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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والثالثون

 2017آذار/مارس  24 - شباط/فرباير 27
 من جدول األعمال 10 البند

 المساعدة التقنية وبناء القدرات

 بيان من الرئيس  
  PRST 34.../ حالة حقوق اإلنسان في هايتي 

 خالل اجللسة ...، املعقودة يف ...، أدىل رئيس اجمللس ببيان فيما يلي نصه: 
 ،إن جملس حقوق اإلنسان" 
قدمرره عررن حالررة حقرروق للخبررا املسررعقى علررر العقريررر الرر    يعرررع عررن شرر ر  -1 

سررريما  اسررع د مررن اترروران قانونيرررة وسياسررية يف يررايي، وا ، ويالحررم مرررا(1)اإلنسرران يف يررايي
 يلي: ما

، وإجرررراال اانعخابرررران 2016انصررريل الربملررران اجلديررررد يف ينرررانون ال ا /ينرررراير  )أ( 
واانعخابررران ، 2016العشرررريعية والرئاسرررية وانعخابررران جملرررس الشررريو/ يف اشررررين ال رررا /نوفمرب 

 ؛2017احمللية يف ينانون ال ا /يناير 
العش يلة اجلديدة للم لس اانعخرا  املققرا املقل رة مرن اسرعة أعثراال،  ال رة  )ع( 

 منهم نساال؛
 شباط/ 7انعخاع الرئيس اهلايي ال امن واخلمسني بااقرتاع العام، وانصيبه يف  )ج( 
 ؛2017فرباير 

 12اا ررررررراق بررررررراريس بشرررررر ن ا رررررررا املنرررررررا/ يف  اصررررررديا الربملررررررران اهلرررررررايي علررررررر )د( 
 ؛2017شباط/فرباير 
 ؛2017 آذار/مارس 22انصيل احل ومة اجلديدة يف  )ه( 
__________ 

(1) A/HRC/34/73. 
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 7باسررععراح ح ومررة يررايي أمررام آليررة ااسررععراح الرردور  الشررامى يف  يرحررل -2 
 ؛2016اشرين ال ا /نوفمرب 

 5يررا ي املتررول، يف بإنشرراال الل نررة الرئاسررية املعنيررة برراحلبس ااحع يرحررل أيثررا   -3 
، املسعحد ة ب رح وضع حرد انعهاينران حقروق اإلنسران يف ير ا اجملرال، 2016أيلول/سبعمرب 

 ؛2017شباط/فرباير  25وبإنشاال الل نة الرئاسية للعحقيا يف حالة احملع زين يف الس ون، يف 
بعرررح  ررالف اا اقيرران علررر الربملرران ب رررح العصررديا عليهررا،  يرحررل ينرر ل  -4 
الالإنسررانية  العقوبررة القاسررية أو اقيررة منايثررة الععرر يل و ررا  مررن ضررروع، املعاملررة أوويرري: اا 

، واا اقيرررة ض ررري  1961 املهينرررة، وااا اقيرررة املععلقرررة ارينرررز األشرررخاع عرررد ي اجلنسرررية لعرررام أو
 حاان انعدام اجلنسية؛

يف  بعقريررر األمررني العررام بشرر ن إعررادة اشرر يى وجررود األمررم املعحرردة، اررا يرحررل -5 
ذل  بع ة األمم املعحدة لعحقيا ااسعقرار يف يايي، وي ينر ب مهية محايرة واعزيرز حقروق اإلنسران 

 يف يايي؛
باسرررتااي ية منةمررة األمررم املعحرردة اجلديرردة مل افحررة ال ررولاا يف يررايي  يرحررل -6 

 ينيررديا يف والرري ينررررن اجلمعيررة العامررة ا ،(2)املقرتحررة مررن األمررني العررام يف اقريررر  بشرر ن املوضرروع
 ؛2016ينانون األول/ديسمرب   16املقر/  71/161قراريا 

ب ن العمعع ال امى جبميع حقوق اإلنسان، سواال منهرا املدنيرة والسياسرية  يسّلم -7 
ااقعصادية وااجعماعية وال قافية، يش ى عامال  من عوامى حتقيا السرالم وااسرعقرار والعنميرة  أو

 يف يايي؛
ي العزامهررررا بالعن يرررر  ال علرررري لالا اقيرررران الدوليررررة حلقرررروق بع ديررررد يرررراي يرحّررررل -8 

اإلنسان الي يي  رف فيها، فقد ابني ذل  بوضوح أ نراال اسرععراح جلنرة حقروق الت رى اقريرر  
، واسععراح الل نررة املعنية بالقثراال 2016يف ينانون ال ا /يناير  (3)يايي الدوريني ال ا  وال الث
 ؛(4)2016آذار/مارس  ريريها الدوريني ال امن والعاسع يفعلر العمرييز ضد املرأة اق

ح ومررررة يررررايي علررررر موااررررلة الععرررراون ال امررررى وال عررررال مررررع يي رررران  يشرررر ع -9 
 املعايدان وعلر اقدمي العقارير املع خرة إىل اهلي ان ذان الصلة؛

ح ومة يايي علر راد مشروع القرانون اجلنرائي ومشرروع قرانون  يش ع أيثا   -10 
اإلجراالان اجلنائية الالزمة إلارالح وحترديث النةرام القثرائي، ووضرع وان ير  اسررتااي ية خل ر  

 مدة احلبس ااحعيا ي وحتسني ظروف ااحع از؛
عررررن ر بعرررره يف أن اعيررررد السررررلتان اهلايعيررررة ا ينيررررد العزاما ررررا الراميررررة إىل  يعرررررع -11 

مجلرررة أمرررور منهرررا إيرررالال املزيرررد مرررن حتسرررني الةرررروف املعيشرررية للهرررايعيني رجررراا  ونسررراال، بواسرررتة 
اايعمرررام احررررتام حقررروق اإلنسررران، ويعررررع، يف يررر ا الصررردد، عرررن قلقررره إزاال حترررديان حقررروق 

 اإلنسان ويش ع السلتان اهلايعية علر حتقيا مزيد من العقدم؛
__________ 

(2) A/71/620. 
(3) CRC/C/HTI/2-3. 
(4) CEDAW/C/HTI/8-9. 
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ب سررأ أن املرررأة   لررة ن رريال  ناقصررا  يف الربملرران، ويشرر ع بقرروة ح ومررة  يالحررم -12 
مرن دسرعور  1-17ز مشرارينة املررأة يف احليراة السياسرية، و  هرا علرر ان ير  املرادة يايي علرر اعزير

          يف املائررررررة للنسرررررراال يف مجيررررررع مسررررررعويان 30اقررررررى عررررررن  ، الرررررر    رررررردد حصررررررة ا1987 عررررررام
 احلياة الو نية؛

ح ومررة يررايي علررر موااررلة اعزيررز سرريادة القررانون، بترررق منهررا م افحررة   ررث -13 
واجلر رررة وأسرررباشا، ويشررر عها بقررروة علرررر مواارررلة اعزيرررز قررردران  اإلفرررالن مرررن العقررراع، وال سررراد

الشررر ة الو نيررة ونةررام السرر ون، فثررال  عررن العرردابا الراميررة إىل اسررعقالل قثرراة احل ررم وحتلرريهم 
 باملهنية وبالنزاية، ل  الة سا عمى املقسسان واخلدمان العامة والعمعع جبميع حقوق اإلنسان؛

اعزيرز املقسسران الو نيرة حلمايرة حقروق اإلنسران، ح ومة يرايي علرر  يش ع -14 
وخبااة م عل محاية املروا نني، واحلررع علرر امع اهلرا للمبرادع املععلقرة ارينرز املقسسران الو نيرة 
من أجى اعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )مبادع باريس( وازويد ال  املقسسران بالوسرائى الالزمرة 

 ألداال عملها بش ى مسعقى؛
ح ومرررة يرررايي علرررر مواارررلة اضررراذ العررردابا السياسرررية والقانونيرررة  يشررر ع بقررروة -15 

الالزمة ب ية ضمان حقروق الثرع اال مرن النراس، ارن فريهم األ  رال العراملون يف املنرازل وضرحايا 
  ملون و ائا يوية؛ ااجتار بالبشر، وإيالال ايعمام خاع حملنة األشخاع ال ين ا

موااررلة م افحرة العنررأ والعمييررز علررر أيثررا  ح ومرة يررايي علررر  يشر ع بقرروة -16 
 أساس نوع اجلنس؛

ح ومرررررة يرررررايي علرررررر مواارررررلة البحرررررث عرررررن حلرررررول دائمرررررة للعنميرررررة  يشررررر ع -17 
ااقعصررادية يف يررايي، اسرررعنادا  إىل الزراعررة الرري اشررر ى املصرردر الرئيسرري للررردخى بالنسرربة ل البيرررة 

 الس ان؛
برررا املسرررعقى املعررر  حبالرررة حبررررارة بالعمرررى احملمرررود الررر   اضرررتلع بررره اخل يرحّرررل -18 

 حقوق اإلنسان يف يايي، وال   يندرج يف إ ار املساعدة العقنية واعزيز القدران؛
 ح ومة يايي علر ان ي  العوايان الي قدمها اخلبا املسعقى يف اقرير :  ث -19 
 حمو األمية يف أجى قصا ومعقول؛ )أ( 
مررن خررالل ايسررا عمررى الل نررة  وضررع حررد حلرراان احلرربس ااحعيررا ي املتررول )ع( 

 الرئاسية املعينة هل ا ال رح، وان ي  اوايا ا يف الوقا املناسل؛
إنشررراال جلنرررة احلقيقرررة والعدالرررة والععررروي  عرررن اانعهاينررران اجلسررريمة واملنه يرررة  )ج( 

 حلقوق اإلنسان الي ارا با يف املاضي؛
ون يف املخيمران بعرد زالروا يعيشر اوفا س ن ائرا للمشرردين داخليرا  الر ين مرا )د( 
 وإعصار ما يو؛ 2010 زلزال عام
األشرررخاع مرررن أارررى  مرررنمل املعرضرررني خلترررر انعررردام اجلنسرررية مرررن اهلرررايعيني أو )ه( 

 سبا أن عاشوا فيه، و ائا اهلوية الالزمة ملمارسة حقوقهم؛ يايي،  ن يعيشون يف اخلارج أو
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املشررررتينة حلقررروق اإلنسررران، السرررلتان اهلايعيرررة إىل اعزيرررز الل نرررة الوزاريرررة  يررردعو -20 
، وامل ل ة بعنسيا ومواالمة السياسان العامرة 2013أيار/مايو  13املنش ة اوجل املرسوم املقر/ 

اثرررمن، دون نييرررز مرررن أ  نررروع ينررران، احررررتام ومحايرررة حقررروق  يف جمرررال حقررروق اإلنسررران، ينيمرررا
هرردن شررا يررايي، ب يررة اإلنسرران واحلريرران األساسررية لل ميررع، وفقررا  للدسررعور ولاللعزامرران الرري اع

مواالة العمى، حتا رئاسة رئيس الوزراال، وبالععاون مع اآلليان الو نية والدولية حلقوق اإلنسان 
 واجملعمع املد  واملنةمان  ا احل ومية، من أجى ان ي  ي   العوايان؛

ح ومررة يررايي إىل أن اقرروم، اسرراعدة م وضررية األمررم املعحرردة السررامية  يرردعو -21 
إلنسان واإلجراالان اخلااة، والل نة الوزارية املشرتينة حلقوق اإلنسران، وبالعشراور الو يرا حلقوق ا

مع اجملعمع املد ، وم عل محاية املوا نني، وسائر أاحاع املصلحة، بإعداد ختة عمرى لعن ير  
يف ذلر  الر  الصرادرة يف سرياق ااسرععراح  العوايان الصادرة عن آليان حقوق اإلنسان، ارا

الشررامى وعررن اخلبررا املسرعقى، وبإنشرراال آليررة و نيررة ل برالن واملعابعررة بشرر ن ان يرر   ايرران  الردور 
ومقشررران برررامس املسرراعدة العقنيررة، وبرر ن اثررع جرردوا  زمنيررا  لعحقيررا األيررداف املرسررومة وحتديررد 

 الوسائى الالزمة لعن ي  ي   اخلتة؛
والرارررد مرررن أجرررى  ح ومرررة يرررايي أيثرررا  إىل دعرررم آليرررة و نيرررة ل برررالن يررردعو -22 

 انسيا ان ي  ختة عمى و نية، اساعدة اقنية من م وضية حقوق اإلنسان؛
امل وضررية السررامية حلقرروق اإلنسرران أ، اقرردم اقريرررا  شرر ويا  مسررع مال  عررن  يرردعو -23 

ان ي  ي   اخلتة يف الدورة السابعة وال ال ني، وأن اقردم اقريررا  ختيرا  يف الردورة ال امنرة وال ال رني، 
 من برنامس عمى جملس حقوق اإلنسان؛ 10إ ار احلوار الع اعلي يف إ ار البند يف 

سيما اجلهان املاحنة الدولية، وبلردان جمموعرة  اجملعمع الدويل ين ى، وا يش ع -24 
دول أمري ررا الالاينيررة وال رراريم، واجلماعررة ال اريبيررة، وبلرردان جمموعررة أارردقاال يررايي، والوينرراان 

سيما م وضية حقروق اإلنسران، علرر او يرا أواارر اعاو را  ألمم املعحدة، وااملعخصصة العابعة ل
 وانسيقها مع سلتان يايي من أجى إعمال مجيع حقوق اإلنسان يف يايي إعماا  ااما ؛

اجملعمع الدويل إىل دعم م عل محايرة املروا ن، بنراال علرر  لبره، يف إ رار  يدعو -25 
ران، ب ية ن ينه مرن املسرامهة ال عالرة يف محايرة حقروق اإلنسران برامس املساعدة العقنية وبناال القد

 واحلريان األساسية للموا نني واعزيزيا، وفقا  ملبادع باريس؛
بقرار السلتان اهلايعية مواالة العمى مع م وضية حقوق اإلنسران مرن  يرحل -26 

 أجى احرتام واعزيز حقوق اإلنسان يف يايي." 
    

 


