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 حقوق اإلنسان مجلس
 والثالثونالحادية  الدورة
 من جدول األعمال 10 البند

    المساعدة التقنية وبناء القدرات
 تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق اإلنسان في هايتي  

 
 مذكرة من األمانة  

 
مــا لال اريبــس امل ــتين  املةــق قالــس نينــها ا ي ــان ح لــاقو قــنس نن نالــس نينــها ا ي ــان  

نيـــك  مـــن مةارتاـــا عـــنقلس التةملبـــ  عـــاراهي املب ولـــس ع ـــر ال ـــةبدقن  لنـــا  ح منتاـــر اريلـــه ة  ا
الــــهاق والــــدوق  وقتلــــنا اريبــــس امل ــــتين  سايبــــس  ل اوــــاو  النهب ــــبس اريم ــــس الــــو و ي  ح  يننقــــن  

 ال اعق )الالم اواة، واحلنقس، وضةف املؤس ا ، وا فال  من الةيناب واملآسي ا ي ايبس( 
خيـــهخل اريبـــس عةمـــق ح مهضـــه  اايت اعـــا ،  اهـــس، الـــ      ـــد لـــك وح لـــ ا التيننقـــن،  

مــن نهــهل لاقتبــس  نــالب عةــد، و ــ لو ح الهضــا املــ    الــ   قةبأــك اهــاقتبهن نو مــن لــم قنحــد ون
ـــــس الدومبنبمبـــــس وامل ـــــاان الـــــو  ـــــ قن قينـــــدمهن، ســـــها  ضحـــــ    ايمـــــم نو اضـــــلنا اب  ل ارماه ق وال

مــال فينــدانم رن ـبتام  ورــد لا  اريبــس امل ـتين  أبمــاب ق ــم نع اهــاب قتةنضـهن هــا فبمــا قتة ـق عانت
عـــــايوا مـــــن ارماه قـــــس الدومبنبمبـــــس والـــــو لتينبـــــبم الهضـــــا ال ـــــاهد ع ـــــر اللببةـــــس   مـــــا لا  من ـــــ اب 

( نبــو ورـف، مــنة ن ـنس، ع ــر األنـهال الال ي ــايبس Petit-Goâveلالنتملـال ح ع ـدة عــهآ  ـه   )
 انتملال وع ر ضنو ة وضا ند لالنتملال اانتبااي ل غاقس الو   هي منا   ا

وقؤ ـــد اريبـــس امل ـــتين  وـــدياب التههـــبا  األ ـــنس النامبـــس  ل التةملبـــ  ضحـــه األمبـــس و يأـــا   
ـــس والتةـــهق  ع ـــر اايتاا ـــا  الـــو ا  مبـــة ح املاضـــي و ـــ لو  يأـــا  رنـــس  رنـــس ل حينبينـــس والةدال

 ن نس  ُةىن ع حاقا المهلسا 
ا جــنا ا  الةاج ــس قؤ ــد اريبــس امل ــتين  ع ــر ضــنو ة  عــاية الةمــ  ضن ــ  ولتن ــبق لــ    

ولقـــن نينـــها ا ي ـــان )نو  لبـــس ةاس ـــس( و عـــاية  نأـــبو ال ملنـــس املأـــ  س عـــ  الـــهلا ا  املةنبـــس قينـــها 
ا ي ــان،  مــا قأــدي ع ــر نخبــس وضــا  لــس عمــ  مت ــافنة ل ــدفا  عــن نينــها ا ي ــان ح لــاقو  

اريلـــس التههـــبا  الـــو  ينـــدرب ءـــا أت ـــف اريـــملا  امل ـــتين   واهب ـــا  املنأـــ ة و ـــ  نن  ناعـــي   ـــو 
 ضهج  مةالدا  نينها ا ي ان 



 A/HRC/31/77 

 

2/27 GE.16-01946 

 

 تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق اإلنسان في هايتي  
  

 المحتويات
 ال فحس   

 3                                                                                          ميندمس -نواب  
 4                                 ا ي ان ح لاقوالةهام  األساسبس اريم س الو   م نالس نينها  -سايباب  

 6                         الالم اواة ااجتماعبس واحلينها اارت ايقس وااجتماعبس والثينافبس - نلف  
 9                                                احلنقس وس   احلنقس وظنو  اانتملال - عا   
 13                                          عدرب  سهخ املؤس ا : ضةف سباية الينايهن - جبم  
 18                                   ا فال  من الةيناب واايتاا ا  املن مبس ح املاضي - يال  
 19             املآسي ا ي ايبس املن بلس عةهام  وجاا  فاع س ن نس  ؤسن ح نينها ا ي ان - لا   

 25                                                                          استنتاجا  و ههبا  -سالثاب  



A/HRC/31/77 
 

 

GE.16-01946 3/27 

 

 مقدمة -أولا  
 
 27قينـــدرب لـــ ا التيننقـــن عمـــالب عالببـــان الـــ   هـــد  عـــن  هـــب  و ـــ  نينـــها ا ي ـــان ح  -1

املةـق قالـس نينـها ا ي ـان ح لـاقو  ل وال   يعـا فبـك اس ـ  اريبـس امل ـتين   2015 اا /ما س 
ــــــارب عبةثــــــس  ل الب ــــــد، و ينــــــدد  يننقــــــن  لبــــــك ح يو  ــــــك احلايقــــــس والثالســــــ  ) ، A/HRC/PRST/28/3الينب

  (16 الفيننة
وجـــدي اس ـــ ، ح عبـــان الـــنهب  املـــ  ه  نعـــال ، واقـــس اريبـــس امل ـــتين  املةـــق قالـــس نينـــها  -2

(  وقغلــي لــ ا التيننقــن الفــ ة املمتــدة 12، الفينــنة A/HRC/PRST/28/3ا ي ــان ح لــاقو ملــدة عــارب )
، وقــــــه ي التههــــــبا  امليندمــــــس  ل 2016 ــــــايهن الثار/قنــــــاقن   10 ل  2015يب ــــــان/نعنق   1مــــــن 

نمهمــس لــاقو واستمــا الــدوق  وقتلــنا التيننقــن  ل اوــاو  اريم ــس اا  األولهقــس املــ  ه ة ح التيننقــن 
هايــ  ومناــا، ع ــر وجــك اري ــهت، اايت اعــا  ونوضــا  األعــ ات ال ــاعق وُق ــا  ح عةــ  ار

 الةاهدقن/املنن   من ارماه قس الدومبنبمبس 
رــارب  2015نق هل/ســبتممل  15 ل  6واضــل ا اريبــس امل ــتين  عبةثــس ح لــاقو ح الفــ ة مــن  -3

عــناي   - نو -ه  نق هل/ســبتممل  ونرــارب ح عــ 18 ل  15عةــدلا ضبانثــا  ح يبهقــه   ح الفــ ة مــن 
وال   ل عـهآ  ـه   الـو  ينـا ح ا ر ـبم الغـنأ و ل نيـب   عبـ  ح ا ر ـبم ارنـهأ الأـنري ولـي 

 منلينس  ينا ع ر احلدوي ما ارماه قس الدومبنبمبس 
، 2015 اا /مــا س  3عــباف/فملاقن و 22ورــد لا  اريبــس امل ــتين  لــاقو ح الفــ ة مــا عــ   -4

  اا / 14ن  ربـــــ  نســــــبهع  مــــــن  يند ــــــك عنضــــــاب عـــــفهقاب لتيننقــــــن   ل و ــــــ  نينــــــها ا ي ــــــان ح 
ولمــن الــو نــدن عةــد يأــن  يننقــن  اريلــي  وقــه ي التيننقــن احلــاق  عــا ا   ل لقا  ــك  2015 مــا س

  اا /ما س  -الو متة ح الف ة عباف/فملاقن 
ســبما  هــب   عــن امتنايــك رمبــا مــن التينــر ءــم نسنــا  لقا  ــك واوقــهي اريبــس امل ــتين  نن قةــنب  -5

ول ا  اريا جبــس والةــدل والتة ــبم واارت ــاي والأــؤون املالبــس، والــهلقن املم ــف عامل ــاه  اايت اعبــس و الــهل ا  
 واملدقن الةارب لهلا ة الأؤون ااجتماعبس والةم ، واملدقنة الةامس لهلا ة عؤون ونينها املننة 

ك اريبـــــس امل ـــــتين   ـــــ لو عالأـــــمن  ل نع ـــــا  اس ـــــ  اايت ـــــاأ املؤرـــــة األ عةـــــس، وقتهجـــــ -6
وســ لا  من ــ  اانتملــال ح   ــو املدقنــس والــ قن وال ــبدة نمبنــس امل ــا ، وعمــدة مدقنــس نيــب   عبــ  

   ن بحة لك فنهس االتينا  ءم 
لــاقو مــن الةهامــ   ورــد  ــان الــدعم الــ   ردمتــك عةثــس األمــم املتحــدة لتحينبــق ااســتيننا  ح -7

ث ـــس ارياهـــس ل مـــ  ماحلامســـس،  ـــدنءا، ح هـــاع لـــ   البةثـــس  وقةـــنب اريبـــس امل ـــتين  عـــن عـــمن  ل م
سـبما ر ـم نينـها ا ي ـان   مـا قتهجـك عالأـمن ملمث ـي ونع ـا   الةارب، و  لو رمبا مةاويباـا وا

 وفنو  من مة هما  عنامج األمم املتحدة ح لاقو ويبهقه   ملا ردمه  من يعم وملا 
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وقتهجـــك اريبـــس امل ـــتين  عالأـــمن نق ـــاب  ل ةث ـــي من مـــس الـــدول األمنقمبـــس الـــ قن مم نـــه  مـــن  -8
االتينــا  ع ع ــا  ال ــ و الدع هماســي ح لــاقو   مــا قأــمن ســفنا  ومهعــس نهــدرا  لــاقو الــ قن التينــر 

 مس ألو و ها  لدس األمم املتحدة ءم ح يبهقه   عف   نفاوة ااستينبال ال     تك عك البةثس الداه
وقـهي  اريبـس امل ـتين ، ن ـساب، نن قُةــنب عـن ج قـ  عـمن  ل مثــس مـن ةث ـي من مـا  استمــا  -9

املــــدر واألنــــ اب ال باســــبس وال ــــحفب  واأل ــــاي ب  واملــــهظف  الةــــام   ح عــــدة من مــــا   ــــس 
ينااةــس ارنهعبــس ةـ ـن التينــالم ســها  ح عــناي  وح امل - نو -مةنبــس قينــها ا ي ــان ح عــه  نمهمبــس 

 لاقو نو ح يبهقه   
 

 الخمسة التي تسم حالة حقوق اإلنسان في هايتي األساسيةالعوامل  -ثانياا  
 

مــا لالــة الالم ــاواة مــن ارهايــ  امل فتــس ل ي ــا  ولــي ال ــب  و ا  نالــس نينــها ا ي ــان  -10
 2014مل ــتين  منــ  نهــد  نول  ينــا قن  ح  اا /مــا س امل يقــس ح لــاقو  ورــد نعــا   ل الــو اريبــس ا

ا ل ةم  جبد ع ر احلد من   و وال   ار ع فبك ع ر ال  لا  وع ر استما الدوق  منق  جاهيخ
الالم اواة ولتحينبـق الـو ع بامـا مناعـاة  ههـبا  اريـملا  واملينـن قن ال ـاعين  و ههـبا  سـاهن نجاـ ة 

فت ــة  نقمبــس حلينــها ا ي ــان، ومــن عبناــا ارهايــ  اريم ــس الــو مــااألمــم املتحــدة ورنــس الب ــدان األم
عـــد مـــن مةارـــس   ـــو ارهايـــ    ة ـــف عالأـــة  اهـــاقو منـــ  عأـــنا  ال ـــن  يون لـــهاية  وع بـــك ا

( ايةدارب املها ي اارت ايقس ور س التد ق  ال   حي   ع بك 1اريم س ع  ب  عدقد ع ر م اه  مناا: 
  بـــق عالمنامـــس مـــا اي ـــداي األفـــق  تـــ  ع ـــبام نن قةبأـــها ح ظـــنو  امة ـــم ســـمان الب ـــد الـــ قن  ُ 

عدرب ايت ـارب الةمـ   (3( ظنو  اانتملال الو حتو من رد  ا ي ان ح مة م احلاا ؛ 2نمامام؛ 
( ال ـــــةهعا  الـــــو  ةـــــ خل  فالـــــس  رامـــــس الةـــــدل، عامـــــس، وفبمـــــا قتة ـــــق، 4ضبـــــدن ســـــباية الينـــــايهن؛ 

املن مبـــس  ـــالل ال ـــنها  اريمـــ  األ ـــسة والـــو  بـــدو  سا لـــا عـــا لة عاايتاا ـــا  املناملبـــس   اهـــس،
( اايتاا ــا  األ ــنس، مثــ  ال نبــ  الين ــن  و ممايبــس ايةــدارب ارن ــبس وأــاان نــدون 5اآلن؛   ل

 وعا  المهلسا، والو حتدن يتبملس لتد   جاا  فاع س نو عهام  ن نس ضا فباا المها ن اللببةبس 
م س لب ة نمناب جدقداب  فاـي الفمـنة الـو   ـهي  ينـا قن اريبـس احلـاق و ينـا قن ول   ارهاي  اري -11

ق ـــهي نالـــس نينـــها ا ي ـــان ح لـــاقو البتـــس منـــ  نهـــد  اريبـــس مـــن ســـبينه   و  قتح ـــن الهضـــا الـــ   
 امل تين    ن  ينا قن   فالهضا ع ر ما له ع بك من نبو التةينبد  س نن لنا   ممايبس لتملاول  

ول ت ــد  لمــ  جايــ  مــن لــ   ارهايــ  اريم ــس، قــدعه اريبــس امل ــتين  وــدياب  ل مةارــس  -12
( الت ـــد ، ع ـــر ســـبب  ااســـتةملال، ملةارـــس نـــاا  2( حمـــه األمبـــس؛ 1األمـــه  قـــ رب ح وـــاا : 

( التح ــي عالهضــهع وامل ــداربس فبمــا قتة ــق عتن ــبم 3األعــ ات الــ قن لــم  لــن احلــب  اانتبــااي؛ 
 عاية  (5أم  ةناج ح املاضي؛ ع(  ي احلينها ا ي ايبس املنتامس ع ر يلاا واسا و 4؛ اايت اعا 

 ــها  عبــا ال ــمان الــ قن ي نــها عــن يقــا لم والــ قن قةبأــهن نالبــاب ح أبمــا  النــاج  مــن للــ ال 
 والمها ن الو   تك، و هفس ال من الالهق الداهم هم  2010عارب 
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مـن  2015س الـو ني الـا اريبـس امل ـتين   ل لـاقو ح نق هل/سـبتممل ورد ممنة ال قـا ة الناعةـ -13
ااســـتمنا  ح مناربــــس  لــــه  ارهايــــ  اريم ـــس املــــ  ه ة  يفــــاب، ولــــهن  حتينبـــق عةــــ  التينــــدرب ح لــــ ا 

ــ ن  أــنيوا ع ــب  ال لــ ال،  ــس نن ارهايــ  ال ــدي مثــ   جــنا  ايت اعــا  ج هبــس نو احلــد مــن عــدي م 
 ع بك  األ نس ظ ة ع ر ما لي

وربــــ  لــــ   ال قــــا ة الناعةــــس، ني  ــــة احلمهمــــس نخبــــس مأــــم س عــــدرب  جــــنا  اايت اعــــا  الــــو  -14
،  مـا نــدن فةـالب  ورــد 2015سـتؤي   ل ناقــس ماـارب ارمةبــس الهانبـس ح عــان  ـايهن الثار/قنــاقن 

والــو مــن نجــ  ضــمان  جــنا   2014جــنس  ةبــ   هــب  جدقــد ل ــهل ا  منــ   ــايهن األول/يق ــممل 
 أــنقن  25 ب/ن  ـل  و 9اايت اعـا ، نساسـاب  ولب ـهذ لـ   الغاقـس نـدي   ـها قو لـ لو ولـي 

    2015 ايهن األول/يق ممل   27األول/ن تهعن و
وعاملثــ ، فــلن التــا قو الــ   ندي ــك نمهمــس ارماه قــس الدومبنبمبــس مــن نجــ    ــهقس نوضــا   -15

؛ ةـا نيس  ل  ـدفق عـدي لـارب مـن اهـاقتب  األجاي  ح الب ـد رـد جـنس زـاول  ح عـان ن قنان/قهيبـك
نو ةـــن قنحـــد ون مـــن نهـــهل لاقتبـــس ع ـــر لـــاقو، ح املنلينـــس احلدويقـــس مـــا ارماه قـــس الدومبنبمبـــس 
يتبملــــس  مــــا ل  نبــــ  الــــ   رن  ــــك ال ــــ لا  الدومبنبمبــــس نو ع ــــب  ا تبــــا ا  األعــــ ات املةنبــــ  

 لتملن  انتمال  ننب ام 
امل ـــتين  ع ـــر اايت اعـــا  و ـــ لو ع ـــر نوضـــا  اهـــاقتب  نو مـــن  ورـــد   ـــ   لقـــا ة اريبـــس -16

قنحــد ون مــن نهــهل لاقتبــس ةــن  ن ــها  ل أبمـــا  نيــ   عبــ  ع ــر احلــدوي ارنهعبــس الفاهــ س عـــ  
لــاقو وارماه قــس الدومبنبمبــس  ورــد  لــنا اريبــس امل ــتين   ــ لو  ل ارهايــ  الثالســس األ ــنس الــو 

عاج ـس نا ولـي حمـه األمبـس، واحلـب  اانتبـااي امللـهل واايتاا ـا  الــو  حتتـا   ل ااـاا  جـنا ا 
 ا  مبة ح املاضي 

ـــاب مم فـــاب قينـــها ا ي ـــان ح عـــم  ولا ة 2012ورـــد نيأـــ   احلمهمـــس، منـــ  عـــارب  -17 ، ممتب
الــو املمتــ  عتغــس احلمهمــس ح  ــايهن  نــاف امل ــؤولبس عناــا عنهاســس الــهل ا  و ــدقنلا ســبدة  ورــد لال 

  ورـــد نعـــنفة الـــهلقنة ع ـــر  يأـــا  رنـــس مأـــ  س عـــ  الـــهلا ا   ُةـــىن قينـــها 2014 ألول/يق ـــمملا
ا ي ـــان وعاعـــن   عـــداي  لـــس عمـــ  الغـــنخل مناـــا  ة قـــ  و اقـــس نينـــها ا ي ـــان ح لـــاقو  و ثـــ  
 عداي   و اريلس فنهس فنقدة   ـم  عت ـمبناا التههـبا  الـو رـدماا اريبـس امل ـتين  ونجاـ ة األمـم 

تحـدة األ ـنس   ـس نن الـو ق ــت  رب ا عينـا  ع ـر املمتـ  املةـق قينــها ا ي ـان سـها   ـان الــو امل
ح  اـــا   هاســـس الـــهل ا  نو يا ـــ  ولا ة ن ـــنس متت ـــو ال ـــ لس المافبـــس الـــو متمناـــا مـــن التن ـــبق عـــ  
ل اله ـــاا  احلمهمبـــس ح لـــ ا اســـال و ب ـــس  بـــق سباســـس عـــام س حلينـــها ا ي ـــان ح هـــ   اراـــا

 التنفب   مث ح وم  نجا ة الدولس واستما 
وح التيننقــــن ال ــــاعق، لنــــ  اريبــــس امل ــــتين  احلمهمــــس اهاقتبــــس ع ــــر   ــــم  عةــــ  ال ــــمه   -18

 ــس نن احلمهمــس     ــدا عةــد ع ــر ا فاربــس الدولبــس ح  أــنقةاما و ــ لو ع ــر ســن عــدة رــهاي   
هعــس اليناســبس نو الال ي ــايبس نو املابنــس، واا فاربــس منال ــس التةــ ق  و ــس  مــن ضــنوب املةام ــس نو الةين
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الدولبـــس حلماقـــس نينـــها عبـــا الةمـــال املاـــاجنقن ونفـــناي نســـنلم، وا فاربـــس الب ـــدان األمنقمبـــس ملمافحـــس 
ءمـــــا مــــن نعــــمال  ة ــــ ، وا فاربــــس الب ــــدان األمنقمبـــــس   الةن ــــنقس والتمببــــ  الةن ــــن  ومــــا قت ــــ

   ملمافحس عبا نعمال التمبب  
و   يندرب لاقو  يننقنلا الدو   الناعـا عأـن  ل رنـس الين ـا  ع ـر التمببـ  الةن ـن    ـس نن  -19

من األخبس ضمان التأـدقد ع ـر نيـك جـنس  ينـدد التيننقـنقن الـدو ق  الثـامن والتاسـا  ل ال ملنـس املةنبـس 
 2015هل/قهلبــك ، واستةناضــاما ح مت2014عالين ــا  ع ــر التمببــ  ضــد الن ــا  ح  أــنقن األول/ن تــهعن 

 ف ــالب عــن اســتةناخل التيننقــن األوق هــاقو مــن ربــ  ال ملنــس املةنبــس قينــها ا ي ــان ح  أــنقن الثــار/
    2014يهفممل 
سنـ  مـن األسـبه  ااوي ناب ايتاا  نعمال ار  ا  الةايقـس ل ملمةبـس الهانبـس اهاقتبـس ح قـهرب  -20

هقة ع ـر هـمه  الت ـدقق ع ـر اا فاربـس املتة ينـس فليك    ـن الت ـ 2014الثار من نق هل/سبتممل 
عهضــا األعــ ات عــد ي ارن ــبس، وا فاربــس منال ــس التةــ ق  و ــس  مــن ضــنوب املةام ــس نو الةينهعــس 

ريـــــات اليناســـــبس نو الال ي ـــــايبس نو املابنـــــس، والملو ه ـــــهل اا تبـــــا   الثـــــار امل حـــــق عالةاـــــد الـــــدوق ا
  لغــــا  عينهعــــس ا عــــدارب  وع بــــك فــــلن لــــ   املامــــس  ةــــهي  ل اهــــاي   لعــــاحلينها املديبــــس وال باســــبس 

    2015ارمةبس الهانبس اردقدة الو نيتملتاا اايت اعا  التأنقةبس الو نجنقة ح عارب 
  

 الالمساواة الجتماعية والحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية -ألف 
 
م ـــاواة ااجتماعبـــس الـــو لـــي منأـــ  احلالـــس قينـــهرب استمـــا اهـــاقو ع ـــر راعـــدة  بـــسة مـــن الال -21

اريلـــسة لـــ ي  نينـــها ا ي ـــان ح الب ـــد عـــد اب ءأاعـــس احلينـــها اارت ـــايقس وااجتماعبـــس والثينافبـــس 
 ملة م ال مان  

 
 معالجة عاجلة لمحو األمية )أ( 

عد،  ما نوهر ع لو اريبس امل تين ، ومن نجـ   غبـس األوضـا  ع ـر وـه جـهلن  عأـ ن  ا -22
ل   الالم اواة، من   انس الفنهس رمبا الناس يون استثنا  ل ح هل ع ر  ة بم جبـد  والـو قةـق 
ر ضمناب  ن ب     اراهي املب ولس، ح فـ ة لمنبـس ر ـسة عأـم  مةينـهل، مـن نجـ  حمـه األمبـس الـو قةـا

ال ـــمان امل مـــ  عـــاليننا ة والمتاعـــس ةـــن  ب ـــ  ال ـــمان البـــالغ ،  يننقبـــاب،  ا ق ـــ  مةـــدل مناـــا ي ـــف 
  (1)ح املاهس ن   عنيامج األمم املتحدة ا مناهي 48.7سنس فما فها  15نعما لم 

وقينت ي  ين بص جهاي  الالم ـاواة لـ   عةـ  الهرـة  مـا ق ـتهج  وضـا عـنامج لبم بـس  -23
امل ـــاعدة ااجتماعبـــس  ول هفـــا  ءـــ   اانتباجـــا  قنبغـــي مةارـــس األوضـــا  ع ـــر وـــه  تملـــاول وـــني 

ــــؤي  ــــ   ق ــــاحلق ح التة ــــبم ال ــــا ع عــــدو  ،  ل الين ــــا  ع ــــر  ،عاجــــ  ضــــا قاــــد   ل   ــــاب  التمت
 ـحس  ورـد  فـا اريبـس امل ـتين  الةينبا  الو حتهل يون التمتا عـاحلق ح الةمـ  والتغ قـس وال ـمن وال

__________ 

   http://hdr.undp.org/fr/countries/profiles/HTIاي ن الناعو التاق:  (1) 
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التههــبس  ل ال ــ لا  الهانبــس و ل استمــا الــدوق نق ــاب   ــس نيــك   حيــنل  بــس  ينــدرب ح فةــالب لــ   
 لاقو ح ل ا ال دي 

ورــد نجــنس اريبــس امل ــتين  حمايســا  مــا ولقــن التة ــبم الــ    ــان لــه اآل ــن، ق ــبلن ع بــك  -24
ون ـد الــهلقن نيــك عـا   الن ــن ح لـ   ال ــالنة  مأــم س عاج ـس قنبغــي ن اــا ح نرـنب فنهــس ةمنــس  

عف   است دارب عبـا ة االتة ـبم النامـي لاعـداي ل مهاانـسا ع ـر   مـس احمـه األمبـسا وقف ـ  نن قنـ س 
عـــن ااــــاا مهرـــف نعــــه  ح لــــ ا ال ـــدي  ونضــــا  نن نمهمتـــك  ةمــــف ع ــــر  عـــداي  لــــس عمــــ  

تة ـــبم ءـــد    ـــمبناا عن ـــن  التة ـــبم ح فـــ ة مـــا ربـــ  الد اســـس وال 2015 ة بمبـــس لفـــ ة مـــا عةـــد 
  النامي لاعداي ل مهاانس

 ُةـد مـن نضـةف املهاليــا   الـهلقن عـن   بتـك ح م ـاعفس مب ايبـس ولا ة التة ـبم الـو ا ونعـنب -25
ح املاهــــس مــــن املب ايبــــس  16ا عــــاق و الينــــهميح املاهــــس مــــن النــــا ج  5مــــن نبــــو الينبمــــس الن ــــببس )

  ينس الهانبس(، لمناا      س  افبس من نبو الينبمس املل
وق مــ  اريبــس امل ــتين  نن حي ــر حمــه األمبــس عاألولهقــس ح لــاقو ونن ق ــب  نينبينــس وارةــس ح  -26

  ـــهن فـــ ة لمنبـــس ر ـــسة ضـــا قتفـــق مـــا الةينـــ  وقؤ ـــد وـــدياب ع ـــر  أـــملبةك احلمهمـــس اهاقتبـــس ع ـــر 
وضــا م ـاعفس جاهيلـا مـن نجـ   ـ م  حمـه األمبـس ح نرـنب ورـة ةمـن وع ـر سـبب  األولهقـس عغبـس 

نساس مت  قينهرب ع بك  عمال نينها ا ي ـان  وقـدعه  ـ لو، مـن جدقـد، استمـا الـدوق ح وم ـك 
  ل ضم جاهي   ل   و اراهي و ل  ن بق التةاون ما نمهمس لاقو ح ل ا اازا  

 
تببب اس تسبببتحه  يالءهبببا  جوانبببخ أ بببرو للحقبببوق القتصبببادية والجتماعيبببة والثقافيبببة التبببي ل )ب( 

  اصة عناية
نعـا  اريبـس امل ـتين ، ح  يننقنقــك ال ـاعين ،  ل نن ظـنو  عـبك مة ــم سـمان لـاقو لأــس  -27

زــاول يوا اب وانــداب ح البــهرب؛ ونن  ح املاهــس مــن ســمان لــاقو ا 60ل غاقــس ي ــناب  ل نن مــا قتيناضــا  
قُةــــد مؤعـــــناب  ح الب ـــــد 23.3ح املاهــــس، وألن مؤعــــن ارـــــه ، الــــ   قب ــــ   60مةــــدل البلالــــس قب ـــــ  

ح املاهــس مــن  74ح املاهــس مــن ال ــمان قةــايهن مــن ســه  التغ قــس، ونن  44امف عــابا، وألن ن ثــن مــن 
حي ــــ هن ع ــــر  ـــــدما   ح املاهـــــس مــــن ال ــــمان ا 60؛ ونن (2)األســــن  ةــــبك ح ننبــــا  ال ــــفب 

ونن ي ــف عــدي  مــم املتحــدة ل لفهلــس )البهيب ــبف(؛النعاقــس ال ــحبس األساســبس، ن ــ  من مــس األ
ح املاهــــس فينــــو ةــــن لــــم ح ســــن الد اســــس قتمــــهن  2قــــ لبهن  ل املــــدا س ونن  األافــــال،  يننقبــــاب، ا

  (3)ي استام الثايهقس
__________ 

( و مـــن اااـــال  ع ـــر Rapport OMD 2013, Haïti un nouveau regardعنيـــامج األمـــم املتحـــدة ا منـــاهي ولـــاقو ) (2) 
-www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/library/mdg/rapport-omd-2013---haiti-unالتيننقـــــن ع ـــــر الـــــناعو التـــــاق 

nouveau-regard/    
 /www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/HDR%202015اي ـــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــناعو التـــــــــــــــــــــــــــــاق:  (3) 

HumanDevelopmentReport_EN.pdf    
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تمحـه  اريلــس ا مناهبـس ااســ ا بملبس هــاقو نـهل تــ  نولهقــا  لـي: )ن( التة ــبم والتنمبــس  و  -28
والثينافـس، وحت ـ  يهعبـس واريـدما  ااجتماعبـس  )احل هل ع ـر التة ـبم وال ـحسالبأنقس وااجتماعبس 

)ب( البب ــــــس والــــــبو اســــــت داما  األ اضــــــي؛ ) ( اارت ــــــاي والةمالــــــس؛ )ي( اللارــــــس؛  ؛(ال ــــــمن
ســــباية الينــــايهن والد ينناابــــس  و ايــــة احلمهمــــس املنتابــــس واقتاــــا  نــــه   ين ــــبص ي ــــبس ال ــــمان  )ه(

    2025والين ا  ع ر اره  ق هل عارب  2016ال قن قةايهن من اره   ل الن ف ح ناقس عارب 
او اا  ايــة لــاقو رــد ننــنل   ينــدماب لامــاب فبمــا قتة ــق ضة ــم مؤعــنا  األلــدا  ا مناهبــس  -29

ل لفبــس وع غــة نو عــا فة ع ــر ع ــهذ عــدة  اقــا ا،  مــا و ي ح التيننقــن اريــات عاأللــدا  ا مناهبــس 
لالــة ملنونــس،  مــا نن التينــدرب اوــنل ح عةـــ   ، افــلن لنــا  عــدة حتــدقا  مــا(4)ل لفبــس ح لــاقو
  (5)قـ ال ضــةبفاب ل غاقـس نــ  قمـهن لــك نسـن او عــال ع ـر التنمبــس وع ـر احلــد مـن الفينــنا الينلاعـا  ا

 45ومن ضمن   ـو التحـدقا  قـ  ن التيننقـن نـاا  الالم ـاواة، وضـةف الـد   الـ   حي ـ  ع بـك 
يوا  ح البـــهرب، وي ـــبس متثبـــ  املــــننة ح  1.25 ح املاهـــس مـــن الةمـــال الـــ قن قةبأـــهن ع ـــر نرـــ  مـــن

ح املاهس فينـو، وعـدرب  فاقـس اراـهي املب ولـس ملمافحـس  لالـس الغاعـا  وفينـدان  4 تملاول  الململان الو ا
   التنه  ا نباهي 

وفبمـــــــا قتة ـــــــق عالالم ـــــــاواة، ع ـــــــر األ ـــــــص، ا  فـــــــا مؤعـــــــن التنمبـــــــس البأـــــــنقس ح لـــــــاقو  -30
مـــن  163ةـــا  ةـــ  لـــاقو حتتـــ  املن بـــس  2014ح عـــارب  0.483 ل  2013ح عـــارب  0.471 مـــن

  وعنــدما قُةــدل لــ ا املؤعــن ن ــ  نــاا  الالم ــاواة الــو قةــار مناــا (6)ع ــداب و ر بمــاب  188نهــ  
)ةـا قةمـ  حت ـناب افبفـاب  0.296نفينن الفيننا  ةن لم حمنومهن من التة ـبم والمنامـس فليـك قاـبو  ل 

    (7)(0.285نبو ع    2013مينا يس ما عارب 
وقنبغــي نق ــاب التــ  س عــملول  بــاقن  ين بــد  مــا مؤعــن الالم ــاواة ارن ــايبس  الــو نن لــاقو  -31

ُســــــمل    0.599 ميناعــــــ  0.603، مؤعــــــناب لالم ــــــاواة ارن ــــــايبس ع ــــــ  2014ســــــمل ة، ح عــــــارب 
ح  132 عـــداب مـــن املن بـــس 2014ح عـــارب  138  وق ـــا لـــ ا املؤعـــن لـــاقو ح املن بـــس 2013 عـــارب
ح  0.592   وقالنــــــ  نــــــدون  ناجــــــا م ــــــتمن ح لــــــ ا اســــــال ألن املؤعــــــن ع ــــــ (8)2013 عــــــارب
   (9)127ح ن   اية لاقو حتت  املن بس  2012 عارب

__________ 

 (4) PNUD et Haïti, Rapport OMD 2013, Haïti un nouveau regard, Résumé exécutif, Port-au-Prince, 2014, p. 7   
  املنجا يف ك  (5) 
    اي ن الناعو التاق: (6) 

www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/HDR%202015/HumanDevelopmentReport_EN.pdf 

(tableau 1, p. 210 et tableau 2, p. 214)  
 (7) http://hdr.undp.org/fr/countries/profiles/HTI  
 املنجا يف ك   (8) 
    38، الفيننة A/HRC/28/82اي ن  (9) 
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وقـدعه اريبــس امل ــتين  ال ــ لا   ل نن  ةمــ  ع ــر نن  ناعــي احلمهمــس اردقــدة ح  لتاــا  -32
ص مــن الالم ــاواة ااجتماعبــس البالغــس ونن  ت ــ ، مــن ا مناهبــس، ع ــر ســبب  األولهقــس، ضــنو ة الــت    

ــــس، وحت ــــ  هــــحس نفينــــن الفينــــنا   ــــداعس  نمــــي  ل حت ــــ  ي ــــ  الةمــــال عأــــم   ب ــــو،   نجــــ  ال
وحت ـــب ام الة مـــي، وهـــحس املـــننة ا هاعبـــس ومتمبناـــا ومتثب اـــا ح الململـــان،  ل جايـــ  نمـــه  ن ـــنس، 

  احلمهمــس ع ــر ضــمان متتــا  ــ  النــاس، عأــم  عــارب، والــو ح فــ ة وجبــ ة قينب اــا الةينــ ، ونن  ةمــ
 ع نو  عبك حتف  المنامس  

  
 الحرية وسلخ الحرية وظروف الحتجاز -باء 

 
 معالجة عاجلة لمسألة الحبس الحتياطي المطّوس )أ( 

مـــا ايفمـــة نوضـــا  نمـــا ن اانتملـــال  ـــ يس ي ـــناب اســـتمنا    اقـــد نعـــداي يـــ ا  ال ـــملهن  -33
احلب ـــ  الـــ   قهيعـــهن فبـــك ول ـــه  ال ـــنو  ال ـــحبس الـــو   ـــتهي   ومـــني  الـــو نساســـاب، وي ــناب ل ـــبق 

اـــهل مـــدة احلـــب  اانتبـــااي ح لـــاقو  واحلـــب  اانتبـــااي  ثـــ ، ح نـــد اا ـــك، ايتاا ـــاب م ـــتمناب 
حلينــها ا ي ــان و ــ  الــت  ص منــك ح نرــنب ورــة ةمــن نــ  ا ق ــتمن زالــ  االتــ ارب املمــنس 

 (   3-9 الةاد الدوق اريات عاحلينها املديبس وال باسبس )املاية ه ا املهضه  ح
ح املاهـس مـن يـ ا   70ورد استمن  متهسو مةدل اانتملال ع ر ا  فاعك  ا    ي بس  تملاول  -34

ال ـــملهن  ولـــ ا الهضـــا  لـــس، عأـــم   ـــات، ح من ـــ   عـــاية   لبـــ  الين ـــن ارـــاو  نبـــو  ب ـــ  
( Pétion-villeفبــــ  ) - ــــملن املــــدر امل  ــــص ل ن ــــا  ح مدقنــــس عبتبــــهن ح املاهــــس، وح ال 90 الن ــــبس

  ع مـاب عـ ن الين  ـن (10)ح املاهـس 87ح املاهس، وح ال ـملن الـهاق نبـو  ب ـ  الن ـبس  88 ب   الن بس   ا
 والن ا  لم ن ثن من قةار من ل ا احلب  اانتبااي ال   لب  لك ما قمل   ح ن    األنبان  

، الــــ  اريبـــس امل ــــتين ،  ـــالل لقا  ــــك ال ـــاعينس،  ل من ــــ  2015عـــباف/فملاقن  وح عـــان -35
 70عــناي ، ولــه عبــا ة عــن مبــىن ُعــب د لب ــا  -نو  - عــاية   لبــ  اليُن  ــن ارــاو  ح مدقنــس عــه  

ع  ـــاب ع ـــر نر ـــر  ينـــدقن والـــ    ـــان، ح الـــو الهرـــة، قـــ و  ن ثـــن مـــن ضـــةف الـــو الةـــدي 
فينـــو  و  قمـــن لنـــا  مـــا قفـــنا عـــ   10مـــن الين  ـــن الـــ قن ع ـــ  عـــدي اومـــهم  مـــنام  156 ن 

املتامــ  وعــ  املــداي   ورــد   انتملــال اف ــ ، ةــن التينــر ءــم اريبــس امل ــتين  ح من ــ  اانتملــال 
 الو، ح سن الثايبس عأنة والو نمٌن  س رايهر  

فبــ ، ولــه ممــان ُعــب د لب ــا ماهــس  -دقنــس عبتبــهن  مــا لا  اريبــس امل ــتين  ســملن الن ــا  ح م -36
امـننة مـنان فينـو، ةـا قُةـد نالـس  35امننة حمتمل ة هد   ننمارب ع ـر  324ع ص،  ا نيك وجد فبك 

ســنها    10عــدقدة مــن نــاا  اا ت ــاه  ووجــد لنــا  يــ قال  نويعــن ح احلــب  اانتبــااي منــ  

__________ 

عبايا  وفنما الهندة املةنبس عال ـملهن التاعةـس لبةثـس األمـم املتحـدة لتحينبـق ااسـتيننا  ح لـاقو عـن يـ ا  ال ـملهن  (10) 
    2015 أنقن الثار/يهفممل  19ح 



 A/HRC/31/77 

 

10/27 GE.16-01946 

 

عامـاب عـدون نن متثـ  نمـارب رـاخل قف ـ   86لةمـن و اية لنا  ح الـو ال ـملن امـننة ُم ـنس ع غـة مـن ا
ح ر ــبتاا  و ايــة عبــا ال ي ايــا  م ب ــس عبــق  الفــناس الــ   قــناك نج ــاي الن ــا  اوتملــ ا  لبــ  نــا   

  من اريدما  ال حبس و دما  الن افس الأ  بس لت تحق ل   ال فس امل  هعس ع باا   و 
 -، من ـــ  اانتملـــال المـــاهن ح مدقنـــس عـــهآ 2015ولا  اريبـــس امل ـــتين ، ح نق هل/ســـبتممل  -37

 ـــــه  ، نبـــــو ن بحـــــة لـــــك فنهـــــس التحـــــدن  ل عـــــ ص حمتملـــــ  نورـــــف ح عـــــان  ـــــايهن األول/ 
عنـدما نـدن ال لـ ال، مـن  2010  ورد لنب الو الأـ ص ح  ـايهن الثار/قنـاقن 2007 يق ممل

  ولم ا فيند ُس   ل ا 2011ن ال ملن الهاق ال   يين   لبك، مث نعبد اعتينالك ح  ايهن الثار/قناق
الأ ص ننقتك اهال ما ق قد ع ر سة سنها  وي ف ال نس وملـا ا ـ  نن  تـهل سـ لس مـا  عالمـك 
عالتام املهجاس  لبك، اع   لك نند مفه ضي احلمهمس ع يك ا قهجد ن  م ف ضد ،  ـس نيـك ا  منـك 

وع بـك فـلن انتملـال لـ ا الأـ ص  ـان  االا سنانك أليك قنبغي لك نن  ن  حتينبيناب ح ل ا ال ـدي  
نمــناب  ة ــفباب مــا قةــد ايتاا ــاب ج ــبماب لاللت امــا  الدولبــس الــو رلةتاــا ع ــر يف ــاا يولــس لــاقو  ورــد 
ا   اريبس امل تين  عم  ان ارب من ال ـ لا ،  ـالل املـؤمتن ال ـحفي الـ   عينـد  ح ناقـس لقا  ـك، 

 ر  سـا ة ااسـتةمال الداهمـس ل حـب  اانتبـااي امللـهل ا فنا  عنك فه اب  وما ل ا  ا مثال واض  ع
 وال   قنبغي وضا ند لك عم    مبم وح نرنب ورة ةمن  

وقـــد   ولقـــن الةـــدل لـــ   املأـــم س ورـــد نع ـــم اريبـــس امل ـــتين ، نسنـــا  لقا  ـــك الـــو نجنالـــا ح  -38
ـــــهي  نن قنفـــــ لا ح لـــــ ا ال ـــــدي 2015عـــــباف/فملاقن  ـــــا  مبـــــاي ا  لامـــــس ق ـــــ ن لن ومـــــن   ـــــو  ، ع

م فـاب مــن م فــا  اوـا م ارناهبــس عــدون ااســتةايس  450املبـاي ا  ســ و الــهلقن األضـها  ع ــر مةارــس 
عــناي   وا ــن  -نو  -ءب ــس حم فــ ، والــو عــدعم مــن ت ــس مما ــ  ل م ــاعدة الينايهيبــس ح عــه  

ـــن ح  يأـــا  فنقـــق عامـــ  قم ـــف علن ـــا  األعـــ ات اوتملـــ قن، ح  اـــا   الين ـــاقا الـــهلقن نيـــك قفم 
ا هـالنبس،  اا مـا ُنه مــها نو نُيقنـها نو ر ــها مـدة حممــهمبتام  وعـالوة ع ــر الـو، ا ــن الـهلقن نيــك 
ع دي ي اسـس عناهـن ن ـنس   ـاعد ع ـر نـ  مأـم س احلـب  اانتبـااي امللـهل عأـم  ياهـم، مـن 

 الين اهي   مث   رامس عنامج لتد ق  الين اة وواج  ا عالذ، و ة ق  اليند ا  املؤس بس والتفتبك
، فةـــالب مـــا وهـــفك اعالغـــا ةا الـــو مـــد  2015 اا /مـــا س  2ورـــد نا ـــق ولقـــن الةـــدل، ح  -39

 ل احلــد  مــن مــدة احلــب  اانتبــااي امللــه ل وا ت ــاه ال ــملهن والــو عالتةملبــ  عاملةارــس الين ــاهبس 
مــــهمبتام مل فــــا  اوتملــــ قن الــــ قن    ث ــــها عةــــد نمــــارب راضــــبام اللببةــــي نو الــــ قن ر ــــها مــــدة حم

قل ـــق ســـنانام  ولـــ لو ايمبـــة رنـــس متمهيـــس مـــن ن عةـــس مـــن مفهضـــي احلمهمـــس امل ـــاعدة ع ـــر  و 
 ي اسس امل فا  ا هالنبس اوالس  لباا من ن ثن املنا   الو  ةار من ظالنة احلب  اانتبااي  

باـا ، قـ  ن ف2015ورد ن س  ولقـن الةـدل تـ  مـ  نا  و سـاه   ةمبمبـس ح  اا /مـا س  -40
مفهضي احلمهمس ض ـؤولبامم فبمـا قتة ـق ضةارـس امل فـا  وانـ ارب  جـال ا جـنا ا ، و ينـدقن الهرـاها 
واااا اليننا ا  عأ ن مباعنة ا جـنا ا  الين ـاهبس، ح ع ـس نمـه   ولـ   املينا عـس نمـن جـدقن عاايتبـا  

 ولي   تحق نن  د   ح  اا  اس ا بملبس م تد س ح املدس البةبد  
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وعةــــــد ت ــــــس نعــــــان مــــــن  اــــــالا احلم ــــــس جــــــا   النتــــــاهج مأــــــملةس:  ا رامــــــة ال ملنــــــس  -41
ــــس  119م فــــاب وجــــنس الف ــــ  ح  427 عد اســــس ع  ــــاب  ومــــن   ــــو  52ر ــــبس نســــفن  عــــن  مله

 38نالـــس  تة ـــق عيُن  ـــن  وجـــنس ا فـــنا  عـــن اف ـــ  ح نـــ  نوي   40احلـــاا    ااســـتما   ل 
   الين  ـن مـن الـدعم الينـايهر الـ   ردمتـك مما ـ  امل ـاعدة افالب لدس نسـن  اهـس  ورـد اسـتفاي  ـ

 الينايهيبس  
 ــــــــس نن النتــــــــاهج    مــــــــن عــــــــالنة  مــــــــا قأــــــــتاي املــــــــن   واحلينبينــــــــس نن يــــــــ ا  ال ــــــــملهن  -42
ي قـــ   10 500نعـــدايلم منـــ  مل ـــا  اا /مـــا س، ففـــي نـــ  نن الةـــدي ا  فـــا لبب ـــ  نـــهاق  لاي 

ع  ــاب  ــان مــن  11 319الأــناس الهانبــس اهاقتبــس، ، ن ــ  2015فليــك ع ــ ، ح نق هل/ســبتممل 
 379، ومــن ضــمنام  ــان لنــا  ح املاهــس 72حلــب  اانتبــااي )ن  ع  ــاب  لــن ا 8 140عبــنام 
 فتاة(   20فتبان و 203امننة و
وقــــدعه اريبــــس امل ــــتين  ال ــــ لا  وــــدياب  ل وضــــا نــــد  ل وضــــا  الــــو  لــــهل فباــــا مــــدة  -43

والــو،  مــا رــال ولقــن الةــدل، عااــاا  ــداعس مــن هــنا ال ــنو  و ــداعس  احلــب  اانتبــااي ح لــاقو
 لبم بس  

ومــــن ضــــمن التــــداعس اومهمــــس عــــال نو  مــــن املتهرــــا ااســــتةايس ضملمهعــــا  مــــن الين ــــاة،  -44
ق ـــاعدلم اـــالب ال ـــنس األ ـــسة مـــن ي اســـس الينـــايهن، قةب نـــهن ملـــدة حمـــدية لد اســـس نـــاا  احلـــب  

امل ت ــهب  ــ لو  عــاية ممتـ  مناربــس م ــاه  احلــب  اانتبــااي امللــه ل  اانتبـااي امللــه ل  ومــن
 ل ســالف يأــااك نو  يأــا  فنقــق ةاســ ، ح هــ   احلمهمــس، لتــ م  وضــا اريلــو واعتمــاي ومتاعةــس 
التــداعس النامبــس  ل الين ــا  ع ــر لــ ا اايتاــا  ار ــبم حلينــها ا ي ــان الــ   حيــدن قهمــاب  ســن قــهرب 

 لاقو   ح
نمـــا فبمـــا قتة ـــق عالتـــداعس اهبم بـــس فـــلن لنـــا  ناجـــس  ل  غبـــس الن ـــارب الـــ   قين ـــي عةـــدرب  -45

 ممايبـــس  ةبـــ  ر ـــاة التحينبـــق مـــن جدقـــد عةبـــد ايين ـــا  واقـــتام أليـــك  ـــ  ع ـــبام اايت ـــا  عـــدة 
عــاه  ل ح ــهل ع ــر عــااية ق ــن ال ــ ه    ــم  لــهلقن الةــدل علعــاية  ةببــنام  ولــ   املما ســس 

لةـدل  مـا لـه احلـال ح الهرـة احلاضـن مـا وجـهي ن ثـن مـن ت ـ  مـن ر ـاة التحينبـق  أ    رامـس ا
الـــ قن ا ق ـــتلبةهن التحينبـــق عأـــ ن الين ـــاقا الـــو  ةـــق ســـملنا  ةـــن لـــم  لـــن احلـــب  اانتبـــااي 
امللــه ل  و مــن ااــاا التــداعس الاللمــس لتن ــبم  جــنا  مــن  الأــاايا  علــنا ن ــنس  مــهن جــال ة ربــ  

 لهاقس ن  قت ىن  عاية  ةب  الين اة من جدقد عدون نن  نينلا نيألتام  ايين ا  ف ة ا
ونــــ   مأــــم س احلــــب  اانتبــــااي ح لــــاقو لب ــــة  بــــا اب  مــــن ل  ــــ لا  التفمــــس فبــــك  -46

ـــك فـــه اب ضهجـــ  الةاـــد الـــدوق اريـــات  ن ـــ  نولهقـــا   يا ة الب ـــد ولمنـــك واجـــ  قتةـــ  الت ـــد  ل
 ا قُ ـ   اريبــس امل ـتين  وــدياب ع ـر احلمهمـس عااــاا التـداعس الاللمــس ح عـاحلينها املديبـس وال باســبس  وهـ

لـــ ا ال ـــدي يون  علـــا ،  مـــا فة ـــة الـــو ال ملنـــس املةنبـــس قينـــها ا ي ـــان ح مالن امـــا اريتامبـــس 
 ( 15، الفيننة CCPR/C/HTI/CO/1)اي ن  2014عأ ن التيننقن األوق هاقو ح نوا ن عارب 
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 المتعلقة بظروف الحتجازالجوانخ األ رو  )ب( 
 11 319، 2015ا ـــن  الأـــناس الهانبـــس اهاقتبــــس نن عـــدي ال ـــملنا  ع ـــ ، ح نق هل/ســــبتممل  -47

ي قــــ   (12)6 000و (11)4 000ع  ــــاب ح نــــ   ــــ اوع اارــــس ااســــتبةاب الين ــــهس املينــــد ة عــــ  
 804غ  ي ــبس حُيأــنون ح نمــا ن  ــس هــحبس ا ســبب   ل  هســبةاا  ةــا نيس  ل ع ــهذ مةــدل الأــ

مــ  منعــا، ح  0.59ح املاهــس ح ومــ  نوــا  الب ــد واافــاخل امل ــانس الــو قأــغ اا  ــ  ســمل  مــن 
مـــــ  منعــــــا ح  0.54و ل  (13)2015مـــــ  منعــــــا ح متهل/قهلبـــــك  0.55،  ل 2014ن قنان/قهيبـــــك 

  ومــا فت ــة ال ــنو  الال ي ــايبس واملابنــس الــو عب ناــا اريبــس امل ــتين  (14)2015 أــنقن الثــار/يهفممل 
 ح  يننقن  ال اعق  تله  من سبئ  ل نسهن  

،  ل أفـــــن 2015ورـــــد  نس اريبـــــس امل ـــــتين ، نسنـــــا  لقا  ـــــك الـــــو نيالـــــا، ح نق هل/ســـــبتممل  -48
ينــال  ب ــ  م ــانس  ــ   ــه  ، ولــه ا قةــد مــن ال ــملهن، ليــ ايت  لالعت -الأــناس ح مدقنــس عــهآ 

ع  ــــاب  86ع  ــــاب حمتملــــ اب ن  ضةــــدل  172مــــ اب منعةــــاب  و ايــــة ال ي ايتــــان  ؤوقــــان  30منامــــا 
ل  ي ايــــس الهانــــدة  و ــــان ع ــــر اوتملــــ قن نن قنــــامها عالتنــــاوب، عــــ   ن عة ــــام  ــــان قنــــارب مة ينــــاب  ل 

الـــو قينبمـــهن فباـــا  ال ـــينف ح ن جهنـــا  عـــبمبس منز ـــس  و  قمـــن قـــؤان هـــم اريـــنو  مـــن ال ي ايـــس
، (15)الل ــقا لالســتفاية مــن االتحــنق  ملــدة ا  ينــ  عــن ســاعس ح البــهرب ع ــر النحــه املناســ  ح اهــها 

ملنا  ألن نــــناس ال ــــملن قــــنون ننــــم ا ق ــــتلبةهن مــــناربتام  ولــــب  لنــــا  عــــو نن لــــؤا  ال ــــ
 قةبأهن ح ظنو  ا  ي ايبس  

ل لب ــة مالهمــس  ف ــب  لنــا  ممــان ق ــ  ومنافــق الن افــس الأ  ــبس ح نمــا ن اانتملــا -49
ال ـمل  عـن األي ــا  وحيفـ  لـك   ههــبتك، ولـب  لنــا  ظـنو  حتفـ  الن افــس ح أفـن الأــناس ح 

ع  ـــاب، عبـــة  ـــال  وانـــد ح  86 ـــه  ،  مـــا قهجـــد، ح  ـــ  لي ايـــس قمـــت  فباـــا  -مدقنـــس عـــهآ 
ا   ورــد لــهن  الأــي  يف ــك   ــن مــن ن  انــا  نبةــو منــك الــدوي وال ناهــس الــو  ــناك ج ــهي النــ  

 عأ ن ال ملهن الو لا لا اريبس امل تين  نسنا  عةثا ك ال اعينس  
نمـــا ظـــنو  اا ت ـــاه ال ـــاهد ح من ـــ   عـــاية   لبـــ  الين ـــن ارـــاو ، وعأـــم  ن ـــمل ح  -50

، فف ـالب عـن  هنـا ا  ي ـايبس ومابنـس، فلنـا نق ـاب وحفـس  ـه   -سملن الن ـا  وأفـن مدقنـس عـهآ 
__________ 

 استناياب  ل مة هما  عفهقس ردمتاا  يا ة م  حس ال ملهن   (11) 
يـــ قالب ن ــ  املن ــ  الــدوق لد اســا  ال ـــملهن  5 958، 2014 ب/ن  ــل   1ع غــة اارــس ااســتبةاب، ح  (12) 

(www.prisonstudies.org/country/haiti  ) 
انـد  و مـن، ح نـاا  متلنفـس، الت ـام  مـ  منعـا ل  ـمل  اله  4.5 ب   امل انس املةبا قس ع ر ال ةبد الـدوق  (13) 

 م  منعا ل  مل  الهاند ملدي لمنبس ر سة   2.5نبال ا بص م انس رد لا 
ن   وندة ا هالع التاعةس لبةثـس األمـم املتحـدة لتحينبـق ااسـتيننا  ح لـاقو ح مهضـه  يـ ا  ال ـملهن عتـا قو  (14) 

    2015 أنقن الثار/يهفممل  19
يبا ملةام س ال ملنا ، الفيننة رهاعد األم (15)      1-21م املتحدة النمهاجبس الد 

(www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx  ) 
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قــق الغالببــس الة مــر ملــن لــم  ــدون نيف ــام حتــة ااه ــس  ــداعس احلــب  اانتبــااي نبــو   ــ   
نــنقتام ملــدي اهق ــس  و مــن نن قينــال الأــي  اا ــك مــن منا ــ  اانتملــال ح لــاقو الــو لا لــا اريبــس 

 100ســملبناب ح ممــان ا ق ــا  ا  des Cayes (610ومناــا ســملن امل ــتين  نسنــا  عةثا ــك ال ــاعينس، 
 عناي    -نو  -ع ص(، وأفن عناس مدقنس    ، وسملن جا مب  وال ملن الهاق ح مدقنس عه  

ــــو   ــــم  ل  ــــملنا  عالةمــــ  والد اســــس   -51 وا  ــــ ال منا ــــ  اانتملــــال  فتينــــن  ل الهســــاه  ال
 يهعبتاا ل ق س ل غاقس   اريدما  ال حبس و دما  ا اةارب فلن نما
وا عــد ، ح نرــنب ورــة ةمــن، مــن  ــهفس  ــدما  ا هــحاع و ــ م  احل ــهل ع ــر اللةــارب  -52

و ــــدما  النعاقــــس ال ــــحبس ومب ــــس ال ــــنو  املالهمــــس نــــ  قت ــــىن ل  ــــملنا  نن قةم ــــها نو قد ســــها، 
لــ   عــنوف نساســبس و ضــفا  جــه  ي ــار ع ــر احلبــ  الــ   قةــبك فبــك لــؤا  و ــهفس نســباب ال فبــك و 

ضـــمن عـــنوف ن ـــنس ا عـــد مـــن ضـــمان   انتاـــا  ورـــد اضـــل ن اريبـــس امل ـــتين  نن قـــ   ن مـــنة ن ـــنس 
 مناا ح  ينا قن  ال اعينس ح ل ا ال دي   كال  لا  اهاقتبس ضا سبق نن ا ب

  
 عدم رسوخ المؤسسات: ضعف سيادة القانون -جيم 

 
  قلــنن ن  حت ــن ح وــال ســباية الينــايهن منــ  نن رــدرب اريبــس امل ــتين    ــن  ينــا قن   ومــن  -53

يتــاهج الــو نن الأــة  اهــاقو مــا لال ح عــو مــن  لببــق جــ   ماــم مــن نينهرــك األساســبس ضــا نن 
   الةناهن النهب بس الاللمس لتمتةك عت و احلينها  س مفة  س نو ننا  ةم  علنقينس  س منت مس ل غاقس 

 
 معالجة عاجلة لضمان الحه في المشاركة في الشأن العام )أ( 

ـــــس امل ـــــتين ، ح  ينـــــا قن  ال ـــــاعينس،  ل نن نـــــق املـــــهاان  ح اايت ـــــاب وح نن  -54 نعـــــا  اريب
قنت بـــها  ثـــساب مـــا قنتاـــو ح لـــاقو و ل نن الأـــمه  الـــو حتـــهرب نـــهل الينهاعـــد اايت اعبـــس  ةـــد مـــن 

احلبــاة املؤس ــبس ح الب ــد ولــي   ــتحق نن قهجــد هــا نــ  عاجــ   ورــد  املأــا   الــو  ــؤسن ح جــهلن
 ل ربـــارب ال ـــ لس التنفب قـــس عتةبـــ  ال ـــ لا   2011نيس الت جبـــ  املناملـــي لاليت اعـــا  منـــ  عـــارب 

او بــس ح عــدة ع ــدقا  )عــداب مــن ايت ــاب لــ   األ ــسة يو قــاب(  مــا نيس  ل ســه  ســس الةمــ  ح 
  وعـــدون عةبـــس وانبـــس  ـــان علممـــان 2015اب ح  ـــايهن الثار/قنـــاقن و ـــ  الأـــبهخ وو ـــ  النـــه 

احلمهمــس نن حتــ  حمــ  ال ــ لس التأــنقةبس عــن انقــق  هــدا  مناســم  هاســبس ضــا قنلــه  ع بــك الــو مــن 
 بمس ع ر الد ينناابس  أاان و 

س ، رنــ2014و  ــاي نــ   هــ ا الهضــا و جــنا  اايت اعــا ، نيأــ  الــنهب ، ح نوا ــن عــارب  -55
، 2014 ــايهن األول/يق ــممل   12استأـا قس نوهــة عتأــمب  نمهمــس جدقــدة  ونع ــن الــنهب ، ح 

عـــن ربـــهل التههـــبا  الـــو رـــدمتاا   ـــو ال ملنـــس ضـــا ح الـــو التههـــبس الـــو  ين ـــي عاســـتبدال  هـــب  
  ــــايهن األول/  25الـــهل ا  ال ــــبد لــــه ان امـــه   وعــــ ا، ُعــــ   ال ـــبد  قفــــاي  عــــهل  هب ـــاب ل ــــهل ا  ح 

 عيننا   هاسي   2014 ممل يق
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  2015 ورــد  ن ســة احلمهمــس اردقــدة جاهيلــا ن ــناب،  يننقبــاب، لتــ م   جــنا  اايت اعــا  ح -56
 9ولب ـــهذ لـــ   الغاقـــس، وضـــا جـــدول لمـــق قـــنص ع ـــر  ن ـــبم عم بـــس الت ـــهقة مـــدة سالســـس نقـــارب  قـــهرب 

س الثايبــس ل تأـنقةا  وارهلــس  أـنقن األول/ن تــهعن ل ملهلـ 25 ب/ن  ـل  لاليت اعــا  التأـنقةبس؛ وقــهرب 
 ق ممل ل ملهلس الثايبس ل نهاسبا    ايهن األول/ي  27األول لاليت اعا  النهاسبس؛ وعهرب 

 ب/ن  ـــل  مـــن زـــاولا  ق ـــ  مـــنارب  مـــن  9و    ـــ م اايت اعـــا  الـــو جـــن  ح  -57
  اعا  التاعةس لالحتاي األو وأ  او  المفا ة مث  عةثس مناربس اايت

د  اعةـــة من مــا  الـــد فا  عــن نينـــها ا ي ــان، ح  اـــا  التةــاون مـــا الأــبمس الهانبـــس ورــ -58
ل ــدفا  عـــن نينــها ا ي ـــان، واس ــ  الـــهاق ملناربــس اايت اعـــا  واس ــ  اهـــاقو ل ملاــا  الفاع ـــس 

من ـــ اب مـــن  728 ـــس احلمهمبـــس، قـــ رب مناربـــس مـــا قينـــا ب ي ـــف نعـــداي منا ـــ  اارـــ ا  الـــو نربمـــة )
ح املاهـس(  ويأـن    ـو املن مـا   يننقـناب جـد  مف  ـ  عـن  48.27منا ـ  ن  عن ـبس  1 508نه  

األندان الو عاد  ورهعاا مث  نعمـال الةنـف، سـها  ربـ  اايت اعـا  )نـدون تـ  عم بـا  
 ب/ن  ــل ( نو قــهرب اايت اعــا  اا ــك  2متهل/قهلبــك و 9ا تبــال وحمــاولو ا تبــال ح الفــ ة مــا عــ  

منا ــ  ارــ ا (  وقينـــال  ن  104نــهاين عنــف وعم بــا    وقــن ح مــا ا قينــ  عــن )  ــملب  ورــه  
عــدة مما ــ  ارــ ا  رــد ا  مــهن ان مــة الينــايهن ح قــهرب اايت اعــا  و ــ لو الأــ ن عالن ــبس  ل 
عـــدة منعـــح  ةـــن  ث ـــهن األنـــ اب ال باســـبس نو املـــنارب  الـــ قن قينـــال  نـــم نجـــملوا املين عـــ  ع ـــر 

 هن هــــم  ومــــا  ــــان الــــو لبحــــدن، ننبايــــاب، لــــها ضــــةف عنبــــس عةــــ  مين ــــه ا  ا تبــــا  مــــن ق ــــه 
اارـــ ا  امل ـــنهعس مـــن الـــه ا املينـــهس الـــو    مـــن   ـــمن ســـنقس عم بـــس اارـــ ا ، نو عةـــ  هـــنايقق 
اارــ ا  الــو  ايــة عبــا ة عــن ن بــاس هــغسة عــفافس، نو احلــمل الــ     قُف ــ ، ح عةــ  احلــاا ، 

مـــن منا ـــ  اارـــ ا   102  ةـــا ق ـــم  هـــم عـــاار ا  مـــنة سايبـــس  وربـــ   ن مـــن هـــب  نهـــاعا املين عـــ
نربمـــة ح نمـــا ن  ـــس مالهمـــس،  ضـــا نربمـــة ح عبـــه   اهـــس نو ح املاللـــي ال ب بـــس  و ايـــة لنـــا  
ـــا ورـــا اســـتبةاي الـــبة   نق ـــاب عةـــ  الأـــمه  الـــو  متنـــف ظـــنو    ـــملب  املنعـــح  نيف ـــام و ض 

ح املاهـــس ح الب ـــد  18ي ـــبس املأـــا  س ح التههـــبس الـــو ع ـــ  متهســـلاا     مـــا نعـــس  ل نن(16)مـــنام
 ونر  من الو عالن بس  ل الةاهمس ع ر ننا م د  من م اي  الين ق 

وع ــب  لــ   التملــاولا  اريلــسة ا ــ  املناربــهن الهانبــهن، ح ع ــس مــا اــالبها عــك، ا جــنا   -59
ــــس حتينبــــق جــــد   وم ــــتين  ح يا ــــ  اس ــــ  املؤرــــة  لاليت اعــــا ا  وا جــــنا   ينبــــبم متةمــــق ل ةم ب

اايت اعبــسا .   ب عغبــس حتدقــد امل ــؤولبا  و هــالع األ لــا  ومب ــس منــاخ ل ثينــس ق ــاعد ع ــر  جــنا  
  (17)ايت اعا  ن نس ح الب دا

__________ 

 (16) Réseau national de défense des droits humains, Conseil national d’observation électorale, Conseil haïtien des 

acteurs non étatiques, « Rapport sur le premier tour des élections législatives partielles », Port-au-Prince, 25 

août 2015 (voir le lien : http://touthaiti.com/touthaiti-actualites/4549-election-9-aout-2015-rapport-complet-

sur-le-premier-tour-des-elections-legislatives-partielles-rnddh-cno-conhane)   
 املنجا يف ك   (17) 
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ورـــد اســـتملاب  ـــ  مـــن احلمهمـــس واس ـــ  املؤرـــة لاليت اعـــا ، ع ـــر األرـــ  ج هبـــاب، لـــ لو  -60
ــــهرب الل ــــ  وجــــن  اايت اعــــ  أــــنقن األول/ن تــــهعن ح ظــــنو  نف ــــ    ا ا  فةــــة ي ــــبس  25ا  ق

ح املاهــس  وا ــن اهــتال  مناربــس اايت اعـــا ، املمــه ن مــن اله ــاا   ــس احلمهمبـــس  25املأــا  س  ل 
(، نن اراـــــــال املةـــــــق Solidarité Fanm Ayisyènالــــــثالن املـــــــ  ه ة نعـــــــال  ومن مـــــــس  اعةــــــس ن ـــــــنس )

ا ااهــــتال  وا ســــبما فبمــــا قتة ــــق   التههــــبا  .   ب الــــو  ينــــدرب ءــــعاايت اعــــا  ارــــد  اعــــر عةــــ
قت ـــ  عـــبة  التح ـــسا  لةم بـــس اارـــ ا     ا  وعـــ ا ا   هلقـــا علارـــا  ااعتمـــاي ح الهرـــة  ضـــا

املناســ ا، واجــنس  ــهفس املــهاي اايت اعبــس ح مة ــم منا ــ  اارــ ا ا، واعــا  ة الأــناس الهانبــس ح 
  (18) ، و اية لنا ، ح مة م مما   اار ا  امننة واندة ع ر األر ا  م  عم بس اار ا 

 ـــس نن اهـــتال  مناربـــس اايت اعـــا  ن ـــد نق ـــاب نـــدون عـــدة زـــاولا  ة ـــا اضـــلن   ل نن  -61
 أـــــنقن  25خي ـــــص  ل نن ا  ـــــو اراـــــهي    مـــــن  افبـــــس لتتـــــها رب عم بـــــس اارـــــ ا  الـــــو يا   قـــــهرب 

يئ الد ينناابــسا  الــو نيــك، ن ــ  ااهــتال ،  ايــة لنــا ، لــ   ، مــا املبــا2015األول/ن تــهعن 
املــنة نق ــاب، منا ــ  ارــ ا  نربمــة ح نمــا ن  ينــا ضــمن م مبــا   اهــس،  مــا نن مين ــه ا  اارــ ا  
   من مالهمس، و ان عا ممان  لالس احلـمل مـن األهـاعا، وُسـمل ة، عهجـك عـارب، عـدة زـاولا  نرـدرب 

ن ا قنتمـهن  ل استمـا املـدر ولمـنام ان ـدوا ع يف ـام ننـم  ث ـهن ع باا مناربهن مأمه  فبام ةـ
األن اب ال باسبسا، وما الـو  ا  جـ   مـن ةا سـا  ن ـنس  ـس الـو  ومـن عـ ن لـ   التملـاولا  
نن  أــس  ل أــاو ، ح  ن  ااهــتال ، فبمــا قتة ــق قــدون عم بــس   وقــن  ولتملنــ  الــو، نوهــر 

همــس ع مســا  مؤس ــا  املناربــس اايت اعبــس الــو ن ــ ة ع ــر  عايــس مالبــس ااهــتال  احلمهمــس اعنأــن را
مـن الدولــسا   مــا نوهــر اس ــ  املؤرــة لاليت اعــا  اعــلجنا  حتينبــق ح ســ ه با  مؤس ــا  املناربــس 
اايت اعبــــــسا، واالتــــــدربق ح الةم بــــــس اايت اعبــــــسا واااــــــاا ا جــــــنا ا  الت ــــــحبحبس فبمــــــا قتة ــــــق 

  (19)، وما  ل الو من امللال 2015ل/يق ممل عايت اعا   ايهن األو 
املؤرــــــة لاليت اعــــــا  نن اااحتــــــاي  اس ــــــ ، نع ــــــن 2015 أــــــنقن الثــــــار/يهفممل  10وح  -62

( اي ــح  مــن راهمــس اهب ــا  الهانبــس الــو حيــق هــا مناربــس UNADAالــهاق املةــق عالتنمبــس التلببينبــس )
  (20)علارا  ااعتمايا سس عم بس اار ا  والو ع ب  الت وقن و هلقا

__________ 

 (18) Solidarité Fanm Ayisyèn, Conseil national d’observation électorale, Conseil haïtien des acteurs non étatiques et 

Réseau national de défense des droits humains, « Scrutin du 20000000005 octobre 2015 : une vaste opération de 

fraude électorale planifiée », Port-au-Prince, 12 novembre 2015, p. 46, (voir le lien : http://touthaiti.com/touthaiti-

actualites/4664-rapport-complet-scrutin-du-25-octobre-2015-une-vaste-operation -de-fraude-electorale-planifiee-

rnddh-et-la-coalition-des-observateurs)  
  50 ل  46املنجا يف ك، ال فحا   (19) 
 ,« L’UNADA est retirée de la liste des organisations d’observation électorale »اس   املؤرة لاليت اعا  (20) 

communiqué de presse n
o
 80, 10 novembre 2015 (voir le lien : www.cephaiti.ht/Information-electorale/108-

COMMUNIQUE-DE-PRESSE-80.html)  
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ون ـــ  النتـــاهج األولبـــس ل ملهلـــس األول لاليت اعـــا  النهاســـبس، الـــو يأـــنلا اس ـــ  املؤرـــة  -63
ـــنهب  نـــ ب  بـــة  ـــال )الـــننس  لاليت اعـــا ، ن ـــ  ال ـــبد جهفنبـــ  مـــههب ، ولـــه منعـــ  نـــ ب ال

ــــــــر ي ــــــــبس PHTKاحل بينــــــــس( ) ــــــــس مــــــــن األهــــــــها  ) 32.81( ع  هــــــــه اب( مــــــــن  511 992ح املاه
هـــه اب هـــحبحاب، ح نـــ  جـــا  ح املن بـــس الثايبـــس ال ـــبد جـــهي سب ب ـــتان مـــن  1 538 393 نهـــ 

 25.27(،  ا ن ــ  ع ــر ي ــبس LAPEHنــ ب احتــاي احلن ــس البدق ــس مــن نجــ   ينــدرب وحتــن   لــاقو )
هــه اب(؛ وجــا  ح املن بــس الثالثــس ال ــبد مــههب  جــان عــا ل، مــن  394 390ح املاهــس مــن األهــها  )

ح املاهــــس مــــن  14.27س عبتبــــة يق ــــال  )نعنــــا  يق ــــال  عال غــــس المنقبهلبــــس( عن ــــبس نــــ ب املةا ضــــ
هـــه اب(؛ وجـــا   ح املن بـــس الناعةـــس ال ـــبدة مـــا ق  يا ســـب  مـــن نـــ ب فـــار  222 646األهـــها  )

ح املاهــس مــن األهــها   7.05افــااس املينــنب مــن الــنهب  األســبق ن ق ــتبد  ا ن ــ ة ع ــر ي ــبس 
وجــا  ح املن بــس اريام ــس ال ــبد  قنقــو جــان عا ب ــة مــن نــ ب نن ــس الةمــ   هــه اب(؛ 111 049)

هــه اب(؛ وجــا   56 671ح املاهــس مــن األهــها  ) 3.63(  ا ن ــ  ع ــر ي ــبس MASااعــ ا ي )
ـــــس ال ايســـــس ال ـــــبد جـــــان لنـــــن  ســـــبهون مـــــن نـــــ ب  قـــــنمن  قبـــــو )ُنـــــ   لـــــاقو عال غـــــس  ح املن ب

نهـــها (، ح نـــ   39 005ح املاهـــس مـــن األهـــها  ) 2.50المنقبهلبـــس(،  ا ن ـــ  ع ـــر ي ـــبس 
ح املاهــس مـــن األهــها  ومـــن لــؤا  املنعـــح   13.05منعـــحاب   ــن الن ـــبس املتبينبــس ورـــد لا  48 يناســم 

ح املاهــس  1 ح املاهــس مــن األهــها  ون ــ  البــارهن ع ــر نرــ  مــن 1سالســس ن ــ  ُ ــ   مــنام ع ــر ي ــبس 
  (21)من املين ع  أل  واند من املنعح  ح املاهس 1.42ح ن      ه  ي بس 

و  قهرــا ننــد نع ــا  اس ــ  املؤرــة لاليت اعــا  الت ــةس، ولــه ال ــبد جــا بهس جهلقــف،  -64
 أـــنقن  25ةثـــ  رلـــا  نينـــها ا ي ـــان، ع ـــر النتـــاهج األولبـــس لاليت اعـــا  النهاســـبس الـــو جـــن  ح 

 ب/ن  ـــل  يون نن قـُة  ـــ   9يا   ح  األول/ن تـــهعن وا ع ـــر يتـــاهج اايت اعـــا  التأـــنقةبس الـــو
  مث نع ـــن، انينـــاب نن اال ـــب  ارـــهلن  و ا   ف ـــك التهربـــا لـــه الأـــو (22)امتناعـــك ح منن ـــس نول

    (23)لب   ا ا
وعةـد ا ف ـاع عـن النتـاهج األولبــس عين بـ  ايـملس املنعـحهن ال ــتس الـ قن جـااوا ح املن بـس الــو  -65

  ــو النتــاهج وورةــها عبايــاب قؤ ــدون فبــك نن ايأــن لــ   النتــاهج قةــهي   ــة الفــاه  األول  ل اللةــن ح 
  (24)عال ا نة  ل ف ة اايت اعا  النمسبس الو  اية  دو  حتة األي مس الد تا ه قسا

__________ 

 (21) Conseil électoral provisoire, « Élections octobre 2015 – Résultats préliminaires Président premier tour », 5 

novembre 2015 (voir le lien : https://electionpresidentielle.cephaiti.ht/rapport_PR/resume-presidentielle.pdf)  
 (22) Journal Le Nouvelliste, « Résultats : Jaccéus Joseph, membre du CEP, n’a ni signé, ni expliqué », Port-au-Prince, 9 

novembre 2015 (voir le lien : http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/152232/Resultats-Jacceus-Joseph-

membre-du-CEP-na-ni-signe-ni-explique#sthash.5xnc077H.dpuf)  
 (23) Journal électronique Haïti Libre, « Haïti – Actualité : Zapping electoral… », 13 novembre 2015  
 (24) Les voix du monde, « Présidentielle en Haïti : les résultats du premier tour contestés », 7 novembre 2015 (voir le 

lien : www.rfi.fr/ameriques/20151107-haiti-manifestations-resultats-premier-tour)  

http://www.rfi.fr/ameriques/20151107-haiti-manifestations-resultats-premier-tour
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 أــنقن الثــار/يهفممل، نهــد  اس ــ  املؤرــة لاليت اعــا  مــ  نة لت ــحب  مــا جــا   12وح  -66
و  ـــة  حم ـــناب مـــن اواضـــن الـــو  النـــاس عـــ ن لنـــا  ان عةماهـــس عـــالرب  92ح الببـــان ال ـــحفي  رـــم 

اســتبةد  عــداب مــن اواضــن املــاهت  وال ــتس والت ــة  الــو نع ــن عناــا ســاعينابا،  ألنــا عــاعتاا انيــها  
أت فـــس مــــن الت وقــــنا مثــــ  اعـــدي األهــــها  الــــو نيق ءــــا والـــو  فــــها عــــدي امل ــــمل   ح مما ــــ  

 ا عـــــ  األ رـــــارب والمتاعـــــس فبمـــــا قتة ـــــق ق ـــــاب األهـــــها  املـــــدل ءـــــاا، اارـــــ اعا، نو اووجـــــهي فـــــا
  (25)اوجهي   هقبا   نم عن ندون   وقنا وما  ل الو من األسباب نو
 ــــــايهن األول/يق ــــــممل   ا رــــــن   ال ــــــ لس   25و  ُزــــــن اايت اعــــــا  املينــــــن  نــــــدوساا ح  -67

ــــس، ح  ــــس   16التنفب ق ــــا ، وعمــــد اس ــــ   ــــايهن األول/يق ــــممل،  يأــــا  رن ــــبم اايت اع ــــس لتينب وانب
 ــايهن األول/يق ــممل،  ل   جبــ  اايت اعــا   ل نجــ   ــس م ــم ر،   21املؤرــة لاليت اعــا ، ح 

  (26)اي ناب ملا رد قمهن لتههبا ك من  سا  حمتم س ع ر امل ي ح اردول ال مق لاليت اعا ا
 ــايهن   24مــن اايت اعــا  النهاســبس ح ورــد نع ــن عــن مهعــد جدقــد  جــنا  ارهلــس الثايبــس  -68

 ـــــايهن الثار/قنـــــاقن   3والـــــو عةـــــد نن ســــ مة ال ملنـــــس  يننقنلـــــا  ل الــــنهب  ح  2016الثار/قنــــاقن 
والــ   نعــد  فبــك   ــس التههــبا  مناــا انيــك ا عــد، مــن نجــ  ااســتمنا  ح الةم بــس واألمــ  ح نن 

ااجتمــاعي،  ـــهافن عــب   خـــا:  رامــس نـــها   مــهن املأــا  س ح اايت اعـــا  ن ــمل وح حتينبـــق ال ــ م 
سباســـــي عـــــ  أت ـــــف الفـــــاع   ح الب ـــــد و جـــــنا  مناجةـــــس متةمينـــــس ل  لـــــس الفنبـــــس مل ـــــؤولبس اآللبـــــس 

  (27)اايت اعبس عن ندون التملاولا  الو  نرر، ح ننبان  ثسة،  ل   وقن ع ر يلاا واساا
بـــس   ـــحب  نـــاا  اري ـــ  الـــو هـــانبة وقـــه ي اريبـــس امل ـــتين  نن  هاهـــ  ال ـــ لا  اهاقت -69

اايت اعــا  وقينــهل  ن  رامــس نــها  سباســي والتةمــق ح ي اســس التملــاولا ،  مــا ي ــة ع ــر الــو 
 ههــبا  ال ملنــس،  مــن همــا نن ق ــاما ح حت ــ  مالع ــا  الأــنعبس فبمــا قتة ــق عايت ــاب  هــب  

 مــا قــنص ع ــر   2016اقن عــباف/فمل  7جدقــد ل ملماه قــس الــ    بــدن واقتــك ملــدة تــ  ســنها  ح 
 الو الدسته  

 
 جوانخ أ رو لسيادة القانون يتعين ضمانها )ب( 

  قلنن ن  حت ن ع ـر اسـاا  األ ـنس الـو نعـا   لباـا اريبـس امل ـتين  ح  ينـا قن  ال ـاعينس  -70
ولي   تحق  عاية الن ن فباا عأـم   بـس  ومـن   ـو اسـاا ، ع ـر وجـك اري ـهت، وضـا ي ـارب 

ــــ قن  ــــت  ص ماــــامام ح مةارــــس ســــمل   عينــــا   جــــدقن عالثينــــس، و غب ــــ  الين ــــاة و تبــــس اوــــا م ال
__________ 

 (25) Conseil électoral provisoire, Bureau du Président, « Note rectificative du communiqué de presse n
o
 92 », Pétion-

Ville, 12 novembre 2015 (voir le lien : www.hpnhaiti.com/site/pdf/490pv.pdf). Voir le communiqué de presse n
o
 92, 

daté du 11 novembre 2015, sur le site du Conseil électoral provisoire : www.cephaiti.ht/Information-electorale/120-

COMMUNIQUE-DE-PRESSE-92.html  
 (26) Conseil électoral provisoire, communiqué de presse n

o
 104, 21 décembre 2015 (voir le lien : www.cephaiti.ht/ 

Information-electorale/)  
 (27) Rapport de la Commission d’évaluation électorale indépendante, Pétion-Ville, 2 janvier 2016, p. 12  

http://www.cephaiti.ht/Information-electorale/
http://www.cephaiti.ht/Information-electorale/
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الين اقا امله  س  لبام؛ و ناجا احلق ح احلبـاة الـ   ق ينـي ع ـالل الأـو ع ـر رـد ة ال ـ لس التنفب قـس 
 ا restavèksع ر  اقس ل ا احلق نو استمنا  عالرا  استغالل األافال الو قل ق ع باا اسم ا

ومــن األخبــس ضمــان ا عــا ة  ل  نالــس املأــنو  األوق  هــالع رــايهن الةينهعــا   ل الــنهب   -71
  و أــم  لــ   ا هــالنا  عناهــن مامــس جــداب  تة ــق قينــها ا ي ــان مثــ  2015ح  اا /مــا س 

ن ـــن الةينهعـــس امل يوجـــس واازـــا  عالبأـــن والتمببـــ  ضـــا ح الـــو التمببـــ  الينـــاهم ع ـــر املبـــ  ارن ـــي، 
ا عـاية ارماعبــس، وارــناهم ضــد ا ي ــايبس، والتةــ ق ،  مــا و ي  ةنقفــك ح ا فاربــس منال ــس التةــ ق  و 

و ــــس  مــــن ضــــنوب املةام ــــس نو الةينهعــــس اليناســــبس نو الال ي ــــايبس نو املابنــــس، وااجتاــــايا  الين ــــاهبس 
هـالنا  ل ملنس منال س التةـ ق  ضـا ح الـو التةـ ق  النف ـي  وعـالوة ع ـر الـو، فـلن   ـو ا 

 ةــــ ل  اقــــس املــــننة والــــو عتــــدوقن نــــاا  التحــــنس و ة قــــ  ا اــــا  الينــــايهر الــــ   قةارــــ  ع ـــــر 
 ااعتدا ا  ارن بس 

وعــالن ن  ل نن عنــا  يولــس الينــايهن قُةــد  حتــدقاب وناجــس نساســبس ح لــاقو فــلن اريبــس امل ــتين   -72
نينـها ا ي ـان و عـاية  فةبـ  عمـ   قهي  نن قؤ د نخبـس  عـاية الةمـ  ضن ـ  الـهلقن املم ـف عأـؤون

ال ملنـــس املأـــ  س عـــ  الــــهلا ا  املةنبـــس قينـــها ا ي ـــان  ولــــ ان خـــا عن ـــنان نساســـبان ح   ــــ بو 
فبنــس و ا  الالم ــاواة الةمبينــس الــو  األضــها  ع ــر نن مهاضــبا نينــها ا ي ــان لــي مــن األســباب الد 

  ع ــر لــاقو نن  ينــدماا  ل  لبــا    ــهي لــاقو، و ــ لو مــن نجــ  التن ــبق عــ  التينــا قن الــو  ــ
    2016نينها ا ي ان و ل اس   و اهس  لبس ااستةناخل الدو   الأام  ح عارب 

  
 اإلفالت من العقاب والنتهاكات المرتكبة في الماضي -داس 

 
لنــا  جايــ   اعــا لــك عالرــس وسبينــس ض ــ لس حت ــ  ســباية الينــايهن ولــه قتمثــ  ح ممافحــس  -73

ا فــال  مـــن الةينــاب  ولـــ   املمافحـــس   ــتحق  قال لـــا ال ــدا ة نـــ  قـــتم الت ــد  حلالـــس نينـــها 
 ا ي ان ال ةبس ح لاقو  

 
 معالجة عاجلة للتعويض عن انتهاكات الماضي )أ( 

 ا اســــال، ااســــتمنا  ح التةــــااي مــــا الين ــــبس امللنونــــس عأــــ ن مــــن األخبــــس ضمــــان، ح لــــ -74
ايتاا ا  نينـها ا ي ـان الـو ا  مبـة حتـة ي ـارب الـدقمتا ه   ال ـاعق جـهن   ـهي يوفالببـك  الـو 

  وحيــــ  نن  تهاهــــ  2014نيــــك   حُيــــنل ن   ينــــدرب ا  عــــال عةــــد وفا ــــك ح  أــــنقن األول/ن تــــهعن 
تاا ــــا  ح  اــــا  احلمــــم الــــدقمتا ه  ، ولــــ لو فــــلن مــــن حما مــــس عــــن اهك مــــن امل ــــؤول  عــــن ااي

ال ــنو    ــهفس ال ــمايا  ليناضــي التحينبــق لبةمــ  عاســتيناللبس، وااــاا  ــداعس نمنبــس مأــدية و ــهفس 
امل قد من املها ي )البأنقس واملايقـس واملالبـس( نـ  قمتـ  النملـاع هـ ا امل ـف ا  الد الـس والنمـ   و ـ  

 ةارس امل فا  األ نس ن  قت ىن لك  منق  جاهي  لين بس يوفالببك  عفا  راضي التحينبق من م
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وعـــالوة ع ـــر الـــو، قؤ ـــد اريبـــس امل ـــتين  وـــدياب ع ـــر  ههـــبس اليناضـــبس عليأـــا  رنـــس وانبـــس  -75
لتةـــهق  ضـــحاقا اايتاا ـــا  ار ـــبمس الـــو ا  مبـــة ح املاضـــي حتـــة ي ـــارب يوفالببـــك األب وااعـــن 

ع ـــر نفةـــال الةنـــف الـــو ا  مبتاـــا ارماعـــا  املأـــاءس ل ـــنهب  ونمـــم الة ـــمن، و ـــ لو التةـــهق  
ن ق ــتبد نو ارماعــا  املةا ضــس لــك  وقؤ ــد اريبــس امل ــتين  وــدياب ع ــر التههــبس اليناضــبس عليأــا    ــو 

مــن ربــ  ال ملنــس الهانبــس ل حينبينــس و ي ــا   1995ال ملنــس وامل ــت امس مــن فمــنة ةاس ــس اُننــة عــارب 
  وعـالوة ع ـر  ــداعس جـمل األضـنا  املايقـس والببايــا  1991ح عـارب ضـحاقا اايينـالب الـ   نــدن 

الين ــاهبس املتة ينــس عتحدقــد امل ــؤولبا ، علممــان لــ   ال ملنــس نن   ــام، ح املــدق  املتهســو والبةبــد، 
ح وضـا  ةنقــف ل يأــلس ال عهقــس النامبــس  ل   ســا  احلـق ح الــ ا نة  ومــن عــ ن الــو نن قــؤي   ل 

 لس نينها ا ي ان ح الب د  حت ن جهلن  حلا
وما ا قنبغي   فالـك لـه نن ال ملنـس املةنبـس قينـها ا ي ـان جـا   نقاـا، عنـد اسـتةناخل  يننقـن  -76

، مهافينـــاب لـــنن  اريبـــس امل ـــتين  فبمـــا قتة ـــق ع ـــنو ة التةملبـــ  عااـــاا  جـــنا ا  2014لـــاقو ح عـــارب 
ح التحينبــــق ح ر ــــبس يوفالببــــك خب ــــهت اايتاا ــــا  الــــو ا  مبــــة ح املاضــــي ونوهــــة اعامل ــــي 

و ينـــدد  ـــ  مـــن  ـــان م ـــؤواب عـــن اايتاا ـــا  ار ـــبمس املن مبـــس  عـــان  هاســـس يوفالببـــك  ل الةدالـــس، 
و ةــهق   ــ  ال ــحاقا عةدالــس و ي ــا   وقنبغــي ل دولــس نن   ــا  ههــبا  ال ملنــس الهانبــس ل حينبينــس 

 1994و 1991 ة مــــا عــــ  عــــامي وا ي ـــا  فبمــــا قتة ــــق عاايتاا ــــا  ار ــــبمس املن مبـــس ح الفــــ
 ( 7، الفيننة CCPR/C/HTI/CO/1مهضا التنفب ا )اي ن 

 
 ضرورة تع ي  قدرة ومصداقية الجهاز القضائي بمجمله من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب )ب( 

ا قينت ن ا فال  من الةيناب ع ـر نـاا  ايتاـا  نينـها ا ي ـان  ومـن ال ـنو    ة قـ   -77
جاال الين ا  و  لو فةالبـس اس ـ  األع ـر ل  ـ لس الين ـاهبس ع ـر وـه قـؤي   ل ضمان استيناللبس 

حت ـــ  م ـــداربس املؤس ـــا  مـــن نجـــ  ممافحـــس ا فـــال  مـــن الةينـــاب  اهـــس فبمـــا قتة ـــق جبـــناهم 
الينتــ  عــد اب عــارناهم املن ــهعس  ل نعــهان الدولــس، و ــ لو الةنــف ارن ــي وااعتــدا ا  ع ــر املــدافة  

ان  وقةبـــد اريبـــس امل ـــتين  يعه ـــك الـــو نا يناـــا عازـــا  ال ـــ لا  اهاقتبـــس ح لـــ ا عـــن نينـــها ا ي ـــ
ال ــــــدي، والــــــو نعنعــــــة عناــــــا ال ملنــــــس املةنبــــــس قينــــــها ا ي ــــــان لــــــدس ي نلــــــا ح  يننقــــــن لــــــاقو ح 

 (   17و 16، الفينن ان CCPR/C/HTI/CO/1 ما ا ن نعال  )  2014 عارب
  

 وجهات فاعلة أ رو تؤثر في حقوق اإلنسانالمآسي اإلنسانية المرتبطة بعوامل  -هاء 
 
لنـــا  جايـــ   ـــام  حيـــهل يون متتـــا رلاعـــا  لامـــس مـــن استمـــا اهـــاقو قينـــها ا ي ـــان  -78

وقتمثـــ  ح عهامـــ  وجاـــا  فاع ـــس ن ـــنس مثـــ  التأـــنقد الين ـــن  ع ـــب  المـــها ن اللببةبـــس وايةـــدارب 
 ارن بس والمهلسا  
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 معالجة عاجلة لمشكلة المشردين )أ( 
ــــا   -79 ــــها  املأــــنيقن ح  60 000ا قــــ ال لن عــــ ص ةــــن قةبأــــهن ح أبمــــا  نربمــــة  ق

  وقنبغــي مهاهــ س اراــهي املب ولــس النامبــس  ل  ــهفس وســاه  الةــبك المــند 2010نعينــاب للــ ال عــارب 
عــ ص عنــدما رــارب اريبــس امل ــتين  ع قا  ــك الثالثــس  ل  80 000هــؤا  النــاس  والــ قن ع ــ  عــديلم 

  ولــ ا ااافــاخل قُةــد   ينــدماب ا ســبب   ل  يمــا   و ــ  ا عينــا  ع بــك 2015 اا /مــا س الب ــد ح 
عـ  وحت ــبنك، ومـن نجــ   ـهفس ال ــمن الالهــق الـداهم، ح نرــنب فنهـس ةمنــس، ل ةـاهال  المثــسة جــداب 

 الو ا   ال   من امل بما  ح ظنو  راسبس عةد م ي سة سنها  ع ر ال ل ال 
مـــهال، عف ـــ   ةـــاون  نـــدا ح لـــ ا ال ـــدي، ســـتتهل املن مـــس الدولبـــس ل املـــنة ورـــد  ـــهافن  ن -80

عــــ ص  ولــــ   ن بــــا  جبــــدة فبمــــا قتة ــــق ءــــ    60 000 يا مــــا مــــن نجــــ  ســــد  انتباجــــا  الـــــ 
 املأم س امل ساوقس 

ومــا لال األعــ ات الــ قن عينــها ح امل بمــا  قهاجاــهن نــاا   جــال  ر ــن  مــن جايــ   -81
ربمـــة ع باـــا   ـــو امل بمـــا  ةـــا  ثـــ   لـــناب ياهمـــاب ع ـــر نينـــهرام املنتامـــس مـــال  األ اضـــي الـــو ن

نهـالب  وقؤقــد اريبــس امل ــتين  التههــبس الــو نهـد ما ال ملنــس املةنبــس قينــها ا ي ــان  ل الدولــس اللــن  
عـــ ن ا  ـــمن عـــدرب اـــني ن  عــــ ص مـــن امل بمـــا  يون  ـــهفس عــــدق  لـــك وألســـن ك، ومتمـــ  عبــــا 

ــــــ قن عــــــنيلم ، CCPR/C/HTI/CO/1ال لــــــ ال مــــــن ااســــــتفاية مــــــن ن ــــــهل ياهمــــــسا ) األعــــــ ات ال
 ( 18 الفيننة

 
انعدام الجنسية وحقوق الهايتيين أو المنحبدرين مبن أصبوس هايتيبة والعائبدين مبن الجمهوريبة  )ب( 

 الدومينيكية 
نهـهل نول اريبس امل تين ،  عان عةثتك الثايبـس، عناقـس  اهـس قالـس اهـاقتب  نو املنحـد قن مـن  -82

لاقتبــس الينــايم  مــن ارماه قــس الدومبنبمبــس  ورــد اا ــا اريبــس امل ــتين ، نسنــا  لقا  ــك  ل لــاقو، ع ــر 
ــــــس  ــــــ  ضــــــد نعــــــ ات مــــــن نهــــــهل لاقتبــــــس ةــــــن قةبأــــــهن ح ارماه ق ــــــر نعمــــــال متبب عــــــاايا  ع 
 الدومبنبمبـــس  وقـــهي  اريبـــس امل ـــتين  نن قةـــنب عـــن   ـــامنك مـــا الأـــة  اهـــاقو ح لـــ ا ال ـــدي ونن
قدعه، مـنة ن ـنس، ال ـ لا  اهاقتبـس  ل التههـ   ل ا فـاا مـا سـ لا  ارماه قـس الدومبنبمبـس مـن 
نج  ضمان ان ارب نينها ال ـمان مـن او  األهـهل اهاقتبـس والـت  ص مـن التمببـ  الـ   قتةنضـهن 

 لك ومل اان فيندانم رن بتام  
 

  عب  -أبم الةاهدقن ح  ي   ‘1‘ 
الــ  اريبــس امل ــتين ، ح نق هل/ســبتممل،  ل احلــدوي ارنهعبــس الفاهــ س عــ  الب ــدقن  و ـــان  -83

ــــس  2 500لنــــا  نــــهاق  عــــ ص مــــهلع  ع ــــر ت ــــس أبمــــا  ولــــم قةبأــــهن ح ظــــنو  ح  اق
اهأاعس: ولـم ق ـت  هن  بامـاب مـن المن ـهن والبالسـتبو عـدون اةـارب وا مـا  هـاد ل أـنب وعـدون 

الهمــس، ةــا  ــان، وا قــ ال،  ثــ   لــناب حمــدراب قاــدي عتفأــي نمــناخل مثــ  المــهلسا  منافــق ا هــحاع امل
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 500و ــــان ا قهجــــد، ح امل ــــبم الــــ   لا   اريبــــس امل ــــتين ،  ــــس منناضــــ  ق ــــت دماما للــــا  
ع ص  و  قمن األافال والأـباب  ت مـهن  ممايبـس الد اسـس  و ـان عةـ  سـا ق امل ـبم ق ـنةهن 

ـــس ل غاعـــا  وا مـــنا  فباـــا  و   مـــن لنـــا  ن  الفحـــم عاانتلـــاب ح  جـــها  امل ـــبم ةـــا ق ـــب   لال
    دما  هحبس  يندرب  ما  ان مة م الناس ا  ت مهن نو اراب  ثبة لهقتام 

و اية الب دقس او بس ورنـس مؤلفـس مـن من مـا   ـس نمهمبـس وو ـاا   ةـاون  بـ ل  ـ  مـا  -84
د نع نــة   ــو اراــا  عــن  لــس مــد   ل يينــ  لــؤا  ح اســتلاعتاا مل ــاعدة لــؤا  النــاس  ورــ

املأــــنيقن  ل مــــهاانام ح لــــاقو ومــــنحام مبــــال  مالبــــس متمــــنام، اعتــــدا ، مــــن البينــــا   و ــــان قتةــــ  
امل ـــي ع ـــنعس  ل  جـــنا  عم بـــس النينـــ  ي ـــناب ألن مهســـم األملـــا   ـــان رـــد عـــدن وألن اريبـــارب  ايـــة 

   اي  م اع  عس ح ميناومس املا   
ا ـــن لـــؤا  األعـــ ات ننـــم   قنن ـــها مـــن ربـــ  ال ـــ لا  الدومبنبمبـــس فاـــم قـــنون ننـــم و  -85

 ن ــها ضحــ    ايمــم ولمــن الــو نــدن احتــة ال ــغوا ألنــم  ــايها خيأــهن مــن نن قُلــنيوا مــن 
ــــس  ــــ   لــــم ح نوضــــا   ــــس رايهيب ــــو نع نــــة نمهمتاــــا نن األعــــ ات ال ــــس ال ارماه قــــس الدومبنبمب

 ، وع بك فلنم  ن ها ض     ايمم  2015قهيبك ن قنان/ 17سسن هن عةد 
ورـــد ا بـــة ال ـــ لا  اهاقتبـــس، مـــا اع افاـــا قـــق ال ـــ لا  الدومبنبمبـــس ح مناربـــس اهملـــنة  -86

عـــــ  الب ـــــدقن نـــــ   ة ـــــم نمســـــا  ونوضـــــا   1999ع ـــــر ن اضـــــباا،  عـــــاية الن ـــــن ح عنو ه ـــــهل عـــــارب 
 األع ات املةنض  ل لني رب  الو ضدة  افبس  

ووجـــك اريبـــس امل ـــتين  نق ـــاب يـــدا ب  ل ال ـــ لا  اهاقتبـــس قناعـــدلا فبـــك ااـــاا  ـــداعس عاج ـــس  -87
  ـم  ل عـ ات الةاهـدقن مــن ارماه قـس الدومبنبمبـس، ســها   ـايها ةـن اُــنيوا نو ةـن  ن ـها احتــة 
ال غوا، عاحل هل ع ر اريدما  ال ـحبس و ـدما  التة ـبم والن افـس الأ  ـبس ف ـالب عـن اللةـارب 

 واملا  ال اد ل أنب  
وحيـــنت اريبـــس امل ـــتين  ع ـــر نن قأـــس  ـــ لو  ل نن نوضـــا  األعـــ ات املأـــنيقن الـــ قن  -88

ن عبـــ  مأـــاءس ألوضـــا  املأـــنيقن ةـــن قةبأـــهن ح أبمـــا  ع ـــب  للـــ ال  -قينلنـــهن أبمـــا   يـــ  
ههــبا  و ــس الــو مــن المــها ن اللببةبــس الــو ن ــة ءــاقو، والــو يون  خــال اري  2010عــارب 

اهامــــــس ل غاقــــــس حلينــــــها اهــــــاقتب  نو املنحــــــد قن مــــــن نهــــــهل لاقتبــــــس الــــــ قن قةبأــــــهن ح ارماه قــــــس 
الدومبنبمبــــس  فاــــي نوضــــا   نةــــدرب فباــــا، عأــــم  مل ــــق، نســــباب الةــــبك عــــد اب عــــاحلق ح ال ــــمن 

قــؤسن ح نينــها نساســبس ن ــنس  والــو قؤ ــد ضــنو ة ايتاــا  سباســس متماســمس ح وــال امل ــاعدة  ةــا
جتماعبس مـن نجـ   عـبا  اانتباجـا  األساسـبس لأـنحيس لامـس مـن سـمان لـاقو ةـن زـد يف ـاا اا

 م لنة، ياهماب ونعداب،  ل الةبك ح أبما  املأنيقن  
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   مال  ح م  لس ايةدارب ارن بس ‘2‘ 
( انتمـال  ةـنخل 1ةا قأغ  عال اريبس امل تين  جايبان اسنـان مـن م ـ لس ايةـدارب ارن ـبس: ) -89

( امل ـاان 2ال قن ا  ت مـهن وسـاهق  ثبـة نـالتام املديبـس ولـهقتام ريلـن ايةـدارب ارن ـبس؛ ) اهاقتب 
اودسس عاألع ات مـن او  نهـهل لاقتبـس فبمـا قتة ـق عفينـدانم رن ـبتام ح اريـا  ، وا سـبما مـن 

دون فبــك، نو ق ــ  ارماه قــس الدومبنبمبــس، والــ قن قــنص الينــايهن اهــاقو، نو رــايهن الب ــد الــ   قهلــ
 ةا سا  ن نس، ع ر ننمانم من احل هل ع ر جن بس  

نمــا فبمــا قتة ــق عارايــ  األول فــلن نــاا  الين ــه  الــو قةــار مناــا ي ــارب   ــملب  احلالــس  -90
املديبــس والةــايا  ح لــاقو  ينبــد التمتــا عــاحلق ح احل ــهل ع ــر ارن ــبس اهاقتبــس مــن ربــ  األعــ ات 

  ــو ارن ــبس   يناهبــاب، والــو وفينــاب لن ــارب نــق الــدرب املن ــهت ع بــك ح املةــاقس الــ قن حي ــ هن ع ــر 
 40و 20،  ل نن لنـــا  ي ـــبس  ـــ اوع عـــ  2011اهاقتبـــس  والهارـــا نن التينـــدقنا  نعـــا  ، ح عـــارب 

ح املاهس من األافـال املهلـهيقن ح لـاقو    ـدون نمسـاالم ح سـملال  املهالبـد ةـا قةنضـام مل ـاان 
جن ـــبتام  ولنـــا  المثـــس مـــن اهـــاقتب  ةـــن ا   مـــهن وســـاهق  ةـــ   جبن ـــبتام، ةـــن لـــم فينـــدان 

مةنضــهن ريلــن ايةــدارب ارن ــبس ع ــب  لــ ا الةامــ  و ــس  مــن الةهامــ   وقتةــ   اــالا   ــس  عالمبــس 
 عأ ن نخبس   ملب  الهايا   

حتـــدقو و مامـــ   ورـــد انـــ  اريبـــس امل ـــتين  نـــدون  ينـــدرب ح لـــ ا اازـــا ، مثـــ  مأـــنو  -91
  2012ي ــارب الت ـــملب  املـــدر اهـــاقو الــ   وضـــةتك من مـــس الـــدول األمنقمبــس والـــ   نهـــ  ح عـــارب 

ورـــد ســــاعد الــــو املأـــنو  احلمهمــــس ع ــــر  ـــهفس عــــاايا  مــــبالي لـــ ا  مــــن األافــــال ولهقــــا  
مل ــتين  ملالقــ  البــالغ ،  مــا ســاعد ح حتــدقو ي اماــا اريــات عالت ــملب  املــدر  وقأــملا اريبــس ا

احلمهمـــس ع ـــر م ـــاعفس اراـــهي الـــو  بـــ ها ءـــد  ضـــمان ن ـــهل  ـــ  مـــهاان لـــاقو ع ـــر وســـاهق 
 األنهال املديبس واههقس  

وفبمـــا قتة ـــق ض ـــاان ايةـــدارب ارن ـــبس الـــو قتةـــنخل هـــا األعـــ ات املنحـــد ون مـــن نهـــهل  -92
  يننقــــن  ال ــــاعق،  ل رــــنا  لاقتبــــس واملهلــــهيون ح ارماه قــــس الدومبنبمبــــس، نعــــا  اريبــــس امل ــــتين ، ح

  ورــــد نع نــــة 2014 ب/ن  ــــل   28حمممــــس الب ــــدان األمنقمبــــس حلينــــها ا ي ــــان ال ــــاي  ح 
(، TC/0168/13اوممـس، ح الـو الينـنا ، نن رـنا  اوممـس الدسـته قس ل ملماه قـس الدومبنبمبـس )الينــنا  

ا ح الب ـــد ع ـــه ة  ـــس أللـــ  نجايـــ  نرـــامه  1929اليناضـــي قنمـــان األعـــ ات املهلـــهيقن منـــ  عـــارب 
عنعبس، من احلق ح احل ـهل ع ـر ارن ـبس الدومبنبمبـس، نـ  لـه  ايـة   ـو ارن ـبس نينـاب ممت ـباب 

 هؤا  األع ات نهالب  
 14-169و  بـ   وممــس الب ـدان األمنقمبــس حلينـها ا ي ــان نق ـاب نن عةــ  ننمـارب الينــايهن  -93

، أالفس لال فاربس األمنقمبس  الـو نن لـ ا الينـايهن ق ـةر،  ل نـد 2014نقا /ماقه  23ح ال اي  
مــا،  ل   ــحب  نوضــا  نعنــا  األجايــ  مــن  ــس املينبمــ  الــ قن ولــهيوا ع ــر األ اضــي الدومبنبمبــس 

 ات   ولب ـهذ لـ   الغاقـس، ُهـنف لـؤا  األعـTC/0168/13وال قن االتام اآلسـا  امل  بـس ع ـر الينـنا  
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ح ف تــ  انلــفا واعــا ا  و تة ــق الف ــس انلــفا ضــن نف ــ  ح  ــدوقن امســك ح ســملال  األنــهال املديبــس 
الدومبنبمبــس ح نــ   تة ــق الف ــس اعــا ا ضــن   قف حــها ح الــو  فامل ــمل هن ح الف ــس انلــفا قةتــملون 

ربد نمساهام ح سـمل   ـات   يناهباب مهاان  يومبنبمب   نما امل مل هن ح الف س اعا ا فلن علممانم 
  ــهقس وضــةام  ماــاجنقن عت ــملب  نمســاهام ح  اــا   لــس   ــهقس مث عاألجايــ  ضــمن ما ــس حمــدية 

امل ــمل    (  وعةــد م ــي عــام  ع ــر احل ــهل ع ــر هــفس ماــاجن علممــانPNREنوضــا  األجايــ  )
ورــد  ن  رب عل ــ  ل تملــن  مــن نجــ  احل ــهل ع ــر ارن ــبس الدومبنبمبــس  ضــمن الف ــس اعــا ا التينــد

ــــا  لــــؤا  األعــــ ات ا 14-169حمممــــس الب ــــدان األمنقمبــــس حلينــــها ا ي ــــان نن الينــــايهن  نن اعتب
 نجاي  قةق ضمناب ننمانم من ارن بس ع سن  جةيا  

  ورــــد يأــــن  ال ملنــــس 14-169الينــــايهن  ــــس نن احلمهمــــس الدومبنبمبــــس متــــاي  ح  لببــــق  -94
مل ة نمســــــاالم ضــــــمن الف ــــــس انلــــــفا، راهمــــــس   ــــــم املن  قــــــس لاليت اعــــــا ، عالن ــــــبس  ل الــــــ قن ســــــ

عـــ ص ُيُعـــها  ل   ـــ م وســـاهق  ةـــ   عـــ نم يومبنبمبـــهن والـــو نمـــن حُيبب ـــك اريبـــس  55 000 نمســـا 
 س نن لنا  نع ات او  نههل لاقتبس من ال قن   مام الف س انلفا ا  هجد نمساالم  ،امل تين 

ي نمساهام، ع ـر وسـاهينام ع ـب  عناربـ  عسورناابـس ح   و اليناهمس، نو من ال قن   حي  ها، ما وجه 
نو مالبــس  وح األسنــا ، ق ــ  لــؤا  األعــ ات، مةن ضــ  ريلــن ايةــدارب ارن ــبس ضــا ننــم حمنومــهن مــن 
ارن بس الدومبنبمبس، و من، ضهج  الينبهي الـو قفنضـاا الينـايهن اهـاقو، نن  نةـها مـن احل ـهل ع ـر 

 ارن بس اهاقتبس  
فبمـــا قتة ـــق عاألعـــ ات الـــ قن  نـــد   نمســـاالم ضـــمن الف ـــس اعـــا ا فينـــد نعـــا   احلمهمـــس  نمـــا -95

ع  ـــاب فينـــو مـــنام نف حـــها ح ا ـــ  ربـــد نمســـاهام ح ســـمل  األجايـــ   8 755الدومبنبمبـــس  ل نن 
ضمن املا س اودية  ولنا ، واحلالس   و،  يندقنا   أس  ل نن  ا  األع ات ةن لـم ضـمن الف ـس 

، 14-169تممنــها مــن   ــملب  نيف ــام ح  اــا  ا جــنا  اريــات الــ   قــنص ع بــك الينــايهن اعــا ا   ق
ومة م لؤا  قنحد ون مـن نهـهل لاقتبـس  ولـؤا  مةنضـهن مل ـاان ايةـدارب ارن ـبس عأـم  ياهـم  ا لـن 
قةهيوا راي قن ع ر احل هل ع ر ارن ـبس الدومبنبمبـس عـن انقـق التملـن  وا رـاي قن ع ـر احل ـهل، ح 

قـس امللـا ، ع ــر ارن ـبس اهاقتبــس   مـا نن األعـ ات امل ــمل   ح سـمل  األجايــ  مةنضـهن ريلــن نا
 ايةدارب ارن بس ما   قة   ءم  مهاان  يومبنبمب  عن انقق التملن   

وعــــالوة ع ــــر الــــو، ااملــــا   قةتــــمل األعــــ ات املنــــد ج  ضــــمن الف تــــ  انلــــفا واعــــا ا  -96
 نا لم سبمهيهن، نق اب، مةن ض  ريلن ايةدارب ارن بس  مهاان  يومبنبمب ، فلن نع

وع بـــك، فـــلن اريبـــس امل ـــتين  قـــدعه استمـــا الـــدوق  ل ااـــاا املبـــاي ا  الاللمـــس نـــ  متتثـــ   -97
ارماه قـــس الدومبنبمبـــس الت امامـــا الدولبـــس ح وـــال ايةـــدارب ارن ـــبس  وعأـــم  م مـــهس ن ـــمل،  ـــ  

اايتاــا  مــن ننمــان األعــ ات امل ــمل   ضــمن الف تــ  انلــفا   أــملبا الدولــس الدومبنبمبــس ع ــر
واعــــا ا، نو نعنــــاهام، مــــن ارن ــــبس الدومبنبمبــــس، نــــ  قين ــــر ع ــــر  ــــ   لــــن قتاــــدي األعــــ ات 

 املنحد قن من نههل لاقتبس فبما خيص ايةدارب ارن بس ح ارماه قس الدومبنبمبس  



 A/HRC/31/77 

 

24/27 GE.16-01946 

 

بمـــهن ح ارماه قـــس الدومبنبمبـــس مـــن نبـــو وفبمـــا قتة ـــق عت ـــهقس نوضـــا  اهـــاقتب  الـــ قن قين -98
هــفتام  ماــاجنقن، فــلن اريبــس امل ــتين  قينــن عاملما ســا  اربــدة الــو  تبةاــا احلمهمــس الدومبنبمبــس، 

ع  ـــاب  ومـــن ضـــمن  288 486عهضـــةاا  لـــس   ـــهقس نوضـــا  األجايـــ  الـــو ربـــد  فباـــا نمســـا  
مة ماـــم مـــن نهـــهل لاقتبـــس، عـــ ص،  200 000لـــؤا ،  بأـــن التينـــدقنا   ل نن مـــا ق قـــد ع ـــر 

اسـتهفها الأـنوف املهضـهعس ح  اـا   لـس   ـهقس نوضـا  األجايـ  ولـم قتمتةـهن ع ـفس ماــاجنقن ح 
 نوضا   س رايهيبس، و  و ال فس هاحلس ملدة عارب نو عام   

وفبمـــا خيـــص نـــاا  اللـــني، ق مـــ  اريبـــس امل ـــتين  نن  ت ـــ  احلمهمـــس الدومبنبمبـــس التـــداعس  -99
النامبـــــس  ل زنـــــ  اـــــني األعـــــ ات عـــــد ي ارن ـــــبس نو املةنضـــــ  ريلـــــن ايةـــــدارب ارن ـــــبس، املالهمـــــس 

األعـــ ات الـــدومبنبمب  مـــن نهـــهل لاقتبـــس  ورـــد نع ـــن مفـــهخل األمـــم املتحـــدة ال ـــامي لأـــؤون  نو
الالج   نن اني لؤا  األع ات قنله  ع ـر ايتاا ـا  حلينـها ا ي ـان وقـؤي   ل يأـه  نوضـا  

ـــس، فبمـــا خيـــص اـــني األعـــ ات رـــه  ح لـــاقو   وعأـــم  نعـــم، قتةـــ   أـــملبا احلمهمـــس الدومبنبمب
 اهاقتب  ال قن قتمتةهن ع فس مااجنقن عنعب ، ع ر التينبد عاملةاقس الدولبس ح ل ا اسال  

 
 لجنة للحقيقة والعدالة وتعويض ضحايا الكوليرا )ج( 

مــا لالــة نلمــس المــهلسا  ة ــف ءــ ا الب ــد  مــا نن اراــهي املب ولــس ل ين ــا  املــملرب ع ــر لــ ا  -100
 الهعا  لب ة  افبس  

  عبـ  نبـو  -، نع ـن عـن نـدون وعـا  المـهلسا ح  يـ  2015وح  أنقن األول/ن تـهعن  -101
نق هل/ســـبتممل ويعـــا لا  اريبـــس امل ـــتين  أبمـــا  الالج ـــ  الينـــايم  مـــن ارماه قـــس الدومبنبمبـــس ح 

 22ال ــ لا   ل ااــاا التــداعس الهراهبــس ل ت ــد  ل هعـــا   ومنــ  ا عــالن عــن نــدون الهعــا  ونـــ  
ع  ــاب   17  عبــ ،  -، ع ــ  عــدي الهفبــا ، ح عبــا نوــا  ع ــدة  يــ  2015 أــنقن الثــار/يهفممل 

الهعــا  ن ثــن  نالــس مأــتبك فباــا  ورــد نهــاب لــ ا 90نالــس عــدوس و 40وُســمل   ــ لو ن ثــن مــن 
ا  و مـــا جـــا  ح Tête à l’eauا واFonds Jeannetteومنـــااق ا 2و 1نهـــاب منـــااق عـــا    ـــايو  مـــا

  عبـــ ،  -ميناع ـــس نجنالـــا فنقـــق يعـــم الةاهـــدقن والالج ـــ  مـــا امل ـــؤول عـــن املن ـــ  ال ـــحي ح  يـــ  
ل ــةف البنبــس  ، افــلن الهعــا  قنــ    ل نن قمــهن ن ثــن نــدة ي ــناب 2015 أــنقن الثــار/يهفممل  21 ح

   (28)التحتبس ال حبس ح الب دةا
وقينــهرب اســتمنا  الهعــا  واستأــناا  يلــبالب ا ع ــر ضــنو ة م ــاعفس اراــهي مــن نجــ  الت ــد   -102

ه   الما سس فح   عـ  نق ـاب ع ـر مـدس مال مـس واسـتةملال  يأـا  رنـس لتةـهق  ضـحاقا المـهلسا، 
اــــا مــــن  ةهق ــــا ، والتةــــن  ع ــــر لهقــــا  قبــــو قت ــــىن ن ــــن األضــــنا  الــــو نــــدسة ومــــا قيناع 

امل ــؤول ، ووضــا نــد ل هعــا ، ومــا  ل الــو مــن التــداعس، وفينــاب ل مبــايئ املةتمــدة ح  ــايهن األول/ 
    (29)من رب  ارمةبس الةامس ل مم املتحدة 2005يق ممل 

__________ 

 (28) Radio Métropole : Flambée du choléra à Anse-à-Pitres, 27 novembre 2015   
ااملبـــايئ األساســـبس واملبـــايئ التهجبابـــس عأـــ ن احلـــق ح اايت ـــا  وارـــمل ل ـــحاقا اايتاا ـــا  ار ـــبمس ل ينـــايهن  (29) 

 الدوق حلينها ا ي ان واايتاا ا  اريلسة ل ينايهن الدوق ا ي ارا  
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 استنتاجات وتوصيات -ثالثاا  
 

اداا  لببببح مالحظاتببببه الشخصببببية اقتببببرخ الخبيببببر المسببببتقل  فببببي تقببببارير  السببببابقة  اسببببتن -103
ومالحظات مبن سببقو  طبواس ثالثبة عقبود مبن الب من   عطباء األولويبة لخمسبة جوانبخ أساسبية 
وتركي  الجهود علح تلك الجوانبخ لتجنبخ التشبتت وتيسبير تركيب  القبوو و دراا النتبائ   كمبا 

انبخ مبن اقترخ الخبير المستقل اتخاذ تدابير عاجلبة بشبأن موضبوا واحبد ينبدرج ضبمن كبل ج
 الجوانخ الخمسة المنتقاة  

( هشاشببة األوضبباا القتصببادية والجتماعيببة 1وتلببك الجوانببخ الخمسببة هببي كالتببالي:  -104
( أوضباا السبجون التبي تشبهد اكتظاظباا وتإتقبر  لبح اللمسبة 2التي يعاني منها معظم السبكان  

يتعلبببببه  ( اإلفبببببالت مبببببن العقببببباب و اصبببببة فيمبببببا4( ضبببببعف سبببببيادة القبببببانون  3اإلنسبببببانية  
( آثببار الكببوارا ومببا  لببح ذلببك مببن العوامببل التببي 5بالنتهاكببات التببي حببدثت فببي الماضببي  

 تضر باحترام أبسط الحقوق  
ومببا زالببت مسببألة  عطبباء األولويببة لهببذ  الجوانببخ الخمسببة والمواضببي  البال ببة األهميببة  -105

مببن جديببد علببح  التببي تببرتبط بهببا مببن مواضببي  السبباعة  ويحببرق الخبيببر المسببتقل علببح التوكيببد
  و اصبة اتخباذ تبدابير عاجلبة مبن (30)التوصيات التي قدمها في هذا الصدد في تقريبر  األ يبر

 أجل ضمان: 
 محوس األمية في غضون مهلة زمنية قصيرة ل تصدم العقل   )ن( 
وضبب  حببد لحببالت الحبببس الحتيبباطي المطببوس  ومببن الضببرور   للتصبببد   )ب( 

لمشكلة الحبس الحتياطي المطوس الخطيبرة توسبي  نطباق مببادرات مبن مثبل ةال بارةة ليشبمل 
الملإببات اإلجراميببة والعمببل علببح اسببتدامة تلببك المبببادرات مبب  تببأمين المببوارد الماليببة الالزمببة 

   حتح تعمل تلك المبادرات علح ما يرام 
الحاجببة الملحبببة  لبببح مراجعبببة النتخابببات التشبببريعية والرئاسبببية والوصبببوس بهبببا  ) ( 

  لح نهايتها  
 نشبباء لجنببة للحقيقببة والعدالببة والتعببويض عببن النتهاكببات الجسببيمة المرتكبببة  )ي( 

 في الماضي 
تببببوفير السببببكن الالئببببه ليشببببخاق المشببببردين الببببذين مببببا زالببببوا يعيشببببون فببببي  )ه( 

  ل اس  المخيمات نتيجة لل
  نشاء لجنة للحقيقة والعدالة وتعويض ضحايا الكوليرا ولوض  حد للوباء  )و( 

__________ 

    92-87، الفيننا  A/HRC/28/82اي ن  (30) 
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احتبببرام حقبببوق الهبببايتيين أو األشبببخاق المنحبببدرين مبببن أصبببوس هايتيبببة البببذين  )ل( 
يعيشبببون أو عاشبببوا فبببي الخبببارج ممبببن هبببم معرضبببون لمخببباطر انعبببدام الجنسبببية و اصبببة فبببي 

مكبان كبذلك أن تسبتقبل السبلطات الهايتيبة األشبخاق الجمهورية الدومينيكية  ومن األهمية ب
هيبببه لهبببم الظبببروف التبببي ل تتعبببار  مببب  حقبببوق تالقبببادمين مبببن الجمهوريبببة الدومينيكيبببة وأن 

اإلنسبببان  وأن تضببب  السبببلطات ببببرام  إلدمببباج هبببؤلء بشبببكل مسبببتدام  مبببن الضبببرور  كبببذلك 
الدومينيكيببة وفببي أ  توعيببة السببكان بأهميببة تسببجيل كببل المواليببد فببي هببايتي وفببي الجمهوريببة 

 مكان آ ر  
وفببي الوقببت ذاتببه  ينب ببي للسببلطات وضبب   طببة عمببل تهببتم بحقببوق اإلنسببان وذلببك  -106

بالتشبباور مبب  المجتمبب  المببدني ومكتببخ حمايببة المببواطن  مببن أجببل اتخبباذ التببدابير الهيكليببة 
 الرامية  لح تحقيه ما يلي: 

 سببببيما تمتبببب  جميبببب  الحببببد  بشببببكل كبيببببر  مببببن الالمسبببباواة الجتماعيببببة ول )ن( 
 السكان بالحد األدنح من الحقوق الجتماعية والقتصادية والثقافية  

 ضبببإاء لمسبببة  نسبببانية علبببح ظبببروف الحتجببباز و اصبببة الحبببد مبببن اكتظبببا   )ب( 
السجون  وتهيئة  دمات اإلصبحاخ والنظافبة الشخصبية  وت ويبد النب لء بالطعبام و تاحبة فبرق 

 الدراسة والعمل دا ل السجون  
 تع ي  سيادة القانون  ) ( 
 تحسين فعالية ومصداقية النظام القضائي   )ي( 
وفي كبل المجبالت التبي سببه ذكرهبا  يجبخ العتنباء  بشبكل  باق  بحقبوق المبرأة  -107

 بهدف الحد من الالمساواة الشديدة بين المرأة والرجل  
دة  بالعتمبباد ولتصببحيا الوضبب  فيمببا يتعلببه بحقببوق اإلنسببان فببي البلببد ينصببا  بشبب -108

علببح سببلطة مسببؤولة تعنببح بموضببوا حقببوق اإلنسببان علببح أعلببح مسببتويات السببلطة التنإيذيببة 
تكببون قببادرة علببح ضببمان اضببطالا اللجنببة المشببتركة بببين الببوزارات المعنيببة بحقببوق اإلنسببان 

 بعملها بإعالية  
هببايتي  ول يبب اس الخبيببر المسببتقل يببرو أن باإلمكببان تجبباوز حالببة حقببوق اإلنسببان فببي  -109

و ن كانببت فببي غايببة الخطببورة  شببريطة تنسببيه جميبب  الجهببود المبذولببة بتوجيههببا فببي التجببا  
ذاته ويدعو الخبير المسبتقل  بشبكل  باق  السبلطات والمجتمب  المبدني والمجتمب  البدولي 
 لببح بنبباء توافببه متببين فببي ااراء فببي هببذا الصببدد قببد يكببون منطلقببه التوصببيات التببي تقببدم بهببا  

 لببح مببن التوصببيات ذات الصببلة   ذا اقتضببح األمببر  علببح أن يببؤد  توافببه ااراء غيببر ذلببك  أو
أن يبؤد   لبح المثبابرة علبح ببذس الجهبود مبن أجبل التوصبل  لبح  لبح توليد  رادة سياسية قوية و 
 الحد األدنح من النتائ   
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ويؤكببد الخبيببر المسببتقل مجببدداا علببح أنببه علببح أهبببة السببتعداد للمسبباعدة فببي  نجبباز  -110
 ذا المشروا  ه

وبببببالنظر  لببببح  طببببة تحقيببببه السببببتقرار التببببي وضببببعتها بعثببببة األمببببم المتحببببدة لتحقيببببه  -111
السببتقرار فببي هببايتي  والمناقشببات الببدائرة بشببأن وجببود األمببم المتحببدة فببي ذلببك البلببد  مببن 
األهميببة بمكببان التأكببد مببن  بقبباء مإوضببية األمببم المتحببدة لحقببوق اإلنسببان علببح وجودهببا فببي 

   دعم الجهود الرامية  لح تذليل العقبات الماثلة و عماس حقوق اإلنسان  هايتي ب ر 
 


