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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة

   من جدول األعمال١٠البند 
  التعاون التقين وتعزيز القدرات

  بيان من الرئيس

   هاييت  حالة حقوق اإلنسان يف- /...٩

  :، ببيان هذا نصه٢٠٠٨سبتمرب /أيلول... ، املعقودة يف ...أدىل رئيس اجمللس، يف اجللسة   

يرحب جملس حقوق اإلنسان بالتطورات السياسية األخرية يف هـاييت والـيت متّيـزت                - ١"
  .بتشكيل وتنصيب حكومة جديدة يف هذا البلد

ا وإصرارها على العمل علـى حتـسني        وينوه اجمللس بتأكيد السلطات اهلايتية بالتزاماهت       - ٢
  .الظروف املعيشية للشعب اهلاييت مع التركيز بوجه خاص على احترام حقوق اإلنسان

بعثة األمم  ويالحظ اجمللس بارتياح التعاون القائم بني الشرطة الوطنية يف هاييت وقوات              - ٣
  .اللصوصية من أجل مكافحة العنف واجلرمية واملتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت

ويرحب اجمللس باعتماد النظام األساسي للقضاء وقانون جديد يتعلق باجمللس األعلـى              - ٤
ويشجع السلطات على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا، .  عن إعادة فتح معهد التدريب القضائيللقضاء، فضالً

سـبيل معاجلـة مـسألة      ال سيما يف إطار تعزيز جهازي التفتيش التابعني للشرطة الوطنية والعدالة، يف             
  .االحتجاز االحتياطي لفترات مطّولة، وإنشاء آلية للمساعدة القانونية، وتعزيز مكتب محاية املواطنني

ويثين اجمللس على املقرر اخلاص املنتهية واليته على مسامهته الكبرية يف تعزيز مبدأ سيادة   - ٥
  .ار اإلصالح القضائيالقانون يف هاييت، بتقدميه توصيات مستنرية ال سيما يف إط
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ويساور اجمللس قلق بالغ إزاء ما حلق مستوى ونوعية حياة اهلايتيني من تدهور يف األشهر   - ٦
ويعرب عـن   . األخرية، وهو الوضع الذي جنم أساساً عن أزمة اقتصادية خطرية ونقص حاد يف األغذية             

 ألعاصري فـاي    حلقت املعدات جراء تعرض هاييت تباعاً     أسفه للخسائر الثقيلة يف األرواح واألضرار اليت        
  .وغوستاف وهانا وأيك

ويدرك اجمللس العراقيل العديدة اليت تعترض حتقيق التنمية يف هاييت والـصعوبات الـيت              - ٧
ويقر بأن التمتع الكامل حبقوق اإلنـسان، املدنيـة والـسياسية           . يواجهها قادهتا يف اإلدارة اليومية للشأن العام      

  .قتصادية واالجتماعية والثقافية على حد سواء، يشكّل عامالً لتحقيق السالم واالستقرار والنمو يف هاييتواال

ويشجع اجمللس بقوة اجملتمع الدويل برمته، وال سيما اجلهات املاحنة الدولية، والبلـدان               - ٨
هنا مع السلطات القائمة يف     الصديقة هلاييت، والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، على تعزيز تعاو         

  .هاييت من أجل التمتع الكامل حبقوق اإلنسان

تستمر بعثة اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق       ويرحب اجمللس بطلب السلطات اهلايتية بأن         -٩
  . ويقرر املوافقة على هذا الطلب٢٠١٠سبتمرب /اإلنسان يف هاييت إىل غاية أيلول

 حبالة حقـوق     معنياً  مستقالً  السيد ميشال فورست خبرياً     بتعيني ويرحب اجمللس أيضاً    - ١٠
  .اإلنسان يف هاييت

ويدعو اجمللس اخلبري اجلديد إىل مواصلة العمل الذي بدأه سلفه وإجناز مهمته باإلسهام               - ١١
بتجربته وخربته وتقدمي مسامهته يف سبيل إعالء حقوق اإلنسان يف هاييت، مع التركيز بوجه خاص على                

  .قتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلقوق اال

 يف بعثة إىل هاييت وتقدمي تقرير سنوي        كما يدعو اجمللس اخلبري اجلديد إىل التوّجه قريباً         - ١٢
  ."ويشجع السلطات اهلايتية على حسن التعاون مع اخلبري املستقل اجلديد.  لربنامج عملهإىل اجمللس وفقاً

 -  -  -  -  -  

  


