 ً                 قررة اليت يتابعها وزير العدل شخصياً يف مشاريع                                                           ويـتم من جهة أخرى تناول ثالثة من اإلصالحات امل          -  ٦١
                                                                                ً                                قوانني قيد اإلجناز تذكر فيما بعد وهي مشاريع قوانني يوليها اخلبري املستقل أمهية كبرية أيضاً إذ سبق لـه أوصى               

     ي إىل         َّ                                     ً                      ويؤمل أالَّ تؤدي التوترات املؤسفة اليت جياهبها حالياً النظام القضائ         .                                      هبا يف مجيع تقاريره ولكن بدون جدوى      
  .                            إرجاء اعتمادها من طرف الربملان

                                                                                                          وتتمـيز خطـة العمل بأهنا تقدم رؤية متماسكة عن العدالة يف املستقبل وإن كان باإلمكان إبداء بعض                   -  ٦٢
  .                                                    التحفظات بشأن كيفية إجراء إصالح أو آخر من هذه اإلصالحات

  مشروع القانون املتعلق بإصالح قانون القضاء-باء 

                           على مدى أمهية وإحلاح هذا       )   ٦٩           ، الفقرة   E/CN.4/2006/115 (                         ستقل يف تقريره السابق                    شـدد اخلبري امل    -  ٦٣
                                                                                    يبدو أن إصالح قانون القضاء متوقف بينما يتضح أنه أولوية قصوى، إذ ما جدوى                 : "                         اإلصالح بالعبارات التالية  

                   معايري سيحرص اجمللس               ما دامت ال توجد  )                           يسمى اآلن اجمللس األعلى للقضاء (                               إنشاء جملس أعلى للسلطة القضائية 
                                                                                                 على فرض احترامها لوضع حد للتعسف واحملسوبية والوصولية املتفشية يف أغلب األحيان، عندما يتعلق األمر بتعيني 
                                                                ً                         ً                           أو ترقية أو نقل أو جتديد لوالية، أو عزل يف وقت غري الئق كما حدث مؤخراً، أو إحالة إىل التقاعد أصالً كما                      

   ).  ٦٩         ، الفقرة E/CN.4/2006/115   " (            هو الشأن اآلن

              ً                                                                                وينبغي، منطقياً، أن يعتمد مشروع هذا القانون الذي أصبحت صيغته النهائية جاهزة اآلن، كما ينبغي أن  -  ٦٤
  .                                          يعتمد معه مشروع القانون املتعلق مبعهد القضاء
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  إصالح اجمللس األعلى للقضاء-جيم 

                                          نظمات غري احلكومية اليت أعربت عن أسفها                                                                       أثـار النص املقدم من احلكومة االنتقالية انتقادات أغلبية امل          -  ٦٥
                                                               وكانت النصوص موضع تشاور يف هذه املرة وال سيما يف االجتماع             .                                          لعدم إقامة مشاورات حقيقية لدى إعداده     

                                                               واحتفظت بعض املنظمات غري احلكومية بتحفظاهتا أو انتقاداهتا، إذ اعتربت   .     ٢٠٠٦      سبتمرب  /                  املعقود يف شهر أيلول
                                                           ً     ً             يذكر على سبيل املثال املركز الكنسي حلقوق اإلنسان، الذي قدم حتليالً جيداً             (    ً          وجزاً للغاية                      أن االجتماع كان م   

                                                    الذي يضـم أغلبية هيئات اجملتمع املدين النشطة يف جمال حقوق   ) Forum Citoyen   " (          حمفل املواطن "             بشأنه يف إطار 
  :                 على اجملاالت التالية                                                   أما اخلبري املستقل فهو حيتفظ من جهته بالتحسينات املدخلة    ).       اإلنسان

                                                                                          سـيكون اجمللس األعلى للقضاء دعامة استقالل السلطة القضائية ألنه سيصبح الضامن الوحيد              -
                                            ً                                                    ملراعاة قواعد القانون اليت ستكفل من اآلن فصاعداً تطور احلياة املهنية وجتديد واليات القضاة               

                           لس يشمل وكالء النيابة، األمر                ً               وجتب اإلحاطة علماً بأن اختصاص اجمل  .                        وإخضاعهم لتدابري تأديبية
                 ً                                   الذي كان مستبعداً يف النص املقدم من احلكومة االنتقالية؛

                                                                                 تقتصر عضوية اجمللس على ممثلني عن السلطة القضائية واجملتمع املدين باستثناء من يضطلع بنشاط  -
  .              سياسي من بينهم

  .                          شأن بعض املسائل املثرية للجدل                                                       ويسترعي اخلبري املستقل االنتباه إىل نقاط عديدة مبينة أدناه ب -  ٦٦

                                                اليت اختارهتا احلكومة االنتقالية تتميز بصيغتها        "                              اجمللس األعلى للسلطة القضائية    "                       فلقـد كانـت تسمية       -  ٦٧
                                                                                                             احملـايدة ذات املفهوم الدويل وكانت تسمح باإلضافة إىل ذلك وعلى األجل الطويل باملراعاة الشاملة للضمانات                

                                 وباملقابل، كان احملامون املتمسكون      .                                ّ                ضائيني التابعني للدولة، وال سيما كّتاب احملاكم                                 اخلاصـة بكافة املوظفني الق    
                                ولنا أن نتساءل عما إذا كان        .                                                                              على حق باستقالهلم حيتفظون بضماناهتم احلالية اليت تكفلها مؤسسة نقابة احملامني          

  .                         ذكورين، ولكن ليس هذا األهم                                                               ينبغي أن نعود إىل مفهوم اجمللس األعلى للقضاء؟ ال نعتقد ذلك للسببني امل

                ويرى البعض أن     .                                                                       ً                  األهـم هـو وضـع اإلدارة املالية والتنظيم اإلداري للقضاء وهي مسألة فنية ظاهرياً               -  ٦٨
                    ولقد أخذ وزير العدل   .                                  ً                                            ً     استقالل السلطة القضائية يفترض حتماً ضمان استقالهلا املايل واإلداري التام ليكون فعلياً   

َ                                                           ياً يف هناية األمر ولكنه قََصر استقالل القضاء واجمللس األعلى للقضاء يف التصرف                                            هـذا الطلـب يف االعتبار جزئ       َ                    ً  
                                                                                                    باعتمادات امليزانية على أموال التشغيل فقط، وهو أمر لـه ما يربره يف رأي اخلبري املستقل إذ تتطلب االستثمارات 

  .     ً                  ختطيطاً على الصعيد الوطين  )                 وال سيما العقارية (      اهلامة 

               مفتشية للدوائر  "                                                             ُ      املستقل، من جهته، عن حتفظات بشأن كيفية إعمال هذا االستقالل ما مل ُتنشأ               ويعرب اخلبري    -  ٦٩
  .                                                                                تكون موثوقة وتسمح بتجنب خماطر احنراف مثل ذلك االستقالل يف اإلدارة أو احلد من تلك املخاطر  "         القضائية

                             روع إصالح اجمللس األعلى للقضاء         ً                                                              وختاماً هلذا املوضوع، يعرب اخلبري املستقل عن تأييده بصفة عامة ملش           -  ٧٠
                                والنص الذي مل يرفع بعد إىل الربملان   .                                                                   بصيغته األخرية، خاصة وأنه ينتهج النهج الذي أوصى به يف تقاريره السابقة

َ                                       يبدو أنه على وشك اإلدراج على جدول أعمال جملس الوزراء عما قريب لُيعتَمد يف شهر كانون الثاين                           يناير أو   /                                                             ُ   
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                                                  ً        َّ                               ويلح اخلبري املستقل على أن يعتمد النص بدون إرجاء جتنباً ألن تتكوَّن من جديد مجاعات                 .     ٢٠٠٧       فرباير   /    شباط
                         ً  وسيكون النقاش الربملاين مثرياً   .                       َ                                              الضغط التابعة ألوساط ال َتستحسن منح السلطة القضائية ضمانات استقالل هامة

                   تود بالفعل تزويد -                   إىل انتقاد القضاة          السباقة-                ِّ                                        لالهتمام ألنه سيمكِّن من معرفة ما إذا كانت األوساط السياسية 
  .                                    هاييت بسلطة قضائية الئقة بدولة القانون

  مشروع إصالح معهد القضاء-دال 

           بدون حترك يف    : "                                                                               انتقد اخلبري املستقل يف تقريره السابق مشروع إصالح احلكومة االنتقالية بالعبارات التالية -  ٧١
     ..."                                                             ن أيدوا إنشاء معهد القضاء، يبدو أن مصري املعهد االندثار                                                        األجـل القصـري، ال سيما من قبل املاحنني الذي         

) E/CN.4/2006/115   ينبغي التذكري بأن إنشاء املعهد مكّرس يف املادة            ) [  ٧٠           ، الفقرة                    ّ       وبناء    ].               من الدستور     ١٧٦                               
      خذ يف                             ً                                                                               علـيه، أحـاط اخلبري املستقل علماً مع االرتياح مبشروع القانون التمهيدي املتعلق مبعهد القضاء الذي يأ                

                                      واجلوانب الرئيسية اليت مت فيها إحراز       .                                                                             االعتبار أغلبية االنتقادات اليت كان قد أعرب عنها مع العديد من اآلخرين           
                                 جملس اإلدارة املؤلف من ممثلني عن        )  ب (                                 ً        مركز املؤسسات العامة املستقلة مالياً؛        )  أ   : (                         تقـدم هي اجلوانب اآلتية    

                                                                  ة حتديد السياسة العامة اليت ستتبعها املؤسسة وال سيما إقرار برامج                                               القضـاء واحملـامني واجلامعات، املكلف مبهم      
                                                                                َّ                     تأكـيد التعييـنات اليت تتم عن طريق املسابقات اليت ال تؤخذ منها يف االعتبار لدى القبول إالَّ                    )  ج (            التعلـيم؛   

               فتح باب التعيني     )  ه (            ُّ                           تنظيم فحص خترُّج خيضع للترتيب حبسب اجلدارة؛   )  د (                      ً                املسـابقات الكتابية منعاً للمحاباة؛     
  .                                                                                    للمجازين من معهد القضاء وكذلك للمشرحني للتعيني املباشر املقبولني من طرف اجمللس األعلى للقضاء

                                                                   ً                               وكما يتم التذكري يف بيان مسوغات مشروع اإلصالح، احتل عسكريون سابقون نوعاً ما مبىن املعهد يف                 -  ٧٢
   ".                                                  ذاك الوقت أو اهتمام اجلهات املعنية بالتعاون الدويل                                       دون أن يثري األمر اهتمام السلطات العامة يف   "    ٢٠٠٤    عام 

                                                 ً       فور إقرار القانون سيستأنف معهد القضاء أنشطته وفقاً لتلك  "                                         وهذا ما دفع إىل التوضيح يف مشروع اإلصالح أنه 
   ".    ٢٠٠٧                                                 وسيتم تعيني دفعة جديدة من الطالب القضاة يف غضون عام   .            األسس اجلديدة

  .                                                    ً ك دورات تدريبية خمصصة لكتاب احملاكم وموظفي العدالة إمجاالً  ُ   َّ              وسُتنظَّم إىل جانب ذل -  ٧٣

     ً                                    َ              َّ                                                     ونظراً إىل أنه مل يتم تعيني املوظفني التنفيذيني َبعد ال يسعنا إالَّ أن نالحظ أن املعهد مل يستأنف أنشطته                    -  ٧٤
               يبدو تنظيم                      ولكن سيتم على ما     .                َّ                                                                حـىت الـيوم ومل يعيَّن جملسه التنفيذي إذ مل يعتمد مشروع القانون حىت اآلن              

                   املرجع املشار إليه    (             وزير العدل     "         خطة عمل  "                 حسب املبني يف         ٢٠٠٧                                             املسـابقة األوىل يف املوعد احملدد هلا يف عام          
   ).  ٦٣     إىل   ٦٠              أعاله، الفقرات 

  اإلصالح الضروري وامللح ملكتب أمني املظامل-     ً رابعا  

                                      إيالء أولوية عليا ملسألة النظر يف إصالح                                                          أعـرب اخلبري املستقل يف تقاريره السابقة عن اعتقاده بأنه جيب    -  ٧٥
                   ً                                                                                             مكتـب أمـني املظامل نظراً إىل أنه كان من املتوقع أن يتسلم املكتب بصورة تدرجيية مهام تعزيز ومحاية حقوق                    

         وإن أريد   .                                                                                               اإلنسـان املـنوطة اآلن بقسـم حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت         
     ً              نوعاً ما على وجه       يف هاييت      للدعم                     بعثة املدنية الدولية                                            خلربة املكتسبة يف املاضي بعد أن أهنيت والية ال                  االنتفاع من ا  

                                                                                                                   االسـتعجال ودون تسـليم املهام للهايتيني، وجب التهيؤ قبل فترة كافية لتحقيق هذا التغري الذي يفترض إجراء                  
  .                  بتزويده مبركز حقيقي                                                   إصالح هام ملكتب أمني املظامل وملا يضطلع به من مهام، وذلك 
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  :                                    وميكن أن يتم التسليم على مراحل ثالث هي -  ٧٦

                                                                                             تـزويد مكتب أمني املظامل مبركز قانوين حقيقي باعتماد مشروع القانون احلايل، عما قريب إن                 ) أ ( 
      من      ٢٠٠٥       ديسمرب   /                     ً                                                                   أمكـن، بعد تعديله أخذاً يف االعتبار املالحظات واالقتراحات املقدمة يف شهر كانون األول             

                                                                           ً                      فروع املختصة يف مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وذلك بغية جعله مطابقاً للمعايري اليت اعتمدهتا   ال
  ؛ )           مبادئ باريس (                        األمم املتحدة يف هذا الصدد 

      ً           ، علماً بأن قرار  "                أمني املظامل املساعد "                                                  تعزيز قدرات مكتب أمني املظامل على العمل بإنشاء وظيفة   ) ب ( 
                                                    على أن قواعد تشغيل املكتب حتدد مبوجب القانون          ٣-   ٢٠٧                                           فة ال ينبثق عن الدستور إذ تنص مادته                     إنشاء الوظي 

                                               قبل بضع سنوات ملساعدة أمني املظامل، وأن مفوضة األمم   "           حبكم الواقع "     ِّ                         ولنذكِّر بأن وظيفة مماثلة أنشئت   .       ببساطة
                 وسيكلف أمني املظامل   .                     تراح لدى زيارهتا هلاييت                                                           املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، السيدة لويز أربور، أيدت هذا االق

                                                                                                           يف هذا اإلطار اجلديد باالهتمام على وجه اخلصوص بالعالقات مع السلطات الوطنية وبتمثيل مكتب أمني املظامل                
                                                                                                               يف العالقـات الدولية، بينما سيكلف مساعده باإلشراف على التحقيقات اليت جيريها الفريق العامل معه وجتريها                

                                        من جهة، وبتوفري التدريب يف جمال حقوق         )             مهمة احلماية  (                                             قليمية يف امليدان، وبتنسيق تلك التحقيقات                 مكاتبه اإل 
             وتفترض مهام    .              من جهة أخرى    )              مهمة الترويج  (                                                               اإلنسان وال سيما بالتشاور مع اجلامعة واملنظمات غري احلكومية          

                                             يف جمال حقوق اإلنسان كما تتميز باستقالل                   ُ   َّ                                                       الوظيفة أن ُتكلَّف بتأديتها شخصية هايتية تتمتع بسلطة معترف هبا         
                                           فكري أكيد ومعروف يتجاوز االختالفات السياسية؛

                                                                                                لـدى انتهاء والية بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت، جيوز حسب املقرر يف البداية                 ) ج ( 
                         سم حقوق اإلنسان يف شكل                                                                       ً                  وريـثما يتسـلم مكتب أمني املظامل املهام بصورة فعالة ودائمة االحتفاظ مؤقتاً بق             

                       ً                     وما جيعل هذا اإلجراء يسرياً هو أن زهاء نصف عدد   .                    إن اقتضى األمر ذلك    "                                  مكتـب تـابع للمفوضية السامية      "
            وميكن نقلهم    )       ً   موظفاً   ٤٩      ً            موظفاً من بني       ٢٤ (                                                               املوظفني العاملني اآلن يف قسم حقوق اإلنسان هم من أصل هاييت            

  .                 إىل مكتب أمني املظامل

                                                       تقدم هام يف جمال مكافحة العنف ضد املرأة، ومركز              حتقيق -     ً  خامساً 
               املرأة وأوضاعها

                          ّ               إىل حد كبري إىل احليوية اليت حتلّى هبا الوزيران   "              بيليم دو بارا "                                         يعود التقدم احملرز منذ التصديق على اتفاقية  -  ٧٧
                      مائدة التشاور الوطين    "                                                                                          املتتالـيان املكلفـان بشؤون املرأة وحقوقها، كما يعود إىل اإلجراءات املتخذة يف إطار               

                                                                   ، وهي حمفل مكرس لتنسيق األعمال يف جمال مكافحة العنف ضد املرأة، جيمع بني    "                              ملكافحـة العـنف ضد املرأة       
                                                                                                              وزارة شؤون املرأة ووزارة األمن والعدل ووزارة الصحة العامة والسكان واملنظمات املتخصصة التابعة للمجتمع              

                                                        ومنظمة أطباء العامل، ومؤسسة كاريتاس، وما شاهبها،        GHESKIO    و URAMEL    و KONAP                    املـدين ومن بينها     
                                                   صندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة        (                                                        واملؤسسـات واهليـئات املعنية يف منظومة األمم املتحدة          

                                        وقسم حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم        "                 الشؤون اجلنسانية  "      وحدة                                  ً            اإلمنـائي ومنظمة الصحة العاملية، فضالً عن        
  .                             املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت
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  العنف ضد املرأة-ألف 

  :                                                                                        تشري البيانات اليت مجعتها اللجنة املعنية جبمع البيانات والتابعة ملائدة التشاور الوطين إىل ما يلي -  ٧٨

                                                                                 أن معظم االعتداءات اجلنسية يرتكبها ذكور ضد نساء عازبات يف األغلبية الساحقة من احلاالت؛  ) أ ( 

     ً                            عاماً، وهي نسبة توجب إقامة        ١٨                        ً                                    يف املائة من احلاالت تقريباً ختص فتيات قاصرات دون سن              ٥٠    أن    ) ب ( 
                                     خدمات لتوفري عناية خاصة هلؤالء الضحايا؛

                                                        ً                             أن الضحية جتهل يف أغلب األحيان هوية املعتدي عليها الذي كثرياً ما يلجأ إىل هتديدها بسالح ناري؛  ) ج ( 

                                تفيد املنظمات غري احلكومية بأن      (               ً                  جلماعي أصبح مثرياً لقلق متزايد                               أن عدد حاالت االغتصاب ا      ) د ( 
  ؛ )         يف املائة  ٤٩     أو   ٤١                    نسبتها ارتفعت مبقدار 

                                                                                                      أنـه ينبغي القيام حبملة للتوعية مبا إلتاحة العناية الطبية الفورية بعد االعتداء من ضرورة ملحة؛                 ) ه ( 
                                        ساعة يف أغلب احلاالت، أي بعد مرور          ٧٢              بعد مرور                                                   َّ            فعـندما تطلب هذه العناية ال توفر يف الوقت احلاضر إالَّ          

  .                     ثالثة أيام على الوقائع

             ً               يف املائة وفقاً للمنظمات غري   ٦٨    و   ٥٩   بني  (                                              أن النسبة املئوية املرتفعة من حاالت العنف الزوجي   ) و ( 
      كافحة                                                                                توجـب وضع برنامج لتوعية الذكور وإحياء شعور باملسؤولية لديهم وإشراكهم يف أنشطة مل    )          احلكومـية 

  .              العنف ضد املرأة

                                                      واختاذ إجراءات دائمة لتوعية دوائر الشرطة والعدل،         "             توحي باألمان  "                       أنه جيب وضع إجراءات       ) ز ( 
  .                                                                       وال سيما النيابة العامة، بغية التغلب على تردد النساء الكبري يف رفع الشكاوى

  :                  ل بإجراءات التوعية                                                        ويشري اخلبري املستقل مع االرتياح إىل املبادرات التالية فيما يتص -  ٧٩

      كانون  (                                                                                           مـبادرة مركـز التدريـب التابع للشرطة الوطنية اهلايتية الذي نظم دورتني تدريبيتني                -
  .         ِّ                                  ألجل املدرِّبني والطالب املرشحني ملهنة التدريب      )     ٢٠٠٦       يوليه   /       ومتوز     ٢٠٠٥         ديسـمرب    /    األول

                       ر مع املائدة الوطنية                                                                               وقـيام فريق عامل مؤلف من أربعة مدربني تابعني ملركز التدريب، بالتشاو           
                                                                                         ملكافحـة العـنف ضد املرأة، بوضع منوذج هلذا التدريب يستخدمه املدربون لتدريب الطالب              

                    املرشحني ملهنة الشرطة؛

                                                                                              مبادرة صندوق األمم املتحدة للسكان الذي أعد أنشطة لتدريب مدريب الشرطة الوطنية اهلايتية              -
                               ، ال سيما بغية منع ومكافحة       "       والسكان              حقوق اإلنسان    "                                   وشـرطة األمم املتحدة على موضوع       

                                                                                      أعمـال العـنف ضد املرأة وما يترتب عليها من عواقب، وإدراج مسائل من بينها املساواة بني     
                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /                                                             اجلنسني والصحة التناسلية والتوعية بفريوس نقص املناعة البشري      

       متالزمة  /                                املعين بفريوس نقص املناعة البشري                                  برنامج األمم املتحدة املشترك                   بالتعاون مع     )      اإليدز (
    ٤٥                 ِّ                              ً           ولقد بلغ عدد املدرِّبني املشاركني يف دورة معقودة مؤخراً             ).      اإليدز (                     نقص املناعة املكتسب    

ِ   ً  مدِرباً   .  
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  )              حتسني التعاريف  (                                                                                      ويرى اخلبري املستقل أنه جيب لزيادة موثوقية النهج اإلحصائي مواصلة اجلهود املبذولة              -  ٨٠
                                             ً            كما جيب توسيع نطاقها لتشمل املؤسسات املختصة أيضاً وال           )                بطاقات التسجيل  (             ع البيانات                     لتنسـيق عملية مج   

  .                        سيما دوائر الشرطة والعدل

                                                           َّ                                           وجيب التشديد على أن التقديرات اإلحصائية املقدمة أعاله ال تعطي إالَّ صورة جزئية عن الواقع، وذلك                 -  ٨١
                                                       اح بالواقع خشية االنتقام، ال سيما يف حاالت االغتصاب                               تردد الضحايا يف اإلفص     )  أ   : (                       ألسباب رئيسية ثالثة هي   

  ال  (                                            خشية النتائج الوخيمة املترتبة على انتشار اخلرب   )  ج (                                     الشعور بالعار الذي يصعب التغلب عليه؛   )  ب (        اجلماعي؛ 
                                          ً                   وكذلك خشية نفور الشباب، بصفة خاصة هنا أيضاً، يف حاالت            )                                              سيما فيما يتصل باملراهقات والنساء الشابات     

                                                                                         وتضاف إىل ذلك الالمباالة اليت تبديها دوائر الشرطة يف أغلب األحيان نتيجة عدم كفاية                .                غتصـاب اجلماعي    اال
    ِّ         ويذكِّر اخلبري    .                                                                                                    التوعـية خبطـورة تلك الوقائع وطبيعة املعتدين االنتقامية اليت هتدد يف نفس الوقت أمن الضحايا               

                                                   يتم يف هذه املدينة إلقاء القبض على أي من املغتصبني على                                                   املستقل مبثال مدينة غونايف حيث تفيد التقارير بأنه مل 
  .                             الرغم من الشكاوى املرفوعة ضدهم

                               خطة عمل وطنية ملكافحة العنف      "                                                                         وينبغي التذكري بأن احلكومة االنتقالية قامت أمام هذا الوضع باعتماد            -  ٨٢
  .                 قات الالزمة إلعماهلا                                                        وقد أحرزت اخلطة ما يكفي من توافق يف اآلراء لتعبئة كافة الطا  "         ضد املرأة

  اإلصالحات املتصلة مبركز املرأة-باء 

                                                                             عما قريب على تدابري هامة اختذهتا احلكومة االنتقالية بصفة مؤقتة عن طريق              "      قانوين "                    يتوقع إضفاء طابع     -  ٨٣
       نقض يف                                                                                                هذا هو، يف مجيع األحوال، ما يطالب به اخلبري املستقل بإحلاح لتفادي أي طعن أمام حمكمة ال                  .        املراسيم

                   وجيب أن تعرض تلك      .                                                                                            دستورية هذه املراسيم اليت تعترب مبثابة خطوة هامة إىل األمام تعزى إىل احلكومة االنتقالية             
  :                                                        التدابري على الربملان لكي يضفي عليها صبغة القانون، وهي تشمل

      جلرائم                                                                                         املرسوم بقانون املتعلق بتعديل قانون العقوبات والذي يقضي بإدراج االغتصاب يف فئة ا             -
                      سنوات والسجن مدى      ١٠                                                                  الكربى الواقعة حتت طائلة عقوبات مشددة تتراوح بني السجن ملدة           

                                                                    احلياة بعد أن كان يندرج يف عداد جرائم اإلخالل باآلداب واألخالق العامة فقط؛

                                               ً     ً                                               املرسـوم الـذي يقضي بأن زنا املرأة ما عاد يعترب سبباً خمففاً للجرمية يف حال قتل زوج غيور                    -
ُ         أو ُمواطئها؛ /   و     زوجته     

  .                                                                بصفة أعم، املرسوم املتعلق بإلغاء مواد قانون العقوبات املتصلة بالزنا -

   ٤                                                                                                   وقدمـت وزارة شـؤون املرأة وحقوقها باإلضافة إىل ذلك ثالثة مشاريع قوانني إىل احلكومة بتاريخ                  -  ٨٤
             إلغاء التجرمي   :             جملاالت التالية                                                 وكانت مشاريع هذه القوانني هتدف إىل حتسني وضع املرأة يف ا  .     ٢٠٠٦      سبتمرب  /     أيلول

                                                               ألسباب طبية أو نتيجة االغتصاب أو سفاح احملارم؛ وقبول إجراءات         )         أدناه   ٨٧              انظر الفقرة    (                 اجلـزئي لإلجهاض    
  .          ونظام اخلدم  "                  املعاشرة بدون زواج "                      حتديد األبوة؛ وضبط نظام 
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                                 ن جديد إىل املأساة اليت تعيشها                                                                         وإضافة إىل تلك اإلصالحات، يسترعي اخلبري املستقل انتباه السلطات م          -  ٨٥
                                                                                                                  النسـاء اللـوايت حيملن بعد اغتصاهبن؛ ويسترعي انتباهها من جانب آخر إىل النتائج الوخيمة املترتبة من حيث                  

   ).  ٢٢     إىل   ١٧          ، الفقرات E/CN.4/2006/115 (                                                       الصحة العامة على املآسي اخلافية وراء عمليات اإلجهاض السري 

      َّ                   وجيب أالَّ تنسينا االعتبارات   .                                     ذكورة هلا صلة مبشكل احلمل غري املرغوب فيه                      وأغلبية حاالت اإلجهاض امل -  ٨٦
                وحتظر التشريعات    .                                                                                                 األخالقية اليت تثريها هذه املسألة، على الرغم من أمهيتها، ما تلحقه من أضرار بالصحة العامة              

               ب بالسجن املرأة                                                                                       احلالـية اإلجهـاض اإلرادي يف مجيع الظروف وتعاقب الشخص الذي جيريه بالسجن بل وتعاق            
                 ولكن اإلصالح املشار   .                        ً هذا ما جيعل اإلصالح ضرورياً  .           ً                                 اجملهضة أيضاً حىت وإن مل تلجأ إىل شخص آخر لإلجهاض

                 بغض النظر عن أنه   )                                                                  الذي يقصر اإلجهاض على حاالت االغتصاب أو سفاح احملارم أو الدواعي الطبية (          إليه أعاله 
       يأخذ يف   "           موانع احلمل "                                            أمهيتها، فهو حيتاج إىل إضافة بند آخر إليه بشأن                                ً     ال يكفي للرد على تلك املأساة نظراً إىل 

   ".                        بأقراص منع احلمل التداركي "                                  االعتبار بصفة خاصة إمكانية التزويد 

                                                                                                       وقد يكون هذا األمر أحد حتديات برنامج تنظيم األسرة الذي من املزمع إطالقه متابعة الجتماع الندوة                 -  ٨٧
  .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨      ي يوم                        الوطنية املعقودة يف مونلو

   االستنتاجات-     ً سادسا  

    فما    ".    ُّ                                       تعلُّم الدميقراطية عملية يف غاية الصعوبة      "       إن       ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ١٧                         قال رونيه بريفال يوم      -  ٨٨
      ال حيصى       ً                                                    ً                                  هو فعالً السبب الذي جعل رغبة التغري املوجودة يف هاييت تبوء دائماً بالفشل على الرغم من العدد الذي 

                                                                                                            من التقارير والدراسات واخلربات والربامج واحللقات الدراسية والندوات وإعالنات النوايا اليت زرعت األمل يف              
ّ            النفوس والوعود اليت غالباً ما راحت يف طّي النسيان؟             ً                         

                                                                                   ملاذا ال يستطيع هذا الشعب الذي عرف كيف يتحرر من االضطهاد مبجهوده اخلاص والذي يسطع بقرحية  -  ٨٩
                                                                           دبائه وشعرائه ورواته ومطربيه ومغنيه، التحرر من بعض القيود اليت حاكها بنفسه؟ أ

                       تغلب أكثر فأكثر على      "             روح االنتقام  "                                                              ملـاذا اسـتتب الشك بعد اإلشاعات واملناورات؟ ملاذا أصبحت            -  ٩٠
             إن مل تآزرين    "  :                                      ً                                        ؟ ملاذا أصبح مفهوم اخلصم السياسي مرادفاً ملفهوم العدو يف كثري من األحيان             "              روح التسـامح   "

  ؟ "         فأنت عدوي

                             فهل جيد شعبها طريق التنمية      .                                                                           عـادت هـاييت الـيت هي من أفقر البلدان إىل طريق الشرعية الدستورية              -  ٩١
                                                                                                        املستدامة ليسترد بفضله استقرار دولة القانون واليت ال ميكن هلا أن تكتفي بالشرعية الدستورية متجاهلة عدم قابلية 

                                       القتصادية واالجتماعية والثقافية للتجزئة؟                         احلقوق املدنية والسياسية وا

                            وال بد من مواصلة اإلصالحات       .                                                                   ال بد من عدم االستسالم للضغوط اهلائلة النامجة عن األحداث األخرية           -  ٩٢
                                                                                             وال شك يف أن مكافحة جتار املخدرات وأعمال العنف اليت تقوم هبا جهات سياسية وعصابات هي                  .          بدون كلل 

  -  "         وال سيما  "                        وقد منيل إىل القول      -                                           أولويات ليس فقط لضمان أمن األفراد بل             وهي    .                        مـن األولويـات مطلقة    
                                                                           ً                 ً                  للقضاء على العصابات أو إضعافها أو نزع سالحها بعد أن أصبحت حليفة حمسوسة أحياناً وغري حمسوسة أحياناً                 
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   ".           وق االقتراع                                  الفوضى أفضل من أي تغري ينبثق من صند "                                             أخرى يف محلة خفية هتدف إىل زعزعة االستقرار شعارها 
  .                                                  وكل إبطاء يف هذه اإلصالحات خيدم ال شك مصاحل تلك العصابات

                                      اليت ينبغي أن تكون جمردة من كل        -                                                                  وال ريـب يف أن منظمات اجملتمع املدين بفضل قدرهتا على التعبئة              -  ٩٣
                   لذا كان االحتراس    .                               َ                                              أصبحت أكثر من أي وقت مضى تطالَب بتأدية دور حاسم يف حشد الطاقات             -        تعصـب   

      ً                                                                                                 ضـرورياً للتصـدي للتهديدات اجلديدة اليت استقصدت يف اآلونة األخرية بصفة خاصة املنظمات غري احلكومية                
                                                               وحبذا، يف رأي اخلبري املستقل، لو أعرب جملس حقوق اإلنسان عن             .                                         النشطة يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان      

  .      املخاطر                                                      تضامنه مع تلك املنظمات غري احلكومية يف هذه املرحلة احملفوفة ب

      وأغلب   .                                                                                              وجيب أن تقدر التوصيات املقدمة أدناه على ضوء هذا االستنتاج بغض النظر عن طابعها الفين               -  ٩٤
  .                      ً                                                    هذه التوصيات ليس جديداً بل تكتنفه هذه املرة إرادة سياسية حقيقية على ما يبدو

   التوصيات-     ً سابعا  

  :               ً                  ة التالية توخياً للواقعية العملية                                               اقتصر اخلبري املستقل يف توصياته على االقتراحات التسع -  ٩٥

                ً                                       ً                        لن يتم احلد فعلياً من جوانب العجز املذكورة أعاله واليت غالباً ما تعود إىل               :                  جهـاز التفتـيش     ) أ ( 
                                               َّ                                                  تصرفات شخصية أكثر مما تعود إىل عيوب يف القانون، إالَّ بتعزيز قدرات الشرطة والعدالة على التدخل عن طريق 

         يف املوقع؛                        جهازمها التفتيشي، ال سيما 

                                                               وبالتايل أخذ هذا الطابع امللح يف االعتبار لدى إعداد اجلدول           (                    إيالء أولوية عليا      :              إصالح العدالة   ) ب ( 
                                             ً                                           العتماد مشاريع القوانني الثالثة اليت انتهي تقريباً من وضع صيغتها النهائية واليت ال               )                           الـزمين للجلسات الربملانية   

                                                 قانون القضاء وإصالح جملس القضاء وإصالح معهد القضاء؛  :      ، وهي                                  ميكن بدوهنا إجراء إصالح حقيقي للعدالة

ّ    التصّدي لالعتقال املطّول  ) ج (                ّ                                                              إقرار إمكانية اجملانسة بني العقوبات املشروطة، واللجوء من جديد إىل   :     
                                                                                           ولكن بفعالية ملموسة، وذلك بتنظيم دورات تدريبية ال مركزية لرجال الشرطة تكون قصرية               "                املـثول الفوري   "

             ً                                                                                               ن متكررة نظراً إىل حتفظاهتم، وإشراك وكالء النيابة يف هذه الدورات ملا يؤدونه من دور حاسم يف التشجيع                     ولك
                                                           واملتابعة ليكلل هذا التطور الضروري يف ممارسات الشرطة بالنجاح؛

                                                      ً                 الفريق العامل املكلف بإعداد مشروع قانون منصوص عليه أيضاً يف خطة             :                    املسـاعدة القضائية    ) د ( 
                                                                               يود اخلبري املستقل يف هذا الصدد أن تؤخذ يف االعتبار التجارب املكتسبة يف املاضي والسيما يف   .        ر العدل       عمل وزي

                                     مكتب املساعدة القضائية يف كاب هايسيان؛

                                                                         اعتماد النصوص اجلاهزة منذ عدة سنوات بشأن املركز املستقل ملعهد الطب             :               الطـب الشرعي      ) ه ( 
                      الشرعي وكيفية تشغيله؛

            بقانون شؤون  "                                                          اعتماد الربملان للنصوص التالية، إن أمكن يف قانون وحيد يعرف     :      املرأة        شـؤون     ) و ( 
   ":     املرأة



A/HRC/4/3 
Page 26 

 

  :    بشأن  )      عليها  "              صبغة قانونية  "             بغية إضفاء    (                                                     مـن جهة، املراسيم الصادرة عن احلكومة االنتقالية          -
  ب                                                                                   تصـنيف االغتصـاب يف فئة اجلرائم الكربى وليس فقط يف عداد جرائم اإلخالل باآلدا                )  أ (

                             ًً     ً                                 الكف عن اعتبار زنا املرأة ظرفاًً خمففاً للجرمية يف حال قتل الزوج الغيور   )  ب (               واألخالق العامة؛ 
                   الكف عن جترمي الزنا؛  )  ج (  ؛  )          أو مواطئها (      زوجته 

                                                                               من جهة أخرى، النصوص املتعلقة بشؤون املرأة واليت تتصل بشطب اإلجهاض من قائمة اجلرائم،  -
                                   ملعاشرة بدون زواج، وتنظيم عمل اخلدم؛                             وقبول البحث عن األبوة، ونظام ا

           أقراص منع   "                  وال سيما بترويج       " (           موانع احلمل  "                           إيالء األولوية إلعمال بند       :                     برنامج تنظيم األسرة    ) ز ( 
                                 وإعمال سياسة فعلية لتحديد النسل؛   ")              احلمل التداركي

                  ستقل إجراءه منذ                                                     إن إصالح سجل األحوال املدنية الذي طلب اخلبري امل          :                     املكتب الوطين للهوية    ) ح ( 
                                                                                          مستهل واليته، يسري على النحو الواجب على ما يبدو، بإنشاء فريق عامل خمصص حسب املنصوص عليه يف خطة 

     ً                                                                              ونظراً إىل تكلفة العملية وتعقيدها يستصوب توفري دعم كبري للفريق عن طريق التعاون الدويل،   .               عمل وزير العدل
                                 كما حصل لدى إنشاء السجل االنتخايب؛

ـ   ) ط (                                                                 وضع جرد بالدراسات املنجزة حىت اآلن وباخلربات املكتسبة يف هذا            :                   الح السجل العقاري      إص
                                         وجيب، على ضوء أمهية هذه العملية على الصعيد   .                                      ً                  اجملال ومباشرة اإلصالح مع اللجوء هنا أيضاً إىل التعاون الدويل

                           ء للتمكن قدر املستطاع من                                                                                      االقتصـادي والوقـت الذي سيستغرقه إعدادها وتنفيذها، الشروع فيها بدون إرجا           
  .                                     إهنائها يف أثناء الفترة الرئاسية احلالية
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