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تجميع بشأن هايتي
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
-1

أُعد هذا التقرير عمالً بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الددوري الاد د د د د د ددامد

والتقرير تجميع للمعلومدا

وغارها من وثائق األمم المتحدة ذا

الواردة في تقدارير هاتدا

المعداهددا

واإلترالا

ال دا د د د د د د ددة

مقدم في شك موتز تقاداً بالحد األقصى لعدد الكلما
الصلة ،وهو ّ

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

أشد ددار األمان العام لامم المتحدة ألى أن تصد ددديق هايتي على ك من اتااضية مناهيد ددة التعذي

وغاره من ض د د ددروم المعاملة أو العقوسة القاس د د ددية أو الالأنس د د ددانية أو المةانة واالتااضية الدولية لحما ة تميع

األشد د د اا من اال تاال القس د ددري ما زال معلقاً ،رغم أن هايتي كانت قد قبلت عملية التص د ددديق في س د ددياق
()3
استعراضةا الدوري الاام السابق
تصدق على االتااضية الدولية لحما ة
-3
وأشار فريق األمم المتحدة القطري ألى أن هايتي لم توّقع أو ّ
()4
حقوق تميع العمال المةاترين وأفراد أسرهم
-4

كمددا أش د د د د د د ددار فريق األمم المتحدددة القطري ألى أن البروتوكول اال تيدداري الملحق بدداتادداضيددة حقوق

الطا با د ن بيع األااال واسددتاالل األااال في الباال وفي المواد اإلباحية ،الذي

أيلول/س د ددبتمبر  ،2014ص د ددادب

د ددعوسا

في التنااذ ،بانما لم يتم التص د ددديق حتى ا ن على البروتوكول

اال تياري التااضية حقوق الطا المتعلق بإترال تقد م البالغا
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دددقت عليه هايتي في
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ووفقد داً لاريق األمم المتح دددة القطري ،لم تقبد د ه ددايتي من ددذ ع ددام  2016أي ت دددابار (اإلعالن أو
-5
البروتوكوال ) للسد د ددما بإترال تقد م البالغا الارد ة ،باسد د ددتثنال ما يتعلق باتااضية حقوق األشد د د اا ذوي

اإلعاقة ،بعد أن انيمت هايتي ألى البروتوكول اال تياري الملحق بةذه االتااضية في عام 2009
-6

وفيمدا يتعلق بداتاداضيدا

()6

منظمدة العمد الددوليدة ،أشد د د د د د ددار فريق األمم المتحددة القطري ألى أن هدايتي

وّقعددت على ك د من اتادداضيددة العمددال المةدداترين (مراتعددة)( 1949 ،رقم  ،)97واتادداضيددة العمددال المةدداترين
(أحكدام تكماليدة)( 1975 ،رقم  ،)143واتاداضيدة العمدال المنزلاان( 2011 ،رقم  ،)189ولكنةدا لم تصد د د د د د د ّددق
على هذه االتااضيا
-7

وأكد

()7

منظمة األمم المتحدة للترسية والعلم والثقافة (الاونس د د د د ددكو) أنه ينباي تا د د د د ددجيع هايتي على

اسد د د ددتكمال عملية التصد د د ددديق على اتااضية مكافحة التمااز في مجال التعليم وا طار الاونسد د د ددكو بالتصد د د ددديق

علاةا ،وتقد م تقارير منتظمة عن تنااذ

مجال التعليم

()8

د ددكوو الاونس د ددكو ،وال س د دديما التو د ددية با د د ن مكافحة التمااز في

ثالث ا -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
-8

()9

أشدار األمان العام ألى أن اغتيال الرئيس توفانا مويز في تموز/يوليه  2021تع هايتي أكثر
المترتبة على عدم عم البرلمان والس د ددلطة القي د ددائية بكام

عرض د د ًة للةا د دداش د ددة الموس د دس د ددية وأبرز العواق
ااقتةما ورأى أن من اليدروري ،في الحالة الراهنة ،أن ادارو أ دحام المصدلحة الةايتاون في مناقادا

موضددوةية باد ن بنال أار الحوكمة التي من شد نةا معالجة األسددبام الجذرية لعدم االسددتقرار في البلد ،في

ظ كاالة حما ة حقوق اإلنسان
-9

()10

َّ
وحث األمان العام الحكومة على اعتماد طة العم الوانية لحقوق اإلنسان للاترة ،2021-2019

المعلقة منذ عام  ،2019ودعم أنادال مكت

قائم بذاته لماوضدية األمم المتحدة السدامية لحقوق اإلنسدان في

هايتي ،بغية ض د ددمان اس د ددتمرار التعاون مع س د ددلطا

الدولة في قي د ددا ا حقوق اإلنس د ددان

العم الوانية لحقوق اإلنسان ال تزال في انتظار موافقة السلطة التنااذ ة

()11

()12

وذكر أن طة

رابع ا -تنف ذ االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،مع مراعاة القانون الدولي
اإلنساني الساري
ألف -المسائل المشتركة ب ن القطاعات
-1

المساواة وعدم التم م
-10

()13

أش د د د ددار فريق األمم المتحدة القطري ألى أن ليس لدى هايتي س د د د ددياس د د د ددة أو اس د د د ددتراتيجية محددتان

لمكافحة الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ،وأعمال العنف ،وكراهية األتان  ،والتمااز

()14

وأش ددار فريق األمم المتحدة القطري أ ي داً ألى أن النيابة العامة منعت ،في عام  ،2016المثليا
-11
والمثلاان ومزدوتي الما الجنسد د ددي وماايري الةوية الجنسد د ددانية وأحرار الةوية الجنسد د ددانية وحاملي د د دداا

الجنس ددان من تنظيم أنا ددطة عامة ،في أعقام اإلعالن عن مةرتان في بور أو برنس وفي عام ،2017

اعتمد مجلس الادداوم ماددرو قانون لتعدي أحكام القانون المدني با د ن مسددائ الزواج واألس درة ،التي كانت
تجرم المثلية الجنسد د د ددية وفي عام  ،2019وثَّقت منظمة  KOURAJسد د د ددكو السد د د ددلطا القيد د د ددائية عن
ّ

التةديدا
2

التي تتعرض لةا المثليا

والمثلاون ومزدوتو الما الجنسد د ددي وماايرو الةوية الجنسد د ددانية وأحرار
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الةوية الجنسدانية وحاملو

القيائية
-2

()15

داا

الجنسدان وذكر التقرير وقو عدة ترائم قت لم تُسدتكم باد نةا التحقيقا

التنمية والب لة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان
-12

()16

أشار األمان العام ألى أن هايتي ال تزال معرضة بدرتة كبارة للم اار الطبيعية ،وان كانت هذه

األحداث ال تتحول ألى كوارث أال في ظ عدم ات اذ التدابار الالزمة للحد من آثارها وأض د د د د دداب أن زلزال
آم/أغسد د د ددطس  2021كان بمثابة تذكار قوي بيد د د ددرورة أن تولي هايتي األولوية للحد من م اار الكوارث
والتكيف مع تاار المنام على األمد الطوي

()17

وأش د د ددار فريق األمم المتحدة القطري ألى أن تعرض البلد بانتظام لظواهر ابيعية فتّاكة ومي د د ددنية
-13
با د د د د ددك متزايد طر أحدى المس د د د د ددائ المتااقمة نتيج ًة لس د د د د ددول الت طيط اإلقليمي ،الذي يتس د د د د ددم على وته

ال صددوا باالسددت دام غار المناس د لا ارضددي وادارتةا أدارةً تاتقر ألى الدقة وأضدداب الاريق القطري أن
أ د د د د ددال الباتة ،وحما ة النظم اإل كولوتية الطبيعية ،واعتماد تدابار التكيف مع تاار المنام ،بما في ذلك
ت طيط است دام األراضي ،أمور أساسية للعم من أت التنمية الوانية المستدامة في هايتي

()18

وأش د د د د د د ددار فريق األمم المتحدددة القطري أ يد د د د د د د داً ألى أندده يتعان على هددايتي في مواتةددة الكوارث
-14
الطبيعية ،اس د د د د ددتناداً ألى برنامج األمم المتحدة للباتة ،أن تعاد تا د د د د ددكا عالقتةا االقتص د د د د دداد ة واالتتماةية
والس د ددياس د ددية بالباتة ،وأن تس د ددتجا

النةج القائمة
لقابلية ت ثرها بالكوارث الطبيعية عن اريق االس د ددتثمار في ُ

على الطبيعة ،وأن تعتمد أدارة متعددة األبعاد ومتاد د د ددابكة لجميع الحلول ،وأن تعم على وته االسد د د ددتعجال

على بندال الجسد د د د د د ددور وأوتده التدززر بان ال طط والقطداعدا
الماتركة

-15

()19

عن اريق تركاز اسد د د د د د ددتثمداراتةدا حول األهدداب

وأشار األمان العام ألى أن الحكومة لم تيع وتعتمد بعد استراتيجية تديدة لمكافحة الاساد

()20

حد ضيام فرقة العم
-16
وأش ددار أ ي داً ألى أن حجم التس دريبا المالية الناتمة عن غس د األموال بلد ّ
المعنيدة بداإلترالا المداليدة بدإدراج هدايتي في قدائمدة البلددان ال داضد د د د د د دعدة لمراضبدة مت ازيددة ،في تقريرهدا المورم
حزيران/يونيه 2021

-17

()21

أقر ،في  8أ ار/مايو  ،2017قانون تنظيم
وأشار فريق األمم المتحدة القطري ألى أن البرلمان قد َّ

وعم الوحدة المركزية للتحريا

الجمةورية الصد د ددالحيا

المالية ،وهي موس دسددة مكلاة بمكافحة الاسدداد غار أن القانون منح رئيس

الكاملة لتعاان مديرها العام ويثار هذا اإلسد د ددناد مس د د د لة االسد د ددتقالل عن السد د ددلطة

التنااذ ة فقد انتاددر مزاعم تااد ب ن هذه الموس دسددة أبط

على نحو طار مجموعة التحقيقا

من المقرر أتراؤها في مس د د لة غس د د األموال ،وال س د دديما في حاال
البحر الكاريبي في مجال الناط PetroCaribe

()22

التي كان

أس د ددالة اس د ددت دام أموال تحالف منطقة

وفيما يتعلق بةذه القيد د ددية الاد د ددةارة ،التي بدأ التحقاق

توته تةم حتى ا ن ألى أي من األشد د اا المذكورين في
فاةا عام  ،2018لم ُيت ذ أي قرار قي ددائي ولم َّ
()23
القيية ،ب أن تميعةم يتنقلون بحرية

باء -الحقوق المدنية والسياسية
-1

حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه
-18

()24

أفاد فريق األمم المتحدة القطري ب ن انتةاكا

تسديمة لحقوق اإلنسدان وقعت منذ عام  2016في

لاالفوا (تا د د درين األول/أكتوسر  ،)2017وغراند رافان (تا د د درين الثاني/نوفمبر  ،)2017وال سد د ددالان (تا د د درين
الثاني/نوفمبر  ،)2018وسا أير (تاد د درين الثاني/نوفمبر  2019وفي عامي  2020و ،)2021ومارتيس د ددان
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( ،)2021بما في ذلك عمليا

موتزة على أيدي عنا د د ددر من الا د د ددراة الوانية الةايتية

أعدام بإترالا

وفي معظم هدذه الحداال  ،لم تو َّتده ألى العندا د د د د د د ددر أي تةم وفيمدا يتعلق بداالتجدار بدالباد د د د د د ددر ،ظد َّ أفال

المتجرين من العقام واسددع االنتاددار ،حاث ترى في عام  2021تحديد عدد أق من اليددحا ا والتحقيقا
واالعتقاال  ،بانما لم تصدر أي أدانا

-19

في هذا الصدد

()25

وذكر األمان العام أن البلد اس ددتيقي في الس دداعا

األولى من يوم  7تموز/يوليه  2021على وقع

بدداغتيددال الرئيس مويز في هجوم على مقر أقددامتدده ال دداا ،في باتاون فا د

المروعددة التي أفدداد
األنبددال
ّ
(اإلدارة الارسية) ،وسإ د د د د ددابة السد د د د ددادة األولى بج ار

طارة وسحلول أيلول/سد د د د ددبتمبر  ،2021كان قد أُلقي

القبض على  44من الماددتبه بةم ،بما في ذلك  20من أفراد الاددراة الةايتية وعدة رعا ا أتان  ،لتوراةم

ال ألى أش د اا آ رين ال يددو لالسددتجوام وعلى الرغم من الاددرو فو اًر
المزعوم في االغتيال ،بانما ُ
في تحقيقا عدة ،وتوافر المس دداعدة من الا ددركال الدولاان ،ما زالت ظروب وفاة الرئيس مويز العنياة غار
واضحة ،وقد ا طدم التقدم في هذه القيية بمزيد من التعقادا

-20

للبعد عبر الواني المزعوم للجريمة
نظ ًار ُ

()26

وأش د د د د ددار األمان العام ألى أن اغتيال الرئيس مويز أدى ألى توتيه س د د د د ددلس د د د د ددلة من التةديدا

الموظاان العموماان ووسددائط اإلعالم فقد أفاد كاتبا محكمة وأحد قيدداة الصددلح ب نةم تلقوا تةديدا

في محاولة إلرغامةم على تعدي السد د ددجال

الرسد د ددمية المتعلقة بالتحقاق في االغتيال

()27

ألى

بالقت

وساإلضد د ددافة ألى

ذلك ،تعرضد د ددت أحدى الوسد د ددائ اإلعالمية وعدد من الصد د ددحااان الذين ُعتبرون من منتقدي الرئيس الراح
()28
العتدالا واسالا لاظية في األ ام التي أعقبت مقتله

في األتزال الجنوسية من منطقة

وأش ددار األمان العام أ ي داً ألى أن العنف المتزايد بان العص ددابا
-21
بور أو برنس الحي د د درية قد أس د د ددةم في اس د د ددتمرار تس د د ددجا نحو  75في المائة من حوادث الجرائم الكبرى
واالضد د د ددطرابا

المدنية في اإلدارة الارسية في الاترة من أ ار/مايو ألى آم/أغسد د د ددطس  2021ومع اإلبالغ

عن  549من هدذه الحداال  ،زاد عددد ترائم القتد العمدد بنحو  5في المدائدة مقدارند ًة بدالاترة الس د د د د د د ددابقدة كمدا
اسد د د د ددتمر ارتاا عدد عمليا اال تطاب في عام  ،2021حاث أُبلات الاد د د د ددراة بوقو  328ضد د د د ددحية في
األشةر الثمانية األولى من عام  2021مقارن ًة بد  234ضحية في عام  2020ب كمله

-22

()29

والحي األمان العدام كدذلدك أن انعددام األمن المت ازيدد في منطقدة بور أو برنس الحيد د د د د د دريدة يددعو

ألى ات اذ أترالا

تص ددحيحية فورية ورأى أن تجديد الجةود الحكومية الرفيعة المس ددتوى ،في دالً عن زيادة

الدعم المقدم ألى الاددراة الوانية الةايتية ،مثالن عنصدرين أسدداسدداان لتنسدداق وتنااذ المباد ار الرامية ألى

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 ولذلكَّ ،
حث األمان العام الحكومة ليس فقط
الصد ددلة ،ب

على كاالة اسد ددتمرار الاد ددراة في أ د ددال تنظيمةا وعملةا وفقاً للمبادئ والمعايار الحديثة ذا
أ يداً على التصددي لنظام المحسدوسية السدياسدية السدائد بان العصدابا المسدلحة ،ووضدع وتنااذ نةج شدمولي

على نحو أكبر تصد اً فة عنف العصابا
-2

()30

إقامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب ،وسيادة القانون
-23

أشدار مكت

()31

األمم المتحدة المتكام في هايتي وماوضدية األمم المتحدة السدامية لحقوق اإلنسدان،

في تقرير دادر مو اًر ،ألى أن السدجنال في هايتي كثا اًر ما قيدون سدنوا
وكثا اًر ما يتعرض د د د ددون لس د د د ددول المعاملة والتعذي ويحدث ذلك في حاال كثارة بانما ال يزال الس د د د ددجنال في
انتظار المحاكمة ووثَّق المكت والماوض د ددية ظروب االحتجاز ومعاملة المحتجزين ودةيا ألى تنااذ حلول
في ظروب احتجاز الأنسدانية،

على وته االسد د د د ددتعجال لمعالجة ظروب االحتجاز وارتاا عدد المحتجزين قب المحاكمة وأشد د د د ددا ار ألى أن

االسد د د د د د ددت ددام المارط لالحتجداز قبد المحداكمدة ،مقترنداً بدالقددرة المحددودة للنظدام القيد د د د د د ددائي على النظر في
4
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القيددا ا الجنائية على وته السددرعة ،قد َّلاا عقبا

اكتظاظ مرافق االحتجاز
-24

()32

أمام مثول األش د اا أمام المحكمة ،و َّأد ا بالتالي ألى

وفي التقرير ناسد د دده ،لوحي أن ما ص د د د ألى  60ش د د د ص د د داً كانوا في بعض الحاال

قيمون في

أماكن تبلد مس د دداحتةا  20مت اًر مرسعاً فحسد د د  ،مما جعلةم غار قادرين حتى على االس د ددتلقال أرضد د داً للنوم
وكانت بعض الزنزانا بال نوافذ ،مما يترو السجنال في الظالم اوال ساعا ؛ وكان عدم توافر المراحيض

سد د ددبباً في اضد د ددطرار السد د ددجنال ألى قيد د ددال حاتتةم في دالل وساإلضد د ددافة ألى ذلك ،كثا اًر ما كان السد د ددجنال
ُحتجزون في زنزاناتةم لمدة  24سدداعة تقريباً في الاوم ،أما لعدم وتود سدداحة للتمارين الرياضددية أو كإترال
أمني وفي معظم مراكز االحتجاز ،ال حص د د السد ددجنال على الرعا ة الطبية واألدوية الكافية ،مما جعلةم

عرضد ددة لل طر في حال وقو اوارئ ابية ،وهم عتمدون على مسد دداعدة أفراد أسد درتةم وتُسد ددت دم المعاملة
القاسد ددية أو الالأنسد ددانية أو المةانة باد ددك روتاني كإترال ت ديبي في تميع السد ددجون التي تمت زيارتةا ،بما
في ذلك أزال األااال

-25

()33

وأشدار فريق األمم المتحدة القطري ألى أن أمكانية الحصدول على الاذال والمياه الصدالحة للادرم
غار المنتظمدة وغار الكدافيدة ،ممدا يزيدد من طر

وال ددمدا الصد د د د د د ددحيدة محددودة للادا دة ،نتيجد ًة لإلمددادا
انتاد د ددار مرض فارون كورونا (كوفاد )19-ويعاني المحتجزون الاقرال أكثر من غارهم من سد د ددول ظروب

ويسدةم تقليص عدد الموظاان المكلاان
االحتجاز ،حاث ال تسدتطيع أسدرهم توفار الاذال والمال والدوال لةم ُ
()34
بكاالة أدارة شوون المحتجزين وسالمتةم وراحتةم في بروز العديد من حركا التمرد
-26

وأشد د د د د د ددار األمان العدام ألى أن معددل االحتجداز السد د د د د د ددابق للمحداكمدة في هدايتي ال يزال من أعلى

المعدال في العالم ،ويظ ّ يزيد من حدة االكتظاظ في سد د د ددجون البلد فاي  1أيلول/سد د د ددبتمبر  ،2021كان
هناو  11 253محتج اًز في هايتي ،بما في ذلك  409نسد د د د ددال ،و 232د د د د ددبياً ،و 26فتاة؛ ومن بان هوالل
المحتجزين ،كان  9 216ش د د د د ص د د د داً ( 82في المائة) ينتظرون المحاكمة و ُس د د د دجلت عدة اضد د د ددطرابا في
السددجون وأُبلد عن وقو محاوال

تمرد في أعقام اغتيال الرئيس وأسددار محاولة هروم من السددجن في

مارساليه عن وفاة ثالثة سدجنال وأحد موظاي السدجن و الل الحادث ،أ دا

أرسعة سدجنال وموظف سدجن

فر  11سجاناً من سجن باتي
بج ار  ،بانما تعرضت أحدى المحتج از لالغتصام وفي  1أيلول/سبتمبرَّ ،
()35
غواب وفي األ ام التاليةُ ،قت أرسعة سجنال ،وأعاد الاراة اعتقال مسة آ رين
ال ا د د د ددة لمجلس حقوق اإلنسد د د ددان أعرست مرتان ،في

والحي األمان العام أ ي د د د داً أن اإلترالا
-27
عام  ،2021عن ش د دواغلةا أزال الحالة األمنية الس د ددائدة في البلد ومس د د لة اإلفال
العصابا

-28

لت ويف المدافعان عن حقوق اإلنسان

كما أشدار األمان العام ألى حاال

()36

اإلفال

من العقام التي تس د ددتالةا

من العقام المسدتمرة في القيدا ا الادةارة غراند رافان
لم تت ذ طوا

لدعم التحقيقا

( ،)2017وال سد د ددالان ( ،)2018وسا أير ( ،)2019حاث أن السد د ددلطا
َّ
البت في ال مقدم في  11أيلول/س د د د ددبتمبر  2019لتنحي
وظلت الت ا ار  ،التي ال مكن تاس د د د ددارها ،في ّ
قاضي التحقاق المسوول عن قيية ال سالان تسةم في عدم التقدم في هذه القيية وفي الوقت ناسه ،ظ َّ
تيمي شداريزييه ،زةيم تحالف عصدابا
حدد سد د د د د د دوال ،في حدالدة أفال

 G9وأبرز المادتبه بةم في عمليا

قت ال سدالان وسا أير على

من العددالدة رغم ظةوره في أحيدان كثارة في األمداكن العدامدة وضيدامده بتحريض

أتباعه على أعمال العنف ،على نحو ما اتَّيح في بور أو برنس ،بونت روج ،في  26تموز/يوليه
-29

()37

وأشد د د ددار فريق األمم المتحدة القطري ألى أن التبااو ال طار لاناد د د ددطة القيد د د ددائية أو توقاةا منذ

عام  2018قد َّأد ا ألى تااقم حاال

االحتجاز المطول قب المحاكمة ،التي ال تزال تا د د ددك مثار قلق كبار

أذ بلات نسد د د ددبة األش د د د د اا المحتجزين قب المحاكمة  82في المائة في نةا ة حزيران/يونيه  2021وهذا
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سددةم في االكتظاظ الاددديد على نطاق نظام السددجون كما أن األش د اا الذين عانون من الاقر هم أكثر

عرضدة لل يدو لالحتجاز المطول قب المحاكمة ،نتيج ًة للاسداد المزعوم للسدلطة القيدائية ،التي ُقال أنةا
()38
تولي األولوية للمحتجزين ذوي اإلمكانيا األكبر
ووفقًا لاريق األمم المتحدة القطريَّ ،أد أض درابا القيدداة ورؤسددال أقالم المحاكم منذ عام ،2018
-30
وال الفا الس د د د د ددياس د د د د ددية والتقنية ،واألزمة المرتبطة بجائحة كوفاد 19-في عامي  2020و ،2021وأنا د د د د ددطة
العص ددابا المس ددلحة في منطقة العا ددمة الجنوسية لبور أو برنس ،ألى عرقلة ُحس ددن س ددار العدالة على نحو
طار ،وحرمدت المتقداض د د د د د ددان من حقةم في محداكمدة عدادلدة ،دون تد ار ال لزوم لده ،في القيد د د د د د ددا دا الجندائيدة
والمدنية على السوال ولم تعقد بعض المحاكم تلسا استما في القيا ا الجنائية منذ ثالث سنوا

-31

()39

وأض د د د دداب فريق األمم المتحدة القطري أن المبلد المر د د د ددود للعدالة في المازانية ،الذي مث أق

من  9في المائة من المازانية الوانية في عام  ،2021ال اطي تكاليف تااا هذا القطا

()40

ووفقاً لاريق األمم المتحدة القطري أ يداً ،لم جر في  26كانون الثاني/يناير  2021تجديد سدوى
-32
وال ا  12قاضد د ددياً من بان  40قاضد د ددياً في القائمة المقدمة ألى السد د ددلطة التنااذ ة واسد د ددتنكر المعارضد د ددة

عمليا التجديد القائمة على أسان االنتمالا السياسية وحساسية الملاا وواتةت محكمة النقض اريقاً
مسدددوداً ،حاث أُحا ثالثة من قيدداتةا ألى التقاعد في  9شددباط/فبراير  2021بقرار من السددلطة التنااذ ة،

عانت من ح محلةم في  12ش د ددباط/فبراير واتُ ذ
التي َّ
()41
في  7شباط/فبراير 2021
-33

هذه ال طوة في أعقام محاولة انقالم مزعومة

وذكر ماوض د د د د ددية األمم المتحدة الس د د د د ددامية لحقوق اإلنس د د د د ددان أنه أُلقي القبض ،في  7ش د د د د ددباط/

فبراير  ،2021على قاض في المحكمة العليا ،وعلى  22ش د د د ص د د داً آ رين على األق  ،في ظروب قد تبلد
حد االعتقال واالحتجاز غار القانوناان أو التعسدااان وأُالق سد ار القاضدي ،لكن  17شد صداً آ رين ظلوا
رهن االحتجاز الس ددابق للمحاكمة وساإلض ددافة ألى ذلك ،أُتبر ثالثة قي دداة في المحكمة العليا ،بما في ذلك

القاضد د د د ددي الذي أُلقي القبض عليه ،على التقاعد ،وترى اسد د د د ددتبدالةم في وقت الحق عن اريق أترال غار

نظدامي على مدا يبددو ورداً على ذلدك ،بددأ موظاو نظدام العددالدة أضد د د د د د د اربداً غار محددد المددة يوم االثنان 15
شد ددباط/فبراير وتثار هذه التطو ار ش د دواغ با د د ن اسد ددتقالل القيد ددال ،كما أنةا تزيد أضد ددعاب الاص د د بان

السدلطا

في هايتي و أر ماوضدية حقوق اإلنسدان أن احترام سديادة القانون ونظام اليدوابط والتوازنا

تميع األوقا

في

أمر بالد األهمية ،ولكنه كتسد د د ددي هنا أهمية أكبر بالنظر ألى التوت ار السد د د ددياسد د د ددية المتزايدة

وتنامي التعبار عن اال تالب في الرأي في أاار المظاه ار

()42

د د دددور تعاان

والحي األمان العام أن أوضد د ددا السد د ددلطة القيد د ددائية قد تدهور أكثر نتيج ًة لعدم
-34
رسد د د د ددمي بحلول  3تموز/يوليه  2021ألعيد د د د ددال المجلس األعلى للقيد د د د ددال المنت بان حديثاً وأعرست عدة
رابطا

للقي د د د د د دداة عن قلقةا أزال الاراغ الموس د د د د د دس د د د د د ددي الناش د د د د د د في أعقام وفاة رئيس محكمة النقض في

حزيران/يونيه  2021واغتيال الرئيس مويز في تموز/يوليه  ،2021وأشد د د د د د ددار ألى طر أ د د د د د د ددابة القطا

القيد ددائي بحالة شد ددل تام ،في حان ُينتظر تعاان األعيد ددال الجدد للمجلس األعلى رسد ددمياً بموت
()43
رئاسي قب ضيامةم ب دال القسم

مرسد ددوم

وقانون اإلترالا

وأشدار األمان العام أ يداً ألى أن االلتزام الثابت بتنااذ أ دال قانون العقوسا
-35
الجنائية ظ عامالً حاسدماً لتزويد نظام العدالة الةايتي ب دوا أضدافية أسدةاماً في معالجة التحدي المزمن

المتمث في االحتجاز المطول قب المحاكمة واكتظاظ السجون وفي هذا الصدد ،سيمّث اإلس ار في تاعا
هاتددة أدارة مجلس المعونددة القددانونيددة وفتح تميع مكددات د المعونددة القددانونيددة الالمركزيددة ،البددالد عددددهددا 11
مكتباً ،عنصدرين رئيسداان لتعزيز أمكانية اللجول ألى القيدال وتةاتة الظروب لإلسد ار في اسدتعراض قيدا ا
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َّ
وحث األمان العام الس ددلطا
االحتجاز الس ددابق للمحاكمة
طوا

ملموس ددة لتحس ددان أمداد الس ددجون بالس ددلع األس دداس ددية ،ومنع أعمال التعذي

الالأنسانية أو المةانة ،والمعاضبة علاةا
-3

الوانية على مس دداعدة أدارة الس ددجون على ات اذ

()44

الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
-36

أو المعاملة القاس ددية أو

()45

الحي األمان العدام أن عددم وتود توافق لارال با د د د د د د د ن االسد د د د د د ددتاتدال ،ووقو الزلزال ،والطعن في
ألى اتااق سياسي،

ماروةية المجلس االنت ابي ،واعتزام الحكومة تااار المجلس االنت ابي بمجرد التو

كلةا عوام ال تزال تعوق التقدم في التحيا ار لالستاتال وفي منتصف حزيران/يونيه ،أد
تدري

المناهية لالستاتال ألى تعطا دو ار

موظاي شوون االنت ابا

()46

االحتجاتا

والحي األمان العام أ يد داً أن عدداً من الصد ددحااان ،والمدافعان عن حقوق اإلنسد ددان ،والناشد ددطان
-37
السد ددياسد دداان ،وغارهم من المواانان أما اسد ددتُةدفوا بسد ددب أناد ددطتةم المةنية والمدنية ،أو وقعوا ببسد ددااة في
مرمى ناران العنف القائم بان العصد د د ددابا

فقد تعرَّض ما مجموعه  20من المدافعان عن حقوق اإلنسد د د ددان

والصد ددحااان والقيد دداة ( 15رتالً و 5نسد ددال) لالعتدال أو التةديد أو الت ويف في الاترة من  1حزيران/يونيه
ألى  31آم/أغسد د د د د ددطس  2020ورغم أن األغلبية العظمى من التةديدا التي يتعرض لةا المدافعون عن
حقوق اإلنسد ددان والصد ددحااون تُنس د د

لكاالة سالمة المواانان

()47

ألى أفراد العصد ددابا  ،فإن السد ددلطا

لم تعتمد حتى ا ن تدابار كافية

ووفقد داً لاريق األمم المتحد دددة القطريُ ،سد د د د د د دجد د مند ددذ ع ددام  2018ع دددد مت ازي ددد من االعتد دددالا
-38
واالغتياال التي تسد ددتةدب المحامان والصد ددحااان والمدافعان عن حقوق اإلنسد ددان ،ولوحي انكما واضد ددح

على نطداق الحاز المددني وفي الاترة من  1كدانون الثداني/ينداير ألى  31تموز/يوليده  ،2021ترى توثاق 30
من حوادث االعتدال أو التةديد أو الت ويف التي اس د د د ددتةدفت المدافعان عن حقوق اإلنس د د د ددان والص د د د ددحااان
والقياة ولم توفر السلطا

-39

والحظت الاونس د د د ددكو أن الدولة تحتكر دما

المجلس الواني لالتص دداال

وقد ُحدد

أي حما ة للمعناان ،حتى في حال تقد مةم شكاوى

الس د د د ددلكية والالس د د د ددلكية ،التي ينظمةا

الس ددلكية والالس ددلكية ،تحت س ددلطة و ازرة األش دداال العامة والنق واالتص دداال

مةمة المجلس الواني المذكور في مرسدوم

مجلس للصحافة في هايتي

االتص د د د دداال

()48

()49

دادر في عام  1977باد ن أنادطة البث وال يوتد

وأو ددت الاونس ددكو ب ن ُتلاي هايتي تجريم التا ددةار وتدرته ض ددمن قانونةا المدني ،وفقاً للمعايار
-40
الدولية وش د ددجعت الاونس د ددكو هايتي على تعزيز الحما ة الدس د ددتورية لحرية اإلعالم عن اريق اعتماد قانون
با د د د د ن حرية اإلعالم وفقاً للمعايار الدولية وأو د د د دت ب ن توا د د د د هايتي التحقاق في تميع قيد د د ددا ا قت
الصد د د د د د ددحااان التي لم تُحد ّ حتى ا ن ،وأن تقددم تقري اًر ألى الاونسد د د د د د ددكو عن المرحلدة التي بلاتةدا المتدابعدا

القيد د ددائية وأضد د ددافت أن الحكومة قد تود النظر في طة عم األمم المتحدة با د د د ن سد د ددالمة الصد د ددحااان
ومس لة اإلفال

من العقام باعتبارها وسالة لتعزيز حما ة الصحااان وحرية التعبار

()50

جيم -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
-1

الحق في مستوى معيشي الئق

()51

الحي فريق األمم المتحدة القطري أن التقدم المحرز في الحصد د ددول على ال دما ال يزال بطاتاً:
-41
أذ أن الحصددول على المياه الصددالحة للاددرم لم سد ّدج سددوى زيادة قدرها  2في المائة ،ولم تتراتع ممارسددة
التاوط في العرال أال بقدر  4في المائة على مدى مس س د د د ددنوا وساإلض د د د ددافة ألى ذلك ،ال يزال  24في
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المائة من الس د ددكان اتقرون ألى مص د دددر مياه مح َّس د دن ،بانما مارن  18في المائة من الس د ددكان التاوط في
العرال

-2

()52

الحق في الصحة

()53

أشد ددار األمان العام ألى أن آ ر حالة موكدة للكولا ار ُكاد ددات في كانون الثاني/يناير  2019وفي
-42
عام  ،2021أبلات و ازرة الص ددحة العامة والس ددكان ،حتى أيلول/س ددبتمبر ،عن  10حاال ما ددتبه فاةا ،لكنه

الصد ددلة سد ددلبية وساسد ددتثنال الاترة التي تراتع فاةا ر د ددد الكولا ار

تباَّن الحقاً أن نتائج تميع اال تبا ار ذا
نتيج ًة لكوفاد ،19-لم تكاد د د ددف هايتي أي حالة موكدة لةذا المرض منذ نحو عامان ونصد د د ددف العام وتُوفر
هذه التطو ار أدلة على فعالية ال طة الوانية للقيد ددال على الكولا ار في هايتي للاترة  ،2022-2013التي
وضعتةا و ازرة الصحة بدعم من الاركال ،وقامت بتنااذها

()54

وأشد د د د ددار فريق األمم المتحدة القطري ألى أنه رغم تائحة كوفاد ،19-ظ اإلنااق على الصد د د د ددحة

-43

دون معدل  15في المائة المنصد د ددوا عليه في أعالن أبوتا باد د د ن فارون نقص المناعة الباد د درية/اإليدز
والس د د د د د واألمراض المعد ة األ رى ذا

الصد د د د ددلة لعام  ،2001أذ بلد  4,1في المائة من المازانية الوانية

للاترة  2021-2020ويا د ددك عدم توافر الت مان الص د ددحي عامالً هاماً ورال أفقار الاتا الي د ددعياة وعائقاً
كبا اًر أمام الحص د ددول على ال دما وقد بدأ فرا االس د ددتاادة من ال دما الص د ددحية تس د ددج تراتعاً منذ

عام  29( 2018في المائة) لتص د د د ألى  21,4في المائة في عام  ،)55(2019رغم أنةا كانت قد اسد د ددتقر
عند حوالي  31في المائة الل الاترة 2017-2015
وأشدار مكت

-44

األمم المتحدة المتكام في هايتي وماوضدية األمم المتحدة السدامية لحقوق اإلنسدان

ألى أن بدا ة انتا ددار كوفاد 19-في هايتي كانت محدودة ،غار أن اإل ددابا

ما لبثت أن ازداد

بس ددرعة

في تميع أنحال البلد ،بما في ذلك بان الس د ددجنال و الل فترة أس د ددابيع قلالة في أ ار/مايو  ،2021أ د ددا

أكثر من  500محتجز في السدجن الواني في بور أو برنس بالحمى واإلسدةال وأعراض أ رى لكوفاد19-؛

ددحية وكان عدم وتود اسددتراتيجية ا تبار سددليمة لاش د اا

وتوفي  16سددجاناً هناو نتيج ًة لميدداعاا
المحرومان من حريتةم سد د د ددبباً في عدم تمكن السد د د ددلطا

للعدوى الناتمة عن اإل ابة بكوفاد 19-في السجون
-3

الحق في التعليم

()56

()57

الحظت الاونس د ددكو أن األحكام القانونية ذا

-45

وغارها من الجةا

من تحديد المسد د د ددتوى الحقيقي

الص د ددلة بالتعليم االبتدائي والثانوي المجاني ليس د ددت

واضحة بما فيه الكاا ة فيما يتعلق بالاا ة  1-4المدرتة في أهداب التنمية المستدامة أو الاا ة المنصوا

علاةدا في أادار العمد ال داا بدالتعليم حتى عدام  2030لكادالدة  12سد د د د د د دندة من التعليم االبتددائي والثدانوي
المجاني الجاد

()58

دال -حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة
-1

النساء

()59

-46

الحي فريق األمم المتحددة القطري أن التددريد

المتعلق بحقوق اإلنسد د د د د د ددان وعددم التمااز والتوةيدة

بالمس ددائ الجنس ددانية متعدد ،ولكنه غار مص ددحوم ،بالي ددرورة ،باس ددتراتيجية قوية وحقيقية لمكافحة القوال

النمطية

8
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ووفقاً لاريق األمم المتحدة القطري ،تاددا النسددال  2,7في المائة فقط من المقاعد البرلمانية على
-47
الرغم من ت ص دديص حص ددة  30في المائة للمرأة على تميع مس ددتويا الحياة الوانية وقد ُعانت امرأة في

اإلدارة العامة للمجلس الواني للمعونة القانونية ،وانيد د د ددمت مس نسد د د ددال ألى المجلس االنت ابي الموقت،
المولف من تسعة أعيال

()61

وأو ددت اللجنة المعنية بحقوق األشد د اا ذوي اإلعاقة ب ن تُدمج هايتي حقوق النس ددال والاتيا
-48
ذوا اإلعاقة في التا د د دريعا المتعلقة بالمسد د دداواة بان الجنسد د ددان ،وكذلك في القوانان والسد د ددياسد د ددا المتعلقة
ظم حمال
بدداإلعدداقددة ،وسد ن تن ّ

السائدة با ن النسال والاتيا
-49

ذوا

اإلعاقة

()62

وحثَّت اللجنة ناسةا هايتي على تعدي السياسة الوانية با ن المساواة بان المرأة والرت لكي تام

النسال والاتيا
والاتيا

للتوةيددة العددامددة من أت د تااار القوال د

النمطيددة ومواقف التحاز وال ارفددا

ذوا اإلعاقة ،وكاالة وتود آلية للمتابعة بان و ازرة وضع المرأة وحقوق المرأة ومنظما النسال

ذوا اإلعاقة؛ واعتماد اسد ددتراتيجية لتعزيز تمكان النسد ددال والاتيا

المنظما

التي تمثلةن ومااركة هذه المنظما

-50

وحثَّت اللجنة ناسد ددةا هايتي على ت صد دديص موارد كافية لدعم آبال وأسد ددر األااال ذوي اإلعاقة،

وال سد د د د دديما األمة ا

في وضع وتنااذ السياسا

ذوا

اإلعاقة ،وكاالة التاد دداور مع

التي تتعلق بةن

العازسا  ،وكاالة المسد د د د دداواة في الحصد د د د ددول على دما

()63

الرعا ة الصد د د د ددحية الجنسد د د د ددية

واإلنجابية ،على النحو المبان في الاا ة  7-3من أهداب التنمية المس د د د د ددتدامة ،وتوفار المعلوما

ميسرة لاش اا ذوي اإلعاقة با ن الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية وتنظيم األسرة
بصياة َّ

-2

األطفال

والتثقيف

()64

()65

الحي فريق األمم المتحددة القطري أن قدانون حمدا دة الطاد لم ُعتمدد بعدد غار أن قدانون العقوسدا
-51
وقانون اإلترالا الجنائية الجديدين ذان في الحسبان بعض األحكام المنصوا علاةا أ الً في قانون
حما ة الطا  ،وال س د دديما فيما يتعلق بمس د ددائ العنف الجنس د ددي (باس د ددتثنال الس د ددن القانونية للد ول في عالقة

تنسد ددية ،التي قتر قانون حما ة الطا تحديدها عند سد ددن  16عاماً) وأضد دداب الاريق القطري أن تعريف
حما ة الطا الوارد في االسد ددتراتيجية الوانية لحما ة الطا للاترة  2020-2015هو تعريف تقاادي ،بانما
تظ رعا ة األااال ضحا ا العنف العائلي تتسم باليعف

()66

وأردب فريق األمم المتح دددة القطري ب ددالقول أن ل دددى ه ددايتي ع دددداً كبا اًر من األاا ددال المرتبط ددة
-52
قدر مراكز
ا
أوضد دداعةم بالاد دوار  ،في العا د ددمة وفي بعض مدن المقااعا على السد دوال ،في حان تظ
االستقبال المسوولة عن أدماج هوالل األااال ضعياة

()67

وأشد د د د د د ددار فريق األمم المتحددة القطري أ ي د د د د د د داً ألى أنجداز تحلاد متعددد األبعداد لاقر األاادال في
-53
عام  2021وقد أظةر التحلا أن تس د ددعة من ك عا د درة أااال ما دون الثمانية عا د درة عانون مما ال ق

عن ثالثة أش د ددكال من الحرمان في آن وُيعتبرون فقرال ،في ظ وتود فرق ملحوظ بان المنااق الحيد د درية
()68
( 84,3في المائة) والمنااق الريفية ( 93في المائة)
-54

والحظت الاونسد د د د ددكو أن مرسد د د د ددوم عام  1984الذي سد د د د ددتكم قانون العم لعام  1981ال كا

ص د در ما دون س د ددن ال امس د ددة عا د درة؛ وهو ال ا د ددار أال ألى القطا
بوض د ددو حظر تميع أش د ددكال العم للق ّ
الصناعي والزراعي والتجاري (المادة  )335و أر الاونسكو أنه لما كان عم األااال يتعارض مع التعليم
اإللزامي ،فإن عدم وتود أشددارة

قوض الحق في التعليم
قد ّ
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-55

والاتيان

والحظت الاونسد د ددكو أ يد د دًا أن التاد د دريعا الوانية ال تكا القدر ناسد د دده من الحما ة للاتيا

فوفقًا للمادة  133من القانون المدني لعام  ،1982جوز للاتيا الزواج في سد د د د د ددن ال امسد د د د د ددة عا د د د د د درة (بموافقة
الوالدين) ،في حان ال جوز للاتيان الزواج قب سددن الثامنة عا درة وساإلضددافة ألى ذلك ،جوز لرئيس الجمةورية

أن ذن باستثنالا
-3

من السن القانونية للاتيا

األشخاص ذوو اإلعاقة

والاتيان ،دون تحديد سن دنيا مطلقة في هذا الصدد

()70

()71

أو د ددت اللجنة المعنية بحقوق األش د د اا ذوي اإلعاقة ب ن تحظر هايتي د دراح ًة التمااز على
-56
أس د د ددان اإلعاقة في التا د د دريعا الوانية؛ وأن تُدرج مادة من أت اعتبار الحرمان من الترتابا التيس د د ددارية
المعقولة شد د ددكالً من أشد د ددكال التمااز على أسد د ددان اإلعاقة؛ وأن تعترب بالتمااز المتعدد الجوان

وس شد د ددكال

التمااز المتعدددة القدائمدة على تملدة أمور منةدا الجنس ،والنو االتتمداعي ،والسد د د د د د ددن ،واإلعاقة ،واأل د د د د د د د
القومي ،واأل

-57

اإلثني ،والوضع من حاث الةجرة؛ وأن تعتمد تدابار فعالة لالنتصاب والتعويض

وأو د د ددت اللجنة ناسد د ددةا ب ن تحظر هايتي تميع أشد د ددكال الممارسد د ددا

()72

القس د د درية في حق البالاان

واألااال ذوي اإلعاقة ،بما في ذلك تقااد حركتةم وعزلةم ،وال سد د د دديما في حق األشد د د د اا الذين ُحتجزون

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

قيم فاةا األااال ذوو اإلعاقة ودور الرعا ة ال ا د ددة ،بةدب منع وقو أعمال قد تا د ددك تعذيباً أو ضد د درساً
من ض ددروم المعاملة أو العقوسة القاس ددية أو الالأنس ددانية أو المةانة ،وحما ة هوالل األشد د اا من التعرض

لةذه األعمال
-4

()73

المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلي ا
في بور أو برنس

ّلف آثا اًر على  1,5ملاون

-58

الحي األمان العام أن اسدتمرار عنف العصدابا

-59

وأش د د د د ددار المنظمة الدولية للةجرة ،وماوض د د د د ددية األمم المتحدة لا د د د د ددوون الالتتان ،ومنظمة األمم

ويتسب
ش ص ،منةم  1,1ملاون ش ص بحاتة ألى المساعدة،
َّ

في تاريد آالب األش اا

()74

المتحدة للطاولة ،وماوض د د ددية األمم المتحدة لحقوق اإلنس د د ددان ألى أن هايتي ال تزال تا د د ددةد تص د د دداعد العنف

وانعدام األمن ،حاث ُس دج ما ال ق عن  19 000من الماددردين دا لياً في العا ددمة بور أو برنس في
د د د دديف عام  2021وحده وكان أكثر من  20في المائة من الاتيا والاتيان ض د د د ددحا ا للعنف الجنس د د د ددي
وساإلض د د د د ددافة ألى ذلك ،عين ما قرم من  24في المائة من الس د د د د ددكان ،بما في ذلك  12,9في المائة من

األااال ،تحت ط الاقر المدقع ،أي ب ق من  1,23دوالر في الاوم ويواته نحو  4,4ماليان شد د د د د د ص،

أو ما قرم من  46في المائة من السد د د د د د ددكان ،حاال

انعدام األمن الاذائي الحاد ،بما في ذلك  1,2ملاون

شد د ص في مسد ددتوى الطوارئ ،و 3,2ماليان شد د ص في مسد ددتوى األزما
حس

-60

التقدي ار  ،من سول التاذ ة الحاد المعتدل ألى الو يم

()75

وذكر ماوض ددية ش ددوون الالتتان أن هايتي لم تعتمد تا دريعا

ويعاني نحو  217 000اا ،

با د ن اللجول منذ تص ددد قةا على

االتااضية ال ا د د د د ددة بوضد د د د ددع الالتتان في عام  1984وتُعد هايتي بلداً من بلدان المرور العابر في المقام
األول ،ومن ثم فال يوتد س د د ددوى عدد قلا من ملتمس د د ددي اللجول في الجزيرة وفي ض د د ددول األنظمة الحدود ة

القائمة في بلدان ثالثة ،قد ال كون أمام ملتمسد ددي اللجول في حاال

معانة يار آ ر سد ددوى التمان اللجول

في هايتي وفي ظ عدم وتود أاار قانوني باد د د د ن اللجول أو أترالا

أقرار

د د دداة الالت  ،قد ال جري

تحددديددد األفراد الددذين حتدداتون ألى الحمددا ددة الدددوليددة على نحو كدداب ،وهم قددد يواتةون م دداار تسد د د د د د دديمددة
بالتعرض للتجريم أو االحتجاز التعسداي أو االحتجاز لمدة غار محددة و/أو الطرد أو اإلعادة القسدرية وقد

10

GE.21-15726

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

اسدتجابت الحكومة لةذه المسد لة واعترفت بيدرورة اعتماد أاار تادريعي باد ن اللجول ،غار أن هذا اإلاار

لم ُعتمد بعد نتيج ًة لعدم االستقرار السياسي
-5

()76

عديمو الجنسية
-61

شدددد

ماوضددية شددوون الالتتان على ضددرورة أن عتمد البرلمان الجديد ماددرو قانون الجنسددية

ومن ش د ن اعتماد ماددرو القانون أ ي داً أن ييسددر الوفال بالتزاما

الدولة بموت

المواد  2و 16و 24و26

العامة للجنة المعنية بحقوق اإلنسددان

من العةد الدولي ال اا بالحقوق المدنية والسددياسددية ،ووفقاً للتعليقا
رقم  ،)1986(15ورقم  ،)1989(17ورقم  )1989(18وعلى الرغم من أحالة ما د ددرو قانون الجنس د ددية ألى
البرلمان في عام  ،2017لم يتم التصددويت عليه بعد من قب المجلسددان وأضددافت الماوضددية أن تا دريعا
البلد تنص على منح الجنس د د ددية لاااال المولودين ألبوين من الجنس د د ددية الةايتية لم يت َّليا عن تنس د د دداتةما،
وينحدران من أ د د أفريقي ،ويحمالن وثائق التس د ددجا المدني المناس د ددبة ومع ذلك ،ولما كان عدد مكات

المسد د د د ددجلان المدناان في المجتمعا الريفية محدوداً ،والموارد البا د د د د درية والمالية الالزمة إلترال التسد د د د ددجا
المدني قلالة ،ال تزال نسد د د ددبة كبارة من الةايتاان في البلد تاتقر ألى الوثائق المدنية الالزمة للحصد د د ددول على
اعتراب أ جابي بالجنس د د ددية وسالنس د د ددبة لاااال المولودين ارج هايتي ،ال س د د ددمح قانون الجنس د د ددية الةايتي
ويطل
بازدواج الجنسية ،مما جع المولودين بجنسية أ رى غار موهلان للحصول على الجنسية الةايتية ُ

التي ارضد ددةا القانون على األتان  ،مما

المتجنسد ددان اسد ددتياال تميع الاد ددروط والاد ددكليا
ألى المواانان
ّ
جعلةم ،دون قصد ،عرضة ألن صبحوا عد مي الجنسية

-62

()77

وأو دت ماوضدية شدوون الالتتان ،بالنظر ألى التحد ا

الم دددني ،وال سد د د د د د دديم ددا التح ددد ددا

الموسدسدية القائمة على

التي توثر على المقيمان في المجتمع ددا

ال سدتطيعون القيام بالتسدجا المدني ،وعدم كاا ة اليدمانا

دعاد التسدجا

الريفي ددة أو في ال ددارج وال ددذين

المنصدوا علاةا في قانون الجنسدية لحما ة

األفراد من أن يولدوا عد مي الجنس د د د د د ددية أو من أن ص د د د د د ددبحوا عد مي الجنس د د د د د ددية ،ب ن تتقاد حكومة هايتي

بالتزاماتةا بتنااذ تدابار عملية وادارية للتس د د د ددجا المت ر على نطاق واس د د د ددع للموالاد ،وس ن تعتمد ما د د د ددرو
()78
قانون الجنسية َّ
المعلق لدى البرلمان بغية كاالة موالمة القوانان القائمة مع المعايار الدولية واستياائةا لةا
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والحظت ماوض د ددية ش د ددوون الالتتان أن الةايتاان المقيمان في ال ارج ،وال س د دديما أولتك المقيمان

في تزر البةاما والجمةورية الدومانيكية وسد د د د د د ددورينام ،وفي يانا الارنسد د د د د د ددية وتزر تركس وكا كون وتزر

البحر الكاريبي ،قد يواتةون م اار أكبر من انعدام الجنسدية ونتيج ًة ليدعف نظام التسدجا المدني ،فإن
الكثارين من الةدايتاان الدذين غدادروا البلدد قدد فعلوا ذلدك دون أترال تسد د د د د د ددجالةم المددني أو الحصد د د د د د ددول على
د د د د د د دددور قرار المحكمة الدسد د د د د د ددتورية

الوثائق المدنية وقد تباَّنت تسد د د د د د ددامة هذه الم اار تماماً في أعقام
للجمةورية الدومانيكية ،الذي أدى في الواقع ألى نز الجنس د د د ددية المكتس د د د ددبة عن الدومانيكاان المنحدرين من
أ
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هايتي وتعلةم عد مي الجنسية

()79

وأو دت ماوضدية شدوون الالتتان ب ن تعتمد حكومة هايتي تادريعا

واترالا

مح َّسدنة للتسدجا

المدني وتُوائمةا مع ما د د ددرو قانون الجنس د د ددية؛ وأن تا د د ددجع على تنااذ المرس د د ددوم الرئاس د د ددي المورم حزيران/
يونيه  2020بإ دار أرقام فريدة لتحديد الةويا الوانية لاااال وقت أ دار شةادا الماالد؛ وأن تكا
يسرة للجميع
أترال التسجا المدني بطريقة موثوقة وفعالة ومجانية وم َّ
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Notes
Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with
international human rights mechanisms and bodies for Haiti will be available at
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/HTIndex.aspx.
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