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  .٠٥/١٧افتتحت اجللسة الساعة   
ــارير املقدمــ   ــر يف التق ــراف مبوجــب    النظ ــدول األط ــن ال ة م

  )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة
ــن األويل     ــة مــ ــارير الدوريــ ــامع للتقــ ــر اجلــ  إىل التقريــ

ــسابع ــاييت الـــــــ ــابع (هلـــــــ  CEDAW/C/HTI/7) (تـــــــ
  )Add.1 و CEDAW/C/Q/7 و

ــد هــاييت إىل       - ١ ــسة، جلــس أعــضاء وف ــدعوة مــن الرئي ب
   .طاولة اللجنة

قــال يف معــرض اإلجابــة علــى ): هــاييت (الــسيد جــان  - ٢
ــسة     ــاء اجلل ــه ٨٧٤أســئلة املتابعــة الــيت طرحــت أثن  إن حكومت

، “االجتـار ”بـول ملـصطلح     كانت واضحة بالنسبة للتعريف املق    
الــذي ينطــوي علــى عنــصر إكــراه ويعــين ضــمنا أن األفــراد        

وبناء علـى هـذا   . جمربون على أداء بعض األعمال رغم إرادهتم  
ــدم      ــال اخلــ ــن أطفــ ــة ألي مــ ــام املتوقعــ ــإن املهــ ــف، فــ التعريــ

الذين يقومـون باخلدمـة املرتليـة مقابـل         ) restavekالريستافيك  (
وفضال عـن ذلـك، يتعـرض هـؤالء         . التعليم تنطوي على إكراه   

األطفال لإلكراه على القيام بأنشطة أخرى أو يباعون كعمـال    
  . سخرة على احلدود مع اجلمهورية الدومينيكية اجملاورة

قالــت إن العمــل جــار علــى ): هــاييت (الــسيدة مريليــه  - ٣
ومـن  . إعداد قوانني إطارية حول العنـف ضـد املـرأة واملـساواة           

 بشأن قانون املساواة أكثـر مـن أن عنوانـه         السابق ألوانه القول  
  . “املساواة” و “املرأة”سيتضمن كلميت 

قالت إن امليزانية الوطنية غري     ): هاييت (السيدة السيغ   - ٤
كافيــة لتلبيــة كــل االحتياجــات واألولويــات املعــرب عنــها؛       
ــن اخلــارج لكــي        ــا م ــى تعاون ــأن تتلق ــوزارة ب ــادي ال ــذلك تن ل

ويف بعـض األحيـان     . املتنوعة للمساواة تتمكن من تنفيذ آلياهتا     
ال تكون خطط التعاون لدى شركائها مناظرة خلطط القطـاع          

ويتعني على الـوزارة    . مر الذي ميكن أن يشكل عقبة     املعين، األ 

أيضا أن تكافح لكي تـضمن أن تكـون مـشاريع القـوانني الـيت               
ــشريعي،    عت ــال التـ ــدول األعمـ ــضمنة يف جـ ــة متـ ــا األولويـ طيهـ

  . ة اللجنة قيمة يف ذلك اجملالوستكون مساعد
قــال إن احلكومــة تعطــي   ): هــاييت (الــسيد باســتيان   - ٥

حاليــا األولويــة ملــشاريع القــوانني املتعلقــة بإلغــاء الــديون، الــيت  
كانــت موضــع حبــث أثنــاء دورة اجلمعيــة الوطنيــة املعقــودة يف  

يناير، وكان مشروعا القـانونني املتعلقـان بـالقرار         /كانون الثاين 
 واألبـوة املـسؤولة مـدرجني علـى جـدول      plaçageلرمسـي   غري ا 

ــارس /أعمــال دورة آذار ــسان-م ــل / ني ــى أن ٢٠٠٩أبري ، عل
يــتم النظــر يف مــشاريع القــوانني األخــرى الــيت قدمتــها الــوزارة 

وكانت هنـاك تـوترات     . مايو/قبل هناية دورهتا املعقودة يف أيار     
ــة والتــشريعية يف هــاييت   ، ولكــن طويلــة بــني الــسلطتني التنفيذي

ــال     ــدول األعمـ ــع جـ ــاه وضـ ــالن يف اجتـ ــسلطتني تعمـ ــا الـ كلتـ
  . التشريعي على أساس توافق اآلراء

قالـت إن اخلـدمات املقدمـة       ): هـاييت  (السيدة السـيغ    - ٦
لضحايا االغتصاب تتضمن تقدمي شـهادة طبيـة جمانيـة ومـأوى            

  . وطين يتلقني فيه مساعدة طبية وقانونية ونفسية
ــه   - ٧ ــسيدة مريلي ــ (ال ــرح  ): اييته ــانون املقت قالــت إن الق

حول العنف ضد املرأة يغطي مجيع أشكال العنف، ابتـداء مـن            
. العنف املـرتيل وصـوال إىل التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل              

ــة أو إعــادة تأهيــل مل    تــريف قوهــو ينطــوي علــى عقوبــات جنائي
  . العنف، فضال عن أحكام تتعلق برعاية ضحاياه

قالـت إن املناقـشات الـيت       : )هـاييت  (السيدة تشانـسي    - ٨
ت علـى قائمـة القـضايا       تناولت إعداد التقرير، ال سيما اإلجابا     

ــه     واألســئلة الــ  ــة أن ــد أظهــرت للحكوم ــة، ق ــها اللجن يت طرحت
 يف النــهوض مســيكون مــن املــستحيل إحــراز املزيــد مــن التقــد 

ــشأن     ــاملة بـ ــة شـ ــة وطنيـ ــاك سياسـ ــون هنـ ــاملرأة دون أن تكـ بـ
ساواة بــني املــرأة والرجــل وخطــة  املــساواة تتــضمن قانونــا للمــ 

 واألولويـة احلاليـة لـوزارة وضـع املـرأة وحقوقهـا           . عمل وطنيـة  
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تـــشمل الوصـــول إىل النـــساء املهمـــشات هـــي وضـــع سياســـة 
  . ومجيع املؤسسات ذات املصلحة

ــسيدة الســيغ   - ٩ ــة  ): هــاييت (ال قالــت يف معــرض اإلجاب
يــق علــى أســئلة تتعلــق بالتعــاون مــع بعثــة األمــم املتحــدة لتحق  

ــدعم      ــة ي ــابع للبعث ــساواة الت ــب امل ــاييت إن مكت االســتقرار يف ه
وقـــد عملـــت . عمـــل الـــوزارة واملنظمـــات النـــسائية األخـــرى

ويف . الــوزارة علــى إبــراز أمهيــة عمــل هــذا املكتــب يف اجملتمــع 
احلاالت اليت كانت تقترف فيهـا انتـهاكات حلقـوق املـرأة مـن            

املتحدثــة قبــل بعــض أفــراد وحــدات القــوات املــسلحة، كانــت 
تعمل مع وحدة السلوك واالنضباط على معاجلة تلك القـضايا          

  . وتأمني العدالة
قــال إن نقــص املــوارد ولــيس  ): هــاييت (الــسيد جــان  - ١٠

نقص اإلرادة السياسية، هو الذي حال دون إكمـال احلكومـة           
التصديق على العديد من الصكوك الدولية الـيت انـضمت إليهـا         

  . نني احملليةهاييت وتضمينها يف القوا
  ٨ و ٧املادتان 

قالــت إن املــرأة يف هــاييت غائبــة إىل  : الــسيدة نوبــاور  - ١١
وقــد أجريــت دراســة حــول  . حــد كــبري عــن احليــاة الــسياسية 

ــام   ــرأة يف عـ ــسياسية للمـ ــشاركة الـ ــن ١٩٩٩املـ ــألت عـ ، وسـ
التــدابري الــيت اختــذت ملواجهــة العقبــات الــيت حــددهتا الدراســة، 

بالثقافـة األبويـة والتـصورات املتعلقـة        على األخص فيما يتعلـق      
ودعــت إىل النظــر بفعاليــة أكــرب يف    . بــدور املــرأة يف اجملتمــع  

مـــشاركة املـــرأة يف املـــستويات العليـــا لـــصنع القـــرار؛ وعلـــى   
ــة      ــيري الثقاف ــدوة لتغ ــا ق ــة أن تنظــر إىل نفــسها باعتباره احلكوم

 وسألت عما إذا كانـت سياسـة      . املتعلقة بدور املرأة يف اجملتمع    
املساواة بني اجلنسني سوف تتضمن أي أهداف حمـددة لزيـادة           
مــشاركة املــرأة يف صــنع القــرار علــى املــستوى الــوطين وعلــى   

ــديات  ــات والبلـ ــا إذا  . مـــستوى املقاطعـ ــضا عمـ ــساءلت أيـ وتـ
ــائج     ــات أي نت ــانون االنتخاب ــدماكانــت تترتــب مبوجــب ق  عن

ىل املرشحات من النساء يف القـوائم احلزبيـة إ        تصل مشاركة    ال
املائــة، وعمــا إذا كانــت هنــاك أي نيــة لتطبيــق وإنفــاذ   يف  ٣٠

وقالــت إن املــشاركة . إجــراءات خاصــة مؤقتــة يف ذلــك اجملــال
املنخفـــضة للمـــرأة يف اخلدمـــة الدبلوماســـية تـــشري إىل احلاجـــة 

ــر      ــشجيع عمــل امل ــن أجــل ت ــادرات م ــات أةالختــاذ مب  يف البعث
ــة  ــية ووزارة اخلارجيـ ــدت ر . الدبلوماسـ ــريا، أبـ ــها يف وأخـ غبتـ

معرفــة املزيــد عــن مــشاركة املــرأة يف عمليــة إعــادة بنــاء جمتمــع 
  . دميقراطي يف مرحلة ما بعد الرتاع يف هاييت

قالــت إنــه علــى الــرغم مــن  ): اييتهــ (الــسيدة مريليــه  - ١٢
ــل ــشاركة     كـ ــال املـ ــائج يف جمـ ــغ النتـ ــة، مل تبلـ ــود املبذولـ اجلهـ

 عقبـات   السياسية للمـرأة مـستوى التوقعـات، ومـا تـزال هنـاك            
وتـسعى  . تعترض تـصور املـرأة لـدورها ويف اهلياكـل الـسياسية           

الــوزارة ومنظمــات املــرأة مــع جمموعــة مــن النــساء املرشــحات  
ــيري تلــك التوجهــات وضــمان اســتعدادهن      ــة تغ ــد كيفي لتحدي

  . لتّبؤء مكانتهن الصحيحة
قالـت إن مـن بـني العقبـات         ): هـاييت  (السيدة السـيغ    - ١٣

ــة أســرة  أيــضا املــسؤوليات الكــبري  ــها املــرأة كرّب . ة الــيت تتحمل
وفــضال عــن ذلــك، ال يتــوفر لــدى النــساء املرشــحات لــشغل    
ــع       ــالت مجـ ــال محـ ــربة يف جمـ ــن اخلـ ــاف مـ ــدر كـ ــب قـ املناصـ

ــات ــا حيــدد حصــصا     . التربع ــد قانون ــة أن تعتم ــى احلكوم وعل
ملـــشاركة املـــرأة لكـــي تـــضمن هلـــا حـــضورا مهمـــا يف احليـــاة  

 هــذا اجملــال دور قــّيم   الــسياسية، وســيكون لــدعم اللجنــة يف   
  . لبلوغ املستويات احليوية الالزمة على مجيع املستويات

وبــاملعىن الــدقيق للكلمــة، ال يــصح اعتبــار احلالــة يف        - ١٤
هاييت حالة مرحلـة مـا بعـد الـرتاع، حيـث أنـه مل تقـع حـرب،                 

وللمـرأة  . رغم اسـتمرار االضـطرابات املدنيـة لـسنوات عديـدة          
دين ومنظمـات حقــوق اإلنــسان  حـضور رئيــسي يف اجملتمـع املــ  

  . العاملة لضمان التسامح يف اجملتمع اهلاييت
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  ٩املادة 
طلب توضيحا للقـوانني الـيت حتكـم        : السيد فلنترمان   - ١٥

اجلنسية، ال سيما إمكانية حصول املواطن اهلـاييت املتـزوج مـن            
. شــخص أجــنيب علــى جنــسيتني، ســواء كــان رجــال أو امــرأة  

جــزء مــن التــشريع اهلــاييت يــنص  كمــا طلــب أيــضا معرفــة أي  
يــة يف نقــل جنــسيتها إىل طفلــها بوضــوح علــى حــق املــرأة اهلايت

  . كانت جنسية الوالد أجنبية إذا
حق قال إن هاييت تطبق قاعدة      ): هاييت (السيد جان    - ١٦
، أو رابطـــة الـــدم يف جمـــال اجلنـــسية؛ وينبغـــي أن يكـــون الـــدم
ــد ــص     أحـ ــي حيـ ــة لكـ ــسية اهلايتيـ ــن اجلنـ ــدين مـ ــل الوالـ ل الطفـ
ــى ــسية  علـ ــةاجلنـ ــا . اهلايتيـ ــاييت احلـ ــانون اهلـ ــسمح يلوالقـ  ال يـ

باجلنــسية املزدوجــة، وعلــى الطفــل املولــود مــن أب أو أم مــن   
ية اهلايتيــة عنــد بلوغــه اجلنــسية اهلايتيــة أن خيتــار اعتمــاد اجلنــس 

  .الرشد سن
قـال إن الدسـتور ال يـسمح        ): هـاييت  (السيد باستيان   - ١٧

لكـن قـدرا كـبريا مـن النقـاش قـد دار يف              باجلنسية املزدوجة، و  
جملس الشيوخ واجلمعية الوطنية حول إمكانية تعديل الدسـتور     

وســيتم التطــرق إىل هــذه املــسألة أثنــاء الــدورة . يف هــذا اجملــال
  . ٢٠٠٩سبتمرب /يونيه وأيلول/التشريعية املعقودة بني حزيران

  ١٠املادة 
ليت تضمن  سألت عن الكيفية ا   : السيدة زو زياوكياو    - ١٨

هبا احلكومة أن إمكانية احلصول على التعلـيم االبتـدائي اجملـاين            
قد أصـبحت متاحـة يف املنـاطق الريفيـة، ومـا إذا كانـت هنـاك                 
إحصاءات متاحة عن نتائج اجلهـود املبذولـة لتحـسني إمكانيـة            

وســألت أيــضا عمــا إذا كانــت هنــاك  . احلــصول علــى التعلــيم
، ة املـدارس الثانويـ    دراسات عـن معـدالت تـسرب البنـات مـن          

وكم من أولئك البنات تركن املدرسة بسبب احلمـل، ومـا إذا            
وقالـت إن   . كانت تقدم هلـن أي مـساعدة إلكمـال دراسـتهن          

ــاطق احلــضرية       ــني املن ــيم ب ــل التعل ــوارق كــبرية يف متوي ــاك ف هن

والريفية، وسألت عن اخلطط املوضوعة لتقليل هـذه الفـوارق،          
الريفي، ال سيما حملو أمية املـرأة،       ولزيادة توفر خدمات التعليم     

وطلبت أخريا املزيد من املعلومـات      . ذا مسحت األموال بذلك   إ
عن معدالت التحاق الذكور واإلناث بالدراسة اجلامعية وعـن   

  . جماالت الدراسة اليت خيتاروهنا
أشارت إىل النتائج اإلجيابيـة الـيت مت        : السيدة بيمانتيل   - ١٩

 علـى تـدريب األسـاتذة يف نطـاق     إحرازها مـن خـالل التركيـز     
وطلبــت معرفــة مــا إذا كــان . ٢٠٠٧اســتراتيجية التعلــيم لعــام 

جيري إحراز تقدم إلزالة األمناط اجلنـسانية النمطيـة مـن كتـب             
الدراســـة وإىل أي حـــد تـــستطيع احلكومـــة مراقبـــة الكتـــب      

وميكــن . الدراســية الــيت ينتجهــا الناشــرون يف القطــاع اخلــاص  
ساعد إىل حـد كـبري يف ضـمان اشـتمال           لوسائل االتصال أن تـ    

  . الربامج التعليمية على منظور جنساين
قالـت إن التعلـيم هـو أولويـة         ): هاييت ( السيغ ةالسيد  - ٢٠

حكوميــة وإن املنظــور اجلنــساين يف التعلــيم يــشكل جــزءا مــن   
وجيـري إدخـال كتـب مدرسـية جديـدة          . خطة التعليم الوطنيـة   

ــسا   ــا مــن منظــور جن ــداء مــن  مت تنقيحهــا انطالق ين، وذلــك ابت
وعلـى الـرغم مـن أن       . اجلزء الغريب من البلد ويف اجتـاه الـشرق        

ــدخل يف نطــاق القطــاع      ــة الكتــب املدرســية ت شــركات طباع
ــيم      ــة وزارة التعل ــا خيــضع لرقاب ــإن حمتواه ــوافر . اخلــاص، ف وتت

برامج ومنح دراسية لإلبقاء على األمهـات صـغريات الـسن يف           
الربوتوكـول املوقـع بـني وزارهتـا        املدرسة؛ ويف الواقع، مبوجب     

 املـنح   مـن املائـة   يف   ٥٥ووزارة التعليم، تـبني األرقـام أن نـسبة          
  . الدراسية قد أعطيت للبنات

وأضافت أن معدالت التحاق املرأة بالدراسة اجلامعية         - ٢١
قــد ارتفعــت مــن امــرأة واحــدة لكــل ســبعة رجــال يف املاضــي  

 لكـل رجلـني، علـى       القريب إىل معدل حايل يبلغ امرأة واحدة      
الرغم من استمرار تركـز النـساء يف ميـادين الدراسـة التقليديـة              

وشـــددت علـــى احلاجـــة إىل املـــوارد والـــدعم مـــن . كـــالتعليم
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شـــركاء التعـــاون مـــن أجـــل حتـــسني إمكانيـــة احلـــصول علـــى 
  . التعليم، نظرا لألولوية اليت تعريها احلكومة له

انـات الـصادرة    قالـت إن البي   ): هـاييت  (السيدة مريليـه    - ٢٢
ــؤخرا تظهــر أنــه يف املــدارس املهنيــة، ختتــار الفتيــات عــادة        م
مواضـيع مثـل احملاسـبة وصــنع املالبـس، يف حـني خيتـار الــشبان       

وتركــز الــشراكات مــع منظمــات . اهلندســة الكهربائيــة والبنــاء
اجملتمع املدين على إبقاء الفتيات يف املدرسة، وتشجيعهن علـى       

حـــل العليـــا وتقـــدمي احلـــوافز هلـــن دراســـتهن حـــىت املرامتابعـــة 
  . لدراسة املواضيع غري التقليدية

قالت إن وزارة التعلـيم     ): هاييت (السيدة سينسيمات   - ٢٣
تعمــل علــى إدخــال منظــور جنــساين يف مناهجهــا التعليميــة       

وعلــى املــستوى اجلــامعي، مت  . الرمسيــة علــى مجيــع املــستويات 
ظــور جنــساين  مــن مناإدخــال مــادة الدراســات الــسكانية العليــ

وتـــبني . ن واألســـرة والتنميـــةاللمختـــصني يف جمـــاالت الـــسك
 طالـــب ٧٠ ٠٠٠ بـــني حـــوايل ناإلحـــصاءات احلاليـــة أن مـــ 

يف  ٣٦املائــة، مقابــل يف  ٦٤جــامعي يــشكل الــذكور حــوايل  
املائــة مــن اإلنــاث؛ وهــو تناســب ال يــزال كمــا هــو تقريبــا يف   

  . املراحل التعليمية الثالث مجيعها
ــسيد ب  - ٢٤ ــتيانالـ ــاييت (اسـ ــة  ): هـ ــل املاليـ ــال إن العوامـ قـ

. واجلغرافية تؤثران كلتامها على إمكانية احلصول علـى التعلـيم         
املائـــة،  يف  ٤٠وتـــشكل مؤســـسات التعلـــيم اخلـــاص نـــسبة      

. ويتوقف احلصول على الدراسة فيها على القـدرة علـى الـدفع        
 املائة من امليزانية الوطنية للتعلـيم يف      يف   ٨وحاليا ختصص نسبة    

املائـة مـن امليزانيـة لكـي يـتم          يف   ٢٥حني أنـه سـيلزم ختـصيص        
ولكـي تـتم    . حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف جمـال التعلـيم           

مواجهة الفوارق يف إمكانية احلصول على التعليم بـني املنـاطق            
احلضرية والريفية، تركز احلكومة على بناء املزيد مـن املـدارس           

  . العامة يف املناطق الريفية
  

  ١١املادة 
أشـارت إىل ارتفـاع نـسبة البطالـة بـني           : السيدة بـاتن    - ٢٥

وسألت عن ماهيـة التـدابري   . النساء، وخاصة يف املناطق الريفية  
اليت تتخذها مفتشية العمل ملواجهـة التمييـز الواضـح يف سـوق             

وقالـت إن النـساء يتركـزن يف الوظـائف ذات األجـور             . العمل
، وســـألت إذا كانــت هنـــاك  األدىن ويف القطــاع غـــري الرمســي  

ــة      ــة االجتماعيـ ــكال احلمايـ ــق بأشـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــة وطنيـ   سياسـ
مـــن املائـــة مـــن العـــاملني يف القطـــاع غـــري الرمســـي  يف  ٩٠لــــ 

وطلبــت أيــضا معرفــة مــا إذا كانــت اجلهــود ُتبــذل   . االقتــصاد
  .إلشراك املرأة يف الوظائف غري التقليدية

قــــانون وأضــــافت أن أيــــا مــــن القــــانون اجلنــــائي أو   - ٢٦
. ال يـأيت علـى ذكـر التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل        العمـل 

ــق       ــانون املتعل ــشموال يف الق ــك ميكــن أن يكــون م ــع أن ذل وم
ــضا يف       ــرد أي ــي أن ي ــه ينبغ ــا أن ــرأة، فباعتقاده ــالعنف ضــد امل ب

  .قانون العمل
 سأل عمـا إذا كانـت النـساء العـامالت         :السيد برون   - ٢٧

ملقدمـة للنـساء احلوامـل      حلساهبن اخلاص مـشموالت باحلمايـة ا      
مبوجب قانون العمـل، وإن مل يكـن األمـر كـذلك، إذا كانـت           

وتطـــرق إىل عمالـــة  . هنـــاك خطـــط لـــشموهلن يف املـــستقبل   
 يف املائـــــة مـــــن ٧٥األطفـــــال، فقـــــال إن البنـــــات يـــــشكلن 

وسـأل  . ، وال يذهب معظمهـن إىل املدرسـة    “اخلدم األطفال”
الدوليـة يف   عما إذا كانـت قـد طلبـت مـساعدة منظمـة العمـل               

  .معاجلة هذه املشكلة
قالـت إنـه مبوجـب قـانون        ): هـاييت (السيدة غارسون     - ٢٨

العمل، تقوم مفتشية عمـل النـساء بـالتحقيق يف قـضايا التمييـز              
بني اجلنسني وانتهاكات حقوق املرأة يف العمل وترافق النـساء          

. اللوايت يتقدمن بدعاوى الفصل التعـسفي أمـام حمكمـة العمـل       
لتحــرش اجلنــسي لــيس مــشموال يف قــانون العمــل،  ورغــم أن ا

تقــوم مفتـــشية العمــل بإرغـــام أصــحاب العمـــل علــى التقيـــد     
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باألحكام اجلنائية يف ذلك اجملال وتساعد يف مالحقـة منتـهكي           
  .تلك القوانني

قالت إنه يـسرها أن تبلَّـغ       “ لألطفال اخلدم ”وبالنسبة    - ٢٩
الربملـــــان باإلمجـــــاع اتفاقيـــــة   اعتمـــــد ٢٠٠٧أنـــــه يف عـــــام 

 حــول احلــد األدىن لــسن    ١٣٨العمــل الدوليــة رقــم     منظمــة
 حــول أســوأ أشــكال عمــل ١٨٢االســتخدام، واالتفاقيــة رقــم 

ــة       ــات املتعلقـ ــشر املعلومـ ــا لنـ ــود حاليـ ــذل اجلهـ ــال وُتبـ األطفـ
  .االتفاقيتني هباتني
وأضافت أن وزارة الـشؤون االجتماعيـة تـضمن حـق             - ٣٠

عــامالت يف القطــاع الرمســي يف احلــصول علــى  مجيــع النــساء ال
وعلى الرغم من عدم متتع معظـم  . إجازة أمومة مدفوعة األجر   

النــساء العــامالت يف القطــاع غــري الرمســي مبثــل هــذه احلمايــة،  
ــن        ــوفر هلــن شــيئا م ــأمني ت ــهن االشــتراك يف ُنظــم ت ــد أمكن فق

  .التغطية
وقالــت إن منظمــة العمــل الدوليــة أوصــت مبراجعــة        - ٣١
نون العمـــل، وحـــصلت وزارة الـــشؤون االجتماعيـــة علـــى قـــا

أموال التعاون الالزمـة للقيـام بتلـك املراجعـة الـيت جتـري حتـت            
  .إشراف اللجنة االستشارية الثالثية األطراف

قـال إن إلغـاء عقـد عمـل علـى           ): هـاييت  (السيد جان   - ٣٢
أساس اللون أو الـدين أو اجلـنس ميكـن أن يـؤدي إىل مالحقـة                

  . أساس الفصل التعسفيقضائية على
ــسيدة الســيغ   - ٣٣ ــة تعمــل  ): هــاييت (ال قالــت إن احلكوم

ولتـأمني معاملـة    . لرفع أجور النساء يف املصانع واخلدمة املرتلية      
متــــــساوية يف القطــــــاع العــــــام، مت توقيــــــع اتفاقــــــات مــــــع 

ــة لتوظيـــف النـــساء يف    وزارة ــة ووزارة الزراعـ ــغال العامـ األشـ
وىل مكاتب املقاطعات قريبا تنظـيم    وستت. امليادين غري التقليدية  

ــري     ــائف غـ ــوهلن إىل وظـ ــأمني وصـ ــساء لتـ ــدريب للنـ ــرامج تـ بـ
  .تقليدية

  

  ١٢املادة 
ــز    - ٣٤ ــشا دومينيغي ــسيدة أروت ــت إىل موضــوع  : ال تطرق

صحة النساء فسألت عن األسباب الكامنـة وراء زيـادة معـدل            
ــات الرجــال    ــى معــدل وفي ــساء عل ــات الن ــضا  . وفي وطلبــت أي

 كانــت هنــاك خــدمات صــحية نــسائية متكاملــة  معرفــة مــا إذا
  .عدا عن خدمات األمومة واإلجناب

ــشكل      - ٣٥ ــات النفاســية ي وقالــت إن ارتفــاع معــدل الوفي
ــق، وارتفــاع هــذا املعــدل بــني عــامي       ٢٠٠٠ســببا آخــر للقل

وتساءلت عـن التـأثري الـذي ميكـن      .  حيتاج إىل تقليل   ٢٠٠٥ و
أمون علــى معــدل أن يتركــه اإلجهــاض غــري القــانوين وغــري املــ 

ورغــم اخنفــاض معــدالت اخلــصوبة، فإهنــا  . الوفيــات النفاســية
تبقى عالية نسبيا، وهي لذلك ترغب يف احلـصول علـى املزيـد             
من املعلومات عن وصول سـكان األريـاف وذوي املـستويات           

  .التعليمية املنخفضة إىل وسائل منع احلمل واستعماهلا
ساء بفــريوس وســألت عمــا إذا كــان معــدل إصــابة النــ  - ٣٦

 يف املائـة أم أنـه       ١٥اإليدز قد استقر عند     /نقص املناعة البشرية  
مستمر يف االرتفاع، وعما إذا كان اغتصاب النـساء وممارسـة           
العنــف ضــدهن قــد أثــرا علــى معــدل انتــشاره، ومــا إذا كــان    

  .الواقي الذكري متاحا على نطاق واسع
ىل سألت يف معرض اإلشارة إ    :  أبيا -السيدة كوكر     - ٣٧

اخنفــاض معــدل اســتخدام وســائل منــع احلمــل بــني الفقــراء        
. يتم القيام بـه جلعـل وسـائل منـع احلمـل متيـسرة ومتاحـة           عما

وطلبت معرفة ما إذا كانت قد ُوضـعت دراسـات عـن وجـود         
ــع        ــدل املرتف ــأمون واملع ــري امل ــاض غ ــني اإلجه ــة ب ــة حمتمل عالق
 للوفيات النفاسـية، وإذا كانـت هنـاك أي خطـط لـرتع الـصفة              

وطلبـــت أيـــضا معرفـــة املزيـــد عـــن . اجلرميـــة عـــن اإلجهـــاض
العوامل االجتماعية واالقتـصادية والثقافيـة الداخلـة يف ارتفـاع           

. اإليـدز بـني النـساء   /معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية     
ـــ    ــة األخـــذ بنـــهج الـ ــة  (ABCوســـألت عـــن مـــدى فعاليـ العفـ
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ى يف الــسيطرة علــ ) واإلخــالص واســتخدام الــواقي الــذكري   
اإليـــدز، ال ســـيما يف /انتـــشار فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية

ــع ــسي،     جمتمـ ــاوض اجلنـ ــسحة التفـ ــرأة فـ ــام املـ ــه أمـ ــضيق فيـ تـ
  .إذا كانت هناك استراتيجيات وقاية أخرى مستخدمة وعما
ــوثي   - ٣٨ ــسيد تيمـ ــاييت (الـ ــدل  ): هـ ــاع معـ ــال إن ارتفـ قـ

الوفيـــات النفاســـية، باإلضـــافة إىل عوامـــل اقتـــصادية وتربويـــة 
. ى، هي السبب يف ارتفاع معدالت الوفيـات بـني النـساء           أخر

ــالغ     ــات األمهــات احلــايل الب ــاة ٦٣٦وكمــا أن معــدل وفي  وف
 والدة حية هو أعلى معدل يف نصف الكـرة          ١٠٠ ٠٠٠لكل  

الغريب؛ واإلجهـاض غـري املـأمون هـو بالتأكيـد أحـد العوامـل،               
شـــأنه شـــأن مـــشاكل مثـــل التـــأخري يف الوصـــول إىل الرعايـــة  

ة لعالج مضاعفات الوالدة، حيـث أن غالبيـة النـساء يف            الطارئ
  .هاييت ما زلن يلدن يف املرتل وليس يف املستشفى

وأضــاف أن اإلجهــاض ال يــزال غــري شــرعي، ولكــن    - ٣٩
مــضاعفاته ميكــن معاجلتــها دون عقوبــة، قــد بــدأت املنقاشــات 
تــــدور حـــــول إمكانيـــــة تــــوفري إهنـــــاء مـــــأمون للحمـــــل يف   

وأشـار أيـضا إىل أن      . نقـاذ حيـاة األم    االغتـصاب أو إل    حاالت
جمموعة مـستلزمات الطـوارئ يف حالـة االغتـصاب املتـوفرة يف             

حبــة ”املراكــز الطبيــة ومراكــز الــشرطة تتــضمن مــا يــسمى       
ملنــــع احلمــــل الــــيت تــــسبب، مبعــــىن أدق،  “ الــــصباح التــــايل

ــانون بعـــد    ومـــن. اإلجهـــاض ــواحي، مل يلحـــق القـ بعـــض النـ
  .باملمارسة العامة

 إن وســائل منــع احلمــل تــوّزع جمانــا يف املراكــز  وقــال  - ٤٠
الصحية ويباع الواقي الذكري أيضا بسعر مـنخفض أو يـوزع           
جمانا، وبالتايل ليس هناك مانع اقتصادي مـن اسـتخدام الـواقي            

ويعـــود االنتـــشار الواســـع لفـــريوس نقـــص املناعـــة  . الـــذكري
يجـة  اإليدز بني النساء إىل االنتقال املتزايـد للعـدوى نت          /البشرية

العالقة اجلنسية بني اجلنـسني وبـرغم اخنفـاض املعـدل اإلمجـايل             
، ٢٠٠٦ و ١٩٩٣للعــدوى بــصورة مــستمرة مــا بــني عــامي   

ــاع معـــدالت     ــوعي يـــسهمان يف ارتفـ ــدام الـ ــر وانعـ ــإن الفقـ فـ
  .العدوى بني النساء

قالــت إن الدراســات حــول ): هــاييت (الــسيدة مريليــه  - ٤١
ــه بتنظــيم األســرة والقــ   ــة شــجعت  اإلجهــاض وعالقت يم الثقافي

على إزالة الطابع اجلرمي عنه، األمر الـذي تؤيـده أيـضا غالبيـة              
السكان، ولو يف حـاالت االغتـصاب أو عنـدما يكـون احلمـل              

وتــدور جولــة ثانيــة مــن املــشاورات مــع      . مهــددا حليــاة األم 
اجملتمع املدين من أجل الوصول إىل توافق يف اآلراء قبـل تقـدمي             

 الطـــابع اجلرمـــي لإلجهـــاض   مـــشروع قـــانون حـــول إلغـــاء   
  .الربملان إىل
  

  ١٣املادة 
ســـــألت عـــــن االســـــتراتيجيات   : الـــــسيدة أووري  - ٤٢

ــتحقاقات الــــــضمان االجتمــــــاعي   املوضــــــوعة لتــــــوفري اســــ
املائـــة مـــن العـــاملني يف القطـــاع غـــري الرمســـي مـــن   يف ٩٠ لــــ

. االقتــصاد الــذين ليــست هلــم اســتحقاقات يف الوقــت احلاضــر 
يـد عـن مـدى إمكانيـة حـصول النـساء        وطلبت أيضا معرفة املز   

علــى القــروض ومــا إذا كانــت القــروض بالغــة الــصغر متاحــة   
  .للنساء دون حاجة لكفالة

قــــال إنــــه يف حالــــة بلــــده ): هــــاييت (الــــسيد جــــان  - ٤٣
االقتــصادية الراهنــة، حيــث يفــوق عــدد العــاطلني عــن العمــل    
عدد العاملني، يستحيل يف احلقيقة التحدث عن نظام للـضمان   

ــة     . جتمــاعياال ــة املدني ــاملني يف اخلدم ــن الع وإذا كــان كــل م
والقطاع اخلاص وأصحاب العمل فيهمـا مـشتركني يف خطـط           

ويتــضمن . التــأمني والتقاعــد، فــإن املخــاطر املغطــاة حمــدودة     
قــانون العمــل أحكامــا جتعــل أصــحاب العمــل مــسؤولني عــن    

  .يصل إىل مرتب سنة تعويضا عن حوادث العمل ما
ــسيدة مري  - ٤٤ ــهالـ ــاييت (ليـ ــة   ): هـ ــرأة اهلايتيـ ــت إن املـ قالـ

تستطيع احلصول على القروض دون احلاجـة إىل إذن، ولكنـها          
ما تزال تواجه صعوبة يف احلصول على قروض مصرفية عاديـة           
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ــة   ــوفر كفال ــسبب شــرط ت ــروض   . ب ــرامج الق ــد صــُممت ب وق
ــة هبــدف متكــني       ــذها املنظمــات غــري احلكومي ــيت تنف ــساء ال للن

ــروض  صــاحبات األعمــال مــن ا  ــوال والق ــى األم . حلــصول عل
وحيــق للنــساء اهلايتيــات العــامالت يف القطــاع اخلــاص أو يف      
اخلدمة املدنية احلصول على إجازة أمومة مدفوعـة األجـر ملـدة            

  .ثالثة أشهر
  

  ١٤املادة 
ــت إنــه مــن املؤســف أن    : الــسيدة زو زياوكيــاو   - ٤٥ قال

بيـة  التقرير مل يذكر أي سياسات أو استراتيجيات تستهدف تل        
وتساءلت عما إذا كانت اسـتراتيجية      . احتياجات املرأة الريفية  

ــام    ــة لعــ ــة الوطنيــ ــسانيا   ٢٠٠٧التنميــ ــصرا جنــ ــضمن عنــ  تتــ
وأبدت رغبـة أيـضا يف   . كان هناك إطار زمين لتنفيذها     إذا وما

معرفة عدد النـساء اللـوايت يـشاركن يف بـرامج تـشجيع النـساء            
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨صاحبات األعمال يف خطة التنمية لعامي 

وأضــافت أن مــن املهــم معرفــة عــدد النــساء مالكــات    - ٤٦
ــل      ــة األرض مثـ ــق يف وراثـ ــسناء احلـ ــان للـ ــي، وإذا كـ األراضـ

وكيف أثرت قـوانني إصـالح األراضـي علـى حقـوق            . الرجال
  .املرأة الريفية

ذكرت أن احلقـوق املدنيـة والـسياسية        : السيدة أملني   - ٤٧
ة والثقافيـــة بالنـــسبة تـــرتبط بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــ

ــة يف حـــاالت الِقـــران غـــري الرمســـي الـــيت لـــيس    للمـــرأة الريفيـ
فـإذا انتـهت العالقـة      . للمقترنني فيها حـق يف امللكيـة املـشتركة        

خيسر هـؤالء النـسوة مرتهلـن ومـورد رزقهـن يف وقـت واحـد؛                
وتساءلت عما إذا كانت هنـاك أي جهـود ُتبـذل حاليـا لتغـيري               

ت هنـاك أي خطـط إلضـفاء طـابع          هذا الوضع، وعما إذا كانـ     
رمســي علــى حالــة العمــال الــزراعيني لتمكينــهم مــن احلــصول    

  .على استحقاقات اجتماعية
قالـت إن النـساء يف حـاالت        ): هاييت (السيدة السيغ   - ٤٨

الِقران غري الرمسية يشكلن الغالبية يف هـاييت وأن القـانون املعـد             

 يف املـستقبل    ملواجهة هـذا الوضـع سـيقدم إىل اجلمعيـة الوطنيـة           
القريــب جــدا، بعــد البــت يف قــانوين العمــال املرتلــيني واألبــوة   

وأضافت أن النساء الريفيات يـشكلن الـوزارة، الـيت          . املسؤولة
عززت وجودها امليداين بإنشاء مكاتب يف كل مـن مقاطعـات       

وتبذل الوزارة حاليا اجلهود للتغلب على الـنقص        . البلد العشر 
لريفيات مـن خـالل التنـسيق وتـدريب         يف البيانات عن النساء ا    

املوظفني العـاملني يف مكاتـب املقاطعـات علـى مجـع البيانـات،          
ــادم  ــة يف التقريـــر القـ والنـــساء . وســـتكون اإلحـــصاءات متاحـ

ويهــدف برنــامج . مــشموالت أيــضا يف اإلصــالحات الزراعيــة
حتفيز اإلنتاج الزراعي، باالشتراك مع وزارة الزراعة إىل وقـف          

ىل املدن وذلـك عـن طريـق متكـني سـكان الريـف              تيار اهلجرة إ  
  .من البقاء يف أراضيهم

ــه  - ٤٩ ــسيدة مريليـ ــاييت (الـ ــوانني اإلرث ): هـ قالـــت إن قـ
متيز ضد املرأة، رغم أن بعض املمارسات التمييزية مـا تـزال           ال

ــوارد     . مــستمرة ــتحكم يف امل ــساء مــن ال ومــن املهــم متكــني الن
  .اإلنتاجية

  
  ١٦ و ١٥املادتان 

طلبت تأكيدا بأن عدم وجود كـبري       : سيدة أووري ال  - ٥٠
ــرية إصــالح         ــى وت ــأثري عل ــه ت ــيس ل ــا ل ــة العلي ــضاة يف احملكم ق

كمـا طلبـت تأكيـدا بأنـه        . القوانني اليت تؤثر على حقوق املرأة     
ســتعطي أولويــة لقـــوانني العمــال املرتلـــيني واألبــوة املـــسؤولة     

قبلــة، وأشــكال الِقــران غــري الرمسيــة يف الــدورات التــشريعية امل  
وذلــك بعــد عــشر ســنوات مــن املــشاورات واســعة النطــاق يف  
اجملتمــع، بــالنظر ملــا ســيكون لــذلك مــن تــأثري هــام علــى تقــدم  

  .املرأة يف هاييت
وتطرقت إىل موضوع الـزواج، فطلبـت تعلـيال لكـون             - ٥١

.  ســنة للرجــل ١٨ ســنة للمــرأة و  ١٥الــسن الــدنيا للــزواج   
لـزواج القـسري بعـد      وطلبت أيضا معرفة مـدى انتـشار عـادة ا         

االغتصاب، وما إذا كانت هناك خطوات تتخذ لوضـع قـانون     
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شامل لالعتداءات اجلنسية مستقل عن القانون املتعلق بـالعنف         
  .ضد املرأة

قال إن عدم وجود كـبري قـضاة        ): هاييت (السيد جان   - ٥٢
ليس له تأثري على وترية اإلصالح التـشريعي، نظـرا ألن فرعـي             

وباإلضــافة إىل ذلــك، . ن بعــضهما متامــااحلكومــة مــستقالن عــ
 الـذي   ٢٠٠٥ليس باستطاعة القاضي بعد صدور مرسوم عام        

جيرِّم االغتصاب أن يـأمر املغتـصب بـالزواج مـن ضـحيته دون              
أن يصبح بدوره مسؤوال جنائيا، األمر الذي وضع حدا لعادة          

أما بالنسبة لـسن الـزواج، فقـد مت حتديـده يف         . الزواج القسري 
ـــ  ١٩٣٨عــام   ســنة للرجــل، ولكــن  ٢٥ ســنة للمــرأة و ٢١ب

 حـدد سـن الرشـد بالنـسبة جلميـع األمـور             ١٩٨٠دستور عـام    
ـــ     ــزواج، ب ــا ال ــا فيه ــة، مب ــا،    ١٨املدني ــرأة مع  ســنة للرجــل وامل

وسيبدأ العمل على قـانون مـستقل حـول العنـف اجلنـسي بعـد               
  .إقرار القانون املتعلق بالعنف املرتيل

 إن القـــــوانني املتعلقـــــة قالـــــت: الـــــسيدة بيمانتيـــــل  - ٥٣
باالغتصاب وأشـكال االعتـداء اجلنـسي األخـرى حديثـة جـدا             
وإن احلاجــة تــدعو لكــثري مــن العمــل لتوعيــة النــساء حبقــوقهن  

  .مبوجب تلك القوانني
 من القانون املدين    ١٣٣قالت إن املادة    : السيدة باتن   - ٥٤

ـــ       ــزواج بـ ــن الـ ــدد سـ ــة، حتـ ــها الراهنـ ــرأة  ١٥حبالتـ ــنة للمـ  سـ
ــتم تعــديل هــذا احلكــم، تبقــى    ســن ١٨ و ة للرجــل؛ وإىل أن ي

ويشتمل القانون املدين على أحكـام متييزيـة        . تلك املادة سائدة  
أخرى أيضا، وسألت عما إذا كانت هناك أي خطـط لتعـديل            

  .تلك األحكام
قالـــت إن محـــالت نـــشر  ): هـــاييت (الـــسيدة الســـيغ  - ٥٥

الل الــوعي مبــضمون التــشريع اجلديــد جيــري القيــام هبــا مــن خــ
وســائل اإلعــالم احملليــة هبــدف تزويــد النــساء باملعلومــات الــيت   

  .حيتجن إليها ملمارسة حقوقهن القانونية

قـال إن أحكـام دسـتور عـام         ): هاييت (السيد باستيان   - ٥٦
ـــ   ١٩٨٧ ــدها ســن الرشــد ب ــور   ١٨ بتحدي ــسبة لألم  ســنة بالن

  .املدنية قد ألغت أحكام القانون املدين املتضاربة
 هو  ١٩٨٢قال إن مرسوم عام     ): هاييت(جان  السيد    - ٥٧

اآلخر، الـذي ألغـى املبـدأ الـذي يعتـرب مـرتل الـزوج هـو مـرتل                   
ــة ولـــو مبوجـــب    الزوجيـــة، قـــد فكّـــك قبـــضة الـــسلطة األبويـ

ويشكل القـانون املرتقـب حـول أشـكال الِقـران غـري             . القانون
الرمسية حماولة لتصحيح هذا اخللـل يف العدالـة وإلعطـاء النـساء          

  .ال الِقران غري الرمسية حقوق ملكية مشتركةيف أشك
ــسيدة مريليــه   - ٥٨ ــاييت (ال ــزال هنــاك    ): ه ــه ال ت ــت إن قال

بعــــض التــــشريعات التمييزيــــة وإن التحــــدي مطــــروح أمــــام 
احلكومــة لــصياغة قــانون مــساواة شــامل مينــع التمييــز صــراحة   

  .ويلغي كل القوانني التمييزية املتبقية
ــسيدة الســيغ   - ٥٩ ــاييت (ال ــر،   ق): ه ــداد التقري ــت إن إع ال

ــة،     ــة والكــوارث الطبيعي ــالرغم مــن حــاالت الطــوارئ الوطني ب
ــى مواجهــة التحــديات      ــدى هــاييت القــدرة عل ــى أن ل ــدل عل ي

ويتمثــل . املطروحـة أمامهــا بــدعم مــن اللجنــة واجملتمــع الــدويل 
التحــدي الرئيــسي املتبقــي يف نقــص مــشاركة النــساء يف صــنع  

 لـــضخامة املـــسؤوليات الـــيت القـــرار واحليـــاة الـــسياسية، نظـــرا
  .يتحملنها يف مجيع اجملاالت األخرى من حياة البلد

قالت إن إعـداد التقريـر يعتـرب عمليـة إجيابيـة          : الرئيسة  - ٦٠
وأعربت عن أملـها    . بالنسبة للحكومة واجملتمع على حد سواء     

يف أن العمليـة الـيت بـدأت يف هـاييت سـوف تـستمر مـن خـالل         
وفري خـــــــدمات اجتماعيـــــــة التغـــــــيري يف التـــــــشريعات وتـــــــ

  .للمرأة أساسية
  .٢٥/١٧رفعت اجللسة الساعة   

  


