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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال١٠البند 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

 إعالن الرئيس

 اييت حالة حقوق اإلنسان يف ه-/... ٦

      سبتمرب  /        أيلول   ٢٨       إىل     ١٠                                                                                    يف اجلـزء األول مـن الدورة السادسة جمللس حقوق اإلنسان، املعقودة يف الفترة من                 
                        املساعدة التقنية وبناء    "                              من جدول األعمال، املعنون        ١٠                      ً                                     ، أصـدر رئـيس اجمللس إعالناً، يف إطار النظر يف البند                 ٢٠٠٧
  .                        ، وفيما يلي نص هذا اإلعالن "       القدرات

                                                                                  اجمللس عن ارتياحه للعودة إىل الشرعية الدستورية يف مجهورية هاييت بانتخاب رئيس                    يعـرب  - ١ " 
                                                                              اجلمهورية، وإعادة الربملان، وتعيني رئيس وزراء مبوافقة الربملان وإجراء انتخابات حملية؛

                                                                                     اجمللس على سلطات هاييت ملا قدمته من تعهدات وما بذلته من جهود لتحسني أحوال                     ويـثين  - ٢ " 
                                                                                         واطين هاييت، وخباصة بزيادة االهتمام باحترام حقوق اإلنسان وبالتعاون القائم بني الشرطة الوطنية يف           معيشـة م  

                                                                      هاييت وقوات بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت بغية مكافحة العنف؛

   لى                       ويشجع اجملتمع الدويل ع     .                                                        اجمللس مع ذلك التحديات العديدة اليت تواجهها هاييت               ويـدرك  - ٣ " 
                                                                                                           مواصلة دعمه للجهود اليت تبذهلا السلطات املنتخبة ويشجع هذه السلطات على استخدام املوارد واخلربات اليت               

          أتيحت هلا؛

          ً                                                                        اجمللـس عـلماً بالصعوبات اليت تواجهها سلطات هاييت وباجلهود اليت تبذهلا هذه                    وحيـيط  - ٤ " 
         السلطات؛

Distr. 
LIMITED 

A/HRC/6/L.28 
25 September 2007 

ARABIC 
Original: FRENCH 



A/HRC/6/L.28 
Page 2 

 

                      ً                   املناطق، فإنه حييط علماً مع االرتياح                                                           ولـئن كـان اجمللـس يقلقه استمرار اجلرمية يف بعض           - ٥ " 
                                           وهو يرحب باجلهود اجلارية ملعاجلة أوجه القصور يف   .                                                   باملبادرات الرامية إىل مكافحة الفساد واالجتار باملخدرات

                                                                                                             أداء الشـرطة والقضاء ويشجع سلطات هاييت على مواصلة هذه اجلهود بإجناز املشاريع املتعلقة بتعزيز هيئات                
                                                                                             قضاء والشرطة، واعتماد نظام أساسي هليئة القضاء، وإنشاء جملس أعلى للقضاء، وإعادة فتح                                التفتـيش داخل ال   

                                                                                                             كلـية العلوم القضائية، ومكافحة االحتجاز املمتد وحتسني ظروف االحتجاز، وإنشاء آلية للمساعدة القانونية،              
                           ً     اعي إىل تطوير العالقات تدرجيياً              ً                             وحييط علماً مع االرتياح باالقتراح الد       .                                       وتعزيز الشرطة العلمية والطب الشرعي    

                                                                               بني مكتب محاية املواطن وفرع حقوق اإلنسان ببعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت؛

          ً                                                                           اجمللس أيضاً مبشاريع سلطات هاييت الرامية إىل اعتماد سلسلة من القوانني املتعلقة                    ويرحـب  - ٦ " 
           ل العقاري؛                                          بشؤون املرأة، وإصالح سجل األحوال املدنية والسج

                                                                            اجمللس اجملتمع الدويل على تعزيز عمله يف مجيع هذه اجملاالت وكذلك يف جمال تدريب              ويشجع - ٧ " 
                                      وتثقيف قوات األمن يف ميدان حقوق اإلنسان؛

                                                                              اجمللـس عـن شكره للخبري املستقل، الذي كلفه األمني العام ببحث حالة حقوق                      يعـرب    و - ٨ " 
                                                             ويدعو اجمللس اخلبري املستقل إىل مواصلة مهمته وإطالع اجمللس          (A/HRC/4/3)                               اإلنسان يف هاييت، على تقريره      

                                                                     ويشجع سلطات هاييت على مواصلة حسن التعاون مع اخلبري املستقل وعلى االستمرار   .                         علـيها يف دورته الثامنة  
   ".               يف تنفيذ توصياته
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