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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

الدورة األربعون

 24كانون الثاني/يناير  4 -شباط/فبراير 2022

موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن

هايتي*

تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوال -معلومات أساسية
-1

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

الدوري الشااام و وهو مو ل لورتام معلومام مقدمة من  19هة من الجهام صاااحبة محاال ة( )1إلى عملية
االستعراض الدوري الشام  ،ويقدم في شك مو ل تقيدا بال د األتحى لعدد الكلمامو

ثانيا -المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( )2والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان

()3

حث االئتالف العالمي لمناهضاة عقوةة اإلعدام هايتي على االنضامام إلى البروتوكوا االيتياري
-2
الثاني المل ق بالعهد الدولي الخاص بال قوق المدنية والسياسية ،الهادف إلى إلغاء عقوةة اإلعدام()4و
وأوصى ت الف منظمام حقوق اإلنسان الهايتية المعني باالستعراض الدوري الشام الدولة الهايتية
-3
بالموافقة على دعوة يبير مساتق ديد معني ب الة حقوق اإلنساان ،والتحاديق على اتيا ية مناهضاة التعذي
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوةة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،واالتيا ية الدولية ل ماية حقوق ميع

العماا المها رين وأفراد أسرهم ،وعلى نظام روما األساسي للم كمة الجنائية الدولية()5و
-4

وأفادم ال ملة الدولية للقضا ا اااء على األسا ا اال ة النووية بتن هايتي صا ا ااوته لحا ا ااال تبني المعاهدة في

األمم المت دة في نيويورك عام  ،2017ولكنها لم توتع عليها بعدو وحافظه هايتي على الس ااياس ااام والممارس ااام

المتوافقة مع الم ظورام المنحاوص عليها في المادة  1من المعاهدة ،وةام بإمكانها التو يع عليها وتحاديقها

دونما حا ة إلى أي تغيير في الممارساام أو الساياساام المعموا .هاو وأوصاه ال ملة الدولية للقضااء على

األسل ة النووية بتن توتع هايتي على المعاهدة وتحدتها باعتبار ذلك يمث مستلة مل ة دوليا()6و
*

تحدر هذه الوثيقة من دون ت رير رسميو
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باء -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
-5

()7

أوص ا ا ااى ت الف منظمام حقوق اإلنس ا ا ااان الهايتية المعني باالس ا ا ااتعراض الدوري الش ا ا ااام هايتي

.رفض مش اارول القانون المقدم في مجلس الش اايو بش ااتن المثليين ،واس ااتكماا تانون األسا ارة واعتماده ،و ترار

تانون ي ظر اس ا ااتخدام األطياا في العم المنللي ،واتخاذ إ راءام ص ا ااارمة ض ا ااد إس ا اااءة معاملة األطياا

(انظر التوصيام المنبثقة عن الدورة السابقة لالستعراض الدوري الشام )()8و

جيم -تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنساااانع مع م ار اة القانون الدولي اإلنسااااني
الساري
-1

المسائل الشاملة لعدة قطا ات

التنمية والبيئة واألعماا التجارية وحقوق اإلنسان
-6

()9

أفادم مؤساساة س ساه أتونمنه إينكس بتن هايتي وتعه على االتياق اإلتليمي بشاتن الوصاوا إلى

المعلوماام والمشا ا ا ا ا ا اااركاة العااماة والعادالاة في المسا ا ا ا ا ا ااائا البيئياة في أمريكاا الالتينياة ومن قاة الب ر الكااريبي

(اتياق إساكاساو) في  27أيلوا/سابتمبر 2018و ويهدف اتياق إساكاساو إلى سضامان اإلعماا الكام واليعاا
لل قوق المتعلقة بال ح ا ا ا ا ااوا على المعلومام البيئية ،والمش ا ا ا ا اااركة العامة في عملية ص ا ا ا ا اانع القرار البيئي،
والوصوا إلى العدالة في المسائ البيئيةس()10و

-7

وأوص ااه مؤسا اس ااة س س ااه أتونمنه إينكس هايتي .تح ااديق هذا االتياق وع ائل الميعوا القانوني

الكام و ودعه أيضا ااا إلى إتاحة اليرص ألفراد المجتمع المدني الهايتي والمجتمعام الم لية للمشا اااركة في
صا ا اانع الق اررام المتعلقة بالمسا ا ااائ البيئية ،بما في ذلك ت وير صا ا ااناعة التعدينو وفي هذا الحا ا اادد ،ينبغي

إعادة صاياغة مشارول القانون المتعلق بالتعدينو وينبغي التشااور مع ممثلي المجتمع المدني والمجتمع الم لي

لض اامان الش ااياحية واحترام حقوق اإلنس ااان وحماية البيئةو وفي إطار عمليام ص اانع القرار ،ينبغي لهايتي أن
تنظر في مدى إسهام الشراكام الخاصة في إدامة التركة التاريخية من العنحرية واالستعمار()11و

-2

الحقوق المدنية والسياسية

حق اليرد في ال ياة وال رية واألمان على شخحل
-8

()12

دعا ت الف منظمام حقوق اإلنس ا ا ا ااان الهايتية المعني باالس ا ا ا ااتعراض الدوري الش ا ا ا ااام إلى التقيد

باألحكام القانونية المتعلقة باالعتقاا والت قيق لت ديد هوية ك شا اارطي يمارع االعتقاا التعسا اايي واإلعدام

بإ راءام مو لة وتقديمل إلى العدالة ،فض ا ااال عن التخلص من الجماعام المس ا اال ة عن طريق تنييذ .رام

مناسبة لنلل السالح()13و
-9

وشا ااددم منظمة  Défenseurs Plusعلى و وب أن تت م الدولة الهايتية مسا ااؤولياتها ل ماية

ك فردو ورأم في هذا الحدد ،أنل يتعين عليها أن تيت ت قيقام فعلية بشتن الميقودين ،وتنيذ استراتيجيام
يمكن أن تيضي إلى وتف أعماا الخ ف في هايتي ،وتيرض عقوةام المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائمو

واألهم من ذلك ،يج
-10

على سل ام الدولة أن تكف عن التواطؤ مع مرتكبي هذه الجرائم()14و

ودعاه منظماة مواطنون من أ ا هاايتي اديادة إلى اتخااذ تادا.ير عاا لاة تضا ا ا ا ا ا اامن األمن وحرياة

التنق للجميع ،والعم بعلم على تيكيك العح ا ا ا ااابام ومنع اهور ماعام مس ا ا ا اال ة ديدة وم ار بة ال دود

لمكاف ة االتجار باألسل ة والذييرة()15و
2
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إتامة العدا ،بما في ذلك مستلة اإلفالم من العقاب ،وسيادة القانون
-11

()16

حض ت الف منظمام حقوق اإلنس ااان الهايتية المعني باالس ااتعراض الدوري الش ااام على وض ااع

حد ل الة اإلفالم من العقاب التي ينعم .ها األشخاص المتهمون في تضايا ذام داللة رملية ،بما في ذلك

مذب ة ال سااالين واغتياا الم امي دورفااو وشااجع الت الف و ارة العدا على وضااع ي ة طوارك لم اكمة ميع
األشا ا ا ااخاص الم تجلين الذين تض ا ا ا اوا في االحتجا الم وا تب الم اكمة أكثر من عامين ب لوا عام ،2022

وشجع البرلمان على اعتماد تانون ديد يضمن استقالا القضاء بالكام عن السل ة التنييذية()17و
-12

وأوص ااه مؤس اس ااة سكومبايه من أ

الس ااالم والتنميةس بيرض عقوةام على ر اا الش اارطة الذين

يرفضااون تنييذ أوامر التو يا الحااادرة في حق مرتكبي ريمة االغتحاااب الملعومين أو اعتداءام نسااية

أيرى ،وكذلك ضد ميوضي ال كومة الذين ي يظون تضايا تو د فيها أدلة دامغة()18و
-13

ورأم الشبكة الوطنية للدفال عن حقوق اإلنسان أن القضاء الهايتي لل دور كبير في إشاعة حالة

انعدام األمن في البلد واستمرارها بالنظر إلى عدد القضايا الراكدة لدى القضاء ،وعدد المذاب والهجمام المسل ة
العديدة التي ارتكبه ولم ين مرتكبوها عقا.همو ف الة اإلفالم من العقاب الس ا ااائدة في البلد تش ا ااعر منتهكي

القانون بالقوة واالطمئنان ،مما يعني أن القضاء الهايتي يشارك .دور نشط في تسخيا حق الشع

الهايتي

هايتي ديدة تدعيم الش اارطة الوطنية الهايتية من أ

وض ااع

في ال ياة وحقل في الضمانام القضائية()19و

-14

واتترحه منظمة مواطنون من أ

حد إلرهاب العحا ااابام المسا اال ة ومتابعة الشا ااكاوى والبالغام ضا ااد ضا ااباط الشا اارطة .هدف ت ديد هوية مرتكبي
األفعاا المتناحية مع القيم التي تدعو إليها مؤس ا اسا ااة الشا اارطة واتخاذ التدا.ير الوتائية الال مةو وت قيقا لهذه

الغاية ،يج
-15

تلويد نظام العدالة في هايتي بالموارد الال مة لت ديد هوية مرتكبي االغتياالم ومعاتبتهم()20و

وأكاد مكتا

الم اامين الادوليين ومعهاد العادالاة والاديمقراطياة في هاايتي أن أعمااا العنف والتهادياد

التي تساتهدف الجهام الياعلة في ت ال العدالة في اروف توحي بتنها تندر في إطار مخ

ام ساياساية

يعل الشا ا ا ااعور أكثر بتن القضا ا ا اااء ييتقر إلى االسا ا ا ااتقالا في هايتيو ومن .ين هذه األعماا ،على سا ا ا اابي

المثا اااا ،االغتيا اااا األي ير لرئيس نقا ااابا ااة الم ا ااامين في .ورم أو .رنس ،الم ا ااامي والبا اااحا ااث في القا ااانون

الدس ا ا ااتوري مونييرييل دورفاا ،الذي اهر .تتييد اإلص ا ا ااالحام وانتقد نظام ال كم بمو
تهديدام بالقت إلى تاضي الحل ويندا كوك()21و

-16

والحظ منبر النساء المنظمام من أ

مرس ا ا ااوم ،وتو يل

تنمية الرتيبونيه أن الشرطة المتخححة المسماة APENA

تكاد ال تكون مو ودة في ساجن غوناييا المدني ،وأن الساجن المذكور عين حيل عنحاران فقط من الشارطة
اإلداريةو وأشا ا ااار المنبر إلى نقص عدد من المواد والخدمام األسا ا اااسا ا ااية ومن .ينها المياه الال مة لتشا ا ااغي

السااجن وللنظافة الشااخحااية الجيدة للسااجناء ،و لى عدم توفر الكهرةاء ،واألس ارة المناساابة والب انيام ،وعدم

توفر مجموعام النظافة الال مة لتلبية ما ت تا ل نليالم الس ا ا ا ا ااجن من الناحية اليس ا ا ا ا اايولو ية ،وعدم و ود

المعدام الال مة لتوفير الرعاية وأدوية الخط األوا ،وانعدام وسائ الراحة ال ديثة في الغرف()22و
-17

ولذلك أوصااى منبر النساااء المنظمام من أ

تنمية الرتتيبونيه .تعليل األمن في سااجن غوناييا

المدني ،وتعيين حراع مدرةين تدريبا يدا في المسا ا ا ااائ المتعلقة بالسا ا ا ااجونو ودعا المنبر إلى .ناء سا ا ا ااجن
كبير في من قة غوناييا يس ااتوفي المعايير الدولية ،وةناء س ااجن للنس اااء في مقاطعة الرتيبونيه تراعى حيل
المعايير الدولية ،ومتابعة ومس ااندة السااجينام االثنتي عش ارة الالتي تعرضاان الغتحاااب ماعي في سااجن

غوناييا المدني()23و
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الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ال ق في العم وفي اروف عم عادلة ومواتية
-18

أفااد االت ااد الادولي للنقااباام العماالياة باتن النقاا.يين يعاانون من تمع منهجي ،إلى اانا

مو اة من

حاالم ال رد واالعتقاالم التعسا ا ا ا ا ا ية والتهديد بالقت في الق اعام القليلة التي تمكن العماا من تنظيمها،

كما هو ال اا في مجاالم التعليم والخدمة العامة وفي مناطق التح ا اادير ال رةو ومنذ عام  ،2018لم تح ا اادر

السل ام أي شهادة اعتراف .نقابام عمالية ديدة()24و
-19

وفي الوته الذي كان البلد يوا ل حيل الجائ ة في عام  ،2020اعتمدم ال كومة عدة مراسيم تتعارض

-20

ير وص ا با
وال وا ل التي أتامتها العح ااابام المس اال ة في ال رتام تجع الس ااير داي البلد ي ا

-21

وفي ضا ا ا ا ا ا ااوء حاالاة حقوق العمااا التي يرثى لهاا في هاايتي ،وال سا ا ا ا ا ا اايماا ال ق في حرياة تكوين

مع حقوق العمااو حبام تنظيم العماا في غاية الحعوةة في المناطق ال رة و
()25

داو ولم يعد بإمكان مسؤولي النقابام السير إلى المقاطعام و
()26

الجم يام الذي ينتهك بك معنى الكلمة ،واسااتمرار عم األطياا الذي يثير تلقا شااديدا ،وتقاعس ال كومة
عن اتخاذ أي إ راء لمعالجة هذه االنتهاكام والتجاو ام الجسايمة ،أوصاى االت اد الدولي للنقابام العمالية

بتن تس ا ا ا ا ااارل ال كومة الهايتية إلى اتخاذ ما يللم من تدا.ير بالتش ا ا ا ا اااور الكام مع النقابام الممثلة للعمااو
وأوصاى االت اد الدولي للنقابام العمالية ال كومة الهايتية بإرسااء مبدأ سايادة القانون واتخاذ تدا.ير ملموساة
وفورية وفعالة إلنهاء منا العنف واإلفالم من العقاب السا ااائد في البلد والت قيق في الجرائم وأعماا العنف

المرتكبة ضااد النقا.يين ومالحقة الجناة والم رضااينو ويج

على ال كومة الهايتية أن تتخذ تدا.ير لمكاف ة

أعماا التمييل ضد النقابام ب ريقة فعالة ،بسب منها تنظيم ميتشية العم

مليد من العقوةام الرادعة()27و

ال ق في مستوى م يشي الئق

يارام متكررة للشركام وت بيق

()28

أوصاى هيلييتاع هايتي ومنظمام المجتمع المدني التي تعنى بموضاول المياه والحارف الحا ي
-22
والنظافة العامة .وضع آلية تنسيق أفض حتى يكون تموي مشاريع الجهام الياعلة الوطنية والدولية وتنييذ
هذه المشا ا ا اااريع مو ها ن و إصا ا ا ااالح المياه وت بيق الالمركلية في ت ال المياه في هايتي من أ
أثر ملموع وتا .للقياع باتبال نه شمولي()29و

-23

إحدا

وةذلك يمكن لهايتي أن تليد فرص ال ح ا ااوا على مياه الش ا اارب ويدمام الح ا اارف الح ا ا ي في

األحياء الم رومة والمجتمعام الري ية المش ا ااتتة من أ

القض ا اااء على ميع أش ا ااكاا التمييل وأن تض ا اامن

و ود هياك أس اااس ااية يدة الح اايانة تلبي االحتيا ام الخاص ااة ل طياا والنس اااء واألش ااخاص ذوي اإلعاتة

وذوي القادرة الم ادودة على ال ركاة في ميع األمااكن العااماة (األسا ا ا ا ا ا اواق والمادارع وم

اام ال اافالم،

وما إلى ذلك)و وفي هذا الحا ا ا اادد ،ينبغي النظر في مشا ا ا اااريع تعال االحتيا ام االسا ا ا ااتراتيجية والتشا ا ا ااغيلية

وتراعي االحتيا ام الخاصا ا ااة والمختلية لليئام المهمش ا ا اة حيما يتعلق .نول الجنس ،وتتي ل شا ا ااخاص ذوي

اإلعاتة إمكانية الوصوا إلى المياه ومرافق الحرف الح ي()30و

ال ق في الح ة
-24

()31

اتترحه الراب ة الهايتية ل قوق اإلنسا ا ا ااان تقليص المسا ا ا ااافة (الرحلة) التي تق ع لل حا ا ا ااوا على

يدمام الرعاية الح ا ية ،عن طريق إنشاااء مراكل ص ا ية ملودة بتس ارة في األحياء النائية ،و ضااافة الخدمام

الميقودة (يدمام رعاية األمومة ،وط

األطياا ،ومختبر للت الي ال بية ،ومركل للتحا ا ا ا ا ااوير باألشا ا ا ا ا ااعة،

وساايارة إسااعاف) في المسااتش ا يام والمراكل الح ا ية المو ودة وتخحاايص حيل في المسااتش ا يام يمكن أن

يسه وصوا األشخاص ذوي اإلعاتة إلى يدمام الرعاية الح ية()32و
4
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وش ااجعه على أنس اانة الق ال الحا ا ي للرل التواض ااع في نيوع األطباء وغيرهم من المس اااعدين

-25

الحا ا يين حتى ي ترموا مهنتهم ،مما يدفعهم إلى التقيد بس اااعام العم الم ددة لهمل وحالة المرض ااى لل ح ااوا

على الخدمام المالئمة ذام الحلة ،واعتماد مجانية الرعاية ال بية لت قيق اليعالية في رعاية المرضى()33و
وأوص ا ااى ت الف منظمام حقوق اإلنس ا ااان في الرتيبونيه بتن تدم هايتي في س ا ااياس ا ااة الح ا ا ة

-26

العامة التي تعتمدها هيكلة الخدمام الحا ية ،وترتقي بمساتوى إدارة المساتشا يام والمراكل الحا ية التابعة
لم افظة الرتيبونيه مما يض ا اامن حض ا ااور موايي الرعاية الح ا ا ية بش ا ااك دائمو وأش ا ااار ائتالف منظمام

حقوق اإلنساان في الرتيبونيه أيضاا إلى االساتيادة من تجرةة الجوائ الساابقة مث الكولي ار لموا هة الجوائ

الجديدة مث كوفيد 19-من يالا تموي الب و الجام ية (بما يش ا ا ا اام إ راء ف وص منتظمة) وتس ا ا ا ااهي
ت بيق هذه الب و لل د من الجوائ في المستقب ()34و

وكررم منظمة إدموند رايس الدولية التوصايام التي تدمتها إلى هايتي يالا االساتعراض الدوري

-27

الشا ا ا ااام السا ا ا ااا.ق ،وهي تعليل نظام الرعاية الحا ا ا ا ية العام و يادة فرص ال حا ا ا ااوا على يدمام الرعاية

الحا ا ا ية ،وال سا ا اايما للنسا ا اااء واألطياا وكبار السا ا اانل وةذا المليد من الجهود ل ماية الحا ا ا ة العامة ،عن

طريق إ راء م ار عة منهجية للوضا ااع الح ا ا ي واتخاذ ميع التدا.ير الال مة من أ

الوتاية من األمراض

المعدية ومكاف تها واتبال ممارسام يدة وفعالة لتعليل فرص المرضى في ال حوا على الرعاية الح ية و

ال ق في التعليم
-28

()35

()36

أوص ا ا ا ااى ت الف منظمام المجتمع المدني الهايتية واإلتليمية المعني ب الة ال ق في التعليم بتن تعم

الس اال ام المعنية بالتعليم مع توام األمن لوض ااع اس ااتراتيجيام لض اامان أمن ال رم المدرس ااي وم ي ل في ميع

المؤس اسااام بشااك دائم ،وال ساايما تلك المو ودة في المناطق المعروفة بخ ورتهال وكذلك حث توام األمن

على تعليل عدد عناص اار الش اارطة والدرك في ميع الش اوارل ،وال س اايما في األحياء الس ااكنية الح ا بة أثناء

و ود ال الب في الشا ا ا ا ا ا اوارل ،أي ل ظاة تو ال ال الب إلى المادارع وعودتهم منهاا ،وتوفير يادماام نقا حقيقياة

لجميع ال الب في حافالم آمنة يمكنها تنظيم يط للنق المدرسي .ين منا لهم ومدارسهم ذهابا و يابا()37و

وشاجع الت الف هايتي أيضاا على اعتماد تدا.ير (تشاري ية وتضاائية و دارية وا تماعية وتعليمية)

-29

أو تعليل التادا.ير المعتمادة أو توس ا ا ا ا ا اايع ن ااتهاا. ،هادف توفير ال مااياة الكااملاة للتالمياذ وال الب و ميع الجهاام

الياعلة في المجتمع التعليمي حتى يتمكنوا من ممارساة حقهم في التعليم بساالم وأمان وةمنتى عن أي شاك
من أشكاا العنف ،بما في ذلك العنف الجنساني()38و

حكر على الذكور
ودعا الس اال ام إلى تس ااهي وتش ااجيع الت اق اليتيام بالمجاالم التي تعتبر عادة ا

-30

مما يتي لهن العم في مجاالم االتتحاااد الواعدةل واعتماد حوافل وتدا.ير التمييل اإليجا.ي لتشااجيع اآلباء
واألمهام على تخ يا ع ء األعماا المنللية عن اليتيام حتى يتسنى لهن التيرغ أكثر لدراستهن()39و

-4

حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة

النساء
-31

()40

أوصا ااه مؤسا اسا ااة يبل األم  ،ومنظمة ي العدالة ،ومركل دعم ذوي االحتيا ام الخاصا ااة

باالتعااون الكااما مع المنظماام الوطنياة للادفاال عن حقوق اليتياام والنس ا ا ا ا ا ا اااء ،من أ ا تنيياذ حمالم

للت وعية العامة بشا ااتن أهمية وضا اارورة تعليل المسا اااواة .ين الجنسا ااين ،منذ سا اان مبكرة ،من أ
اال تماعية المستدامة()41و
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وأكد ت الف منظمام حقوق اإلنسااان الهايتية المعني باالسااتعراض الدوري الشااام أن العنف الجنسااي

والجنسااني ضاد النسااء واليتيام ال يلاا من المشااك الرئيسايةو ولم ينيذ أي إصاالح تشاريعي ذي أهمية منذ

إص ا اادار مرس ا ااوم عام  2005بش ا ااتن االعتداءام الجنس ا اايةو وةين عامي  2016و ،2020رص ا اادم المبادرة

الم لية لمكاف ة االتجار بالبش اار وتهري األطياا ( )IDETTEالعديد من حاالم العنف الجنس ااي التي تعرض
لها النسا ا ا اااء واليتيام في م افظة غراند آنسو وفي عام  ،2020وثقه هذه المبادرة ما مجموعل  220حالة

عنف اس ا ااتهدفه نس ا اااء وفتيامو ووثقه مح ا ااادر أيرى  300حالة في من قة كروا دي .وكيل .ين كانون الثاني/
يناير  2018وآذار/مارع  2021و 196حالة في سااانه ماركو وهذا االتجاه آيذ في التلايد في م افظام

البلد األيرى()42و
-33

ومع ذلك ،وعلى الرغم من تش ا ا ااديد القانون المتعلق باالعتداء الجنس ا ا ااي ،ال تلاا اإل راءام القض ا ا ااائية

-34

الس ا ااالم والتنميةس إلى مبادرة  Spotlightفي هايتي ،التي

ب يئة دا()43و

وأش ا ااارم مؤس ا اس ا ااة سكومبايه من أ

نيذم في تش ا ا ا ارين األوا/أكتوةر  ،2020وأاهرم أن أكثر من امرأة واحدة من ك ثال

نسا ا ا اااء أ.لغن عن

تعرضااهن للعنف من الش اريك أو اللو أو الخ ي و وتعرضااه  29في المائة من النساااء اللواتي .لغن ساان

اإلنجاب للعنف البدنيل وفي  45في المائة من ال االم ،كان الش ا اريك ال ميم هو الجانيو وتعرض ا ااه 34

في المائة من النساااء المرتب ام بعالتة عاط ية ألعماا عنف من العشااير ،وأسااير ذلك عن إصااابام ي يرة

في  37في المائة من ال االمو وتعرض ا ا ااه  12في المائة من النس ا ا اااء الهايتيام باليع لليذاء الجنس ا ا ااي،

رةعهن تقريبا من اليتيام .ين ساان  15و 17عاماو وتعرض  31في المائة من النساااء أيضااا لعدة أنوال من
العنف والضاغط النيساي أو عانين منها مث الغيرة الميرطة ،أو تقييد االتحااا بالعالم الخار ي أو باألسارة،

أو فرض رتابة صارمة على ال ركة. ،هدف السي رة عليهن في نهاية الم اف()44و

األطياا
-35

()45

أوصه مؤسسة يبل األم ومنظمة ي العدالة ومركل دعم ذوي االحتيا ام الخاصة بتن تعيد

هايتي تكييا .رنام التعليم الشا ااام المجاني واإلللامي مع احتيا ام األطياا األشا ااد معاناة من ال رمان،

من يالا وضااع آليام لرصااد ومتابعة أنشا ة البرنام المختلية واعتماد .رام أيرى تمكن األطياا الم رومين،

وال س ا اايما أطياا المناطق الري ية ،من التمتع بال ق في التعليم على الن و الموص ا ااى بل في الدورة الس ا ااابقة

من االستعراض الدوري الشام ()46و

وتتهي مدرسا ااين تادرين على تعليم األطياا

-36

وحثه المؤس ا اسا ااة أيضا ااا على االسا ااتثمار في تدري

-37

وشااجعه على إنشاااء مراكل السااتقباا أطياا الشاوارل في المدن الرئيسااية في البلد ،ووضااع آليام

-38

وأفاد المركل األوروةي للقانون والعدالة بتن ما يقرب من  30 000طي ي يشا ااون في دور األيتام

ذوي االحتيا ام الخاصة ،وتشجيع تتليا كت ومواد تعليمية وترةوية أيرى مالئمة لتعليم هؤالء األطياا و
()47

لمنع مخاطر االعتداء واالستغالا الجنسيين للقحر والتخ يا منها و
()48

في ه ااايتي ،ولكن أح ااد الوال اادين على األتا ا حي ير ق في  80في الم ااائ ااة من ال اااالم وفقا اا لتق ااديرام

ال كومةو وغالبا ما يرس ا ا ا ا اآلباء الذين يعانون من اليقر أطيالهم إلى دور األيتام إذا أروا أن مواردهم تليلة
اادا وال تكيي إلعااالتهم ،مع أن ذلااك يباادو غريب ااو وممااا يؤسا ا ا ا ا ا ااف لاال أن القيمين على إدارة دور األيتااام

األطياا يلجتون في أغل

على الدعم المالي()49و

6

األحيان إلى اسا ا ا ااتغالا األطياا ويدال األ ان

ذوي النوايا ال سا ا ا اانة لل حا ا ا ااوا
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وأفاد الرئيس السااا.ق للجنة الوطنية لمكاف ة االتجار بالبشاار بتنهم ساألطياا يجبرون على العم و

ويتركون في حالة ملرية حتى يشيق عليهم األ ان

ونادر ما يستييد األطياا من األمواا
ا
ويني وهم المااسو

التي تع ى لدور األيتام هذهو غير أن أص اب دور األيتام يعتبرونها وسيلة لكس

المااو وتقدم المنظمام

األ نبية غير الرة ية حوالي  100مليون دوالر سا ا ا اانويا لدور األيتام في هايتيو ولضا ا ا اامان اسا ا ا ااتمرار تدفق
األمواا ،ينخرط أص ا ا ا اب دور األيتام في أسا ا ااالي

التالع

الماا لشااخص ي لق عليل اساام سالتط األطيااس الذي يذه

أليذ األطياا من أسا ا اارهمو وتدفع دور األيتام

إلى المجتمعام الم لية ويمارع الضااغط على

اآلباء لكي يسلموه أطيالهمو وهو يقوا لآلباء :سأنتم فقراء وال تست يعون ت م تكاليا تعليم أطيالكمو سلموا
أطيالكم لدار األيتامو وسا ااوف ن رص على أن ينالوا تعليمهم ،وي ظوا بالرعاية الحا ا ية وةيرص ال يمكنكم
أ.دا توفيرها لهم()50و
-40

ويسا ااتغ أطياا هايتي أيضا ااا عن طريق ممارسا ااة سريسا ااتاحيكسو وةخالف األطياا الذين تسا ااتغلهم

دور األيتام ،فإن الريس ا ا ااتاحيك هم أطياا يعملون في الخدمة المنللية من دون أ رو ويتم العثور على هؤالء
األطياا عن طريق االس ااتعانة .نس اااء من المناطق ال ض ارية يس ااتلن النس اااء اليقيرام اللواتي ينقلن البض ااائع

إلى السا ا ا ااوق عما إذا كان لديهن أطياا يسا ا ا اات يعون ستقديم يد العون في المنلاسو والواتع أن هؤالء النسا ا ا ااوة
يعملن وساي ام .ين األسار اليقيرة والضا يية واألسار المضاييةو وتجبر األسار المضايية هؤالء األطياا على

أداء مهام شاااتة لمدة  14ساااعة في اليوم في أغل

األحيان ،وال يتقاضااى األطياا أ ار وال ينالون تعليمهمو

وهم ي يشا ااون في حالة .ؤع ،ويضا ا رون إلى النوم على أرضا ااية إسا اامنتية ،وارتداء األسا ااماا ،ويتعرضا ااون
لالعتداء الليظي والبدني()51و
-41

وأفادم مبادرة القضا ا ا ا اااء على العنف ضا ا ا ا ااد األطياا بتن القانون في هايتي يجيل اسا ا ا ا ااتخدام

العقوةة البدنية ضاد األطياا في المنلاو ويت ل

حظر هذه العقوةة في أماكن الرعاية البديلة والرعاية

النهاارياة إترار هاذا ال ظرو وال يو اد في القاانون الجناائي أو المادني ماا يؤكاد سحقس الوالادين في معاا باة

أطياالهماا أو تتديبهم ،ولكن يبادو أن هنااك غموض ا ا ا ا ا ا اا بش ا ا ا ا ا ا ااتن ان بااق تانون عام  2001الذي ي ظر

العقوةة البدنية داي منلا األس ا ا ارةو وفكرة اسا ا ااتخدام العنف في تنشا ا اائة األطياا ،التي تكاد تكون فكرة
امعة ،يت ل

توضي ا في القانون مياده أن ميع أشكاا العقوةة البدنية م ظور ،و ن كانه ي يية،

بما في ذلك ممارس ا ا ااة العقوةة البدنية في منلا األس ا ا ارةو وينبغي أن ي ظر القانون ص ا ا اراحة اس ا ا ااتخدام
الوالدين للعقوةة البدنية()52و
-42

ودعه منظمة األطياا المس ا ا ااي يين الهايتيين اللجنة إلى أن توص ا ا ااي الدولة ال رف بإنش ا ا اااء

كثير ،وةال رص
ا
مراكل إلعادة التتهي اال تماعي للقحا اار ،وةخيض مدة االحتجا السا ااا.ق للم اكمة

على إيدال القحا ا اار أماكن منيحا ا االة عن البالغين في مراكل االحتجا والسا ا ااجونو وحثه على إنشا ا اااء

م كمة ل حدا

في ك والية تضا ا ا ااائيةو ومن شا ا ا ااتن ذلك أن ييسا ا ا اار تس ا ا ا اريع إدارة القضا ا ا ااايا المتعلقة

باألطيااو وهناك تدا.ير مؤتتة يمكن اتخاذها أثناء مرحلة الت قيق ،ولكن االحتجا السا ا ااا.ق للم اكمة

غير منحا ا ا ااوص عليل في أي ارف من الظروفو ويمكن إصا ا ا اادار األمر بإحالة األطياا إلى م كمة
األحدا

.تهمة ارتكاب ن ة أو ناية إذا كانه التهم واألدلة كاحيةو وينبغي للم اكم المس ا ا ا ااؤولة عن

م اكمة القح ا ا اار في نظام العدالة الجنائية أن تع ي األولوية للتدا.ير التي تهدف إلى حماية الجاني،

وتعليمل ت ه الرتابة ،وللتدا.ير العال ية م ن تبي اإليدال في مركل لل

النيس ا ااي أو ال

الترةوي،

والتدا.ير اال تماعية الهادفة إلى إعادة التتهي  ،أو التدا.ير العال ية مث العال في إص ا ااالحية تابعة

للدولة أو في مركل مهني متخحص()53و
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Internationaux (“BAI”) and the Institute for Justice &
Democracy in Haiti (“IJDH”) , USA and Haiti;
JS9
Joint submission 9 submitted by: LHODDH, Ligue
Haitienne des Organisations de Defense des Droits Humains,
Haiti.
The following abbreviations are used in UPR documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of
the death penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women;
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW;
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
CRC
Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in
armed conflict;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography;
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Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance.
For the relevant recommendations, see A/HRC/34/14, paras. 115. 1-115.24, 116.1, 116.2 and 117.1117.22.
World Coalition Against the Death Penalty submission.
La Coalition des organisations haïtiennes des droits humains pour l'EPU (COHADH-EPU) – JS3 page
10.
The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).
For the relevant recommendations, see A/HRC/34/14, paras. 115.25-115.60, 115.127-115.140, 116.3116.5 and 117.23, 117.29.
La Coalition des organisations haïtiennes des droits humains pour l'EPU (COHADH-EPU) – JS3 page
6.
For the relevant recommendations, see A/HRC/34/14, paras. 115.165-115.175.
Just Atonement Inc. (JAI) submission page 7.
Just Atonement Inc. (JAI) submission page 7.
For the relevant recommendations, see A/HRC/34/14, paras. 115.110-115.115
La Coalition des organisations haïtiennes des droits humains pour l'EPU (COHADH-EPU) – JS3 page
4.
Contribution de Défenseurs Plus, page 10.
L’Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti (OCNH) page 5.
For relevant recommendations see A/HRC/34/14, paras. 115.72-115.115.81, 115.116-115.126.
La Coalition des organisations haïtiennes des droits humains pour l'EPU (COHADH-EPU) – JS3 page
7.
Combite pour la Paix et le Développement (CPD) page 6.
RNDDH submission para 136.
L’Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti (OCNH), page 4.
The Bureau des Avocats Internationaux (“BAI”) and the Institute for Justice & Democracy in Haiti
(“IJDH”) submission- JS 8.
Rapport d’Enquete de la Plate-forme des Femmes Organisées pour le Développement de l’Artibonite
(PLAFODA).
Rapport d’Enquete de la Plate-forme des Femmes Organisées pour le Développement de l’Artibonite
(PLAFODA).
Rapport de la Confédération Syndicale Internationale (CSI).
Rapport de la Confédération Syndicale Internationale (CSI).
Rapport de la Confédération Syndicale Internationale (CSI).
Rapport de la Confédération Syndicale Internationale (CSI).
For the relevant recommendations, see A/HRC/34/14, paras. 115.145-115.152.
Helvetas Haïti et avec des Organisations de la Société Civile (OSC) travaillant sur la thématique de
l'eau, assainissement et hygiène (WASH), JS7 para 28.
Helvetas Haïti et avec des Organisations de la Société Civile (OSC) travaillant sur la thématique de
l'eau, assainissement et hygiène (WASH), JS 7 paras 30-32.
For the relevant recommendations, see A/HRC/34/14, paras. 115.153-115.155.
Rapport de la Ligue Haïtienne des Droits de l’Homme, JS 9.
Rapport de la Ligue Haïtienne des Droits de l’Homme, JS 9.
La Coalisation des Organisations des Droits Humains de l’Artibonite (CODHA), JS2 page 8.
Edmund Rice International submission- JS5.
For the relevant recommendations, see A/HRC/34/14, paras. 115.156-115.162.
La coalition d’organisations haïtiennes et régionales de la société civile sur la situation du droit à
l’éducation, JS 6 paras 40-43.
La coalition d’organisations haïtiennes et régionales de la société civile sur la situation du droit à
l’éducation, JS 6 para 44.
La coalition d’organisations haïtiennes et régionales de la société civile sur la situation du droit à
l’éducation, JS 6 para 30.
For relevant recommendations see A/HRC/34/14, paras. 115.82-115.97.
Fondation Pain d'Espoir (Bread of Hope Foundation), Génération Justice (GENEJ), Centre
d'Encadrement des Personnes à Besoins Spéciaux (Center for the Care of Persons with Special Needs)
- JS1, pages 5-6.
La Coalisation des Organisations des Droits Humains de l’Artibonite (CODHA), JS2 page 7.
GE.21-15708
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43
44
45
46

47

48

49
50
51
52
53
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La Coalisation des Organisations des Droits Humains de l’Artibonite (CODHA), JS2 page 7.
Combite pour la Paix et le Développement (CPD) page 3.
For relevant recommendations see A/HRC/34/14, paras. 115.98-115. 109.
Fondation Pain d'Espoir (Bread of Hope Foundation), Génération Justice (GENEJ), Centre
d'Encadrement des Personnes à Besoins Spéciaux (Center for the Care of Persons with Special Needs)
- JS1, page 4.
Fondation Pain d'Espoir (Bread of Hope Foundation), Génération Justice (GENEJ), Centre
d'Encadrement des Personnes à Besoins Spéciaux (Center for the Care of Persons with Special Needs)
- JS1, page 5.
Fondation Pain d'Espoir (Bread of Hope Foundation), Génération Justice (GENEJ), Centre
d'Encadrement des Personnes à Besoins Spéciaux (Center for the Care of Persons with Special Needs)
- JS1, pages 7 and 9.
European Centre for Law and Justice (ECLJ), paras 11-14.
European Centre for Law and Justice (ECLJ), paras 11-14.
European Centre for Law and Justice (ECLJ), paras 11-14.
Global Partnership to End Violence Against Children, JS4 page 2.
Rapport présenté par l’Organisation des Enfants Chrétiens Haïtiens (OECH), page 5.
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