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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة الثالثة واألربعون

      ٢٠٠٨فرباير / شباط٦ -يناير / كانون الثاين١٩
الردود علـى قائمـة القـضايا واألسـئلة املطروحـة للبحـث لـدى النظـر يف                      

  )الدوريني الثاين والسابعللتقرير األّويل والتقريرين (تقرير هاييت اجلامع 
  

  *هاييت    
  

  ١املادة     
  تعريف التمييز    

باملساواة بـني الرجـل واملـرأة دون متييـز علـى            ) ١٩٨٧(يعترف دستور مجهورية هاييت       - ١
حكـام  وهذه املساواة بني املواطنات واملواطنني ال يقيِّدها أي حكم مـن األ           . أساس نوع اجلنس  

 مادة اليت يتألف منها الدسـتور املـذكور الـذي وافـق عليـه شـعب هـاييت يف             ٢٩٨الواردة يف الـ    
، أي بعد مرور عام على سقوط النظام الـدكتاتوري          ١٩٨٧مارس  / آذار ٢٩استفتاء جرى يف    

  . عاما، تطلعات الشعب يف إقامة دولة القانون٢٩الذي وأد، على امتداد 
انا قد حتققا على صعيد مكافحة التمييز ضد املرأة قبل هـذا            ولكن مكسبني قانونيني ك     

. التاريخ بوقت طويـل، وذلـك يف بدايـة مثانينيـات القـرن املاضـي إبـان سـطوة النظـام الـشمويل                      
 مرسـوم يتعلـق بتطبيـق االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى               ١٩٨١فربايـر   /شباط ٤فأوال، صدر يف    

القانوين الذي حيظر التمييز وجيرِّمـه يـشري إىل نـوع           وهذا النص   . مجيع أشكال التمييز العنصري   
ويف تلـك الـسنة نفـسها، أي        . اجلنس كدافع للتمييز ولكنه ال يتضمن تعريفا للتمييز ضد املـرأة          

 
  

 .صدر التقرير بدون حترير رمسي  *  
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أبريل على اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز           / نيسان ٧، صدقت هاييت يف     ١٩٨١سنة  
بتـساوي  ُيقـر    مرسـوم    ١٩٨٢أكتـوبر   /ين األول  تـشر  ٨صـدر يف    ويف السنة التالية،    . ضد املرأة 

غـري أن هـذا املرسـوم ال يتـضمن       . وباألهلية القانونيـة للمـرأة املتزوجـة      القانوين،  الزوجني  وضع  
  .تعريفا للتمييز ضد املرأة

أي تعـديل  خيـضع  ، املـشهود لـه بطابعـه الـدميقراطي العميـق،           ١٩٨٧دسـتور   ومبوجب    
اتيـة للـدفاع عـن      ؤيت، اليت اخنرطت يف هتيئة بيئة قانونية م       غري أن هاي  .  ومعقدة إلجراءات طويلة 

ومــن هــذا .  حتقيــق تلــك املهمــةمــنمتكنــها حقــوق املــرأة، حتتــاج إىل أدوات مفاهيميــة صــرحية 
، ٢٠٠٩-٢٠٠٨خطــة عملــها للفتــرة تــضمني املنطلــق، تعتــزم وزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا  

ا للتمييز ضد املرأة وحكمـا صـرحيا يـنص          تعريفيشمل  مشروع قانون عن املساواة بني اجلنسني       
  .عدم التمييزواجب على 

  
  ٢املادة     
  التعريف باالتفاقية    

حترص وزارة شـؤون املـرأة وحقوقهـا علـى التعريـف باالتفاقيـة يف مجيـع اجملـاالت الـيت                   - ٢
ن ديرياملــفــي إطـار اجملـالس التقنيـة الـيت تـضم      ف. عمـل معـا  إىل الفيهـا الـوزارات املختلفـة    ُتـدعى  

املقاطعــات اجلغرافيــة العــشر يف البلــد، حتــرص وزارة عــن لــوزارات املختلفــة داخــل ا املــسؤولني
 حبـسب   شؤون املرأة وحقوقها، من خالل مديريتها التقنية املسؤولة عن تعميم التحليل املقـارن            

، على ختصيص جزء من اللقاءات للتوعيـة باالتفاقيـة ومبـا تفرضـه علـى الدولـة مـن                    نوع اجلنس 
  . وتوزع على كل مشارك نسخة من االتفاقية بلغة الكريول.تواجبا

بطـابع  العالقات بني وزارة العدل واألمن العام ووزارة شؤون املـرأة وحقوقهـا             وتتسم    
خاصـة  االضـطالع بأنـشطة مـشتركة تتعلـق         تـنظم   من بروتوكـوالت    رمسي مستمد مما وضعتاه     
ويف هـذا  . قـات مـع الـشرطة الوطنيـة    ويصدق هـذا أيـضا علـى العال      . مبكافحة العنف ضد املرأة   

اإلطار، ترد مرارا إشارات إىل االتفاقية وإىل غريهـا مـن الـصكوك الدوليـة الـيت صـّدقت عليهـا                     
  .هاييت

 حبقــوق املــرأة وباملــساواة بــني الــرأي العــامواألوســاط القانونيــة وعــي تــدرجييا ويتزايــد   
د الذي ينصف املرأة يف حال تعرضـها        ، يف ضوء اآلثار امللموسة للتشريع اجلنائي اجلدي       اجلنسني

أنزلـت  وخالل السنتني املاضيتني    . العتداءات جنسية أو يف حال تعرضها للقتل على يد الزوج         
يوليـه  / متـوز  ٦ اليت أصدرها القضاة يف قـضايا اغتـصاب مبوجـب املرسـوم الـصادر يف                 ،األحكام
هلـذه األحكـام   ، وكانـت   املتعلق باالعتداءات اجلنـسية، عقوبـات شـديدة علـى املـذنبني            ٢٠٠٥
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زوجهـا  وحدث الـشيء نفـسه يف قـضية قتـل امـرأة علـى يـد                 . أصداء واسعة يف وسائل اإلعالم    
وهـذه دالئـل   .  إحدى احملاكم رافضة كـل األعـذار الـيت قـدمها لتربيـر فعلتـه        مؤخرانظرت فيها   

 أن ذلـك  غـري .  العقلياتتثبت أن التعديالت اليت أدخلت على القانون اجلنائي تسهم يف تطوير     
إعـداد القـضاة واحملـامني وأفـراد        املستخدمة يف   ال ينفي ضرورة تضمني املناهج الدراسية العادية        

مـا تفرضـه علـى      عاالتفاقيـات املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني و          عـن   متعمقـة   معلومات  الشرطة  
  . واجباتالدولة من

 واملراسـيم واالتفاقـات    من الدستور اليت تقـضي بإصـدار القـوانني واألوامـر         ٤٠واملادة    - ٣
تطبيقـا  لغـة الكريـول واللغـة الفرنـسية ال تطبـق بعـد              ونـشرها ب  الدولية واملعاهدات واالتفاقيات    

ومثة بعض الوثائق اليت متـس احليـاة الوطنيـة تطبـع بـاللغتني الـرمسيتني، مثـل جـواز الـسفر              . ادائم
الرئاســية تنــشر حاليــا  ت القــراراأن إىل أيــضا اإلشــارة وينبغــي . وبعــض االســتمارات اإلداريــة 

ويقتــضي األمــر . عامــةوال هــي ثابتــة ال هــي غــري أن هــذه املمارســة . بــاللغتني يف وقــت واحــد
تدابري نظامية يف مجيـع املؤسـسات العامـة         اختاذ ما يلزم من     واالتفاقية،  تطبيق  ينظم  وضع قانون   

  . يف هذا اجملاللضمان التقيد الصارم بأحكام االتفاقية
  

  ملمارسات التمييزيةالقوانني وا    
من شأن سياسة املساواة بني اجلنسني الـيت تقترحهـا وزارة شـؤون املـرأة وحقوقهـا أن                    - ٤

ايت إلجراء إصالح قانوين شامل يكفل القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد               ؤتضع اإلطار امل  
 الـيت صـّدقت   املرأة ويضمن يف الوقت نفسه حتقيق املواءمة بني التشريعات الوطنية واالتفاقيـات   

ــاييت  ــا ه ــرأة        . عليه ــن وزارة شــؤون امل ــة م ــوانني املقدم ــشاريع الق ــان مل ــرار الربمل ــن شــأن إق وم
وحقوقها أن يسمح، يف غـضون ذلـك، بتقلـيص بعـض اجلوانـب الـسلبية الـصارخة الـيت تتعلـق                      
بوضع املرأة يف إطـار القـانون املـدين وحبالـة فئـة معينـة مـن العـاملني، معظمهـم مـن النـساء، يف                          

 ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٦يف ما يتعلق بالقانون اجلنائي، فإن املرسـوم الـصادر يف             أما. قانون العمل 
وتعكف وزارة شؤون املرأة وحقوقهـا علـى      . قد ألغى عدة أشكال من التمييز كانت قائمة فيه        

  .إعداد مشروع قانون بشأن جعل اإلجهاض مشروعا بصفة جزئية
ــسائد    - ٥ ــة    وُتعــزى العــادات واألعــراف ال ــا زالــت بقاياهــا حي ــد م ة إىل معتقــدات وتقالي

غري أن إدانة املعتقدات والتقاليد الـيت تغـذي أشـكال التمييـز ضـد املـرأة جيـب أالّ تقـود                      . مؤثرة
وتــستلهم وزارة شــؤون املــرأة  . إىل تــدمري الثقافــة الوطنيــة الــيت تــستحق أن تــصان بوجــه عــام   

افــة الوطنيــة، مثــل العــرب املــستمدة مــن ســري   وحقوقهــا مــن العناصــر اإلجيابيــة املوجــودة يف الثق 
على الدرب الذي خطته حركة كفاح املـرأة        القدرة  البطالت التارخييات، ومسرية حياة النساء      

ــة إليف ســبيل نيــل حقوقهــا واحلــصول علــى املــساواة، فتلــك ركــائز ينبغــي االســتناد إليهــا       زال



CEDAW/C/HTI/Q/7/Add.1

 

4 08-59278 
 

ييزية فحسب بل أيـضا ثقافـة الـصمت         احلواجز الثقافية اليت تعمل على إدامة ال املمارسات التم        
-٢٠٠٨وتعتـزم وزارة شـؤون املـرأة وحقوقهـا، يف خطتـها االسـتراتيجية للفتـرة           .  تواريها اليت

وتوســيع نطــاق هــذه احلمــالت ، تكثيــف محــالت التوعيــة بــشأن التــصورات النمطيــة،  ٢٠١٠
 العلميـة، وتـاريخ     ومن شأن انتشار التعليم، واملعارف    . لتغطي البلد بأسره من أقصاه إىل أقصاه      

احلضارات، وحتليل العالقات االجتماعية بني اجلنسني، وحتليل التصورات النمطيـة، إىل جانـب          
تــدرجييا إىل قــضاء تفــضي مــن االســتبعاد، أن ال يعــاين فيــه أي كــان بــزوغ جمتمــع أكثــر عــدال 

لتوعيـة،  اإلضـافة إىل محـالت ا     وب. النـساء دونيـة   على هذه العادات واألعراف الـيت تعـزز         بوعي  
.  عــن قــضايا املــرأةمتكــامالتثقيفــا جيــب أن يتلقــى النــساء والرجــال يف كــل قطاعــات اجملتمــع  

اإلصـالحات القانونيـة الراميـة إىل       دائمـا يف بـرامج التثقيـف        هذا املنظـور ينبغـي أن تـدرج          ومن
  .حتقيق املساواة

ضـد املـرأة     ملا يتـضمنه التـشريع مـن جوانـب متييزيـة          وقد شرعت احلكومة يف التصدي        - ٦
 االتفاقيـة، وبالعمـل علـى    وتتمـشى مـع  البلـد  بـاقتراح نـصوص قـوانني تتفـق مـع دسـتور         وذلك  

. القـانون اجلنـائي   صـدر مرسـوم عـدل بعـض أحكـام           ويف هـذا اإلطـار      . اعتماد تلـك النـصوص    
 عليهـا تعـديالت أخـرى تتعلـق بقـانون           اريع قوانني معروضة على الربملان ليصوت     وتتضمن مش 
  .ن املدينالعمل والقانو

  
 املتعلـق بتعـديل نظـام االعتـداءات اجلنـسية           ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٦الصادر يف   رسوم  امل”  

هذا هو عنوان املرسـوم الـذي ُنـشر يف         : “والقضاء على أشكال التمييز ضد املرأة يف هذا اجملال        
أغـسطس  /آب ١١ يوم اخلميس الصادر) Le Moniteur( من جريدة لو مونيتور    ٦٠ العدد رقم 
: اجلنـائي بـشأن ثـالث نقـاط هـي     تعديالت هامة على القـانون  يقضي بإدخال  والذي  ،٢٠٠٥

األفعــال ، ممــا مييزهــا عــن  علــى أهنــا اعتــداء جنــسي رميــة االغتــصاب التوصــيف الرمســي جل) ١(
الـذي يقتـل    للزوج  األعذار املمنوحة   إلغاء  ) ٢ (،اإلخالل باآلداب العامة  عن  والفاضحة العلنية   

  . كجرميةاخليانة الزوجيةمعاملة عدم ) ٣(، االزنبا متلبسني مبطه ضدشريكها عنو زوجته
باتـت   حيـث    ،العقوبات، وخاصـة بالنـسبة لالغتـصاب      تشديد  وباإلضافة إىل ذلك، مت       

  .مدى احلياة كحد أقصىوكحد أدىن السجن ملدة عشر سنوات تتراوح بني العقوبات 
ــادة    ــائي   ٢٧٨امل ــانون اجلن ــن الق ــادة ( م ــن ٢امل ــومامل م ــصادر يف  رس ــوز٦ال ــه / مت يولي
أي شـخص يرتكـب جرميـة اغتـصاب أو     باألشغال الشاقة ملدة عشر سـنوات  عاقب  يٌ :)٢٠٠٥

العنــف أو باســتخدام شرع فيــه قتــرف أو ُيــتثبــت إدانتــه بارتكــاب أي اعتــداء جنــسي آخــر، يُ 
  .التهديد أو املباغتة أو الضغط النفسي ضد شخص من أحد اجلنسني
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يالت عـن طريـق إعـادة تنظـيم الفـصل األول مـن البـاب الثـاين                  تعدهذه ال دخلت  أُقد  و  
 تتمثـل  أخـرى كمـا طبقـت تـدابري    . تصنيف اجلرائم واجلـنح  على حنو ُيعدل    من القانون اجلنائي    

  . إعادة صياغة عدة مواد وإلغاء البعض منهايف
  

  تعديل التصنيف    
 مـن  ٤اجلـزء  ن ، تغري عنـوا ٢٠٠٥يوليه / من مرسوم السادس من متوز ١مبوجب املادة     

 فأصـبح  “اإلخـالل بـاآلداب العامـة   ”الفصل األول من الباب الثاين للقانون اجلنائي الذي كان  
ــسية ”اآلن  ــداءات اجلن ــسية، وجرميــة   ٤وأصــبح القــسم  . “االعت ــداءات اجلن ــاول اآلن االعت  يتن

مـن حيـث    املـذنب   ووضـع   االغتصاب والظروف الـيت تزيـد مـن خطورهتـا، مثـل سـن الـضحية                 
درج جـزء جديـد حيمـل    أُ مـن املرسـوم      ٥وفقا للمـادة    و. ، أو االغتصاب اجلماعي   ليهاسلطته ع 

ــائي املتعلقــة   “اإلخــالل بــاآلداب العامــة ”بعنــوان  ا مكــرر٤رقــم  ، يــضم أحكــام القــانون اجلن
.  املعتـربة أفعـاال فاضـحة علنيـة        باإلخالل باآلداب العامة، مثل التحريض علـى البغـاء واألعمـال          

 مـن الفـصل   ا مكـرر ٤ و   ٤ين  أيد يف توزيع املـواد يقتـصر حتديـدا علـى اجلـز            وهذا الترتيب اجلد  
األجـزاء  الـواردة يف  واد املـ ؤثر البتـة علـى ترتيـب    يـ األول من البـاب الثـاين للقـانون اجلنـائي وال       

  .األخرى
  

  إعادة الصياغة    
أعيــدت ، ٢٠٠٥يوليــه / متــوز٦  مــن املرســوم الــصادر يف١١ و ١٠مبوجــب املــادتني   
ــادتني صــياغة ا ــواردتني يف اجلــزء  ٢٧٠ و ٢٦٩مل ــاين     ٣، ال ــاب الث ــن الب ــصل األول م ــن الف  م

  . ُيعفى مرتكبوها من العقوبةللقانون اجلنائي، الذي يتناول اجلرائم اليت
ال ُيعفــى مــن ) ٢٠٠٥يوليــه /متــوز ٦الــصادر يف رســوم امل مــن ١٠املــادة  (٢٦٩املــادة   
حيــاة الــزوج الــذي قــام بالقتــل معّرضــة  تكــن إذا ملآلخــر االــذي يقتــل أحــد الــزوجني العقوبــة 

  .للخطر وقت ارتكاب القتل
تــربر  الفقــرة الــيت كانــت تتــضمن أعــذارا ٢٦٩ مــن املــادة تذفكــون قــد ُحــتوبــذلك   
  .أو شريكها عند ضبطهما متلبسني بالزنا/زوجته وقتله للزوج 

القتــل أو  اإلعفـاء مـن العقوبــة يف حـاليت    إلقـرار إمكانيــة  ٢٧٠وأعيـدت صـياغة املــادة     
  .عتداء جنسياعلى كرد فعل التسبب جبروح اللتني حتدثان 

عمليتــا عتــرب ت) ٢٠٠٥يوليــه / متــوز٦الــصادر يف رســوم امل مــن ١١املــادة  (٢٧٠املــادة   
اعتـداء جنـسي قـتال أو إصـابات     فـوري علـى   كرد فعـل    التسبب جبروح اللتان حتدثان     القتل أو   

  . إعفاء مرتكبهما من العقوبةميكن
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  د امللغاةاملوا
هــي مــواد  ٢٨٧ و ٢٨٦ و ٢٨٥ و ٢٨٤فــاملواد . مجيــع املــواد املتعلقــة بالزنــاألغيــت   

ــ/ متــوز٦ الــصادر يفاملرســوم املــادة التاســعة مــن  مبوجــب أحكــام ملغــاة وال تــزال ملغــاة    هيولي
 تمييزيــة ضــد املــرأةالحكــام  األأيــضا إلغــاءالزنــا  رفــع صــفة اجلرميــة عــن  اســتتبعوقــد . ٢٠٠٥

  . الرجل اليت تطبق عليها يف هذا الصدد دون سجنكعقوبة ال
وزارة  بـني    ٢٠٠٦مت التوصل يف عام      أمام احملاكم،     القانونية اإلجراءاتبما يتعلق    ويف  

 وزارة الـشؤون االجتماعيـة والعمـل      و ووزارة الـصحة العامـة والـسكان       شؤون املرأة وحقوقهـا   
ا إلقامــة الــدليل الــذي يتحمــل  ري القــضاة تيــسيقبلــهاطبيــة ات شــهادإصــدار بــشأن إىل اتفــاق 

  . الضحايا عبء إثباته
  

  قوانني املساواة     
ثالثــة هــاييت  علــى برملــان  وحقوقهــا املــرأة شــؤون وزارةت  عرضــ،٢٠٠٧يف عــام   - ٧

أو االقتـران بـدون   باملـساكنة  االعتراف الثـاين بـ   بالعمل املـرتيل، و   يتعلق أحدمها   : مشاريع قوانني 
   . بعد عليهايصوت الربملانمل و. ة املسؤولةالنسب واألبوثالثها ب، وعقد

  
   من قانون العمل وتنظيم العمل املرتيل ٢٥٧مشروع قانون تعديل املادة     

   عرض األسباب  )أ(
 إىل ١٩٩٦يف عـام  الـصادر  قـانون العمـل   مـن   البـاب اخلـامس    األول مـن   الفصل   يشري  

مينحهـا ملـوظفي    احلقوق الـيت    م  وال مينحه  “ املنازل  يف خدم” على أهنم عمال وعامالت املنازل    
إىل النظــر إىل أولئــك العمــال  ١٩٨٧دســتور عــام  ويــدعو .الــشركات واملؤســسات أو غريهــا

 وملـا كـان     ، يف احلقوق بني مجيع أصحاب األجـور        روحا ونصا  فالدستور يساوي  .نظرة خمتلفة 
بالتـايل مـن   فقـد كـان ال بـد     الصكوك القانونيـة،  االستناد إليه يف وضعاألساس الذي جيب هو  

  . قانون العملتعديل
أمهية العمل املـرتيل يف االقتـصاد الـوطين ومكانتـه            وزارة شؤون املرأة وحقوقها      وتدرك  

تـرى الـوزارة أن مـن       ولـذلك،   . النـساء يف البلـد    ل و االرجـ يؤديها  يف جمموعة من الوظائف اليت      
ــة مبكــان  ــا يف  ملوظفــات بغريهــم مــن املــوظفني وا وعــامالت املنــازل عمــال مــساواةاألمهي املزاي

  .اليت يكفلها هلم القانونواحلقوق 
   مشروع القانون  )ب(
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إىل إهنـاء بعـض      مـن قـانون العمـل        ٢٥٧يعدل املـادة    الذي  هذا    مشروع القانون  يرمي  
 الـيت تـشمل  : العمـل شـروط  وباإلضافة إىل تنظـيم   . املنافية حلقوق اإلنسان  شروط العمل املرتيل    

مـشروع   نحميـ الـسنوية،   واألسبوعية   العطل، و  الغذائية جباتالو فترةساعات العمل والراحة، و   
فئـات  وظفي ال  ملـ   قـانون العمـل     املزايا الـيت مينحهـا     ،معظمهم من النساء  قانون عمال املنازل، و   ال
 .للمـرأة املزايـا األخـرى املمنوحـة       مكافـأة هنايـة العـام و      : وتتمثل هذه املزايا يف ما يلي     . خرىاأل

   . من أجورهم أي مبلغدون خصمضور دورات تدريبية حبم خاص يسمح هلوهناك ترتيب 
  

  الذين يعيشون مع بعضهم باملساكنةألشخاص ل للوضع القانوينالناظم قانون المشروع     
   عرض األسباب  )أ(    

سـوى  يف االعتبـار  هلـاييت   القـانون املـدين      يأخـذ ال  األسـرة،   يتعلق مبـسألة تكـوين      يف ما     
يكفـل هلـم   ،  إطار عالقـة يف املـساكنة  اد األسرة الذين يعيشون يففرفبالنسبة أل . زواجالحاالت  
واجـب  االقتـسام العـادل للممتلكـات، و      وامللكيـة،   االشـتراك يف    :  املعتادة احلمايةتدابري  القانون  

ال ميثـل   يف البلـد،    املعمـول هبـا     أنـواع االقتـران      خمتلـف    مـن أصـل   بيـد أنـه     . يااقتصادالتكفل هبم   
 فاملـساكنة . يف املائـة   ٤٤ إىل   املـساكنة ة يف حني تـصل نـسبة حـاالت          يف املائ  ١٨سوى  الزواج  

   . إىل حد بعيد أكثر أنواع االقتران شيوعاهي
، فإنـه يتغاضـى بـذلك عـن رؤيـة           املـساكنة  ببـساطة ظـاهرة      لقـانون املـدين   وإذ يتجاهل ا    
يعتـرف   و ز بـني األسـر    بعـد القـانون املـدين، ال مييـ        غري أن دستور اجلمهورية الذي جـاء        . الواقع

  .ميع أشكال االقترانجب
ــة       النــساء مجيــع حقــوق وتــرى وزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا أن مــن األساســي كفال

، مث جيـدن أنفـسهن      األسـرة لتكـوين أمـالك      سـنوات عديـدة،      أقـراهنن ئي يقضني إىل جانـب      الال
 وسـيمكن  .حـصة مـن تلـك األمـالك      دون أي    وقد طـردن مـن مـرتل األسـرة           فسخ العالقة بعد  

ــشرو ــساء   م ــانون الن ــذا الق ــوقهن      ع ه ــدفاع عــن حق ــن ال ــساكنة م ــة م ــشن يف عالق ــي يع الالئ
   .احملاكم أمام

   مشروع القانون  )ب(
 ملـرأة اضـد   مـصدرا للتمييـز     شكل  ة تـ   قانونيـ  ثغـرة إىل سـد    يهدف مشروع هذا القانون       

ويتـألف مـشروع القـانون مـن       . اليت تعـيش يف إطـار عالقـة مـساكنة، لـدى فـسخ هـذه العالقـة                 
   . موادسبع

تقرة ومــستمرة بــني رجــل وامــرأة  مــس عالقــة ا علــى أهنــاملــساكنةهــذا الــنص ف ويعــّر  
مـن سـاللتهم،    حـدرين مباشـرة     نامل بني األسالف والذرية     املساكنةالنص  وحيظر  . متزوجني غري
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 شـخص  يف عالقة مساكنة مـع وبني شخصني يرتبط أحدمها بعالقة زوجية مع شخص آخر أو   
 يف إطـار عالقـات املـساكنة      انون يف احلقوق بني األطفال املولـودين        ويساوي مشروع الق  . آخر

  .واألطفال املولودين يف إطار الزواج
الـذين يعيـشان    لشخـصني   دارة ممتلكـات ا   وينص مشروع القانون علـى نظـام خـاص إل           

الواجـب  جـراءات   اإلحيـدد  عالقتـهما بالتراضـي،   فـسخ يف حالـة   و.يف إطار عالقـة يف املـساكنة    
  .اهاسبكمتلكات اليت امل قتسامالتطبيقها 
يـسمح مـشروع القـانون    عمل،  ال تعرضه حلادثة يف مكان   أحدمها نتيجة   وفاة  ويف حالة     

  . تعويض دعوى للمطالبة بالبرفعلآلخر أو الورثة 
  

   حتديد األبوةلنسب وإثبات امشروع قانون     
   عرض األسباب  )أ(

 أفـراد  منبـوذين مـن  ج  االـزو إطـار    ن خـارج  واألطفال املولـود  كثريا ما يكون    يف هاييت،     
ذه عبـارة غـري منطقيـة بقـدر       وهـ  “عـدميو األب  أطفـال   ”اهتم احمللية الـذين ينعتـوهنم بـأهنم         جمتمع
  .هي مهينة ما

علـى   ٢٦٢نـص يف املـادة      فقـد   ،  ز وضع حد هلذا التمييـ     ١٩٨٧دستور عام   وإذ اختار     
 يف معرفـة مـن هـو والـده،          وبذلك، يعترف الدستور حبق كل طفـل      . األبوةلتحديد  نشر قانون   

ب جييـز لـأل    عامـا،    ١٨٣ذلـك أن هـذا القـانون الـذي سـن منـذ              . وهذا ما مينعه القـانون املـدين      
مث إن هذا القانون ال جييز لـألب اإلعـالن عـن أبوتـه أمـام      . والدة طفل اإلعالن عن   حق  وحده  

   . إال إذا مل يكن الطفل مثرة عالقة زنا أو سفاحموظف األحوال الشخصية
ــى  ف   ــتعني عل ــاييت، ي ــي ه ــا أن  ف ــيت ال زوج هل ــرأة ال ــذي     امل ــها ال ــسها عــن ابن ــن بنف  تعل

 أن الولـد  موظـف األحـوال الشخـصية   الـيت ميألهـا     شهادة امليالد   ويرد يف   . ‘‘يعرف له أب   ال’’
أي : ليس هلذا الطفل يف نظر القانون سوى والد وحيد معتـرف بـه            و. “جمهولطفل من أب    ”

ــه ــوىل يف بعــض األســر  . أم ــا،      ويت ــل، فيحمــل امسهم ــن الطف ــسهما ع ــدا األم اإلعــالن بأنف  وال
حتـصل علـى    أن   أبـدا  لن تـستطيع     “جمهولمن أب   ”ف ذلك، فإن األم اليت تنجب طفال        وخبال

نفقة الطفل على حنو ما ينص عليه القانون، كما هو احلال بالنسبة لـسائر النـساء الالئـي يلـدن                    
   . أطفاهلن يف إطار الزواج

ة شؤون املـرأة وحقوقهـا إىل االتفاقيـات الدوليـة الناظمـة هلـذه املـسألة،                  وزار تشريوإذ    
ذا الـشكل مـن التمييـز جتـاه     مـن أجـل القـضاء علـى هـ       بـسرعة   فإهنا تـرى أن مـن العـدل العمـل           

   .والطفل املرأة
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   مشروع القانون  )ب(
 من ست مواد أكثر من عشرين مادة من مـواد القـانون             املؤلفروع القانون   مش يعدل  

ويتمثل اهلدف منه يف متكـني مجيـع األطفـال املولـودين            ). ٨  رقم الفصل األول، القانون  (دين  امل
ويرمــي مــشروع . امــل حبقهــم يف معرفــة مــن هــم آبــاؤهمخــارج إطــار الــزواج مــن التمتــع الك

  .القانون أيضا إىل التوفيق بني القانون املدين والدستور واالتفاقيات اليت صدقت عليها هاييت
نوة نتيجة عمل طبيعي حيصل بني رجل وامرأة، أو نتيجة رغبتـهما املـشتركة              وتثبت الب   
 للطفل، الشخص الـذي تعلـن األم أنـه والـد طفلـها              اًويعترب والد .  طفل مبوجب القانون   يف تبين 

. حىت يف حالة نفيه لألبوة إذا ما ثبت أنه كانت له معها، وقت محلها بطفلـها، عالقـات علنيـة                   
ك الـشخص دعـوى    ضـد ذلـ  ترفـع ددة مبوجـب القـانون، جيـوز لـألم أن      وعمال باإلجراءات احمل  

 أن اطفلـه ل أبوتـه وجيوز لألب الذي تنكر األم عليـه حقـه يف     .  بأبوته لطفلها  ملطالبته باالعتراف 
وجيـوز ألي طفـل، أيـا كانـت سـنه، أن            .  باتبـاع اإلجـراءات نفـسها       هـذه  يطالب بإثبات أبوتـه   
  . أمه هييطالب بتحديد من

. لى البنوة حقوق وواجبات أخالقية ومادية بالنـسبة للوالـدين جتـاه أطفـاهلم             وتترتب ع   
 وعلى الطفل الذي يريد أن يطالب حبقـه يف مـرياث أن يثبـت أوال بنوتـه للـشخص املوصـى لـه                      

  .باإلرث
قانون للمساواة بـني اجلنـسني يف سـياق خطـة عمـل وزارة شـؤون                ومن املعتزم صياغة      - ٨

 لـسياسة   العمـود الفقـري   ”: وستشكل الوثيقة املعنونـة   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨املرأة وحقوقها للفترة    
 خطـة   وضـع خطـوة حامسـة صـوب        ، بعـد أن تعتمـدها احلكومـة       “بشأن املـساواة بـني اجلنـسني      

وإذ تـضع الوثيقـة املـذكورة الركـائز األساسـية ملبـدأ             . بني اجلنـسني وترسـيخها    وطنية للمساواة   
 األولويــات التركيــز علــىيــة، فإهنــا تؤكــد ضــرورة املــساواة يف بنــاء جمتمــع يعمــه الــسالم والتنم

.  علـى مجيـع املؤسـسات االجتماعيـة يف البلـد           بني اجلنـسني  اخلاصة باملرأة وتعميم مبدأ املساواة      
هـذه املـساواة، ينـصب التركيـز بـشدة علـى الـدور الريـادي                شـؤون تطبيـق     وفيما يتعلق بـإدارة     

ق اجلهـود الـيت     ييت يتعني عليها يف الواقع تنس     فهذه الوزارة هي ال   . لوزارة شؤون املرأة وحقوقها   
 كل يف قطاعـه بغيـة تنفيـذ اخلطـة          خارطة الطريق  لتنفيذ    بذهلا  مجيع املؤسسات العامة   جيب على 

 الـوزارة هـذه اخلطـة وتعرضـها         تـضع ومن املتوقـع أن     . بني اجلنسني الوطنية املستقبلية للمساواة    
  .  ٢٠٠٩على احلكومة خالل عام 

وتتـوىل  . بـني اجلنـسني   ملـساواة   اخلاصـة با  سياسة  الارة يف وضع لبنات     وقد شرعت الوز    
 املديريـة  تعميم التحليـل املقـارن حبـسب نـوع اجلـنس يف              عملية اإلدارة التقنية يف الوزارة توطيد    

 يف خمتلــف  املعنيــة مبــسائل املــرأةهــاتاجلالعامــة ويف جممــل األجهــزة احلكوميــة، والتنــسيق بــني  
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ــوزارات ــدة ُرمســت اســتر و. ال ــا يعتــرض كــل جهــة مــن تلــك     اتيجية جدي ــيم مل بعــد إجــراء تقي
ــارات      املتعلقــة بنــوع اجلــنس تراعــى اجلهــات، كــل يف قطاعــه، مــن صــعوبات يف جعــل االعتب

يــة مــوظفي  ويتعلــق األمــر بتوع.ه ومــشاريعهبراجمــالقطــاع املعــين و يف سياســات دائمــةبــصورة 
ــربامج  ــوزارات مبــدهم  وحــدات الدراســات وال ــأدوات ميكــن    يف خمتلــف ال ــتظم ب علــى حنــو من

وتـشكل هـذه الوحـدات    .  يف السياسات العامـة املساواة بني اجلنسنيعد االسترشاد هبا لتعميم بُ 
 يف كـل  هـا آلية رئيسية حيث إهنا تؤدي دورا حامسا يف تصميم األنـشطة ذات األولويـة وختطيط      

املعنيـة مبـسائل   ات هـ اجلويف هـذا الـصدد، سـيتم تعزيـز          . قطاع مـن القطاعـات الـيت تعمـل فيهـا          
  . وزيادة تأهيلها مبا ميكنها من القيام بعملها بقدر أكرب من الكفاءةاملرأة

وقد أحـرز تقـدم يف تعمـيم التحليـل املقـارن حبـسب نـوع اجلـنس يف بـرامج ومـشاريع                    
التنميــة االجتماعيــة يف هــاييت الــيت تنفــذها وزارة التخطــيط والتعــاون اخلــارجي وتــشترك فيهــا    

 مــن بلـدات  مج قرابـة عـشر  ويـستفيد حـىت اآلن مـن هـذا الربنـا     .  وحقوقهـا املـرأة وزارة شـؤون  
ات واألقـسام  لس اإلمنائيـة يف كـل مـن هـذه البلـد          يف إطار إنشاء خمتلف اجملـا     و. مقاطعاتمخس  

  . الرجال والنساءبنيمتساوية  نسبة حتديدمت احمللية املعنية 
ــة للمــساواة     تتوطــد ل كــائز تــستند إليهــا بــذلك ر بــني اجلنــسني وســتجد اخلطــة الوطني

  .وتتطور على الصعيد الوطين
-٢٠٠٨وتنــدرج ضــمن اخلطــة االســتراتيجية لــوزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا للفتــرة    - ٩

ــرأة   ٢٠١٠ ــشأن العنــف ضــد امل ــانون شــامل ب ــائي يف هــاييت   .  صــياغة ق ذلــك أن القــانون اجلن
وقد ارتئـي أن    . تحرش اجلنسي يتناول العنف املرتيل وال أي أشكال أخرى من العنف مثل ال           ال

: ، مل يعرض أسـباب هـذا األمـر علـى حنـو كـاف              ٢٠٠٥يوليه  /متوز ٦حىت املرسوم الصادر يف     
ليست التعديالت املدخلة على هذا املرسـوم بالتأكيـد سـوى مرحلـة أوىل؛ ولكنـها تظـل مـع                    ”

خالصـة  (‘‘ائيذلك خطوة رئيسية على الدرب الطويل املؤدي إىل إصالح عميـق للقـانون اجلنـ              
  ).عرض األسباب

ــساء         - ١٠ ــسجيل حــاالت تعــرض الن ــشأن ت ــات ب ــع املركــزي للمعلوم ــسهل التجمي ــا ي ومم
العنف الـذي يـستهدف املـرأة بـسبب نـوع جنـسها             (والفتيات للعنف اجلنسي أو العنف املرتيل       

يعامل على أنه شكل من أشكال التمييز وفـق اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                       
وجود هيئة التحاور املعنية مبكافحة العنـف ضـد   )  للجنة١٩، املرجع، التوصية العامة رقم    املرأة

وعمومـا، فـإن احلـاالت      . املرأة، املزودة بإطار هيكلي وأمانة تنفيذية وجلنة معنية جبمع البيانات         
كـدمات  باملبلغ عنها واليت يفتح حتقيق بشأهنا تتعلـق حبـاالت اغتـصاب أو عنـف بـدين يتـسبب                    

أما األشكال األخرى من التمييـز ضـد املـرأة، فهـي ال تعامـل أمـام احملـاكم علـى أهنـا                      . وحوجر
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ولكــن لــيس هنــاك بعــد بيــان شــامل باحلــاالت الــيت عرضــت يف الــسنوات . ضــرب مــن التمييــز
  .اخلمس املاضية على احملاكم، وبأعمال املتابعة اليت أجريت بشأهنا

  
  ٣املادة     

  
  خطة العمل    
  ة ملكافحة العنفاخلطة الوطني    

عقدت هيئة التشاور الوطين املعنية مبكافحة العنف ضـد املـرأة يف بـورت أو بـرانس يف               - ١١
 حلقـة عمـل لتقيـيم األعمـال ضـمت ممـثلني وممـثالت               ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ و   ٢٢

من القطـاع احلكـومي، أي مـن وزارة شـؤون املـرأة وحقوقهـا، وهـي الـوزارة الـيت تقـود هيئـة                         
اور هذه، ووزارة الـصحة العامـة والـسكان، ووزارة العـدل واألمـن العـام، وشـرطة هـاييت                    التش

الوطنية، وآخرين من املنظمات النـسائية وسـائر مؤسـسات ومنظمـات اجملتمـع املـدين األعـضاء              
صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، وصـندوق          (يف هيئة التشاور، ووكاالت األمم املتحدة       

وممثلـو وكـاالت التعـاون الـدويل        ) للـسكان، ومكتـب البعثـة للـشؤون اجلنـسانية         األمم املتحـدة    
وقد لوحظ يف تنفيذ اخلطة الوطنيـة ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة إحـراز أوجـه             ) الربازيل وكندا (

  :التقدم التالية
  .مت وضع وإقرار إطار مفاهيمي بشأن وضع اخلطة الوطنية موضع التنفيذ  
نفيـذ اخلطـة علـى سـبيل التجربـة يف مقـاطعتني، مهـا املقاطعـة                أُجريت دراسات أوليـة لت      

  .اجلنوبية الشرقية واملقاطعة الشمالية الشرقية، ومت تعيني منسق لكل منهما
تبلورت الشراكة بني بلدان اجلنـوب بالتعـاون مـع الربازيـل مـن خـالل تنفيـذ مـشروع                

ة الـشرقية والــشمالية الــشرقية  لـدعم وضــع اخلطـة الوطنيــة موضـع التنفيــذ يف املقـاطعتني اجلنوبيــ    
  .اللتني جترب فيهما هذه اخلطة

متــت مواءمــة خمتلــف املــشاريع الــيت ُتنفــذ يف املقــاطعتني اآلنفــيت الــذكر هبــدف ترســيخ     
  .اخلطة الوطنية، وذلك بدعم من وكاليت التعاون الربازيلية واإلسبانية

ياكـل يف مراكـز الـشرطة       اختتم التـشاور بـني خمتلـف اجلهـات املاحنـة املهتمـة بإنـشاء ه                 
  .إليواء النساء

ــرأة           ــؤون امل ــام ووزارة ش ــن الع ــدل واألم ــت وزارة الع ــستوى احلكــومي، وقع ــى امل عل
  .وحقوقها بروتوكوال بشأن مراعاة مشكلة العنف ضد املرأة داخل جهاز شرطة هاييت الوطنية
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  ٤املادة     
  

  التدابري املؤقتة اخلاصة    
الـيت تبـذهلا املنظمـات النـسائية بـدعم مـن وزارة شـؤون املـرأة                 يف إطار متابعة املساعي       - ١٢

ففـي  . وحقوقها، استحدثت تدابري مؤقتة خاصة يف اآلليات القانونية الناظمة للعملية االنتخابية          
. ، تضمن املرسوم االنتخايب حوافز لتشجيع األحزاب السياسية علـى ترشـيح نـساء       ٢٠٠٥عام  

، متـنح   ٢٠٠٨يوليـه   /االنتخـايب الـذي صـدر مـؤخرا يف متـوز          والتدابري اليت أُدرجـت يف القـانون        
 ١٢٩ يـنص يف املـادتني     ٢٠٠٨يوليـه   /فالقـانون االنتخـايب الـصادر يف متـوز        . مزيدا مـن احلـوافز    

 منه على مضاعفة التمويل العام لألحزاب اليت ترشح نسبة من النـساء ال تقـل عـن                  ١-١٢٩ و
كما جيب على هذه األحـزاب الـيت تتلقـى          . نهن يف املائة م   ٢٠ يف املائة وتتمكن من إجناح       ٣٠

 يف املائة منه لتوفري التدريب السياسي ألعـضائها مـن النـساء والـدعم     ٥٠هذا املبلغ أن ختصص   
  .املايل للنساء الالئي ترشحهن

، تـدعو وزارة شـؤون      ) للجنة ٢٥ والتوصية العامة    ٤املادة  (واتساقا مع روح االتفاقية       
ذ مببدأ احلـصص كتـدبري مـن تـدابري التمييـز اإلجيـايب الـالزم لتـصحيح              املرأة وحقوقها على األخ   

العمـود الفقـري لـسياسية    ”فاعتمـدت الوثيقـة اإلطاريـة املعنونـة       . االجتاهات التارخييـة التمييزيـة    
حصص للعمـل يف اإلدارة العامـة، وحـصص لـشعل     : فئتني من احلصص “ املساواة بني اجلنسني  

 الوقت الراهن، حسبما هو مـبني يف التقريـر القطـري، تـنص              ويف. وظائف يف جمال صنع القرار    
وزارة (مــذكرتا التفــاهم اللتــان وقعتــهما وزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا مــع وزارتــني أخــريني    

علـى ختـصيص حـصة      ) األشغال العامـة والنقـل واالتـصاالت ووزارة الزراعـة واملـوارد الطبيعيـة             
  .اليت تتطلب يدا عاملة كثيفة يف املائة للنساء يف جمال تنفيذ األعمال ٣٠

وللمــضي قــدما يف التــشجيع علــى زيــادة إشــراك املــرأة يف احليــاة الــسياسية، أدرجــت      
 بنـدا إلعـداد مـشروع       ٢٠٠٩-٢٠٠٨وزارة شؤون املرأة وحقوقها ضمن خطة عملها للفترة         

  .قانون لتخصيص حقق للمرأة يف احلياة السياسية
  

  ٦ و ٥املادتان     
  

  ة واالجتار بالنساءالعنف ضد املرأ    
اختذت وزارة شـؤون املـرأة وحقوقهـا وهيئـة التـشاور الـوطين عـدة مبـادرات يف إطـار                    - ١٣

وبناء على التوصـيات الـواردة      . سياسة احلكومة اهلادفة إىل القضاء على أوجه العنف ضد املرأة         
  :، اختذت التدابري التالية٢٠٠٨يف الدراسة اليت أجرهتا الوزارة يف عام 
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يتعلــق بالــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة، قُــدم   : صــياغة بروتوكــول للرعايــة واملتابعــة   )أ(  
اقتــراح منــذ عــدة أشــهر يــدعو إىل وضــع إطــار مفــاهيمي بــشأن إنــشاء مرافــق داخــل مراكــز     

بيـد أن وضـع     . الشرطة إليواء ضحايا العنف، وإعداد دليل إلجراءات إيواء الضحايا ورعايتهم         
 يتطلـب إبـرام مـذكرة تفـاهم بـشأهنما بـني وزارة شـؤون املـرأة                اإلطار والدليل املذكورين كان   

وقــد وقعــت الوزارتــان هــذه  . وحقوقهــا، ووزارة العــدل واألمــن العــام املــسؤولة عــن الــشرطة 
املذكرة اليت تنص على شىت التدابري الواجب اختاذها لتعريـف أفـراد الـشرطة بـاملفهوم اجلنـساين             

  .ومشكلة العنف املوجه حتديدا ضد املرأة
والعمل جار حاليا لعقد حلقة عمل مع خمتلف أجهزة الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة لعـرض          

هاتني الوثيقتني إىل جانب منهاج تدرييب ألفراد الشرطة بشأن مشكلة العنف ضـد املـرأة ودور                
  الشرطة الوطنية اهلاييت يف مكافحته؛

  
أة وحقوقها يف اآلونـة     مببادرة قامت هبا وزارة شؤون املر     : إقامة مراكز لإليواء    )ب(  
. ، فــتح مركــز إليــواء النــساء الالئــي يتعرضــن للعنــف بــسبب نــوع جنــسهن)٢٠٠٨(األخــرية 

ويرمي هذا املركز إىل إيـواء ضـحايا أنـواع معينـة مـن العنـف، وخباصـة العنـف املـرتيل والعنـف                  
الرعايـة  ويعمل املركز بالتعاون مع هيئات اجملتمع املدين األخـرى الـيت تقـدم خـدمات                . اجلنسي

  وميوَّل من مصادر خمتلفة مثل اليونيسيف؛. املتعددة االختصاصات
  

جرى اختبار بطاقة التسجيل الـيت أعـدهتا هيئـة          : مجع البيانات وأعمال البحث     )ج(  
ــرأة يف        ــة مجــع البيانــات عــن أعمــال العنــف املرتكــب ضــد امل ــاء عملي ــوطين، يف أثن ــشاور ال الت

  .طبيعية األخرية اليت عصفت بالبلداملالجئ اليت آوت ضحايا الكوارث ال
وبعد إعداد وإقرار البطاقة املوحدة لتسجيل حاالت العنف، مت استحداث آلية لتوزيـع               

  .هذه البطاقات ومجعها، باإلضافة إىل نظام لتحليل البيانات
التــدريب علــى اســتخدام هــذه  مــن وبعــد اســتفادة األطــراف العاملــة يف قطــاع الــصحة    

فجـرى تـدريب    . خـرى التـدريب اآلن إىل األطـراف العاملـة يف القطاعـات األ           البطاقة، يقدم هذا    
 بــشؤون التنــسيق بــني مكاتــب وزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا يف املقاطعــات  املوظفــات املعنيــات

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢١ و   ٢٠استخدام هذه البطاقة خالل حلقة تدريبية ُعقـدت يـومي            على
٢٠٠٨.  

 دراسـة عـن رعايـة       ٢٠٠٨سـبتمرب   /مـارس إىل أيلـول    /آذاروقد أُجريـت يف الفتـرة مـن           
 مؤسسة مـن املؤسـسات الـصحية    ٢٩ضحايا العنف اجلنساين، وخباصة على الصعيد الطيب، يف  

العامة واخلاصة يف ست من املقاطعات اليت تلقت فيها تلـك املؤسـسات تـدريبا علـى اسـتخدام             
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وسـتمكن الدراسـة مـن تعـديل أدوات         . األدوات اليت حددهتا هيئة التشاور الوطين وشـركاؤها       
  .التدريب ووضع آلية متابعة أكثر صرامة

وحرصا من احلكومة علـى توضـيح التـدخالت وتنـسيقها علـى الـصعيد الـوطين، فإهنـا                     
جتمع مديري خمتلف الوزارات يف املقاطعات داخل جملس تقين يرأسه يف كـل مقاطعـة منـدوب         

تعــاون، مت يف املقاطعــة اجلنوبيــة الــشرقية االضــطالع وبــدعم مــن الوكالــة اإلســبانية لل. املقاطعــة
بعمل رائد للتوعية باملسائل اجلنسانية والعنف املرتكب ضد املرأة حتديدا، ومن املنتظـر تعميمـه               

  .على بقية املقاطعات
  

  استخدام االغتصاب كسالح سياسي    
ــرة االنقــال      - ١٤ ب ال توجــد إحــصاءات بــشأن حــاالت االغتــصاب الــيت وقعــت خــالل فت

فأجواء الرعب اليت أشاعها النظام الـسياسي خـالل هـذه           . ١٩٩٥ و   ١٩٩١املمتدة بني عامي    
بيد أنه ال تزال هنـاك آثـار تـشهد عليهـا أقـوال          . السنوات مل تسمح جبمع بيانات معززة بأرقام      
وممـا يـسمح بتقيـيم مـدى اسـتخدام االغتـصاب            . النساء الالئي تعرضن هلذا الضرب من القمـع       

اليت ينـضوي حتتـها مـا ال يقـل عـن            ) MapViv(“ سوف أحيا ”ي، وجود مجعية    كسالح سياس 
وبرعايـة  .  امرأة من النساء الالئي أدلني بـشهادات عـن ضـروب التعـذيب الـيت تعرضـن هلـا           ٢٠

وأمكـن، بتعـاوهنن، إخـراج      . من الرابطات النسائية، أمكن هلؤالء النساء تلقي العـالج والتعـايف          
ــأدوار جــسدهتن شخــصيا، وكانــت    مــسرحية اســتمدت أحــداثها مــن جت   ــهن وقمــن فيهــا ب ربت

وهــذا . أطفــال االنقــالباملــسرحية مبثابــة عــالج هلــن، وأمكــن إعــداد شــريط وثــائقي، عنوانــه  
الشريط الذي جـاء مثـرة عمـل أجنزتـه مناضـالت يف سـبيل حقـوق اإلنـسان مـن املـشتغالت يف                       

والدوليـة، وجـه االهتمـام إىل    صناعة األفـالم، وعـرض يف عـدة مناسـبات يف امللتقيـات الوطنيـة               
  .تلك األحداث املأساوية وإىل شجاعة املرأة

، أجريت عـدة حماكمـات يف قـضايا         ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٦ومنذ صدور املرسوم املؤرخ       
ــاة   ــق اجلنـ ــام حبـ ــدرت أحكـ ــسان  . اغتـــصاب وصـ ــن نيـ ــدة مـ ــرة املمتـ ــالل الفتـ ــل إىل /وخـ أبريـ

حماكمة منـها مـا أُجـري مبـساعدة هيئـة            ١٥، صدرت أحكام باإلدانة يف      ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
  .حملفني ومنها ما أجري بدون هذه املساعدة

ــة املتعلقــة باحلــاالت الــيت تولــت فيهــا         وتــبني الدراســة املرفقــة أحــدث البيانــات اجلزئي
ــع ــاعي       أربـ ــصاب اجلمـ ــاالت االغتـ ــدد حـ ــف، وعـ ــوع العنـ ــضحايا، وبنـ ــواء الـ ــسات إيـ مؤسـ
  .ضحاياه وأعمار
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ــد مــن    - ١٥ ــاك العدي ــة،    وهن ــدين، ألغــراض التوعي ــة الــيت ت ــة واإلذاعي اإلعالنــات التلفزيوني
وصــدر فيلمــان وثائقيــان . أعمــال العنــف ضــد املــرأة، وخباصــة العنــف املــرتيل والعنــف اجلنــسي

 مؤســسة الــصحة اإلجنابيــة ووحــدة البحــوث ٢٠٠٥يــدينان العنــف املــرتيل أخرجتــهما يف عــام 
“ لقـد وجـب الكـالم   ”و ) Nou bouke(“ قنا ذرعالقد ض”واألعمال الطبية والقانونية بعنوان 

)Fòk nou pale .(  وجيري عرض هذين الشريطني على نطاق واسع حبيث يستعان هبما لتثقيـف
  .الشباب بوجه خاص

وقـد اختـذت وزارة شـؤون املـرأة         . وال توجد بيانات عـن عـدد حـاالت احلمـل املبكـر              - ١٦
حظ يف خمتلـف القطاعـات الـيت هتـم          وحقوقها خطوات لـسد الـنقص يف اإلحـصاءات الـذي لـو            

ومت توقيع بروتوكـوالت تعـاون مـع املؤسـسات الـيت متتلـك كفـاءات يف جمـال اإلحـصاء                  . املرأة
ــوع اجلــنس        ــات حبــسب ن ــا جيمــع مــن بيان ــة تــصنيف م ــع أن متكــن هــذه    . لكفال ومــن املتوق

ــة باجلنــ       ــيالت املؤشــرات املتعلق ــصائية حتل ــضمني الدراســات االستق ــن ت سني الربوتوكــوالت م
فوقعــت وزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا واللجنــة االقتــصادية ألمريكــا . والدراســات املتعلقــة هبــا

الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب، بروتوكـوال ثالثيـا مـع املعهـد اهلـاييت لإلحـصاء وتكنولوجيـا                     
  .املعلومات وآخر مع املعهد اهلاييت للطفولة

إلطار القانوين الذي يسمح بالتـدخل بـصورة     وتركز احلكومة يف الوقت احلاضر على ا        - ١٧
وسيـشكل مـشروع القـانون املتعلـق بالعمـل املـرتيل، عنـدما        . فعالة حلماية النـساء األشـد ضـعفاً    

يعتمده الربملان، خطوة أوىل حنو تصحيح وضع هذه الفئة من العاملني والعامالت، الـيت يتـألف             
ق باالجتـار بالنـساء، الـذي شـاركت         كما سيـسهم مـشروع القـانون املتعلـ        . معظمها من النساء  

وزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا يف إعــداده والــذي ســيقدم عمــا قريــب إىل الربملــان، يف حتديــد     
أمــا يف مــا خيــص مــسألة املــشتغالت بالبغــاء، فــإن وزارة شــؤون  . حقــوق املهــاجرات ومحايتــها

ظـراً لعـدم وجـود إطـار        املرأة وحقوقها ووزارة الشؤون االجتماعية والعمـل مازالتـا تبحثاهنـا، ن           
  .قانوين يكفل هلؤالء النساء احلماية

، دعـــت حكومـــة هـــاييت الربملـــان، اســـتجابة منـــها      ٢٠٠٣أبريـــل / نيـــسان٢٤ويف   - ١٨
واسعة النطاق أجرهتا منظمات دولية ووطنية ضد عمل أطفال الريف لـدى أسـر املـدن،                 حلملة

يت علـى قـانون يتعلـق حبظـر كـل           ، إىل التـصو   “اسـترقاق لألطفـال   ”الذي صور على أنه مبثابة      
ــسانية       ــة الإن ــهم معامل ــهم أو معاملت ــز ضــدهم وإســاءة معاملت أشــكال اســتغالل أطفــال والتميي

  .“وبالقضاء عليها
ويعكس هذا القانون احلالة الـسائدة الـيت خـرج فيهـا إىل النـور إذ أنـه يتفـادى، هروبـاً                

ن يقتصر بالنـسبة للدولـة علـى نـزع          فاألمر كا . من الواقع الفعلي، أي إشارة إىل عمل األطفال       
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/  نيـسان  ٢٤فقـانون   . غطاء الشرعية عن عمل األطفال، وبالتايل عن عملهم كخدم يف املنازل          
ومنـذ ذلـك احلـني      .  بأكملـه مـن قـانون العمـل        ٩ يلغي، يف مادته األوىل، الفصل       ٢٠٠٣أبريل  

 ٣قانون يقبل يف مادتـه      غري أن هذا ال   . أصبح عمل األطفال كخدم املنازل غري قانوين يف هاييت        
وجيــب أن . جيــوز أن ُيعهــد بطفــل إىل أســرة مـضيفة يف إطــار عالقــة معاونــة أو تــضامن ”: بأنـه 

وجيب أن يعامـل كفـرد مـن        . يتمتع الطفل بنفس امتيازات وحقوق أفراد هذه األسرة اآلخرين        
رب عمـالً   ، وعليه بـات عمـل األطفـال خـدماً يف املنـازل غـري شـرعي إذا اعتُـ                   “أفراد هذه األسرة  

. فإنه يعتـرب شـرعيا متامـاً      “ عالقة معاونة وتضامن  ”يؤديه األطفال، أما إذا كان يدخل يف إطار         
غري أن األطفال الذين يعملون خدماً يف املنازل ما زالوا يكابدون يف الواقع حياة اجلحـيم لـدى          

  .أسر ال ضمري هلا حترمهم من ممارسة أبسط حقوقهم
وحقوقهـــا عالقـــات عمـــل منتظمـــة مـــع معهـــد الرعايـــة  وتقـــيم وزارة شـــؤون املـــرأة   

وهي بـذلك حتـيط علمـا باحلـاالت الـيت تتعـرض فيهـا خادمـات املنـازل                 . االجتماعية والبحوث 
وهذه حاالت عديدة ألن املعهد يستقبل، عدة مرات يف األسـبوع، عـن طريـق شـرطة                 . للعنف

ملـرتيل الـذي تقاسـي منـه        األحداث، أطفاال يتعرضون لـشىت أنـواع العنـف الـيت تـشمل العنـف ا               
ولـئن كانـت التقـارير اخلاصـة بأنـشطة الـدائرة املعنيـة يف معهـد الرعايـة االجتماعيـة               . اخلادمات

والبحوث ال تطلق على هؤالء األطفال اسم خـدم املنـازل، فـإن املـسؤولني يؤكـدون أن األمـر                 
 كـان املعهـد     وملـا . ٢٠٠٣أبريـل   /نيـسان  ٢٤يتعلق بأطفـال مل يعـد هلـم أي وضـع قـانوين منـذ                

ميلك مركزاً إليواء األطفـال الـذين يقاسـون مـن ظـروف صـعبة فإنـه يعهـد باألطفـال الـذين                     ال
  .جتلبهم شرطة محاية األحداث إىل مراكز استضافة تديرها مجعيات خريية

وتتدخل احلكومة، عن طريق شـرطة محايـة األحـداث، يف احلـاالت الـيت يتعـرض فيهـا                     
ــدماً يف املنـــ    ــون خـ ــال يعملـ ــار    أطفـ ــر يف إطـ ــستقبلهم أسـ ــال تـ ــة  ”ازل أو أطفـ ــة املعاونـ عالقـ

وتعتــزم احلكومــة توســيع نطــاق  . للعنــف املــرتيل أو لالعتــداء اجلنــسي أو البــدين “ التــضامن أو
  .تدخلها هذا ليشمل مجيع مناطق البلد

 مـشروع القـانون املتعلـق باالجتـار         ٢٠٠٨مـارس   /واعتمد جملس الوزراء يف شـهر آذار        - ١٩
ي أُعد حتت إشراف وزارة الشؤون االجتماعيـة والعمـل، ولكـن مـشروع القـانون                بالبشر، الذ 

: وقـد شـاركت عـدة وزارات يف إعـداد هـذا القـانون      . مل يقدم بعد إىل الربملان للتصويت عليـه    
وزارة العدل واألمن العام، ووزارة الداخلية وشؤون البلدات، ووزارة شؤون املرأة وحقوقهـا،             

تمع املدين ووكاالت دولية ينضوي بعضها حتت لـواء التجمـع املنـاهض             بالتعاون مع هيئات اجمل   
  .لالجتار بالبشر
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  ٨ و ٧املادتان     
  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    

يظل اخنفاض مستوى متثيل النساء يف احلكومة ويف اإلدارة العامـة مـن دواعـي انـشغال        - ٢٠
 حلقـة عمـل     ٢٠٠٨أبريـل   /ة يف شـهر نيـسان     وقد نظمت الوزار  . وزارة شؤون املرأة وحقوقها   

وعلى إثر هذه احللقة، ُشـكلت اللجنـة الرياديـة املعنيـة بتعزيـز            . بشأن املشاركة السياسية للمرأة   
وانبثــق أيــضا عــن هــذه احللقــة اقتــراح يــدعو إىل إنــشاء مرصــد للمــساواة بــني  . مــشاركة املــرأة

أة وحقوقهـا يف تـضمني االسـتراتيجية        ويتفق هذا االقتراح مع قرار وزارة شـؤون املـر         . اجلنسني
 مــشروعاً إلنــشاء مرصــد للمــساواة بــني اجلنــسني، وهــي تعتــزم األخــذ ٢٠١٠-٢٠٠٨للفتــرة 

مببــدأ ختــصيص حــصة للنــساء يف اجملــال الــسياسي، مــن خــالل صــياغته يف صــورة قــانون ضــمن 
  .إطار اخلطة الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني

، ترأسـها   ٢٠٠٨سـبتمرب   /ة اليت تسلمت مهامها يف أيلول     ويالحظ أن احلكومة اجلديد     
وزارة : والوزارات اليت ترأسها نساء هـي     .  وزيرا ١٧امرأة وأهنا تضم ثالث وزيرات من أصل        

  .الشؤون االجتماعية والعمل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة شؤون املرأة وحقوقها
  ١٠املادة     
  التعليم    

عــداد الفتيــات والفتيــان يف املــدارس يف املرحلــة االبتدائيــة يــزداد   مــا بــرح التــساوي يف أ  - ٢١
غري أن اإلحصاءات املتعلقة بامتحانات الـصفني األخرييـن مـن املرحلـة             . باطراد منذ عدة سنوات   
 تشري إىل أن عدد الفتيات أدىن من عدد الفتيان يف مجيع            ٢٠٠٨-٢٠٠٧الثانوية للسنة الدراسية    

ك مــن حيــث نــسبة املقيــدين ونــسبة النجــاح قياســاً بعــدد التالميــذ  مقاطعــات البلــد العــشر، وذلــ
ــرة      . اإلمجــايل ــها للفت ــها، يف خطــة عمل ــرأة وحقوقهــا، مــن جهت ــد أدرجــت وزارة شــؤون امل وق
تيسري استبقاء الفتيات يف املدرسة واإلسهام يف تغطية   : ، إجراءين ذوي صلة مها    ٢٠٠٩-٢٠٠٨

  .يت يعانني من صعوبات اقتصادية اجتماعيةالتكاليف املدرسية للفتيات الصغريات الال
ــصورات         ــيم والت ــى مــضمون التعل ــا عل ــرأة وحقوقه وانــصب اهتمــام وزارة شــؤون امل

النمطية الراسخة اليت تنال من املكاسب احملققة وُتـسهم يف عرقلـة اسـتبقاء الفتيـات يف املدرسـة                   
 علـى بروتوكـول   ٢٠٠٧ينـاير  / الثـاين كـانون  ١٦فـتم التوقيـع يف   . يف املرحلتني الثانوية والعليـا  

ويـضفي  . للتعاون بـني وزارة التربيـة الوطنيـة والتـدريب املهـين ووزارة شـؤون املـرأة وحقوقهـا                  
هذا الربوتوكول، الذي يتمثل هدفـه الرئيـسي يف القـضاء علـى التمييـز ضـد الفتيـات يف النظـام                

شريكتني الـذي أُنـشئ مـن       التعليمي، طابعاً رمسياً على إطـار التـشاور الـدائم بـني املؤسـستني الـ               
  .أجل اختاذ قرارات متفق عليها تشجع حتسني النظام التعليمي يف هاييت لصاحل كال اجلنسني
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وتسعى اللجنـة املـشتركة بـني الـوزارتني، الـيت أنـشئت لتنفيـذ الربوتوكـول، إىل توعيـة              
ــد اجلنـــسني، وإىل تـــشج     ــزة ألحـ ــة غـــري متحيـ ــسية بطريقـ ــسائل اجلنـ ــذ الـــشباب باملـ يع التالميـ

السلوكيات غري املتحيزة ألحد اجلنسني عن طريق مجلة وسائل منها الربامج اإلذاعيـة الـيت ُتَعـد                 
 بــشأن موضــوعات متنوعــة تتعلــق    (Radio Educative)“ اإلذاعــة التربويــة ”باالشــتراك مــع  

بالشباب واملساواة بني اجلنسني؛ والتنقيح املنهجي للكتب املدرسية؛ وحتديـد أي تـدابري الزمـة               
. رى بغية القضاء على شىت أشكال التمييز اليت تواجههـا الفتيـات يف نظـام التعلـيم يف هـاييت                   أخ

ويشكل حتقيق االختالط الكامل يف املدارس ومتكني األمهات الفتيات من العـودة إىل املـدارس               
  .مسألتني أساسيتني ُتعىن هبما اللجنة املشتركة بني الوزارتني

  
  ١١املادة     
  فرص العمل    

يف سبيل زيادة فرص عمل النساء وإتاحة شروط أفضل هلن يف سوق العمل، أدرجـت                 - ٢٢
إدمـاج  :  التدبريين التـاليني ٢٠٠٩-٢٠٠٨وزارة شؤون املرأة وحقوقها يف خطة عملها للفترة     

  .املرأة يف املهن غري التقليدية، ودعم املرأة يف جمال التعليم العايل
صدد بفضل االتفاق رمسياً مـع وزارة الزراعـة واملـوارد    وُينتظر حتقيق نتائج فورية يف هذا ال     

الطبيعية والتنمية الريفية ووزارة األشغال العامة والنقل واالتصاالت على أن ختصص للنـساء حـصة       
ــن   ــل ع ــال إصــالح اهلياكــل     ٣٠ال تق ــويل أعم ــارون لت ــن ُيخت ــة مم ــرت    يف املائ ــيت ُدم  األساســية ال

 /أغـسطس وأيلـول   /تاليـة الـيت ضـربت هـاييت يف شـهري آب           تضررت جراء األعاصري األربعة املت     أو
وتــوىل عنايــة خاصــة للقطــاع الزراعــي الــذي ُيعتــرب يف الــسياسة العامــة للحكومــة . ٢٠٠٨ســبتمرب 

احلالية، وفقا للوثيقة االستراتيجية الوطنية لتحقيق النمـو واحلـد مـن الفقـر، الركيـزة األوىل إلنعـاش           
، علــى ٢٠٠٩-٢٠٠٨أة وحقوقهــا، يف خطــة عملــها للفتــرة وُتركــز وزارة شــؤون املــر. االقتــصاد

  .التدابري املساندة لألنشطة االقتصادية اليت تنفذها املرأة يف الريف
 مـشروع المركـزي يتعلـق باجملـالني التعليمـي واالقتـصادي           ٢٠٠٩وسُينفذ خالل عام      

وتـدرييب  ويتعلـق هـذا املـشروع بإنـشاء مركـز إعالمـي             . ويستهدف النساء على وجه التحديـد     
. يــستخدم تكنولوجيــا االتــصال اجلديــدة، وذلــك يف كــل مقاطعــة مــن مقاطعــات البلــد العــشر 

ويتمثل هدف املشروع يف تدريب النـساء علـى هـذه التكنولوجيـا اجلديـدة، وتيـسري إطالعهـن                  
على املعلومات املتعلقة بتقنيات اإلنتاج وحتويل املنتجات إىل سلع، وكذلك بقنوات التـسويق،             

ف بإنتـاج النـساء يف قطاعـات الزراعـة واإلنتـاج احليـواين والـصناعات احلرفيـة، وتعزيـز                    والتعري
  .شبكة النساء املنتجات
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  ١٢املادة     
  الصحة    

وتعتــرب الــصحة ”: يف مـا يتعلــق بالعبــارة الــيت وردت يف تقريــر الدولــة الطــرف ونــصها   - ٢٣
رة إىل أن نظـام الـصحة يف هـاييت          ، جتدر اإلشا  “مدخالً إىل نظام الصحة   ...  اجلنسية واإلجنابية 

  :منظم تنظيما هرمياً يتألف من ثالثة مستويات هي
  .املستوى األول، ويقدم حداً أدىن من اخلدمات يف املؤسسات احمللية  - ١  
  .واملستوى الثاين، ويوفر الرعاية املتخصصة على مستوى املناطق  - ٢  
 اجلامعيـــة واملستـــشفيات املـــستوى الثالـــث، ويقـــدم الرعايـــة يف املستـــشفيات   - ٣  

  .املتخصصة
وتندرج الصحة اجلنسية واإلجنابية يف جمموعة احلد األدىن مـن اخلـدمات الـيت ُتقـدم يف                   

  .املستوى األول وهي بذلك ُتشكل أحد املداخل إىل املستويات املختلفة هلرم الرعاية الصحية
ب حمدوديـة املـوارد     غري أن النظام الصحي يف هاييت مازال عـاجزاً إىل حـد كـبري، بـسب                 

البشرية واملالية واللوجستية، عن تلبية االحتياجات احملـددة للـصحة املتكاملـة للنـساء، وتعكـف                
وزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا، باالشــتراك مــع شــركاء آخــرين وطنــيني ودولــيني، علــى إعــداد 

  .وثيقة تدعو إىل أخذ هذه االحتياجات يف احلسبان بصورة حقيقية
غري أن العديد من النـساء يلجـأن        . وانني اهلايتية دون استثناء حتظر اإلجهاض     ومجيع الق   - ٢٤

فاملضاعفات اليت يـسفر عنـها ترفـع        . إىل اإلجهاض الذي كثريا ما جيري يف ظروف غري صحية         
وال يوجد أي حكم قانوين خاص حبـاالت        . من معدل األمراض والوفيات يف أوساط األمهات      

ا أن وزارة شـؤون املـرأة وحقوقهـا تقـوم حبملـة لرفـع صـفة                 كمـ . احلمل الناجم عن االغتصاب   
. اجلرمية عن بعض أنواع اإلجهاض وتعمل على إعداد قانون هبـذا الـشأن لعرضـه علـى الربملـان                  

وميكن إلصالح القوانني هذا أن يأخذ يف االعتبار اعتماد سياسة وطنية جديـدة لـضمان حتقيـق         
 اإلجهــاض وبــني حقــوق املــرأة الــيت تــشمل تـوازن أفــضل بــني القيــود املفروضــة علــى خــدمات 

حقها يف احلصول بشكل آمن وإنساين علـى خـدمات الرعايـة الـصحية الالزمـة حلمايـة حياهتـا                    
ــا      ــصحة وحقهـ ــستوى الـ ــى مـ ــن علـ ــا يف األمـ ــها، وحقهـ ــة   وكرامتـ ــضوع ملعاملـ ــدم اخلـ يف عـ

  . ومهينة إنسانية ال
واألرقــام الــيت .  مــن البيانــاتوبالنــسبة للجــزء الثــاين مــن الــسؤال، فــال تتــوافر إال قلــة   

  .مجعتها إحدى املنظمات النسائية يف هذا الصدد تعطي فكرة عن حجم هذه املشكلة
  



CEDAW/C/HTI/Q/7/Add.1

 

20 08-59278 
 

  عدد حاالت احلمل الناجم عن االغتصاب  الفترة

  ٥  ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول - يونيه/حزيران

  ١٢  ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول - يناير/كانون الثاين

  ١١  ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول - ريناي/كانون الثاين

  ٧  ٢٠٠٨يونيه /حزيران - يناير/كانون الثاين
  

ــة          ــة يف اجملــاالت الطبي ــضحايا مــن هــذه املنظمــات إرشــادات ورعاي ويتلقــى هــؤالء ال
وال تتــضمن قــوانني وزارة الــصحة العامــة والــسكان أي     . والقانونيــة والنفــسية واالجتماعيــة  
  .  من الضحاياإجراءات خاصة تتعلق هبذا النوع

وتــشارك وزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا، عــن طريــق هيئــة التــشاور الــوطين املعنيــة            
وُنـــشر يف . مبكافحـــة العنـــف ضـــد املـــرأة، يف االهتمـــام هبـــؤالء الـــضحايا ويف أعمـــال التوعيـــة

مقاطعات البلد العشر وعلـى نطـاق واسـع كـراٌس يـشدد علـى ضـرورة االلتـزام بفتـرة االثنـتني                       
  . عة كحد أقصى للحصول على الرعاية الطبيةوالسبعني سا

ــاء أقــل تعرضــا لإلصــابة       - ٢٥ ــة انتــشار الوب ــة كــّن يف بداي وإذا بــدا أن نــساء املنــاطق الريفي
بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية مــن نــساء املنــاطق احلــضرية، فــإن نقــص فــرص احلــصول علــى   

دينـة إىل الريـف، ومـن املدينـة إىل          الرعاية الطبية، وظاهرة اهلجرة من الريف إىل املدينة، ومن امل         
  .اخلارج جعلتهن أقل مناعة إزاءه

وتتضمن اخلطة االستراتيجية اليت وضعتها وزارة الصحة العامة والـسكان جمموعـة مـن            
خدمات الرعايـة األساسـية املخصـصة للنـساء الالئـي يف سـن اإلجنـاب وللحوامـل وللمـراهقني                    

 وحقوقهـا وملنظمـات اجملتمـع املـدين مواصـلة الـسهر             وينبغـي لـوزارة شـؤون املـرأة       . واملراهقات
  .على تطبيق هذه التدابري

  
  ١٣املادة     

  األنشطة الترفيهية واحلياة الثقافية
ــة         - ٢٦ ــشطة الثقافيـ ــساء األنـ ــات والنـ ــة الفتيـ ــى ممارسـ ــر علـ ــاييت أي حظـ ــرض يف هـ ال يفـ

ساعدن أمهــاهتن إىل التقريــر، يــإال أن الفتيــات الــصغريات، علــى غــرار مــا ورد يف  . والرياضــية
  .وهن ال ميلكن الوقت الكايف ملثل هذه األنشطة. كبري يف األعمال املرتلية حد

ويف الواقع، هناك أيـضا عوامـل أخـرى وراء مـشكلة عـدم مـشاركة فتيـات الريـف يف                       
فالدولــة، بــسبب نقــص املــوارد التقنيــة واملاليــة، . األنــشطة الثقافيــة أو ضــعف مــشاركتهن فيهــا
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آلن عن تطوير اجلوانب املتعلقة باألنشطة الرياضية والثقافية يف املنـاهج التعليميـة،             عاجزة حىت ا  
ــالبىن التحتيــة الالزمــة لتنفيــذها    كمــا أن لــيس يف وســع ممثلــي  . وعــن تزويــد املــدارس العامــة ب

ــة أو رياضــية          ــشطة ترفيهي ــوفري أي أن ــوارد، ت ــسبب نقــص امل ــاطق، ب ــشعب املنتخــبني يف املن ال
وأخـريا، يـأيت الفقـر    . اب من سكان البلدات أو الدوائر االنتخابيـة التابعـة هلـم           لألطفال أو للشب  

املدقع الذي يعـاين منـه اآلبـاء يف املنـاطق الريفيـة فيجعلـهم عـاجزين عـن تـوفري أنـشطة ترفيهيـة                         
وينبغـي أن متـنح   . ألطفاهلم غري تلك اليت تقدمها الكنـائس أو اإلرسـاليات املوجـودة يف املنطقـة     

. دارس العامــة، شــأهنن شــأن التالميــذ، فــرص ممارســة األنــشطة الرياضــية والثقافيــةتلميــذات املــ
فتقترح وزارة شؤون املرأة وحقوقها، على غرار ما تفعله مـع العديـد مـن الـوزارات األخـرى،                   
الشروع يف حمادثات مـع وزارة شـؤون الـشباب والرياضـة والتربيـة املدنيـة إلبـرام اتفـاق رمسـي                

  .زم اختاذها لتحقيق ذلكبشأن التدابري الال
وما يشكل منوذجا حيث على التحـرك يف هـذا اجملـال هـو احلـضور النـسائي يف األفرقـة             

، حيــث ٢٠٠٨اهلايتيــة الــيت شــاركت يف األلعــاب األوملبيــة وشــبه األوملبيــة يف بــيجني يف عــام   
  . شاركت رياضيات يف مباريات العدو واجلودو وكمال األجسام

  
  ١٤املادة     

  يفنساء الر
ــف         - ٢٧ ــني الري ــاوت ب ــصاءات والدراســات اإلحــصائية إىل وجــود تف ــع االستق ــشري مجي ت

غــري أن . واملدينــة، يــبني املــصاعب االقتــصادية واالجتماعيــة الــيت تعــاين منــها نــساء الريــف         
وأعربـت  . الدراسات امليدانية توضح مسامهاهتن يف اقتصاد البلد وقدراهتن الكامنة على تطويره           

رأة وحقوقها عن شديد أسفها ألن الوثيقة االستراتيجية الوطنية املتعلقـة بـالنمو     وزارة شؤون امل  
. واحلد من الفقر يف اعتبارها مل تراعِ على القـدر الكـايف احتياجـات نـساء الريـف ومـسامهاهتن          

واستندت الوزارة املذكورة إىل التركيز على اإلنتاج الوطين يف الربامج احلكومية وعلى تنـشيط         
 إجـراءات لتحفيـز نـساء الريـف         ٢٠٠٩-٢٠٠٨اعة، فضّمنت خطـة عملـها للفتـرة         قطاع الزر 

واحلضر على االخنراط يف املشاريع التجارية وإىل زيـادة املـشاريع املخصـصة للنـساء يف قطـاعي                  
  .الزراعة واإلنتاج احليواين

وبالنــسبة .  أكثــر أشــكال العــيش املــشترك بالتراضــي شــيوعا يف هــاييت املــساكنةومتثــل   - ٢٨
لنساء الريف، كما لنساء هاييت الالئي اخترن نظام املـساكنة، سـيوفر اعتمـاد الربملـان مـشروع                  
القانون الذي قدمته وزارة شؤون املرأة وحقوقها حال للنتـائج الـسلبية الـيت خيلفهـا هـذا النـوع                    

  . من العالقات وال يعترف هبا القانون
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  ١٦املادة     
  العالقات العائلية

 الـذي يـرد نـصه يف خطـة العمـل الـذي              قانون املساواة بني اجلنـسني،    نظر   ينبغي أن ي    ٣٠-٢٩
، يف مجيــع أشــكال التمييــز يف ٢٠٠٩-٢٠٠٨وضــعتها وزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا للفتــرة  

ويأيت هذا القـانون يف سـياق       . جمال العالقات العائلية، اليت ما زالت موجودة يف القوانني املدنية         
/  تـــشرين األول٨ يف القـــوانني مبوجـــب املرســـوم الـــصادر اإلصـــالحات الـــيت أُدخلـــت علـــى  

ــوبر ــرأة املتزوجــة القــانوين      ١٩٨٢ أكت ــق بوضــع امل ــضاه القــانون املــدين املتعل ــدل مبقت ــذي ُع  ال
 الـذي ُعـدل مبقتـضاه القـانون اجلزائـي املتعلـق برفـع            ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٦واملرسوم الصادر يف    

  .صفة اجلرمية عن اخليانة الزوجية
  

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١ول االختياري وتعديل الفقرة الربوتوك
اتفاقية القـضاء علـى   مل يطرأ أي تغيري على املوقف من الربوتوكول االختياري امللحق ب     - ٣١

فاحلكومـة اهلايتيـة مقتنعـة      . ، الذي مت تأكيده يف التقرير القطـري       مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
ره علـى الـصعيد الـوطين، مـشفوعا مبالحظـات اللجنـة اخلتاميـة           بأن عمليات تعميم التقرير ونش    

اليت تعقب تقـدمي التقريـر رمسيـا ومناقـشته بطريقـة بنـاءة، سـتثري اهتمـام الدولـة واجملتمـع املـدين                        
  .بالتصديق على الربوتوكول االختياري املذكور

مـة لتقبـل    وتعتزم وزارة شؤون املرأة وحقوقها توصية احلكومة باختاذ اإلجـراءات الالز            
  . من االتفاقية وللتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق هبا٢٠رمسيا تعديل الفقرة 
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  املرفق
  ١اجلدول 

  عدد الضحايا من النساء والفتيات الالئي تلقني الرعاية يف املؤسسات سنويا    
  

 Gheskioمركز   السنة
املركـز التـابع ملنظمـة التـضامن مـع      

 Kay Fanmدار املرأة  نساء هاييت
ــال   ــاء بــ ــة أطبــ منظمــ

  فرنسا/حدود

٨٥ ٥٨  ٢٠٠٢   
٢٠٠ ٦٢ ٧٠  ٢٠٠٣  
١٩٨ ١١٣ ٢٦١  ٢٠٠٤  
١٠٩ ٣٨٠ ٤٤٠ ٢١١  ٢٠٠٥ 
٢٣٧ ٩٥٤ ٧٢٦ ٥٣٤  ٢٠٠٦ 
١٥٧ ٥٨٥ ٣٦٠ ٣٨٩  ٢٠٠٧ 

  
مة  ومنظKay Fanm واملركز التابع ملنظمة التضامن مع نساء هاييت ودار املرأة Gheskioتقارير مركز   :املصادر  

  .فرنسا/أطباء بال حدود
  

  ١الرسم 
   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣عدد الضحايا الذين تلقوا الرعاية يف املؤسسات سنويا بني عامي 

 
  
  
  
  
  

 
  
  

 ومنظمة Kay Fanm واملركز التابع ملنظمة التضامن مع نساء هاييت ودار املرأة Gheskioتقارير مركز   :املصادر  
  .فرنسا/أطباء بال حدود

 عدد الضحايا الذين تلقوا الرعاية، حبسب املؤسسة والسنة

السنة

ايا 
ضح

د ال
عد

 

 Gheskioمركز 
 املركز التابع ملنظمة التضامن

 SOFA مع نساء هاييت
 KAY FANMدار املرأة 

 MSFمنظمة أطباء بال حدود 
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  ٢الرسم 
  ع احلاالت حبسب الفئات العمرية واملؤسسةتوزي

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
    

 ومنظمة Kay Fanm واملركز التابع ملنظمة التضامن مع نساء هاييت ودار املرأة Gheskioتقارير مركز   :املصادر  
  .فرنسا/أطباء بال حدود

  
  ٢اجلدول 

  عدد احلاالت اليت تلقت الرعاية بسبب االغتصاب، سنويا وحبسب املؤسسة
  

 Gheskioمركز   السنة
ــة   ــابع ملنظمـــ ــز التـــ املركـــ
 Kay Fanmدار املرأة  التضامن مع نساء هاييت

ــال   ــاء بــ ــة أطبــ منظمــ
  فرنسا/حدود

٥٨  ٢٠٠٢     
١٣  ٣٠  ٧٠  ٢٠٠٣   
٤٦  ٥٥  ٢٦١  ٢٠٠٤   
١٠٩  ١٥٧  ٨٤  ٢١١  ٢٠٠٥  
٢٣٧  ١٥٥  ١٣٣  ٥٣٤  ٢٠٠٦  
١٥٧  ١٠١  ٨١  ٣٨٩  ٢٠٠٧  

  
 ومنظمة Kay Fanm واملركز التابع ملنظمة التضامن مع نساء هاييت ودار املرأة Gheskioقارير مركز ت  :املصادر  

  .فرنسا/أطباء بال حدود

   عاما١٨أقل من 
  عاما١٨أكثر من 

املركز التابع ملنظمة دار املرأة
 منظمة أطباء بال حدود التضامن مع نساء هاييت



CEDAW/C/HTI/Q/7/Add.1  
 

08-59278 25 
 

  ٣ اجلدول
   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣عدد ضحايا االغتصاب على يد فرد أو مجاعات بني عامي 

  Kay Fanmبيانات مقدمة من املركز التابع ملنظمة التضامن مع نساء هاييت ودار املرأة 
  اجملموع  املركز التابع ملنظمة التضامن مع نساء هاييت   Kay Fanmدار املرأة   السنة

    االغتصاب اجلماعي  االغتصاب  االغتصاب اجلماعي  االغتصاب  

٤٣ ٢ ١١ ١٢ ١٨  ٢٠٠٣  
١٠١ ٧ ٣٩ ٢٩ ٢٦  ٢٠٠٤  
٢٤١ ١٣ ١٤٤ ٤٢ ٤٢  ٢٠٠٥  
٢٨٨ ٢٣ ١٣٢ ٣٩ ٩٤  ٢٠٠٦  
١٨٢ ٢٢ ٧٩ ٢٤ ٥٧  ٢٠٠٧  

  
  .Kay Fanmتقارير املركز التابع ملنظمة التضامن مع نساء هاييت ودار املرأة   :املصادر  

وحـدة البحـوث واألعمـال      ”اسُتمدت هذه املعلومات من الوثيقة اليت أعـدهتا املنظمـة غـري احلكوميـة               : ملحوظة
  .٢٠٠٧نوفمرب /، تشرين الثاين)URAMEL (“الطبية والقانونية

  
  


