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  .٠٠/١٠تحت اجللسة الساعة افُت  
ــدول األ    ــن ال ــة م ــارير املقدم ــرافالنظــر يف التق  مبوجــب ط

  )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة
التقـــــارير األوليـــــة املوحـــــدة حـــــىت الـــــسابع هلـــــاييت   

CEDAW/C/HTI/7) ،CEDAW/C/HTI/Q/7 و (Add.1 

ــس    - ١ ــوة الرئي ــى دع ــاء عل ــاييت   بن ــد ه ة، اختــذ أعــضاء وف
  .أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة

قالــت إن هــاييت صــدَّقت ): هــاييت (الــسيدة الســيغيو  - ٢
ومتيـزت الـسنوات    .  علـى االتفاقيـة دون حتفظـات       ١٩٨١عام  

اخلمس والعشرون املاضية بـسياق سياسـي حـارب فيـه شـعب             
ن أجل الدميقراطيـة وإقامـة حكـم القـانون، وأصـبحت            هاييت م 

احلكومة ألول مرة يف وضع يتيح هلـا إصـدار تقريـر عـن تنفيـذ         
  .االتفاقية

وأشارت إىل أن الـوزارة املعنيـة مبركـز املـرأة وحقـوق             - ٣
، هــي اجلهــاز الــوطين املــسؤول ١٩٩٤املــرأة، املنــشأة يف عــام 

. نـهوض بـاملرأة   عن وضع سياسات وطنية لتحقيق املـساواة وال       
ومتت صياغة التقرير احلايل من خـالل عمليـة تـشاركية مشلـت           
مؤســـسات الدولـــة واجملتمـــع املـــدين علـــى الـــسواء، ال ســـيما   

وعـالوة علـى    . املنظمات النسائية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان       
ذلك، ظهرت يف الصحافة الوطنية تقارير مرحلية متـواترة عـن     

  .عملية الصياغة
ــة إن   - ٤ ــدأ  ١٩٨٧ دســتور عــام  وأضــافت قائل  جيــسد مب

املساواة بني اجلنـسني، وهـاييت طـرف يف عديـد مـن الـصكوك               
ومبوجــــب الدســــتور، تعــــد . الدوليــــة بــــشأن حقــــوق املــــرأة

املعاهــدات واالتفاقيــات جــزءاً مــن اإلطــار القــانوين للبلــد وهلــا 
غري أن بعـض القـوانني واملراسـيم      . الغلبة على القانون الداخلي   

واســــتهدفت . تتــــضمن بنــــوداً متييزيــــةواللــــوائح مــــا زالــــت 
ــام     ــائي يف عـ ــانون اجلنـ ــدين والقـ ــانون املـ ــالحات يف القـ اإلصـ

 إزالة تلك البنـود؛ وقُـدمت مـؤخراً إىل          ٢٠٠٥ مث عام    ١٩٨٢
ــافية للقـــانون املـــدين وقـــانون العمـــل   . الربملـــان تعـــديالت إضـ

ــني       ــة للمــساواة ب ــة هــي اعتمــاد سياســة وطني واخلطــوة القادم
ــوع    اجلنــسني تتــضمن بو  ــائم علــى ن ــز الق ضــوح مفهــوم التميي

  .اجلنس واشتراط عدم التمييز يف مجيع جماالت اجملتمع
وقالت إن الـوزارة املعنيـة مبركـز املـرأة وحقـوق املـرأة              - ٥

حظيــت هبيكــل ميكِّنــها مــن تنفيــذ رســالتها مــن خــالل إنــشاء   
ــضمان       ــسيق، ل ــساين ووحــدة للتن ــاة املنظــور اجلن وحــدة ملراع

ــسياسة  ــة ال ــرأة   المركزي ــز امل ــشأن مرك ــة ب ــت .  احلكومي ووقَّع
احلكومة بروتوكـوالت مـع وزارات العـدل والـصحة والتعلـيم            
ــة      ــشؤون االجتماعيـ ــع وزاريت الـ ــات مـ ــداد اتفاقـ ــوم بإعـ وتقـ

  .والثقافة
وأردفت قائلة إن القوالـب النمطيـة اجلنـسانية منتـشرة             - ٦

وتزرعهـــا اُألســـرة واملدرســـة والكنيـــسة ووســـائط اإلعـــالم      
وهذه املواقف غالبـاً مـا تكـون        . داخلياً املرأة نفسها  وترسخها  

وقـد  . عامالً رئيسياً يف املمارسات التمييزية والعنف ضد املرأة       
اضطلعت الوزارة حبملة واسعة للقـضاء علـى الـصورة النمطيـة            

ــرأة ــشريعية    . للم ــا الدراســات والبحــوث واإلصــالحات الت أم
عنـــف بـــشأن العنـــف القـــائم علـــى نـــوع اجلـــنس، ال ســـيما ال 

اجلنــسي، فإهنــا أدت إىل صــياغة خطــة وطنيــة ملكافحــة العنــف 
وأضـافت أن احلــوار الــوطين، وهـو آليــة للمناقــشة   . ضـد املــرأة 

والعمل تضم ممثلي الدولـة واجملتمـع املـدين، فإنـه يـشرف علـى               
 بدعم مـن وكـاالت األمـم        ٢٠٠٥تنفيذ خطة العمل منذ عام      

هــاجرات علــى ويــوىل اهتمــام خــاص حبالــة النــساء امل. املتحــدة
احلـــدود بـــني هـــاييت واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، حيـــث تبـــدو  

ــسية منتظمــة  ــام   . اإلســاءة اجلن ــع خــالل ع  ٢٠٠٩ومــن املتوق
اعتمــاد إطــار عمــل بــشأن مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة،    

  .يف ذلك العنف املرتيل مبا
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وقالت إنه على الرغم من أن عدداً من النـساء بلـغ يف          - ٧
يات املناصـب احلكوميـة، فـإن عـدد النـساء      الواقع أعلـى مـستو   

ففــي . صــنع القــرار عمومــاً ال تـزال منخفــضة للغايــة  يف مواقـع 
 يف املائـة فقـط مـن املـوظفني مـن         ٧السلك الدبلوماسـي هنـاك      

ــساء ــسياسية    . الن ــصادية املقدمــة لألحــزاب ال أمــا احلــوافز االقت
لتــشجيع مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية، مبوجــب قــانون   

، فإهنـا ليـست كافيـة       ٢٠٠٨يوليه  /نتخابات الصادر يف متوز   اال
ومــن املعتــزم يف إطــار سياســة املــساواة بــني . ملعاجلــة االخــتالل

اجلنسني اختاذ تدابري خاصة مؤقتة يف شكل حصص للمـرأة يف           
الوظائف اليت تتم باالختيار ويف التعيينـات الـسياسية والـشرطة           

  .الوطنية
ــال     - ٨ ــه يف جمـ ــارت إىل أنـ ــدث   وأشـ ــيِّن أحـ ــيم، ُتبـ التعلـ

اإلحــصاءات تقــدماً حنــو حتقيــق التكــافؤ يف التعلــيم األساســي    
رغم اتـساع الفجـوة بـني الفتيـان والفتيـات يف مراحـل التعلـيم          

وأضــافت أن الربوتوكــول الــذي وقَّعتــه وزارهتــا مــع      . العليــا
وزارة التعلـــيم والتـــدريب املهـــين عليـــه أن يعمـــل علـــى إبقـــاء 

والقضاء على القوالب النمطيـة يف الكتـب        الفتيات يف املدرسة    
وكــان مــن نتــائج ذلــك االتفــاق حجــز  . واملقــررات الدراســية

  .نصف املنح الدراسية لصاحل الفتيات
وأضافت قائلة إن املرأة يف هـاييت مـشارِكة نـشيطة يف              - ٩

ــد غــري أن مــشاركتها غــري معتــرف هبــا وال تلقــى      ــصاد البل اقت
صادية احلاليـة ترمـي إىل إنعـاش        والسياسة االقتـ  . التقدير الكايف 

. قطاع اإلنتاج إذا ما أمكن تأمني التمويل واالئتمـان الكـافيني          
كما يستفيد أعضاء اخلدمة املدنية من خطـة تـأمني اجتماعيـة،            

ــن    ــر م ــون أكث ــسكان  ٣إال أن هــؤالء ال ميثل ــن ال ــة م .  يف املائ
والعمـــال يف القطـــاع الزراعـــي وغـــري الرمســـي، الـــذين ميثلـــون 

. ملائة من قوة العمل، مستبعدون متاماً من تلـك اخلطـة          يف ا  ٩٠
ــع        ــستهدف مجي ــة ت ــة اجتماعي ــدابري محاي ــة ت ــاك أي ــست هن ولي

.  يف املائـة   ٤٢اُألسر املعيشية اليت ترأسها نساء والبـالغ نـسبتها          
وجيــري حاليــاً اســتعراض إصــالح نظــام الــضمان االجتمــاعي،  

الرعايـــة وتـــشمل املـــسائل املقـــرر النظـــر فيهـــا يف إطـــار نظـــام 
الـــصحية نقـــص اخلـــدمات مقترنـــاً بـــالنمو الـــسريع للـــسكان، 
والتوزيع غري املتكافئ للمـوارد بـني املنـاطق احلـضرية واملنـاطق            

كمــا أن ارتفــاع معــدالت الوفيــات النفاســية وتأنيــث . الريفيــة
اإليــدز مــن بــني اجملــاالت    /متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب   

، أنــشأت وزارة واســتجابة لــذلك. األخــرى موضــع االهتمــام 
الصحة والسكان وحدة صحة اُألسرة وتنفذ برناجماً للحد مـن          

وجيـري اسـتحداث سياسـة مقترحـة لـصحة          . الوفيات النفاسية 
اُألم على يد الوزارة املعنية مبركز املرأة وحقـوق املـرأة ووزارة             

  .الصحة العمومية
ويف جمـــال قـــانون اُألســـرة، قالـــت إنـــه حـــىت اعتمـــاد    - ١٠

 عقب التصديق على االتفاقيـة، كانـت        ١٩٨٢عام  املرسوم يف   
املرأة تفقد أهليتها القانونية عند الزواج لتصبح قاصـراً يف نظـر            

وال ينطبـق القـانون املـدين والقـانون اجلنـائي إال علـى              . القانون
املتزوجات، بينما كانـت الزجيـات الرمسيـة سـائدة يف صـفوف              

 يف املائـة مـن   ٥٣ة ومتثل العالقات غري الرمسيـ . األقلية يف هاييت 
االرتباطــات يف املنــاطق الريفيــة، لكــن ال حتظــى بــأي اعتــراف  
قانوين حيث أن الزواج الرمسي هو نوع العالقـة الوحيـدة الـيت             

وتقتــرح الــوزارة مــشاريع قــوانني . هلــا مركــز قــانوين يف هــاييت
ــوَّة      ــة واألب ــات اُألســرية غــري الرمسي ــشأن االرتباطــات والعالق ب

  .هذه احلالةاملسؤولة لتصحيح 
وقالت إنه مت إحـراز تقـدم يف عـدد مـن اجملـاالت منـذ                  - ١١

ــر ــياغة التقريـ ــة   . صـ ــة املقترحـ ــسياسة الوطنيـ ــد ُعرضـــت الـ فقـ
للمــساواة بــني اجلنــسني علــى احلكومــة وُنظمــت ورش عمــل    

ــيت تراعــي الفــوارق بــني اجلنــسني     ــة ال ــشأن امليزن ومــن بــني  . ب
ــشأن شــرو     ــانون ب ــشروع ق ــشريعية، م ــادرات الت ط العمــل املب

ــع      ــشيوخ ومــن املتوق ــه إىل جملــس ال ــازل مت تقدمي خلادمــات املن
  .اختاذ إجراء بشأنه يف اجلمعية الوطنية قريباً
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ومضت قائلة إنه بدأ أيضاً تنفيذ اخلطة الوطنية للفتـرة            - ١٢
وأُنــشئ نظــام  .  ملناهــضة العنــف ضــد املــرأة   ٢٠١١-٢٠٠٥

ها، جلمـــع بيانـــات عـــن حـــاالت العنـــف الـــيت مت اإلبـــالغ عنـــ
وبيَّنت أحـدث   . باإلضافة إىل الرعاية الطبية والنفسية للضحايا     

اإلحصاءات اخنفاضاً يف عـدد حـاالت العنـف املبلـغ عنـها بـني          
؛ ويرجع ذلك جزئيـاً إىل التحـسُّن يف         ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٢عامي  

حالـــة األمـــن عمومـــاً وتـــوافر خـــدمات جديـــدة أيـــسر منـــاالً  
يا االغتـصاب إىل   ويـأيت ضـحا   . ومحالت رئيسية لزيادة التوعية   

مراكز الرعاية الصحية للعالج يف وقت مبكر، واخنفض العدد          
ــها؛ غــري أن     اإلمجــايل حلــاالت االغتــصاب الــيت مت اإلبــالغ عن

وأتــاح . معــدالت العنــف املــرتيل ظلــت كمــا هــي دون تغــيري   
تقيـــيم للتـــدريب الـــذي حيـــصل عليـــه مقـــدمو الرعايـــة إجـــراء 

كمــا وقَّعــت   . تعــديالت خلدمــة الــضحايا علــى حنــو أفــضل      
الـــوزارة بروتوكـــوالً مـــع وزارة العـــدل واألمـــن العـــام بـــشأن 
إجراءات الشرطة فيما يتعلق بالعنف القـائم علـى أسـاس نـوع             

ويـزداد  . اجلنس وتـدريب الـضباط علـى التعامـل مـع الـضحايا            
الوعي بني أعضاء اهليئة القضائية بشأن حقوق املرأة واملـساواة          

مــة قــررت إيــالء اهتمـــام    وأضــافت أن احلكو . بــني اجلنــسني  
خــاص حبالــة النــساء املهــاجرات ومكافحــة اإليــذاء واالعتــداء   
اجلنــسي وقتــل النــساء الــضعيفات علــى احلــدود بــني هــاييت        
ــات      ــني منظم ــاً ب ــدت اجتماع ــة، وعق ــة الدومينيكي واجلمهوري
اجملتمـــع املـــدين وأفـــراد الـــشرطة والـــسلطة القـــضائية يف إدارة   

  .احلدود هبدف معاجلة احلالة
وقالت إن اإلجراءات املقبلـة تـستهدف تعبئـة الـسلطة             - ١٣

على أعلى املستويات من أجل إنـشاء هياكـل تـضمن املـساواة             
ــق هنــج حمــدد وشــامل       ــرأة، مــن خــالل تطبي ــني الرجــل وامل . ب
. وسيستمر تعزيز اإلطار املؤسسي والقـانوين لتحقيـق املـساواة         

ــول      ــاد الربوتوكــ ــان العتمــ ــة الربملــ ــضرورة تعبئــ ــت بــ وطالبــ
وستقوم السلطة القضائية بدور أساسي يف ضـمان       . االختياري

وسـيتم التركيــز  . متاشـي التــشريع الـوطين مــع أحكـام االتفاقيــة   

أيــضاً علــى زيــادة مــشاركة املــرأة يف وضــع الــسياسات ويف       
اخلدمـــة املدنيـــة، إىل جانـــب بـــذل اجلهـــود لتعزيـــز اســـتقالهلا  

لة تلـيب   وأخرياً سيجري تعزيز سياسة صـحية شـام       . االقتصادي
  .االحتياجات احملددة للمرأة

وأضــافت قائلــة إن النظــر يف تقريــر هــاييت ميثــل جمــرد      - ١٤
خطــوة أوىل يف عمليــة طويلــة املــدى لتحقيــق مــساواة حقيقيــة  
بـــني الرجـــل واملـــرأة علـــى املـــستويني الـــوطين والعـــاملي، وإن   
حكومتــها ملتزمــة ومهتمــة بإجنــاز هــذه العمليــة لــصاحل العــامل   

  .بأسره
  ٢ و ١ادتان امل

قالت إهنـا تـود معرفـة اآلليـة الـيت تتـوىل        : السيدة باتن   - ١٥
إعــداد التقريــر وتقدميــه إىل اللجنــة، علــى أمــل إمكانيــة جتنــب   

وحيث أهنا الحظت أن دسـتور هـاييت   . التأخريات يف املستقبل  
ال يتضمن أي تعريف للتمييز ضد املرأة، فإهنـا تـسأل إذا كـان              

ــيت تغطــ   ــوانني ال ــضمن   أي مــن الق ــسني يت ــني اجلن ــساواة ب ي امل
 مـــن ١تعريفــاً يتطــابق مـــع تعريــف التمييــز الـــوارد يف املــادة      

وأضافت أهنا مهتمة ملعرفة خطط توزيع املالحظـات        . االتفاقية
اخلتاميـــة للجنـــة علـــى التقريـــر علـــى أعـــضاء جملـــس الـــشيوخ  

وفيمـا يتعلـق بـالقوانني التمييزيـة الـيت          . وأعضاء جملـس النـواب    
مـــة، تـــساءلت عمـــا إذا كانـــت هنـــاك إجـــراءات  تـــزال قائ ال

لسرعة اعتمـاد القـوانني الـيت مل تـصدر بـسبب العمليـة املطولـة         
السارية حاليـاً يف الربملـان، بـشرط وجـود إرادة سياسـية لتغـيري         

  .تلك القوانني التمييزية
أشار إىل أن لالتفاقية األسبقية علـى       : السيد فلنترمان   - ١٦

ذا كانت السلطة القـضائية أعلنـت       القانون الداخلي وسأل ما إ    
. يف أي وقــت مــضى تعــارض قــانون مــا مــع أحكــام االتفاقيــة  

 من االتفاقيـة بـشأن    ٢من املادة   ) ج(وبعد أن أشار إىل الفقرة      
أوجه االنتصاف، سأل عن كيفية قيام احلكومة بزيـادة الـوعي           
بضمانات حقوق اإلنسان مبوجب االتفاقـات الدوليـة ومـا إذا           
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ــاك أي  ــت هنـ ــساعدة    كانـ ــة أو للمـ ــة القانونيـ ــرامج للمعرفـ  بـ
ــة وأضـــاف أن عـــدم وجـــود رئـــيس لقـــضاة  . القانونيـــة اجملانيـ

ــى       ــأثرياً ســلبياً عل ــضرورة ت ــا ســيخلّف بال ــا حالي احملكمــة العلي
الــسلطة القــضائية، وأضــاف أنــه يريــد أن يعــرف كيــف تعتــزم 

وأشـــــار إىل أن اعتمـــــاد . احلكومـــــة معاجلـــــة تلـــــك احلالـــــة 
اري لالتفاقيـة وشـيكاً سـيجعل مـن األمهيـة           الربوتوكول االختي 

مبكان إدراك احملامني لاللتزامات الدولية للبلد يف جمـال حقـوق           
اإلنــسان، حيــث يــستلزم األمــر اســترتاف أوجــه االنتــصاف       
الداخلية قبل أن يصبح باإلمكان اللجوء إىل إجـراء الـشكاوى           

وأعرب يف ختـام كلمتـه عـن        . مبوجب الربوتوكول االختياري  
ة يف معرفة املزيد بشأن الدور احلايل ملكتـب أمـني املظـامل             الرغب

  .واالعتراف به كمؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان
ــسيدة الســيغيو   - ١٧ ــاييت (ال ــذي   ): ه ــق ال ــت إن الفري قال

وضع مشروع التقريـر اجتمـع مـع رئـيس اجلمهوريـة وأعـضاء              
احلكومــة اآلخــرين قبــل تقدميــه التقريــر وأُنــشئت بالفعــل جلنــة   

صــدار التقريــر بــشأن متابعــة املالحظــات اخلتاميــة      صــياغة إل
  .للجنة
ــضمن      - ١٨ ــه صــحيح أن الدســتور ال يت ــة إن وأضــافت قائل

ــادتني   ــز، إال أن املـ ــاً للتمييـ ــوداً  ١٧ و ١٦تعريفـ ــشتمالن بنـ  تـ
وتقـــدم املنظمـــات غـــري احلكوميـــة النـــسائية  . حتكـــم املـــساواة

، فإهنــا وباإلضــافة إىل ذلــك. ووزارهتــا مــساعدة قانونيــة جمانيــة
شخصياً دخلت يف مناقشات مع وزارة العدل لتقدمي مـساعدة   

ــة جمانيــة  ــب كتيبــات عــن     . قانوني ــا أن االتفاقيــة، إىل جان كم
االغتصاب والعنف ضد املرأة وحقوق املرأة ُترمجـت إىل اللغـة           
الوطنيـــة لتـــصبح املعلومـــات يف متنـــاول أوســـع جمموعـــة مـــن  

دمي الـــربامج ويــشكل التقليــد الـــشفهي القــوي لتقــ    . الــسكان 
اإلذاعية احمللية باللغة الوطنيـة وسـيلة أخـرى لوصـول املـرأة إىل              

  .هذه املعلومات

ــه ســيتم       - ١٩ ــه مــن دواعــي ســرورها القــول بأن وقالــت إن
التوقيع قريبـاً علـى الربوتوكـول االختيـاري بعـد عـودة وفـدها               

  .إىل هاييت عقب النظر يف التقرير
ــسيد جــني   - ٢٠ ــاييت (ال ــي  ): ه ــه ل ــت إن ــدى وزارة قال س ل

العدل أيـة معانـاة بـشأن أوجـه التـضارب بـني القـانون الـدويل                 
والقــانون الــداخلي ال لــشيء إال ألن االتفاقــات الدوليــة هلــا      
ــام        ــرض أحك ــه ميكــن ف ــداخلي، وأن ــانون ال ــى الق ــسيادة عل ال

غــري أن الــصعوبة تنــشأ أحيانــاً عنــدما . اتفاقيــة مــا علــى الدولــة
 عقوبــة تتعلــق بانتــهاك يكــون مــن املطلــوب مــن الدولــة فــرض

وأضــافت أن وزارة العــدل واألمــن العــام بــذلت  . قــانون دويل
جهـــوداً ملتزمـــة لزيـــادة التوعيـــة بـــاحلقوق الـــيت تـــنص عليهـــا  

، عقــــدت أربــــع ٢٠٠٨الــــصكوك الدوليــــة، وخــــالل عــــام 
اجتماعــات بــني أعــضاء رفيعــي املــستوى يف احلكومــة لبحــث   

  .موضوع املعاهدات واالتفاقيات وتطبيقها
ــة        - ٢١ ــام ملدرسـ ــدير عـ ــسمية مـ ــه مت تـ ــة إنـ ــضت قائلـ ومـ

وأشـارت إىل  . املوظفني القضائيني وقُدمت ميزانيـة إىل الربملـان    
أن اجمللس األعلى للقضاء هو اآللية الـيت يـتم مبقتـضاها ضـمان              

وكجــزء مــن رؤيــة اإلصــالح، مت . اســتقالل الــسلطة القــضائية
ــواطن     ــة امل ني مــن تكليــف مكتــب أمــني املظــامل مبــسؤولية محاي
  .انتهاك حقوقهم على يد الدولة، مبا فيها حقوق املرأة

قالــت إن هــاييت كانــت   ): هــاييت (الــسيدة مريليــت   - ٢٢
ختضع للدكتاتورية عند اعتماد االتفاقية، وقد بدأ حبمـاس عـام           

 جتـــدد اهتمـــام الدولـــة بالنـــهوض بـــاملرأة عنـــد إنـــشاء  ١٩٩٤
تيجـة ملـؤمتر املـرأة      الوزارة املعنية مبركز املرأة وحقوق املرأة، كن      

. العــاملي الرابــع، بغيــة تنــسيق إجــراءات الدولــة يف هــذا اجملــال  
ومن املؤسـف إنـه عنـدما أصـبح لكـل شـيء األولويـة، كانـت                 
مــصاحل املــرأة غالبــاً مــا ُتطــرح جانبــاً وكانــت املــساواة تــشغل  
أمهيـــة منخفـــضة يف قائمـــة املـــسائل االقتـــصادية واالجتماعيـــة  

 احلكومـة والـوزارة املعنيـة منـذ عـام           وتعمـل . اجلاري معاجلتـها  
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 علــى إعــداد الــسياسة الوطنيــة للمــساواة وســيتم قريبــاً  ٢٠٠٤
ومبجــرد . تقــدمي تلــك الــسياسة والقــوانني إىل اجلمعيــة الوطنيــة

  .إقرار السياسة، سيبدأ العمل إلعادة صياغة القوانني التمييزية
قـال إن اعتمـاد الربوتوكـول       ): هـاييت  (السيد باسـتني    - ٢٣
ــار  ا ــل أي ــاري قب ــايو /الختي ــة   ٢٠٠٩م ــة للجمعي ــشكل أولوي  ي

كما أن القانون اجلديد بشأن االحتادات غري النظاميـة         . الوطنية
معروض أيضاً عليهـا علـى الـرغم مـن مواجهـة بعـض املقاومـة                
للتغيري؛ وجيـري تعبئـة املنظمـات النـسائية لتعزيـز اعتمـاد ذلـك               

ــشغل منــصب رئــيس قــضاة    . القــانون احملكمــة وفيمــا يتعلــق ب
ــة أمســاء إىل رئــيس        ــدم ثالث ــس الــشيوخ ق ــال أن جمل ــا، ق العلي

  .اجلمهورية، جيري النظر فيها حالياً
قالـــت إن االحتفـــاالت ): هـــاييت (الـــسيدة تشانـــسي  - ٢٤

مــارس ُتــستغل كفــرص / آذار٨العامــة كيــوم املــرأة العــاملي يف 
ــة  ــشر االتفاقيـ ــدور   . لنـ ــوزارة بـ ــب اإلدارة يف الـ ــوم مكاتـ وتقـ

ــد يف ــضاً   تزويـ ــة أيـ ــن االتفاقيـ ــات عـ ــف مبعلومـ ــكان الريـ .  سـ
أُدخلت مواد االتفاقية يف املناهج الدراسية ملدارس الدولة         كما

ــفاء    ــيلة إلضـ ــانون كوسـ ــدارس القـ ــشرطة ومـ ــة الـ ويف أكادمييـ
  .الطابع املؤسسي على تلك املعرفة

  ٣املادة 
قالــت إهنــا شــغوفة لكــي تعــرف : الــسيدة شــوتيكول  - ٢٥
كوالت الثنائية بـني الـوزارة املعنيـة مبركـز          إذا كانت الربوتو   ما

املرأة وغريها مـن الـوزارات واملنظمـات غـري احلكوميـة شـاملة              
بدرجــة كافيــة، حيــث يف رأيهــا أن تنفيــذ االتفاقيــة يقتــضي       

وعلى سبيل املثـال، يف معاجلـة العنـف         . تعاوناً متعدد األطراف  
القائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس يلـزم تـَدخُّل مـوظفي الـصحة                 

لعامـــة والعمـــل والـــشرطة والعمـــال االجتمـــاعيني، ومكتـــب  ا
وأضافت أهنا تود أيضاً معرفـة      . املدعي العام والسلطة القضائية   

املزيــــد عــــن املــــوارد البــــشرية واملاليــــة املقدمــــة إىل مكاتــــب 
وليس من الواضح لديها أيـضاً مـا إذا كانـت خطـة             . اإلدارات

ة  شــــاملة أو موجهــــة للمــــرأ٢٠١١-٢٠٠٦العمــــل للفتــــرة 
كمـا تـود أيـضاً معرفـة إذا كانـت هنـاك             . وكيف يتم رصـدها   

وحدة حلقوق املـرأة داخـل مكتـب أمـني املظـامل ومـا إذا كـان                 
رجال الـشرطة قـد حـصلوا علـى تـدريب تراعـى فيـه الفـوارق            

  .بني اجلنسني لدى تلقيهم شكاوى من ضحايا العنف
طلبت استكماالً بشأن التقدم احملرز     : السيدة نيوبوير   - ٢٦
.  إنــشاء إدارات داخــل األقــسام طبقــاً للنــهج الالمركــزي     يف

ــة      ــه إزاء فاعليــ ــرب عنــ ــق املعــ ــشاطر القلــ ــا تــ ــافت أهنــ وأضــ
الربوتوكوالت الثنائيـة كهيكـل للتنـسيق وسـألت مـا إذا كـان              
ــوزارات أو        ــني ال ــشتركة ب ــة هياكــل م ــشاء أي ــوخى إن ــن املت م

وأضـافت أن أولويـات     . هيئات تنسيق مشتركة بني القطاعات    
الــوزارة واضــحة وســألت مــا إذا كانــت الــوزارة حتظــى  عمــل 

بالـدعم الــسياسي الــالزم ولــديها الــسلطة والرؤيــا لتنفيــذ تلــك  
  .األولويات

قالـت إن التجمُّـع الـوطين       ): هـاييت  (السيدة السـيغيو    - ٢٧
ــف     ــصدي للعن ــة يف الت ــه أداة فعال ــى أن ــرهن عل ــع  . ب ــو جيم فه

ــني ــات ا   بـ ــسائية واملنظمـ ــات النـ ــة واملنظمـ ــة يف احلكومـ لدوليـ
ــشأن تلــك      جهــد ــآلراء ب ــق ل إلجيــاد اســتجابة مــشتركة وتواف

كمـا أن   . املسألة، ويستخدم كنمـوذج ملعاجلـة مـسائل أخـرى         
ــة     ــوزارات األخــرى فعال ــة املوقّعــة مــع ال الربوتوكــوالت الثنائي
ــها     أيــضاً، ومت تقييمهــا مــؤخراً فيمــا يتعلــق بوضــوحها وفاعليت

يـضاً تقيـيم أداء املكاتـب       وجرى أ . وتطبيقها يف املناطق الريفية   
الالمركزية يف كل إدارة، ووجـد أن الـبعض منـها أقـل فاعليـة               

وتسمح امليزانية حالياً بوجود ُميسِّر واحـد يف        . من املستصوب 
  .كل مكتب من مكاتب اإلدارات العشرة

وأشارت إىل أن التحليل اجلنساين أحد مهام الوزارة،          - ٢٨
ــع املاضــية،   ــسنوات األرب  ظــل صــندوق األمــم  وعلــى مــدى ال

املتحـــدة اإلمنـــائي للمـــرأة، بالتعـــاون مـــع وزارة املاليـــة، يقـــدم 



CEDAW/C/SR.874  
 

09-26543 7 
 

مساعدات للميزنة اليت تراعـي الفـوارق بـني اجلنـسني ومراعـاة        
  .املنظور اجلنساين يف أوجه النشاط الرئيسي

قــــال إن الربوتوكــــولني ): هــــاييت (الــــسيد تيمــــوث  - ٢٩
عــدل أســفرا عــن  املــوقّعني مــع وزارة الــصحة العامــة ووزارة ال 

ــي        ــن خــالل هنــج ثالث ــصاب م ــضحايا االغت ــة ل حتــسني الرعاي
ــستطيع الــضحايا تلقــي فحــص طــيب جمــاين يف أي    . األبعــاد وي

مرفق للرعاية الصحية، حيث اللوازم متاحة إلجراء اختبـارات         
بشأن األمراض املنقولة عن طريق ممارسـة اجلـنس وعـن طريـق             

  .اإليدز، إىل جانب الدعم النفسي
ــت إن التحليـــل  ): هـــاييت (سيدة سنـــسيماتالـــ  - ٣٠ قالـ

وعلـى  . اجلنساين على املستوى الكلي يـرتبط بالـسياسة العامـة         
املستوى اجلزئي، تشارك مراكز التنسيق اجلنـسانية داخـل كـل           
وزارة مباشــرة يف تنفيــذ املــشاريع بالتعــاون مــع املــوظفني يف      

والعمل جـار مـع وحـدات       . الوزارات ويف امليدان على السواء    
لبحــوث والربجمــة بــشأن وضــع سياســة وطنيــة للمــساواة بــني   ا

اجلنسني على املستوى الكلي، بينما يتم تعزيز مراكـز التنـسيق           
ــة      ــسياسات القطاعي ــاة ال ــضمان مراع ــربامج ل ــة بتطــوير ال املعني

  .املنظور اجلنساين بانتظام
قالــت إن مكتـــب أمـــني  ): هـــاييت (الــسيدة مريليـــت   - ٣١

 املنظمـات النـسائية لتعزيـز الـسياسة         املظامل يعمل بالتعـاون مـع     
ــسني    ــني اجلن ــساواة ب ــة للم ــس   . الوطني ــة جمل ــشأت احلكوم وأن

وطين للمساواة ووضعت خرائط طـرق لتطبيـق تلـك الـسياسة            
ــى حنــو مباشــر  واســتطاع مكتــب أمــني املظــامل تقــدمي رّد    . عل

ــها    ــغ عن ــرأة املبل ــهاكات حقــوق امل ــوزارة . مباشــر علــى انت وال
ة وحقــوق املــرأة مــسؤولة عــن تنفيــذ اخلطــة املعنيــة مبركــز املــرأ

الوطنيــة للتنــسيق بــني خمتلــف اهلياكــل املعنيــة باملــساواة وإقامــة  
كما أُنـشئ جملـس استـشاري لـدعم         . صالت مع اجملتمع املدين   

  .العمل الذي تضطلع به الوزارة

  ٤املادة 
أعربت عن القلق إزاء اخنفاض مستوى      : السيدة باتن   - ٣٢

قع صنع القرار والـسياسات، وسـألت مـا إذا          متثيل املرأة يف موا   
كان من املتوخى اختاذ تدابري خاصة مؤقتة، على سبيل املثـال،           

. لتقــدمي بــرامج تدريبيــة لزيــادة عــدد النــساء يف اخلدمــة املدنيــة 
وأضــافت أن التــدابري املتخــذة لزيــادة مــشاركة املــرأة يف صــنع  
ــسياسات مل تكــن ناجحــة جــداً وتــساءلت عمــا إذا كانــت     ال

وأشـارت إىل أهنـا     . هناك أية تدابري إضافية من املخطط اختاذها      
تــود أيــضاً معرفــة املزيــد حــول االســتراتيجية الوطنيــة املقترحــة  

وسألت أخرياً مـا إذا     . لتعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية     
كان هناك أي حوار مع القطاع اخلـاص بـشأن حـصص املـرأة              

أحكـام االتفاقيـة علـى    يف مناصب صـنع القـرار، حيـث تنطبـق           
  .القطاع اخلاص وعلى القطاع العام أيضاً

قالــت إن املــرأة يف هــاييت ): هــاييت (الــسيدة الســيغيو  - ٣٣
ــن       ال ــشية، وكــثري م ــسة اُألســرة املعي ــزال إىل حــد كــبري رئي ت

ــدات عــن      ــشئة أطفــاهلن مبفــردهن، وهــن بعي ــساء يقمــن بتن الن
 حـىت اآلن كـثرياً      احلياة العامة، حيث مل تفلـح اجلهـود املبذولـة         

يواجهن من عقبات ألخذ مكاهنن املالئم يف احليـاة          يف إزالة ما  
وقُـــدمت مقترحـــات إىل الربملـــان بـــشأن حـــصص  . الـــسياسية

ــرى      ــدان أخـ ــارب يف بلـ ــتناداً إىل التجـ ــرأة، اسـ ــشاركة املـ . مـ
واختبارات االلتحاق باخلدمة املدنية مفتوحة للرجـال والنـساء         

علق حبـصص التعـيني يف الوظـائف،        وفيما يت . على قدم املساواة  
 يف املائــة للنــساء يف الــشرطة ١٠طُبقــت بنجــاح حــصة بنــسبة 

 يف املائـة    ٣٠الوطنية كتدبري مؤقت، وجار حتديد حصة بنسبة        
يف األشــغال العامــة والــيت تــوفر أعمــاالً كثيفــة العمالــة تــساعد  

وخـالل اإلبـالل مـن األعاصـري      . على احلـد مـن تأنيـث البطالـة        
يت ضربت هـاييت يف الـسنوات األخـرية، كانـت هنـاك             الثالثة ال 

تدابري ومشاريع موجهة إىل املرأة لضمان وصوهلا إىل االئتمـان         
كمــا بــدأ احلــوار مــع القطــاع اخلــاص  . مــن أجــل إعــادة البنــاء
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بشأن موضوع احلصص؛ وأضافت أهنا سـتعقد قريبـاً اجتماعـاً           
  .مع غرفة التجارة بشأن هذا املوضوع

ــسيدة مريل  - ٣٤ ــتالــ ــاييت (يــ ــوم  ): هــ ــارت إىل مفهــ أشــ
ــسقف الزجــاجي ” ــت إن   “ ال ــة، فقال ــة املدني ــرأة يف اخلدم للم

حتليل البيانات يبـيِّن أن كـثرياً مـن النـساء يف وظـائف معاونـة،                
وأضــافت أن . لكـن وجـودهن يف الرتـب املتوســطة قـوي حقـاً     

التدريب إلعداد املـرأة للترقـي مـن بـني تـدابري التمييـز اإلجيـايب                
ويف القطــاع اخلــاص، جيــري رصــد عمــل    . اســتهااجلــاري در

. املنظمــات النــسائية لتحــسني حالــة املــرأة يف القطــاع املــصريف 
والواقـع أن األعمــال األدىن توجــد يف الــصناعة، وجــار دراســة  

  .تدابري ملنع التحرش اجلنسي يف ذلك القطاع
قالـت إن وزارة الـشؤون      ): هـاييت  (السيدة غارسـون    - ٣٥

ــاو  ــة بالتع ــدمي    االجتماعي ــة لتق ــسيف أعطــت أولوي ــع اليوني ن م
ــاء بعــد الكــوارث     ــساء واألطفــال إلعــادة البن املــساعدة إىل الن

ويف مدينــة ســوليل، وهــي منطقــة عــشوائية  . الطبيعيــة األخــرية
كبرية يف العاصـمة بـورت أو بـرنس، قُـدمت ائتمانـات جزئيـة            
إىل النساء ومنح دراسـية تـستهدف بقـاء األطفـال يف املدرسـة              

  .ن عصابات الشوارعبعيداً ع
  ٥املادة 
قالت إن القوالـب النمطيـة اجلنـسانية    : السيدة بيمنتل   - ٣٦

ساعدت على إجياد ثقافـة، أصـبح فيهـا التمييـز والعنـف مبـا يف                
. ذلـــك العنـــف اجلنـــسي ضـــد املـــرأة مقبـــوالً كـــشيء طبيعـــي 

وسألت ما إذا كان قـد مت وضـع اسـتراتيجيات حمـددة يف هـذا             
ــت اجل   ــا إذا كان ــشأن وم ــاط تفكــري     ال ــيري أمن ــة لتغ ــود املبذول ه

  .النساء والرجال أسفرت عن نتائج
طلبــت معرفــة مــا اســتجد : الــسيدة أروكــا دمينغــويز  - ٣٧

بشأن التقـدم الـذي أحرزتـه وزارة التعلـيم يف مراجعـة الكتـب               
املدرســية إلزالــة القوالــب النمطيــة اجلنــسانية وتــوفري التــدريب  

لنمطية والتغلب عليهـا    للمدرسني للتعرف على تلك القوالب ا     

وأضـــافت أهنـــا تـــود معرفـــة املزيـــد حـــول  . يف الوقـــت نفـــسه
ــشأن القــضاء      ــة ب ــها يف اللجن ــشواغل املعــرب عن االســتجابة لل
على التمييـز العنـصري وحـول نقـص التعـرف علـى التنـوع يف         
اجملتمع اهلاييت والتمييـز املـزدوج بـسبب لـون اجللـد، وأشـارت              

أيــضاً شــواغل فيمــا يتعلــق إىل أن جلنــة حقــوق الطفــل أثــارت 
، الذين يـتم    “restavek”بالعنف ضد األطفال املعروفني باسم      

مقابـل  مـن املفتـرض   إرساهلم للعيش مـع أُسـر أخـرى، والـذين           
العمـل املـرتيل أن حيـصلوا علـى غرفـة وإيـواء وتعلـيم، وســألت        

إذا كــان هنــاك أي نظــام للتفتــيش لــضمان حــصوهلم علــى   مــا
  .معاملة الئقة

طلبــت معرفــة املــستجدات :  ابيــاه-دة كــوكر الــسي  - ٣٨
بشأن وضـع مـشروع قـانون التعلـيم املقـرر تقدميـه إىل الربملـان                
واملوعد املتوقع أن يبـدأ فيـه تـدريب املدرسـني بـشأن القوالـب               

وتساءلت عما إذا كانت املـوارد      . النمطية املذكورة يف التقرير   
 ستكون متاحـة إلصـدار كتـب مدرسـية جديـدة عنـد االنتـهاء              

وأضــافت أنــه ســيكون مــن املفيــد أيــضاً  . مــن عمليــة املراجعــة
ــادرات املتخــذة للقــضاء علــى القوالــب     ــأثري املب مســاع تقيــيم لت

وأخــــرياً، هنــــاك ارتفــــاع يف . النمطيــــة يف وســــائط اإلعــــالم
ــة وســألت عــن     ــة بــني النــساء يف املنــاطق الريفي معــدالت األمي

  .اخلطط القائمة للوصول إىل تلك الفئة من النساء
ــيلني   - ٣٩ ــسيدة أم ــاً يف    : ال ــف حاضــر دائم ــت إن العن قال

اجملتمع اهلـاييت وال بـد مـن إجيـاد صـالت بـني القـوانني املتعلقـة                  
. بالعنف ضـد املـرأة والقـوانني اخلاصـة باملـساواة بـني اجلنـسني              

وال بد من أن تكـون مجيـع أنـواع العنـف ضـد املـرأة مـشمولة             
ــف     ــصاب والعن ــك االغت ــا يف ذل ــوانني مب ــرتيل وإيــذاء  يف الق  امل

ــة   وأضــافت أن القــوانني  . الفتيــات العــامالت يف اخلدمــة املرتلي
املتعلقة باالغتصاب بوجه خاص ال تزال ضـعيفة جـداً وينبغـي            

ــها ــادة يف   . تقويتــ ــت زيــ ــصاءات بيَّنــ ــارت إىل أن اإلحــ وأشــ
اغتصاب الفتيات الـصغريات، ومـن شـأن التـأثري اخلطـري لتلـك          

تمــع ككــل أن يعــوق عمليــة  اجلرميــة علــى الــضحايا وعلــى اجمل 
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كما أن الفقر والتهميش عـامالن رئيـسيان يف تعـّرض           . التحرر
النـساء صــغريات الــسن للعنــف اجلنــسي، وهــي حالــة ال ميكــن  

  .السماح باستمرارها
قالـــت إن مـــا يقـــوم بـــه ): هـــاييت (الـــسيدة الســـيغيو  - ٤٠

التجمع الوطين من عمل هو أبلغ رّد فيما يتعلق بالتغلـب علـى    
ــشر يف اجملتمــع العنــف  وعــالوة علــى ذلــك، جــار كــسر   . املنت

قانون الصمت، فقـد جـرؤت املـرأة علـى الـتكلم عـن العنـف،                
كمــا أن  . الــذي ظــل موضــوع محلــة أخــرية لزيــادة التوعيــة      

تــصاعد عــدد حــاالت العنــف اجلنــسي واملــرتيل املبلــغ عنــها        
ســيما تزايــد عــدد اإلدانــات، يــشري إىل أن اخلجــل مل يعــد   وال

وأضـافت أن مـسألة     . دم الشكوى من هـذه األفعـال      مرتبطاً بع 
ــسقني يف كــل إدارة      ــدى وزارهتــا وأن املن ــة ل ــا أولوي العنــف هل
تابعــة للبلــد حقــق ميــزة للنــساء يف اجملتمعــات احملليــة يف مجيــع    

وأشادت بالتعاون بني بلدان اجلنوب الـذي تقدمـه         . أحناء البلد 
وى يف  الربازيل لتـدريب الـشرطة والقـضاة علـى تنـاول الـشكا            

  .احلاالت اليت تتضمن العنف اجلنسي ومقاضاهتا
ــة،     - ٤١ وحتولــت للحــديث عــن موضــوع القوالــب النمطي

فقالت إن التعاون مـع فرنـسا جـاء مفيـداً يف إجـراء اسـتعراض                
وتـــستخدم . للكتـــب املدرســـية يف شـــراكة مـــع وزارة الثقافـــة

األمانــة العامــة حملــو األميــة املــضمون الــذي وضــعته الــوزارة يف  
ملــها يف املنــاطق الريفيــة، ليتــسىن للمــرأة الــيت تــتعلم القــراءة   ع

احلـــصول أيـــضاً علـــى تـــدريب حـــول سياســـة املـــساواة بـــني   
كما أن عطلة الكرنفـال     . اجلنسني والقوالب النمطية اجلنسانية   

ــا صـــور وســـلوكيات منطيـــة يف    فرصـــة أخـــرى تـــستخدم فيهـ
  .االستعراضات كأمثلة لزيادة التوعية

أنه فيما يتعلـق بـالتنوع العرقـي والتمييـز          وأشارت إىل     - ٤٢
ــتبعاد       ــل االسـ ــد ميثـ ــون اجللـ ــاس لـ ــى أسـ ــائم علـ ــزدوج القـ املـ

ــربى    ــصادي مـــشكلة كـ ــاعي واالقتـ ــاك أطفـــال  . االجتمـ فهنـ
كثريون ليس هلم آباء يف حياهتم ويعانون العواقـب االقتـصادية           

واالجتماعيــة املترتبــة علــى ذلــك، وجيــري إعــداد قــانون بــشأن 
  .ؤولة لعالج هذه احلالةاألبوَّة املس

قالت إن اإلحصاءات تبيِّن اخنفـاض      : السيدة مريليت   - ٤٣
: املستوى العام للعنف يف البلد، لكن شـيئاً واحـداً هـو املؤكـد             

ــستعدة      ــصراحة وهــي م ــتكلم ب ــى اســتعداد ألن ت ــرأة عل إن امل
  .إلهناء العنف القائم على أساس نوع اجلنس

ــوث   - ٤٤ ــسيدة تيمـ ــاييت (الـ ــدمي   قالـــت إ:)هـ ــتم تقـ ــه يـ نـ
جمموعـة مـواد    ”خاصـة لـضحايا االغتـصاب، تـشمل         خدمات  

 للعالج، واالختبار متـاح يف مجيـع        “ولوازم تتعلق باالغتصاب  
وهناك فريق متاح لتقـدمي املـساعدة للـضحايا         . املراكز الصحية 

ــيني للمعامــل      ــاء وفن ــضم عمــال اجتمــاعيني وممرضــات وأطب ي
مـــل بتجميـــع مجيـــع وأطبـــاء نفـــسيني، ويقـــوم الفنيـــون يف املعا

ــة  ــة املطلوب ــائق الطبي وعــالوة علــى ذلــك، يعــاجل ضــحايا   . الوث
االعتداء اجلنسي يف مكان بعيد عن املرضى اآلخـرين للحفـاظ           

ويطبق نفس هنج الفريق يف حاالت العنف       . على خصوصيتهم 
  .املرتيل
قالت إنـه مت تعزيـز قـوانني        ): هاييت (السيدة غارسون   - ٤٥

/ ســبتمرب وكــانون األول/ة بــني أيلـول محايـة الطفــل، ويف الفتـر  
 طفـــالً مـــن العـــاملني يف اخلدمـــة ٥٢، أُعيـــد ٢٠٠٨ديـــسمرب 

ــن       ــهم مــ ــيئت معاملتــ ــذين أُســ ــن الــ ــرهم مــ ــة إىل أُســ املرتليــ
  .مستخدميهم جانب
  ٦املادة 
سألت عن موعد تقـدمي مـشروع       : السيدة شوتيكول   - ٤٦

قــانون االجتــار باألشــخاص إىل الربملــان ومــا إذا كــان يتــضمن   
تعريفاً لالجتـار يتمـشى مـع بروتوكـول بـالريمو التفاقيـة األمـم               

. املتحــدة ملناهــضة اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة      
يتـضمن   وأضافت أن التقرير أشار إىل حجم املشكلة، لكـن مل     

ــة حمــدودة فيمــا يتعلــق بــدروب االجتــار      ســوى معلومــات قليل
مل أساساً االجتـار  وأمناطه ومرتكبيه وما إذا كانت املشكلة تش 
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ومن مث فإهنا تود معرفة املزيـد       . عرب احلدود أو االجتار الداخلي    
عن آليـات أو خطـط العمـل املعتـزم تنفيـذها ملعاجلـة املـشكلة،                

ــدان املقـــصد   ــع بلـ ــد، مـ ــاون، إن وجـ وطالبـــت . ومـــدى التعـ
بضرورة أن يتضمن التقرير القادم معلومات عن تنفيذ أحكـام          

  .بشأن االجتار بالبشر) ٢٠٠٨ (١٨٤٠قرار جملس األمن 
طلب إيضاحاً ملعرفـة الـسبب يف أن        : السيد فلنترمان   - ٤٧

استغالل البغاء ليس مشموالً يف القـانون اجلنـائي، حيـث يـرى            
ــد حــان حلظــره   ــدو    . أن الوقــت ق ــا يب ــاء فيم وأضــاف أن البغ

مــسموح بــه لكنــه غــري جــائز اجتماعيــاً، والبغايــا موصــومات   
يتمـتعن بأيـة     تيات ضعفاً يف اجملتمـع وال     غالباً ومن بني أشد الف    

محاية قانونية، وسأل عما إذا كان من املتوخى توفري أية محايـة    
  .هلؤالء الفتيات

قـال إنـه يف حـني ينظـر الـبعض           ): هـاييت  (السيد جـني    - ٤٨
البغـاء كعمـل مثـل سـائر األعمــال األخـرى، يـرى فيـه اجملتمــع        

ون القاصـــرات إىل أمـــا األفـــراد الـــذين يقـــود . اهلـــاييت احنرافـــاً
  .الفجور فإنه ينبغي معاقبتهم بشدة مبوجب القانون

وأشــار إىل أن معظــم االجتــار عــرب احلــدود حيــدث يف     - ٤٩
هــاييت واجلمهوريــة الدومينيكيــة وتعمــل وزارة العــدل واألمــن  

  .العام مع السلطات الدومينيكية لتأمني احلدود
صاء قالـت إنـه أُجـري إحـ     ): هـاييت  (السيدة غارسون   - ٥٠

، واختــذت وزارة الــشؤون االجتماعيــة  ٢٠٠٨للبغايــا يف عــام 
تــــدابري لتزويــــدهن بأوجــــه احلمايــــة الــــصحية والرفــــاالت      

  .الطبية والرعاية
ــع يف       - ٥١ ــخاص يرجـ ــار باألشـ ــة إن االجتـ ــافت قائلـ وأضـ

وجـار وضـع خطـة وطنيـة حلمايـة األطفـال            . معظمه إىل الفقـر   
عمــل يف اخلدمــة الــضعفاء ومنــع اُألســر مــن إرســال أطفــاهلن لل 

. املرتلية داخل هاييت ويف اجلمهوريـة الدومينيكيـة علـى الـسواء           
  .كما مت تشديد شروط التبين الدويل

قالــت إنــه أُنــشئ خــط    ): هــاييت (الــسيدة الســيغيو   - ٥٢
 ســاعة خلدمــة ضــحايا االجتــار وهنــاك  ٢٤ســاخن علــى مــدار 

كتيب متاح عن حقوق الضحايا واخلطـوات الواجـب اتباعهـا           
كما أن التقييم الطـيب والنفـسي       . بالغ عن االنتهاكات  عند اإل 

وأضــافت أن . وغريهــا مــن اخلــدمات متــاح أيــضاً للــضحاياً     
الــشرطة واحملــاكم حــّسنتا قــدراهتما علــى تلقــي الــشكاوى مــن 

وأشــــارت إىل أن اجلمهوريــــة . الــــضحايا ومعاجلــــة حــــاالهتم
الدومينيكيـــة هـــي بلـــد املقـــصد الرئيـــسي وتعقـــد اجتماعـــات 

 مـــع النظـــراء يف حكومتـــها ملناقـــشة املـــسائل احمليطـــة  متـــواترة
  .باالجتار

قالت إهنا تود معرفة مـا إذا كـان         : السيدة شوتيكول   - ٥٣
ضــحايا العنــف املــرتيل حيــصلون علــى نفــس حزمــة اخلــدمات    
شأن غريهم من ضحايا االعتداء اجلنسي والعنـف القـائم علـى            

تيـات  أساس نوع اجلنس، ومـا إذا كانـت الـسلطات تعامـل الف         
دون سن الثامنة عشر املشاركات يف البغاء بصورة خمتلفة عـن           

وأشـــارت أيـــضاً إىل أن التعريـــف املقبـــول لالجتـــار . البالغـــات
باألشـــخاص يتـــضمن عنـــصر النقـــل بـــاإلكراه أو االســـتغالل   
للعمل؛ ومـن مث فـإن األطفـال يف اخلدمـة املرتليـة مبوجـب هـذا                 

ــاجر هبــم أل     ــؤهلني كأشــخاص يت ــسوا م ــائهم التعريــف لي ن آب
  .أرسلوهم إىل أرباب عملهم عن طيب خاطر

اقترحــت إمكانيــة أن تــصدِّق : الــسيدة شــيمونوفتش  - ٥٤
 ٢٠ مـن املـادة      ١هاييت على التعديل الذي أُدخل علـى الفقـرة          

ــذي       ــرة االجتمــاع يف نفــس الوقــت ال ــشأن فت ــة ب مــن االتفاقي
وطلبـت مزيـداً مـن      . تصدق فيه علـى الربوتوكـول االختيـاري       

صــيل بــشأن قــانون املــساواة املقتــرح، مبــا يف ذلــك عنوانــه  التفا
وأضافت أنه ينبغي أن يـتم يف الدسـتور جتـسيد حظـر             . ونطاقه

وأضافت أنه سـيكون مـن     . التمييز واملساواة بني الرجل واملرأة    
ــرار جملــس األمــن      ــذ ق ــد حــول تنفي ــة املزي ــد معرف  ١٣٢٥املفي

وفـد حـول   بشأن املـرأة، والـسالم واألمـن وأفكـار ال        ) ٢٠٠٠(
  .مسامهة بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت
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ــاتن   - ٥٥ ــسيدة بـ ــاق   : الـ ــة بنطـ ــئلة املتعلقـ ــودة إىل األسـ عـ
ــا إذا       ــرأة، ســألت م ــف ضــد امل ــانون اخلــاص مبناهــضة العن الق
كانت مجيع أشكال العنف مشمولة بالقانون، ومـا إذا كانـت           

ذا كـــان مـــن أوجـــه العـــالج املدنيـــة واجلنائيـــة متاحـــة، ومـــا إ 
وسـألت  . املتوخى إعادة تأهيل الضحايا واملعتدين على السواء      

  .يف اخلتام عن اإلطار الزمين العتماد القانون
سـألت إذا كانـت هنـاك أيـة عوائـق           : السيدة نيوبوير   - ٥٦

تعترض سري عمل الوزارة على حنو فعال والتحديات الرئيـسية          
  .اليت تواجهها

ــه  : الـــسيدة أووري  - ٥٧ ــت إنـ ــرغم مـــن أن   قالـ ــى الـ علـ
املساواة بني اجلنسني رمبا حتتـل أولويـة منخفـضة علـى القائمـة              
الكلية ألولويات احلكومة، إال أن تنفيذ االتفاقية مـن شـأنه أن            
ــاييت، ولكــي       ــشات يف ه ــساء املهم ــة الن ــيرياً يف حال حيــدث تغ
يتحقق ذلك، جيب سـّن قـوانني داخليـة يف جمـال املـساواة بـني                

وأضافت أهنا تـود معرفـة املزيـد عـن عمليـة          . اجلنسني وإنفاذها 
ضمان إدراج مشروع قانون يف هذا الشأن يف جـدول أعمـال            

  .دورة الربملان
  .٠٠/١٣ُرفعت اجللسة الساعة   

  
  


