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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثالثة واألربعون

        ٢٠٠٩فرباير / شباط٦ -يناير / كانون الثاين١٩
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  
  هاييت    

ــاين       - ١ ــة األويل والث ــارير الدوري ــر اجلــامع للتق ــة يف التقري ــع  نظــرت اللجن ــث والراب  والثال
ــاييت    ــسابع هلــ ــسادس والــ ــامس والــ ــستيها ) CEDAW/C/HTI/7(واخلــ ، ٨٧٤ و ٨٧٣يف جلــ

وترد قائمة اللجنة بالقـضايا واألسـئلة يف الوثيقـة          . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٧املعقودتني يف   
CEDAW/C/HTI/Q/7يف الوثيقة  جممعة، وترد ردود هاييت CEDAW/C/HTI/Q/7/Add.1.  

  
  ةمقدمـ    

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها اجلامع للتقارير الدوريـة األويل               - ٢
والثاين والثالث والرابع واخلامس والسادس والسابع الذي اتبعت فيـه املبـادئ التوجيهيـة للجنـة                
بشأن إعداد التقارير وقدمت فيه صورة شـاملة حلالـة املـرأة يف هـاييت ومعلومـات ملموسـة عـن           

كـان مـن املقـرر تقـدميها         يترير ال افيذ االتفاقية، إال أهنا تعرب عن أسفها للتأخر يف تقدمي التق          تن
 ٣٧ تهايف جلـس  ،  الدولـة الطـرف   وأشارت اللجنة إىل أهنا كانـت قـد دعـت           . ١٩٨٢منذ عام   
ــر قبــل شــهر آذار ٢٠٠٧يف عــام املعقــودة  ــتم  ،٢٠٠٨مــارس /، إىل تقــدمي تقري وأهنــا، إن مل ي

وتعـرب اللجنـة عـن      . يف النظر يف تنفيذ االتفاقية يف غياب تقرير الدولة الطرف         ستشرع  ذلك،  
وتعـرب اللجنـة   . تقديرها للمساعدة التقنية اليت قدمتها شعبة النـهوض بـاملرأة يف إعـداد التقريـر            

 على قائمـة القـضايا واألسـئلة الـيت          اليت قُدمت كتابة  للردود  يف هذا السياق،    أيضا عن تقديرها    
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فريق العامل ملا قبل الدورة وللعـرض الـشفوي والـردود الـيت قـدمت رداً علـى األسـئلة                    أثارها ال 
  .اليت طرحتها اللجنة

وتثين اللجنة على الدولة الطرف إلرسـاهلا وفـدا رفيـع املـستوى برئاسـة وزيـرة شـؤون                 - ٣
، ووزيـر الدولـة لإلصـالح القـضائي، واملـدير العـام             املرأة وحقوقها ضـم رئـيس جملـس الـشيوخ         

 فــضال عــن ممــثلني مــن خمتلــف وزارات احلكومــة مــن ذوي اخلــربة يف طائفــة    وزارة الــصحة،لــ
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحـوار الـصريح والبنـاء          . واسعة من اجملاالت اليت تشملها االتفاقية     

  .الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة
  

  اجلوانب اإلجيابية    
مها وإرادهتا السياسية املعلنني بشأن القـضاء علـى      تثين اللجنة على الدولة الطرف اللتزا       - ٤

وعلــى وجــه اخلــصوص، تالحــظ اللجنــة مــع التقــدير النــهج املــشترك بــني   . التمييــز ضــد املــرأة
 السياسات واخلطط املتعلقة بتحقيق املـساواة بـني     وضعالوزارات الذي تتبعه الدولة الطرف يف       

ا يشمل، يف مجلة أمور، إنـشاء مديريـة         اجلنسني ويف تنفيذ تلك السياسات واخلطط ورصدها مب       
لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، ووضع بروتوكوالت للتعـاون مـع الـوزارات األخـرى، فـضال                

  . عن إنشاء مراكز تنسيق للشؤون اجلنسانية يف كل وزارة
وتالحـــظ اللجنـــة مـــع التقـــدير اجلهـــود الـــيت بذلتـــها الدولـــة الطـــرف مـــؤخرا لتنقـــيح   - ٥

ائمة اليت متيز ضد املـرأة وصـياغة قـوانني جديـدة، مثـل مـشاريع القـوانني الثالثـة                    التشريعات الق 
، وشـروط عمـل خـدم املنـازل، والبنـوة والوالديـة       ياملتعلقة مبسائل االعتـراف بـاالقتران الرضـائ      

  .املسؤولة، املعروضة على الربملان
 إىل الــسابع أُعــد وتالحــظ اللجنــة مــع التقــدير أن التقريــر اجلــامع للتقــارير مــن األويل    - ٦

 تُتوجــومبــساعدة تقنيــة وبعمليــة تــشاركية مشلــت هيئــات حكوميــة ومنظمــات غــري حكوميــة 
وتالحظ اللجنـة أيـضا مـع االرتيـاح التعـاون           . حبلقة عمل لإلقرار الرمسي ترأسها رئيس الوزراء      

  .يةوالشراكة املنتظمني مع املنظمات غري احلكومية يف اجلهود الرامية إىل تنفيذ االتفاق
ــة الطــرف      - ٧ ــة مــع التقــدير بيــان الدول ــه عــن  وتالحــظ اللجن اعتزامهــا الــذي أعربــت في

  .التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية
  

  الشواغل الرئيسية والتوصيات    
ترى اللجنة، وهي تشري إىل التزام الدولة الطرف بالتنفيذ املنهجي واملستمر جلميع   - ٨

واغل والتوصيات احملددة يف هذه املالحظـات اخلتاميـة تتطلـب أن            أحكام االتفاقية، أن الش   
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توليها الدولة الطرف االهتمام علـى سـبيل األولويـة يف الفتـرة املمتـدة مـن اآلن وإىل حـني                     
ونتيجة لذلك، هتيب اللجنة بالدولـة الطـرف أن تركـز علـى             . قبلتقدمي التقرير الدوري امل   

تقـدم معلومـات عـن اإلجـراءات املتخـذة والنتـائج            تلك اجملاالت يف أنـشطتها للتنفيـذ وأن         
وهتيــب اللجنــة أيــضا بالدولــة الطــرف أن تقــدم هــذه   . قبــلاحملققــة يف تقريرهــا الــدوري امل

املالحظـــات اخلتاميـــة إىل مجيـــع الـــوزارات واهلياكـــل احلكوميـــة ذات الـــصلة علـــى مجيـــع  
  .بفعاليةاملستويات، وإىل الربملان والسلطة القضائية هبدف كفالة تنفيذها 

  
  الربملان    

ويف حني جتدد اللجنة تأكيد أن املسؤولية األساسية عن التنفيذ الكامل اللتزامـات               - ٩
الدولة الطرف مبوجب االتفاقية تقع على عاتق احلكومة أساسا وأهنا حمل مساءلة عنه على              

ة حنــو خــاص، فإهنــا تــشدد علــى أن االتفاقيــة ملزِمــة جلميــع أفــرع احلكومــة وتــدعو الدولــ   
الطرف إىل تشجيع برملاهنا الوطين على أن يتخذ، مبا يتمشى مع واليته وإجراءاته، حسب              
االقتضاء، اخلطوات الالزمة فيما يتعلق بتنفيـذ هـذه املالحظـات اخلتاميـة وبعمليـة اإلبـالغ                 

  . املقبلة اليت تضطلع هبا احلكومة مبوجب االتفاقية
  

   التمييزية والقوانني، وتعريف التمييز،مبدأ املساواة    
يف حني تالحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يـنص علـى أن الـصكوك الدوليـة هلـا                     - ١٠

األســبقية علــى القــانون الــوطين وميكــن تطبيقهــا مباشــرة، تظــل اللجنــة تــشعر بــالقلق إزاء عــدم  
. ذلــك التمييــزعلــى جــزاءات تــنص علــى وجــود تــشريعات حمليــة حتظــر التمييــز ضــد املــرأة و  

وزارة شـؤون املـرأة وحقوقهـا صـياغة مـشروع            صدد، تالحـظ اللجنـة أيـضا اعتـزام        هذا الـ   ويف
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨قانون بشأن املساواة بني اجلنسني يف إطار تنفيذ خطة عملها للفترة 

وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعجل بصياغة واعتماد مشروع القـانون املتعلـق              - ١١
 للتمييـز ضـد املـرأة يـشمل التمييـز املباشـر وغـري               باملساواة بني اجلنـسني وأن تـدرج تعريفـا        

 من االتفاقية فضال عن مبدأ املـساواة بـني النـساء            ١املباشر على حد سواء متشيا مع املادة        
  . من االتفاقية٢والرجال والنص على جزاءات لألعمال التمييزية متشيا مع املادة 

 الدولـة الطـرف أثنـاء احلـوار بـأن       ويف حني تعرب اللجنة عن تقديرها ملـا ورد يف بيـان               - ١٢
قــد قــدمت بالفعــل إىل الربملــان  أعــاله ٥ الثالثــة الــيت ورد ذكرهــا يف الفقــرة قــواننيالمــشاريع 

، فإهنـا تـشعر بـالقلق إزاء أن        ٢٠٠٩مـايو   /مـارس وأيـار   /ستتم مناقشتها خالل الفترة بني آذار     و
يها بعــض أعــضاء الربملــان،  يبــداعتمــاد مــشاريع القــوانني تلــك قــد يؤجــل بــسبب املقاومــة الــيت

ويف حـني تالحـظ اللجنـة وجـود مـشاريع قـوانني أخـرى مل يبـت         . أقـرت الدولـة الطـرف      كما
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فيهــا بعــد، مثــل القــانون املتعلــق باالجتــار، فــضال عــن اعتــزام الدولــة الطــرف صــياغة عــدد مــن  
لتحقيـق   واملوجهـة جماالت حامسـة األمهيـة، مثـل العنـف ضـد املـرأة،              اليت متس   القوانني األخرى   

األجـزاء الرئيـسية مـن      املساواة بني املرأة والرجـل، فإهنـا تـشعر بـالقلق إزاء بـطء عمليـة صـياغة                   
  .التشريعات وعدم وجود جدول زمين حمدد إلكمال تلك الصياغة

وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تويل أوليـة عليـا لعمليـة اإلصـالح القـانوين فيهـا                    - ١٣
 مشاريع التـشريعات الـيت مل يبـت فيهـا بعـد،              مجيع العتمادوأن تضع جدوال زمنيا واضحا      

ــاالقتران الرضــائي    ــاالعتراف ب  وشــروط عمــل خــدم  ،خاصــة مــشاريع القــوانني املتعلقــة ب
توصـي  كمـا   .  والبنوة والوالدية املسؤولة، وكذلك ما يتعلـق منـها باالجتـار بالبـشر             ،املنازل

ولني احلكـوميني واجلمعيـة الوطنيـة       اللجنة الدولة الطرف بأن تزيـد جهودهـا لتوعيـة املـسؤ           
  .واجلمهور بأمهية اإلصالح القانوين لتحقيق مساواة املرأة حبكم القانون

  
  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة

 علـى املـستوى     منـشأة يف حني ترحب اللجنة بكون أن اآللية الوطنية للنهوض بـاملرأة            و  - ١٤
إزاء أن وزارة شؤون املرأة وحقوقها تعـاين مـن          الوزاري وهلا والية واضحة، فإهنا تشعر بالقلق        

عدم كفايـة املـوارد املاليـة والتقنيـة ممـا مينعهـا مـن أداء مهامهـا بفعاليـة يف جمـال تعزيـز النـهوض                           
باملرأة وحتقيق املـساواة بـني اجلنـسني وتنفيـذ الـسياسات واالسـتراتيجيات واملـشاريع احلكوميـة                

ــة بإ. للمــساواة بــني اجلنــسني  قامــة مراكــز تنــسيق للــشؤون اجلنــسانية يف مجيــع   وترحــب اللجن
أهنــا   إدارات هــاييت العــشر مجيعهــا، إال الــوزارات وإنــشاء مكتــب لــشؤون املــرأة وحقوقهــا يف  

تالحــظ اعتــراف الدولــة الطــرف باحلاجــة إىل تعزيــز دور مراكــز التنــسيق تلــك وإعــادة تعريفــه 
  .وإىل تعزيز وجود الوزارة على املستوى احمللي

 اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إيــالء االهتمــام علــى ســبيل األولويــة لآلليــة    وحتــث  - ١٥
تزويدها باملوارد البشرية واملالية الكافية بغية تنسيق تنفيذ االتفاقيـة       والوطنية لشؤون املرأة    

على حنو أفضل والعمل بفعالية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة وحتقيق املساواة بـني               
وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف املساعدة التقنية        . ستوياتاجلنسني على مجيع امل   

  . من اجملتمع الدويل يف هذا الصدد
  

  التعريف باالتفاقية    
ويف حني تالحظ اللجنة مع التقدير جهود وزارة شؤون املرأة وحقوقها هبـدف توعيـة                 - ١٦

هنـا تـشعر بـالقلق إزاء عـدم         السلطات احلكومية واجلمهور باالتفاقية ونشرها بلغـة الكريـول، فإ         
املعرفــة الكافيــة بأحكــام االتفاقيــة عــرب مجيــع أفــرع احلكومــة واإلدارات احلكوميــة، مبــا يــشمل   
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ــضائية  ــسلطة الق ــوقهن، حــسبما       . ال ــساء حبق ــدين وعــي الن ــضا إزاء ت ــالقلق أي ــة ب ــشعر اللجن وت
  .اعترفت الدولة الطرف

ة جــزءا ال يتجــزأ مــن التعلــيم وتوصــي اللجنــة بــأن جتعــل الدولــة الطــرف االتفاقيــ   - ١٧
القانوين وتدريب املوظفني احلكـوميني، مبـن فـيهم القـضاة، واحملـامون، واملـدعون العـامون،            
وأفراد الشرطة، لكفالة التعريف الكامل بروح االتفاقية وأهدافها وأحكامها واسـتخدامها           

لطـرف تـدابري   وتوصـي اللجنـة كـذلك بـأن تتخـذ الدولـة ا          . يف العمليـات القانونيـة    بانتظام  
مالئمة، مبا يف ذلك وضع برامج شاملة حملو األمية القانونية وتـوفري املـواد اإلعالميـة، بلغـة                  

  . ، لتعزيز وعي النساء حبقوقهن خاصةالكريول
  

  تدابري اخلاصة املؤقتةال    
الحظ اللجنة مع التقدير فهم الدولة الطرف الواضح لغرض التـدابري اخلاصـة املؤقتـة               وت  - ١٨

 مـن االتفاقيـة، وكـذلك اسـتخدامها تلـك           ٤ مـن املـادة      ١لنحو املنصوص عليه يف الفقرة      على ا 
  .التدابري بانتظام

صي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف استحداث التدابري اخلاصة املؤقتة متشيا توو  - ١٩
 ، يف مجلة أمور، يف ميدان العمالة واملشاركة السياسية للمـرأة،          ٢٥  رقم مع التوصية العامة  

وينبغي أن تشمل تلك التدابري أهدافا    . للتعجيل بتحقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة      
  . أو غايات أو حصصا وجداول زمنية قابلة للقياس لتيسري الرصد الفعال لتأثريها

  
  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    

ختـذهتا الدولـة الطـرف للقـضاء     يف حني تالحظ اللجنة مع التقدير بعض التدابري الـيت ا          و  - ٢٠
علــى القوالــب النمطيــة املتعلقــة بنــوع اجلــنس، مثــل تنقــيح الكتــب املدرســية وتــوفري التــدريب    

إزاء أدوار  بعمـق    تشعر بالقلق إزاء املواقف األبوية والقوالب النمطية املترسـخة           إهنا، ف علمنيللم
 عقبـة أمـام     مما يـشكل  جملتمع،  ومسؤوليات النساء والرجال يف األسرة، ويف مكان العمل، ويف ا         

  . ول دون التنفيذ الكامل لالتفاقيةحيحتقيق مساواة حبكم الواقع بني املرأة والرجل و
وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد اســتراتيجية شــاملة للتــشجيع علــى   - ٢١

 علـى   التغري الثقايف والقضاء علـى القوالـب النمطيـة التمييزيـة إزاء أدوار النـساء والرجـال                
. مـن االتفاقيـة  ) أ( ٥و ) و( ٢مجيع مستويات اجملتمع، متشيا مع التزامها مبوجب الفقـرتني   
 تــستهدف النــساء زيــادة الــوعيوتوصــي اللجنــة بــأن تــشمل تلــك االســتراتيجية محــالت ل 

ــة امل  ــا، فــضال عــن    علمــنيوالرجــال، وترمــي إىل توعي  ووســائط اإلعــالم واجلمهــور عموم
  .ناهج املدرسيةمواصلة تنقيح الكتب وامل
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اآلبـاء  من قبـل  وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ممارسة سفاح احملارم أو االغتصاب        - ٢٢
اللــصيقني علــى الفتيــات الــصغريات بــدعوى صــد   أو األعمــام أو غريهــم مــن األقربــاء الــذكور

  .“ور اآلخرين غري املعروفني لألسرةالذك”
ولة الطرف بورود بالغات متزايدة عن هـذه    ويف حني تالحظ اللجنة ما أعلنته الد        - ٢٣

وأن مرتكبيها عرضة إلقامة الدعاوى اجلنائية ضدهم، فإهنا هتيب بالدولة الطـرف        األعمال  
. أن تكثــف جهودهــا للتــشجيع علــى اإلبــالغ عــن هــذه اجلــرائم وكفالــة معاقبــة مرتكبيهــا 

نساء علـى الـسواء   وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري لزيادة وعي الرجال وال  
  .بعدم مقبولية هذه املمارسات اليت تشكل عنفا ضد املرأة

  
 العنف ضد املرأة     

تالحـظ اللجنـة مـع التقـدير عـدد الدراسـات الـيت أجريـت عـن العنـف ضـد                      ويف حني     - ٢٤
، واعتماد خطة العمـل الوطنيـة    الظاهرةمدى انتشارعن الدراسات املرأة يف هاييت، مبا يف ذلك       

الـشديد  رتفـاع  االمن جزعها تعرب عن فإهنا  حاليا، ا جيري تنفيذه يتالعنف العائلي ال  ملكافحة  
والعنــف اجلنـــسي  العـــائلي ســيما العنــف    عــدل العنــف ضـــد املــرأة يف الدولــة الطـــرف، وال    مل

اعتــراف وبينمــا تالحــظ اللجنــة . واالغتــصاب والتحــرش اجلنــسي يف املــدارس وأمــاكن العمــل 
تـشعر بـالقلق ألنـه ال يوجـد          إهنـا ف،  “العنف ضد املـرأة يف هـاييت      دة مشكلة   حب”الدولة الطرف   

أن الحـظ  تحىت اآلن تشريع حمدد جيرم العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف العائلي، رغم أهنـا      
. ٢٠٠٩يف غــضون عــام مــن هــذا القبيــل مــشروع قــانون وضــع الدولــة الطــرف خطــة للــدى 

غـري مـصنفني     والتحـرش اجلنـسي      طار الـزواج   يف إ  وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألن االغتصاب     
  .نائيةاجلرائم اجل ضمن
 بـشأن   ١٩توجه اهتمام الدولة الطرف إىل توصيتها العامـة رقـم           إذ  اللجنة، و وإن    - ٢٥

 على إعطاء األولويـة لتنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة العنـف        هاالعنف ضد املرأة، حتث  
تـشريع حمـدد بـشأن العنـف ضـد املـرأة،          مـاد   باعتوتوصي اللجنـة الدولـة الطـرف        . العائلي

ضمان ب والتحرش اجلنسي، و   يف إطار الزواج   وجترمي االغتصاب    العائلييف ذلك العنف     مبا
كمـا توصـي    . نتـصاف واحلمايـة   االلـى وسـائل     عصول النـساء والفتيـات ضـحايا العنـف          ح

نية اجلنــسا اخلــصوصياتراعــي وتنفــذ برنــامج تــدريب ياللجنــة بــأن تــضع الدولــة الطــرف 
ــشأن  ــوميني، وال   ب ــوظفني العم ــرأة للم ــف ضــد امل ــدم    العن ــضاء ومق ــشرطة والق ــيما ال  وس

 بفعاليـة جلميـع أشـكال    متكينهم مـن التـصدي  توعيتهم ولضمان  اخلدمات الصحية، وذلك    
محلة وطنية ملكافحة العنـف     أن تنفذ   أيضا  الدولة الطرف   باللجنة  وهتيب  . العنف ضد املرأة  

 غيري، من أجل ت   ٢٠٠٨فرباير  /شباطيف  األمني العام   اليت أطلقها   ة  بادرواملمتشيا   ضد املرأة 
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أشـكال العنـف الـيت      ألغلـب    األسـباب اجلذريـة      تـشكل الـيت   والثقافية  املواقف االجتماعية   
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومـات مفـصلة يف تقريرهـا      . رأةتستهدف امل 

  . التدابريتلك ملكافحة العنف ضد املرأة وأثر املعمول هبااملقبل عن القوانني والسياسات 
  االجتار    

عـدد النـساء ضـحايا      لتالحظ اللجنة مع القلـق أنـه علـى الـرغم مـن االرتفـاع املخيـف                    - ٢٦
مل يقـدم بعـد   و ،رم االجتـار يف شـكل مـسودة   اخلاص الذي جيتشريع ال يزال ال  االجتار يف هاييت،    

م كفايــة التحقيقــات يف حــاالت االجتــار بالنــساء هــذا الوضــع إىل عــدوقــد يــؤدي . إىل الربملــان
كمـا تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء           . والفتيات، وبالتـايل يـؤدي إىل إفـالت اجلنـاة مـن العقـاب             

  .لنساء والفتيات ضحايا االجتارا  أماكن إيواءاالفتقار إىل
حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودهـا ملكافحـة مجيـع أشـكال االجتـار             و  - ٢٧

قــانون الاعتمــاد مــشروع بأن تــسرع الدولــة الطــرف وهتيــب اللجنــة ب. بالنــساء والفتيــات
اجلنـاة  حاكمة مبكافحة مجيع أشكال االجتار والتأكد من أن القانون اجلديد يسمح املتعلق مب 
التعـــويض املالئـــم، وفقـــا متكينـــهن مـــن ، وتـــوفري احلمايـــة الفعالـــة للـــضحايا، ومهتـــومعاقب

تـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إجـراء            و.  من االتفاقية  ٦املادة  لربوتوكول بالريمو، و  
تعزيز التعاون الثنائي واملتعدد األطـراف مـع        على  حبوث بشأن األسباب اجلذرية لالجتار، و     

ــاة إىل  يــةمهوريــة الدومينيكاجلمــع ســيما  الوالبلــدان اجملــاورة،  ، ملنــع االجتــار وتقــدمي اجلن
   .العدالة

  
  واملشاركة يف احلياة العامةاملشاركة السياسية     

تشعر اللجنة بـالقلق إزاء تـدين متثيـل املـرأة يف اهليئـات املنتخبـة علـى املـستويني الـوطين                    - ٢٨
آراء تقـوم  مـن  دور املـرأة  إزاء ما هو سائد يف اجملتمع عن     اإلدارة العامة، وكذلك    يف  واحمللي، و 

 اللجنة أن قـانون     الحظوت. ة السياسية  احليا  املشاركة يف  علىمنطية ال تشجع املرأة     على قوالب   
، ٢٠٠٦عـام   أجريـت  جيايب على االنتخابـات الـيت    إ مل يكن له أي أثر       ٢٠٠٥االنتخابات لعام   

ألحـــزاب لاليـــة املوافز نفـــس احلـــالـــذي يـــوفر  ٢٠٠٨ لعـــام ات اجلديـــدنتخابـــاالقـــانون أن و
وتالحـظ  .  نفـسها ف الدولـة الطـر  بـذلك  تأقـر ، كمـا  ه األثر املنـشود   ، قد ال يكون ل    سياسيةال

، تعتـزم صـياغة مـشروع       لملعاجلة هذا اخلل  منها  اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف، يف حماولة         
 وزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــايف إطــار تنفيــذ خطــة عمــل االنتخابيــة قــانون جديــد للحــصص 

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ لفترةل
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 بـشأن ن اجلديـد     مشروع القـانو   التعجيل بوضع حتث اللجنة الدولة الطرف على      و  - ٢٩
احلصص االنتخابية، واختاذ اخلطـوات الالزمـة لـضمان املـساواة يف العمليـة االنتخابيـة عـن              

ــشجيع مــشاركة   ــق ت ــساواة   طري ــدم امل ــرأة والرجــل علــى ق ــة امل وإن . يف القــوائم االنتخابي
 بــشأن املــرأة يف احليــاة الــسياسية ٢٣االنتبــاه إىل توصــيتها العامــة رقــم اللجنــة، وإذ توجــه 

زيـادة عـدد النـساء يف       لتشجع الدولة الطرف على اعتماد تدابري ملموسة        لالعامة،  حلياة  او
 ١اختاذ تدابري خاصة مؤقتـة وفقـا الفقـرة    منها طرق بالقرار، اختاذ اهليئات املنتخبة ومواقع   

هلـذا الغـرض، توصـي اللجنـة       و. ٢٥للجنة رقـم    العامة  توصية  ال من االتفاقية و   ٤من املادة   
السياسية، احلياة أمهية مشاركة املرأة يف احلياة العامة وبمحالت توعية بتنفيذ ف الدولة الطر

 الظروف االجتماعية لتلك املشاركة، وتنفيـذ       ئة القرار، وهتي  اختاذمبا يف ذلك على مستوى      
  . نة وبناء قدراهتيالقياداملهارات على النساء تدريب برامج ل

  
  التعليم    

احلــق يف التعلــيم االبتــدائي اجملــاين واإللزامــي وترحــب رار إقــويف حــني تالحــظ اللجنــة   - ٣٠
 ، مبــا يفلدراســتهنالفتيــات مواصــلة تــسهيل الراميــة إىل  ٢٠٠٩-٢٠٠٨خبطــة العمــل للفتــرة  

زارة التربيـة الوطنيـة والتـدريب        وو  اتفاق التعاون املوقع بني وزارة شؤون املرأة وحقوقهـا         ذلك
ســيما يف  النــساء، والأوســاط  يفألميــة  املرتفعــة جــدا لإزاء النــسبةبــالقلق فإهنــا تــشعر املهــين، 

ــة، والتفــاوت الكــبري يف احلــ   ــاطق الريفي ــاطق احلــضرية و  ع صولاملن ــيم بــني املن ــاطق لــى التعل املن
  .مستويات التعليمخمتلف  يف ةسان الدرعالفتيات انقطاع الريفية، وارتفاع معدل 

خفـض معـدل   الرامية إىل دها حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل جهو       و  - ٣١
وغـري الرمسـي، جلميـع      منـه    الرمسـي    ،توفري التعلـيم  على مواصلة   األمية يف أوساط النساء، و    

حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى وضـع            و. يف املناطق الريفية  سيما   والالنساء والفتيات،   
طـرق  ، ب  عـن الدراسـة    لفتيـات والـشابات   انقطـاع ا  برامج مصممة خصيـصا خلفـض معـدل         

ــاءوافز لحــ االســتعانة بتقــدمي هامنــ وضــع تــدابري لتــشجيع الفتيــات  بوتوصــي اللجنــة . آلب
هـارات  حـىت حيـصلن علـى امل       بعد املرحلة اإللزامية      إىل ما  هنميوالشابات على مواصلة تعل   

  . املساواة مع الرجلقدممشاركة يف سوق العمل على الالزمة للعارف املو
  

  لالعم    
ملــرأة يف ســوق العمــل، اإلجحــاف عمومــا حبــق ازاء حالــة  إهــاقلقعــن  اللجنــة بتعــر  - ٣٢
نـسبة كـبرية مـن      مـن كـون      النـساء، و   يف أوسـاط  مـن ارتفـاع معـدل البطالـة         ذلـك   يتـضح    كما

املــستندة إىل  القطاعــات ذات الــدخل املــنخفض النــساء يعملــن يف القطــاع غــري الرمســي أو يف   
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. للعنـف والتحـرش اجلنـسي     هن  مع تعرض  عدم االستقرار، تتسم ب عقود من الباطن ، يف ظروف       
الـيت  صعوبة الـ  سـوق العمـل و  يف - أفقيـا ورأسـيا   - املهين  تمييزتشعر اللجنة بالقلق إزاء ال     كما

 أن مــشروع قــانون  اللجنــةالحــظوبينمــا ت. إىل مواقــع اختــاذ القــراريف الوصــول املــرأة تعتــرض 
، فهـي   قـانون العمـل   وبـه تنقـيح ل    خـدم املنـازل     عمـل   شروط  معروض حاليا على الربملان بشأن      

 املنـصوص  هـا بكامـل حقوق زالـت ال تتمتـع   يف اخلدمـة املرتليـة ال   العاملة تشعر بالقلق ألن املرأة    
  .عليها يف االتفاقية

تطلب اللجنة من الدولة الطرف اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التـدابري              و  - ٣٣
اإلجحـاف حبـق املـرأة      تفاقية، ملعاجلة حالة     من اال  ٤ من املادة    ١اخلاصة املؤقتة وفقا للفقرة     

وتوصــي . ا وتكثيــف اجلهــود للقــضاء علــى التمييــز املهــين، أفقيــا ورأســي ،يف ســوق العمــل
احلقوق بـ املنـازل    خـدم    حـىت يتمتـع   قانون العمـل    النص املنقح ل  اللجنة باإلسراع يف اعتماد     

أن تقـوم الدولـة الطـرف       كمـا توصـي اللجنـة بـ       . نيملاغريهم من العـ   نفسها املتاحة ل  واملزايا  
 وذلك لضمان الرصد ،تعزيز عمل مكتب املفتش العام للعمل من الناحيتني املالية والتقنيةب

  .الفعال لظروف عمل املرأة
لتـأمني الـصحي،    ن الربامج الـصغرية اخلاصـة ل      ويف حني تالحظ اللجنة إنشاء أشكال م        - ٣٤
 مــن ي ال يــستفيدونقطــاع غــري الرمســتــشعر بــالقلق ألن األشــخاص الــذين يعملــون يف ال ا فإهنــ
 يف املائـة    ٩٠ مع العلم بأن القطاع غري الرمسي يـستوعب           للضمان االجتماعي،  برنامج عام  أي

  .وبأن الغالبية العظمى من تلك النسبة تتشكل من النساءمن جمموع قوة العمل، 
يت تكفـل   توصي اللجنة باعتماد تـدابري تـشريعية وإداريـة وغريهـا مـن التـدابري الـ                و  - ٣٥

وغريه األساسي   احلصول على الضمان االجتماعي      فرصللعامالت يف القطاع غري الرمسي      
  .إجازة األمومةها ، مبا فياستحقاقات العملمن 

  
  الصحة    

 حالـة البلـد     جـراءَ مـن   بالـصعوبات الـيت تواجههـا الدولـة الطـرف            تقـر اللجنـة      يف حني   - ٣٦
يف إعـداد   الدولة الطـرف    اجلهود اليت تبذهلا    التقدير   مع   وتالحظاالجتماعية واالقتصادية العامة    

بعــض الــربامج واخلــدمات الــصحية، فــإن القلــق يــساورها إزاء الــصعوبات الــيت تواجــه الفئــات  
الضعيفة من النساء، وخصوصا يف املناطق الريفية، يف احلصول على خدمات الرعايـة الـصحية،          

ويـساور اللجنـة القلـق      . هـات أثنـاء النفـاس     معـدل وفيـات األم    وإزاء االرتفاع املـثري للجـزع يف        
أيضا بسبب اللجوء املتكرر إىل اإلجهاض كتدبري من تدابري تنظيم األسرة وألن القـانون حيظـر                

  .اإلجهاض يف الدولة الطرف
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 بـشأن املـرأة والـصحة،       ٢٤إن اللجنة، إذ توّجه االنتبـاه إىل توصـيتها العامـة رقـم                - ٣٧
 األهداف لتحـسني إمكانيـة حـصول املـرأة علـى الرعايـة              توصي بوضع تدابري شاملة حمددة    

كما توصي . معدل وفيات األمهات أثناء النفاسالصحية، وبشكل أكثر حتديدا، لتخفيض 
تــوفري وســائل منــع احلمــل علــى نطــاق واســع للنــساء والرجــال كافــةً، مبــن فــيهم صــغار    ب

اء هتـدف إىل إشـاعة       للفتيات والفتيان على حد سـو      ي جنس تثقيفالبالغني، وبوضع برامج    
اإلجهـاض  عمليـات   سلوك جنسي مسؤول واحليلولة دون اضطرار النساء إىل اللجوء إىل           

يرفـع صـفة اجلرميـة    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سن القانون الـذي        . غري املشروعة 
  .، كما أعربت عن اعتزامها القيام بذلكعن بعض أنواع اإلجهاض

  
  نساء الريف وربات األسر    

 ترحــب اللجنــة باملبــادرات والــربامج االجتماعيــة الــيت تنفــذها الدولــة الطــرف يف حــني  - ٣٨
نــساء والــيت هتــدف إىل متكــني النــساء الالئــي يعــشن يف فقــر مــدقع، فــإن القلــق يــساورها ألن    

ــة     الريــف وربــات األســر   مــا زلــن يعــانني مــن ارتفــاع مــستويات الفقــر، وألن معــدالت األمي
 مـن مثيالهتـا لـدى فئـات أخـرى مـن النـساء، وألن العوائـق حتـول                    والبطالة يف أوساطهن أعلـى    

دون حصوهلن على احلقوق االجتماعية والثقافية األساسية، وال سيما احلق يف التعليم والرعايـة              
  .الصحية

وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تكثيـف املبـادرات اهلادفـة إىل تعزيـز الـتمكني                      - ٣٩
 وحتـسني إمكانيـة حـصوهلن علـى الرعايـة الـصحية             ألسرنساء الريف وربات ا   االقتصادي ل 

توصـي اللجنـة الدولـة    و. فيـه ودخـوهلن   وتكافؤ فرصهن مع فرص الرجال يف سوق العمل         
الطرف بـإيالء اهتمـام خـاص حلقـوق نـساء الريـف واحتياجـاهتن عـن طريـق تنفيـذ سياسـة                  

القـرار  اختـاذ   ات  وكفالة مشاركتهن يف وضع السياسات ويف عمليـ       متكاملة للتنمية الريفية    
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس الدعم . اليت تعود بالفائدة على املناطق الريفية

املايل والفين من اجملتمع الدويل لتنفيذ التدابري الكفيلة مبكافحة اإلقـصاء االجتمـاعي الـذي               
  . من النساءحتديداتتعرض له هذه الفئات 

  
  األسريةالعالقات     

، الـذي   باالقتران الرضائي شري اللجنة إىل أنّ مشروع القانون املتعلق باالعتراف         بينما ت   - ٤٠
مل يبت فيه الربملان بعد، سيؤدي إىل حتسني حالة النـساء الالئـي ُيقمـن عالقـات كهـذه حاليـا،                     
ــن           ــا زل ــذكور، م ــانون امل ــار ســن الق ــساء، بانتظ ــؤالء الن ــساورها ألن ه ــزال ي ــق ال ي ــإن القل ف

  .األسريةحقوقهن حبقوق الرجال على صعيد العالقات حمرومات من تساوي 
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اعتمـاد هـذا القـانون اجلديـد وكفالـة          بوحتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيـل          - ٤١
بــنفس االقتــران الرضــائي تــضمينه أحكامــا تــنّص علــى أن يتمتــع كــال الطــرفني يف عالقــة   

  .احلقوق واملسؤوليات أثناء قيام العالقة أو عند فسخها
  بيجنين ومنهاج عمل إعال    

حتـث اللجنـة الدولـة الطــرف علـى أن تـستخدم اســتخداما كـامال، يف إطـار تنفيــذ          - ٤٢
ــهاج عمــل     ــة، إعــالن ومن ــيجنيالتزاماهتــا مبوجــب االتفاقي ــززان أحكــام هــذه   ب ــذين يع  الل

  . معلومات عن ذلكاملقبلاالتفاقية، وتطلب إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري 
  

  اإلمنائية لأللفيةاألهداف     
ه ال مفّر من التنفيذ الكامل والفعلي لالتفاقية من أجل حتقيـق            تشدد اللجنة على أن     - ٤٣

وتـدعو إىل إدراج منظـور جنـساين يف مجيـع اجلهـود الراميـة إىل                . األهداف اإلمنائية لأللفيـة   
ــشكل صــريح يف      ــة ب ــة وإىل جتــسيد أحكــام االتفاقي ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي لــك  تحتقي

  . معلومات عن ذلكاملقبلوتطلب إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري ، اجلهود
  

  التصديق على املعاهدات األخرى    
قـوق  حل اللجنة أنّ انـضمام الـدول إىل الـصكوك الدوليـة الرئيـسية التـسعة                 تالحظ  - ٤٤

 .ريات األساسية حبقوقها كإنسان وباحل، يف مجيع جوانب حياهتا،يعزز متتع املرأة )١(اإلنسان
مل تـصبح بعـد   ، تشجع اللجنة حكومـة هـاييت علـى التـصديق علـى املعاهـدات الـيت                 ومن مث 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،          وهي حتديدا   رفا فيها،   ط
 واتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية        

املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية  وأ
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء         

   .٢٠٠٧القسري، اليت وقعت عليها هاييت عام 
  

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة   )١(  

ري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــص  
ــية           ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل أشــكال التميي

الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                       أو
 ذوي اإلعاقـة، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن                وأفراد أسـرهم، واتفاقيـة حقـوق األشـخاص        

  .االختفاء القسري
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  نشر املالحظات اخلتامية    
التعليقات اخلتامية على نطاق واسع يف هاييت حـىت يكـون           طلب اللجنة نشر هذه     ت  - ٤٥

املنظمـات  والربملـانيون و مبـا يف ذلـك املـسؤولون احلكوميـون الـسياسيون      عامة الناس فيها،  
ــة مــن اإلجــراءات الــيت اتُ  ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، علــى بيّ ئيةالنــسا خــذت لــضمان ن

جـراءات الـالزم اختاذهـا مـستقبال يف         اإلمـن   املساواة القانونية والفعلية بني الرجل واملرأة و      
إىل الدولـة الطـرف أن متـضي يف نـشر االتفاقيـة وبروتوكوهلـا       اللجنـة  وتطلب  .هذا الصدد

 ونتـــائج الـــدورة بـــيجنياالختيـــاري والتوصـــيات العامـــة للجنـــة وإعـــالن ومنـــهاج عمـــل 
ساواة بــني املــ: ٢٠٠٠املــرأة عــام ”االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة 
، على نطاق واسع وال سيما لـدى        “اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين      

  .ناملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسا
  

   االتفاقية من٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية وتعديل الفقرة     
ــصدق       - ٤٦ ــى أن ت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ــاري   ت ــى الربوتوكــول االختي عل

 مــن االتفاقيــة، ٢٠ مــن املــادة ١تعــديل الفقــرة بلالتفاقيــة وتقبــل، يف أقــرب وقــت ممكــن، 
  .املتعلقة مبوعد اجتماع اللجنة

  
  التقنيةاملساعدة     

ضع وتنفيذ  لو املتوافرة   التقنيةتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم املساعدة          - ٤٧
وتعـرب اللجنـة     .ككـل بيق التوصيات الواردة أعاله واالتفاقيـة       برنامج شامل يرمي إىل تط    

 بزيـارة   ئهاعن استعدادها ملواصلة احلوار مع الدولة الطـرف، مبـا يف ذلـك عـرب قيـام أعـضا                  
البلــد إلعطــاء املزيــد مــن التوجيهــات بــشأن تطبيــق التوصــيات الــواردة أعــاله والتزامــات  

الدولـة الطـرف املـضي يف توثيـق       إىل  نـة    اللج تطلـب كمـا    . االتفاقية مبوجبالدولة الطرف   
تعاوهنا مع الوكاالت املتخصصة والربامج التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا برنـامج                  

منظمـة األمـم املتحـدة      واألمم املتحدة اإلمنائي، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة،              
عامليــة، ومفوضــية األمــم للطفولــة، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، ومنظمــة الــصحة ال 

ــاملرأة التابع     ــشعبة اإلحــصائية وشــعبة النــهوض ب ــسان، وال ــاناملتحــدة حلقــوق اإلن  إلدارة ت
   .الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة
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  متابعة املالحظات اخلتامية    
، معلومـات عـن   سـنة ، يف غـضون   كتابـة تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقـدم      - ٤٨

  .أعاله ٢٥  و١٣ات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني اخلطو
   التقرير املقبلتقدميتاريخ     

 يف تقريرهـا الـدوري املقبـل املقـدم     ،تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـستجيب     - ٤٩
 .للــشواغل املعــرب عنــها يف هــذه املالحظــات اخلتاميــة  ،  مــن االتفاقيــة١٨مبوجــب املــادة 

اجلامع للتقريرين الدوريني الثامن والتاسع     ة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها       وتدعو اللجن 
  .٢٠١٠عام يف 
  


