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 مجلس حقوق اإلنسان

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة األربعون 

 2022شباط/فبراير  4 -كانون الثاني/يناير   24

 تجميع بشأن هايتي  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
تجميع للمعلومدا  الواردة في تقدارير هاتدا  المعداهددا  واإلترالا  ال دا ددددددددددددددة  الددوري الاددددددددددددددامد   والتقرير  

 وغارها من وثائق األمم المتحدة ذا  الصلة، وهو مقّدم في شك  موتز تقادًا بالحد األقصى لعدد الكلما  

نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والة لااات الاادوليااة لحقوق  -ثانياا  
( 2() 1)  اإلنسان

 

أشددددار األمان العام لامم المتحدة ألى أن تصددددديق هايتي على ك  من اتااضية مناهيددددة التعذي   -2
وغاره من ضدددددددروم المعاملة أو العقوسة القاسدددددددية أو الالأنسدددددددانية أو المةانة واالتااضية الدولية لحما ة تميع 

عملية التصدددددديق في سدددددياق  ، رغم أن هايتي كانت قد قبلت  ما زال معلقاً   األشددددد اا من اال تاال القسدددددري 
  ( 3) استعراضةا الدوري الاام  السابق

التااضية الدولية لحما ة وأشار فريق األمم المتحدة القطري ألى أن هايتي لم توّقع أو تصّدق على ا -3
  ( 4) حقوق تميع العمال المةاترين وأفراد أسرهم

لبروتوكول اال تيدداري الملحق بدداتادداضيددة حقوق افريق األمم المتحدددة القطري ألى أن  أشدددددددددددددددار  كمددا   -4
، الذي  دددقت عليه هايتي في  الطا  بادد ن بيع األااال واسددتاالل األااال في الباال وفي المواد اإلباحية

ول  البروتوك،  صدددددادب  دددددعوسا  في التنااذ، بانما لم يتم التصدددددديق حتى ا ن على 2014أيلول/سدددددبتمبر  
  ( 5) اال تياري التااضية حقوق الطا  المتعلق بإترال تقد م البالغا 

 
 A/HRC/WG.6/40/HTI/2 األمم المتحدة

 
 Distr.: General الجمعية العامة

10 November 2021 

Arabic 

Original: English/French 



A/HRC/WG.6/40/HTI/2 

GE.21-15726 2 

أي تددددابار )اإلعالن أو    2016، لم تقبددد  هدددايتي مندددذ عدددام  األمم المتحددددة القطري ووفقدددًا لاريق   -5
اتااضية حقوق األشدددددد اا ذوي الارد ة، باسددددددتثنال ما يتعلق ب  بإترال تقد م البالغا البروتوكوال ( للسددددددما  

  ( 6) 2009، بعد أن انيمت هايتي ألى البروتوكول اال تياري الملحق بةذه االتااضية في عام قةاإلعا

ألى أن هدايتي   ريق األمم المتحددة القطري ، أشددددددددددددددار فمنظمدة العمد  الددوليدةوفيمدا يتعلق بداتاداضيدا    -6
اتادداضيددة العمددال المةدداترين  ، و (97)رقم    1949اتادداضيددة العمددال المةدداترين )مراتعددة(،  وّقعددت على كدد  من  
(، ولكنةدا لم تصددددددددددددددّدق  189)رقم    2011اتاداضيدة العمدال المنزلاان،  (، و 143)رقم    1975)أحكدام تكماليدة(،  
  ( 7) على هذه االتااضيا 

أنه ينباي تادددددددددددجيع هايتي على وأكد  منظمة األمم المتحدة للترسية والعلم والثقافة )الاونسدددددددددددكو(   -7
اسددددددددتكمال عملية التصددددددددديق على اتااضية مكافحة التمااز في مجال التعليم وا طار الاونسددددددددكو بالتصددددددددديق  

و دددددية باددددد ن مكافحة التمااز في  علاةا، وتقد م تقارير منتظمة عن تنااذ  دددددكوو الاونسدددددكو، وال سددددديما الت 
  ( 8) مجال التعليم

( 9) لحقوق اإلنساناإلطار الوطني   -ثالثاا  
 

تع  هايتي أكثر  2021أشدار األمان العام ألى أن اغتيال الرئيس توفانا  مويز في تموز/يوليه   -8
عرضدددددًة للةاددددداشدددددة الموسدددددسدددددية وأبرز العواق  المترتبة على عدم عم  البرلمان والسدددددلطة القيدددددائية بكام  

 دحام المصدلحة الةايتاون في مناقادا   ااقتةما  ورأى أن من اليدروري، في الحالة الراهنة، أن  ادارو أ
موضددوةية بادد ن بنال أار الحوكمة التي من شدد نةا معالجة األسددبام الجذرية لعدم االسددتقرار في البلد، في  

   ( 10) ظ  كاالة حما ة حقوق اإلنسان

 ،2021- 2019وحثَّ األمان العام الحكومة على اعتماد  طة العم  الوانية لحقوق اإلنسان للاترة  - 9
، ودعم أنادال مكت  قائم بذاته لماوضدية األمم المتحدة السدامية لحقوق اإلنسدان في  2019معلقة منذ عام  ال

وذكر أن  طة     ( 11) هايتي، بغية ضدددددمان اسدددددتمرار التعاون مع سدددددلطا  الدولة في قيدددددا ا حقوق اإلنسدددددان
  ( 12) العم  الوانية لحقوق اإلنسان ال تزال في انتظار موافقة السلطة التنااذ ة

تنف ذ االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي  -رابعاا  
 اإلنساني الساري 

 المسائل المشتركة ب ن القطاعات -ألف 

( 13) المساواة وعدم التم  م -1 
 

ألى أن ليس لدى هايتي سدددددددددياسدددددددددة أو اسدددددددددتراتيجية محددتان   األمم المتحدة القطري أشدددددددددار فريق  -10
  ( 14) لمكافحة الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، وأعمال العنف، وكراهية األتان ، والتمااز

ثليا  الم، 2016أ يدددًا ألى أن النيابة العامة منعت، في عام   األمم المتحدة القطري وأشدددار فريق  -11
 دددددداا     يالةوية الجنسددددددانية وأحرار الةوية الجنسددددددانية وحامل  ي الما  الجنسددددددي ومااير   ين ومزدوتا والمثلا 

،  2017في عام  و في بور  أو برنس    من تنظيم أنادددطة عامة، في أعقام اإلعالن عن مةرتان  الجنسدددان
 كانت واألسددرة، التي اجزو لتعدي  أحكام القانون المدني بادد ن مسددائ  ال  قانون  اعتمد مجلس الادداوم ماددرو 

عن السددددددددلطا  القيددددددددائية سددددددددكو     KOURAJمنظمة   وثَّقت، 2019في عام و م المثلية الجنسددددددددية   تجرّ 
الةوية الجنسددددددانية وأحرار    والما  الجنسددددددي ومااير   ون ومزدوتو المثليا  والمثلا  التةديدا  التي تتعرض لةا
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التحقيقا   م ُتسدتكم  باد نةا  قت  ل ترائمعدة   وذكر التقرير وقو    داا  الجنسدان  والةوية الجنسدانية وحامل
  ( 15) القيائية

( 16) التنمية والب لة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
 

أشار األمان العام ألى أن هايتي ال تزال معرضة بدرتة كبارة للم اار الطبيعية، وان كانت هذه  -12
ي ظ  عدم ات اذ التدابار الالزمة للحد من آثارها  وأضددددددددددداب أن زلزال  األحداث ال تتحول ألى كوارث أال ف

هايتي األولوية للحد من م اار الكوارث  وليبيددددددددرورة أن ت  قوي ذكار  كان بمثابة ت  2021آم/أغسددددددددطس  
  ( 17) الطوي  مدعلى األ والتكيف مع تاار المنام

يدددددددنية وم  فّتاكةلظواهر ابيعية   أن تعرض البلد بانتظام وأشدددددددار فريق األمم المتحدة القطري ألى -13
الت طيط اإلقليمي، الذي يتسدددددددددددم على وته    نتيجًة لسدددددددددددول   طر  أحدى المسدددددددددددائ  المتااقمة  بادددددددددددك  متزايد
 وأضدداب الاريق القطري أن  ادارتةا أدارًة تاتقر ألى الدقةو لاراضددي   السددت دام غار المناسدد ال صددوا با

لتكيف مع تاار المنام، بما في ذلك اواعتماد تدابار   ،نظم اإل كولوتية الطبيعيةوحما ة ال  ،الباتة   دددددددددددال أ
  ( 18) ت طيط است دام األراضي، أمور أساسية للعم  من أت  التنمية الوانية المستدامة في هايتي

مواتةددة الكوارث   يتعان على هددايتي في  ألى أندده  وأشدددددددددددددددار فريق األمم المتحدددة القطري أ يددددددددددددددداً  -14
أن تعاد تادددددددددددكا  عالقتةا االقتصددددددددددداد ة واالتتماةية   ،برنامج األمم المتحدة للباتة اسدددددددددددتنادًا ألى ،الطبيعية

 ةج القائمةاالسدددددتثمار في النُ  عن اريقلكوارث الطبيعية با  قابلية ت ثرهاوالسدددددياسدددددية بالباتة، وأن تسدددددتجا  ل
ن تعم  على وته االسددددددددتعجال  أأدارة متعددة األبعاد ومتاددددددددابكة لجميع الحلول، و   أن تعتمد، و على الطبيعة

تركاز اسددددددددددددددتثمداراتةدا حول األهدداب   عن اريقالتدززر بان ال طط والقطداعدا  أوتده  الجسددددددددددددددور و   على بندال
  ( 19) الماتركة

  ( 20) وأشار األمان العام ألى أن الحكومة لم تيع وتعتمد بعد استراتيجية تديدة لمكافحة الاساد -15

فرقة العم  المالية الناتمة عن غسددد  األموال بلد حّد ضيام وأشدددار أ يدددًا ألى أن حجم التسدددريبا   -16
في تقريرهدا المورم   بدإدراج هدايتي في قدائمدة البلددان ال داضددددددددددددددعدة لمراضبدة متزايددة،  المعنيدة بداإلترالا  المداليدة

  ( 21) 2021حزيران/يونيه  

قانون تنظيم ،  2017مايو أ ار/ 8في    ،أقرَّ   قد البرلمانن أ ألى  فريق األمم المتحدة القطري   وأشار -17
رئيس   القانون  منح  غار أن  مكافحة الاسددادب  كلاة، وهي موسددسددة مللتحريا  المالية  وحدة المركزيةالوعم  

هذا اإلسددددددناد مسدددددد لة االسددددددتقالل عن السددددددلطة    ويثارتعاان مديرها العام  لكاملة  الصددددددالحيا  الالجمةورية 
 طار مجموعة التحقيقا  التي كان   على نحووسددسددة أبط     ن هذه المب  تاادانتاددر  مزاعم فقد التنااذ ة   

تحالف منطقة  ال سددددديما في حاال  أسدددددالة اسدددددت دام أموال  و غسددددد  األموال، مسددددد لة من المقرر أتراؤها في 
بدأ التحقاق  تي، الاددددددةارةال ه القيدددددديةيما يتعلق بةذوف  PetroCaribe (22 )البحر الكاريبي في مجال الناط 

ه تةمذ أي قرار قيدددائي ولم ت ، لم يُ 2018عام  افاة أي من األشددد اا المذكورين في   ا ن ألى حتى توتَّ
  ( 23) بحرية  نقلون يت  ةمتميع ب  أنالقيية، 

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

( 24)  حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه -1 
 

في  2016منذ عام وقعت  ن انتةاكا  تسديمة لحقوق اإلنسدان ب د فريق األمم المتحدة القطري أفا -18
تاددددددرين  وال سددددددالان ) ،(2017نوفمبر  تاددددددرين الثاني/وغراند رافان ) ،(2017أكتوسر تاددددددرين األول/لاالفوا )
رتيسدددددان  ماو   ،(2021و 2020 في عاميو   2019نوفمبر  تادددددرين الثاني/سا  أير )و  ،(2018نوفمبر  الثاني/
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عنا دددددددر من الادددددددراة الوانية الةايتية    على أيديموتزة    أعدام بإترالا     بما في ذلك عمليا (، 2021)
ه ألى العندا ددددددددددددددر أي تةمفي معظم هدذه الحداال ، لم  و  أفال    فيمدا يتعلق بداالتجدار بدالباددددددددددددددر، ظد َّ و    توتدَّ

أق  من اليددحا ا والتحقيقا   عدد تحديد   2021في عام   ترى ، حاث  واسددع االنتاددارالمتجرين من العقام  
  ( 25) في هذا الصدد ا أدان  بانما لم تصدر أي ،واالعتقاال 

على وقع   2021تموز/يوليه   7أن البلد اسدددتيقي في السددداعا  األولى من يوم   وذكر األمان العام -19
األنبددال المرّوعددة التي أفدداد  بدداغتيددال الرئيس مويز في هجوم على مقر أقددامتدده ال دداا، في باتاون فادد   

، كان قد ُألقي 2021)اإلدارة الارسية(، وسإ ددددددددددابة السددددددددددادة األولى بجرا   طارة  وسحلول أيلول/سددددددددددبتمبر 
ايتية وعدة رعا ا أتان ، لتوراةم من أفراد الاددراة الة  20من الماددتبه بةم، بما في ذلك   44القبض على 

المزعوم في االغتيال، بانما ُال  ألى أشدد اا آ رين ال يددو  لالسددتجوام  وعلى الرغم من الاددرو  فورًا  
في تحقيقا  عدة، وتوافر المسددداعدة من الادددركال الدولاان، ما زالت ظروب وفاة الرئيس مويز العنياة غار 

   ( 26) ة بمزيد من التعقادا  نظرًا للُبعد عبر الواني المزعوم للجريمة واضحة، وقد ا طدم التقدم في هذه القيي 

وأشدددددددددددار األمان العام ألى أن اغتيال الرئيس مويز أدى ألى توتيه سدددددددددددلسدددددددددددلة من التةديدا  ألى  -20
الموظاان العموماان ووسددائط اإلعالم  فقد أفاد كاتبا محكمة وأحد قيدداة الصددلح ب نةم تلقوا تةديدا  بالقت  

وساإلضددددددافة ألى    ( 27) محاولة إلرغامةم على تعدي  السددددددجال  الرسددددددمية المتعلقة بالتحقاق في االغتيالفي 
ذلك، تعرضددددددت أحدى الوسددددددائ  اإلعالمية وعدد من الصددددددحااان الذين ُ عتبرون من منتقدي الرئيس الراح   

  ( 28) العتدالا  واسالا  لاظية في األ ام التي أعقبت مقتله

عام أ يدددًا ألى أن العنف المتزايد بان العصدددابا  في األتزال الجنوسية من منطقة وأشدددار األمان ال -21
في المائة من حوادث الجرائم الكبرى  75بور  أو برنس الحيدددددددرية قد أسدددددددةم في اسدددددددتمرار تسدددددددجا  نحو 

ومع اإلبالغ    2021واالضددددددددطرابا  المدنية في اإلدارة الارسية في الاترة من أ ار/مايو ألى آم/أغسددددددددطس  
في المدائدة مقدارندًة بدالاترة السدددددددددددددددابقدة  كمدا   5من هدذه الحداال ، زاد عددد ترائم القتد  العمدد بنحو    549  عن

ضددددددددددحية في    328، حاث ُأبلات الاددددددددددراة بوقو   2021اسددددددددددتمر ارتاا  عدد عمليا  اال تطاب في عام 
  ( 29) ب كمله 2020ضحية في عام  234مقارنًة بد  2021األشةر الثمانية األولى من عام 

والحي األمان العدام كدذلدك أن انعددام األمن المتزايدد في منطقدة بور  أو برنس الحيددددددددددددددريدة يددعو  -22
ألى ات اذ أترالا  تصدددحيحية فورية  ورأى أن تجديد الجةود الحكومية الرفيعة المسدددتوى، فيددداًل عن زيادة 

اذ المبادرا  الرامية ألى الدعم المقدم ألى الاددراة الوانية الةايتية،  مثالن عنصددرين أسدداسدداان لتنسدداق وتنا
تحسان السالمة العامة باعالية  وأضاب أن وتود قوة شراة تعم  فوق ااقتةا في ظ  النقص في مواردها 
ال  مكنةا وحدها أن تعالج الماداك  األمنية القائمة في هايتي  ولذلك، حثَّ األمان العام الحكومة ليس فقط  

ةا وعملةا وفقًا للمبادئ والمعايار الحديثة ذا  الصددددلة، ب  على كاالة اسددددتمرار الاددددراة في أ ددددال  تنظيم
أ يدًا على التصددي لنظام المحسدوسية السدياسدية السدائد بان العصدابا  المسدلحة، ووضدع وتنااذ نةج شدمولي 

   ( 30) على نحو أكبر تصد ًا  فة عنف العصابا 

( 31) وسيادة القانون إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب،  -2 
 

أشدار مكت  األمم المتحدة المتكام  في هايتي وماوضدية األمم المتحدة السدامية لحقوق اإلنسدان،  -23
في تقرير  دادر مو رًا، ألى أن السدجنال في هايتي كثارًا ما  قيدون سدنوا  في ظروب احتجاز الأنسدانية، 

ك في حاال  كثارة بانما ال يزال السدددددددددجنال في  وكثارًا ما يتعرضدددددددددون لسدددددددددول المعاملة والتعذي   ويحدث ذل
انتظار المحاكمة  ووثَّق المكت  والماوضدددددية ظروب االحتجاز ومعاملة المحتجزين  ودةيا ألى تنااذ حلول  
على وته االسددددددددددتعجال لمعالجة ظروب االحتجاز وارتاا  عدد المحتجزين قب  المحاكمة  وأشددددددددددارا ألى أن 

المحداكمدة، مقترندًا بدالقددرة المحددودة للنظدام القيددددددددددددددائي على النظر في    االسددددددددددددددت ددام المارط لالحتجداز قبد 
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القيددا ا الجنائية على وته السددرعة، قد  لَّاا عقبا  أمام مثول األشدد اا أمام المحكمة، وأدَّ ا بالتالي ألى 
  ( 32) اكتظاظ مرافق االحتجاز

لحاال   قيمون في شدددددد صددددددًا كانوا في بعض ا 60وفي التقرير ناسدددددده، لوحي أن ما  صدددددد  ألى  -24
مترًا مرسعًا فحسددددد ، مما  جعلةم غار قادرين حتى على االسدددددتلقال أرضدددددًا للنوم    20أماكن تبلد مسددددداحتةا 

وكانت بعض الزنزانا  بال نوافذ، مما يترو السجنال في الظالم اوال ساعا ؛ وكان عدم توافر المراحيض  
ساإلضددددددافة ألى ذلك، كثارًا ما كان السددددددجنال  سددددددببًا في اضددددددطرار السددددددجنال ألى قيددددددال حاتتةم في د الل  و 

سدداعة تقريبًا في الاوم، أما لعدم وتود سدداحة للتمارين الرياضددية أو كإترال   24ُ حتجزون في زنزاناتةم لمدة 
أمني  وفي معظم مراكز االحتجاز، ال  حصدددد  السددددجنال على الرعا ة الطبية واألدوية الكافية، مما  جعلةم 

  اوارئ ابية، وهم  عتمدون على مسدددداعدة أفراد أسددددرتةم  وُتسددددت دم المعاملة عرضددددة لل طر في حال وقو 
القاسددددية أو الالأنسددددانية أو المةانة باددددك  روتاني كإترال ت ديبي في تميع السددددجون التي تمت زيارتةا، بما 

  ( 33) في ذلك أزال األااال

 صدالحة للادرمذال والمياه الالا حصدول علىال  أمكانية ار فريق األمم المتحدة القطري ألى أنوأشد  -25
إلمددادا  غار المنتظمدة وغار الكدافيدة، ممدا يزيدد من  طر  ل  نتيجدةً للادا دة،    ةوال ددمدا  الصددددددددددددددحيدة محددود
من سددددددول ظروب   من غارهم  أكثر  الاقرال  ويعاني المحتجزون (19-ا )كوفادانتاددددددار مرض فارون كورون 

  كلاان تقليص عدد الموظاان الم وُيسدةمأسدرهم توفار الاذال والمال والدوال لةم   سدتطيعت  االحتجاز، حاث ال
  ( 34) العديد من حركا  التمرد بروز في احتةمور   سالمتةمالمحتجزين و  شوون  أدارة بكاالة

وأشددددددددددددددار األمان العدام ألى أن معددل االحتجداز السددددددددددددددابق للمحداكمدة في هدايتي ال يزال من أعلى  -26
، كان 2021أيلول/سددددددددبتمبر  1الم، ويظّ  يزيد من حدة االكتظاظ في سددددددددجون البلد  فاي المعدال  في الع

فتاة؛ ومن بان هوالل   26و   ددددددددددبيًا،  232و  نسددددددددددال،  409محتجزًا في هايتي، بما في ذلك  11 253هناو  
جلت عدة اضددددددددطرابا  في    82) شدددددددد صددددددددًا   9 216المحتجزين، كان  في المائة( ينتظرون المحاكمة  وسددددددددُ

بلد عن وقو  محاوال  تمرد في أعقام اغتيال الرئيس  وأسددار  محاولة هروم من السددجن في  السددجون  وأُ 
مارساليه عن وفاة ثالثة سدجنال وأحد موظاي السدجن  و الل الحادث، أ دا  أرسعة سدجنال وموظف سدجن 

اتي سجانًا من سجن ب  11أيلول/سبتمبر، فرَّ  1بجرا ، بانما تعرضت أحدى المحتجزا  لالغتصام  وفي 
  ( 35) اعتقال  مسة آ رينغواب  وفي األ ام التالية، ُقت  أرسعة سجنال، وأعاد  الاراة 

اإلترالا  ال ا ددددددددة لمجلس حقوق اإلنسددددددددان أعرست مرتان، في   أن األمان العام أ يدددددددداً   الحيو  -27
العقام التي تسدددددتالةا ، عن شدددددواغلةا أزال الحالة األمنية السدددددائدة في البلد ومسددددد لة اإلفال  من 2021 عام

  ( 36) العصابا  لت ويف المدافعان عن حقوق اإلنسان

كما أشدار األمان العام ألى حاال  اإلفال  من العقام المسدتمرة في القيدا ا الادةارة غراند رافان  -28
، حاث أن السددددددلطا  لم تت ذ  طوا  لدعم التحقيقا    ( 2019) ، وسا  أير ( 2018) وال سددددددالان   (، 2017) 

لتنحي  2019أيلول/سدددددددددبتمبر  11الت  ارا ، التي ال  مكن تاسدددددددددارها، في البّت في ال  مقدم في  وظلَّت  
قاضي التحقاق المسوول عن قيية ال سالان تسةم في عدم التقدم في هذه القيية  وفي الوقت ناسه، ظ َّ  

وسا  أير على وأبرز المادتبه بةم في عمليا  قت  ال سدالان   G9تيمي شداريزييه، زةيم تحالف عصدابا   
حدد سددددددددددددددوال، في حدالدة أفال  من العددالدة رغم ظةوره في أحيدان كثارة في األمداكن العدامدة وضيدامده بتحريض 

  ( 37) تموز/يوليه 26أتباعه على أعمال العنف، على نحو ما اتَّيح في بور  أو برنس، بونت روج، في 

منذ  أو توقاةا اناددددددددطة القيددددددددائيةلفريق األمم المتحدة القطري ألى أن التبااو ال طار وأشددددددددار  -29
 تادددددددك  مثار قلق كبارزال ت ي ال ت لمحاكمة، القب  ااالحتجاز المطول     ألى تااقم حاال   اقد أدَّ  2018 عام

هذا و   2021 هيوني حزيران/في نةا ة  في المائة 82  نسددددددددبة األشدددددددد اا المحتجزين قب  المحاكمةأذ بلات 
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أكثر   هم األشدد اا الذين  عانون من الاقر ما أننظام السددجون  كعلى نطاق  االكتظاظ الاددديد  سددةم في 
 التي ُ قال أنةا، للسدلطة القيدائيةلاسداد المزعوم ل  نتيجةً عرضدة لل يدو  لالحتجاز المطول قب  المحاكمة،  

  ( 38) ذوي اإلمكانيا  األكبراألولوية للمحتجزين   تولي

، 2018ووفقًا لاريق األمم المتحدة القطري، أدَّ  أضددرابا  القيدداة ورؤسددال أقالم المحاكم منذ عام  - 30
، وأنادددددددددددطة  2021و   2020في عامي   19- وال الفا  السدددددددددددياسدددددددددددية والتقنية، واألزمة المرتبطة بجائحة كوفاد 

العدالة على نحو    العصدددابا  المسدددلحة في منطقة العا دددمة الجنوسية لبور  أو برنس، ألى عرقلة ُحسدددن سدددار 
 طار، وحرمدت المتقداضدددددددددددددان من حقةم في محداكمدة عدادلدة، دون تد  ار ال لزوم لده، في القيددددددددددددددا دا الجندائيدة  

   ( 39) والمدنية على السوال  ولم تعقد بعض المحاكم تلسا  استما  في القيا ا الجنائية منذ ثالث سنوا  

مث  أق     ذي، الفي المازانية  لعدالةل المبلد المر دددددددددودب فريق األمم المتحدة القطري أن وأضدددددددددا -31
  ( 40) القطا  هذا اطي تكاليف تااا   ، ال 2021من المازانية الوانية في عام  في المائة 9 من

 تجديد سدوى   2021يناير  كانون الثاني/ 26 لم  جر  في، اً لاريق األمم المتحدة القطري أ يد ووفقًا  -32
قاضدددددديًا في القائمة المقدمة ألى السددددددلطة التنااذ ة  واسددددددتنكر  المعارضددددددة    40قاضدددددديًا من بان   12 وال ا 

 اً   وواتةت محكمة النقض اريقملاا على أسان االنتمالا  السياسية وحساسية ال  عمليا  التجديد القائمة
السددلطة التنااذ ة،    بقرار من  2021براير  فشددباط/ 9في  ألى التقاعد ثالثة من قيدداتةا  ُأحا ، حاث اً مسدددود
في أعقام محاولة انقالم مزعومة    واُت ذ  هذه ال طوةفبراير   شدددددباط/ 12نت من  ح  محلةم في  التي عاَّ 

  ( 41) 2021فبراير شباط/ 7في 

 شدددددددددددباط/  7وذكر  ماوضدددددددددددية األمم المتحدة السدددددددددددامية لحقوق اإلنسدددددددددددان أنه ُألقي القبض، في   -33
شدددددد صددددددًا آ رين على األق ، في ظروب قد تبلد  22، على قاض في المحكمة العليا، وعلى  2021 فبراير

شد صدًا آ رين ظلوا   17حد االعتقال واالحتجاز غار القانوناان أو التعسدااان  وُأالق سدرا  القاضدي، لكن 
بما في ذلك رهن االحتجاز السدددابق للمحاكمة  وساإلضدددافة ألى ذلك، ُأتبر ثالثة قيددداة في المحكمة العليا، 

القاضددددددددددي الذي ُألقي القبض عليه، على التقاعد، وترى اسددددددددددتبدالةم في وقت الحق عن اريق أترال غار 
 15على مدا يبددو  وردًا على ذلدك، بددأ موظاو نظدام العددالدة أضددددددددددددددرابدًا غار محددد المددة يوم االثنان    نظدامي

أنةا تزيد أضددددعاب الاصدددد  بان  شددددباط/فبراير  وتثار هذه التطورا  شددددواغ  بادددد ن اسددددتقالل القيددددال، كما
احترام سديادة القانون ونظام اليدوابط والتوازنا  في   أن حقوق اإلنسدانالسدلطا  في هايتي  ورأ  ماوضدية 

تميع األوقا  أمر بالد األهمية، ولكنه  كتسددددددددي هنا أهمية أكبر بالنظر ألى التوترا  السددددددددياسددددددددية المتزايدة 
  ( 42) ي أاار المظاهرا وتنامي التعبار عن اال تالب في الرأي ف

والحي األمان العام أن أوضددددددا  السددددددلطة القيددددددائية قد تدهور  أكثر نتيجًة لعدم  دددددددور تعاان   -34
بان حديثاً   2021تموز/يوليه   3بحلول  رسددددددددددمي وأعرست عدة     ألعيددددددددددال المجلس األعلى للقيددددددددددال المنت  

فاة رئيس محكمة النقض في  رابطا  للقيددددددددددددداة عن قلقةا أزال الاراغ الموسدددددددددددددسدددددددددددددي الناشددددددددددددد  في أعقام و 
، وأشددددددددددددددار  ألى  طر أ ددددددددددددددابة القطا   2021واغتيال الرئيس مويز في تموز/يوليه    2021حزيران/يونيه  

القيددددائي بحالة شددددل  تام، في حان ُينتظر تعاان األعيددددال الجدد للمجلس األعلى رسددددميًا بموت  مرسددددوم 
  ( 43) القسم   دالب  ضيامةم رئاسي قب 

ألى أن االلتزام الثابت بتنااذ أ دال  قانون العقوسا  وقانون اإلترالا    األمان العام أ يداً  أشدارو  -35
الجنائية  ظ  عاماًل حاسدمًا لتزويد نظام العدالة الةايتي ب دوا  أضدافية أسدةامًا في معالجة التحدي المزمن 

دد، سيمّث  اإلسرا  في تاعا  المتمث  في االحتجاز المطول قب  المحاكمة واكتظاظ السجون  وفي هذا الص
 11هاتددة أدارة مجلس المعونددة القددانونيددة وفتح تميع مكدداتدد  المعونددة القددانونيددة الالمركزيددة، البددالد عددددهددا  

مكتبًا، عنصدرين رئيسداان لتعزيز أمكانية اللجول ألى القيدال وتةاتة الظروب لإلسدرا  في اسدتعراض قيدا ا 
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ن العام السدددلطا  الوانية على مسددداعدة أدارة السدددجون على ات اذ االحتجاز السدددابق للمحاكمة  وحثَّ األما 
 طوا  ملموسدددة لتحسدددان أمداد السدددجون بالسدددلع األسددداسدددية، ومنع أعمال التعذي  أو المعاملة القاسدددية أو 

  ( 44) الالأنسانية أو المةانة، والمعاضبة علاةا

( 45) اة السياسيةالحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحي -3 
 

الحي األمان العدام أن عددم وتود توافق لارال بادددددددددددددد ن االسددددددددددددددتاتدال، ووقو  الزلزال، والطعن في  -36
ماروةية المجلس االنت ابي، واعتزام الحكومة تااار المجلس االنت ابي بمجرد التو   ألى اتااق سياسي، 

في منتصف حزيران/يونيه، أد  االحتجاتا   كلةا عوام  ال تزال تعوق التقدم في التحيارا  لالستاتال  و 
  ( 46) المناهية لالستاتال ألى تعطا  دورا  تدري  موظاي شوون االنت ابا 

والحي األمان العام أ يددددًا أن عددًا من الصددددحااان، والمدافعان عن حقوق اإلنسددددان، والناشددددطان  -37
السددددياسدددداان، وغارهم من المواانان أما اسددددُتةدفوا بسددددب  أناددددطتةم المةنية والمدنية، أو وقعوا ببسددددااة في  

ن حقوق اإلنسددددددددان من المدافعان ع 20مرمى ناران العنف القائم بان العصددددددددابا   فقد تعرَّض ما مجموعه 
حزيران/يونيه   1نسددددال( لالعتدال أو التةديد أو الت ويف في الاترة من   5و رتالً  15) والصددددحااان والقيدددداة 

ورغم أن األغلبية العظمى من التةديدا  التي يتعرض لةا المدافعون عن    2020آم/أغسددددددددددددطس   31ألى 
ا  لم تعتمد حتى ا ن تدابار كافية حقوق اإلنسددددان والصددددحااون ُتنسدددد  ألى أفراد العصددددابا ، فإن السددددلط

  ( 47) لكاالة سالمة المواانان

جدددد   لاريق األمم المتحدددددة القطري،ووفقددددًا   -38   عتدددددالا عددددد متزايدددد من اال  2018منددددذ عدددام    سددددددددددددددُ
 واضددددحالمحامان والصددددحااان والمدافعان عن حقوق اإلنسددددان، ولوحي انكما   التي تسددددتةدبواالغتياال  

 30، ترى توثاق  2021تموز/يوليده   31كدانون الثداني/ينداير ألى  1وفي الاترة من  على نطداق الحاز المددني   
المدافعان عن حقوق اإلنسدددددددددان والصدددددددددحااان   التي اسدددددددددتةدفت الت ويفتةديد أو العتدال أو اال من حوادث

  ( 48) شكاوى  ةم، حتى في حال تقد مللمعناان ولم توفر السلطا  أي حما ة قياة وال

 دما  االتصددددددددداال  السدددددددددلكية والالسدددددددددلكية، التي ينظمةا   الاونسدددددددددكو أن الدولة تحتكروالحظت   -39
المجلس الواني لالتصددداال  السدددلكية والالسدددلكية، تحت سدددلطة وزارة األشددداال العامة والنق  واالتصددداال    

باد ن أنادطة البث  وال يوتد    1977وقد ُحدد  مةمة المجلس الواني المذكور في مرسدوم  دادر في عام  
  ( 49) جلس للصحافة في هايتيم

وأو دددت الاونسدددكو ب ن ُتلاي هايتي تجريم التادددةار وتدرته ضدددمن قانونةا المدني، وفقًا للمعايار  -40
الدولية  وشدددددجعت الاونسدددددكو هايتي على تعزيز الحما ة الدسدددددتورية لحرية اإلعالم عن اريق اعتماد قانون 

ت ب ن توا دددددددد  هايتي التحقاق في تميع قيددددددددا ا قت   بادددددددد ن حرية اإلعالم وفقًا للمعايار الدولية  وأو دددددددد 
ّ  حتى ا ن، وأن تقددم تقريرًا ألى الاونسددددددددددددددكو عن المرحلدة التي بلاتةدا المتدابعدا    الصددددددددددددددحااان التي لم ُتحد 

وأضددددددافت أن الحكومة قد تود النظر في  طة عم  األمم المتحدة بادددددد ن سددددددالمة الصددددددحااان القيددددددائية  
  ( 50) بارها وسالة لتعزيز حما ة الصحااان وحرية التعبارومس لة اإلفال  من العقام باعت 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

( 51) الحق في مستوى معيشي الئق -1 
 

: اً ال دما  ال يزال بطات  في الحصددددددول على المحرز  حي فريق األمم المتحدة القطري أن التقدمال -41
  ولم تتراتع ممارسددة  ،في المائة 2سددوى زيادة قدرها    صددالحة للاددرم لم  سددجّ  المياه ال أذ أن الحصددول على

في   24ال يزال  ساإلضدددددددددافة ألى ذلك،  و    في المائة على مدى  مس سدددددددددنوا  4أال بقدر   التاوط في العرال
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ط في  من السدددددكان التاو في المائة  18  مارنبانما    ،نمصددددددر مياه محسدددددَّ  اتقرون ألى من السدددددكان  المائة
  ( 52) العرال

( 53) الحق في الصحة -2 
 

وفي     2019أشددددار األمان العام ألى أن آ ر حالة موكدة للكولارا ُكاددددات في كانون الثاني/يناير   -42
حاال  مادددتبه فاةا، لكنه  10، أبلات وزارة الصدددحة العامة والسدددكان، حتى أيلول/سدددبتمبر، عن  2021عام 

تباَّن الحقًا أن نتائج تميع اال تبارا  ذا  الصددددلة سددددلبية  وساسددددتثنال الاترة التي تراتع فاةا ر ددددد الكولارا 
، لم تكاددددددددف هايتي أي حالة موكدة لةذا المرض منذ نحو عامان ونصددددددددف العام  وُتوفر 19-نتيجًة لكوفاد

، التي 2022-2013ية للقيددددال على الكولارا في هايتي للاترة هذه التطورا  أدلة على فعالية ال طة الوان 
  ( 54) وضعتةا وزارة الصحة بدعم من الاركال، وقامت بتنااذها

اإلنااق على الصددددددددددحة    ظ ، 19-ة كوفادأنه رغم تائحألى فريق األمم المتحدة القطري   وأشددددددددددار -43
أعالن أبوتا بادددددد ن فارون نقص المناعة الباددددددرية/اإليدز    المنصددددددوا عليه في في المائة 15 دون معدل

من المازانية الوانية   في المائة 4,1  أذ بلد، 2001عام ل  والسدددددددددد  واألمراض المعد ة األ رى ذا  الصددددددددددلة
 اً أفقار الاتا  اليدددددعياة وعائق  ورالًا  هامالصدددددحي عاماًل     مانالت  عدم توافر  ويادددددك    2021-2020للاترة 
ذ من  تسدددددج  تراتعاً ال دما  الصدددددحية    فرا االسدددددتاادة منبدأوقد ال دما     ل علىلحصدددددو أمام ا كباراً 
  اسددددددتقر  رغم أنةا كانت قد،  ( 55) 2019 عام في في المائة 4,21صدددددد  ألى ت ( لفي المائة 29) 2018 عام

   2017-2015 الل الاترة  في المائة 31عند حوالي 

هايتي وماوضدية األمم المتحدة السدامية لحقوق اإلنسدان وأشدار مكت  األمم المتحدة المتكام  في  -44
في هايتي كانت محدودة، غار أن اإل دددابا  ما لبثت أن ازداد  بسدددرعة   19-ألى أن بدا ة انتادددار كوفاد

، أ دددددا   2021في تميع أنحال البلد، بما في ذلك بان السدددددجنال  و الل فترة أسدددددابيع قلالة في أ ار/مايو  
؛  19- لسدجن الواني في بور  أو برنس بالحمى واإلسدةال وأعراض أ رى لكوفاد محتجز في ا   500أكثر من 
سددجانًا هناو نتيجًة لميدداعاا   ددحية  وكان عدم وتود اسددتراتيجية ا تبار سددليمة لاشدد اا   16وتوفي 

المحرومان من حريتةم سددددددددببًا في عدم تمكن السددددددددلطا  وغارها من الجةا  من تحديد المسددددددددتوى الحقيقي  
  ( 56) في السجون  19-مة عن اإل ابة بكوفادللعدوى النات

( 57) الحق في التعليم -3 
 

الحظت الاونسدددددكو أن األحكام القانونية ذا  الصدددددلة بالتعليم االبتدائي والثانوي المجاني ليسدددددت   -45
المدرتة في أهداب التنمية المستدامة أو الاا ة المنصوا  1-4واضحة بما فيه الكاا ة فيما يتعلق بالاا ة 

يم االبتددائي والثدانوي  سددددددددددددددندة من التعل  12لكادالدة   2030أادار العمد  ال داا بدالتعليم حتى عدام  علاةدا في  
  ( 58) المجاني الجاد

 حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة -دال 

( 59) النساء -1 
 

 توةيدةحقوق اإلنسددددددددددددددان وعددم التمااز والب   المتعلقحي فريق األمم المتحددة القطري أن التددريد   ال -46
حقيقية لمكافحة القوال   و باسدددتراتيجية قوية  ،باليدددرورة  غار مصدددحوم،لكنه و بالمسدددائ  الجنسدددانية متعدد،  

  ( 60) النمطية
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  على   في المائة فقط من المقاعد البرلمانية 2,7النسددال تاددا   لاريق األمم المتحدة القطري،  اً قووف -47
امرأة في    وقد ُعانتعلى تميع مسدددتويا  الحياة الوانية    لمرأة ل في المائة 30ت صددديص حصدددة   من رغمال

القانونية، وانيددددددددمت  مس نسددددددددال ألى المجلس االنت ابي الموقت،   عونةللمجلس الواني للماإلدارة العامة 
  ( 61) المولف من تسعة أعيال

ب ن ُتدم ج هايتي حقوق النسدددال والاتيا    اللجنة المعنية بحقوق األشددد اا ذوي اإلعاقة وأو دددت -48
ذوا  اإلعاقة في التاددددددريعا  المتعلقة بالمسدددددداواة بان الجنسددددددان، وكذلك في القوانان والسددددددياسددددددا  المتعلقة 
بدداإلعدداقددة، وسدد ن تنّظم حمال  للتوةيددة العددامددة من أتدد  تااار القوالدد  النمطيددة ومواقف التحاز وال رافددا   

  ( 62)   ذوا  اإلعاقةالسائدة با ن النسال والاتيا

وحثَّت اللجنة ناسةا هايتي على تعدي  السياسة الوانية با ن المساواة بان المرأة والرت  لكي تام   - 49
النسال والاتيا  ذوا  اإلعاقة، وكاالة وتود آلية للمتابعة بان وزارة وضع المرأة وحقوق المرأة ومنظما  النسال 

راتيجية لتعزيز تمكان النسددددال والاتيا  ذوا  اإلعاقة، وكاالة التادددداور مع والاتيا  ذوا  اإلعاقة؛ واعتماد اسددددت 
   ( 63) المنظما  التي تمثلةن ومااركة هذه المنظما  في وضع وتنااذ السياسا  التي تتعلق بةن 

وحثَّت اللجنة ناسددددةا هايتي على ت صدددديص موارد كافية لدعم آبال وأسددددر األااال ذوي اإلعاقة،  -50
ا  العازسا ، وكاالة المسدددددددددداواة في الحصددددددددددول على  دما  الرعا ة الصددددددددددحية الجنسددددددددددية  وال سدددددددددديما األمة

من أهداب التنمية المسدددددددددددتدامة، وتوفار المعلوما  والتثقيف  7-3واإلنجابية، على النحو المبان في الاا ة 
رة لاش اا ذوي اإلعاقة با ن الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية وتنظيم األسرة   ( 64) بصياة ميسَّ

( 65) األطفال -2 
 

قدانون العقوسدا    غار أنحي فريق األمم المتحددة القطري أن قدانون حمدا دة الطاد  لم ُ عتمدد بعدد   ال -51
في قانون   أ الً بعض األحكام المنصوا علاةا   في الحسبان    ذان  ني وقانون اإلترالا  الجنائية الجديد

قانونية للد ول في عالقة  سدددددن الالمسدددددائ  العنف الجنسدددددي )باسدددددتثنال  ب  ما يتعلقال سددددديما في و حما ة الطا ،  
تعريف   وأضدددداب الاريق القطري أن(   اً عام 16عند سددددن  تحديدهاقتر  قانون حما ة الطا     ، التي تنسددددية

بانما ، هو تعريف تقاادي 2020-2015في االسددددتراتيجية الوانية لحما ة الطا  للاترة   واردحما ة الطا  ال
  ( 66) تتسم باليعف عائلياألااال ضحا ا العنف ال رعا ة تظ 

المرتبطدددة   اادددالاألمن    كباراً   هدددايتي عددددداً   بدددالقول أن لددددى  فريق األمم المتحددددة القطري   ردبأو  -52
مراكز    ا قدر   تظ  ، في حانقااعا  على السددددوالبعض مدن المفي في العا ددددمة و  ،الاددددوار ب  أوضدددداعةم

  ( 67) ج هوالل األااال ضعياةادمأاالستقبال المسوولة عن 

تحلاد  متعددد األبعداد لاقر األاادال في   ألى أنجداز  اً فريق األمم المتحددة القطري أ يدددددددددددددد وأشددددددددددددددار   -53
ما ال  ق  م  عانون  الثمانية عادددددرة دون  ما تسدددددعة من ك  عادددددرة أااال وقد أظةر التحلا  أن  2021 عام
الحيدددددرية    منااقملحوظ بان ال  ، في ظ  وتود فرق فقرال  ُيعتبرون و  في آن من الحرمانشدددددكال  ثالثة أ  عن
  ( 68) (في المائة 93) يةالريفالمنااق ( و في المائة 3,84)

ال  كا    1981الذي  سددددددددددتكم  قانون العم  لعام   1984والحظت الاونسددددددددددكو أن مرسددددددددددوم عام   -54
ر   ما دون سدددددن ال امسدددددة عادددددرة؛ وهو ال  ادددددار أال ألى القطا   بوضدددددو  حظر تميع أشدددددكال العم  للقصدددددّ

  ورأ  الاونسكو أنه لما كان عم  األااال يتعارض مع التعليم  ( 335الصناعي والزراعي والتجاري )المادة  
اإللزامي، فإن عدم وتود أشددارة  ددريحة في قانون العم  ألى السددن الدنيا المطلقة لقبول شدد ص في العم  

  ( 69) التعليم قد  قّوض الحق في
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والحظت الاونسددددددكو أ يددددددًا أن التاددددددريعا  الوانية ال تكا  القدر ناسدددددده من الحما ة للاتيا  والاتيان    - 55
،  جوز للاتيا  الزواج في سددددددددددددن ال امسددددددددددددة عاددددددددددددرة )بموافقة  1982من القانون المدني لعام   133فوفقًا للمادة  

الثامنة عاددرة  وساإلضددافة ألى ذلك،  جوز لرئيس الجمةورية  الوالدين(، في حان ال  جوز للاتيان الزواج قب  سددن  
   ( 70) أن   ذن باستثنالا  من السن القانونية للاتيا  والاتيان، دون تحديد سن دنيا مطلقة في هذا الصدد 

( 71) األشخاص ذوو اإلعاقة  -3 
 

ااز على ب ن تحظر هايتي  دددددراحًة التم اللجنة المعنية بحقوق األشددددد اا ذوي اإلعاقةأو دددددت   -56
أسدددددددان اإلعاقة في التادددددددريعا  الوانية؛ وأن ُتدر ج مادة من أت  اعتبار الحرمان من الترتابا  التيسدددددددارية  
المعقولة شددددددكاًل من أشددددددكال التمااز على أسددددددان اإلعاقة؛ وأن تعترب بالتمااز المتعدد الجوان  وس شددددددكال 

التتمداعي، والسددددددددددددددن، واإلعاقة، واأل دددددددددددددد   التمااز المتعدددة القدائمدة على تملدة أمور منةدا الجنس، والنو  ا
  ( 72) القومي، واأل   اإلثني، والوضع من حاث الةجرة؛ وأن تعتمد تدابار فعالة لالنتصاب والتعويض

وأو ددددددت اللجنة ناسددددددةا ب ن تحظر هايتي تميع أشددددددكال الممارسددددددا  القسددددددرية في حق البالاان   -57
واألااال ذوي اإلعاقة، بما في ذلك تقااد حركتةم وعزلةم، وال سدددددددديما في حق األشدددددددد اا الذين ُ حتجزون 

وأو ددددددت   في مراكز اإلقامة الطويلة األمد أو دور الرعا ة ال ا ددددددة أو ُ حرمون من حريتةم بطريقة أ رى 
أ يًا بإناال آلية مستقلة لر د مراكز اإلقامة ال ا ة باألش اا ذوي اإلعاقة، بما في ذلك المراكز التي 

بةدب منع وقو  أعمال قد تادددددك  تعذيبًا أو ضدددددرسًا   اإلعاقة ودور الرعا ة ال ا دددددة، قيم فاةا األااال ذوو 
التعرض مةانة، وحما ة هوالل األشددد اا من  من ضدددروم المعاملة أو العقوسة القاسدددية أو الالأنسدددانية أو ال

   ( 73) لةذه األعمال

 المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا  -4 

ملاون  1,5الحي األمان العام أن اسدتمرار عنف العصدابا  في بور  أو برنس   ّلف آثارًا على  -58
  ( 74) في تاريد آالب األش ااملاون ش ص بحاتة ألى المساعدة، ويتسبَّ   1,1ش ص، منةم 

، ومنظمة األمم وأشدددددددددددار  المنظمة الدولية للةجرة، وماوضدددددددددددية األمم المتحدة لادددددددددددوون الالتتان -59
المتحدة للطاولة، وماوضدددددددية األمم المتحدة لحقوق اإلنسدددددددان ألى أن هايتي ال تزال تادددددددةد تصددددددداعد العنف 

ج  ما ال  ق  عن  أو برنس في   من الماددردين دا ليًا في العا ددمة بور  19 000وانعدام األمن، حاث سددُ
اتيان ضدددددددددحا ا للعنف الجنسدددددددددي  في المائة من الاتيا  وال 20وحده  وكان أكثر من  2021 ددددددددديف عام 

في المائة من   12,9في المائة من السدددددددددددكان، بما في ذلك  24وساإلضدددددددددددافة ألى ذلك،  عين ما  قرم من  
ماليان شددددددددددد ص،    4,4دوالر في الاوم  ويواته نحو   1,23األااال، تحت  ط الاقر المدقع، أي ب ق  من  

ملاون    1,2من الاذائي الحاد، بما في ذلك في المائة من السددددددددددددددكان، حاال  انعدام األ  46أو ما  قرم من  
اا ،   217  000ماليان شدددد ص في مسددددتوى األزما   ويعاني نحو   3,2شدددد ص في مسددددتوى الطوارئ، و

  ( 75) حس  التقديرا ، من سول التاذ ة الحاد المعتدل ألى الو يم

شدددوون الالتتان أن هايتي لم تعتمد تادددريعا  باددد ن اللجول منذ تصدددد قةا على  وذكر  ماوضدددية -60
وُتعد هايتي بلدًا من بلدان المرور العابر في المقام    1984االتااضية ال ا ددددددددددة بوضددددددددددع الالتتان في عام  

األول، ومن ثم فال يوتد سدددددددوى عدد قلا  من ملتمسدددددددي اللجول في الجزيرة  وفي ضدددددددول األنظمة الحدود ة  
ائمة في بلدان ثالثة، قد ال  كون أمام ملتمسددددي اللجول في حاال  معانة  يار آ ر سددددوى التمان اللجول  الق

في هايتي  وفي ظ  عدم وتود أاار قانوني باددددددد ن اللجول أو أترالا  أقرار  ددددددداة الالت ، قد ال  جري 
ون م دداار تسدددددددددددددديمددة تحددديددد األفراد الددذين  حتدداتون ألى الحمددا ددة الدددوليددة على نحو كدداب، وهم قددد يواتة

بالتعرض للتجريم أو االحتجاز التعسداي أو االحتجاز لمدة غار محددة و/أو الطرد أو اإلعادة القسدرية  وقد  
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اسدتجابت الحكومة لةذه المسد لة واعترفت بيدرورة اعتماد أاار تادريعي باد ن اللجول، غار أن هذا اإلاار  
  ( 76) لم ُ عتمد بعد نتيجًة لعدم االستقرار السياسي

 عديمو الجنسية -5 

شددوون الالتتان على ضددرورة أن  عتمد البرلمان الجديد ماددرو  قانون الجنسددية    شدددد  ماوضددية -61
  26و 24و  16و 2ومن شدد ن اعتماد ماددرو  القانون أ يددًا أن ييسددر الوفال بالتزاما  الدولة بموت  المواد 

تعليقا  العامة للجنة المعنية بحقوق اإلنسددان من العةد الدولي ال اا بالحقوق المدنية والسددياسددية، ووفقًا لل
وعلى الرغم من أحالة مادددددرو  قانون الجنسدددددية ألى   (  1989) 18، ورقم ( 1989) 17، ورقم  ( 1986) 15رقم 

، لم يتم التصددويت عليه بعد من قب  المجلسددان  وأضددافت الماوضددية أن تاددريعا  2017البرلمان في عام 
لمولودين ألبوين من الجنسدددددددية الةايتية لم يت لَّيا عن تنسددددددداتةما،  البلد تنص على منح الجنسدددددددية لاااال ا

وينحدران من أ ددددد  أفريقي، ويحمالن وثائق التسدددددجا  المدني المناسدددددبة  ومع ذلك، ولما كان عدد مكات  
المسددددددددددجلان المدناان في المجتمعا  الريفية محدودًا، والموارد الباددددددددددرية والمالية الالزمة إلترال التسددددددددددجا   

قلالة، ال تزال نسددددددددبة كبارة من الةايتاان في البلد تاتقر ألى الوثائق المدنية الالزمة للحصددددددددول على المدني 
اعتراب أ جابي بالجنسدددددددية  وسالنسدددددددبة لاااال المولودين  ارج هايتي، ال  سدددددددمح قانون الجنسدددددددية الةايتي  

الجنسية الةايتية  وُيطل   بازدواج الجنسية، مما  جع  المولودين بجنسية أ رى غار موهلان للحصول على 
ألى المواانان المتجّنسددددان اسددددتياال  تميع الاددددروط والاددددكليا  التي  ارضددددةا القانون على األتان  ، مما 

  ( 77)  جعلةم، دون قصد، عرضة ألن  صبحوا عد مي الجنسية

 على  دعاد التسدجا   القائمة  النظر ألى التحد ا  الموسدسديةشدوون الالتتان، ب  وأو دت ماوضدية -62
في المجتمعدددا  الريفيدددة أو في ال دددارج والدددذين    المقيمانالتي توثر على    التحدددد دددا   سدددددددددددددديمدددا  ، والالمددددني

في قانون الجنسدية لحما ة    منصدوا علاةاعدم كاا ة اليدمانا  ال، و لتسدجا  المدنيالقيام با سدتطيعون   ال
، ب ن تتقاد حكومة هايتي  عد مي الجنسدددددددددددددية  من أن  صدددددددددددددبحوا األفراد من أن يولدوا عد مي الجنسدددددددددددددية أو

بالتزاماتةا بتنااذ تدابار عملية وادارية للتسدددددددددجا  المت  ر على نطاق واسدددددددددع للموالاد، وس ن تعتمد مادددددددددرو  
   ( 78) موالمة القوانان القائمة مع المعايار الدولية واستياائةا لةا  قانون الجنسية المعلَّق لدى البرلمان بغية كاالة 

شدددددوون الالتتان أن الةايتاان المقيمان في ال ارج، وال سددددديما أولتك المقيمان  والحظت ماوضدددددية -63
وتزر   تزر تركس وكا كونو  في تزر البةاما والجمةورية الدومانيكية وسددددددددددددددورينام، وفي  يانا الارنسددددددددددددددية

بي، قد يواتةون م اار أكبر من انعدام الجنسدية  ونتيجًة ليدعف نظام التسدجا  المدني، فإن البحر الكاري 
الكثارين من الةدايتاان الدذين غدادروا البلدد قدد فعلوا ذلدك دون أترال تسددددددددددددددجالةم المددني أو الحصددددددددددددددول على 

الدسددددددددددددددتورية   الوثائق المدنية  وقد تباَّنت تسددددددددددددددامة هذه الم اار تمامًا في أعقام  دددددددددددددددور قرار المحكمة
للجمةورية الدومانيكية، الذي أدى في الواقع ألى نز  الجنسدددددددددية المكتسدددددددددبة عن الدومانيكاان المنحدرين من 

  ( 79) أ   هايتي وتعلةم عد مي الجنسية

نة للتسدجا    وأو دت ماوضدية -64 شدوون الالتتان ب ن تعتمد حكومة هايتي تادريعا  واترالا  محسدَّ
 مادددددددرو  قانون الجنسدددددددية؛ وأن تادددددددجع على تنااذ المرسدددددددوم الرئاسدددددددي المورم حزيران/المدني وُتوائمةا مع 

بإ دار أرقام فريدة لتحديد الةويا  الوانية لاااال وقت أ دار شةادا  الماالد؛ وأن تكا    2020 يونيه
رةومجانية ومأترال التسجا  المدني بطريقة موثوقة وفعالة     ( 80) للجميع يسَّ
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