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اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى مجيــع  
 أشكال التمييز ضد املرأة

  
 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

ــر اجلــامع ل    ــع واخلــامس     التقري ــاين والثالــث والراب ــة الث ــارير الدوري ــر األويل، والتق لتقري
 السادس والسابع املقدمة من الدولة الطرف و
 

 *هاييت  

 

 

 .يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي * 
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 أخــــــــــــوَّة، مســـاواة، ــةحريــــــــــــ
 هايتــي مجهورية

 
 

 
 

 
 تطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
 
 
 

 التقارير اجملمعة
 ٢٠٠٦  و٢٠٠٢  و١٩٩٨  و١٩٩٤  و١٩٩٠  و١٩٨٦  و١٩٨٢

 
 
 
 
 

 

 بورت أو برانس
 ٢٠٠٨مارس /آذار
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 متهيــــــــــد  
يــشرفين باســم مجهوريــة هــاييت أن أقــدم يف الــصفحات التاليــة التقــارير املتعلقــة بتطبيــق  

ومتــت املــصادقة علــى االتفاقيــة يف عــام . اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
دولة هـاييت تقريـرا أوليـا عـن تطبيقهـا           أن تقدم   منها، كان ُيفترض    ١٨وجب املادة   ، ومب ١٩٨١

وللتعـويض عـن هـذا      . بعد انقضاء عام على املـصادقة عليهـا، وتقريـرا آخـر كـل أربـع سـنوات                 
ــر        ــداد التقري ــة إلع ــا باختــاذ اخلطــوات الالزم ــرأة وحقوقه ــادرت وزارة شــؤون امل ــصري، ب . التق

التقـدم   وتعمـيم ويـسمح هلـا بتقيـيم       .  رئيـسية بالنـسبة لدولـة هـاييت        هـذا التقريـر أمهيـة     ويكتسي  
 .احملرز يف جمال حقوق املرأة وحتديد أولويات للمستقبل

لقد مت وضع التقرير املقدم إىل اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                   
ــشاركي   ــهج ت ــق من ــرأة وف ــة ومنظمــات اجملت   . امل ــشارة مؤســسات الدول ــدين،  ومتــت است مــع امل

ومسحــت هــذه املمارســة بتعزيــز . هــذه العمليــةيف والســيما املنظمــات النــسائية، الــيت شــاركت 
وميثـل تـشجيع    . وهي تـشكل مرحلـة أساسـية      . إشراك مؤسسات الدولة يف قضايا حقوق املرأة      

 املساواة بني اجلنسني سياسة ُتعىن هبا دولة هاييت مبجملها، وال تقتصر على وزارة شـؤون املـرأة                
 .وحقوقها فحسب

ــباط١٥  و١٤ويف   ــثالت     / شـ ــي وممـ ــن ممثلـ ــة مـ ــوايل مائـ ــارك حـ ــي، شـ ــر املاضـ فربايـ
سيما املنظمات النـسائية وحقـوق اإلنـسان، يف        مؤسسات الدولة ومنظمات اجملتمع املدين، وال     

 املصادقة على التقرير املتعلق بتطبيق اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد           حلقة عمل 
وعلــى مـدى اليــومني، نـاقش هــؤالء املــشاركون مـن مؤســسات الدولـة واجملتمــع املــدين     . املـرأة 

اإلصـالحات التـشريعية لـصاحل املـرأة، ومـشاركة املـرأة يف             : القضايا األساسـية املتعلقـة بـالتقرير      
 .احلياة السياسية، وأوجه التقدم احملرز يف مكافحة العنف املوجه ضد املرأة

ــر     ــذا التقري ــاج ه ــلٍ مجــاعي  وجــاء إنت ــرة عم ــارة بالدرجــة األوىل إىل   .  مث وجتــدر اإلش
 :مسامهة خبريتني استشاريتني مل تَدخرا جهدا إلصداره ومها

، ٢٠٠٦-٢٠٠٤شؤون املـرأة وحقوقهـا لفتـرة        السيدة أدلني ماغلوار شانسي، وزيرة       • 
 بصفة مستشارة وطنية، و

تابعة اتفاقيـة القـضاء علـى       السيدة هوغيت غناكادجا بوكيب، خبرية سابقة لدى جلنة م         • 
 .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، بصفة خبرية دولية

ومتكنت هاتان اخلبريتان، مبؤازرة فريق من موظفي وزارة شؤون املرأة وحقوقهـا، مـن     
وجيــدر التنويــه بعمــل كــل مــن الــسيدة روز اســتري سينــسيمات، املــديرة  . حتقيــق هــذا املــشروع
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سيدة مـرمي مريليـت،   نس، بالنسبة جلمع وحتليل البيانات، والـ     املساعدة للتحليل حسب نوع اجل    
 .، بالنسبة لإلشراف والتنسيقرئيسة الديوان

وأمام صعوبة احلصول على مجيع الوسائل التقنيـة واملـواد الـضرورية لتحريـر كـل هـذه         
التقارير، اليت كان تأُخر صدورها موضع قلق الكـثريات والكـثريين، اسـتفادت حكومـة هـاييت                 

وشـارك فريـق مـن اخلـبريات      .  املساعدة اليت قدمتها شعبة النهوض بـاملرأة يف األمـم املتحـدة            من
ــصادية      ــة إلدارة الـــشؤون االقتـ ــاملرأة التابعـ ــعبة النـــهوض بـ ــكلته شـ ــة، شـ يف موضـــوع االتفاقيـ

، مـن أجـل     ٢٠٠٧أبريـل   /واالجتماعية يف األمم املتحـدة، ببعثـة إىل هـاييت خـالل شـهر نيـسان               
وشـارك أعـضاء   . والتحديات اليت تواجه احلكومة يف جهودهـا لتطبيـق االتفاقيـة       حتديد الثغرات   

فربايـر األخـرية، مـن بينـهم الـسيدة فرانـسواز            / شـباط  حلقـة عمـل   من هذه البعثة مـن جديـد يف         
وحظـي إعـداد التقريـر أيـضا بـدعم الوكالـة الكنديـة للتنميـة                . غاسبار، نائبة رئيسة جلنة اخلرباء    

 .واة التابع لبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييتالدولية، ومكتب املسا
وكـان ال بـد مـن القيـام مبـسح           . إن حكومة هاييت مدينـة هبـذا التقريـر إىل نـساء هـاييت              

  .شامل لظروف وأوضاع نساء وفتيات هاييت
 ،٢٠٠٨مارس /بورت أو برانس، آذار

 الوزيرة 
 السيغماري لورانس جوسلني 
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ناســبة تقــدمي املــسودة مب الــسيد جــاك ادوار اليكــسي  الــوزراءكلمــة دولــة رئــيس  
 األولية للتقارير

 ٢٠٠٨فرباير / شباط١٤
 

 السيدة الوزيرة،
 السيد رئيس جملس الشيوخ،
 ،السيد رئيس جملس النواب
 ،س الشيوخ ونائب رئيس جملس النوابالسيدان نائب رئيس جمل

 السيدات والسادة أعضاء مكتيب اجمللسني،
 ، املوقرينلسي الشيوخ والنوابأعضاء جم

 ، املوقرين وممثالت السلك الدبلوماسييممثل
 السيدات والسادة أعضاء اجملتمع املدين،

 السيدتان اخلبريتان االستشاريتان الوطنية والدولية،
  واملشاركات،أعزائي املشاركني
 السيدات والسادة،

 
مييـز ضـد املـرأة يف كوبنـهاغن         عت دولة هاييت اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال الت          وقّ 
وُنـشرت االتفاقيـة    . ١٩٨١أبريـل   / نيـسان  ٧دقت عليها يف    وص. ١٩٨٠يوليه/ متوز ١٨بتاريخ  

، معلنـة بـذلك     ١٩٨١مـايو   / أيـار  ١١ بتـاريخ    “لو مونيتـور  ” من اجلريدة الرمسية     ٣٨يف العدد   
 اإلجــراءات وبتوقيــع هــذه االتفاقيــة، تعهــدت دولــة هــاييت رمسيــا باختــاذ كــل  . ســريان مفعوهلــا

الالزمة لضمان تطبيقها على الصعيد الوطين من جهـة، وبتقـدمي اللجنـة املعنيـة مبتابعـة االتفاقيـة                   
 . تقارير منتظمة حول التقدم احملرز يف تنفيذها من جهة أخرى

كما أكدت دولـة هـاييت بتوقيـع هـذه االتفاقيـة أيـضا إرادهتـا بالعمـل مـن أجـل جمتمـع                         
إذ ال ميكـن أن تقـوم دولـة حديثـة دون ضـمان              . أكيـد هـذه اإلرادة    وحنـن نعيـد اليـوم ت      . متساو

لــى أســاس اجلــنس والعــرق واألصــل املــساواة بــني مجيــع مواطنيهــا ومواطناهتــا، وبــدون متييــز ع 
 .إىل ذلك وما

تعـد هـاييت تقريرهـا األول     )Haiti met devwal o pwop( وأخريا، بعـد هـذه الـسنوات،    
ــرة  ــة ٢٥بعــد فت متيــزت بظــروف سياســية غــري مــستقرة   ) ٢٠٠٦ إىل ١٩٨٢مــن ( ســنة طويل

وقـررت حكـوميت أن تعـد تقريـرا     . وطريق شائك ومؤمل أحيانا للشعب اهلاييت حنـو الدميقراطيـة       
 ١٩٩٤  و١٩٩٠  و١٩٨٦  و١٩٨٢جممَّعــا يــضم التقريــر األويل والتقــارير الدوريــة ألعــوام  

غة األمهية جرى القيام هبـا      وشكَل إعداد هذه الوثيقة عملية بال     . ٢٠٠٦  و ٢٠٠٢  و ١٩٩٨ و
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وامسحـوا يل مـرة أخـرى أن أؤكـد دعـم احلكومـة              . حتت إشراف وزارة شؤون املرأة وحقوقها     
 .هلذه املؤسسة ذات األمهية البالغة لتحقيق التضامن االجتماعي

مجيـع الـسياسات القطاعيـة      بكفالـة توجيـه     ومنذ تويل مهامها، تعهـدت هـذه احلكومـة           
ويــشهد . حــث عــن تــوازن شــامل يف احتــرام مبــدأ املــساواة بــني اجلنــسني يف اجتــاه البهاذيــوتنف

تقــدمي التقريــر علــى إرادة احلكومــة يف احتــرام التــزام دولــة هــاييت لالتفاقيــة، كمــا يــشهد أيــضا  
وبــاألخص علــى احتــرام االلتزامــات الــواردة يف الــسياسة العامــة للحكومــة يف مــصلحة سياســة  

 .يع قطاعات احلياة الوطنيةاالحتواء واحلوار واملصاحلة مع مج
 مــن الــسكان، ومــن هــذا املنطلــق يتوجــب علــى دولــة  يف املائــة ٥٢ومتثــل املــرأة نــسبة  

هــاييت أن تأخــذ ظروفهــا يف االعتبــار، وتوجــه الــسياسات العامــة حنــو احتــرام صــفتها الكاملــة    
، وكـذلك، فـإن حتقيـق تكـافؤ الفـرص جلميـع النـساء والرجـال علـى صـعيد التعلـيم                     . كمواطنة

والتدريب املهين والعمالـة، واملـشاركة دون عوائـق يف صـنع القـرار، وإنـشاء اهليكليـات لتعزيـز                    
ــد        ــات ق ــساء والبن ــف املوجــه ضــد الن ــن    مكافحــة أشــكال العن ــاص م ــاال ال من أصــبحت أعم

 .هبا القيام
مارس، أكرر القول بأنه ما من دولة تـستطيع أن تـدعي            /واليوم، عشية الثامن من آذار     
. ضــوعية للمــساواة بــني اجلنــسني ة قــانون دميقراطيــة وحديثــة دون تــوفري ظــروف مو بأهنــا دولــ

ميكــن التنــازل عــن احلقــوق األساســية للنــساء والبنــات، وهــي تــشكل جــزءا ال يتجــزأ مــن   وال
وإنــه ألمــر أساســي لنــهوض الدميقراطيــة أن تتمتــع النــساء والفتيــات . احلقــوق العامليــة لإلنــسان

ويـشكل ذلـك    . واة مبجمل احلقـوق األساسـية واحلريـات األوليـة         بشكل كامل وعلى قدم املسا    
 .أولوية بالنسبة حلكوميت

وكذلك، فان النظر يف حقوق املرأة ومنظور نوع اجلنس يف سياسـة الـبالد يقودنـا إىل                  
وهبـذا املعـىن،    . حتديات الوصول إىل دميقراطية أكثر مشاركة وأكثر متثيال وبالتايل أكثر مساواة          

الوزارة وتزويدها بكـل املـوارد الـضرورية الـيت          دعم  ة مرة أخرى بالسري قدما يف       تتعهد احلكوم 
تــسمح هلــا بتنفيــذ أعماهلــا وبراجمهــا ومــشاريعها الراميــة إىل وضــع تــصور فعــال للعالقــات           

 .االجتماعية على أساس اجلنس، يف اجملالني اخلاص والعام
ىل اللجنة املعنيـة مبتابعـة تنفيـذ        وآمل أن يكون هذا التقرير املقدم إليكم والذي سريفع إ          

ــد       ــذا البل ــدم ه ــرأة حنــو تق ــات امل ــة خطــوة حامســة وجتــسيدا لتطلع ــع  . االتفاقي وإين ألدعــو مجي
مكونات اجملتمع وكل النساء والفتيات بشكل خاص ألن تضع ثقتها باملـستقبل، يف بنـاء دولـة                  

 .دميقراطية تأخذ يف االعتبار حاجات كل طبقات اجملتمع دون أي متييز
 !!!وإين أمتىن لكم عمال مثمرا  
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ناسـبة تقـدمي الـصيغة      مب الـسيد كيلـي باسـتيان      كلمة دولة رئيس اجلمعيـة الوطنيـة        
 األولية للتقارير

 ٢٠٠٨فرباير / شباط١٤
 

 دولة رئيس الوزراء،
 السيدات والسادة أعضاء جملس الوزراء،

 السيدات والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي،
 ثلو املنظمات الدولية،السيدات والسادة مم
 ، املوقرينأعضاء جملس الشيوخ
 ، املوقرينأعضاء جملس النواب

 السيدات والسادة ممثلو األحزاب السياسية،
  املدعوين،اتحضر

 السيدات والسادة،
 

هــذه حلقــة العمــل ناســبة انعقــاد مبيــشرفين أن آخــذ الكلمــة أمــام هــذا اجلمــع املــوقر     
. بتطبيـق اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                 للمصادقة علـى التقريـر املتعلـق        

وبالفعــل، حتــت . وهــذا الــشرف الــذي أُتــيح يل هــو بالتأكيــد بــاب مفتــوح نــسعى إىل اقتحامــه
ناسبة اليوم العاملي للمـرأة، فتحـت منظمـات الـدفاع           مب، و ١٩٩٧رئاسيت جمللس النواب يف عام      

 بينهم وزيرة شؤون املرأة وحقوقهـا احلاليـة، بـاب    عن حقوق املرأة بقيادة زعماء احلركة، ومن 
ولقـي هـذا النـشاط    . النقاش يف موضوع قـضايا نـوع اجلـنس يف الـصالون الدبلوماسـي للربملـان               

قبل جتديد مكتـب اجمللـس، لقـاءان يف جملـس        كما ُعقد،   استقباال طيبا من قبل زمالئي النواب،       
رات وضـع مـشاريع واقتراحـات قـوانني         الشيوخ مع ممـثلني عـن املنظمـات النـسائية حـول مبـاد             

 .لقد انقضت إحدى عشرة سنة على ذلك. تتعلق بعملية حترير املرأة اهلايتية
إنــه ملــن املؤكــد أن تقــدما هامــا قــد حتقــق يف إطــار النــضال الــذي تقــوم بــه املنظمــات    
عـض  وأثبتـت املـرأة يف ب      .عرب العامل بصورة عامة ويف هاييت بـصورة خاصـة         على نطاق   النسائية  

فالـسيدة  . سيما يف أوروبا وأمريكا، أن املساواة بني اجلنسني ليس حلم ليلـة صـيف              البلدان، ال 
ميشال بارشيليه هي رئيسة شيلي والسيدة كروشنر هي رئيـسة األرجنـتني والـسيدة كونـداليزا                

. رايس هي وزيرة خارجية الواليات املتحدة األمريكيـة والـسيدة مركيـل هـي مستـشارة أملانيـا                 
ن قيامي هبذا التعداد ال يشكل مربرا للحديث عن انتـهاء مجيـع أشـكال               حوا يل أن أقول بأ    وامس

 .التمييز ضد املرأة
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ينبغــي خــوض املزيــد مــن أشــكال النــضال لكــي تتمتــع النــساء يف شــىت أرجــاء العــامل      
، مـا زالـت هنـاك حـضارات شـوفينية      وحىت وقتنا هـذا . باملساواة الفعلية يف احلقوق مع الرجال 

يتمتـع  وحـىت وقتنـا هـذا    . العامل حتط من قدر املرأة وتضعها يف مـصاف احليوانـات واألشـياء    يف  
متنـع بعـض األمـم يف       وحىت وقتنا هـذا     . الرجال يف بعض البلدان حبق احلياة واملوت على النساء        

وينبغـي أن يـستمر   .  التعليماحلصول علىيف العمل اجملزي واحلق    يف  دساتريها على النساء احلق     
 .ال لكي يتحقق حترر املرأة الكامل والشامل على كوكبناالنض

فهي ربة األسرة ومـدبرة شـؤون املـرتل، وهـي           . ويف بالدنا هاييت، املرأة هي أم اجلميع       
الطاهية واملزارعة ومكسِّرة احلجارة وغاسلة املالبس، وهي ربة األسرة دون زوج، وهي تقـوم             

وهـي رغـم ذلـك      . ء هـاييت علـى أكتافهـا      إهنا حتمـل لوحـدها أكثـر مـن نـصف مسـا            . بكل شيء 
الـذين خرجـوا مـن      ُتضرب وُتستغل من قبل زوجها بالذات؛ وُتغتصب وُتذل مـن قبـل أولئـك               

وينبغــي أن تــتغري ظــروف احليــاة البائــسة لكــل . تــرك بعــد متــادي امللتــذين هبــاوُت. أحــشاء املــرأة
ن واحلقـوق اخلاصـة بـاملرأة       وتشكل االتفاقات والصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسا      . النساء

وال بـدَّ   . مرحلة هامة يف العملية اليت ينبغـي أن تـؤدي إىل عـامل دون أفكـار مـسبقة ودون متييـز                    
 .نا ويف تصرفاتنا اليوميةمن أن ُتطبق هذه الصكوك يف منط حيات

إن جملس الـشيوخ يف اجلمهوريـة علـى اسـتعداد للقيـام بـدور نـشٍط يف كـل املبـادرات                       
لنــصوص الواجــب وضــعها إلعــداد مــشاريع قــوانني تــدخل يف إطــار التقــدم يف اجتــاه  املتعلقــة با

فــاملوظفون واملــوارد البــشرية الــيت . وواقــع جملــس الــشيوخ واضــح للعيــان. حتريــر املــرأة اهلايتيــة
تــشغِّل هــذه املؤســسة موزعــون بــني النــساء والرجــال، وتزيــد نــسبة اإلنــاث كــثريا عــن نــسبة     

وال توجـد يف اجمللـس وظـائف عاليـة املـسؤولية            . مـن بـاب التـشدق     وليس هـذا    . الذكور بينهم 
وإين ألشـجع كـل املؤسـسات    .  توزيعا عادال بالنسبة للرجال    نفالنساء موزع . خمصصة للرجال 

العامة واخلاصة يف البالد على إتباع مثال جملس الشيوخ لتـسهيل وصـول النـساء بـنفس كفـاءة                  
 الشيوخ يف اجلمهورية مستعد لتأييد كـل مـشاريع       وجملس .الرجال إىل مجيع وظائف املسؤولية    

القوانني املتعلقة باملعاجلات الواجب القيام هبا بالنسبة للنـساء واألطفـال واملعـوقني حلمايتـهم يف                
 باإلضافة إىل ذلك، هتنئة وزيرة شؤون املرأة، اليت أطلقـت           ،وأود. وجه التعديات من كل نوع    

يع قـوانني تتنـاول العمـل املـرتيل، والتوظيـف، واملـساواة           العملية التشريعية بطرحهـا ثالثـة مـشار       
وأسـتطيع أن أؤكـد أيهـا الـسيدات والـسادة أن هـذه املـشاريع سـوف يـتم التـصويت               . والذرية

 .عليها يف أقرب وقت حال عرضها على جملس الشيوخ
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وأختم كلميت بالتأكيد على ضرورة تعبئـة أكـرب عـدد ممكـن مـن مؤسـسات القطـاعني                 
اص ملصاحبة أكثر الفئات ضـعفا يف اجملتمـع لكـي تعـيش بكرامـة يف أفـضل الـشروط                    العام واخل 

علـى التقريـر املتعلـق بتطبيـق        حللقة العمل هـذه يف التـصديق        وأمتىن النجاح   . املمكنة حلياة البشر  
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ملا فيـه سـعادة اإلنـسانية بوجـه عـام واملـرأة        

 .أمتىن لكم عمال ناجحا. اصبوجه خ
 !وشكـــرا  

 



CEDAW/C/HTI/7

 

10 08-41622 
 

 احملتويات
الصفحة 

.متهيــد    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .٣
.مقدمـــة     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٧

. عرض ألوضاع الدولة الطرف : نظرة عامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١
.األرض والسكان       -أوال  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٢١
. تنظيم السلطات-ثانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٢٥
.اخلصائص الثقافية         -ثالثا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٢٥
.حملة عن الفقر يف هاييت           -رابعا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٢٥
. االقتصادية      -املؤشرات االجتماعية            - خامسا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧

.اإلطار القانوين      -سادسا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٢٩
.دور املنظمات النسائية           -سابعا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٣١

.١املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٣٣
.التأكيد على مبدأ املساواة بني اجلنسني يف الدستور                        ١-١ . . . . . . . . . . . . . .٣٣
.تطور الوضع القانوين للمرأة يف تاريخ الدساتري اهلايتية                          ١-١-١ . . . . . . . . . . . . .٣٣
.رمجة مبدأ املساواة بني اجلنسني يف الدستور الساري املفعول                           ت  ٢-١-١ . . . . . . . . .٣٤
.إدخال مبدأ عدم التمييز يف الدستور ويف النصوص الوطنية األخرى                               ٣-١-١ . . . . . .٣٤
احترام مبدأ عدم التمييـز ضـد املـرأة عـن طريـق تطبيـق الـصكوك الدوليـة املتعلقـة  ٤-١-١

.حبقوق املرأة واملربمة من قبل هاييت                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥
.٢املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٣٦

.مكانة االتفاقية يف الترتيب القضائي الداخلي                     ١-٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦
.تعداد أشكال التمييز ضد املرأة والتقدم احملرز يف القضاء عليها                             ٢-٢ . . . . . . . .٣٨
األنظمــة واملمارســات الدينيــة والعــادات التقليديــة املرعيــة ذات الطــابعوالقــوانني   ١-٢-٢

.التمييزي بالنسبة للمرأة           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨
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.على مستوى القوانني          ١-١-٢-٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨
٣٩السياسات والتدابري أو املمارسات اإلدارية ذات الطابع التمييزي بالنسبة للمرأة  ٢-١-٢-٢
.على مستوى التقاليد واملمارسات التقليدية التمييزية جتاه املرأة                            ٢-٢-٢ . . . . . . . .٣٩
.املمارسات الدينية التمييزية                ١-٢-٢-٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩
.د املؤيدة للمساس بالكيان البدين للفتيان والنساء أو الغتصاهبن                               التقالي   ٢-٢-٢-٢ . . . . .٣٩
.آليات النهوض باملرأة ومتابعة تطبيق االتفاقية على الصعيد الوطين                                ٣-٢ . . . . . .٤٠
.تقدمي وزارة شؤون املرأة وحقوقها ملواردها والوسائل املتاحة هلا                             ١-٣-٢ . . . . . . .٤٠
.مهمة وزارة شؤون املرأة وحقوقها              ٢-٣-٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١
.املوارد املالية لوزارة شؤون املرأة وحقوقها                 ٣-٣-٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢
اخلطوط العريـضة للـسياسة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة وتطبيقهـا والنتـائج امللموسـة  ٤-٣-٢

.اليت حتققت حىت اآلن          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣
.آليات التنسيق والتعاون مع الوزارات واملؤسسات اإلدارية األخرى                              ٥-٣-٢ . . . . .٤٣
.ع اجملتمع املدين      التعاون م     ٦-٣-٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣
.تطبيق السياسة الوطنية للنهوض حبقوق املرأة وأوجه التقدم احملرز                              ٤-٢ . . . . . . .٤٥
.التقدم على املستوى املؤسسي            ١-٤-٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٥
.اإلصالحات التشريعية             ٢-٤-٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦
ــوع اجلــنس        ٣-٤-٢ ــل حــسب ن ــوزارة وإدمــاج التحلي إدارة(تعمــيم العمــل القطــاعي لل

.) سب نوع اجلنس        مراعاة التحليل ح         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧
.احلماية القضائية للمرأة            ٤-٤-٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧
.األعمال املشتركة مع وزارات أخرى                  ٥-٤-٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٨
.التعاون مع الوكاالت احمللية ملنظومة األمم املتحدة وشركاء التنمية                             ٦-٤-٢ . . . . . .٤٩
.آفاق حتسني تطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                                        ٥-٢ . . . .٤٩
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.٣املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٥١
اســتثمار لــصاحل األعمــال اجلاريــة لقيــاس أثــر القــوانني التمييزيــة لــصاحل مكافحــة  ١-٣

.العنف ضد املرأة        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٥١
.اجلهود املبذولة لنشر االتفاقات املتعلقة حبقوق املرأة                     ٢-٣ . . . . . . . . . . . . . .٥٢
. العنف ضد املرأة      أشكال    وضع خطة وطنية ملكافحة                ٣-٣ . . . . . . . . . . . . . .٥٢
.أو التوجيه     / االستقبال و      مرافق  وجود بعض         ٤-٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٣
.إجراءات نشر االتفاقية            ٥-٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٣
.حالة النساء املعوقات           ٦-٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٤

.٤املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٥٦
.٥املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٥٧

.تصور النساء للتوزيع النمطي لألدوار حسب نوع اجلنس                           ١-٥ . . . . . . . . . . .٥٧
.تصور النساء والرجال للعنف وللتحرش اجلنسي ضد املرأة                             ٢-٥ . . . . . . . . . .٥٧
 الثقافيـة الـيت تقـود إىل-راءات املتخذة لتعديل الصور والنماذج االجتماعية       اإلج  ٣-٥

.لتعزيز فكرة دونية املرأة             القوالب النمطية أو       . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٨
.القوالب النمطية يف الكتب املدرسية                ٤-٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٩
.القوالب النمطية يف وسائل اإلعالم                 ٥-٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦١

.٦املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٦٤
.احلالة الراهنة       ١-٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٦٤
.  )CHREPROF( املركز اهلاييت للبحوث والعمل من أجل النهوض باملرأة                           ١-١-٦ . .٦٥
اســــتطالعات معــــدالت الوفيــــات واالعــــتالل املرضــــي واســــتعمال اخلــــدمات   ٢-١-٦

)EMMUS(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٦٥
.)SOFA(   نشرة منظمة تضامن نساء هاييت                     ٣-١-٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٧
.) مرتل املرأة      (“ Kay Fanm” التقارير الدورية ملنظمة             ٤-١-٦ . . . . . . . . . . . . . .٦٧
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االستطالع حـول العنـف الـذي أجـري علـى النـساء يف اهلـضبة الوسـطى يف عـام  ٥-١-٦
. من قبل حركة مزارعي باباي               ٢٠٠٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٧

الدراســة املتعلقــة بــالعنف علــى أســاس نــوع اجلــنس يف هــاييت الــيت نفــذهتا وزارة  ٦-١-٦
.٢٠٠٦يف عام      شؤون املرأة وحقوقها          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٨

.لة بظواهر اهلجرة        أشكال العنف املتص          ٢-٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٠
.االجتار بالنساء والفتيات             ٣-٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٠
.البغاء   ٤-٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٧٣
.األعمال اجلارية واإلجراءات املقترحة                   ٥-٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٤
.احللول النابعة من احلكومة            ١-٥-٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٤
األعمال املنجزة من قبل هيئة التنسيق الوطين ملكافحة أشـكال العنـف ضـد املـرأة  ٢-٥-٦

.وبعض املؤسسات         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٧٥
.تعزيز املمارسات اجليدة              ٦-٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٧

.٧املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٧٩
.احلالة الراهنة       ١-٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٧٩
.العقبات أمام مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة                         ١-١-٧ . . . . . . . . . . . . .٧٩
. إىل اليوم   ١٩٥٠تطور متثيل املرأة يف اهليئات السياسية واحلكومية من                            ٢-١-٧ . . . .٨١
.و املرتقبة لتحسني مشاركة املرأة               االستراتيجيات املعتمدة أ            ٢-٧ . . . . . . . . . . .٨٤
.مبادرات احلكومة          ١-٢-٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٨٥
.مبادرات اجملتمع املدين           ٢-٢-٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٥

.٨املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٨٧
.احلالة الراهنة       ١-٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٨٧
.التدابري املرتقبة لزيادة حضور املرأة على املستوى الدويل                         ٢-٨ . . . . . . . . . . . .٨٧

.٩املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٨٨
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.١٠املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٨٩
.نظام التعليم اهلاييت ومالحظات عامة                  عرض       ١-١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٩
.اجتاهات معدل االلتحاق بالتعليم العام                    ٢-١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٠
.أسباب ضعف االلتحاق باملدارس                   ٣-١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٢
.احلالة على مستوى التعليم العايل               ٤-١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٥
.احلالة على مستوى التدريب املهين                ٥-١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٥
.احللول املقترحة        ٦-١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٩٦

.١١املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٩٨
.احلالة الراهنة       ١-١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٩٨
.نظرة عامة        ١-١-١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٩٨
.محاية املرأة احلامل           ٢-١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٩٩
.التغطية االجتماعية والصحية للعمال بصفة عامة والنساء بصفة خاصة                                    ٣-١١ . . . .٩٩
.اليت يكثر فيها حضور املرأة             األعمال      ٤-١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٢
.اخلدمة املرتلية       ١-٤-١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٠٣
.ملرأة يف املؤسسات املستقلة والقطاع اخلاص                     وجود ا    ٢-٤-١١ . . . . . . . . . . . . . .١٠٥
.يات   العامالت الزراع       ٣-٤-١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦
.املساواة يف املعاملة على مستوى األجر                 ٤-٤-١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦
.التحرش اجلنسي يف أمكنة العمل                ٥-١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦
.“ البطالة املفتوحة       ”أمهية ما يسمى بـ            /مسألة بطالة املرأة         ٦-١١ . . . . . . . . . . . .١٠٧
.ري اليت اختذهتا الدولة للحد من حاالت عدم املساواة املرصدة                         التداب   ٧-١١ . . . . . .١٠٧

.١٢املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٠٩
.احلالة الراهنة       ١-١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٠٩
.الطبية وإحصاءات إمجالية                 حول الوصول إىل وسائل الرعاية                 مالحظات عامة           ١-١-١٢ .١٠٩
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.عدم كفاية املوارد البشرية وسوء توزيعها                   ٢-١-١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٢
.بات متويل قطاع الصحة              صعو   ٣-١-١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٣
.الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية                ٤-١-١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٤
.النفاسية      األمومة والوفيات       ٥-١-١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٥
.وفيات األطفال          ٦-١-١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١١٦
. واإلجهاض     ،  ومنع احلمل     ، تنظيم األسرة        ٧-١-١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٧
.اإليدز   /بفريوس نقص املناعة البشرية              معدالت إصابة النساء              ٢-١٢ . . . . . . . . . .١١٨
.التدابري اليت اختذهتا الدولة واجلهات األخرى خلفض أعباء الصحة على املرأة                                   ٣-١٢ .١٢١
.سياسة الدولة واستراتيجياهتا يف جمال الصحة وفعاليتها                             ١-٣-١٢ . . . . . . . . . . . . .١٢١
ــة بالوصــول إىل     ٢-٣-١٢ ــراءات املتعلق ــصحية   اإلج ــة ال ــة خــدمات الرعاي ــصحةاألولي وال

.اجلنسية والصحة اإلجنابية            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢١
.اإليدز   /البشرية   نقص املناعة       فريوس     إجراءات مكافحة          ٣-٣-١٢ . . . . . . . . . . . . .١٢٣

.١٣املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٢٥
.نظام التأمني االجتماعي             ١-١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٥
.إمكانية احلصول على القروض املصرفية والقروض االئتمانية                            ٢-١٣ . . . . . . . . .١٢٦
.يهية  إمكانية استفادة النساء من األنشطة الرياضية والثقافية والترف                            ٣-١٣ . . . . . . .١٢٧

.١٤املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٢٩
.ظروف معيشة املرأة الريفية              ١-١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٩
.عرض عام للحالة الراهنة              ١-١-١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٩
.إمكانية احلصول على التعليم واملعلومات حول حقوق املرأة                             ٢-١-١٤ . . . . . . . . .١٣١
.الصحية     الوصول إىل وسائل الرعاية               ٣-١-١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٢
.رض وحيازة املمتلكات           حمدودية سبل احلصول على األ                ٤-١-١٤ . . . . . . . . . . . .١٣٢
.إمكانية حصول املرأة الريفية على القروض االئتمانية                          ٥-١-١٤ . . . . . . . . . . . . .١٣٣
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.احللول املقدمة من الدولة          ٢-١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٣
.دور اجملتمع املدين        ٣-١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٣٦

.١٥املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٣٨
.اإلصالحات اليت أزالت أشكال التمييز القانوين ضد املرأة                            ١-١٥ . . . . . . . . . . .١٣٨
. عدم املساواة املتبقية        أوجه    ٢-١٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٩

.١٦املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٤١
.احلق يف الزواج        ١-١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٤١
.باالقتران االختياري            اعتراف القانون         عدم   ٢-١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٢
.فيما يتعلق باستخدام االسم               ٣-١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٢
.مشكلة مهلة الترمُّل         ٤-١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٣
.املساواة يف احلقوق والواجبات داخل الزواج                    ٥-١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٣
.حضانة األطفال           ٦-١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٤٣
.تعزيز التزامات األب حىت يف غياب الزواج                       ٧-١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٤
.حقوق املرأة املطلقة          ٨-١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٤

.املراجع   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .١٤٦
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 مقدمـة  
 

عت هاييت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف كوبنـهاغن بتـاريخ               وقّ 
. ١٩٨١أبريـــل / نيـــسان٧فـــظ بتـــاريخ ، مث صـــادقت عليهـــا دون حت١٩٨٠ يوليـــه/ متـــوز١٨

ــدد    ــة يف الع ــشرت االتفاقي ــة   ٣٨وُن ــدة الرمسي ــن اجلري ــور” م ــاريخ “لومونيت ــار١١ بت ــايو / أي م
وبتوقيعهـا االتفاقيـة، تعهـدت دولـة هـاييت رمسيـا باختـاذ              . ، معلنة بذلك سـريان مفعوهلـا      ١٩٨١

بتقدمي تقارير دوريـة عـن   مجيع التدابري الالزمة لضمان تطبيقها على الصعيد الوطين من جهة، و  
 .أوجه التقدم احملرزة إىل اللجنة املعنية مبتابعة تطبيق هذه االتفاقية من جهة ثانية

، )٢٠٠٦ إىل   ١٩٨٢مـن   ( سـنة    ٢٥وتقدم هاييت تقريرها اليوم بعـد فتـرة طويلـة مـن              
متيزت بظروف سياسية غـري مـستقرة وبـسلوك الـشعب اهلـاييت طريقـا شـاقا ومؤملـا أحيانـا حنـو                       

ويـسمح وصـف الظـروف الـسياسية واالجتماعيـة، الـيت مت خالهلـا التـصديق علـى                   . الدميقراطية
 .االتفاقية ونطاق تطبيقها، برسم مراحل هامة من طريق مضنٍ للغاية حنو إقامة دولة القانون

ففي البدايـة، مل يكـن اإلطـار الـسياسي والقـانوين الـذي مت فيـه توقيـع االتفاقيـة مؤآتيـا                        
. اقــات املتعلقــة حبقــوق اإلنــسانل كــان علــى العكــس خمالفــا لــروح العهــود واالتفلتطبيقهــا؛ بــ

 الـذي مـنح الرئاسـة علـى         ١٩٦٤ر  دسـتو خاضـعة ل  ، مـا تـزال      ١٩٨١كانت هاييت، يف عام      إذ
وقـد ُعـدِّل هـذا الدسـتور يف عـام       ).١٩٥٧املُنتخـب يف عـام   (احلياة لفرانسوا دي فالييـه      مدى  
الذي ورث يف الـتاسعة عشرة من عمره الرئاسة ملـدى احليـاة             ملصلحة ابنه جان كلود،      ١٩٧١

 .بإعالن من والده
واستمرت ديكتاتورية أسرة دي فالييـه إذن، علـى مـدى عـشرين عامـا، معـززة جبـيش                 

ــشيا بالغــة القــوة، تــسحق يف املهــد، باإلعــدام الفــوري والــسجن والتعــذيب دون       خــانع وميلي
 قبـل اجملتمـع املـدين للتنظـيم أو للتعـبري عـن الـرأي                حماكمة، أي حركة مقاومـة وأي حماولـة مـن         

 األمر الذي حوَّل املقاومة إىل العمـل        ،)أحزاب سياسية، نقابات، مجعيات متنوعة، صحافيون     (
 .السري، ومل تعد أصوات الدميقراطيني اهلايتيني ُتسمع إال بني أوساط املنفيني

لصكوك الدولية، اسـتجابة    وعليه، مل يكن من املدهش أن يكون التصديق على بعض ا           
بدون شـك ملقتـضيات الـسياسة اخلارجيـة، سـوى أمـر شـكلي مقـصور علـى دائـرة ضـيقة مـن                         

ــز العنــصري    : الــسلطة ــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التميي ــة الدولي ــة ) ١٩٧٢(االتفاقي واتفاقي
إال أن هــذه األخــرية، ســوف تثمــر ). ١٩٨١(القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  

 . ات هامة يف الوضع القانوين للمرأةتغيري
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وميكــن تلخــيص الوقــائع البــارزة لتطــور وضــع املــرأة يف فتــرة مــا بعــد دي فالييــه علــى   
 :النحو التايل

وتفجـرت أثناءهـا    . ، سنة سقوط جان كلود دي فالييه، منعطفـا        ١٩٨٦شكلت سنة    
ــل     ــزمن طويـ ــة لـ ــة املقموعـ ــوى الدميقراطيـ ــت . القـ ــاهرة مج ونظمـ ــساء أول مظـ ــة يف النـ اهرييـ

أبريل، وتعززت هيكلية حركتها وأصبحت متـارس منـذ ذلـك الوقـت تـأثريا هامـا يف                  /نيسان ٣
، )١(واستعادت النـساء تقاليـد نـضال عـصبة العمـل االجتمـاعي النـسائية       . احلياة السياسية للبالد  

، الـذي عـرض     ١٩٨٧وجـاء دسـتور عـام       . ١٩٥٠اليت أحرزت للمرأة حق التصويت يف عـام         
ويف . فتاء، ليضمن املساواة دون متييـز يف نـوع اجلـنس وجيـسَّد احلريـات الدميقراطيـة                على االست 

تلك املرحلة بدأت اجلمعيات النسائية التعرف على اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                 
 . ضد املرأة
فحريـة التعـبري    . ١٩٨٦ تعد األمور إىل ما كانـت عليـه قبـل عـام              ومنذ ذلك احلني، مل    

، فتــرة حكومــة ١٩٨٨ويف ســنة . بــالقمع، ولكــن صــوهتا لــن ُيخمــد كليــا ووجهــت قــدمــثال 
 .سكرتارية الدولة لشؤون املرأةأُنشئت مانيغت الوجيزة، . ليسلي ف
، تولــت حكومــة برئاســة امــرأة هــي الــسيدة أيرثــا باســكال ثرويــو،  ١٩٩٠ويف ســنة  

تنظيم انتخابـات حـرة أدت إىل       القاضية يف حمكمة التمييز اليت ُعينت رئيسة مؤقتة للجمهورية،          
سـبتمرب  /إال أن انقالبا عسكريا وقع يف أيلـول       . اختيار جان برتران أريستيد، رئيسا للجمهورية     

اومـة لتتـشكل سـرا يف البدايـة،         وعـادت شـبكات املق    .  وضع حدا سـريعا هلـذه التجربـة        ١٩٩١
فأثنــاء . قيلــةودفعــت النــساء النــشطات للغايــة ضــريبة ث . أصــبحت أكثــر جــرأة شــيئا فــشيئا  مث

 .االنقالبات تعم استباحة االغتصاب كأداة لإلرهاب والقمع
رغم االعتـراض عليـه مـن       مسح   عودة النظام الدستوري، الذي      ١٩٩٤وسجلت سنة    

ــة املنــصوص عليهــا يف       ــشاء بعــض املؤســسات الدميقراطي ــة، بإن ــارات الدميقراطي قبــل بعــض التي
نـــوفمرب، حتـــت ضـــغط بعـــض /ثــاين ، ومت علـــى وجـــه اخلـــصوص يف تـــشرين ال١٩٨٧دســتور  

 ١٩٩٥هـذه الـوزارة يف عـام     وتولـت . املنظمات النسائية، إنشاء وزارة شؤون املرأة وحقوقهـا 
ــوزارات للمــشاركة     ــد مــشترك بــني ال ــيجني، وعقــدت التزامــات   يف رئاســة وف باســم مــؤمتر ب

ضــد ، صــدقت هــاييت علــى اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة ملنــع العنــف  ١٩٩٦ويف ســنة . احلكومــة
 ).اتفاقية بيليم دو بارا(صاله املرأة واملعاقبة عليه واستئ

__________ 
 أول منظمة نسائية يف الـبالد، النـضال ومكَّنـت املـرأة اهلايتيـة مـن                 خاضت عصبة العمل االجتماعي النسائية،     )١( 

 .نيل حق التصويت
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ــر     ١٩٩٨ويف ســنة   ــها وأصــبحت أيــضا أكث ــسائية وبنيت ــوة اجلمعيــات الن ، تعــززت ق
ــة وضــد أعمــال العنــف      ختصــصا، وشــكلت جبهــة موحــدة ضــد أي احنــراف معــاد للدميقراطي

حمكمة دولية ملكافحة العنـف     ونظمت يف تلك السنة يف مدينة بورتوبرانس        . املوجهة ضد املرأة  
وكـان ذلـك منطلقـا إلنـشاء        . املوجه ضـد املـرأة يف هـاييت، وطالبـت بإحقـاق العدالـة للـضحايا               

متييـز ضـد    الـيت تنطـوي علـى       قـوانني   القاعدة تعمل بالتضامن الوثيق مـع جلنـة برملانيـة إلصـالح             
 هبــا النــساء، انني الــيت طالبــتالــشيوخ علــى بعــض مــشاريع القــوأعــضاء جملــس وصــدق . املــرأة
 قبـــل أن يـــستطيع النـــواب التـــصويت علـــى تلـــك ١٩٩٩أن الربملـــان ُحـــل يف مطلـــع عـــام  إال

 .املشاريع
ــني ســنيت    ــؤون املــرأة وحقوقهــا صــعوبة يف     ٢٠٠٤  و١٩٩٦وب ، واجهــت وزارة ش

ــها  ــافع   . حتديــد دورهــا وإثبــات مكانت ــديل املتكــرر يف املناصــب، وتــسييس املؤســسات ملن فالتب
ويف اجملتمـع   . وعانـت قـضية املـرأة مـن ذلـك         . رهـا متعثـرا وقليـل اجلـدوى       شخصية، جعلت دو  

، وفَّـر جمـيء حكومـة    ٢٠٠٤ويف سـنة  . املدين، تعاظم النضال ضد االحنرافات غـري الدميقراطيـة    
 .انتقالية بوتقة لتفاهم احلركات النسائية على العمل

املـرأة وحقوقهـا   وجرى اعتماد إطار توجيهي من قبـل اإلدارة اجلديـدة لـوزارة شـؤون       
، وتنظـيم هيكلياهتـا تبعـا هلـذه      ويؤكـد مهمـة الـوزارة برؤيـة واضـحة       يسمح بتعزيز املؤسسات،  

ووصـلت هـذه   . املهمة، وإقامة الشراكة مع اجملتمع املدين، وبصورة مميزة مع املنظمات النسائية          
وجـه ضـد    الشراكة إىل حد التنـسيق فيمـا يتعلـق بإصـالح اإلطـار القـانوين ومكافحـة العنـف امل                   

 الـذي عـدَّل     ٢٠٠٥ يوليـه / متـوز  ٦ومـن األمـور البـارزة يف هـذه الفتـرة صـدور مرسـوم                . املرأة
 أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف القــانون اجلنــائي فيمــا يتعلــق بالتعــديات اجلنــسية والقــضاء علــى 

 .اجملال هذا
وحققـت وزارة   .  قيـام حكومـة جديـدة نتيجـة انتخابـات حـرة            ٢٠٠٦وشهدت سـنة     
ملرأة وحقوقها منعطفا، إذ أصبحت اآلن يف وضـع ميكنـها مـن القيـام بتغـيريات قانونيـة                   شؤون ا 

. واجتماعية عميقـة، تـؤدي إىل قيـام جمتمـع متـساوٍ خـال مـن مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة              
 وااللتـــزام ١٩٨١وهتيـــأت الفرصـــة للـــسهر علـــى التطبيـــق احلـــازم لالتفاقيـــة املربمـــة يف عـــام   

 .ها دولة هاييت فيما يتعلق بإقامة عالقات طبيعيةبالتعهدات اليت قطعت
وهــاييت الــيت مل ُتقــدم بعــد أي تقريــر، رغــم كوهنــا مــن البلــدان األوائــل املوقعــة علــى      

االتفاقية، تغتنم الفرصة املتاحة من قبل اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                     
وعليه، تقـدم حكومـة     .  والتقارير الدورية املنتظرة   املرأة لتقدمي تقرير موحد جيمع التقرير األويل      

املقــرر  والتقــارير الدوريــة ١٩٨٢يف عــام املقــرر تقدميــه هــاييت يف هــذه الوثيقــة التقريــر األويل  
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وموعـد تقـدمي    . ٢٠٠٦  و ٢٠٠٢  و ١٩٩٨  و ١٩٩٤  و ١٩٩٠  و ١٩٨٦يف أعـوام    تقدميها  
 .٢٠١٠التقرير القادم هو يف عام 

املرأة وحقوقهـا، مبـا فيهـا مديريـة النـهوض بـاملرأة والـدفاع               وقد شرعت وزارة شؤون      
، بعمليـة   ٢٠٠٧مارس  /عن حقوقها، اليت أوكلت إليها مهمة وضع تقرير البالد، يف شهر آذار           

 .اإلعداد اليت انطوت على استقدام خبرية وطنية وخبرية دولية ملساندهتا يف تنفيذ هذه املهمة
ــة ذا     ــذه الوثيقـ ــداد هـ ــة إعـ ــشمل عمليـ ــشفاف وزارات  وتـ ــشاركي والـ ــابع التـ ت الطـ

 . ومؤسسات الدولة األخرى، فضال عن اجملتمع املدين، والسيما املنظمات النسائية
 برئاســة رئــيس الــوزراء حلقــة عمــل، تولــت ٢٠٠٨فربايــر مــن عــام /ويف شــهر شــباط 

ــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين        ــة ومتثلــت فيهــا خمتلــف اجلهــات احلكومي ــة الوطني ــيس اجلمعي ورئ
وتناولـت الـصحافة هـذا احلـدث علـى نطـاق واسـع مـسامهة بـذلك يف                   . علـى التقريـر   لتصديق  ا

ــة       ــة لتطبيقهــا يف هــاييت، والتزامــات احلكوم ــة الراهن ــة واحلال إعــالم اجلمهــور مبــضمون االتفاقي
 .والربملان فيما يتعلق مبتابعة وحتسني أوجه التقدم احملرزة
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 عرض ألوضاع الدولة الطرف : نظرة عامة  
 األرض والسكان -أوال  

تــشكل مجهوريــة هــاييت، املعروفــة عمومــا هبــاييت، جــزءا مــن منطقــة الكــارييب، وحتتــل    
 يـة مهوريـة الدومينيك  اجلالـيت تـشترك فيهـا مـع         ) أو إسـبانيوال  (القسم الغـريب مـن جزيـرة هـاييت          

قـة األنتيـل   وحتتل هاييت املكانة الثانية بعد كوبـا يف مـصاف أكـرب جـزر منط           . الواقعة إىل الشرق  
ــر الكــارييب    . الكــربى ــسي وحب ــالبالد احملــيط األطل ــا    . وحيــيط ب ــي كوب ــا ه ــرب اجلــزر إليه وأق

 .وجامايكا من الغرب، وكذلك بورتوريكو من الشرق
ــات هــي     ــشر مقاطع ــاييت إىل ع ــسم ه ــشمالية  : وُتق ــشمالية، ال ــة، ال ــشرقية،  - الغربي ال
. الشرقية، أنس الكـربى، ونيـب      - اجلنوبيةالغربية، أرتيبونيت، الوسطى، اجلنوبية،      - الشمالية

. قــضاء) ٥٧٠(حمافظــة، ومخــسمائة وســبعون ) ١٤٠(وهــي تــضم مــا جمموعــه مائــة وأربعــون 
: وتــشكل ثــالث حمافظــات جمــاورة هــي    . وتقــع عاصــمتها بورتــوبرانس يف مقاطعــة الغربيــة    

 . فيل وداملاس مع بورتوبرانس العاصمة الكربى-كاروفور وبيتيون
 

 ة هاييتخريطة مجهوري
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 :البيانات الدميوغرافية
ني ألفـا وسـبعمائة   شهد السكان الذين بلغ عددهم مثانية ماليني وثالمثائة وثالثـة وسـبع     
طــردا، خاصــة ألنــه يبلــغ حاليــا       منــوا م )٢(٢٠٠٣يف عــام  ) ٨ ٣٧٣ ٧٥٠( نــسمة  ومخــسني 

للنمـو واحلـد مـن الفقـر، الـيت          مليون نسمة، حـسب بيانـات وثيقـة االسـتراتيجية الوطنيـة              ٩,٦
ــول  ــشرت يف أيلـ ــبتمرب /نـ ــسكان    . ٢٠٠٧سـ ــث الـ ــن ثلـ ــر مـ ــن أكثـ ــة ٣٧(ويقطـ يف ) يف املائـ

ــة ــسبة      املقاطع ــبالد، ون ــع عاصــمة ال ــة حيــث تق ــة ١٦(الغربي ــت،  ) يف املائ ــة أرتيبوني يف مقاطع
 .ىيف املقاطعة الشمالية، ويتوزع الباقي على املقاطعات السبع األخر) املائة يف ١٠( و

 بـسرعة أثنـاء النـصف الثـاين مـن القـرن العـشرين               ت نسبة السكان الريفيني   وقد اخنفض  
ويعـــيش حـــوايل . ٢٠٠٣ يف يف املائـــة ٥٩,٥٨ إىل ١٩٥٠ يف يف املائـــة ٨٧,٨ مـــن توانتقلـــ
وجتدر اإلشارة إىل وجـود هجـرة مـستمرة       .  من جمموع السكان يف املناطق الريفية      يف املائة  ٦٠

وحيصل انتقال كثيـف للـسكان   . دن وخاصة حنو مناطق العاصمة الكربىلسكان الريف حنو امل   
 نـسمة   ٢٨٦ نـسمة بينمـا تبلـغ        ٦٤٠احلضر خاصة يف املقاطعة الغربية حيث تصل الكثافـة إىل           

ــى وجــه اخلــصوص يف العاصــمة        ــبالد، مــع تركــز ســكاين كثيــف عل يف املتوســط يف عمــوم ال
 .يف املائة ٢,٢سنوي للسكان ويبلغ معدل النمو ال. وبرانس وضواحيهاأو  بورت

__________ 
 .برانس، هاييت و أ التعداد العام للسكان واملساكن، بورت٢٠٠٣املعهد اهلاييت لإلحصاء واملعلومات،  )٢( 
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 .٢٠٠٣العام للسكان واملساكن لعام التعداد  :املصدر 
 

 اخلصائص الدميوغرافية
 اهلرم السكاين • 

، ٢٠٠٣وحـسب آخـر تعـداد سـكاين أُجـري يف عـام              . يشكل سكان هاييت بنيـة فتيـة       
 هــم دون  ملائــةيف ا ١٢، ونــسبة  ســنة ٢١فــإن مــا يزيــد عــن نــصف الــسكان هــم دون الـــ        

 مـن   يف املائـة   ٥١,٨وتشكل النـساء نـسبة      .  سنة ٦٤  فقط فوق الـ   يف املائة  ٥ سنوات، و  ٥ الـ
التاســعة و) ١٠(النــشطة، خاصــة بــني العاشــرة وهلــذا الفــرق أمهيتــه بالنــسبة لألعمــار . الــسكان
يف املنـاطق احلـضرية حيـث هنـاك مائـة           علـى أشـده     يظهـر فـائض النـساء       و. سـنة ) ٣٩(وثالثني  

 . رجل يف املناطق الريفية٩٨ لكل  رجل، يف حني أن النسبة تبلغ مائة امرأة٨٦امرأة لكل 
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 هرم أعمار إمجايل سكان البلد 
  ٢٠٠٠هاييت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 العمر املتوقع • 
يقدر املعهد اهلـاييت لإلحـصاء واملعلومـات باالشـتراك مـع املركـز الـدميوغرايف ألمريكـا                   

 بالنسبة للجنـسني    ٥٨,١عند الوالدة بـ    العمر املتوقع    األمم املتحدة للسكان     الالتينية وصندوق 
 .٢٠٠٣، على أساس بيانات التعداد السكاين لعام )٢٠٠٥-٢٠٠٠(
 

  األحداث -معدل وفيات األطفال، واألحداث، واألطفال  • 
 رغـم اخنفاضـه، ُيعـد     )  سـنوات  ٥ قبل سن الــ   (ما زال معدل وفيات األطفال يف هاييت         

وحــسب البيانــات املتاحــة، فقــد . مــن أعلــى املعــدالت يف العــامل خــالل العــشرين ســنة األخــرية
  .٣١ إىل ٦١ ومعدل وفيات األحداث من ٥٧ إىل ٧٤اخنفض معدل وفيات األطفال من 

 
 الوفيات النفاسية • 

 ، إذ انتقـل مـن   ٢٠٠٦-١٩٩٤فاسـية ارتفاعـا خـالل الفتـرة     شهد معـدل الوفيـات الن     
 وفـــاة لكـــل ٦٣٠ و إىل ٢٠٠٠-١٩٩٤ والدة حيـــة يف فتـــرة ١٠٠ ٠٠٠كـــل  وفـــاة ل٥٢٣
 .٢٠٠٦-١٩٩٨ والدة حية يف فترة ١٠٠ ٠٠٠
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 تنظيم السلطات -ثانيا  
ــبعض           ــضها ال ــن بع ــستقلة ع ــالث ســلطات م ــة إىل ث ــسيادة الوطني ــة ال ــت ممارس أُوِكل

 مهـا جملـس   وتتألف الـسلطة التـشريعية مـن جملـسني        ).  من الدستور  ٦٠  و ٥٩مبوجب املادتني   (
وتتوزع صالحيات السلطة التنفيذية بني رئيس اجلمهوريـة واحلكومـة      . النواب وجملس الشيوخ  

نـشىء الدسـتور    وفـضال عـن ذلـك، ي      .  رئيـسة للـوزراء    اليت يكون رئيسها أو رئيستها رئيسا أو      
. القـضاء واحملافظـة واملقاطعـة   : سلطة تنفيذية إقليمية حقيقية من خالل جمموعات جغرافيـة هـي        

تـتم ممارسـة الـسلطة القـضائية مـن قبـل حمكمـة التمييـز،                ” مـن الدسـتور،      ١٧٣ومبوجب املادة   
ــانون عــددها        ــيت حيــدد الق وحمــاكم االســتئناف، وحمــاكم الدرجــة األوىل، واحملــاكم اخلاصــة ال

 .“وتكوينها وتنظيمها وعملها ونطاق صالحيتها
 

 اخلصائص الثقافية -ثالثا  
 اللغـــة • 

، اللغـة الوطنيــة  )le creole haitien( بلغـة هــاييت األصـلية   ١٩٨٧م يعتـرف دسـتور عــا   
ولكـن  . اليت يستعملها عموم السكان، كإحدى اللغتني الـرمسيتني، والثانيـة هـي اللغـة الفرنـسية           

النصوص اليت تصدر عن سـلطات الدولـة الـثالث، التنفيذيـة والتـشريعية والقـضائية، مـا زالـت                    
تـزال   وال. من سـكان املنـاطق احلـضرية   أقلية  ة فقط، اليت تتقنها     ُتكتب حىت اآلن باللغة الفرنسي    

وبــالرغم مــن وجــود نــسخة . ترمجــة بعــض النــصوص إىل لغــة هــاييت األصــلية مــن االســتثناءات 
 .ال تعترب مرجعا قانونيا صاحلا فإهنا للدستور بلغة هاييت األصلية

 ناتالديا • 

واة الــديانات الكاثوليكيــة  علــى قــدم املــسا١٩٨٧تــضع الدولــة مبوجــب دســتور عــام   
ــة الفــودو  ــة     . والربوتــستانتية وديان ــة ولكــن الديان ــة علماني ــدأ دول ــة مــن حيــث املب وتعتــرب الدول

 .الكاثوليكية ما زالت تعترب دين الدولة على صعيد الواقع
 

 حملة عن الفقر يف هاييت -رابعا  
ــوطين       ــاج ال ــستمر لإلنت ــن، أدى االخنفــاض امل ــدين األخريي والنمــو القــوي  خــالل العق

وتـسبب هـذا الوضـع يف تـدين         . للسكان وقصور السياسات العامة املختصة إىل إفقـار الـسكان         
الـيت ُنـشرت   استطالع امليزانية االسـتهالكية لألسـر،   وبالفعل، تثبت بيانات    . مستوى املعيشة 

ييت  مـن سـكان هـا      يف املائة  ٢٨ من قبل املعهد اهلاييت لإلحصاء واملعلومات، أن         ٢٠٠١يف عام   
غري قادرين على تلبية احتياجاهتم األساسية، السـيما احلـصول علـى احلـد األدىن مـن الـسعرات                   
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م يعــانون مــن الــذي حددتــه منظمــة الــصحة العامليــة، وأهنــ  ) ســعرة ٢ ٠٤٠(احلراريــة اليوميــة 
 .ضائقة غذائية حادة

وتــشهد هــاييت أعلــى درجــة فقــر يف نــصف الكــرة الغــريب؛ ويعــيش أكثــر مــن نــصف     
ويعـيش حـوايل ثالثـة    . ن حتت خط الفقر البالغ دوالرا أمريكيا واحدا للشخص يف اليوم        السكا

وتراجعـت مرتبـة هـاييت علـى صـعيد          . أرباع السكان حتت خط الفقر البالغ دوالرين أمريكيني       
، مث عـادت  ٢٠٠٣  يف عـام ١٥٣ إىل املرتبـة  ٢٠٠٠ يف عـام   ١٤٦من املرتبة   إذ انتقلت   التنمية  

اليا، األمر الذي يضعها يف مصاف البلدان ذات النمو املتوسط، وفـق تقريـر               ح ١٤٦إىل املرتبة   
 .التنمية البشرية األخري الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ــدام         ــشة بانع ــة وظــروف املعي ــدخول النقدي ــات يف ال ــرن االختالف وإىل حــد كــبري، تقت
. ة، واهليكليـات األساسـية، والتعلـيم      التكافؤ يف فرص الوصول إىل املوارد، كالقروض االئتمانيـ        

ومــن عوامــل زيــادة الفقــر ضــعف اخلــدمات االجتماعيــة األساســية، وســوء ظــروف الــسكن،    
 الـشبكات   ةوضعف القـدرة علـى املـشاركة يف القـرارات العامـة وتوجيههـا، وانعـدام ديناميكيـ                 

 ١٤٠ مــن األقــضية، مــن أصــل يف املائــة ٧٧وبوجــه خــاص يــشهد مــا يزيــد عــن . االجتماعيــة
 .قضاء، عجزا مقلقا يف اخلدمات االجتماعية األساسية يزداد تفاقما يف املناطق الريفية واجلبلية

. وتــدخل النــساء والفتيــات يف عــداد أكثــر الفئــات ضــعفا، وهــن بالتــايل األكثــر تــأثرا   
 مـن النـساء هـن ربـات أسـر، ويعمـل عـدد كـبري         يف املائـة  ٤٤  و ٤٢وبالفعل فإن نسبة ما بني      

األمــر الــذي يعرضــهن حلــاالت شــىت   قطــاع هامــشي أو هــن عــاطالت عــن العمــل،   منــهن يف
 .العنف من
 

 الدميوغرافيا والفقر
 :تتميز الديناميكية الدميوغرافية مبا يلي 
 بـني تعـدادي     ١,٤ارتفع متوسط النمو الدميوغرايف السنوي من       : منو متسارع  - ١ 
 ؛٢٠٠٣-١٩٨٢ لفترة يف املائة ٢,٥ إىل ١٩٨٢-١٩٧١

حيــث ) يف املائــة ٤,٩مبعــدل منــو بلــغ  (تزايــد ســريع يف عــدد ســكان املــدن،   - ٢ 
ولـدى  . ١٩٨٢ يف عـام  يف املائـة  ٢٥ من السكان يعيشون يف املدن، مقابل  يف املائة  ٤٠ أصبح

هاييت بنية سكانية فتيـة ميكـن أن تـشكل طاقـة مـستقبلية للنمـو االقتـصادي املـستقبلي، ولكنـها            
مل تفجر سكاين، ألهنا تسهل زيادة معدل منـو الـسكان خاصـة بـني     تشكل يف اإلطار احلايل عا   

 .الطبقات األكثر فقرا
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 االقتصادية -جتماعية االؤشرات امل -خامسا  
 لتعليـــما • 

 إىل التعليم غري كـاف      بالرغم من اجلهود اليت ُبذلت خالل العقد األخري، فإن الوصول          
مـن نـصف الـسكان الـذين تزيـد أعمـارهم عـن              فـأكثر   . يف جممله، رغم أنه بالتأكيـد يف حتـسن        

 ســنوات يتقنــون القــراءة والكتابــة، مــع زيــادة بــني الرجــال أكثــر مــن النــساء، ويف املنــاطق  ١٠
 .احلضرية أكثر من املناطق الريفية

 
 الصحــة • 

فقـد ارتفـع معـدل الوفيـات        . لوحظ يف جمال الصحة تقـدم بـسيط، بـل بعـض التراجـع              
. ٢٠٠٦ يف عــام ٦٣٠ إىل ٢٠٠٠م  والدة حيــة يف عــا١٠٠ ٠٠٠  لكــل٥٢٣النفاســية مــن 

 والدة يف   ١٠٠ ٠٠٠  لكـل  ٨٠أن معدل وفيات األطفـال سـجل اخنفاضـا بـسيطا، إذ بلـغ                إال
 .١٩٩٠ لنفس العدد من الوالدات يف عام ١٠٢، مقابل ٢٠٠٠عام 

 االقتــصادي يف نطــاق التنميــة  -املؤشــرات علــى التقــدم االجتمــاعي أفــضل ومــن بــني  
األحداث الذي جيسد يف نفس الوقـت التقـدم االقتـصادي            - دامة، معدل وفيات األطفال   املست

ويتقدم هذا املؤشر، الذي يقاس مبعدل وفيات األطفـال دون          . واالجتماعي الذي حققته األسر   
 مبوجــب ٢٠١٥والدة يف عــام  ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٤٧ُحــدد بـــ  الــذي  ســنوات، ٥ســن الـــ  

 وفاة على مـدى     ١٢٥ إىل   ١٥٠ من   فقد انتقل بالفعل  .  كبرية أهداف األلفية اإلمنائية، بصعوبة   
وزارة الــصحة العامــة (تغــيري هــام يف األوضــاع بترقــب ســنة، وال يــسمح الوضــع اإلمجــايل  ١٥

 ).٢٠٠٥والسكان، 
 

 البيئـــة • 

تـــبني املؤشـــرات أن الوضـــع البيئـــي قـــد تـــدهور بـــصورة كـــبرية وُيخـــشى أال تـــشهد   
وتلعـب املـرأة دورا هامـا يف إدارة البيئـة       . ٢٠١٥ن وحىت عـام     األوضاع حتسنا ملحوظا من اآل    

إن علــى الــصعيد املــادي أو علــى الــصعيد البــشري، وهــي بالتــايل تــؤثر علــى احتمــال حــدوث  
فاألنشطة اليت تقوم هبا يف قطاعي الزراعـة والتجـارة وسـوامها تـؤثر تـأثريا          . كارثة بيئية ونطاقها  

كمـا تتـدخل يف العديـد مـن احلـاالت يف تعبئـة العـاملني                . ئيةكبريا على خمتلف أنظمة احلياة البي     
إال أنـه ينبغـي االعتـراف       . والعامالت يف اجملـال اإلمنـائي حلمايـة بعـض األنـواع واحلفـاظ عليهـا               

. بدرجة مـسؤوليتها أمـام تـدهور البيئـة، رغـم أهنـا األكثـر تـأثرا عنـد حـدوث كـوارث طبيعيـة                    
أول مـن خيـسر بيتـه وماشـيته وجتارتـه وأدوات      إهنا  فا تعيش يف ظروف غري مستقرة، وحيث إهن 

 .عمله، أو تكون أيضا ضحية توقف أو تباطؤ األنشطة يف جمال عملها
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 القضايا اجلنسية • 

متثل املرأة املكوِّن األكثر أمهية يف اجملتمـع اهلـاييت، يف املنـاطق احلـضرية أو الريفيـة علـى                     
وتـسهر علـى سـالمتها      . يـا يف نطـاق األسـرة      فهي تلعـب دورا مركز    ). يف املائة  ٥٢(حد سواء   
إال أن الفقـر يف     . وتشارك يف مجيع قطاعات النشاط وتقوم بدور رئيسي يف االقتـصاد          . وحياهتا

ووفـق بيانـات وثيقـة االسـتراتيجية الوطنيـة للنمـو واحلـد مـن                . البالد يتجه لالنتشار بني النـساء     
لنساء بشكل رئيـسي علـى دخـول أقـل          األشخاص الذين يعيشون يف أسر تعيلها ا      حيصل  الفقر،  
 . للشخص عن أولئك الذين يعيشون يف أسر يعيلها الرجاليف املائة ٧بنسبة 

خاصـــة (وباإلضـــافة إىل ذلـــك، مـــا زالـــت النـــساء تتعـــرض ألشـــكال عنـــف متعـــددة  
الـسلطة  وال يزال التعـسف يف اسـتعمال        مرتبطة بتزايد حالة انعدام األمن يف البلد؛        ) االغتصاب
 .املة املرأة يف املرتل والفتيات يف األسر من بني املشاكل األساسية اليت ينبغي حلهاوسوء مع
وتـتمكن بـشكل   سياسـي   لكـي يكـون هلـا حـضور         كـبرية أيـضا     جهـودا   وتبذل النـساء     

إال أن البيانات النوعية والكميـة تثبـت أهنـا ال تـزال        . القرارصنع  مراكز  من الوصول إىل    أفضل  
 .ناقصة التمثيل

 
  الوطيننتاجاإل • 

لقد تطور االقتصاد اهلاييت الذي كان اقتصادا زراعيا بشكل أساسـي يف املاضـي، أثنـاء        
 أمـام  املـوانئ علـى أثـر فـتح    غري الرمسـي   العقدين األخريين إىل اقتصاد سوق يغلب عليه القطاع         

ى ونتج عن ذلـك تراجـع يف اإلنتـاج الـوطين غـري القـادر علـ                . ١٩٨٦التجارة اخلارجية يف عام     
 .االستجابة للطلبات من السلع واخلدمات الناشئة عن الزيادة السكانية

ــد         ــرد ق ــي للف ــاتج احملل ــصادية أن إمجــايل الن ــة واالقت ــات االجتماعي وتثبــت بعــض البيان
 دوالرا ٥٠١,٧١ ، إذ اخنفـــض مـــن٢٠٠٣-١٩٩٠ أثنـــاء فتـــرة يف املائـــة ٢٨تـــدهور بنـــسبة 
يف دوالرا   ٣٣٢,٢٣، ومـن مث إىل      ١٩٩٧عام  يف  دوالرا   ٣٦١,٦ إىل   ١٩٩٠أمريكيا يف عام    

 .٢٠٠٣عام 
 

 التجارة اخلارجية • 

دفع اآللة اإلنتاجية قدما، فقد ضعف اإلنتاج الوطين ومتيزت التجـارة بتركيـز             بدال من    
قوي على املنتجات املستوردة بسبب قصور اإلنتاج احمللي وضعف القدرة النـسيب علـى حتويـل                

 .املنتجات الوطنية
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 الـــةالعم • 

يف  ٦٥ أن معـدل الـسكان النـشطني يقـارب الــ           ٢٠٠٣يتبني مـن التعـداد األخـري لعـام           
 ٦٢,٢٠(عنـه بـني النـساء       ) يف املائـة   ٦٦,٩٠(وهذا املعدل هو أعلى قليال بـني الرجـال          . املائة

األنـشطة الـيت يغلـب    ومهـا مـن   ويتركز أكثر من النصف يف الزراعة وتربية املواشـي،       ). يف املائة 
 . أما جتارة اجلملة والتجزئة فتغلب عليها النساء.  الرجالعليها

عـدد املـوظفني    ) يف املائـة   ٨٢,١٠(ويفوق عدد العـاملني والعـامالت املـستقلني بكـثري            
ويف مجيــع ). يف املائــة ٢,٢٠(، الــذين يــأيت مــن بعــدهم اخلــدم )يف املائــة ١٢,٧٥(واملوظفــات 

 يف  “معـاوين األسـر   ”  و “املـستقلني ”باستثناء فـئيت    احلاالت، فإن النساء أقل متثيال من الرجال        
 . يف املائة ٦٢,٢٤  و٥١,٤٦املناطق احلضرية حيث تشكالن تباعا نسبة 

 
 اإلطار القانوين -سادسا  

، وهـو ال يـزال مـستمرا يف    ١٨٠٤لقد حتدد اإلطار القانوين يف نطاق االسـتقالل عـام            
 . وقتنا هذاخطوطه العريضة حىت
 :رعلى صعيد الدستو

وجيـسد هـذا    . ١٩٨٧ حـىت دسـتور      ١٨٠١توالت دساتري عديدة اعتبـارا مـن دسـتور           
ــا، مــساواة اهلــايتيني واهلايتيــات أمــام القــانون ويرســم إطــارا     ــه حالي  لــألداء األخــري، املعمــول ب

 .الدميقراطي للدولة
 .  قد سجل منعطفا بالنسبة للمرأة مبنحها حق التصويت١٩٥٠وكان دستور  
الـيت صـدقت عليهـا      تـرد قائمـة بالـصكوك       كوك الدوليـة واإلقليميـة،      وعلى صعيد الـص    

  .٢هاييت يف نطاق املادة 
 

 : على صعيد التشريع الوطين
جمموعة قـوانني صـدرت مـا بـني       أصبحت لديها   االستقالل،  عقب حصول هاييت على      

، وبقيــت أحكامهــا معتمــدة حــىت القــرن     ١٨٢٦مــايو / أيــار١٩  و١٨٢٥مــارس / آذار٢٧
 :، مبا يف ذلك ما يليالعشرين

ــدين،   •  ــانون املــ ــاريخ بالقــ ــارس / آذار٢٧تــ ــائي،  ١٨٢٥مــ ــانون اجلنــ ــاريخ ب، والقــ تــ
؛ وكالمها مستوحى إىل حد كبري من قـانون نـابليون الفرنـسي،             ١٨٢٦مايو  /أيار ١٩
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تعـديالت أُزيـل   ) ٢٠٠٥ و ١٩٨٢بني عامي  (ولكنهما شهدا بعد ذلك بوقت طويل       
 .لتمييز ضد املرأةمبوجبها العديد من جوانب ا

، وقــانون التحقيقــات ١٨٢٥مــايو / أيــار٣تــاريخ بقــانون أصــول احملاكمــات املدنيــة،   • 
 .١٨٢٥أبريل / نيسان١٢تاريخ باجلنائية، 

 .١٨٢٦مارس / آذار٢٨تاريخ بقانون التجارة،  • 

 .١٨٢٦مايو / أيار٦تاريخ بقانون الريف،  • 

واة بـني اجلنـسني يف جمـال احلـصول علـى             الـذي يؤكـد املـسا      ١٩٦١قانون العمل لعام     • 
 .العمل واملعاملة واألجر

 .تناولت قوانني أخرى تنظيم الوظيفة العامة واإلدارة املركزية للدولة • 

تعـديل القـانون املـدين يف عـام     : جتدر اإلشارة إىل تغيريين يف اإلطار القانوين للمرأة مها      
ــصل ب  ١٩٨٢ ــساء امل فيمــا يت ــضائية للن ــة الق ــام    األهلي ــائي يف ع ــانون اجلن ــديل الق تزوجــات وتع
ــرأة يف هــذا اجملــال،       ٢٠٠٥ ــز ضــد امل ــسية والقــضاء علــى التميي ــداءات اجلن ــق باالعت  فيمــا يتعل

 .اوكذلك جترمي الزن
الــسلطة التنفيذيــة إىل حــد مــا وزارة شــؤون املــرأة واحلركــة النــسائية يف  دعمــت وقــد  

 :ارة إىلنضاهلا للنهوض حبقوق املرأة؛ وعليه، ميكن اإلش
عقد اجتماع بـني أعـضاء احلكومـة واجملتمـع املـدين لوضـع خطـة عمـل وطنيـة ملـا بعـد                  • 

ــاين   ــيجني يف كــانون الث ــاير /مــؤمتر ب ، وهــو مــع األســف مــا مل حيــظ مبتابعــة    ١٩٩٦ين
 ملموسة؛

مــايو /التوقيــع علــى إعــالن يلــزم احلكومــة بــسياسة إمجاليــة يف مــصلحة املــرأة يف أيــار     • 
  حيظ أيضا مبتابعة ملموسة؛، وهو ما مل١٩٩٦

التشاور مع جمموعات نسائية يف عشر مقاطعات إلعداد خطة عمل ملا بعـد بـيجني يف                 • 
 ؛١٩٩٧عام 

توقيع بروتوكول اتفاق شراكة بني وزاريت العـدل وشـؤون املـرأة ملـصلحة املـرأة ومـن                    • 
 ؛)١٩٩٦فرباير /شباط(أجل إعادة صياغة النظام القانوين مبجمله 

ك وزارة شؤون املرأة وحقوقهـا يف اللجنـة املختلطـة لـوزارة الـشؤون االجتماعيـة                 إشرا • 
 ؛“اتفاقية حقوق الطفل”املقدم بشأن املعنية بالتقرير 
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 ؛إشراك وزارة شؤون املرأة وحقوقها يف جلنة اإلصالح القضائي والقانوين • 

ارة شــؤون املــرأة املــسامهة يف إصــدار اإلعــالن املــشترك بــني وزارة الــصحة العامــة ووز • 
 ؛١٩٩٧مايو /الوفيات النفاسية يف أيارمنع وحقوقها حول 

 وحقوقهـا عـضوا     إنشاء اللجنة الوطنية لتعليم الفتيات اليت تـشكل وزارة شـؤون املـرأة             • 
 ؛)١٩٩٩ يونيه/حزيران(فيها 

 بروتوكــول تعــاون مــع ٢٠٠٧مــارس /وقعــت وزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا يف آذار  • 
م الــوطين يهــدف إىل إضــفاء صــفة رمسيــة علــى عمليــة التبــادل الــدائم بــني وزارة التعلــي

مبا يعود بـالنفع    املؤسستني الختاذ بعض القرارات اهلادفة إىل حتسني نظام التعليم اهلاييت           
 .اجلنسنيعلى 

من التمييز ضـد    حاالت  وال يقل شأنا عن ذلك أنه على صعيد الواقع، ما زالت هناك              
اتفاقيـة القـضاء علـى      املتعلقـة مبـواد     وهي مذكورة يف نطاق التطـورات       . لفةاملرأة يف جماالت خمت   

 .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

 دور املنظمات النسائية -سابعا  
تتشكل احلركة النسائية اهلايتيـة مـن جمموعـة منظمـات متنوعـة تتـراوح بـني تلـك الـيت                      

اسية وحتـسني أوضـاعها االجتماعيـة       تسعى لتسهيل وصول املرأة إىل اخلدمات االجتماعية األس       
 .واالقتصادية، واجلمعيات النسائية البحتة اليت تناضل لتغيري وضع املرأة

فاألعمال الـيت تقـوم هبـا احلركـة النـسائية اهلايتيـة تتقـاطع مـع جممـل التيـارات الفكريـة                        
 التمييـز ضـد     فقد عبَّرت النساء اهلايتيات النشطات عن مطالبـهن فيمـا يتعلـق بقـوانني             . النسائية

وسـعت إىل كـسب التأييـد مـن         ،  ١٩٩٨املرأة من خالل جلنة التفـاوض مـع الربملـانيني يف عـام              
القــرار، حمافــل اختــاذ وروَّجــت ملــشاركة املــرأة يف . علــى اتفاقيــة بيلــيم دو بــاراأجــل التــصديق 

 مـارس /وطالبت بإنشاء جهاز حكومي على أعلى مستوى ملعاجلة قضايا خاصـة بـاملرأة يف آذار              
بقيادهتـا األعمـال    املتـصلة بنـوع اجلـنس والتبـاين الطبقـي           وحاولت أن تبلور املـشاكل      . ١٩٩١

املوجهــة ضــد العنــف والفقــر األنثــوي، يف إطــار مــشاركتها يف املــسرية العامليــة للنــساء يف عــام   
فيمـا يتعلـق بإسـقاط صـفة اجلرميـة          سـيما    وقامت بأعمال دفاعا عن صـحة املـرأة، وال        . ٢٠٠٠

كما قامت بأعمال هتدف حملاربة أعمـال العنـف         .  وأنشأت مراكز صحية للمرأة    اإلجهاضعن  
 (ENFOFANM) وفضال عـن ذلـك، قامـت منظمـات مثـل أنفوفـامن            . ١٩٨٧ضد املرأة يف عام     

 (Fanm Deside Jacmel) ، وفامن ديسايد جـاك ميـل   (SOFA)، وصوفا (Kay Fanm) وكاي فامن

، وحركـة النـساء اهلايتيـات     (Asosyasyon Fanm Soley dÁyiti)سويل دي آييت وأساسيون فامن
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وأصدرت صـحفا متخصـصة أبـرزت       . للتعليم والتنمية وغريها، بإنشاء خدمات هلذه األغراض      
منظمـة  ، اجمللـة النـسائية الـيت توزعهـا     )(Ayiti Fanmونذكر منـها أيـيت فـامن    . فيها إجنازات املرأة

 (Jounal Fanm Ouvriyez)فـامن أوفريريـز   ، وجونـال  (Kome)  ، وكـومي (Enfofanm)انفوفـامن  
 .وغريها
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 ١املادة   
 تعريف التمييز ضد املرأة   

 التأكيد على مبدأ املساواة بني اجلنسني يف الدستور ١-١ 
 تطور الوضع القانوين للمرأة يف تاريخ الدساتري اهلايتية ١‐١‐١ 

 
م املــساواة وأصــول تــضمنت الدســاتري األوىل الــيت حــددت الشخــصية اهلايتيــة ومفهــو   

 : تتضح فيما يليممارسة احلقوق السياسية أحكاما متييزية
ال يـستطيع أحـد أن      ”:  املرأة من املواطنة يف مادتـه التاسـعة        ١٨٠٥يستثين دستور عام     • 

يكون هايتيا إال إذا كان أبا صـاحلا، وابنـا صـاحلا، وزوجـا صـاحلا، وخاصـة عـسكريا                     
 ؛)٣(“صاحلا

 واحلـصانات  االمتيـازات  أن املرأة مستثناة بـصورة رمسيـة مـن     ١٨١١يعلن دستور عام     • 
 ؛)١٤املادة (امللكية املوروثة ومن حق الوصاية على العرش 

 استبعاد املـرأة الـدائم وذريتـها مـن املناصـب امللكيـة املوروثـة                ١٨٤٩يعلن دستور عام     • 
 ؛)١٣٨  و١٠٨املادتان (والوصاية على العرش 

أن املــرأة اهلايتيــة تفقــد جنــسيتها لــدى زواجهــا مــن أجــنيب    ١٨٧٩يــبني دســتور عــام  • 
 ؛)٥املادة (

.  علــى املــرأة اهلايتيــة املتزوجــة مــن أجــنيب امــتالك العقــارات ١٨٨٤مينــع دســتور عــام  • 
ــام      ــذه يف دســتوري ع ــز ه ــادة  (١٨٨٨وتتكــرر أشــكال التميي ــام )٩امل  ١٨٨٩، وع

 ).٥املادة (

ــدي     ــدات مــن خــالل التع ــيت متــت يف  وحــصلت أوىل التجدي ــسان١٩الت ال ــل / ني أبري
واعترفـت هـذه التعـديالت مـن جهـة حبـق       . ١٩٣٥ من دستور عام ٤، وتناولت املادة  ١٩٤٤

 ســنة يف تـويل مناصـب العــضوية يف جملـسي الــشيوخ    ٣٠البالغــات مـن العمـر   النـساء اهلايتيـات   
ــة       ــويل وظــائف عامــة إداري ــضية، ومــن جهــة أخــرى حبقهــن يف ت ــواب وإدارات األق ــق والن وف

__________ 
ليـوم، نظـرة الدسـاتري    ، أن تكون امرأة هايتية بـني األمـس وا  ٢٠٠٢  (MANIGAT Mirlande)مانيغات مريالند )٣( 

 ٢٠٠٢،  (GAUTIER Arlette) أرليــتغوتييــه. والقــوانني واجملتمــع، جامعــة كيــسكيا، بورتــوبرانس، هــاييت 
ــد  ” ــامل اجلدي ــساء الع ــد ن ــدد خــاص  : العبي ــة، ع ــة ”، “دراســة مقارن ــرأة والعبودي ــاريخ    اجمل“امل ــة للت ــة اهلايتي ل

مـارس،  / آذار-ينـاير  /كـانون الثـاين   (Revue Haitienne d’histoire et de Geographie) )٢١٠ (٧٦ واجلغرافيـا 
 .٤٧-٢٨. ص
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الشروط اليت حيددها القانون، وأخريا، إمكانية تعيينـهن مـن قبـل رئـيس اجلمهوريـة يف وظـيفيت                   
 .سكرتري أو معاون سكرتري دولة وفق الشروط اليت حيددها القانون

 إذ نــص يف مادتــه ، فقــد ســجل منعطفــا يف احلــد مــن التمييــز ١٩٥٠أمــا دســتور عــام  
 اجلـنس، عنـد بلوغـه احلاديـة والعـشرين مـن العمـر،               لكل هـاييت دون متييـز يف      ”الرابعة على أن    

ــشروط األخــرى املنــصوص عليهــا يف       ــسياسية، إذا كــان مــستوفيا ال احلــق مبمارســة احلقــوق ال
 .“الدستور والقانون

إال أن هذا احلق جرى تقييده، وأُخضع تـصويت املـرأة بـصورة مرحليـة إلذن الـزوج،                   
 الـرغم مـن أن الدسـتور نـص علـى أن تـويل               واقتصر حقهـا علـى تـويل الوظـائف البلديـة، علـى            

اإلصالحات اليت تؤدي إىل حتقيق نظـام مـن املـساواة املطلقـة بـني               خاضعا جلميع   املناصب يظل   
  .اجلنسني
 لكـي نـشهد صـراحة إعـالن املـساواة           ١٩٨٧وكان من الضروري انتظار دستور عام        

 .بني اهلايتيني واهلايتيات دون متييز بني اجلنسني
 

 القائممجة مبدأ املساواة بني اجلنسني يف الدستور تر ٢‐١‐١ 
 من قبل مجعية وطنيـة      ١٩٨٧مارس  / آذار ١٠، الذي اعتمد يف     القائم الدستور   يكرس 

، والـذي طُـرح علـى       ١٩٨٦فرباير عـام    /تأسيسية انعقدت بعد سقوط نظام دو فالييه يف شباط        
واة بــني الرجــل واملــرأة ، دون أي غمــوض، مبــدأ املــسا١٩٨٧مــارس / آذار٢٩االســتفتاء يــوم 

 ١٧املــواد (أمــام القــانون واملــساواة يف احلقــوق يف جمــال احلمايــة والتمتــع بــاحلقوق الشخــصية  
 ).٦-٣٢  و١-٣٢  و٢٨ و ١٩و  ١٨ و
 

 إدخال مبدأ عدم التمييز يف الدستور ويف النصوص الوطنية األخرى ٣‐١‐١ 
 اجلـنس مباشـرة؛     سـاس نـوع   ال يأيت الدسـتور احلـايل علـى ذكـر مفهـوم التمييـز علـى أ                 

 الــذي تنــاول تطبيــق االتفاقيــة الدوليــة ١٩٨١فربايــر / شــباط٤أن املرســوم الــصادر بتــاريخ  إال
هـاييت يف   صـدقت عليهـا     للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري على الصعيد الوطين، اليت           

 ، يعترب التمييز علـى أسـاس نـوع اجلـنس جرمـا، كمـا هـو منـصوص            ١٩٧٢أغسطس  / آب ١٦
وأسباب التمييز األخرى اليت أتى الـنص       . ٩، واملادة   ٨ من املادة    ٣  و ٢  و ١عليه يف الفقرات    
إال أن هـذه    . الِعـرق، واللـون، والنـسب، واألصـل الـوطين أو اإلثـين والـدين              : على ذكرها هـي   

اإلشــارة، رغــم ورودهــا علــى نطــاق حمــدود، تــسجل اعترافــا بــأن نــوع اجلــنس يــشكل معيــارا  
 . التمييز بالسجن أو بدفع غراماتنون وطين يعاقب على مثل هذاللتمييز يف قا
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ــز صــراحة مــن الدســتور بقــوانني         ــدأ عــدم التميي ــاب مب لقــد جــرى التعــويض عــن غي
 .ومراسيم وأنظمة جتسد عدم التمييز على نطاق واسع

 
الـيت  ق املـرأة   حبقوالصكوك الدولية املتعلقةمبدأ عدم التمييز ضد املرأة عن طريق تطبيق        احترام ٤‐١‐١ 

 هاييتصدقت عليها 
إىل جانــب اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وقَّعــت هــاييت علــى   

، وعلــى قــدم املــساواة مــع الرجــل، احلقــوق حبريــةصــكوك دوليــة أخــرى تكــرس ممارســة املــرأة 
 : اإلنسانية األساسية

 ؛١٩٥٢سبتمرب / أيلول٢تاريخ باتفاقية قمع االجتار بالبشر واستغالل بغاء الغري،  • 

 ؛١٩٥٧ يوليه/ متوز٣١يف جرى التصديق عليها اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة اليت  • 

تـــــاريخ باالتفاقيـــــة الدوليـــــة للقـــــضاء علـــــى مجيـــــع أشـــــكال التمييـــــز العنـــــصري،  • 
 ؛١٩٧٢أغسطس /آب ١٦

 ؛١٩٨١أبريل /ن نيسا٧اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، تاريخ  • 

 ؛١٩٨٤ أكتوبر/ تشرين األول١٥تاريخ  ب يف التعليممناهضة التمييزاتفاقية  • 

نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٣تــاريخ ببــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، اخلــاص العهــد الــدويل  • 
 ؛١٩٩٠

 ؛١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٢٣تاريخ باتفاقية حقوق الطفل  • 

ــة  •  ــدان األمريكي ــة البل ــرأة وامل  اتفاقي ــع العنــف ضــد امل ــصاله   ملن ــه واستئ ــة علي ــيم (عاقب بيل
 ؛١٩٩٦أبريل / نيسان٣تاريخ ب، )بارا دو

االسـتخدام املتـصلة    احلـد األدىن لـسن      بـشأن    ١٣٨اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم           • 
 ؛٢٠٠٧مايو / أيار١٥تاريخ ب لاألطفابعمل 

حبظـر أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال،           املتعلقـة    ١٨٢اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم          • 
 .٢٠٠٧مايو / أيار١٥تاريخ ب

. وهاييت هي عضو يف جلنـة البلـدان األمريكيـة للمـرأة التابعـة ملنظمـة الـدول األمريكيـة                    
، وهي تـشغل حاليـا عـضوية املكتـب     ١٩٨٦ إىل عام ١٩٧٨وقد تولت نيابة رئاستها من عام      

ة يف جلنة متابعة اتفاقية البلدان األمريكية ملنـع         كما تتمثل هاييت خببري   . التنفيذي بصفة استشارية  
 .العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله
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 ٢املادة   
 وجوب القضاء على التمييز  

 مكانة االتفاقية يف الترتيب القضائي الداخلي ١-٢ 
ــرام   ”، ١٩٨٧ مــن دســتور عــام  ٢٧٦مبوجــب املــادة    ــة إب ــة الوطني ال تــستطيع اجلمعي

 .“أو اتفاقية أو اتفاق دويل تتضمن بنودا خمالفة هلذا الدستورمعاهدة  أي
إبــرام املعاهــدات واالتفاقيــات واالتفاقــات    ” أن ٢٧٦ مــن املــادة  ١وتــذكر الفقــرة   
مـن حـني إقـرار      ” علـى أنـه      ٢٧٦ مـن املـادة      ٢وتـنص الفقـرة     . “مرسـوم يتخـذ شـكل     الدولية  

ل الــذي يــنص عليــه الدســتور، تــصبح عليهــا بالــشكوالتــصديق املعاهــدات واالتفاقــات الدوليــة 
رســوم تتخــذه التــصديق مبتم يــو. “جــزءا مــن تــشريع الــبالد وتلغــي مجيــع القــوانني املخالفــة هلــا

 .اجلمعية الوطنية جمتمعة مبجلسيها أو السلطة التنفيذية يف حال غياب الربملان
 :سبقويستتبع ما  

يـة والـيت تـشكل بالتـايل        أن االتفاقيات وكذلك الصكوك املـصدق عليهـا بـصورة نظام           • 
جزءا ال يتجزأ من األنظمة القضائية الوطنية، ميكن الدفع هبا أمـام الـسلطات القـضائية                

 .واحملاكم اهلايتية وأمام السلطات اإلدارية

ــام االتفاقيــات والــصكوك الغلبــة علــى مجيــع القــوانني الداخليــة ويف حــال         •  أن ألحك
 .لبة هلذه االتفاقيات والصكوكتعارضها مع أي نص قانوين وطين، تكون الغ

هنايـة املطـاف بتعـديل القـوانني القائمـة، وبوضـع وإصـدار              يف  الدولـة   التصديق ُيلزم   أن   • 
 .قوانني تتوافق مع مضمون االتفاقية

منـتظم معتمـد لتحقيـق    هنج ووعلى الصعيد العملي، نالحظ عدم وجود أحكام وطنية       
وعليـه، كانـت االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء          . تفاقيـات املواءمة بـني القـوانني الوطنيـة ومـضمون اال         

 ١٩٨١فربايـر  / شـباط ٤على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري موضـوع مرسـوم صـدر بتـاريخ                  
لتطبيقها على الصعيد الوطين، يف حني أن تطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد              

دين، بواسطة مرسوم تعـديل صـدر   املرأة يتم على شكل تعديالت على بعض أحكام القانون امل         
 / متــــوز٦، والقــــانون اجلنــــائي بواســــطة مرســــوم  ١٩٨٢كتــــوبرأ/ تــــشرين األول٨بتــــاريخ 

 .٢٠٠٥ يوليه
وبــالرغم مــن أن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة قابلــة للتطبيــق   

ام هبا من قبـل الـسكان      املباشر أمام السلطات القضائية، فإن العقبة الرئيسية تكمن يف اجلهل الع          
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حبيـث أنـه علـى صـعيد        . واألوساط املهنية املعنية وبأمهية الصكوك الدوليـة امللزمـة لدولـة هـاييت            
 أن القـضاة  )٤(وتؤكـد بعـض الـشهادات   . الواقع، نادرا ما يرجع القضاة واحملـامون إىل االتفاقيـة        

ــة لكــ     ــوانني املعدَّل ــات أو الق ــراراهتم إىل االتفاقي ــون يف بعــض ق ــا  يرجع ــع حمتواه  .ي تتماشــى م
ولكننـا وقعنـا مـع ذلـك علـى          . توجد قائمة منظمة باألحكام اليت ترجـع إىل نـص االتفاقيـة            وال

 الـذي عـدَّل   ٢٠٠٥ يوليـه / متـوز ٦قرارين قضائيني أخريين ينددان باالغتصاب بناء على قانون      
 .القانون اجلنائي وفقا لالتفاقية

 بتـــاريخ ة األوىل يف كـــاب هـــاييتويتعلـــق األمـــر حبكـــم صـــادر عـــن حمكمـــة الدرجـــ   
ــة  ٢٠٠٧أبريـــل /نيـــسان ٣٠ ــنوات ونـــصف ودفـــع غرامـ   قـــدرها يقـــضي بالـــسجن تـــسع سـ
غورد لشخص اغتصب سيدة تبلغ الثامنة والعشرين من العمر، وحكـم ثـاٍن بتـاريخ      ٥٠ ٠٠٠
، صادر عـن حمكمـة الدرجـة األوىل يف مدينـة بورتـوبرانس،              ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٨

 أشـــغال شـــاقة ودفـــع غرامـــة     ســـنة١٥ مـــن العمـــر بعقوبـــة   ٧٠ يبلـــغ الــــ  يـــدين شخـــصا 
 .غورد، الغتصابه فتاة قاصرة دون الـخامسة عشرة من العمر ٥٠ ٠٠٠

ــشكل جــزءا ال يتجــزأ مــن األحكــام        ــيت ت ــة ال ــصكوك الدولي ــسهيل التعــرف إىل ال ولت
ارات واملراسـيم واالتفاقـات    منه الدولة بنشر القوانني والقر٤٠م الدستور يف املادة  الوطنية، ُيلزِ 

ــة        ــة بلغــة هــاييت األصــلية واللغ ــاة الوطني ــات وكــل مــا ميــس احلي ــة واملعاهــدات واالتفاقي الدولي
ولكـن ينبغـي اإلقـرار بـأن هـذا األمـر ال يطبـق يف الواقـع، حيـث أن                     . الفرنسية على حد سـواء    

صدر أيـضا هبـذه     إجراءات السلطة العامة توضـع باللغـة الفرنـسية فقـط، كمـا أن التـصرحيات تـ                 
ولكن علـى الـرغم      .اللغة، يف الوقت الذي ال يتكلم ثالثة أرباع السكان إال لغة هاييت األصلية            

من عدم وجـود سياسـة حكوميـة حمـددة يف هـذا املوضـوع، مـن املهـم اإلشـارة إىل أن املوقـف                         
را واتفاقيـة   احلكومي احلايل هو موقف مؤيد لتعميم لغة هاييت األصلية، وأن اتفاقية بيلـيم دو بـا               

 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة قد ُترمجتا إىل لغة هاييت األصلية
ــسائية بلغــة هــاييت األصــلية      وتتــوىل وزارة . وكــذلك تــصدر صــحف عــن منظمــات ن

 .شؤون املرأة وحقوقها ترمجة هذه التقارير اجملمعة إىل لغة البالد األصلية
ــار   ــسبة إىل الربوتوكــول االختي ــة، اوبالن ــزال غــري معــروف كــثريا   ي لالتفاقي ــذي ال ي ل

يف أوساط بعض املنظمات، فإن احلكومة على قناعة بـأن تقـدمي التقـارير اجملمعـة وشـرحها،         إال
وتعمــيم املالحظــات النهائيــة للجنــة وتوصــياهتا علــى الــصعيد الــوطين، سيــشكل منطلقــا صــاحلا 

 .إلبرام هذا الربوتوكول االختياري
 

__________ 
 . بيار- شهادة قاضية يف حمكمة االستئناف احملامية ليز بيار )٤( 



CEDAW/C/HTI/7

 

38 08-41622 
 

  التمييز ضد املرأة والتقدم احملرز يف القضاء عليهاتعداد أشكال ٢-٢ 
القوانني واألنظمة واملمارسات الدينية والعادات التقليدية املرعية ذات الطابع التمييـزي            ١-٢-٢ 

  بالنسبة للمرأة
 : على مستوى القوانني ١‐١‐٢‐٢ 

ساري ، يشكل جزأ مـن القـانون املـدين الـ          ١٩٢٠ مايو/ أيار ١٠ينص قانون صادر يف      • 
الـزواج ختـسر املـرأة احلـق يف اسـتعمال اسـم             عقـدة   املفعول، على أنـه يف حـال احنـالل          

زوجها؛ ويلحق هذا النص ضررا، بوجه خـاص بـاملرأة املعرضـة للطـالق والـيت متـارس                  
 .مهنة حرة حتمل اسم شريكها

ينطــوي قــانون العمــل علــى أحكــام متييزيــة بالنــسبة ألعمــال اخلدمــة املرتليــة، ويــسمح    • 
 ســنة؛ ويف الواقــع تتكــون غالبيــة هــؤالء  ١٢  مــن ســن الـــااســتخدام األطفــال اعتبــارب

 .األطفال من فتيات مت تكليفهن باخلدمة املرتلية

ــها مرســوم       •  ــيت أدخل ــرغم مــن التطــورات ال ــى ال ــي، عل ــه/ متــوز٦يف اجملــال اجلزائ  يولي
جلنــسي ، مــا زالــت بعــض النقــاط الــيت مل تؤخــذ يف االعتبــار، مثــل التحــرش ا   ٢٠٠٥

 .والعنف الزوجي ونصوص تتعلق باإلجهاض، تعاقب املرأة بقسوة

ال تتطرق أي مـن التـشريعات اخلاصـة إىل موضـوع العنـف ضـد املـرأة بـصورة عامـة،                       • 
وتقتصر سبل املراجعة املمكنـة علـى نـصوص القـانون           . والعنف الزوجي بشكل خاص   

، ونـصوص   )ق املرأة املتزوجـة   ميكن لسوء املعاملة والعنف أن يشكال سببا لطال       (املدين  
القانون اجلنائي، على أن يكون الضرب والتسبب بـاجلروح ووسـائل العنـف متعمـدة،        

 .ألكثر من عشرين يوماالعجز وأن يكون القمع قد تسبب باملرض أو 

 وكــذلك التحــرش اجلنــسي أن تكــون موضــع ،ميكــن لالغتــصاب وحماولــة االغتــصاب • 
نائي املتعلقة باالغتصاب واملساس بالتقاليـد مـع        شكوى على أساس أحكام القانون اجل     
الوظيفيـة  يتعـسف يف اسـتعمال سـلطته        شـخص   (ظروف مشددة تتصل بـصفة الفاعـل        

ولكن يف الواقع ميكـن القـول بـأن التحـرش اجلنـسي مقبـول       ). للقيام بالتحرش اجلنسي 
جانـب  من قبل اجملتمع والدولة وغالبا مـا ُيعتـرب ردة فعـل علـى مواقـف اسـتفزازية مـن                 

 .املرأة أو الفتاة

الــيت الظــروف اخلاصــة تــشمل  نــصوص حمــددة غيــابلنظــرا وعلــى الــصعيد العملــي، و 
صدر هذه االعتداءات وجبميع األضرار اليت تسببها للضحية، فضال عن املـساس بكياهنـا        حتيط مب 

لعنـف  ارسـة عليهـا مـن قبـل فاعـل ا          البدين، فإن األفكار املسبقة املعاديـة للمـرأة، والـضغوط املم          
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عائلته، وحىت من قبل عائلة الـضحية بالـذات، متنعهـا مـن االنطـالق يف تقـدمي شـكوى أمـام                  أو
ن التحدث علنا يف موضوع ذو طابع محيمـي ومـذلٍ           مالقضاء، خوفا من ردود فعل قمعية، أو        

 .يف وقت واحد
وغالبا ما تـؤثر نفـس األسـباب علـى القـضاة يف تطبيـق موضـوعي للقـانون، وتـدفعهم                      
 .مهمة اإلثبات على عاتق الضحية، أو إلجياد ظروف خمففة لصاحل الفاعللوضع 

 
 للمرأة رية ذات الطابع التمييزي بالنسبةالسياسات والتدابري أو املمارسات اإلدا ٢‐١‐٢‐٢ 

من حيث املبدأ، يعلن الدستور مـساواة املـواطنني واملواطنـات أمـام القـانون دون متييـز                   
إال أن . ت هنـاك سياسـة رمسيـة ذات طـابع متييـزي ظـاهر جتـاه املـرأة                 بني اجلنسني، وبالتايل ليس   

 .الواقع يكشف عن حاالت من التمييز
 

 على مستوى التقاليد واملمارسات التقليدية التمييزية ضد املرأة ٢-٢-٢ 
ليست التقاليد والعـادات الـشعبية مدونـة خطيـا ولـيس هنـاك قـانون عـريف بكـل معـىن                      

 .مارسات تأثري قوي على وضع املرأةالكلمة، بل إن لبعض امل
 

 املمارسات الدينية التمييزية ١‐٢‐٢‐٢ 
مــن املالحــظ يف اجملــال الــديين أن الكنيــسة الكاثوليكيــة، األكثــر نفــوذا يف هــاييت متنــع    
وجتـدر اإلشـارة إىل     . وتتَّبع بعض الطوائف الربوتـستانتية نفـس اإلجـراء        . على النساء  الكهنوت

 .نية قد عدلت أنظمتها مؤخرا لصاحل املرأةأن الكنيسة االجنليكا
وعلى العموم متيل الديانات إىل معاملة النساء معاملـة خمتلفـة عـن الرجـال، مـن خـالل                  

األخـرى،  االقتران  التبشري خبضوع املرأة يف العالقة الزوجية، وعدم االعتراف القانوين بأشكال           
 .وإبقائها على عدم االختالط يف املدارس

تقبل ديانة فودو بأن تـشغل املـرأة وظيفـة كـاهن، وهـي هبـذه احلالـة تـسمى                    وباملقابل،   
  .“هونغان”، وتؤدي دورا مساويا لدور الكاهن الذي يسمى “مامبو”
 

 التقاليد املؤيدة للمساس بالكيان البدين للفتيات والنساء أو الغتصاهبن  ٢‐٢‐٢‐٢ 
لكن ذلك لـيس مألوفـا يف       ال توجد أحباث تؤكد أو تنفي وجود عادة ختان البنات، و           

 .التقاليد املتبعة عموما



CEDAW/C/HTI/7

 

40 08-41622 
 

وتتحــدث منظمــات نــسائية تعمــل عــن قــرب مــع جمتمعــات حمليــة حتــافظ علــى تقاليــد   
قدمية، عن استمرار عادة ضغط البظر عند البنات الرضَّع ملنعه من النمـو، يف الوقـت الـذي يـتم                   

 .فيه حتفيز جنس الرضيع الذكر بتدليك القضيب لتكبري حجمه
إال أن حاالت اغتصاب القاصـرات      . ال تتبع يف هاييت عادة الزواج القسري أو املبكر        و 

ويـتم ترتيـب هـذا الـزواج مـن قبـل األهـل        . املعتـدي بغالبا ما تسوى عن طريق زواج الـضحية     
حبجة إرغام املعتدي على تقدمي مـأوى للـضحية وتغطيـة احتياجاهتـا واحتياجـات الطفـل الـذي                   

سويات أحيانا دون علم القاضي املعين بالقضية، الذي نادرا مـا يعـارض             وُتعقد هذه الت  . سيولد
 .سحب الشكوى

م أهـل العـروس بتقـدمي تعـويض         كما توجد أيضا بعض التقاليد النادرة للغاية، الـيت ُتلـزِ           
 .للزوج لقاء اكتشاف عدم عذرية العروس غداة ليلة العرس

اح احملـارم، الـيت يقترفهـا       وتسجَّل فضال عن ذلك عادة مضاعفة هـي االغتـصاب وسـف            
اآلبــاء واألعمــام والعرابــون أو غريهــم مــن البــالغني الــذكور املقــربني مــن األســرة، حبجــة محايــة 
الفتيــات الــصغريات اللــوايت بلغــن بالكــاد ســن البلــوغ، باغتــصاهبن مــن أجــل فــض بكــارهتن،     

ا حـاالت محـل     وهـذه العـادة، الـيت تـسبب أيـض         . وبالتايل إبعاد ذكور آخرين غرباء عن األسرة      
 ســنة، هــي موضــع مزيــد مــن ١٢  و١٠مبكــرة لــدى فتيــات صــغريات تتــراوح أعمــارهن بــني 

وغالبـا مـا جيـري اسـتقبال الـضحايا يف مراكـز تـديرها               . الشجب وجيري عرضـها علـى احملـاكم       
 . منظمات نسائية

 فضال عن ذلك، معتقد مؤداه أن إقامـة عالقـات جنـسية مـع فتيـات معوقـات                   ،وهناك 
وميـاَرس هـذا االعتقـاد بأعمـال اغتـصاب، خاصـة للفتيـات              .  عقليا تضمن الفوز بثـروة     بدنيا أو 

اللوايت اشتكت أمهاهتن للمرة األوىل أمام احملكمة الدوليـة ملكافحـة العنـف املوجـه ضـد املـرأة؛                   
 . بناء على طلب من حركة النساء اهلايتيات١٩٩٨اليت انعقدت يف هاييت يف عام 

 
 رأة ومتابعة تطبيق االتفاقية على الصعيد الوطينآليات النهوض بامل ٣-٢ 

 تقدمي وزارة شؤون املرأة وحقوقها ملواردها والوسائل املتاحة هلا ١-٣-٢ 
 إثـر مطالبـات     ١٩٩٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨أُنشئت وزارة شؤون املرأة وحقوقها يف        

 ).١٩٩٥سبتمرب /أيلول(نسائية ويف نطاق اإلعداد ملؤمتر بيجني الرابع 
وقد عانت الوزارة من عدم االسـتقرار الـسياسي الـذي ذهبـت الـبالد ضـحيته، وجـاء                    

 .اإلبقاء عليها كثمرة لتعبئة املنظمات النسائية
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أغـسطس  /وتابعت الـوزارة رغـم صـعوباهتا املاليـة واللوجـستية أعماهلـا، ويف شـهر آب                 
كال التمييـز ضـد     وضع تقرير متابعة تطبيق اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـ             شرعت يف   ،  ٢٠٠٠

 أن هـذه الوثيقـة مل تـستجب ملتطلبـات توجيهـات اللجنـة، ولكنـها شـكلت              إال. املرأة يف هاييت  
استمرار الثقافـة الـشوفينية الـيت تقلـل مـن شـأن خطـوات          ”مصدرا للبيانات يبني بشكل خاص      

 “شؤون املـرأة حترر املرأة اهلايتية، وتعتربها عامال حيد من التفكري الناضـج يف امللفـات املتعلقـة بـ         
 ).مقتطف من مقدمة التقرير(

ــومقـــد ترســـخت و  ــداماليـ ــا   أقـ ــرأة وحقوقهـ ــدة عمـــل عـــرب  وزارة شـــؤون املـ ، كوحـ
، الـذي يتنـاول تنظيمهـا وعملـها        ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٢القطاعات، بفضل مرسوم    

صــياغة وتطبيــق ” مــن هــذا املرســوم بـــ ٢ويــسعى لتطبيــق مهمتــها الــيت تقــضي مبوجــب املــادة  
وتوجيــه وتــأمني احتــرام سياســة احلكومــة، بالعمــل علــى قيــام جمتمــع متــساو يف مكوناتــه مــن     

 .“اجلنسني؛ وتوجيه حتديد وتنفيذ سياسات عامة عادلة على املستوى الوطين
 :التاليةاإلدارات وتتوزع مهام الوزارة بني  

 النهوض باملرأة والدفاع عن حقوقها؛إدارة  • 

 حسب نوع اجلنس؛التحليل إدارة مراعاة  • 

 .الشؤون اإلدارية إدارة • 

فرعيـة علـى مـستوى املقاطعـات        إدارات  وينص النظـام األساسـي للـوزارة علـى إنـشاء             
ويف الوقت الراهن، وبالنظر لعدم كفاية املوارد املالية والبـشرية، هنـاك عـشرة              . اجلغرافية للبالد 

 .مكاتب فرعية مغطاة مبنسقة واحدة لكل منها
 

 ة وزارة شؤون املرأة وحقوقهامهم ٢-٣-٢ 
تشكل وزارة شـؤون املـرأة وحقوقهـا اآلليـة الوطنيـة الرئيـسية املكلفـة بوضـع وضـمان            

؛ وفـضال عـن ذلـك يوضـح مرسـوم          لتحقيق املساواة للمرأة والنهوض حبقوقهـا     تطبيق سياسات   
 ٥ ، الـذي يتنـاول تنظـيم وعمـل الـوزارة يف الفقـرة الفرعيـة               ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٢

تـأمني  ”النهوض باملرأة والدفاع عن حقوقها هي بشكل خـاص          إدارة  ، أن مهمة    ٢٧من املادة   
ــرأة، الــيت        ــة يف جمــال حقــوق امل ــربامج واإلعالنــات الدولي ــق باالتفاقــات وال املتابعــة، فيمــا يتعل

 . “دولة هاييتصدقت عليها 
 ٣املـادة    يـنص يف     ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ٢٢ومن املهم أن نوضح أن مرسوم        

ــة املتعلقــة    - ١٢... ”علــى أن هلــذه املؤســسة مهمــة   دراســة االتفاقــات أو االتفاقيــات الدولي
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تطبيقهـا بعـد إمتـام إجـراءات        لكفالـة   بشؤون املرأة وحقوقها، والتوصية عند االقتضاء بتوقيعهـا         
 .“عليهاالتصديق 
ىل اللجنــة تــأمني وضــع التقريــر الــذي ســيقدم إإىل الــوزارة الــنص عمــدت وبنــاء علــى  

وهـذه  . املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، بالتعاون مع مجيع الوزارات املعنيـة        
هي املرة األوىل اليت تقوم هبا احلكومة، عن طريق وزارة شؤون املـرأة وحقوقهـا وبالتعـاون مـع                 

ــة والقاعــدة العريــضة للمجتمــع املــ     ــة املعني ــوزارات األخــرى واملنظمــات الوطني دين، بــصورة ال
 ولكـن  بعـضها اآلخـر غـري رمسـي    رمسـي، و بعضها مستقلة وتشاركية، جبمع معلومات وبيانات      

املتخذة مـن أجـل النـهوض       املؤسسية  وموثوق، من أجل وضع تقارير تبني اإلجراءات القانونية         
 . بوضع املرأة، وحقيقة األوضاع السائدة على أرض الواقع

األداة الرئيـسية   وهـي   ع أشكال التمييز ضد املـرأة،       وإىل جانب اتفاقية القضاء على مجي      
أبريــل / نيــسان٣ عليهــا هــاييت يف ملكافحــة أعمــال العنــف املوجهــة ضــد املــرأة، الــيت صــدقت   

، هنالــك اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة ملنــع العنــف ضــد املــرأة واملعاقبــة عليــه واستئــصاله،  ١٩٦٩
ة لشؤون املـرأة    ه االتفاقية من عمل أول وزار     وكان توقيع هذ  . “بيليم دو بارا  ”املسماة اتفاقية   

عليها يف السنة التالية بعد مـداخالت سياسـية كثيفـة مـن جانـب      التصديق   ومت. ١٩٩٥يف عام   
 .الوزارة واملنظمات النسائية لدى الربملانيني

وغــداة . وأمــام وزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا مهمــة الــسهر علــى تطبيــق خطــة بــيجني 
 يف لقـاء بـيجني وأخـذت التزامـات          ١٩٩٥، شـاركت الـوزارة يف عـام         ١٩٩٤إنشائها يف عام    

 وتقريـر   ٢٠٠٠ يف عـام     ٥+وقدمت الوزارة لألمم املتحـدة تقريـر بـيجني        . باسم حكومة هاييت  
 .٢٠٠٥ يف عام ١٠+بيجني

 
 املوارد املالية لوزارة شؤون املرأة وحقوقها ٣-٣-٢ 

 لــوزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا  كانــت امليزانيــة التــشغيلية املخصــصة،٢٠٠٤يف عــام  
. مليونـا ) ٤٤ (٢٠٠٧عـام  يف مليونـا، و ) ٣٦( أصبحت ٢٠٠٦عام يف مليون غورد، و  ) ١٣(

وهي بالتايل قد شهدت زيادة جوهرية، ولكـن هـذا املبلـغ يبقـى حمـدودا بالنـسبة ملهـام الـوزارة                   
ة علـى صـعيد   حمـدودة، بـل ضـعيف   ومن مث فـإن األنـشطة ال تـزال    ولتطبيق خطة عملها الوطنية،  

 .ما بني املقاطعاتفيالتنسيق 
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اخلطــوط العريــضة للــسياسة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة وتطبيقهــا والنتــائج امللموســة الــيت   ٤-٣-٢ 
  حتققت حىت اآلن

اخلطــوط العريــضة لــسياسة املــساواة الوطنيــة، املتــضمنة يف املواقــف املبدئيــة   فيمــا يلــي  
لـك الـيت حتـددها وزارة شـؤون املـرأة وحقوقهـا باسـم               املعلنة يف الـسياسة العامـة للحكومـة، وت        

 :احلكومة، يف برناجمها الوزاري
تصوُّر وتطوير وتطبيق سياسـة مـساواة بـني اجلنـسني قائمـة علـى أسـاس تعمـيم حتليـل                      • 

غــدا هكــذا و. العالقــات االجتماعيــة بــني اجلنــسني، مــن أجــل ضــمان تنميــة مــستدامة 
 .منهإصدار قانون هبذا الشأن أمرا ال بد 

ــة   •  ــدرة التنظيمي ــز الق ــة  /تعزي ــة الوطني ــة وهــي  املؤســسية لآللي ــرأة   املعني وزارة شــؤون امل
 .وحقوقها

تعزيز الدور السياسي لوزارة شؤون املرأة وحقوقها يف جهـاز الدولـة وإقامـة عالقـات                 • 
 .الوحدات احلكومية األخرى والدولة/متجانسة مع اجلهات

 .ن حقوقها من خالل أعمال حمددةضمان النهوض باملرأة والدفاع ع • 
 

 آليات التنسيق والتعاون مع الوزارات واملؤسسات اإلدارية األخرى ٥-٣-٢ 
قامت وزارة شؤون املـرأة وحقوقهـا، الـيت مـن بـني مهامهـا األساسـية تعمـيم التحليـل                      

. حسب نوع اجلنس، بأنشطة للتوعية والتدريب يف جمال التحليل املقـاَرن حـسب نـوع اجلـنس      
درج ذلك يف نطـاق ديناميكيـة إنـشاء نقـاط تقـاطع يف موضـوع نـوع اجلـنس يف الـوزارات                       وين

اجلنس، من أجـل تـسهيل      نوع  القطاعية وعلى مستوى اإلدارات وشبكات تقاطع يف موضوع         
 . التحليل حسب نوع اجلنس يف الوزارةإدارة مراعاة التعاون مع 

اكة مـع وزارات ومؤسـسات       تقيم وزارة شؤون املرأة وحقوقها شر      ،وفضال عن ذلك   
ــسَّدة يف       ــرأة، جمـ ــد املـ ــز والعنـــف ضـ ــكال التمييـ ــة أشـ ــل علـــى مكافحـ ــرى تعمـ ــة أخـ حكوميـ

 .بروتوكوالت اتفاق، على األخص، مع وزاريت الصحة العامة والتعليم الوطين
 

 التعاون مع اجملتمع املدين ٦-٣-٢ 
ات النـسائية، مـصدر     سـيما منظمـات املـرأة واملنظمـ        لقد كان اجملتمـع املـدين دائمـا، ال         

ومتكنــت رابطــة العمــل االجتمــاعي  . أشــكال النــضال اهلامــة للنــهوض حبقــوق املــرأة يف هــاييت  
 .١٩٥٠النسائية، أول هيكلية تنظيمية، من الفوز حبق املواطنة للمرأة يف عام 



CEDAW/C/HTI/7

 

44 08-41622 
 

ــاون وجيــري تنظــيم    ــة، ال    التع ــا بطــرق خمتلف ــرأة وحقوقه ــع وزارة شــؤون امل ســيما  م
ات حمــددة تتــوىل الــوزارة إدارهتــا وتوجيههــا، وكــذلك عــن طريــق توقيــع    التنــسيق بــشأن ملفــ 

لـصاحل النـهوض بـاملرأة والـدفاع       يف جمـال الـدعوة      حمـددة   إجـراءات   بروتوكوالت اتفـاق بـشأن      
 .حقوقها عن

 والعمـل   وتشكل هيئة التنسيق الوطين ملكافحة أشكال العنف ضد املرأة إطارا للـتفكري            
ــارا مــن عــام   ــة   وبعــد . ٢٠٠٣اعتب ــة مــن اجلمــود النــسيب نتيجــة األوضــاع االجتماعي  - مرحل

، وحتقـق إجنـازات     ٢٠٠٤مـايو عـام     /السياسية يف هـاييت، عـادت هيئـة التنـسيق لتنـشط يف أيـار              
 .٢٠٠٤ عام يوليه/سيما اعتبارا من متوز هامة منذ ذلك احلني، ال

 :وهي تتشكل من شراكة بني 
  بينها وزارة شؤون املرأة وحقوقها،وزارات، من) ٤(دولة هاييت ممثلة بـأربع  • 

اجملتمع املدين ممـثال مبنظمـات نـسائية ومنظمـات غـري حكوميـة تعمـل لتحقيـق أهـداف              • 
 متنوعة،مترابطة 

وبعثة األمم املتحـدة لتحقيـق      : وكاالت األمم املتحدة ووكاالت التعاون الدويل التالية       • 
ــة وخليــة نــوع اجلــ  (االســتقرار يف هــاييت  ، ومنظمــة األمــم املتحــدة  )نسالــشرطة املدني

 ).كندا (مفوضية األمم املتحدة حبقوق اإلنسان وصندوق كوري فامنلطفولة، ول

واهلـدف مـن هــذا التنـسيق هـو حتقيــق املواءمـة بـني خمتلــف املبـادرات اجلاريـة يف جمــال          
وقد وضعت هيئة التنـسيق     . سيما العنف اجلنسي   مكافحة أعمال العنف املوجهة ضد املرأة، ال      

منــع   هبــدف٢٠١١-٢٠٠٦الــوطين خطــة وطنيــة ملكافحــة أشــكال العنــف ضــد املــرأة للفتــرة  
 .أعمال العنف ضد املرأة ورعاية ومتابعة ضحايا هذا العنف

التعـاون  /اجملتمـع املـدين   /احلكومـة (وتتمحور هيكلية التنسيق حول جلنة ثالثيـة للتعـاون           
: األدوات املتاحـة يف جمـاالت تدخلـها   ، وثالث جلان فنية مسؤولة عن تنـسيق ومواءمـة      )الدويل

 . التوعية/املتابعة واالتصال/مجع البيانات، والرعاية
وحتظى هيئة التنسيق الوطين ملكافحة أشكال العنف ضد املرأة يف أعماهلـا اليـوم بـدعم                 

 . وزارة العدل والسالمة العامة، وكذلك وزارة الصحة العامة والسكان
 منظمـات هامـة غـري حكوميـة للمـرأة تقـدم خـدمات               وعالوة على هـذا املنـهاج هنـاك        

 ).ترد قائمتها يف املرفق(للنساء ضحايا العنف 
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وميكن أن نذكر أيضا هيئة التنسيق الوطين للدفاع عن حقوق املرأة اليت عقـدت معهـا                 
بـشأن قـضايا تتعلـق      ) ٢٠٠٤ديسمرب عام   / كانون األول  ١٤بتاريخ  (الوزارة بروتوكول اتفاق    

 . ضد املرأة ولتنقيح نصوص القوانني التمييزية ضدهابالعنف املوجه
 

 تطبيق السياسة الوطنية للنهوض حبقوق املرأة وأوجه التقدم احملرز ٤-٢ 
بـــدأ تطبيـــق هـــذه الـــسياسة مـــع اإلعـــداد الشـــتراك هـــاييت يف املـــؤمتر العـــاملي الرابـــع     

 .ملرأةاب املعين
مجيـع أشـكال التمييـز ضـد        وجرى عقد أول حلقة دراسية حول اتفاقيـة القـضاء علـى              

 بالتعاون مـع املركـز الكـارييب حلقـوق اإلنـسان، وضـمت نـساء مـن                  ١٩٩٥مايو  /املرأة يف أيار  
ختلـف أشـكال    مبوبدأت منذ تلك احلقبـة توعيـة املـرأة واجملتمـع بوجـه عـام                . خمتلف املقاطعات 
 .التمييز ضد املرأة

ــى األخــص مــسألة اإلصــ      ــى األرض، وعل ــدأت مــسألة احلــصول عل الح الزراعــي، وب
 .لوضع غري املستقر للنساء ربات األسروخاصة ملواجهة اهي أيضا اهتمام الوزارة، َتشغل 

وبعد أن شارفت وزارة املرأة وحقوقها مرات عديدة على اإللغاء بكـل بـساطة، أُعيـد                 
ــها بــشكل واضــح يف نطــاق اإلدارة       ــد مكانت ــار إليهــا وجــرى تنظيمهــا وجتهيزهــا وحتدي االعتب

 .تطبيق سياستهاعلى أفضل بإطالع ، األمر الذي مسح املركزية
 

 التقدم على املستوى املؤسسي ١-٤-٢ 
) ١٠(متركـــز الـــوزارة علـــى الـــصعيد الـــوطين مـــن خـــالل مكاتـــب فرعيـــة يف عـــشر    - 

 مقاطعات؛
 :إنشاء ثالث هيكليات أساسية - 

ء آليـات   التحليل حسب نوع اجلنس، اليت من مهامها الرئيسية إنـشا         إدارة مراعاة    • 
فعلـي إلدارات الدولـة األخـرى يف جمـال          دعم  ما بني الوزارات وتأمني     فيللتعاون  

ــة هــذا العمــل، ومجــع ومعاجلــة       ــيم فعالي التحليــل املقــارن مــا بــني اجلنــسني، وتقي
 وإتاحة البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس؛

عمــيم النــهوض بــاملرأة والــدفاع عــن حقوقهــا، املكلفــة بتحديــد وجتــسيد وت إدارة  • 
أعمال الوزارة يف هذا اجملـال، ووضـع أنظمـة إداريـة واقتـراح تعـديالت تـشريعية                  
تضمن احترام حقـوق املـرأة، وتنفيـذ بـرامج لتثقيـف اجلمهـور مـن أجـل تـشجيع               

 املواقف غري املتحيزة لنوع اجلنس؛
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وحــدة الدراســة والربجمــة، الــيت تقــضي مهمتــها بوضــع التشخيــصات، وتــصميم     • 
ــش  ــراح خطـــط ومـ ــوزارة،   واقتـ ــة للـ ــسياسات القطاعيـ ــار الـ ــق يف إطـ اريع للتطبيـ

ريات الـوزارة والـسهر     واملشاركة يف وضع قواعـد ومعـايري للتحليـل والربجمـة ملـدي            
 على تطبيقها؛

إنشاء جملس استشاري ملحق مبكتب الوزيرة، هـو مبثابـة مركـز تـشاور مـع املنظمـات                   - 
فتتاحـه  ت عمله، ومـن املرتقـب ا      وجيري حاليا وضع آليا   . النسائية يف عموم املقاطعات   

 ؛٢٠٠٨ يف عام
 يف  أنـشئ لمجلـس األعلـى للخدمـة املدنيـة الـذي           لوزارة شؤون املـرأة وحقوقهـا       تبعية   - 

ساواة بـني اجلنـسني يف صـلب        ، األمر الذي ميكِّنـها مـن إدخـال منظـور املـ            ٢٠٠٥عام  
 الدولة؛ إدارة

خـــل اإلدارة العامـــة  وظيفـــة منـــسِّق لنـــوع اجلـــنس يف كـــل وزارة، ودا    اســـتحداث  - 
 عام؛ بوجه

ــوزارات    -  ــع الـ ــاق مـ ــوالت اتفـ ــد بروتوكـ ــة املعقـ ــرب  عنيـ ــدر أكـ ــيم  (بقـ ــصحة والتعلـ الـ
تتنــاول سياســات مــشتركة يف جمــال مكافحــة العنــف والقــضاء علــى األمنــاط   )والعــدل

 .اجلنسانية املسبقة
 

 اإلصالحات التشريعية  ٢-٤-٢ 
ففـي  . املـدين واجلنـائي علـى حـد سـواء     من املالحظ حدوث تقدم ملحـوظ يف اجملـالني     

، ةالقـــانون املـــدين تناولـــت اإلصـــالحات الـــصفة القانونيـــة الكاملـــة للمـــرأة، ولبيـــت الزوجيـــ  
، واإلدارة املشتركة لألصول املوروثة، وحق املـرأة يف إثـارة           األبويةلسلطة  لواملمارسة املشتركة   

 أن األحكــام اجلديــدة قــد موضــوع الزنــا كــسبب للطــالق علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل؛ إال 
 ).١٦  و١٥نظر النص الوارد حتت املادتني ا(أبقت على بعض جوانب التمييز 

ويف القـــانون اجلنـــائي، تتنـــاول التعـــديالت املتعلقـــة بإدخـــال عقوبـــات حمـــددة بـــشأن  
االعتداءات اجلنسية، وصف االغتصاب بأنه جرمية ضد الشخص ووضع عقوبات أكثـر قـسوة              

 .لقمع وجترمي الزنا
إال أن وزارة   . وال زالت هناك أيضا نصوص قانونيـة متييزيـة كقـانون جتـرمي اإلجهـاض               

شؤون املرأة وحقوقها وضعت قوانني جديدة غري متييزية وملـصلحة املـساواة والنـهوض بـاملرأة،                
 : ومن ذلك ما يلي. العتمادهاوقُدمتها إىل الربملان
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 واألبوة املسؤولة؛الَنَسب مشروع قانون  • 

 ؛باالقترانشروع قانون االعتراف م • 

 .مشروع قانون ظروف عمل اخلدم • 

التجرمي اجلزئـي لإلجهـاض، وقـانون جنـائي         : وجيري وضع مشاريع قوانني أخرى مثل      
 .حمدد حول العنف ضد املرأة، وقانون للمساواة بني اجلنسني

 
دارة مراعــاة إ(تعمــيم العمــل القطــاعي للــوزارة وإدمــاج التحليــل حــسب نــوع اجلــنس    ٣-٤-٢ 

 )التحليل حسب نوع اجلنس

إن إدمـــاج مـــصاحل الرجـــال والنـــساء يف سياســـات احلكومـــة ويف الـــربامج واملـــشاريع  
القطاعيــة للــوزارات يــشكل جــزءا مــن سياســة وزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا القاضــية بتعمــيم  

وجيـري تطبيـق عمليـة اإلدمـاج هـذه بـشكل خـاص عـن طريــق         . التحليـل حـسب نـوع اجلـنس    
التحليـل حـسب نـوع اجلـنس،        إدارة مراعـاة    بـل   ميم كتيب التـدخل الفـين السـتخدامه مـن قِ          تع

لبلـــدان مـــصرف التنميـــة ل بـــدعم فـــين مـــن قبـــل ٢٠٠٥أغـــسطس عـــام /الـــذي ُوضـــع يف آب
قـادرة علـى التـدخل علـى مـستوى          اإلدارة  واهلدف من هذه العملية هو جعل هـذه         . األمريكية

نس يف السياسات وتأمني آليـات التـشغيل اجليـد لألعمـال          اهليكليات احلكومية إلدماج نوع اجل    
 .القطاعية للوزارة ومتابعتها

 
 احلماية القضائية للمرأة ٤-٤-٢ 

القـانون العـام، مل ُيظهـر إنـشاء مكتـب أمـني املظـامل حلـد                 خبالف إمكانيـة االحتجـاج ب      
ية هــذا اجلهــاز وتغطــي صــالح. اآلن فعاليتــه يف حتقيــق محايــة فعليــة للمــرأة ضــد أعمــال التمييــز

، والـذي تقـضي   ١٩٨٧مـارس  / آذار ٢٩دستور  مبوجب   ١٩٩٧ يف عام    أنشئاملستقل، الذي   
مهمته حبماية األفراد ضـد مجيـع أشـكال التعـسف مـن جانـب اإلدارة العامـة، مجيـع الـوزارات                      

 .واملؤسسات املستقلة يف الدولة، ولكنه ال يتدخل يف الرتاعات اخلاصة
ولـيس  . طة التحقيـق، ولـه احلـق بـاقتراح وتقـدمي اإلصـالحات         ويتمتع أمني املظامل بـسل     

كل املـواطنني، ولكنـه ال ميلـك      وقـد حـاول أن يطبـق برناجمـا ملعاجلـة مـشا            . هذا املكتب حمكمـة   
ــشاء فــروع    . القليــل مــن الوســائل  إال ــه كــذلك إن ــبالد وقــد تعــذر علي . يف مجيــع مقاطعــات ال
فل ومحاية حقوقـه، ووحـدة النـهوض بـاملرأة          وحدة النهوض بالط  : مت إنشاء وحدتني مها    أنه إال

 .ومحاية حقوقها
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ــسان، ولكــن        ــة حقــوق اإلن ــشكاوى يف خان ــة العظمــى مــن ال وجيــري تــصنيف الغالبي
ويتم تقسيم اإلحصاءات علـى أسـاس نـوع اجلـنس، وُيالَحـظ             . أسباب التمييز ال حتدد صراحة    

 .ن الرجالأن الشكاوى املقدمة من النساء هي أقل عددا من تلك املقدمة م
 

 األعمال املشتركة مع وزارات أخرى ٥-٤-٢ 

ــصورة    ــستطيع بـ ــددةنـ ــال التعـــ  حمـ ــذ أعمـ ــذكر تنفيـ ــزال  ، أن نـ ــيت ال يـ ــة، الـ اون التاليـ
 :مستمرا بعضها
توقيع اتفاق شراكة بـني وزاريت العـدل وشـؤون املـرأة ملـصلحة املـرأة وإلعـادة صـياغة                     • 

 ؛)١٩٩٦فرباير /شباط(النظام القانوين مبجمله 

 ؛١٩٩٦مايو /توقيع إعالن يلزم احلكومة بسياسة إمجالية ملصلحة املرأة يف أيار • 

املتعلـــق إشـــراك وزارة شـــؤون املـــرأة وحقوقهـــا يف اللجنـــة املختلطـــة املعنيـــة بـــالتقرير  • 
  التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية؛“اتفاقية حقوق الطفل” بـ

  اإلصالح القضائي والقانون؛إشراك وزارة شؤون املرأة وحقوقها يف جلنة • 

ــرأة حــول        •  ــة ووزارة شــؤون امل ــصحة العام ــني وزارة ال ــشترك ب ــع إصــدار إعــالن م من
 ؛١٩٩٧مايو /الوفيات النفاسية يف أيار

إنشاء جلنة وطنيـة لتعلـيم الفتيـات تـشارك وزارة شـؤون املـرأة وحقوقهـا يف عـضويتها                    • 
 ؛)١٩٩٩ هيوني/حزيران(

حة العامـة السـتقبال النـساء ضـحايا العنـف اجلنـسي ومحايتـهن               التعاون مع وزارة الـص     • 
 األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي؛ ضد

الــشراكة مــع وزارة العــدل مــن أجــل تــدريب موظفيهــا وفنــيني قــانونيني وأفــراد مــن      • 
 .الشرطة الوطنية يف هاييت

 :ومت أخريا
 التعلــيم الــوطين    علــى بروتوكــول تعــاون مــع وزارة   ٢٠٠٧ مــارس /التوقيــع يف آذار • 

يهــدف إىل إضــفاء صــفة رمسيــة علــى عمليــة التبــادل الدائمــة بــني املؤســستني بالنــسبة    
 الختاذ بعض القرارات يف صاحل حتسني النظام املدرسي اهلاييت لفائدة اجلنسني؛

 بــني وزارة شـــؤون املـــرأة  ٢٠٠٨ينـــاير /توقيــع بروتوكـــول تعـــاون يف كــانون الثـــاين   • 
 .يت للطفولة يتعلق بتغذية قاعدة بيانات الوزارةوحقوقها واملعهد اهلاي
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 ملنظومة األمم املتحدة وشركاء التنمية التابعة التعاون مع الوكاالت احمللية  ٦-٤-٢ 

ألمــم اومنظمــة للــسكان توقيــع وتنفيــذ مــشروع مــشترك مــع صــندوق األمــم املتحــدة   • 
 الوزارة؛لطفولة حول العنف املوجه ضد املرأة وتعزيز مؤسسات لاملتحدة 

يف الوكالـة  صندوق كوري فامن التابع ملركز إدارة الـصناديق     توقيع وتنفيذ مشاريع مع      • 
سيما فيما يتعلق بتعزيز قدرات الوزارة يف التحليـل املقـارن            الكندية للتنمية الدولية، ال   

 بني اجلنسني والدراسات حول العنف؛

، للـسكان وق األمـم املتحـدة    جنوبيـة مـع الربازيـل، بـدعم مـن صـند      -شراكة جنوبيـة    • 
هبدف إنشاء آليـات للحمايـة ضـد العنـف ورعايـة النـساء ضـحايا العنـف، وبـاألخص                    

 تقييم التجربة الربازيلية يف جمال املفوضيات؛

دان األمريكيـة حـول القيـام بدراسـات         بلـ لمـصرف التنميـة ل    توقيع وتنفيذ مـشاريع مـع        • 
 عن العنف وتعزيز قدرات الوزارة؛

ــع      يف إطــار  •  ــاون م ــرار، التع ــسياسية ومراكــز الق ــاة ال ــرأة يف احلي ــهوض مبــشاركة امل الن
 ومكتـب املـساواة بـني اجلنـسني التـابع      FANM YO LAاملنظمـة غـري احلكوميـة للمـرأة     

لبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت بـشأن تعزيـز القـدرات القياديـة للنـساء                 
 يعية أو انتخابات املقاطعات؛املرشحات لالنتخابات الرئاسية والتشر

يف الوقت احلاضر، يسهل املشروع املشترك بني الوكاالت لدعم هيئة التنـسيق الـوطين               • 
 .ملكافحة أشكال العنف ضد املرأة، التأسيس التدرجيي هلذه اهليكلية

 
 آفاق حتسني تطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  ٥-٢ 

ــؤ   ــددت وزارة شــ ــرة    حــ ــوجيهي لفتــ ــا التــ ــار خمططهــ ــا، يف إطــ ــرأة وحقوقهــ  ون املــ
 :، األهداف التالية٢٠٠٦-٢٠٠٤

ســيما تزويــد هيئــات التنــسيق يف املقاطعــات بالوســائل       زيــادة تعزيــز مؤســساهتا، ال   • 
 املالئمة؛

 تفعيل اخلطة الوطنية ملكافحة أعمال العنف املوجهة ضد املرأة؛ • 

 حليل املقاَرن حسب نوع اجلنس؛مشاركة الوزارات األخرى يف الت • 

تأمني إنشاء هيكليات للـشرطة هتـدف إىل اسـتقبال النـساء ضـحايا العنـف وهيكليـات          • 
 صحية لالهتمام الكلي برعايتهن؛
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 مكافحة فقر النساء؛ • 

حتقيق االنتظام يف متابعة تطبيق اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،             • 
 .الوطين، واتفاقية بيليم دو باراوخطة بيجني للعمل 

وباإلضافة إىل هذه األولويات تعهدت وزارة شـؤون املـرأة وحقوقهـا يف خطـة عملـها              
 : بتطبيق إجراءات فعالة يف ميادين٢٠١١-٢٠٠٦للفترة 
 مكافحة أشكال العنف املوجهة ضد املرأة؛ • 

 لتحاق الفتيات الصغريات باملدارس وتدريب النساء؛ا • 

  تنقيح التشريعات؛متابعة • 

 تثمني املسامهة االجتماعية للمرأة؛ • 

 القرار؛اختاذ تسريع النهوض حبضور املرأة يف مراكز  • 

 محاية فتيات الشوارع والفتيات املتورطة بالدعارة؛ • 

 .تقوية املؤسسات النسائية • 
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 ٣املادة   
 تطوير املرأة والنهوض هبا  

ى أن حتديث الدولة يـستلزم اعتمـاد أسـاليب حديثـة       تنص السياسة العامة للحكومة عل     
إال أن . وفعالــة مــن شــأهنا أن تــضمن إجنــاز األعمــال اهلادفــة إىل حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني   

تطبيـق خطـة العمـل    فيمـا يتـصل ب  حتقيق التطوير والتقدم الكاملني للمرأة ال يتحقق إال بـصعوبة       
أللفيـة  لهـداف   األلية اليت صدقت عليهـا هـاييت، و       الوطنية ملا بعد بيجني، وتطبيق الصكوك الدو      

اإلمنائية، وحىت يف إطار وثيقة االستراتيجية الوطنية للنمـو واحلـد مـن الفقـر، الـيت تنطـوي علـى           
 .ضعيفة نسبيا للبعد اجلنساين رؤية

وينبغي القبول إذن بأنه حـىت لـو تـوفرت اإلرادة الـسياسية، فـإن تعمـيم التحليـل علـى                      
.  علـى مجيـع مؤسـسات الدولـة لـيس كافيـا بعـد علـى املـستويات القطاعيـة            أساس نوع اجلـنس   

مهمــة منــسقي نــوع اجلــنس غــري مفهومــة، ويتطلــب تأسيــسها علــى مــستوى مجيــع    تــزال  وال
 .الوزارات إعادة حتديد بنيوية وتنفيذية

وإىل جانب األعمال اليت تقوم هبا وزارة شـؤون املـرأة وحقوقهـا، بالتعـاون مـع بعـض                    
 القطاعية العاملة معها، سيكون تـأثري اإلجـراءات املتخـذة يف خمتلـف اجملـاالت لـصاحل          الوزارات

املرأة بالتأكيد أكثـر ظهـورا يف الـسنوات القادمـة، خاصـة مـع التطبيـق املقبـل للـسياسة الوطنيـة             
ــانون     ــستند إىل ق ــيت ست ــسني، ال ــني اجلن ــذه     . للمــساواة ب ــرن ه ــك، ســوف تقت ــضال عــن ذل وف

، بإنـشاء مرصـد     ٢٠١١-٢٠٠٦عمـل وزارة املـرأة وحقوقهـا للفتـرة          السياسة، مبوجـب خطـة      
 .للمساواة ومعهد أحباث حول نوع اجلنس

 
 التمييزيـة لـصاحل مكافحـة       استثمار لـصاحل األعمـال اجلاريـة لقيـاس أثـر القـوانني             ١-٣ 

 املرأة العنف ضد
يـضا  ودراسات ليس لقياس أثر القوانني التمييزيـة فحـسب، بـل أ           حتليالت  لقد أُجريت    

فقد مت عرض القوانني التمييزيـة يف القـانون املـدين           . للتنديد هبا وتعزيز الدعاوى املطاِلبة بإلغائها     
والقانون اجلنائي من قبل احلقوقيني اهلايتيني، الذين نددوا، من خالل أعماهلم الـيت صـدرت يف                 

رأة اهلايتيـة   شكل كتب أو ملفات، باجلوانب التمييزية لإلطار التـشريعي الـذي حيكـم وضـع املـ                
وقــد جــرى التنديــد باملمارســات التمييزيــة أيــضا يف  ). تــرد قائمــة بــاملؤلفني املعنــيني يف مرفــق (

 .شهادات خمتلفة
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 اجلهود املبذولة لنشر االتفاقات املتعلقة حبقوق املرأة ٢-٣ 
 علـى نطـاق واسـع      “بيلـيم دو بـارا    ”تتجلى هذه اجلهود على األخص يف نشر اتفاقيـة           

لـوطين بعـد ترمجتـها إىل لغـة هـاييت األصـلية، بفـضل جهـود وزارة شـؤون املـرأة                      على الـصعيد ا   
تتم ترمجة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إىل لغة هـاييت األصـلية           (وحقوقها  

 ).من قبل منظمات نسائية
 

 وضع خطة وطنية ملكافحة أشكال العنف ضد املرأة ٣-٣ 
. تــدرجييا منــذ عــامني بقيــادة وزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا يــتم تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة  

 :وميكن تلخيص األهداف واإلستراتيجيات والنتائج املتوقعة هلذه اخلطة على النحو التايل
 األهـــــداف • 

 إقامة نظام جلمع البيانات بصورة منتظمة؛ - 
 زيادة عدد خدمات الرعاية واملتابعة وحتسني التنسيق فيما بينها؛ - 

 تدارك أعمال العنف املوجهة حتديدا ضد املرأة؛ - 

 .تعزيز قدرة املؤسسات العامة للقيام بدورها بشكل كامل - 

 االستراتيجيات  • 

 تشجيع الشراكات وتعزيزها؛ - 
 القطاعات؛النهج املتعدد تشجيع وإدماج  - 

 تعزيز البيانات واملعلومات حول أعمال العنف املوجهة ضد املرأة؛ - 

 ضع آليات للعمل على الصعيد الوطين؛و - 

 . أعمال العنف اجلنسية على املستوى التنفيذيمواجهة التشديد على  - 

 النتائج املتوقعة • 

 إنشاء آلية ملراقبة مؤشرات العنف املوجهة حتديدا ضد املرأة؛ - 
 تعزيز وتنسيق خدمات الرعاية واملتابعة؛ - 

 وجهة ضد املرأة؛تنظيم محلة لتدارك أعمال العنف امل - 

 .تنسيق ومتابعة وتقييم تطبيق اخلطط التنفيذية السنوية - 
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 أو التوجيه/االستقبال ومرافق وجود بعض  ٤-٣ 
تتـوىل وزارة شـؤون املــرأة وحقوقهـا مــسؤولية مرافـق عامـة أو خاصــة للنـساء ضــحايا        

ي بالتـايل قليلـة     أعمال العنف وأشكال أخرى من التمييز، ولكنها ليست معروفة إال قليال، وهـ            
وتعمــل وزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا مــن جانبــها، علــى إنــشاء مركــز إيــواء          . االســتعمال

وعلـى العمـوم، فـإن مرافـق الـدعم النفـساين املوجـودة حاليـا         . باالشتراك مع مؤسسات أخـرى   
هي مثرة بروتوكوالت لرعاية ومتابعة ضحايا العنـف مـن قبـل منظمـات خاصـة، سـواء كانـت              

وينطبــق نفـــس الــشيء علـــى مرافـــق   . ئية أو مؤســسات تعمـــل يف هــذا اجملـــال  منظمــات نـــسا 
 :وجتدر اإلشارة يف القطاع غري احلكومي إىل املؤسسات التالية. االستقبال

 • Kay Fanm ف إعـــادة تأهيـــل الـــضحايا، نفـــسية هبـــدمـــساندة  الـــيت تقـــدم خـــدمات
 للنـساء وخدمـة     ) أيـام كحـد أقـصى      ٥(إىل توفري إيـواء مؤقـت لفتـرة قـصرية            باإلضافة

 أكمل للقاصرات؛

 • SOFA   الـــيت لـــديها مراكـــز هناريـــة يف خمتلـــف منـــاطق الـــبالد، حيـــث حتظـــى النـــساء 
 والفتيات، يف مجلة أمور، مبؤازرة نفسية؛

 • Gheskio et POZ نفسية باإلضافة إىل الرعاية الطبية؛مساندة  اللتان تقدمان 

 • Fanm Deside de Jacmel منطقة للنساء يفدعما  تقدم Jacmel؛ 

 • AFASDA      ــة األمــم ــا مبــساعدة بعث ــشمالية حتظــى حالي ــة ال ــسائية يف املقاطع ، منظمــة ن
 .املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت من أجل إنشاء مرفق صغري لالستقبال

إىل وسائل دعم هذه املرافـق اخلاصـة، الـيت غالبـا            مما يدعو إىل األسف أن الدولة تفتقر         
 .د البشرية واملاديةما تنقصها املوار

 
 إجراءات نشر االتفاقية ٥-٣ 

، نــشر ١٩٩٤تــؤمِّن وزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا بــصورة منتظمــة اعتبــارا مــن عــام   
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بني النـساء والفتيـات يف األوسـاط احلـضرية             

منـائي للمـرأة، مبناسـبة محلـة قـام هبـا يف       وقام صندوق األمم املتحدة اإل   . والريفية على حد سواء   
 يف بعــض املقاطعــات، علــى شــكل برنــامج رائــد موجــه إىل الــشباب، ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥عــامي 

مــن وهــو عنــوان مقتــبس  ، “CEDEF FASIL POU KONPRANN”بتعمــيم نــشرة بعنــوان  
 .االتفاقية بلغة هاييت األصلية
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 بتـضمني   باألشخاص وحقوقهم وبصورة تدرجيية، تقوم املؤسسات اليت تعىن بالنهوض         
وقد قام مكتـب أمـني املظـامل أيـضا     .  جلسات خمصصة حتديدا لدراسة االتفاقية  براجمها التدريبية 

ومــؤخرا، بــدأت منظمــات احلقــوقيني هتــتم  . بإدخــال مثــل هــذه اجللــسات يف براجمــه التدريبيــة 
 .باالتفاقية وتقوم بتروجيها بني طالب وطالبات احلقوق

ــراه   ــت ال ــن  ن، ال ويف الوق ــوخى م ــربامج ُيت ــةال ــانوي واجلــامعي    (األكادميي ــيم الث التعل
أي مــواد تــدريب حــول حقــوق األشــخاص بــصورة عامــة، والــصكوك تــوفري ) بــشكل رئيــسي

إال أنـه يف  . ، وموضوع نوع اجلنس، وعـدم التمييـز ضـد املـرأة    هاييتالدولية اليت صدقت عليها     
قـدت حلقـة دراسـية يف قـصر العـدل حـول       ، ُعالقاضـيات ، حتت تأثري رابطة    ٢٠٠٧مطلع عام   

ظفــات القــضاء ومــن املالحــظ علــى صــعيد الواقــع، أن مــوظفي ومو  . القــانون الــدويل للمــرأة 
وقـد اسـتند عـدد مـن القـضاة إليهـا       . طالع واٍف هبذه الـصكوك الدوليـة  املختصني ليسوا على ا 

 .اميف بعض األحكام القضائية، ولكن تعذَّر احلصول على نسخة من تلك األحك
جملــه، علــى غــرار القطاعــات األخــرى إال إملــام  القطــاع القــضائي مبال يوجــد لــدى و 
 .على الصكوك الدولية ومضامينهابالتصديق حمدود 

وعليــه، فقــد مت تنفيــذ . وحيظــى دور الــشرطة يف رعايــة ضــحايا العنــف باهتمــام أكــرب   
ــاال          ــل الوك ــى األخــص مــن قب ــم نــدرهتا، عل ــشرطة، رغ ــدريب ألفــراد ال ــرامج ت ت الدوليــة ب

  .باالشتراك مع بعض املؤسسات اخلاصة
ويف الوقت الراهن، تعمل هيئة التنسيق الوطين ملكافحة أشكال العنـف ضـد املـرأة مـع                  

ويقتـرن هـذا املـشروع      . شرطة هاييت الوطنية على مشروع بروتوكول الستقبال ضحايا العنف        
وعلـى وجـه التحديـد، يف       . وضـيتني الستقبال النساء ضحايا العنـف يف مف      جتريبية  بإنشاء مرافق   

ــوب   ــشراكة جن ــل،  -إطــار ال ــوب مــع الربازي ــوخى يف  جن ــة   ُيت ــي للخطــة الوطني ــذ العمل التنفي
شـراكة مـع مفوضـيتني أو ثـالث مفوضـيات، وتـدريب             إقامة  ملكافحة أعمال العنف ضد املرأة      

  .أفراد من الشرطة وإعادة تأهيل األمكنة اليت ميكن أن تستخدم كمراكز استقبال
 

 حالة النساء املعوقات ٦-٣ 
. تعاين النساء املعوقات يف هاييت، كما يف العديد من البلدان، مـن متييـز خطـري ضـدهن           

الدولـــة إلدمـــاج وزارة إال أنـــه ميكـــن اإلشـــارة إىل أن خطـــوة هامـــة قـــد حتققـــت مـــع إنـــشاء  
 . ٢٠٠٧مايو / أيار١٧املؤرخ األشخاص املعوقني مبوجب املرسوم الرئاسي 

تأثري مجعيات األشخاص املعوقني واملؤسسات اليت تعمـل لـصاحلهم، الـيت يعـود              وحتت   
أو مركــز التعلــيم )  عامــا٥٠(بعــضها إىل عهــد قــدمي مثــل اجلمعيــة اهلايتيــة ملــساعدة املكفــوفني  
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يف هـاييت سياسـة وطنيـة لرعايـة واحتـرام حقـوق األشـخاص               تتبلور  ، بدأت   ) عاما ٣٠(اخلاص  
ال كمـا يف غـريه، كـان لعمـل قطاعـات اجملتمـع املـدين املنظمـة أثـره                    ويف هذا اجمل  . اإلعاقةذوي  
وعليه، باإلضافة إىل املنظمات القدمية اليت سبق ذكرها، فـإن مجعيـة أهـايل األشـخاص            . احلاسم

، ومجعيات الصم، قـد جتمعـت   حركياوغريها من جمموعات املعوقني )  سنة١٥(املعوقني ذهنيا   
اء الـيت أدت أعماهلـا ودفاعهـا إىل إنـش         )  أعـوام  ٦(املعـوقني   يف شبكة اللقاء الـوطين لألشـخاص        

 .هذه اهليكلية اجلديدة للدولة
ــار      ــذا اإلطـــ ــات يف هـــ ــساء املعوقـــ ــضايا النـــ ــت قـــ ــة . وطُرحـــ ــاق اجلمعيـــ  ويف نطـــ

 Fanm Ayisyen Aveg annاملكفوفـات   فـرع مـستقل للنـساء    ايتية ملساعدة املكفوفني، أُنـشئ اهل

Aksyon (FAA-SHAA) .   سبة إىل مجعيـة األهـل، فالنـساء هـن مـن بـادر إىل إنــشائها      أمـا بالنـ .
ومن حني قيامها، تتشكل غالبية هذه اجلمعية من النساء، هن على األغلب مـن ربـات األسـر،                

ويف معظـم األحيـان، ُيتـرك األطفـال املعوقـون           . جمتمعنـا وكذلك هو احلال يف أكثر األحيان يف        
وقد قامت رئيستا هـاتني املنظمـتني بتـويل إدارة          . يهممن قبل آبائهم ويهملون وتلقى املالمة عل      

الدولـة إلدمـاج األشـخاص      وزارة  ، يف املنتدى الوطين األخري ل     املرأة والعاهة فريق اخلرباء حول    
، بتقـــدميهن مـــداخالت حـــول حتـــرر النـــساء )٢٠٠٧كتـــوبر أ/ تـــشرين األول٥-٤(املعـــوقني 

 . هات األطفال املكفوفنياملكفوفات، واحلياة اليومية للنساء املعوقات، وأم
وعلــى صــعيد شــبكة اللقــاء الــوطين لألشــخاص املعــوقني، تــؤمِّن وزارة شــؤون املــرأة      

وحقوقها واملنظمات النسائية، التوعية والتدريب على حقوق املرأة واالتفاقات الدوليـة، سـواء             
ومـع إنـشاء   . بـارا كانت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أو اتفاقية بيليم دو      

الدولة إلدماج األشخاص املعوقني، أصـبحت الظـروف إذن أكثـر مالءمـة لكـي تـتمكن                 وزارة  
لكـي تؤخـذ احتياجاهتـا احملـددة      النساء املعوقات، ضحايا التمييـز املـضاعف، مـن إمسـاع صـوهتا     

 .االعتبار يف
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 ٤املادة   
 سريع حتقيق املساواة بني الرجل واملرأةت  

املـساواة  حتقيق جراءات اليت اختذهتا احلكومة لصاحل احترام حقوق املرأة و     إلال تنطوي ا   
بني اجلنسني يف اجملتمع على تدابري خاصة مؤقتة، إذ أن هذا النـوع مـن التـدابري وآثـاره مل حيـظ                      

 .بقبول كاٍف يف هاييت
 :وميكننا مع ذلك أن نذكر 

ضع االقتصادي الـصعب أثنـاء   تقدمي بعض املنح الدراسية للفتيات الصغريات ذوات الو       • 
 ؛٢٠٠٠-١٩٩٩عامي 

 للنـساء يف تنفيـذ أشـغاهلا    يف املائـة  نيختصيص وزارة األشغال العامة والنقل حـصة ثالثـ        • 
 ؛٢٠٠٦كثيفة االستخدام لليد العاملة، أثناء عام 

لتــسجيل املرشــحات لــدخول ) ٢٠٠٧أغــسطس / آب٨  و٧(حتديــد يــومني خاصــني  • 
طيني والشرطيات، كان مـن نتيجتـها احلـصول علـى عـدد كـبري               الشرالدفعة املقبلة من    

ــا ل  ــساء يف   . ألعــداد الــيت ســجلت ســابقا  مــن املرشــحات، خالف ــسبة الن وقــد بلغــت ن
 .٢٠٠٧سبتمرب / يف أيلوليف املائة ٦الشرطة الوطنية اهلايتية 
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 ٥املادة   
 األدوار والقوالب النمطية   

 
 ار حسب نوع اجلنس تصور النساء للتوزيع النمطي لألدو ١-٥ 

إىل قـسمة للعمـل حـسب       الـسوسيولوجية   ناحية  اليقود مفهوم رب األسرة عموما من        
تتوىل النساء إدارة املرتل، واألعمـال املرتليـة، ويتـوىل الرجـال املـسؤولية يف سـوق                 : نوع اجلنس 

 .وتقِّــوي هــذه القــسمة مــن موقــع الرجــال يف هيكليــة األســرة  . العمــل وجيلبــون املــال للمــرتل 
 .وبذلك ميسك رب األسرة بسلطة معنوية

فهنـاك نـسبة عاليـة مـن النـساء اللـوايت يتـولني        . ولكن هذا املفهوم يبقى ومهيا يف هاييت  
ــن،    ــة أوالدهــ ــدهن تربيــ ــة ٤٢لوحــ ــلية    يف املائــ ــاييت األصــ ــة هــ ــان بلغــ ــا املقولتــ ــن هنــ  ، ومــ

”se mwen ki fanm se mwen ki gason“  أو”se mwen ki rele se mwen ki reponn“ .  وهـن
 .بالفعل ربات األسرة

إال أن اجملتمع اهلاييت حيتفظ بسيطرة أبوية قوية مؤداها، من الناحية الثقافيـة، أن النـساء          
إعـداد الطعـام،    (تتوىل النساء املهـام املرتليـة       : هن من يتوىل املسؤوليات العائدة للعناية باألطفال      

 .ألطفال من الناحية العاطفية، كما تعىن با)الغسيل والكي، والرضاعة وغريها
وتنعكس هذه القسمة الضمنية للعمـل علـى الفتيـات داخـل األسـر، حيـث يتـولني إىل                    

وحيـدث أن يقـدم هلـن الفتيـان         . جانب أمهاهتن أو لوحدهن اجلـزء األساسـي مـن املهـام املرتليـة             
 أي شـيء    نقـل سـرير أو دوالب أو      (مساعدة منتظمة يف أعماهلن اليت تتطلب بذل قـوة البدنيـة            

وعندما يكون دخل األسرة حمدودا يتوىل الفتيان القيـام بـبعض احلـرف اليدويـة، وعلـى                 ). ثقيل
 . من الفتيات ألن لديهم املزيد من الوقت احلر لعموم، يتمتع الفتيان بالرفاه أكثرا

 
 تصور النساء والرجال للعنف وللتحرش اجلنسي ضد املرأة  ٢-٥ 

مـصرف التنميـة للبلـدان    /لـوزارة شـؤون املـرأة وحقوقهـا    ة الدراسة التفـصيلي تبني نتائج    
ــة ــة اإلدارة والتنــشيط والتــسيري  /صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة  /األمريكي مكتــب تقني

(TAG) ــوان ــة ” بعن ــاييت  مواجه ــرأة يف ه ــف ضــد امل ــستوى   “العن ــصور احلــايل يعطــي م  أن الت
ج أيــضا أن هنــاك صــلة مــا بــني العنــف  وتــبني هــذه النتــائ.  للعنــف يف هــاييت“مرتفعــا للغايــة”

ن ظـواهر العنـف     أرأي بعض الرجـال والنـساء       من  و. االجتماعي داخل األسر والعنف اجلنسي    
 ). االغتصاب(األكثر تكرارا هي من النوع البدين املرتيل، والنوع اجلنسي من خارج املرتل 



CEDAW/C/HTI/7

 

58 08-41622 
 

ــن أشــكا        ــساين م ــساء العنــف النف ــك الرجــال أو الن ــن أولئ ــرب أي م ــفوال يعت . ل العن
ال ُتعترب العالقات اجلنسية القـسرية يف حيـاة األزواج عنفـا، وال يؤخـذ يف االعتبـار سـوى                     كما

 .االعتداءات البدنية اليت تصاحب هذه األفعال
 .وتصف نساء بالغات يف اجملتمع عدم املسؤولية األبوية بالعنف املتكرر واخلطري 
تمــع، وحــىت مقــدمي اخلــدمات  وباإلضــافة إىل ذلــك، تتكــون لــدى بعــض أعــضاء اجمل   

وال تـسمح   . للضحايا، خرافات وصـور مـسبقة عـن العنـف تـؤثر علـى مـواقفهم مـن الـضحايا                   
اخلرافات هلم بأن يعريوا االهتمام ويقدموا الرعاية الالزمة للضحايا، وهـم يـستحقون الـشجب               

 .من اجملتمع
 

ثقافيـة الـيت تقـود       ال -اإلجراءات املتخذة لتعديل الـصور والنمـاذج االجتماعيـة           ٣-٥ 
 إىل القوالب النمطية أو لتعزيز فكرة دونية املرأة 

مـن أجـل    ١٩٩٩ هيونيـ / حزيـران  ٧أنشأت احلكومة اللجنة الوطنية لتعلـيم الفتيـات يف           
ويف . النهوض بتعليم الفتيات، مبا يف ذلك عن طريق البحوث ونشر املعلومـات عـن أوضـاعهن          

 الوطنية لتعليم الفتيات طاولة مستديرة حـول قـضايا           نظمت اللجنة  ،٢٠٠٠يناير  /كانون الثاين 
جيابيــة لــدى إوكــان عمــر هــذه اللجنــة قــصريا، إال أهنــا تركــت آثــارا  . نــوع اجلــنس يف التعلــيم

ومسحــت هــذه الطاولــة مبعاينــة شــاملة للمــسائل  . الــسكان بنــشرها ألعمــال الطاولــة املــستديرة
ومتـت صـياغة    . جلـنس والتعلـيم يف هـاييت      األساسية اليت تتناول مـشاكل رئيـسية يف جمـال نـوع ا            

الثقـايف وبقـاء     -توصيات تتعلـق حبـق الفتيـات يف التعلـيم، ونـوع اجلـنس، واإلطـار االجتمـاعي                 
ومـن اجلـدير بالـذكر أن       . الفتيات يف املدرسة، وتعليم املرأة، ومشاركتها يف التنمية االقتـصادية         

اعتمــاد  شــروطا أساســية يف إطــار بعــض املعــايري الــيت تأخــذ يف االعتبــار نــوع اجلــنس، تــشكل  
وأُجريت دراسة عن القوالب النمطية اجلنـسانية يف الكتـب املدرسـية            . الكتب املدرسية اجلديدة  

 .اهلايتية
ــاين ٢٠ويف   ــاير / كــانون الث ــع علــى بروتوكــول اتفــاق حــول    ،٢٠٠٧ين  جــرى التوقي

ــرأة وحقوقهــا ووزارة       ــيم بــني وزارة شــؤون امل ــافؤ الفــرص يف جمــال التعل  التعلــيم الــوطين  تك
والتدريب املهين يرمي إىل تصحيح أشكال التمييز على أسـاس نـوع اجلـنس يف قطـاع التعلـيم،                   
ــهج الدراســي الــذي يعكــس صــور القوالــب       ــة حــسب نــوع اجلــنس، واملن كــالتمييز يف املعامل

ومت تـشكيل جلنـة وزاريـة مـشتركة دائمـة كـان مـن            . النمطية، واالغتـصاب والتحـرش اجلنـسي      
 حوايل مخـسني    ٢٠٠٧ يوليه/ متوز ٧  و ٥مها املشتركة عقد حلقة دراسية ضمت بني        أوىل مها 

املدرسـي، مـن أجـل تعميـق مفهـوم القوالـب النمطيـة اجلنـسية                قطـاع   مشاركا ومشاركة مـن ال    
وتتنـاول التوصـية    . وحتديد اسـتراتيجيات فعالـة للقـضاء علـى املمارسـات التمييزيـة يف املـدارس               
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، الـذي ُوقـع بنهايـة احللقـة الدراسـية، وضـع سياسـة        Pacte d’Indigo الرئيسية الـصادرة عـن الــ   
شـكل قـانون للتعلـيم غـري املتحيـز ألحـد اجلنـسني، يـشتمل علـى تـدريب للكـوادر،                      عامة على   

وُيفتــرض يف هــذا القــانون أن .  والتالميــذوأهــايل املدرســني واملدرســات، واملــدربني واملــدربات
ا يف ذلـك األدوات التربويـة املـساندة، واملـواد التعليميـة،             مبـ (ينص على تنقيح املنـاهج التعليميـة        

الـسنة  وهـي   بتـدائي،   ال، وخدمـة توجيـه مهنيـة اعتبـارا مـن الـصف التاسـع ا               )والكتب املدرسـية  
 احملفوظــة تقليــديا هلــذا اجلــنس األساســية لتــشجيع توجــه الفتيــات والفتيــان حنــو االختــصاصات 

 .ذاك أو
 

 املدرسيةالقوالب النمطية يف الكتب  ٤-٥ 
ــون      ــة مــن املؤلَّــف املعن ــسية يف الكتــب   ”أُخــذت العناصــر التالي ــة اجلن القوالــب النمطي

 سـوريل، الـذي يهـدف إىل نـشر نتـائج دراسـة أُجنـزت يف                 - ملريتـو سلـستني      “املدرسية اهلايتية 
 وكان هدفها حتديد القوالـب النمطيـة اجلنـسية الـيت مـا تـزال موجـودة يف الكتـب          ٢٠٠٠العام  
ة املـستعملة يف هـاييت، وبـاألخص يف املدرسـة األساسـية، وتبيـان الطـرق الـيت ميكـن أن                      املدرسي

ردة يف صـــور ونـــصوص الكتـــب تغـــري الـــصورة التقليديـــة لـــألدوار الذكوريـــة واألنثويـــة الـــوا 
 .اهلايتية املدرسية
لبلـدان األمريكيـة يف إطـار قـرض         مـصرف التنميـة ل    وجرى متويل هذا البحث من قبـل         

 مشروع التعليم األساسي الذي ترعاه وزارة التعليم الوطين والـشباب والرياضـة،          ممنوح إلعداد 
 وزارة التعليم الوطين والتدريب املهين، بعد إنشاء وزارة الـشباب           ٢٠٠٦اليت أصبحت يف عام     

 .والرياضة
لوصول إىل املعرفـة، يهـدف الكتـاب، الـذي          يف ا دميقراطية  لتحقيق ال واعترافا به كأداة     
نقل تـصورات تـتالءم مـع       إىل  ع املرجعي الثقايف للمدرسني واملدرسات والتالميذ،       التنويعكس  

ــا مـــن بينـــها  ) ٤٥(وقـــد تنـــاول التحليـــل  . املـــساواة بـــني اجلنـــسني   كتـــاب لغـــة،) ٣٠(كتابـ
 :واخلالصة أنه. كتب تربية مدنية) ٦(كتب رياضيات، و ) ٩(و 

) رئيــسيني والثــانوينيال(علــى صــعيد حمتــوى الكتــب، يزيــد عــدد األشــخاص الــذكور    • 
زيادة واضحة يف النصوص والصور عن عدد األشـخاص اإلنـاث؛ وعلـى صـعيد متثيـل                 

وهــذا التفــوق . األشــخاص الرئيــسيني، فــإن الرجــال هــم غالبــا أكثــر متثــيال مــن النــساء
العددي ميكن أن يولِّد شعورا بالتفوق لـدى الفتيـان بالنـسبة إىل الفتيـات، ألهنـم غالبـا                   

 فإن الصور اليت تبني الرجـال والنـساء معـا هـي     ،وفضال عن ذلك  . مثلةما ُيذكرون كأ  
 .قليلة على العموم
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وعلى صعيد األماكن اليت يتواجد فيها األشخاص مـن اإلنـاث والـذكور يف النـصوص                 • 
وهـي تتـضمن    . ر الرجال يف العمل والنساء يف الـسوق       والصور، فإن أكثر النسب ُتظهِ    

ويـترته عـدد    . ن املـساحات العامـة بالدرجـة األوىل       إشارة واضحة بـأن الرجـال يـشغلو       
النـساء يف الـشوارع، ويتواجـد عـدد مـن           /الرجـال أكـرب مـن عـدد الفتيـات         /من الفتيـان  
وغالبــا مــا جيــري تــصوير . الرجــال يف البيــوت/النــساء أكــرب مــن عــدد الفتيــان/الفتيــات

ل أكـرب مـن     ويوجـد يف املقدمـة عـدد مـن الرجـا          . الفتيان يف املدرسة أكثر من الفتيـات      
عدد النـساء، وحـىت يف املـؤخرة يكـون هنـاك دائمـا عـدد مـن الرجـال أكـرب مـن عـدد                          

وبصورة تقليدية، فـإن عـامل املـرأة هـو البيـت أو اخلـصوصية، يف حـني يتحـرك                  . النساء
 .الرجل يف اجملال العام

وفيمــا يتعلــق بــاملواقف، تتفــوق النــساء بالنــسبة للخــصائص العاطفيــة ويتفــوق الرجــال  • 
وباإلضافة إىل ذلك، ُيخشى أن ُيبقـي تـثمني املـرأة التقليـدي             . النسبة لنقص العواطف  ب

 . شيء-مرأة امن خالل مظهرها اخلارجي، على صورهتا ك
وفيما يتعلـق بـاألدوار، ُتعـىن النـساء باألنـشطة املرتليـة والتعليميـة يف حـني جيـري متثيـل                       • 

إال أن الرجـال هـم     . رفيهيـة والرياضـية   الرجال بالدرجـة األوىل يف األنـشطة املهنيـة والت         
وجيــري متثيــل الفتيــان . أكثــر حــضورا مــن النــساء يف األنــشطة الــسياسية واالجتماعيــة 

 .كتالميذ بضعف متثيل الفتيات كتلميذات

وفيما يتعلق باحلالة املدنية، تظهر النـساء يف الغالـب أكثـر مـن الرجـال يف وضـع نـساء                     • 
 .متزوجات

ــك، فاملد   ــن الرجــال    وفــضال عــن ذل ــى األغلــب م ويف معظــم كتــب  . رســون هــم عل
وبـدون اسـتثناء تقريبـا، تتركـز القـصة سـواء          . القراءة، يتناول الـنص األول العـودة إىل املدرسـة         

 .على مدرِّس أو على تلميذ
وعادة ما تكـون نـصوص التربيـة الوطنيـة أكثـر توازنـا، حيـث تتـضمن صـور طبيبـات                       

 .ائفة أوسع من األنشطة املهنية اليت تزاوهلا املرأةوقاضيات وحماميات، وتتناول كذلك ط
ويف اخلالصة، فإن القوالب النمطية اجلنسانية قائمة يف اجملتمع اهلاييت، حيث يبقـى مـن                

 وبناتـه يف    “زوجتـه ” ينتمي إىل اجلنس القوي وجيـب أن ُيخـدم مـن قبـل               “الرجل”املؤكد أن   
 هـي الـيت ختـدم، وتتفـاىن، وجتهـد مـن أجـل               “ةاملـرأ ”وبالتـايل، فــ     ...  األسرة اليت هو رئيـسها    

وقـد أمكـن بـسهولة أيـضا        . سعادة َمن هلا، دون أن هتتم الحتياجاهتا الذاتيـة وتفـتُّح شخـصيتها            
 .تبيان نفس الصور النمطية يف حمتوى الكتب املدرسية اليت جرى حتليلها
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النـسبة إىل اجملتمـع   والنماذج املقدمة للتالميذ يف الكتب املدرسية بالية يف قدمها، حىت ب   
وغالبـا مـا تتـضمن الكتـب قوالـب منطيـة           . اهلاييت الذي ال ُيعترب مع ذلك من أحدث اجملتمعـات         

 .تشكل أصداء لألفكار املسبقة اليت مل تعد تنطبق على جمتمعنا اآلخذ يف التحول
ويف هنايته، يتضمن املؤلَّف توصيات موجهة إىل مـسؤويل وزارة التعلـيم إلعـادة النظـر                 

وقد أنشأت وزارة التعليم الـوطين والتـدريب املهـين شـبكة حتليـل يف هـذا                 .  الكتب املدرسية  يف
منقحات الكتـب املدرسـية يف الـبالد للقيـام          /مؤلفات ومنقحي /االجتاه من أجل مساعدة مؤلفي    

 .بإزالة احملتويات ذات القوالب النمطية
 

 القوالب النمطية يف وسائل اإلعالم ٥-٥ 
 :النمطية يف وسائل اإلعالم على مستوينيتتوزع القوالب  

ــة للمــرأة، كــالعنف      •  مــن جهــة، ال هتــتم وســائل اإلعــالم عمومــا باملــشاكل االجتماعي
وكـذلك، ال تظهـر النـساء يف      . وتأنيث الفقر وصعوبة الوصول إىل اخلـدمات الـصحية        

ن  تــشري٢٥مــارس أو أثنــاء االحتفــال بتــواريخ رمزيــة كيــوم  / آذار٨اإلعــالم إال يــوم 
ويف بعــض األحيــان، تنــشر إحــدى الــصحف، . مــايو أيــضا/يــارآ ٢٨نــوفمرب أو /الثــاين

ــة     ــرأة اهلايتيـ ــة إىل املـ ــي، قـــصيدة موجهـ ــورة ذات قالـــب منطـ  “احلـــساسة”حتـــت صـ
ويف أحيان أخرى، تسلط وسائل اإلعالم الـضوء علـى          . “الصابرة” و   “الشجاعة” و

 املـرأة وحقوقهـا أو أيـضا مـن قبـل            النشاطات املنظَّمة يف املناسبة من قبل وزارة شؤون       
 .منظمات نسائية، ولكن دائما على شكل قالب منطي

 مل يكــن ٢٠٠٦يف عــام : ومــن جهــة ثانيــة، فالنــساء قليلــة التمثيــل يف وســائل اإلعــالم • 
نــساء، منــهن اثنتــان   ) ٤(عــددهن بــني صــحافيي اليــوميتني األكثــر صــدورا ســوى       

وباملقابــل، يزيــد عــددهن عــن . تحريــرشخــصا يف فريقــي ال) ٢٩(متــدربتان مــن أصــل 
، وغالبـا مـا يقتـصر دورهـن علـى مـذيعات، وهـي املهمـة                 سموعةذلك يف الصحافة املـ    

اليت ُتعطى هلن عموما نتيجة القالب النمطي الذي مؤداه أن للنساء صوتا مجيال أو أنـه                
ن تتلقـى النـساء مرتبـات أدىن مـ     ويف وسـائل اإلعـالم عمومـا،   . من املمتع النظـر إلـيهن    
 .زمالئهن من الذكور

ومـــع ذلـــك، هنالـــك بعـــض األمثلـــة علـــى وجـــود نـــساء مـــديرات إعـــالم وكاتبـــات   
وجتـدر اإلشـارة إىل جتمـع النـساء يف شـبكة اإلذاعـات احملليـة يف الـبالد                   . افتتاحيات مـشهورات  

(REFRAKA)، ســيما وأن هــذه الــشبكة، عــضو هيئــة التنــسيق الــوطين للــدفاع عــن حقــوق  ال
 .بنشاط يف الدفاع عن حقوق املرأةاملرأة، تشارك 
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وفضال عـن ذلـك، يـستغل قطاعـا املوسـيقى والـسينما علـى نطـاق واسـع، عـن طريـق                        
فالسوق ُمغرق باألفالم اإلباحيـة الـيت       . اجلهات املساندة هلما، اجلذب الذي ميارسه جسد املرأة       

ك جمموعـة مـن   ففـي شـارع الريونيـون مـثال، هنـا         . تباع على املأل يف شوارع العاصـمة الكـربى        
. ويكثـر الطلـب علـى أفالمهـن يف الـسوق احمللـي            إلباحيـة   النساء متخصـصات بتمثيـل األفـالم ا       

ومع ذلك، جتدر اإلشـارة إىل إنتـاج بعـض املخرجـات البارعـات اللـوايت يتمـتعن بـدعم إذاعـي             
 .تلفزيوين استخدمنه كأداة فعالة للدفاع عن القضايا االجتماعية

وهـي  . اليت حترر كليا بلغة هاييت األصلية بديال هلذا املنطق Ayiti Fanmوتقدم صحيفة  
ولكـــن .  الـــيت تعمــل يف ميـــدان االتــصاالت  ENFOFANMمــن إنتـــاج منظمــة حقـــوق املــرأة    

 .إصداراهتا حمدودة بالنسبة إىل اليوميات، وهي تصدر بصورة غريمنتظمة
فزيــوين  أيــضا الربنــامج التلENFOFANM تنــتج ،٢٠٠٤ديــسمرب /ومنــذ كــانون األول 

ويـذاع هـذا   .  الذي يهتم جبميع املواضيع من وجهة نظر املـرأة “Vwa Fanm Yo صوت املرأة”
وهـو ُيبـث علـى      . الربنامج بلغة هاييت األصلية لبلوغ أوسع عدد من املستمعني وأكثرهم تنوعـا           

وجيـري  . )٥ (الصعيد الوطين على تلفزيـون هـاييت الـوطين، وكـذلك علـى حمطـات خاصـة حمليـة                  
صــحة املــرأة، التعلــيم، (ذا الربنــامج تنــاول مواضــيع خمتلفــة تتعلــق بقــضايا نــوع اجلــنس أثنــاء هــ

العنف ضد املرأة، املرأة يف ميدان احلقوق اإلنـسانية، واملـرأة يف جمـاالت القـرار الـسياسية وغـري                  
مموَّال من قبل اجلهات الدولية املقدمة للعون، فقـد توقـف منـذ بـضعة       ملا كان الربنامج    و). ذلك
وقـد كـان مبثابـة املبـادرة اإلذاعيـة التلفزيونيـة الوحيـدة              . هر بسبب عدم توفر الوسائل املاليـة      أش

 .من نوعها يف البالد
ومن أجل التمكن من القضاء على القوالب النمطية يف خمتلف امليادين ملصلحة التطـور            

اء وزارة االجتمــاعي للنــساء والرجــال يف هــاييت، جــرى القيــام بعــدة أعمــال، ابتــداء مــن إنــش    
ــها  . شــؤون املــرأة وحقوقهــا  ــة بــشأن العنــف املــرتيل،   : وميكــن أن نــذكر مــن بين محــالت توعي

وجلــسات تــدريب، ومحــالت إعالميــة حــول قــضايا نــوع اجلــنس؛ ومــداخالت دوريــة يف          
الصحافة حول خمتلف املسائل املتصلة هبذا املوضـوع؛ ووضـع وتوزيـع نـشرات؛ ونـشر أدوات                 

ونـشر  توليف  ة للتمييز ضد املرأة؛ وإنتاج ونشر لقطات تلفزيونية؛ و        إعالمية حول اآلثار الضار   
 . أفالم وثائقية؛ وتنظيم حلقات بث خاصة وغري ذلك

 بوشر القيام بعمل منـهجي للتوعيـة بـشأن القوالـب النمطيـة              ،٢٠٠٧واعتبارا من عام     
 إذاعيـة   بتكثيف إنتـاج حلقـات بـث ومـداخالت    سيما الاجلنسانية وأشكال العنف ضد املرأة،   

__________ 
 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٥ يف ENFOFANM متت مراجعة موقع )٥( 
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وجرى التركيز على فترة الكرنفال لتقدمي توعية مـستمرة هتـدف إىل محـل مـواطين                . وتلفزيونية
 .ومواطنات البالد على تبديل مواقفهم وتصرفاهتم

تكثيـف أعمـال التوعيـة، بـشن        مـن حيـث      منعطفـا حامسـا،      ٢٠٠٧وشكلت هناية عام     
واســتغلت وزارة شــؤون املــرأة  . محلــة وطنيــة علــى القوالــب النمطيــة واســتخدام جــسد املــرأة   

 musique en Folie )٦ (وحقوقهــا كــل مناســبات التجمعــات الكــربى، اجلديــدة مثــل مهرجــان
ــن خمتلــف       أو ــساء والرجــال م ــة الن ــال، لتوعي ــل الكرنف ــة مث ــايف،  جمــاالت التقليدي القطــاع الثق

يـات، ومـؤلفي    وباألخص املؤلفني واملؤلفات، وخمرجي وخمرجات أفالم الفيديو، واملغنني واملغن        
نـشطة أخـرى    ألوجيـري اإلعـداد     . الرقص، ومعدي املالبـس، والراقـصني والراقـصات وغريهـم         

جلسات إعالم وتدريب موجهـة إىل الـصحافيني الثقـافيني ولقـاءات مـع قـادة الـصحافة،                  : مثل
جيـايب لـذلك أثنـاء كرنفـال        إلوقد أمكـن قيـاس األثـر ا       . وحلقات بث إذاعية وتلفزيونية وغريها    

ملقطوعـات  نتظم  الرصيد امل وشكل  . ، من خالل رقصات العرض وكلمات األغاين      ٢٠٠٨عام  
 .مبناسبة الكرنفال موضوع تقريرذيعت أُاليت  لفيديوا

برنــامج وزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا باالشــتراك مــع  يتــوخى يف وفــضال عــن ذلــك،ُ  
 إىل املـسؤولني    وزارة التعليم الـوطين والتـدريب املهـين أيـضا، تنظـيم جلـسات تـدريب موجهـة                 

ــدارس حــول القوالــب النمط    ــديرات امل ــديري وم ــويني وم ــاييت   الترب ــة يف الوســط املدرســي اهل ي
ويفتــرض يف ). ٢٠٠٧عقــد جلــسات علــى مــستوى املقاطعــة الغربيــة مــع املعنــيني يف عــام    مت(

الربنامج املشترك أيضا أن خيطط جللسات تعليميـة، وتـأمني متابعتـها وتقييمهـا بـصورة منتظمـة                
ومـن املفتـرض أيـضا، إنتـاج أدوات تعليميـة           . اء على الدروس املـستفادة، والتجـارب املاضـية        بن

 .لتدريب املدربني واملدربات هبدف التأكيد على املساواة بني اجلنسني واملسؤولية الذكورية
وفضال عن ذلك، قامت وزارة التعليم الوطين والتدريب املهين بإصـدار كتيـب للتربيـة              

. جلميع التالميذ والتلميذات يتضمن فصال خمصـصا للقوالـب النمطيـة اجلنـسانية            املدنية خمصص   
وقد بـدأ احملـررون واحملـررات احملليـون يأخـذون يف االعتبـار التوصـيات املقدمـة يف هـذا االجتـاه                       

  .بتنقيح الكتب املدرسية اليت ينتجوهنا

__________ 
اســع ملختلــف الفئــات مهرجــان يــضم جمموعــات موســيقية هايتيــة مــن خمتلــف االجتاهــات وميثــل مكــان لبقــاء و  )٦( 

 .االجتماعية من السكان



CEDAW/C/HTI/7

 

64 08-41622 
 

 ٦املادة   
 قمع استغالل املرأة والعنف ضدها   

 
 راهنةاحلالة ال ١-٦ 

ــة مــن      ــسبة عالي ــران  توجــد ضــمن البيــت اهلــاييت، ن ــة الرضــائية االزوحــاالت االقت . جي
) marye(، يليهـــا الـــزواج الـــشرعي )place(األكثـــر شـــيوعا هـــي املـــساكنة قتـــران وأنـــواع اال

، تتميـز العالقـات بـني الرجـل         قترانوإىل جانب نوع اال   . )٧()vivavek(دون مساكنة   قتران  واال
 الـسيطرة علـى     “حـق ” األسـرة اهلايتيـة بقوالـب منطيـة جنـسانية تعطـي الرجـل                واملرأة يف نطاق  

وكـذلك، تـشكل املعتقـدات والقـيم     . زوجته، األمر الـذي ميكـن أن يأخـذ شـكل عنـف مـرتيل       
الثقافيــة املــسلَّم هبــا عوامــل هامــة للعنــف يف هــاييت، حيــث غالبــا مــا ُينظــر إىل العنــف كطريقــة   

 املقررة اخلاصة لألمم املتحدة ملكافحـة العنـف املوجـه ضـد     وصف تقرير(مقبولة حلل الرتاعات    
 ).“جمتمع العنف املتأصل واهليكلي” هاييت بـ )٨()٢٠٠٨(املرأة 

ــشكل        ــصاب، ي ــشكل خــاص االغت ــسي، وب ــررة اخلاصــة أن العنــف اجلن وذكــرت املق
فـاللجوء إىل االغتـصاب كـسالح سياسـي أصـبح ممارسـة متبعـة مـن                 . مشكلة خطرية يف هـاييت    

ــ ــغ عــن حــدوث هــذه األعمــال   . )٩(١٩٩١ل زمــر اجملــرمني مــع انقــالب عــام   ِقب وجيــري التبلي
ويــشكل االغتــصاب . العدوانيــة بــشكل أكثــر تكــرارا يف األحيــاء األكثــر فقــرا يف أحنــاء الــبالد  

وكـذلك تـسجََل بـشكل أكثـر     . أخـرى خطـرية  والتحرش اجلنـسي يف املـدارس اهلايتيـة مـشكلة          
، وينــتج عنــها محــل يف  )١٠(سية إزاء عــامالت اخلدمــة املرتليــة تكــرارا أعمــال عنــف بدنيــة وجنــ 

 .العديد من احلاالت
، دراســات تــبني نتائجهــا بوضـــوح    ٢٠٠٧ و ١٩٩٦وقــد أُجريــت مــا بــني عــامي       

 . وتترجم حدة مشكلة العنف ضد املرأة يف هاييت

__________ 
 .٢٠٠٢البنك الدويل،  )٧( 
 )٨( Comaraswamy, Radica, 2000. 
 ).١٩٩٤-١٩٩١(االنقالب العسكري الذي أطاح بأرستيد  )٩( 
كثريا ما تقوم األسر يف املناطق الريفية، على وجـه اخلـصوص، بإرسـال بنـاهتن املراهقـات للعمـل كخادمـات                       )١٠( 

 .ازل بدون أجوراملن يف
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 (CHREPROF)املركز اهلاييت للبحوث والعمل من أجل النهوض باملرأة  ١-١-٦ 

، ١٩٩٦ول مصدر للمعلومات فيما يتعلق بأشكال العنـف ضـد املـرأة إىل عـام                يعود أ  
حني قام املركز اهلاييت للبحوث والعمل من أجـل النـهوض بـاملرأة بوضـع دراسـة، بتمويـل مـن                     

 .، موجهة حنو تقييم العنف ضد النساء والفتيات)اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 
تعـرض لـه النـساء والفتيـات مـن أشـكال العنـف البـدين          ونظرت هـذه الدراسـة يف مـا ت         

ــسياسي وغريهــا    ــسباب، وقمــع   (واجلنــسي والنفــساين واالجتمــاعي وال ــشفوي أو ال العنــف ال
، وخلـصت إىل  )حرية املرأة، ورفض مساندهتا اقتصاديا، واالستيالء علـى ممتلكاهتـا وغـري ذلـك           

. مــن العنــف مــن أشــكال خمتلفــةمــن النــساء اهلايتيــات قــد عــشن حــاالت   )١١(يف املائــة ٧٠أن 
أكدوا أهنـم مل يـستعملوا العنـف إطالقـا ضـد املـرأة؛               )١٢(أن الرجال الذين جرى استجواهبم     إال

 منـهم يعتقـدون أن العنـف لـه مـا يـربره أحيانـا، عنـدما تكـون النـساء مـثال                        يف املائة  ٨٠ولكن  
 . ، وعندما ترفض الطاعة أو تقترف خيانة زوجية“شاذات”

صدر أيضا، فإن الـشرحية العمريـة األكثـر حرجـا، الـيت تـشهد العنـف             وحسب نفس امل   
 سـنة، وتنطـوي علـى حـوايل         ١٨  و ١٠أكثر من غريها هـي شـرحية املـراهقني مـا بـني سـن الــ                  

 . من حاالت العنف املسجلةيف املائة ٣٨
 

 (EMMUS) استطالعات معدالت الوفيات واالعتالل املرضي واستعمال اخلدمات ٢-١-٦ 
استطالع معـدالت   ”جرى تضمني    ،)١٣(ناسبة اإلصدار الثالث  مب، و ٢٠٠٠ام  خالل ع  

 وحــدة لقيــاس العنــف املــرتيل املوجــه ضــد “الوفيــات واالعــتالل املرضــي واســتعمال اخلــدمات
وأُعيـد اسـتخدام وحـدة القيـاس هـذه يف      .  سـنة ٤٥  و١٥النساء اللوايت تتراوح أعمارهن بـني    

العات، بنـــاء علـــى طلـــب وزارة الـــصحة العامـــة وجيـــري القيـــام هبـــذه االســـتط. ٢٠٠٥عـــام 
، الــشركة ORC Macroوالــسكان، مــن قبــل املعهــد اهلــاييت للطفولــة باملــساعدة الفنيــة لــشركة  

املعروفة باإلجنليزيـة   (األمريكية املسؤولة عن الربنامج الدويل لالستطالعات الدميغرافية والصحة         
ــصر  ــصحية  DHSمبخت ــة وال ــسوحات الدميغرافي ــاييت لإلحــصاء    ، وبا)، امل ــد اهل ــع املعه ــاون م لتع

تقـدمي معلومـات    ”ووضـعت وحـدة قيـاس لــ         . واملعلومات، من أجل توفري قاعـدة لالسـتطالع       
__________ 

اعتمــدت الدراســة علــى تعريــف واســع للعنــف جتــاه املــرأة، إذ أدخلــت فيــه أشــكال العنــف البــدين اخلطــري مثــل  )١١( 
االغتصاب، باإلضافة إىل أشكال احلد من احلرية أو رفض تقدمي املساعدة االقتصادية، األمر الذي يفسر ارتفاع 

ت تعتمـد علـى معـايري أخـرى لتعريـف العنـف والفئـة العمريـة                 أرقام العنـف املـسجلة ويـستتبع تباينـا مـع دراسـا            
 .موضوع البحث

 . شخص للتعرف على أبعاد املشكلة٥٠٠استخدمت الدراسة عينة من  )١٢( 
 )١٣( EMMUS II. 
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عن حدوث أي عمل عنفي يقترفه الزوج أو أشخاص آخرون ضـد نـساء تزيـد أعمـارهن عـن            
 .)١٤(“ سنة١٥

عـل مجـع    جت”ويعترف الباحثون والباحثات بوجود ثقافـة صـمت حـول العنـف املـرتيل                
ــصعوبة    ــالغ ال ــرا ب ــات أم ــر يف     .  )١٥(“البيان ــدات، يظه ــة واملعتق ــق باألفكــار املوروث ــا يتعل وفيم

 من النساء اللوايت عانني من العنف املرتيل يعتقـدن بـأن   يف املائة ٤٨أن  EMMUS IIIاستطالع 
، رفيقهــاضــرب املــرأة لــه مــا يــربره إذا أمهلــت هــذه األخــرية أوالدهــا، وخرجــت دون إعــالم    

نس معــه، أو كانــت ال تطهــو جيــدا ، أو رفــضت ممارســة اجلــرفيقهــاكانــت غــري متفقــة مــع  وأ
 .، أو كانت تتحدث إىل رجال آخرينيف الوقت املناسب أو

اللــوايت يعــشن أو ) يف املائــة ٣٠(ويــبني االســتطالع أن حــوايل ثلــث النــساء اهلايتيــات  
سـواء كـان عنفـا بـدنيا، عاطفيـا      ،  رفيقال/عشن حياة زوجية، قد تعرضن للعنف من قبل الزوج        

وبالنـسبة إىل العنـف     .  سـنة  ١٥أو جنسيا أو جمموعة مـن هـذه األشـكال، اعتبـارا مـن سـن الــ                   
ــــن لــه يف وقــت أهنــن تعرض) يف املائــة ٢٧(البــدين، أعلــن مــا يزيــد عــن ربــع النــساء اهلايتيــات  

تعـرض للعنـف    إال أن عـدد حـاالت ال       .رفـيقهن  سنة من جانب زوجهـن أو        ١٥ منذ سن الـ   ما
، وخاصة النساء مـن     )يف املائة  ٣٧(دون مساكنة   قتران  هو أكثر ارتفاعا بني النساء يف حالة اال       

 ).يف املائة ٤١(سكان مقاطعة أرتيبونيت 
 مـــن احلـــاالت، قـــد يكـــون مرتكـــب العنـــف فـــردا أو أفـــرادا غـــري   يف املائـــة ٤٦ويف  
 رفيـق ال/ن مرتكـب العنـف هـو الـزوج         من النساء صـرحن بـأ      يف املائة  ٣٢إال أن   . رفيقال/الزوج
ــده ــتطالع  . وحـ ــاء االسـ ــام    EMMUS-IIIويف أثنـ ــري يف عـ ــذي أجـ ــذه  ٢٠٠٠الـ ــت هـ  كانـ

 ). تباعايف املائة ٢٨  و٤٤ (٢٠٠٥املستويات قريبة جدا من تلك املسجلة يف عام 
مقابـل   (٢٠٠٧ مـن النـساء اهلايتيـات يف عـام           يف املائـة   ٢٥وبصورة عامة، نالحظ أن      

أعلنـت تعرضـها ألعمـال عنـف     )  EMMUS-III أثنـاء االسـتطالع   ٢٠٠٠ يف عـام  ئةيف املا ٣٠
وكانــت أعمــال . ، وأن هــذا العنــف كــان بــدنيا، وعاطفيــا أو جنــسيارفيقهــا/مــن قبــل زوجهــا

ويف . ، أعمــال عنــف بــدين أو جنــسي )يف املائــة ٢٠( امــرأة ٥٠العنــف املرتكبــة ضــد حــوايل  
) يف املائـة   ٨ (“معتـدل ”لى شكل عنـف بـدين سـواء          من احلاالت، كان العنف ع     يف املائة  ١٤

 مـن احلـاالت، تعرضـت النـساء ألعمـال عنـف جنـسية،               يف املائة  ١١يف  ). يف املائة  ٦ (أو قاسٍ 
 . من احلاالت، تعرضت ألعمال عنف عاطفيةيف املائة ١٧ويف 

__________ 
 .EMMUS-III) (٢٠٠٠ ،استطالع معدالت الوفيات واالعتالل املرضي واستعمال اخلدمات )١٤( 
 )١٥( Emmus 2000. 
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  (SOFA)نشرة منظمة تضامن نساء هاييت  ٣-١-٦ 
 بالتعـاون مـع مركـز الدراسـة والتعـاون           (SOFA)درت منظمة تـضامن نـساء هـاييت         أص 
وصـدرت هـذه الوثيقـة    . )١٦(٢٠٠٢ تقريرا ذا طابع نوعي حول العنف يف عام          (CECI)الدويل  

وهـي تتـضمن    ) PAPAFV (“النـساء ضـحايا العنـف     ساندة  برنامج الدعم حلمايـة ومـ     ”يف إطار   
وض بــاملرأة نتــائج املــشاورات الــيت أجريــت مــع نــساء وكــذلك مــع قــيمني وقيمــات علــى النــه 

 .مقاطعات) ٥(والدفاع عن حقوقها مت اختيارهم من مخس 
ــداءات، ودوث كن حــاوتــشكل النــشرة توليفــة جتمــع بــني أمــ    الــسمات احملــددة االعت

، ونقـص املـوارد للمـرأة، وحالـة      شـيوع الفقـر بـني النـساء       وهي تثبـت أن     . لمعتدين والضحايا ل
وأن ممارسة العنف ضد املـرأة تـتم        . لعنفخضوعها، تضعها يف وضع الضحية احملتملة ألعمال ا       

 يف اجملتمـع    ني، واألب، واألخ، وأشـخاص معـروف      رفيـق ال(من قبل عـدة أنـواع مـن األشـخاص           
املــرتل، والــسوق، (وأن العنــف حيــصل يف أوســاط خمتلفــة ) احمللــي وحــىت مــن الــسلطات العامــة

 ).واحملالت، والشارع، والكنيسة، وأثناء الكرنفال، وغري ذلك
 

 )مرتل املرأة (“Kay Fanm”التقارير الدورية ملنظمة  ٤-١-٦ 
، املنظمة الوحيدة اليت توفر خـدمات اإليـواء،   Kay Fanmر املنظمة غري احلكومية ُتصِد 

ــاالت       ــن حـ ــة عـ ــارير دوريـ ــرات، تقـ ــتقبال القاصـ ــؤخرا السـ ــز مـ ــد املراكـ ــشأت أحـ والـــيت أُنـ
 .املسجلة العنف

ــة     ــا مــن خــدمات املــساعدة القانوني ــوانطالق ــوفر هــذه املنظمــة   ساندة وامل النفــسانية، ت
 . من الناحيتني الكمية والنوعيةامصدر معلومات موثوق

 
 ٢٠٠٦االستطالع حول العنف الذي أجـري علـى النـساء يف اهلـضبة الوسـطى يف عـام                    ٥-١-٦ 

 من قبل حركة مزارعي باباي
الـة الكنديـة    التابعـة للوك Kore Fanmيؤكد هذا االستطالع، املموَّل من قبـل مؤسـسة    

 منـاطق ريفيـة يف اهلـضبة العليـا واهلـضبة      ٤ امرأة من ٢٠٠، الذي مشل    )ACDI(للتنمية الدولية   
الــسفلى يف املقاطعــة الوســطى املعروفــة بــصعوبة الوصــول إليهــا، اتــساع نطــاق العنــف املــرتيل    

نـهج  ي وال الكمـ نـهج   وقد مسحت املنهجية اليت جتمع بـني ال       . والعنف اجلنسي يف الوسط الريفي    
ــى ال      ــال علـ ــيطرة الرجـ ــول سـ ــات حـ ــع معلومـ ــوعي جبمـ ــر،    النـ ــذا األمـ ــصورهم هلـ ــساء وتـ نـ

__________ 
 .٢٠٠٢سبتمرب /أيلول، CECI/SOFA، امة للعنف املوجه ضد النساء والفتيات يف هاييتاحلالة الع )١٦( 
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تـساع نطـاق هـذا الوضـع وآفــاق     أشـكال جتلـي العنـف املوجـه ضـد املــرأة، وتطـور وا       وخمتلـف 
 .املتاحةالعمل 

ويفيد استطالع من هذا النوع يف التعرف بشكل أفضل على الوسط الريفـي، وينبغـي                
وهــو يــسمح أيــضا مبالحظــة أن النــصوص القانونيــة اجلديــدة   . الــوطينأن ُيعمــم علــى الــصعيد 

املتعلقة مبوضوع االغتصاب ليست معروفة، وأن اخلطـة الوطنيـة ملكافحـة أشـكال العنـف ضـد                  
سـتطالع عـن   الوتعرب التوصية األخـرية مـن تقريـر ا   . املرأة مل تصل بعد إىل هذه املناطق النائية    
 أن تقــيم شــراكة مــع هيئــة التنــسيق الــوطين للــدفاع عــن  أنــه مــن املفيــد حلركــة مزارعــي بابــاي

 .حقوق املرأة، وهيئة التنسيق الوطين ملكافحة أشكال العنف ضد املرأة
 

الدراسة املتعلقة بالعنف على أساس نوع اجلنس يف هاييت اليت نفذهتا وزارة شؤون املرأة               ٦-١-٦ 
 ٢٠٠٦وحقوقها يف عام 

، حلـساب وزارة  “مواجهة العنف ضـد املـرأة    ”وان  أُجنزت هذه الدراسة، اليت حتمل عن      
، صرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة      وحظيت يف تنفيذها بالدعم املـايل ملـ       . شؤون املرأة وحقوقها  

وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، والدعم الفين من قبـل مكتـب تقنيـة اإلدارة والتنـشيط                  
(TAG)والتسيري  

جلهـود الوطنيـة يف جمـال مكافحـة العنـف،           مـساندة ا   الدراسة هـو     وهدف. )١٧(
وتثبـت  . “ة أشـكال العنـف احملـددة ضـد املـرأة          اخلطـة الوطنيـة ملكافحـ     ”وعلى األخـص تطبيـق      

الدراسة، من الناحية النوعية، أن هناك عوامل عديدة، داخلية وخارجية علـى حـد سـواء، حتـد             
جملتمـع املـرأة، واخلجـل،      الصمت الـذي يطـوِّق فيـه ا       : من فعالية إجراءات منع ومكافحة العنف     

كــل الطبيــة، والقــضائية، واالجتماعيــة، وكــذلك عــدم تنــسيق       اواخلــوف، وعــدم فعاليــة اهلي  
 .املبادرات بني القطاعات

ــشريع اهلــاييت،         ــل الت ــات وحتلي ــع البيان ــة األوىل مــن الدراســة جتمي ــد تناولــت املرحل وق
لـــت املرحلـــة الثانيـــة إجـــراء وتناو .والدراســـات والـــربامج احلكوميـــة وغـــري احلكوميـــة املتاحـــة

، الواقعـة يف املقاطعـة   Cayes-Jacmelحمافظـة  (استطالع على مستوى ثالث حمافظات يف الـبالد    
 الـشرقية، وحمافظـة   - ، الواقعة يف املقاطقة الشمالية Ouanamintheالشرقية؛ وحمافظة    - اجلنوبية

Gressier  ــة ــة الغربي ــة يف املقاطع ــذا اال  ). ، الواقع ــت يف ه ــد اتبع ــة  وق ــ”ســتطالع منهجي  سارامل
، واخــتريت تقنيــة املقابلــة شــبه املربجمــة جلمــع البيانــات مــن مــسؤويل املؤســسات     )١٨(“احلــرج

__________ 
، اليت  Myriam Merletعلى وجه التحديد من قبل قسم البحوث التابع ملكتب الدراسات، حتت إشراف السيدة  )١٧( 

 .تشغل حاليا منصب رئيسة ديوان الوزيرة
 .“ احلرجسارامل”نهجية ابتدعت منظمة البلدان األمريكية للصحة م )١٨( 
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) ٣٠(وأجريت يف املرحلـة الثانيـة ثالثـون         . وحصل نفس الشيء بالنسبة لتنقيح املراجع     . املعنية
مقابلــة ) ٢٦(ضــحايا العنــف املــرتيل واجلنــسي، وســتة وعــشرون مــن مقابلــة معمقــة مــع نــساء 

مقابلـة مـع جمموعـات نقـاش يف املقاطعـات        ) ١٥(أخرى مع مقدمي اخلـدمات، ومخـسة عـشر          
 . ما فوقف سنة ١٥وتناولت هذه الدراسة نساء وفتيات تبلغ أعمارهن . الثالثة املستهدفة

، يـبني حتليـل البيانـات أنـه     ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ومبوجب التقرير النهائي الصادر يف   
، حيـق للرجـل أن يـضرب        )يف املائـة   ٢١( نـساء تنـاوهلن االسـتطالع        ٥ مـن كـل      بالنسبة المرأة 

وتقبـل  ). يف املائـة   ٢٠(عندما خترج هـذه األخـرية دون إبالغـه أو هتمـل األوالد              رفيقته  /زوجته
 مــن جممــوع احلــاالت موضــوع  يف املائــة ٨  و٧بــني (نــسبة مئويــة مرتفعــة نــسبيا مــن النــساء   

 إذا مـا تــسببت يف إحــراق الطعــام، وعانــدت أو رفــضت  بــأن يــضرب الرجــل زوجتــه) البحـث 
 .ممارسة اجلنس معه

ــى واحــد مــن هــذه         ــهن عل ــابالت موافقت وأكــد حــوايل ثلــث مــن أُجريــت معهــن مق
، )يف املائـة   ٣٦(وعلى العموم، تـشاطر هـذه اآلراء النـساء غـري املثقفـات              . األسباب على األقل  

ــد    ــددة املوالي ــساء املتع ــة ٣٨(والن ــي    ، و)يف املائ ــسكن يف وســط ريف ــوايت ي ــساء الل يف  ٣٤(الن
وجتدر اإلشارة إىل أن أعلى نسب املوافقة على واحـد علـى            ). يف املائة  ٣٢(، والعازبات   )املائة

، والنـساء  )يف املائـة  ٤٢(األقل من هذه األسباب احملددة، هي بني النساء يف املقاطعـة الوسـطى             
 ). يف املائة ٤٠(يف أكثر األسر فقرا 

تناد إىل االســتطالع يف املقاطعــات الثالثــة، فــإن التــصور العــام للنــساء ضــحايا   وباالســ 
العنــف، وملقــدمي خــدمات الرعايــة وأعــضاء اجملتمــع احمللــي، هــو أن مــستوى العنــف يف هــاييت  

وهــم يعتقــدون إذن بوجــود عالقــة بــني  . للغايــة، وهــي حقيقــة تــنعكس ضــمن األســرة  مرتفــع
ووفقــا ملالحظــاهتم، فــإن أكثــر مظــاهر العنــف   . اجلنــسيالعنــف االجتمــاعي والعنــف املــرتيل و 

). االغتـصاب (نـسي خـارج املـرتل    تكرارا هي أعمال العنـف البـدين املـرتيل وأعمـال العنـف اجل        
أشكال العنف النفسانية فقد جرى إمهاهلا أو أهنا ال تؤخذ عمومـا يف االعتبـار كـشكل مـن              أما

ي االعتــراف بـالعنف اجلنــسي حبــد  وال جيـر ). حـسب رأي مقــدمي اخلــدمات (أشـكال العنــف  
ذاته يف حياة الـزوجني، وتؤخـذ باالعتبـار فقـط أشـكال العنـف البـدين املتـصلة مبراحـل العنـف                       

 بأنــه عنــف متكــرر “انعــدام املــسؤولية األبويــة”وتــصف النــساء البالغــات يف اجملتمــع . اجلنــسي
دمات، خرافــات وكــذلك، توجــد بــني أفــراد اجملتمــع احمللــي، وحــىت بــني مقــدمي اخلــ . وخطــري

بـاألخص تـويل   (وقوالب منطية للعنف من شأهنا أن جتعل تقـدمي املـساعدة للـضحايا أمـرا صـعبا              
والرسـوم  ) ٣ -١(وتظهـر اجلـداول     . ، وتسهم يف التنديـد هبـن مـن قبـل اجملتمـع احمللـي              )الرعاية
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رأة من املرفق الثالث خـصائص احلـاالت املـسجلة لـدى وزارة شـؤون املـ        ) ٣  و ٢  و ١(البيانية  
 .٢٠٠٧-٢٠٠٣فترة  الوحقوقها يف 

 
 أشكال العنف املتصلة بظواهر اهلجرة ٢-٦ 

يتبني من البيانات املأخوذة من وثيقة االستراتيجية الوطنية للنمو واحلد مـن الفقـر لعـام      
، أن هناك هجرة مومسية للمـزارعني واملزارعـات الفقـراء، حبثـا عـن أعمـال مؤقتـة، تـتم           ٢٠٠٧

ويـشكل هـؤالء قـسما هامـا مـن قـوة العمـل يف               . يـة مهوريـة الدومينيك  اجل  منذ عقود كـثرية إىل    
ــول ــسود       . احلق ــث ت ــزارع، حي ــة يف امل ــاجرون يف عزل ــامالت امله ــال والع ــؤالء العم ــيش ه ويع

. ويتم إرجـاعهم إىل بلـدهم عنـوة وجتـاوزا حلقـوقهم       . ظروف سيئة وُتمتهن حقوقهم باستمرار    
الت عــرب قنــوات توظيــف غــري رمسيــة وحمفوفــة   وبــالرغم مــن الــصعوبات، تتواصــل هــذه التــنق  

 .باملخاطر، األمر الذي يدل على شعور باليأس، وانعدام اآلفاق أمامهم يف بلدهم
قاعدة مـن اجلمعيـات واملنظمـات        (GARR)  مساندة العائدين والالجئني   فريقشكل  يو 

. يـة الدومينيكمهورية  اجلغري احلكومية العاملة على مشكلة اهلجرة، بشكل أساسي بني هاييت و          
 االعتـداء علـى األطفـال، يف املنطقـة احلدوديـة           سـيما  الوملواجهة أعمـال االغتـصاب املتكـررة،        

، قــدمت جمموعــة مــساندة العائــدين والالجــئني، فــضال عــن التنديــد هبــذه    ٢٠٠٧ خــالل عــام
وتثبت التوصـيات احملـددة الـيت تتنـاول         . اجلرائم، توصيات للسلطات ومسؤويل الصحة والعدل     

 االجتماعية، وتدريب املتدخلني، وتطبيـق مرسـوم        -هادة الطبية وبروتوكول الرعاية الطبية      الش
ثر التدابري القانونية املتخذة من قبل احلكومـة والتطبيـق          أ ملالحقة اجملرمني،    ٢٠٠٥ يوليه/ متوز ٦

 . التدرجيي خلطة العمل ملكافحة أشكال العنف ضد املرأة
ــساعا ظــاهرة     ــل ات ــسبة أق ــة،  وتالَحــظ بن ــق با   اهلجــرة اجملازف ــا يتعل ــات وذلــك فيم لفتي

وعلى العموم، تكـون هـؤالء      . هاماالويب، وغيانا، وجزر الب   واألمهات اللوايت يهاجرن حنو غواد    
وبـالنظر إىل وضـعهن، جيـري       . النساء والفتيات يف حالة عبور حنو الواليات املتحـدة األمريكيـة          

دفع هلن مرتبـات هزيلـة   وُت. يف ورش البناءاستغالهلن يف مزارع قصب السكر، والنب، وكذلك      
 .وغالبا ما تتعرضن للعنف اجلنسي

 
 االجتار بالنساء والفتيات ٣-٦ 

، وتـبني   االجتـار باألشـخاص وهتريبـهم     تواجه مجهورية هاييت صعوبات خطرية يف جمال         
دراسة وضعتها منظمة الدول األمريكية حول هذا املوضوع أن أكثر من مليـونني ونـصف مـن                 

 سـنة، هـم ضـحايا       ١٨شخاص، من بينهم مليون ونـصف مـن األطفـال تقـل أعمـارهم عـن                 األ
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وتقدم هذه الدراسة أيضا إحصاءات هامة حول عدد الرجال املهـربني باملقارنـة            . هذه املمارسة 
 .)١٩( تباعايف املائة ٤٤  و٢٥مع عدد النساء املهربات، بنسبة 

زاء مـصري النـساء واألطفـال الـذين         وتبدي وزارة شؤون املـرأة وحقوقهـا قلقـا خاصـا إ            
وقـــد ُوضـــع مـــؤخرا مـــشروع قـــانون يتنـــاول مكافحـــة االجتـــار . هـــم أكثـــر الـــضحايا ضـــعفا

وزارة العدل واألمن العـام، ووزارة الـشؤون االجتماعيـة    (باألشخاص من قبل الوزارات املعنية  
حتت إشـراف  ) قهاوالعمل، ووزارة الداخلية واجملموعات اإلقليمية، ووزارة شؤون املرأة وحقو       

وزارة الــشؤون اخلارجيــة، ومبــشاركة منظمــات اجملتمــع املــدين مثــل جمموعــة مــساندة العائــدين  
ووكاالت التعاون الدويل مثل منظمة األمم املتحـدة للطفولـة، ومؤسـسة التنميـة               )٢٠(والالجئني

 ).PADF(للبلدان األمريكية 
علـى عـدد   تـصديق  وقـد مت ال . تيـات النـساء والف االجتـار ب ويف البالد تشريع وطـين حيـرِّم       

 :ومن بني القوانني الوطنية ميكن أن نذكر. ذلكتصلة بمن الصكوك الدولية امل
 ٣، والفقـرة    ٩٨  و ٨٨  و ١٩، واملـواد    ١٦ مـن املـادة      ٢الفقـرة    (١٩٨٧دستور عام    • 

 ؛)٢٧٦ من املادة ٢ و ١، والفقرتان ٢٧٦  و٢٦١، واملادتان ٩٨من املادة 
، الذي يفرض عقوبة على الـرحالت       ١٩٨٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧رخ  املؤاملرسوم   • 

 ؛)٣  و١املادتان (غري النظامية 
الذي يعاقََب على تغـيري مكـان النقـل كجرميـة      (٣٣٨ و٣٣٧القانون اجلنائي، املادتان    • 

 ؛ )استغالل للثقة واحتيال
 التبين؛بشأن  ١٩٧٤بريل أ/ نيسان٤  املؤرخرسومامل • 
 جتديد قانون العمل؛بشأن  ١٩٦١سبتمرب / أيلول١٢  املؤرخرسومامل • 
ور معهـد الرفـاه االجتمـاعي       بـشأن د   ١٩٨٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤  املؤرخ قانونال • 

 ؛IBESR)(والبحوث 
 ، الذي مينع العقاب اجلسدي؛٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٠ املؤرخ قانونال • 

__________ 
، دراسة قانونية حـول االجتـار باألشـخاص يف هـاييت، استـشهدت هبـا كـل مـن                 ٢٠٠٦املنظمة الدولية للهجرة،     )١٩( 

Magalie MARCELIN و Melanie CLERGE ٢٦  و١٦ حمررتا هذه الدراسة، صفحة. 
 )٢٠( GARRجمموعة مساندة العائدين والالجئني . 
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ق مبنــع مجيــع أشــكال اســتغالل الثقــة،  املتعلــ٢٠٠٣ يونيــه/ حزيــران٥ املــؤرخ قــانونال • 
وسوء املعاملة، أو التعامل غري اإلنساين مع األطفال والقضاء عليها، الذي يلغي فـصل              

 .قانون العمل

ومن بني االتفاقات الدولية، عالوة على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد               
 : ما يلياملرأة، جيدر ذكر

 ؛١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٢٣عة يف اتفاقية حقوق الطفل املوق • 

االتفاقيــة املتعلقــة حبظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال واختــاذ إجــراءات فوريــة للقــضاء  • 
 ؛٢٠٠٧مايو / أيار١٥، املصدق عليها يف ١٨٢عليها، رقم 

 ؛)٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول(االتفاقية الدولية بشأن االجتار الدويل باألحداث  • 
/ تــــشرين األول(عــــرب الوطنيــــة  املتحــــدة ملكافحــــة اجلرميــــة املنظمــــة اتفاقيــــة األمــــم • 

 ؛)٢٠٠٥ أكتوبر

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، املكمـل             • 
 التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

ــد    •  ــار الـ ــشأن االجتـ ــة بـ ــدان األمريكيـ ــة البلـ ــداث، اتفاقيـ ــا يف  ويل باألحـ ــصدق عليهـ املـ
 ؛١٩٨٠ عام

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغـاء             • 
 ويف إنتاج املواد اإلباحية؛

 االتفاقية املتعلقة بإلغاء السخرة؛ • 
 ؛٢٠٠٧يو ما/ أيار١٥اتفاقية احلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل، املصدق عليها يف  • 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم، الـيت أصـبحت                • 

 ؛٢٠٠٣ يوليه/سارية املفعول يف أول متوز
/  آب١٨ عليهـــا يف تـــصديق الاتفاقيـــة البلـــدان األمريكيـــة حلقـــوق اإلنـــسان، الـــيت مت  • 

 .١٩٧٩أغسطس 
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تمع املـدين تبـدي     عات أخرى من اجمل   وميكن القول أن منظمات حقوق اإلنسان وجممو       
فهــي تنفــذ وتنــشر االســتطالعات،  . )٢١(نــشاطا كــبريا يف هــذا اجملــال كمــا يف جمــاالت أخــرى  

ــة، وتـــستمر يف نفـــس الوقـــت    ــاءات التـــدريب والتوعيـ ــلة الـــدعوة وتـــنظم لقـ لـــدى يف مواصـ
 .املعنية السلطات
ألشــخاص مــن وباإلضــافة إىل ذلــك، ختصــصت بعــض اجلمعيــات يف ميــدان االجتــار با  

وقد قامـت هـذه اجملموعـة       . اجلنسني وهتريبهم، مبا يف ذلك جمموعة مساندة العائدين والالجئني        
مهوريـة  اجل بأعمال كثرية من أجل استقبال األشـخاص املطـرودين مـن             ١٩٩١اعتبارا من عام    

، وقــدمت العــون لألشــخاص ذوي أكثــر األوضــاع صــعوبة، وشــاركت يف إعــادة  يــةالدومينيك
، وقامت بتوعية الـرأي العـام حـول وضـع املهـاجرين واملهـاجرات اهلـايتيني                 تمع اجمل إدماجهم يف 

ــة       ــدود اهلايتيـ ــى احلـ ــاري علـ ــم اجلـ ــار هبـ ــخاص واالجتـ ــهريب األشـ ــددت بتـ ــرهم، ونـ  - وأسـ
علـى الـصعيد     الدومينيكية، ودافعـت عـن احتـرام حقـوق هـؤالء املهـاجرين واملهـاجرات سـواء                

مـساندة  فريـق   اء حالـة انعـدام القـانون علـى احلـدود، قـام              وإز. الوطين أم علـى الـصعيد الـدويل       
العائدين والالجئني بتوسيع نطاق عمله ليـشمل خمتلـف أنـواع االنتـهاكات للحقـوق اإلنـسانية                 

 . يف هذه املنطقةدثاليت حت
 

 البغاء ٤-٦ 
وهــذا الــصمت مــن جانــب القــانون . لــيس البغــاء حمــددا أو ممنوعــا يف التــشريع اهلــاييت  

إال أن العقوبـات  .  يف األمـاكن العامـة  سـيما  اللواقع ممارسة البغاء يف أمـاكن خمتلفـة،      خيول يف ا  
يف القانون اجلنـائي تطـال أشـكال اإلسـاءة إىل التقاليـد واألفعـال الفاضـحة، دون احلـديث عـن               

). ٢٠٠٥ يوليـه / متـوز  ٦ املساس بالتقاليد، مرسوم     - ا مكرر ٤بند  ال(الوساطة يف شؤون البغاء     
يء إىل التقاليد، بـالتحريض والتـشجيع أو التـسهيل املتكـرر إلفـساد الـشبان، مـن                  كل من يس  ”

ــة      ــشرة، خيــضع لعقوب ــة ع ــذا اجلــنس أو ذاك، دون ســن الثامن ــهر إىل    ه ــتة أش ــن س ــسجن م  ال
داب العامــة، باقترافــه أعمــاال كــل شــخص ينتــهك حرمــة اآل ” و). ٢٨١املــادة  (“... ســنتني

د األشخاص من هذا اجلـنس أو ذاك، يعاقـب بالـسجن            أحياء  مداعبة من شأهنا أن ختدش ح      أو
 ).٢٨٣املادة  (“ملدة تتراوح بني ثالثة أشهر وسنة

__________ 
 )٢١( GARR عائدين والالجئني، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، واملنظمـة الدوليـة للـهجرة، ومنظمـة               مساندة ال   فريق

 ووكالــة املــساعدة األمريكيــة، مؤســسة التنميــة للبلــدان األمريكيــة، ، وSant Pon Ayiti اإلغاثــة الكاثوليكيــة، و
للنهوض حبقـوق   Jeannot Succes شبكة ثنائية القوميةال، وWorld Vision ، وخطة هاييت، وSave the Children و

 .اإلنسان والدفاع عنها
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ــة ذات طــابع اجتمــاعي، ألن       ــها خاضــعة لعقوب ــة ولكن فالبغــاء إذن هــو ممارســة مقبول
ولكن دولة هاييت قد وضـعت هيكليـات   . الباغيات هن موضع شجب، وهن أيضا موضع متييز   

 .من األمراض املنقولة باالتصال اجلنسيلوقايتهن ومحايتهن 
اآلن إىل و. ومعهـد الرفــاه االجتمــاعي والبحـوث هــو جهــاز الدولـة املكلــف مبتابعتــهن    

، ٢٠٠٧مـارس  /ولكن يف شـهر آذار  . توجد مجعية للباغيات حمددة ومعترف هبا هبذه الصفة        ال
ــة وثالثــني    ــة وثالث ــة إىل وزارة شــؤون ا) ١٣٣(تقــدمت جمموعــة مــن مائ ملــرأة وحقوقهــا باغي

 .تلتمس املساعدة من أجل اإلقالع عن هذه املمارسة
 

 األعمال اجلارية واإلجراءات املقترحة  ٥-٦ 
 احللول النابعة من احلكومة ١-٥-٦ 

قامت وزارة شؤون املرأة وحقوقها ومعهد الرفاه االجتماعي والبحـوث بالبحـث عـن               
وال زالــت هــذه املبــادرة يف . شــخاصاســتراتيجيات مناســبة مــن أجــل إعــادة إدمــاج هــؤالء األ 

 .مرحلة حتديد احلاجات مع األشخاص املعنيني من أجل تعيني إطار التدخل
فبالنسبة إىل موضوع العنف، تقترح دراسة قامت هبا وزارة شؤون املرأة وحقوقهـا يف               

 : ما يلي٢٠٠٦عام 
توكــوالت  إعــداد برو-علــى مــستوى وضــع وتطبيــق بروتوكــوالت الرعايــة واملتابعــة   • 

اسـتالم  (تباعها يف خمتلف املراحـل      ارعاية للمؤسسات املعنية، تصف األصول الواجب       
الــصحية، والنفــسانية، وفيمــا يتعلــق  (الــشكاوى، وتــسجيل احلــاالت، وتــويل الرعايــة  

 ؛)واالحنراف، وإجراءات محاية الضحايا واملتابعة) بالشرطة والقضاء
وارد املتاحـة علـى صـعيد اجملتمـع احمللـي هبـدف           تقييم امل  -على مستوى محاية الضحايا      • 

 طر؛يتهددهم اخلإنشاء مراكز إليواء النساء واألوالد الذين 
 تــدريب مــوظفي خمتلــف املؤســسات علــى  -علــى مــستوى مجــع البيانــات والبحــوث   • 

ــن ســجل احلــاالت          ــدة م ــسيمة وحي ــات إىل ق ــل املعلوم ــتمارة ونق ــة االس ــة تعبئ طريق
 تــأمني ، وباإلضــافة إىل ذلــكورة دائمــة،نــات وحتليلــها بــصوتطــوير آليــات جلمــع البيا

 دورية االستطالعات حول انتشار العنف على أساس اجلنس يف البلد؛
 وضــع برنــامج تثقيفــي حــول ظــاهرة - علــى مــستوى الوقايــة واالتــصال االجتمــاعي  • 

ويفتـرض يف هـذا الربنـامج أن يؤكـد علـى الوقايـة مـع                . العنف للـسكان بـصورة عامـة      
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. ركيز على العوامل الثقافية اليت تبقـي حـاالت مـن العنـف ضـد املـرأة طـي الكتمـان           الت
 ومشول الرجال كفريق مستهدف؛

 الـسعي للحـصول علـى املوافقـة علـى قـانون حمـدد           -ات  على مـستوى تنقـيح التـشريع       • 
ويفترض يف هذا القـانون أن يـؤمن إطـارا قانونيـا لظـواهر العنـف                . بشأن العنف املرتيل  

 شمولة يف التشريع احلايل مثل أشكال العنف النفساين واالقتصادي؛غري امل
عمـل لتـدريب أشـخاص    ظيم حلقات  تن-على مستوى حتسني تطبيق القوانني القائمة       • 

وموظفـون يف الـشرطة، علــى   ) قـضاة وحمـامون وغريهـم   (رئيـسيني يف النظـام القـضائي    
 ئم االغتصاب؛، الذي يزيد العقوبات على جرا٢٠٠٥ يوليه/ متوز٦مرسوم 

 وضع برنامج لتدريب ومتابعة املـوارد البـشرية         -على مستوى تدريب املوارد البشرية       • 
اليت تعمل على منع العنف املرتيل واجلنسي يف املؤسسات احلكومية ويف اجملتمـع املـدين               

 .وتويل رعاية ضحاياه

 :وتقترح الدراسة أيضا 
 تويل رعاية ضحايا أعمال العنـف ضـد         إكمال وضع سجل باملنظمات العاملة يف جمال       • 

 املرأة على املستوى الوطين واإلقليمي ونشرها على املستخدمني؛
حــسب رعايــة تعزيــز التنــسيق املــشترك بــني الــوزارات واملؤســسات بإنــشاء شــبكات     • 

املناطق اجلغرافيـة، تـؤمن خدمـة متكاملـة لـضحايا العنـف املـرتيل واجلنـسي، وتـرافقهن                   
ــي      و. حــىت حــل املــشكلة  ــة تــضم ممثل ــدريب جلــان حملي ــرح ت ــك، مــن املقت ــق ذل لتحقي

الطبيــب أو املمرضــة املــسؤولة عــن املركــز   (لخــدمات لقدمــة املوممــثالت املؤســسات 
ــة وغريهــم /ة الــشرطة ومــسؤول/الــصحي، ورئــيس وميكــن ). ة املنظمــة غــري احلكومي

، أن ملنظمــات حكوميــة قائمــة، ســبق هلــا وأن قامــت بــدور املرافــق واملتــابع للحــاالت  
وزارة أن تقـوم    ويفتـرض   . “ممارسـات عمليـة جيـدة     ”تقدم جتربتها لكي تستخدم كــ       

 .بدور قيادي يف إنشاء هذه الشبكات شؤون املرأة، من خالل مكاتبها يف املقاطعات
 

األعمال املنجزة من قبل هيئة التنسيق الوطين ملكافحة أشكال العنف ضد املـرأة وبعـض                ٢-٥-٦ 
 املؤسسات

 :نذكر ما يليميكننا أن  
 اعتماد خطة وطنية ملكافحة أشكال العنف ضد املرأة؛ • 
 تطبيق بروتوكول للعناية بضحايا العنف؛ • 
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  ساعة اليت تلي االغتصاب؛٧٢وضع بروتوكول لتويل رعاية الضحايا خالل الـ  • 
مات لــضحايا أشــكال حمــددة للعنــف وضــع قائمــة مؤقتــة باملؤســسات الــيت تقــدم اخلــد • 

 ة؛املرأ ضد
وضــع دليــل للمــدرب واملدربــة وكتيــب للتــدريب علــى تــويل رعايــة ومتابعــة ضــحايا    • 

 أعمال العنف اجلنسية لغرض استعماهلما من قبل العاملني يف الرعاية؛
 ؛ هبموالعناية الطبية وضع برنامج الستقبال ضحايا أعمال العنف • 
عمـال الواجـب القيـام هبـا     توزيع نشرات باللغة الفرنسية ولغة هـاييت األصـلية حـول األ        • 

 يف حال االعتداء اجلنسي، كالشهادة الطبية وغري ذلك؛
تنظيم لقاءات إقليمية، حتت إشراف وزارة شؤون املرأة وحقوقها، للتوعيـة والنـهوض              • 

 باألدوات اليت طورهتا؛
مـــن اســـتعماهلا علـــى مـــستوى جتريبيـــة إجنـــاز قـــسيمة مجـــع البيانـــات وتنفيـــذ مرحلـــة  • 

 سسات؛املؤ خمتلف
ــة عنـــف مـــسجلة يف بعـــض  ) ٥١١(تقـــدمي حتليـــل خلمـــسمائة وإحـــدى عـــشرة    •  حالـ

 املؤسسات، من بينها حاالت عنف ضد املرأة؛
 تدريب العاملني يف هيكليات التدخل يف جماالت الصحة والعدالة؛ • 
، املنظمة غري احلكومية العاملـة علـى مكافحـة          (FOSREF)مؤسسة صحة اإلجناب    قيام   • 

خدمات خمصصة للعـامالت    بافتتاح  يدز بني الشباب،    اإل/ملناعة املكتسب مرض نقص ا  
 يف جمال اجلنس؛

، لثنائيـات التربويـة   ، املـشروع الـذي يغطـي احلمايـة عـن طريـق ا             LAKAYعمل مركـز     • 
 ويضمن تويل رعاية العامالت يف جمال اجلنس؛

لكاملـة لـضحايا   بناء على مبادرة منظمات نـسائية، مت وضـع هيكليـات لتـويل الرعايـة ا           • 
وتقــدم مراكــز صــحية مثــل مراكــز   . العنــف املــرتيل واجلنــسي علــى املــستوى الــوطين  

GHESKIO ــة مل ــع  خــدمات صــحية متكامل احلمــل أو اإلصــابة مبــرض نقــص املناعــة    ن
 .يدزاإل/املكتسب
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 تعزيز املمارسات اجليدة ٦-٦ 
امج مــن أجــل  يف الــسياسات والــرب“ممارســات جيــدة”مت حتديــد النقــاط التاليــة بأهنــا   

املـساواة بـني اجلنـسني يف جمـال العدالـة، واملمارسـات الفـضلى،               (املواجهة الفعالة للعنف املرتيل     
، بنـاء علـى طلـب وزارة شـؤون     )ILAC(والتقرير املقدم من االحتاد الدويل للمساعدة القانونية      

 .)٢٠٠٧ يف عام Raoul Wallenbergاملرأة وحقوقها واملنفذ من قبل معهد 
 :رض يف هيئة محاية املرأة أن توجه كل القرارات املتعلقة بالتدخلويفت 

ــع املــستو    •  ــة علــى مجي ــوطين   يفتــرض اختــاذ أعمــال متزامن يات، ســواء علــى املــستوى ال
فعلى املستوى الوطين، تتضمن األولويات حتسني وضـع املـرأة          . على املستوى احمللي   أو

تماعيـة تـشجع علـى قيـام عالقـات          من خالل سياسات وقوانني مناسـبة وهتيئـة بيئـة اج          
 خالية من العنف؛

اتباع هنج متعددة القطاعـات والتخصـصات واملؤسـسات يف األنـشطة الـيت تـستوجب                 • 
الـــصحة، والتعلـــيم، والقـــضاء، والـــشرطة، : مـــشاركة منـــسقة بـــني خمتلـــف قطاعـــات

 والدين، واجملتمع؛
ن مع وزارة شـؤون املـرأة       تنفيذ خطط استراتيجية وطنية بشأن العنف اجلنسي، بالتعاو        • 

وحقوقهــا املكلفــة بوضــع وتطبيــق الــسياسات اخلاصــة باملــسائل املتــصلة باملــساواة بــني  
 اجلنسني ومع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف هذا اجملال؛

العمل مع الرجال، ُيفترض يف برامج الوقاية أن تأخذ يف االعتبـار العمـل مـع الرجـال،                   • 
. قيـام تفكـري ناقـد للقـيم الثقافيـة الـيت تـربط الذكوريـة بـالعنف                 األمر الذي يـساعد يف      

ويفتــرض يف العمــل أن يكــون موضــع اهتمــام الرجــال مــرتكيب العنــف، بــنفس القــدر   
 الذي يكون به اهتمام السكان بوجه عام؛

تدريب املوظفني علـى صـعيد املؤسـسات لتحـسني املعـارف واملمارسـات علـى املـدى                   • 
 ص إلحداث تغيري يف الثقافة املؤسساتية؛القصري، ولكن على األخ

احلاجة إىل بيانات موثوقة ومصنفة حـسب نـوع اجلـنس يف مجيـع ميـادين النـشاط مـن                 • 
 أجل تقييم فعالية السياسات والربامج؛

ــاع الــــصحة  •  ــد    : يف قطــ ــق قواعــ ــى تطبيــ ــصحية علــ ــة الــ ــصائيي الرعايــ ــدريب أخــ تــ
اكــز متخصــصة ملــساعدة ضــحايا  وبروتوكــوالت تــويل الرعايــة يف امليــدان وإنــشاء مر  

 العنف املرتيل واكتشاف حاالت العنف من خالل نظم التشخيص؛
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االبتــدائي، (توعيــة الطــالب والطالبــات يف مراحــل التعلــيم الثالثــة   : يف قطــاع التعلــيم • 
بإدخال موضـوع العنـف يف املنـاهج التعليميـة أو تنظـيم حلقـات          ) والثانوي، واجلامعي 

نبغي تنظيم حلقـات تـدريب لفائـدة املدرسـني واملدرسـات            وي. عمل خاصة ومؤمترات  
واألساتذة واألسـتاذات، حـول طريقـة تنـاول هـذه القـضايا مـع مجهـورهم املـستهدف                  

 ؛)التالميذ والطالب(
تـدريب مـوظفي النظـام القـضائي وإعـداد حملفـني خاصـني بــالعنف        : يف قطـاع القـضاء   • 

 ة؛املرتيل، باإلضافة إىل مؤسسات للدفاع عن املرأ
ــشرطة  •  ــستوى الـ ــى مـ ــشرطيني وا : علـ ــدريب الـ ــشكاوى   تـ ــي الـ ــى تلقـ ــشرطيات علـ لـ

 .الضحايا وتوجيه
 



CEDAW/C/HTI/7  
 

08-41622 79 
 

 ٧املادة   
 مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة  

 
 احلالة الراهنة ١-٧ 

جتمع هذه املادة جمموعة من البيانات النوعية والكمية اليت من شـأهنا أن تـسمح برسـم                  
. رأة يف املؤسسات الـسياسية يف هـاييت، الـيت اسـتبعدت عنـها لوقـت طويـل       مسار تطور متثيل امل   

لعامــة ينطــوي علــى عقبــات خاصــة وقــد بينــت هــذه البيانــات أن وصــول النــساء إىل الــسلطة ا 
أن يكـون هلـا دور خمتلـف بالنـسبة لكـل منـهن، أو حـىت بالنـسبة لكـل مكـان متـارس فيـه               ميكن

 .السلطة السياسية
 

 م مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامةالعقبات أما ١-١-٧ 
ركة ، يف دراسة تناولت حتليل العقبات أمام املـشا        ١٩٩٩يف عام    )٢٢( مرمي مريليه  قامت 

، “رأة يف هـاييت؛ بعـض عناصـر التحليـل         املشاركة السياسية للم  ”السياسية للمرأة، حتت عنوان     
 : بتحديد األسباب التالية

 الرمسـي   “الـسياسي ” النوع األبوي، وهلذا السبب فإن اجملـال         إن اجملتمع اهلاييت هو من     • 
وحــىت أن بعــض النــساء، يعتــربن مــن جهتــهن، أن ممارســة   . ُيعتــرب وقفــا علــى الرجــال 

 يف جمــال “كالرجــال”الــسلطة هــي اختــصاص اجلــنس الــذكوري، وختــشني التــصرف 
ر العــادي الــسياسة، وبالتــايل، أن تــصبحن مثلــهم يف مــواقفهن الــيت يــشجبنها يف اإلطــا

 للعالقات بني اجلنسني؛
يتميــز اجملتمــع اهلــاييت أيــضا بــشيوع األســر الــيت تعوهلــا املــرأة مبفردهــا وبتركُّــز أمــومي    • 

يلقيان بالثقل الكبري للمسؤوليات األسرية على املرأة بـشكل رئيـسي، وأحيانـا بـشكل               
ن ممارسـة    يف املائة منهن ربات أسـر، أ       ٤٢وترى النساء اللوايت تشكل نسبة      . حصري

 السياسة هي جمازفة، فضال عن أهنا تتطلب الكثري من املوارد املالية؛ 
تعترب املرأة ممارسة السياسة أيضا نشاطا حمفوفا باملخاطر، بسبب اآلثار املريـرة ألعمـال       • 

وفضال عن ذلك، ويف إطار عـدم       . القمع اليت كانت ُتمارس أثناء حكم أسرة دوفالييه       

__________ 
 )٢٢( MERLET Myriam, 2002, La participation politique des femmes en Haïti. Quelques éléments d’analyse, 

Port-au-Prince, Haiti, Editions Fanm Yo La.. 
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شية وعدم وجود نظام وطين للتأمني االجتماعي، ختـشى النـساء           استقرار الظروف املعي  
 على مستقبل عائالهتن إذا ما فقدن احلياة؛

يتوفر للمرأة، بسبب مسؤولياهتا األسرية، خاصـة عنـدما تكـون وحـدها، ومـع غيـاب                  • 
هياكل أساسية لرعاية األطفـال، القليـل مـن الوقـت لتكـريس نفـسها للـسياسة؛ إال أن            

بالنسبة هلذه النقطة يدل على وجـود تبـاين عبَّـرت عنـه يف دراسـتها علـى                  حتليل مريليه   
: ينبغــي التفريــق بالنــسبة لعــدم تــوافر الوقــت الكــايف مبالحظــة مــا يلــي    : النحــو التــايل

ولكــن ينبغــي . ختــصص املــرأة الوقــت لــبعض األنــشطة العامــة، مثــل األنــشطة الدينيــة   
 والنظـر أيـضا إىل الـدور الـذي تلعبـه            التنويه، كما ذكرت بعض النساء، بنوعية اجملال،      

ومن املسلَّم به بالفعـل أيـضا، أن حـضور النـساء يف هـاييت      . املرأة يف مثل هذه اجملاالت    
وحـىت بالنـسبة لديانـة فـودو، الديانـة الـشعبية،            . ليس متميزا يف إطار التسلـسل اهلرمـي       

 تتمـتعن   اليت تضم كهنة وكاهنات على حد سواء، ينبغي أن نالحـظ أن الكاهنـات ال              
  القيادة؛عمليا بنفس وضع الكهنة، ويف مجيع احلاالت، نالحظ فروقا ملموسة يف ممارسة

فنظـرا لألوضـاع    . ومن مث، ميكن النظر إىل مسألة التهيؤ أيضا من ناحية التهيؤ النفسي            • 
 االقتصادية غري املناسبة للغالبية العظمـى مـن النـساء وعـدم اسـتقرارهن،               -االجتماعية  

قول عن حـق إن التـهيؤ النفـسي الـذي يتطلبـه االسـتثمار يف احلقـل الـسياسي،                    ميكن ال 
 غالبا ما يكون مفقودا عند النساء؛

كما تواجه النساء أيضا قصورا مردُّه إىل مشكلة املـوارد املاليـة، ومل ُتـستثن هـاييت مـن               • 
 تأنيــث الفقــر؛ ومــن هــذا املنطلــق اقترحــت بعــض املنظمــات النــسائية إعــادة النظــر يف  

  ماليا؛أساس التكاليف املتعلقة بتقدمي الترشيحات، أو أن ُتتخذ تدابري لدعم املرشحات
وفضال عن ذلك، تعاين النـساء أكثـر مـن الرجـال مـن ضـعف يف الوصـول إىل التعلـيم                     • 

الرمسي وغالبيتهن أميَّات؛ فضال عـن أنـه تـوفرت هلـن فـرص أقـل مـن الرجـال لتطـوير                      
تتطلبــها ممارســة الــسياسة؛ ونــادرا مــا تيــسر للنــساء خصائــصهن وموهبــة اجلــذب الــيت 

فــرص القيــام بــأمور مألوفــة، كــالكالم أمــام اجلمهــور، واجللــوس يف مقدمــة احلــضور،  
 كـان الوضـع     ١٩٨٢وإظهار قدراهتن القيادية؛ ومن املفيد التذكري أيضا بأنه حىت عام           
 مـع ظـروف ممارسـة       القانوين للمرأة املتزوجة، حسب القانون املدين لنابليون، يتنـاقض        
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، ألهنــا كانــت مــشلولة قانونيــا وال تــستطيع أن تــشتري أو أن تبيــع  )٢٣(هــذه الوظــائف
 دون موافقة زوجها، وكذلك أن تتنقل أو تسافر دون إذن الزوج؛

هناك أيضا، بسبب األحداث اليت صـبغت تـاريخ هـاييت الـسياسي، ميـل قـوي لتـصور                    • 
لـدى العـاملني فيـه بالـضرورة منحـى إىل           ، واعتبـار أن     “شـيء قـذر   ”عامل السياسة كـ    

االحتيــال والفــساد، إىل درجــة أن النــساء ختــشى أن ُتظهــر تأييــدها العلــين هلــذه الفئــة    
ومتتنــع بعـض النــساء عـن املــشاركة يف   . الـسياسية أو تلــك، أو دعمهـا لترشــيح أنثـوي   

 ، وليس النعدام القدرة لديهن؛“املصداقية”احلياة السياسية لسبب احلفاظ على 
اســتخدام نــوع اجلــنس يف الــسياسة؛ عنــدما تــدخل املــرأة امليــدان الــسياسي، عليهــا أن   • 

فـالتحقري هنـا يلعـب      . تواجه أيـضا هجمـات تـستهدفها بـصفتها عنـصر جـنس نـسائي              
 وختــشى أشــكال العنــف تكــون املــرأة ضــحيته، دورا رادعــا بــصفته شــكال حمــددا مــن  

سـيما وأنـه يف جمتمـع ذكـوري مثـل            النساء إذن أن تـدفع مثـن اخلطابـات الـسياسية، ال           
. اجملتمع اهلاييت، ميكن أن يكون األذى الذي ميكـن أن يعقبـه ثقـيال وصـعب االحتمـال                 

 .وهبذا الصدد، تدعو احلاجة بإحلاح إىل وجود قانون مضاد للتمييز اجلنسي
وبالرغم من هذه املعوقات، استطاعت املرأة مع ذلـك أن حتقـق اختراقـات يف جمـاالت                  
 . من السلطة السياسيةخمتلفة

 
  إىل اليوم ١٩٥٠تطور متثيل املرأة يف اهليئات السياسية واحلكومية من  ٢-١-٧ 

تتكشف عن ممارسة السلطة يف شىت أحناء العـامل، أشـكال مـن عـدم املـساواة حتـد مـن                      
ومنذ عـام   . جوهرها الدميقراطي، وإرادة ظاهرة مصرة على استبعاد املرأة عن السلطة السياسية          

والواقـع أن نـساء     .  إىل يومنا هذا مل متارس أي حكومة يف هاييت سلطة قوامها املـساواة             ١٨٠٤
. سـنة األخـرية   ) ٢٠(قليالت قد متكن من تقلـد وظـائف ذات مـسؤولية كـبرية أثنـاء العـشرين                  

، وحلل أزمة سياسية، مت تعيني السيدة إيرثا باسـكال ترويـو، القاضـية يف               ١٩٩٠أنه يف عام     إال
وتولــت قيــادة الــبالد علــى مــدى أحــد عــشر  . تمييــز، رئيــسة مؤقتــة جلمهوريــة هــاييتحمكمــة ال

 ١٩٩١فربايـــــــر / شـــــــباط٧ إىل ١٩٩٠مـــــــارس / آذار١٣شـــــــهرا تقريبـــــــا، مـــــــن ) ١١(
(Anglade-Neptune, 1995: 97 & Narcisse-Claude, 1997: 105) .  وأثناء نفس السنة ترشـحت

وبعــد أكثــر مــن مخــس عــشرة ســنة،  . ىلإحــدى النــساء ملنــصب رئــيس اجلمهوريــة للمــرة األو 
 .٢٠٠٦شهدت البالد ثاين مرشحة للرئاسة يف انتخابات عام 

__________ 
 )٢٣( BAZIN Danielle, MAGLOIRE Daniel, MERLET Myriam, 1991, Femmes/Population/Développement 

Organisations Féminines Privées en Haïti ; Volume I: Recherches Socioculturelles sur la situation des 

femmes en Haïti, FNUAP, p. 57. 
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 على مستوى احلكومة ١‐٢‐١‐٧ 
ــادة حكومــة هــاييت رئــيس للــوزراء    ، شــهدت ٢٠٠٨ و ١٩٩٩وبــني عــام . يتــوىل قي

الـسيدة كلوديـت ويرليـغ، الـيت        : مـرأة واحـدة   رئيس وزراء من بينـهم ا     ) ١٣(البالد ثالثة عشر    
 ١٩٩٦فربايــر / إىل شــباط١٩٩٥نــوفمرب /أشــهر، مــن تــشرين الثــاين) ٤(حكمــت مــدة أربعــة 

(Anglade-Neptune, 1995: 100) .      وزيـرات،  (وبالنـسبة لوجـود النـساء كأعـضاء يف احلكومـة
 :ما يلي )٢٤(ميكن مالحظة) ووزيرات دولة، ونائبات وزير دولة

، كان من بني أعضاء السلطة التنفيذية امرأة تشغل منـصب نائبـة وزيـر      ١٩٥٧م  عايف   • 
 دولة لشؤون وزارة العمل، وامرأة تشغل وظيفة رئيسة احلرس الوطين؛

وامــرأة تــشغل منــصب ) وزيــرة اإلعــالم(، كانــت هنــاك امــرأة وزيــرة ١٩٨٧عــام يف  • 
 وزيرة دولة لشؤون املرأة واألسرة؛

نساء ومستشارة دولـة مـن أصـل أحـد عـشر            ) ٣(هناك ثالث   ، كانت   ١٩٩٠عام  يف   • 
 عضوا يف احلكومة؛) ١١(

ــام  •  ــدة   ١٩٩٤يف عـ ــرأة واحـ ــاك امـ ــوزراء، وثـــالث  ) ١(، كانـــت هنـ ــسة للـ ) ٣(رئيـ
 وزيرات دولة؛) ٣(وزيرات، وثالث 

، كانت هناك اثنتان إىل ثالث نساء وزيرات يف تـشكيلة           ٢٠٠٢ لعام   ١٩٩٥من عام    • 
) ١٦(، كانت هناك، مـن أصـل سـتة عـشر            ٢٠٠٣ديدة، ويف عام    كل احلكومات اجل  

.  مخـس وزيـرات، وكـان الرجـال يـشغلون كـل مناصـب وزراء الدولـة        ،منصب وزيـر  
 . ، ألن عدد النساء بلغ ثالثة٢٠٠٥وقد اخنفض هذا العدد أثناء عام 

فمـن أصــل  ). ٣ يف املرفــق ٤اجلـدول  (ومتثيـل املـرأة اليــوم يف احلكومـة ضــعيف للغايـة      
ــشرة   ــاين عـ ــان  ،وزارة) ١٨(مثـ ــاك اثنتـ ــرأة  (فقـــط ) ٢( هنـ ــؤون املـ ــارة ووزارة شـ وزارة التجـ

ويثبـت هـذا االسـتعراض التـارخيي حلـضور املـرأة يف احلكومـة أنـه                 . تديرمها وزيرتان ) وحقوقها
على الرغم من احلقوق الرمسية املمنوحة للمرأة، فإن هذا املكسب مل يسمح بتطبيق فعلي هلـذه                

ــسياسية احلقــوق وجتــس  ــل    . يدها يف املمارســات ال ــك، مت النظــر إىل هــذا التمثي وفــضال عــن ذل
وتبقى املـسائل املتعلقـة بنوعيـة مـداخالت هـؤالء      . الضعيف بصورة أساسية من الناحية العددية  

النــساء يف الــسلطة، ومــستوى تــأثريهن يف جمــال اختــاذ القــرارات، واقتراحــات العمــل، ودرجــة  

__________ 
 MERLET, Myriam, La participation politique des femmes en Haïti. Quelquesأُخـذت هـذه البيانـات مـن     )٢٤( 

éléments d’analyse .نفس املرجع السابق. 
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وجتــدر اإلشــارة إىل أن نــسبة الكــوادر  . يــسية ينبغــي التعمــق هبــا قبــول اقتراحــاهتن، جوانــب رئ
 ).٣ يف املرفق ٧  و٦اجلدوالن  ( يف املائة٧,٢٨النسائية العاملة يف اإلدارة العامة تبلغ 

 
  )٢٥(على مستوى التجمعات اإلقليمية ٢‐٢‐١‐٧ 

ة يف اإلقليميــة الــيت ُتعتــرب مراكــز الــسلط لتجمعــات متثيــل النــساء قليــل علــى مــستوى ا  
فنـــادرا مــا جنـــدهن يف منـــصب احملــافظ الرئيـــسي، بـــل جنــدهن كعـــضو ثـــاٍن    . منــاطق اجلـــوار 

ونالحــظ نفــس الواقــع يف . وجمــالس إدارة األقــضية )٢٦(ثالــث يف جمــالس إدارة احملافظــات أو/و
 يف املرفـق، مـستوى      ٦ويـبني اجلـدول     ). جملس النواب وجملس الشيوخ يف اجلمهورية     (اجمللسني  

 .أثناء الفترات املذكورةمشاركة النساء 
. نـساء تـشغل منـصب مستـشارة يف احملافظـة          ) ٨(، كانـت هنـاك مثـاين        ١٩٥٥يف عام    

. يف منـصب حمـافظ    ) ٤٤(أربـع وأربعـون     : ، كان هنـاك متثيـل أنثـوي أقـوى         ١٩٧٤وأثناء عام   
منـصب  يف ) ٥(امـرأة، مخـس   ) ٣٤(، اخنفض العدد، وانتخبت أربع وثالثـون  ١٩٩٠ويف عام  
ويف عـام   . كعـضو ثالـث   ) ١٢(كعضو ثـاٍن، واثـنيت عـشرة        ) ١٧(سي، وسبع عشرة    حمافظ رئي 
نساء يف منصب حاكم من أصل جممـوع مائـة وسـبعة            ) ٦(، مل يكن هناك سوى ست       ١٩٩٧

ــادة طفيفــة، إذ ارتفــع عــدد    ٢٠٠٠ويف عــام . حمافظــا) ١٢٧(وعــشرين  ، أمكــن مالحظــة زي
الغربيــة، واجلنوبيــة، (مقاطعــات ) ٤(ع النــساء املنتَخبــات إىل مــستوى منــصب احلــاكم يف أربــ  

 يف ٩  و٨اجلــــدوالن ( )٢٧()٢٥(إىل مخــــس وعــــشرين )  الــــشرقية-والــــشمالية، والــــشمالية 
يف جمـالس   ) ٤٧(  ني وأربعـ  اإال أنه بالنسبة إىل نفس املقاطعات، كـان عـددهن سـبع           ). ٣ املرفق

 ني وتـسع اائـة ومخـس  ، وم)٧٨٢(إدارة األقضية، من أصل ما جمموعه سـبعمائة واثنـان ومثـانون           
، مـن   )٢ ٠٧٣(  ني وثالثـة وسـبع    نييف جمالس األقضية، من أصل عدد إمجايل يبلـغ ألفـ          ) ١٩٥(

يف منصب مندوب مدينة من أصل ما جمموعه مائـة وثالثـة عـشر              ) ٢٢(بينهن اثنتان وعشرون    
 مـن منـدويب ومنـدوبات املقاطعـات مـن           يف املائـة   ٤٤، كانت نـسبة     ٢٠٠٢ويف عام   ). ١١٣(

 . ٢٠٠٤ يف عام يف املائة ١٠واخنفض هذا املعدل إىل نسبة . النساء
 

 على مستوى الربملان ٣‐٢‐١‐٧ 
جملــس الــشيوخ وجملــس النــواب  : جتــري ممارســة الــسلطة التــشريعية مــن قبــل جملــسني   

وجتدر اإلشـارة إىل أنـه لكـل مقاطعـة ينبغـي أن             .  التشريعي هازاللذان يشكالن على العموم اجل    
__________ 

 . اإلقليمية هي القضاء، واحملافظة، واملقاطعةالتجمعات )٢٥( 
 .يتألف جملس إدارة احملافظة من ثالثة أعضاء وهناك جملس لكل حمافظة )٢٦( 
 .أُجري هذا احلساب على مستوى أربع مقاطعات )٢٧( 
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ومتثيـل النـساء قليـل      . نائبات يف جملس الشيوخ، ونائب عن كل دائـرة        /وابيكون هناك ثالثة ن   
وبالفعـل، كـان جملـس شـيوخ هـاييت يـضم يف عـام               . اعلى مستوى اهلياكل األساسية للقرار هذ     

، يف حــني كــان جملــس النــواب  )١٩ إىل ٦أي نــسبة ( مــن النــساء  يف املائــة٣٢ نــسبة ٢٠٠٣
ــسبة   ــضم ن ــة ٤ي ــسبة  (يف املائ ــسبة     . )٨٠ إىل ٣ن ــسني ســوى ن ــل يف اجملل ــساء متث ومل تكــن الن

، بلــغ عـدد النــساء أعــضاء جملــس  ٢٠٠٠ولكــن جتــدر اإلشـارة إىل أنــه يف عــام  . يف املائـة  ٩,١
 إىل ٧نــسبة (يف جملــس الــشيوخ  ٢٥,٩ و) ٨٣ إىل ٣نــسبة ( يف املائــة ٣,٦النائبــات /النــواب

، وعلـى  ٢٠٠٦وخـالل عـام   ). ل للرجا يف املائة٩٠,٩ و( للمجموع  يف املائة ٩,١، أي   )٢٧
) ٢٥(جملــس الــشيوخ مقابــل مخــسة وعــشرين  يف نــساء ) ٤(مــستوى الربملــان، انتخبــت أربــع 

يبلـغ  متثيـل نـسائي   رجـال، أي مبعـدل    ) ٩٥(نائبـات مقابـل مخـسة وتـسعني         ) ٤(رجال، وأربـع    
 ).٣، املرفق ٥اجلدول (لى التوايل  ع يف املائة٤,١٣

 
 ت السياسية يف األحزاب واحلركا ٤‐٢‐١‐٧ 

ومبوجـب دراسـة أُجنـزت علـى عينـة          . يتوىل الرجال قيادة التنظيمـات الـسياسية اهلايتيـة         
مــن األحــزاب الــسياسية، صــرَّح واحــد فقــط أن هدفــه االســتراتيجي هــو حتقيــق املــساواة بــني   

ويف الوقــت احلاضــر تتــوىل النــساء قيــادة حــزبني سياســيني مهــا . (Merlet, 2002: 22)اجلنــسني 
ويف احلقيقة، فـإن عـدد النـساء        . REPAREN و   (RDNP)دميقراطيني الوطنيني التقدميني    جتمع ال 

األعضاء يف األحزاب السياسية اهلايتية ليس معروفا على وجه التحديد، ونـادرا مـا يـتم احتـرام                  
الرئاســـية، (األحكـــام املتعلقـــة باحلـــصص أثنـــاء اختيـــار املرشـــحني واملرشـــحات لالنتخابـــات   

ومل يعتمد أي حزب لغاية اآلن إجـراءات حلفـظ عـدد معـني مـن الـدوائر         ). بلديةوالربملانية، وال 
ثيـل املـرأة يف الـسياسة، يبـدو         وفقـا لـنمط تقـدم مت      و. اليت يتوقع الفـوز فيهـا مـن قبـل مرشـحات           

ــدى القـــ      أن ــى املـ ــة علـ ــست مرتقبـ ــسني ليـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــراءات   املـ ــذ إجـ ــا مل ُتتخـ صري، مـ
 .الوضع لتصحيح

 
 يات املعتمدة أو املرتقبة لتحسني مشاركة املرأةاالستراتيج ٢-٧ 

بني النساء والرجال على صعيد املمارسة يف عامل الـسياسة، نـشهد          وارق  إىل جانب الف   
وتعبِّــر عــن هــذه . جديــدة تتعلــق بالتمثيــل الــسياسي للمــرأةشــواغل منــذ بــضع ســنوات ظهــور 

ض بالتمثيــل الــسياسي،  ت خصيــصا للنــهو ئ، ســواء اجملموعــات النــسائية الــيت أُنــش    لــشواغلا
ــاألحزاب الـــسياسية   أم ــية للـــسلطة كـ ــة أو هياكـــل أساسـ ــة . الـــسلطات احلكوميـ إال أن الدولـ
تتخذ بعد، فيما عدا إجراءات التحفيـز املتـضمنة يف القـوانني االنتخابيـة، إجـراءات تـشريعية                 مل



CEDAW/C/HTI/7  
 

08-41622 85 
 

ث، مثل تعيني حصة، على أمل النهوض حبضور املـرأة علـى خمتلـف مـستويات الـسلطات الـثال                  
 . إجراءات حمددة ملصلحة املرأة )٢٨(واعتمد القليل من األحزاب السياسية

 
 مبادرات احلكومة ١-٢-٧ 

مـن  (وجهـود الدولـة    ) املنظمـات النـسائية   (يشكل تضافر جهـود اجملتمـع املـدين املـنظم            
فرصــة إلدخــال مــسألة مــشاركة النــساء يف النقــاش      ) خــالل وزارة شــؤون املــرأة وحقوقهــا   

وتشجع دولة هاييت، من خالل وزارة شـؤون املـرأة وحقوقهـا، النـساء علـى                . طينالسياسي الو 
وهكــذا، تــستخدم الــوزارة التحليــل املقــارن بــني  . القيــام بــدورها القيــادي يف اللعبــة الــسياسية 

اجلنسني كأداة لـدفع املـواطنني واملواطنـات علـى إدمـاج البعـد اجلنـساين يف األنـشطة الـسياسية                     
 .تعلى خمتلف املستويا

ــاء انتخابـــات      ــاذه أثنـ ــا مت اختـ ــراء خـــاص، مـ ــة إجـ ــا مـــع ذلـــك أن نـــذكر مبثابـ  وميكننـ
وحتقـق ذلـك علـى      .  لتشجيع األحزاب السياسية على زيـادة عـدد املرشـحات          ٢٠٠٦-٢٠٠٥

عنــدما يتقــدم املرشــح  ”منــه، علــى أنــه   ١٢١صــعيد املرســوم االنتخــايب الــذي نــص يف املــادة   
 علـى   يف املائـة   ٣٠مـع أحـزاب سياسـية، مـع نـسبة           املرشحة حتت اسم حزب سياسـي أو جت        أو

 بنـسبة الثلـثني لكـل املرشـحني         ١١٩األقل من املرشـحات، يـتم ختفـيض املبلـغ املقـرر يف املـادة                
 .“واملرشحات من احلزب املعين

 
 مبادرات اجملتمع املدين ٢-٢-٧ 

قـائم  ، طفرة يف اجلمعيـات النـسائية العاملـة علـى إنـشاء جمتمـع                ١٩٨٦نشهد منذ عام     
 حقوق املرأة بشكل خاص، لكـي تـستطيع املـشاركة يف           سيما العلى احترام حقوق اإلنسان و    

 .خمتلف هيئات القرار دومنا أي متييز مرتبط بنوع اجلنس
ــهن يف          ــساء ورغبت ــب الن ــأخر مطال ــه، مل تت ــرة دوفاليي ــة أس ــقوط ديكتاتوري ــداة س وغ

علــى ذلــك املــسرية الــيت جــرت يف قــد دلــت و. املــشاركة يف الــشؤون العامــة يف الظهــور بقــوة
ــة نــساء هــاييت  ١٩٨٧ويف عــام . ١٩٨٦أبريــل /نيــسان ٣  FANM D AYITI، وجهــت مجعي

ــسية   ــة التأسي ــذكرة إىل اجلمعي ــدة يف جمــال حــق األســرة أرســى       . م ــاق جدي ــها آف ــشأت عن ون
، يف مجلـة أمـور، بـأن علـى الدولـة أن تـوفر               ١٩٨٧ويعتـرف دسـتور     . سسهاالدستور اجلديد أُ  

ــة  ــزواج أم ال     محايـ ــرابط الـ ــة بـ ــواء كانـــت مكونـ ــر سـ ــع األسـ ــساوية جلميـ ــادة (متـ ) ٢٦٠املـ
 .(Monique Brisson, 1989)، )٢٦٢املادة (إصدار قانون لألسرة توخى ي كما

__________ 
 . واألحزاب املنضمة إىل االشتراكية الدولية بنودا تتعلق بالغريOuvri Baryeتتضمن النظم األساسية ألحزاب  )٢٨( 
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LIG POUVWA FANM، باشـرت منظمـة نـسائية تـدعى     ١٩٩٦ويف عـام   
العمـل   )٢٩(

ومتحـورت أعماهلـا حـول      . ياتللنهوض مبشاركة املرأة يف السلطة السياسية علـى مجيـع املـستو           
تنظيم حلقات تـدريب وتوعيـة يف اجملـال الـسياسي، وتقـدمي بـرامج إذاعيـة وتلفزيونيـة، والقيـام              

ت ئ، الـيت أُنـش  Fanm Yo Laأمـا منظمـة   . بأحباث تتناول أوضاع وظروف حياة املـرأة يف هـاييت  
دين موجهـة حنـو     ، فهي تشكل هيكلية أخرى من اهلياكل األساسية للمجتمع امل         ١٩٩٩يف عام   

وهي تـدعو بـصورة متواصـلة إىل دخـول املـرأة،            . املشاركة الكاملة للمرأة يف السلطة السياسية     
، احلقــل الــسياسي علــى مــستوى الــسلطات الــثالث   ة والريفيــةالــيت تعــيش يف املنــاطق احلــضري 

ــشريعية والقــضائية ( ــة والت ــة    ). التنفيذي ــساء والدميقراطي ويــشكل هــذا أحــد أهــداف منظمــة الن
FEMMES ET DEMOCRATIE . ظهرت إىل حيِّـز  ٢٠٠٦ومبناسبة االنتخابات األخرية لعام ،

، وشـبكة املرشـحات مـن أجـل         (COHFEL)الوجود منظمة التحـالف اهلـاييت للنـساء القائـدات           
 .الفوز، وقامت بأعمال توعية مكثفة لتشجيع مشاركة النساء يف اجملال السياسي

 

__________ 
 .سنوات) ٥(أوقفت هذه املنظمة عملها منذ أكثر من مخس  )٢٩( 
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 ٨املادة   
 ة على املستوى الدويلالتمثيل واملشارك  

 
 احلالة الراهنة ١-٨ 

مبوجـب الدســتور، حيــق للمـرأة وميكنــها أن متثــل حكومتـها علــى الــصعيد الــدويل وأن     
ــة علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل     ــتم قبــول ترشــيحات  . تــشارك يف عمــل املنظمــات الدولي وي

يف  ٩٣ أن نــسبة إال أننــا نالحــظ. األشــخاص األكفــاء مــن اجلنــسني والتعامــل معهــا دون متييــز
 .من املمثلني يف البعثات الدبلوماسية هم من الرجال )٣٠(املائة

بعثة دبلوماسية يف شىت أحناء العامل، مـن ضـمنها مخـس            ) ٣٩(ومن أصل تسع وثالثني      
 ،١٠اجلـدول    (يف املائـة   ١١,٨بعثات لدى منظمات دولية، تبلغ نسبة النـساء الـسفريات           ) ٥(

 ).٣املرفق 
 

 املتوخاة لزيادة حضور املرأة على املستوى الدويلالتدابري  ٢-٨ 
.  يتم اختاذ أي إجراء حمدد على الصعيد الدبلوماسـي لـضمان حـضور أفـضل للمـرأة             مل 

ــار        ــاء موضــوعية تأخــذ يف االعتب ــه مبؤشــرات انتق ــستقبل الدبلوماســي مبجمل وينبغــي تنظــيم امل
مان انتقـاء عـدد كـاٍف مـن         الكفاءة والدرجة، تـصحبها عنـد احلاجـة تـدابري خاصـة مؤقتـة لـض               

 .النساء
 

__________ 
 )٣٠( Ministère des affaires étrangères, 2007, Réponses aux questionnaires d’enquête relatifs à CEDEF. 
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 ٩املادة   
 اجلنسية  

كـم  مبوجب الدستور املعمول به، يتساوى النـساء والرجـال حـاملو اجلنـسية اهلايتيـة حب                
وال يبــدي قــانون ). التجــنس(واجلنــسية األجنبيــة أمــام القــانون يف جمــال تغــيري اجلنــسية   املنــشأ 

سبة لنــوع اجلــنس، فيمــا يتعلــق باحلــصول علــى   أي متييــز بالنــ١٩٨٤نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٨
 . فاملرأة اهلايتية املتزوجة من أجنيب حتتفظ جبنسيتها. اجلنسية، وتغيريها أو االحتفاظ هبا

 من الدستور متنع حيازة جنسيتني، وهكـذا، فـإن املـرأة املتزوجـة الـيت                ١٥إال أن املادة     
 .ها ختسر جنسيتها األصليةختتار أن تستفيد من األفضليات الناشئة عن جنسية زوج

وُتكتسب اجلنسية اهلايتية عن طريق الوالدة، والتجـنس، أو مـن خـالل حظـوة خاصـة                  
فحيازة اجلنسية حبظوة خاصة مـن القـانون تعـود إىل واقـع أن الدسـاتري اهلايتيـة                . مينحها القانون 

ــيما الاألوىل،  ــتورا سـ ــت  ، ١٨٤٣  و١٨١٦ دسـ ــد طبقـ ــدرين   قـ ــى املنحـ ــوة علـ ــام احلظـ نظـ
 .فريقية وهنديةأواملنحدرات من أصول 

:  على أنـه   ١٩٨٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ من مرسوم    ٧وفضال عن ذلك، تنص املادة       
، أن خيتـار احلـصول   رشـد حيق للطفل املولود يف هاييت من أب أجـنيب، إىل حـني بلوغـه سـن ال         ”

 .“على اجلنسية اهلايتية بإعالن يديل به أمام احملكمة يف منطقة سكنه
ــادة  و  ــوِّل املـ ــال اللقطـــاء       ٤٩ختـ ــسية اهلايتيـــة لألطفـ ــنح اجلنـ ــانون املـــدين مـ  مـــن القـ

ري معـروفني أو غـري مثـبيت    بوين غـ املشردين، بنصها على أن األطفال املولودين يف هاييت من أ     أو
 .اجلنسية، يكتسبون اجلنسية اهلايتية مبوجب تصريح والدة يقدم إىل ضابط األحوال الشخصية

ال نفــس احلقــوق فيمــا يتعلــق باحلــصول علــى تــصريح إقامــة وتــصريح وللنــساء والرجــ 
 . من اجلنسية األجنبيةرفيق أو رفيقة عمل ل
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 ١٠املادة   
 التعليم  

 
 عرض نظام التعليم اهلاييت ومالحظات عامة ١-١٠ 

تقــوم البنيــة احلاليــة للنظــام التعليمــي اهلــاييت علــى أســاس إصــالح ُحــدد حمتــواه يف عــام   
التعلــيم األساســي، والتعلــيم   : )٣٢(ظم التعلــيم اإلمجــايل علــى ثــالث مــستويات    يــن )٣١(١٩٧٩

 .الثانوي، والتعليم العايل أو اجلامعي
ــيم األساســي، املــوزع علــى ثــالث      ) ٩(مراحــل، مــا جمموعــه تــسع   ) ٣(يــشمل التعل

سـنوات  ) ٣(سنوات من التعليم االبتـدائي القـدمي، وثـالث    ) ٦(سنوات دراسة، ويوازي ست  
 .عليم الثانوي القدميمن الت

 وسـنوات  .القـدمي  الثـانوي  التعلـيم  مـن  األخـرية  األربعة السنوات الثانوي التعليم وميثل 
 مــن ٣٢ املــادة مــن ٣ الفقــرة مبوجــب إلزاميــة )األساســي التعلــيم( األوىل )٦( الــستة الدراســة
 .اهلاييت الدستور
 الـصادرة يف    الفقـر،  مـن  دواحلـ  للنمـو  الوطنية ةستراتيجياال وثيقة تنص عامة، وبصورة 
 اسـتمرار  يف ويـساهم  باإلقـصاء    يتميـز  هاييت يف التعليمي النظام أن على ،٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول
 :خالل من املساواة عدم
 الوصـول  يـستطيعون  ال فقـرا  األكثـر  أن ستتبع مما ي  ، املتاح املدرسي التعليم نوعية تباين • 

 ضعيفة؛ نوعية من تعليم إىل إال

 ؛ةالريفي املناطق يف خاصة ، املتاحاملدرسي تعليمال حمدودية • 

 نفقاهتـا  مـن  األكـرب  العـبء  تتحمـل  الـيت  األسر مدخول إىل بالنسبة مرتفعة تعليم كلفة • 
 ملـستوى  تبعـا  يتفـاوت  باملدرسـة  االلتحاق أن واقع على ينعكس الذي األمر التعليمية،

  األسرة؛ ربة أو رب حياة

 .اليتهفع وقلة االنضباط نظام ضعف • 

 أن تثبــت االبتــدائي التعلـيم  مــستوى علـى  جلنــسني اخلاصــة باالبيانـات  أن املؤكــد ومـن  
 ٢٠٠١ عـامي  ففـي  .اجلـنس  لنـوع  بالنـسبة  كـبري  تفـاوت  علـى  ينطوي ال املدرسة إىل الوصول

__________ 
 .١٩٨٢قانون يف عام يف صورة  الذي صدر “إصالح برنار” املقصود هنا هو )٣١( 
 )٣٢( DPCE/MENJS, Panorama de l’école fondamentale de base haïtienne, janvier 1999. 
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 بـني  أعمـارهم  تتـراوح  الـذين  لألشـخاص  باملـدارس  لاللتحـاق  اإلمجـايل  املعـدل  بلغ ،٢٠٠٢ و
 وتبــدو .للفتيــان يف املائــة ٤٦,٦ و للفتيــات يف املائــة ٤٥,٣ - املائــة  يف٤٥,٩ ســنة ٢٤ و ٦

 بالنـسبة  املدرسـة  إىل الوصـول  مـشكلة  وُتطرح اجلنسني، بني مساواة كبري، حد إىل إذن، هناك
 تتـسبب  خمتلفـة  عوامل الواقع، صعيد على هناك كانت ولو حىت للفتيان، بالنسبة كما للفتيات

 الــدور ســيما ال منــها، تــسرهبن وكــذلك ،باملدرســة الفتيــات اقالتحــ عــدم إىل نــسيب ميــل يف
 املترسـخة  املوروثـة  واألفكـار  املبكر، احلمل وحاالت األنثوي، اجلنس إىل املنسوب االجتماعي

 .الريفية األوساط يف خاصة
 املـصنفة  البيانـات  أن يبقى االبتدائي، بالتعليم املتساوي شبه االلتحاق بيِّنة من وبالرغم 

 هـو  ، يف املائـة   ٤٨ البـالغ  والكتابـة،  بـالقراءة  النساء إملام معدل أن تبني اجلنس نوع اسأس على
ــثريأدىن  ــن بك ــدل م ــة٦١( الرجــال مع ــرا( ). يف املائ ــة نظ ــر، خريط ــة الفق  ،٢٠٠٤ عــام طبع
 ).٤ املرفق

 
 العام بالتعليم االلتحاق معدل اجتاهات ٢-١٠ 

 البلـدان  بعـض  يف املـسجلة  باملـستويات  اهلـاييت  التعلـيم  نظـام  أداء مستوى نقارن عندما 
ــة اجلمثــل املنطقــة، يف األخــرى ــةمهوري ــا يتــبني وجامايكــا، ، الدومينيكي ــه لن ــة ضــعيف أن  للغاي

 األوىل الـسنة  يف التسجيل فمعدل ).٥ و ٤ و ٣ البيانية والرسوم ؛١٣ و ١٢ و ١١ اجلداول(
 يف يف املائـــة ٨٢,٣ و مايكـــا،جا يف يف املائـــة ٨٢,٢ مقابـــل ، يف املائـــة٥٧,٣ يبلـــغ هـــاييت يف
 املرحلـة االبتدائيـة     من األخرية السنة يف التسجيل معدل يبلغ وكذلك، . الدومينيكية مهوريةاجل

 مهوريــة اجليف يف املائــة ٨٣,٥ و جامايكــا، يف يف املائــة ٥٥ مقابــل هــاييت، يفيف املائــة  ٣٥,٥
 .الدومينيكية

 مـن  يف املائـة  ١٦ و النـساء  مـن  املائـة     يف ٢٠ أن بـه م   املـسلّ  مـن  الوطين، الصعيد وعلى 
 )١٠( عـشرة  مـن  نـساء  )٤( أربـع  حـوايل  فـإن  ذلـك،  عـن  وفضال .تعليم أي يتلقوا مل الرجال

ــة٣٩( ــة ) يف املائ ــة٤١( )١٠( عــشرة مــن رجــال )٤( وأربع ــديهم ) يف املائ ــيم مــستوى ل  تعل
ــدائي، ــة ٣٨ وحــوايل ابت ــساء، مــن يف املائ ــة ٤١ و الن ــديهم الرجــال مــن يف املائ  األقــل علــى ل
  .ثانوي تعليم مستوى
ــسبة كانــت ،٢٠٠١/٢٠٠٢ عــام ويف  ــة ٤٥ ن ــسكان، مــن فقــط يف املائ  ســن بــني ال

 حـوايل  أن )٢٠٠٣( تعداد آخر وأظهر .جامعية أو تعليمية مؤسسات يرتادون سنة، ٢٤ و ٦
 القـراءة  ال حيسنون ال ، فأكثر سنوات )١٠( عشر البالغني من العمر     السكان، من يف املائة    ٤٠
ــة وال ــة ٤٢ ونــسبة ).٢٠٠٣ واملعلومــات لإلحــصاء اهلــاييت املعهــد( الكتاب  هــؤالء مــن يف املائ

 الفقـر  مـن  واحلـد  للنمـو  الوطنية ةستراتيجياال وثيقة ومبوجب .رجال يف املائة    ٣٦ مقابل نساء،
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 بعـض  لـوحظ  ولـو  حـىت  مرتفعـا،  يـزال  ال يف املائـة     ٣٩ البـالغ  األميـة  مستوى فإن ٢٠٠٧ لعام
 تــدل كمــا .باملــدارس األطفــال مــن فقــط يف املائــة ٤٩ نــسبة تلتحــق إذ األجيــال؛ بــني التقــدم

 .أيضا حمدودة قدرات على هذه املنخفضة التعليم مستويات
 الفتيــان  مــن ٠,٧ مقابــل الفتيــات  مــن ٠,٨ نــسبة أن كــذلك،  الدراســات وتؤكــد 
 واألمــم هــاييت، حكومــة تدامة،املــس البــشرية للتنميـة  مــشتركة رؤيــة( اجلامعيــة املراكــز يرتـادون 
 ).٢٠٠٤ برانس، أو بورت ،Le Natal هاييت، يف املتحدة

 فـإن  الفقـر،  مـن  واحلـد  للنمـو  الوطنيـة  ةسـتراتيجي اال وثيقـة  وحـسب  ،٢٠٠٥ عام ويف 
 يرتـادون  ال )ولـد  ٥٠٠ ٠٠٠( سـنة  ١٢ و ٦ بني الذين تتراوح أعمارهم     األوالد ثلث حوايل

 الـيت تتـراوح أعمارهـا       الـشرحية  إىل ننظـر  عنـدما  يف املائـة     ٤٠ إىل النـسبة  هذه وترتفع املدارس،
 علــى باملــدارس لاللتحــاق الــصايف املعــدل أن إال .ولــد مليــون حــوايل أي ســنة، ١٥ و ٥ بــني

 حـوايل  إىل ٢٠٠٠ عـام  يف يف املائـة     ٦٨ مـن  منتقال ببطء، التحسن يف آخذ االبتدائي املستوى
 بلغــت فــوق، ومــا ســنوات مخــس مــن الــسكان وىمــست وعلــى .٢٠٠٣ عــام يف يف املائــة ٧٠
 التعلــيم مــستوى فقــط يف املائــة ١,١ و الثــانوي، التعلــيم مــستوى منــهم يف املائــة ٢١,٥ نــسبة

 سـجل  قـد  تقـدما  أن إال .النساء من يف املائة    ٠,٧ و الرجال من يف املائة    ١,٤ مبعدل اجلامعي،
 حيـسنون  سـنة،  ٢٩-٢٥العمريـة    الفئة   شرحية يف أشخاص، ١٠ أصل من ٧ ألن األجيال، بني

ــة، القـــراءة ــا مقابـــل والكتابـ ــة شـــرحية يف ٣ عـــن قلـــيال يزيـــد مـ ــنة ٥٤-٥٠ الفئـــة العمريـ  سـ
(Lamaute-Brisson 2005). 

 إىل الوصـول  مـشكلة  ليـست  الرئيـسية  املـشكلة  أن هـي  نفـسها  تفـرض  الـيت  واملالحظة 
 كانـت  إذا التعلـيم،  جمـال  ففـي  .هـا في والفتيـان  الفتيات التالميذ، إبقاء على القدرة بل املدرسة،
 حـادة  تـزال  مـا  فإهنـا    االبتدائي، املستوى على التالشي يف آخذة اجلنس لنوع العائدة الفروقات

 أثنـاء  املدرسـة  يف البنـات  من أطول وقتا الفتيان ُيمضي وبالفعل األعلى، التعليم مستويات على
 ومثانيـة  بــسنتني  للفتيـات  املدرسـية  احليـاة  لمعد ويقدَّر .االبتدائي التعليم من األوليني   املرحلتني
 .(MENJS, 2003) للفتيان أشهر وتسعة سنوات ثالث يبلغ عام متوسط مقابل أشهر،

 وتتزايـد  األوىل، الـسنة  صـف  تعيـد  ) يف املائـة   ٢٩( جـدا    عاليـة  تالميـذ  نسبة زالت وما 
 وأدى .أخـرى  إىل سـية درا سـنة  مـن  االنتقال مع يف املائة    ٦ من بأكثر تقدر اليت التسرب نسبة
 الـسادسة  الـسنة  يف املـسجلون  التالميذ شكل ،٢٠٠٣-٢٠٠٢ الدراسية السنة يف أنه إىل ذلك
 األوىل الــسنة يف قبــوهلم جــرى الــذين مــن يف املائــة ٣٥,٥ نــسبة بالكــاد األساســي التعلــيم مــن

 قـان وإت الكتـساب  الوقـت  هلـم  يتـاح  أن دون إذن، تـدرجييا  هـؤالء  طـرد  مت وقـد  ).٨ اجلدول(
 .احلياة مدى على التعلم من للتمكن ضرورية ُتعترب اليت األساسية املعارف
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 األوىل املرحلــة مــستوى علــى للغايــة عاليــة درجــة إىل التعليمــي الفاقــد معــدل ويــصل 
 املدرســة األوالد مــن يف املائــة ٦٠ حــوايل ويتــرك ،(MENJS, 2003) ) يف املائــة٢٩( األساســية

 هنــاك األساســي، بــالتعليم امللــتحقني ولــد املليــوين أصــل ومــن .ياالبتــدائ التعلــيم شــهادة قبــل
 جلــب هــو الكــبري والتحــدي ).ســنة ١١ إىل ٦( املطلــوب الــسن يف فقــط منــهميف املائــة  ٥٦

 .فيها إبقاؤهم وخاصة املدرسة إىل األوالد
 يف اهلـاييت  التعليمـي  النظـام  يواجههـا  الـيت  التحـديات  أكـرب  أحد فإن ذلك، عن وفضال 
 أن هـو  والواقـع  .معهـا  التعامل عليه يتوجب اليت السن فوق التالميذ ظاهرة هو الراهن، الوقت
 إىل بالنـسبة  املدرسـي  العـرض  مالءمـة  عـدم ( للغايـة  متقدمـة  سـن  يف املدرسـة  يف ُيقبلون األوالد
 الظـاهرة  وهـذه  ).الـصف  إعادة بسبب( الصف نفس يف طويل لوقت إبقاؤهم وجيري )الطلب
 فــوق هــم األوالد مــن يف املائــة ٦٧ :الــراهن الوقــت يف واســع نطــاق علــى االنتــشار يف آخــذة
 ويف وهكـذا،  .الـسادسة  الـسنة  يف كـذلك  هـم  يف املائة    ٩١ و األوىل، االبتدائية السنة يف السن
 .رمسيا احملدد السن بسنتني التالميذ عمر متوسط يفوق الصفوف، كل

 شـهرا،  ١١ و سـنوات  ٧ ةاملدرسـ  إىل الـسن  فـوق  األوالد دخـول  سـن  متوسط ويبلغ 
 يفتـرض  األمـر  هـذا  فـإن  أخـرى،  وبعبـارة  .سنوات ٤ إىل تصل للغاية عالية العمر يف فروق مع
 .سنة ١٢ الـ سن يف وهم املدرسة من األساسية األوىل السنة يدخلونا أوالد هناك أن

 أكثـر  هـي  املدرسـة  إىل األوالد دخـول  عمـر  متوسـط  مـشكلة  فإن الريفية، املناطق ويف 
 مقابـل  أشـهر،  ٩ و سـنوات  ٣ احنـراف معيـاري قـدره        مـع  وشهرين، سنوات ٨ يبلغ إذ .ةحد

 احنـراف   مـع  احلـضرية،  املنـاطق  يف أشـهر  ٦ و سـنوات  ٧ يبلغ املدرسة إىل دخول سن متوسط
 .أشهر ٥ و سنوات ٣معياري قدره 

ــيَّن  ــضا وتب ــذ هــؤالء مــن كــبريا عــددا أن أي  يف دراســية ســنة خــسروا أن ســبق التالمي
 مـن  مجيعـا  ينحـدرون  أهنـم  هـو  والـسبب  .سـنوات  ٣ حـىت  آخـرون  وخـسر  املدرسية؛ ريهتممس
 الشخـصية  توقعـاهتم  عـن  سـؤاهلم  ولـدى  . املتوسـط  يف أوالد ٦ أي أوالد، عدة من مكونة أسر

 يف املائـة    ١١,٢ و املدرسـة،  متابعـة  يريـدون  أهنـم  منـهم  يف املائة    ٣٩,١ قال للمدرسة، بالنسبة
 تعلـم  واحد وقت يف يرغبون التالميذ هؤالء من يف املائة    ٤٨,٩ و هن،امل إحدى تعلم يفضلون

 .أكرب بوضوح الرغبة هذه تظهر الريفية، املناطق ويف .العادية دراستهم ومتابعة مهنة
 

 باملدارس االلتحاق ضعف أسباب ٣-١٠ 
 :يعود هذا الضعف إىل األسباب التالية 
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 على مستوى الدخول  • 
 يكـون  ،)األساسـي  التعليم من والثانية األوىل املرحلتان( االبتدائي التعليم مستوى على 
 يف عليـه  املنـصوص  األساسي التعليم جمانية ملبدأ خالفا لألسرة، بالنسبة الكلفة عايل الولد تعليم

 الدراسـية  الـسنة  أثنـاء  التلميـذ،  تعلـيم  كلفـة  متوسـط  تـراوح  وبالفعل، .د البل يف احلايل الدستور
 األوىل، الــسنة يف غــوردات )١ ٤٤٤( وأربعــني وأربــع وأربعمائــة ألــف بــني ،٢٠٠٤-٢٠٠٣
 االرتفــاع هــذا وُيالحــظ .الــسادسة الــسنة يف غــوردات )٢ ٥٠٦( وســت ومخــسمائة وألفــني

 .سواء حد على والريفية احلضرية املناطق يف بالتكاليف
 ساعدةاملـ  أن باعتبـار ( اخلـاص  القطـاع  يف أيـضا  التكـاليف  هذه جممل األبوان   ويتحمل 

 ليـست  التعلـيم  مـن  املـستوى  هذا على اخلاصة املدارس من يف املائة    ١٢ نسبة عليها حتصل اليت
ــة وكــذلك ،)شــأن ذات ــاع يف الدول ــام القط ــسبة الع ــة٤٠ بن ــذا . يف املائ ــباب أحــد وه  األس

 وهـذا  باملـدارس،  الفقـرية  العـائالت  أبنـاء  مـن  األوالد التحـاق  معدل ضعف تفسر اليت الرئيسية
 اهلـاييت  املعهـد  بـه  قـام  الـذي  األسـر  حيـاة  ظـروف  حول االستطالع نتائج من بوضوح نييتب ما

 .واملعلومات لإلحصاء
 

 السكن مكان • 
ــظ  ــس يالَح ــدام نف ــافؤ انع ــرص تك ــضا الف ــدما أي ــق عن ــر يتعل ــذهاب األم ــد ب  إىل الول
ــا املدرســة، ــا تبع ــيش كــان إذا مل ــة يف يع ــة أو حــضرية منطق ــصل .ريفي ــارق وي  حــدود إىل الف

 .ريفي وسط يف يعيش الذي الولد حساب علىاملائة  يف ٢١
 االسـتطالع  نتـائج  بينـت  وقـد  .للتالميذ املدرسي للنجاح بالنسبة الشيء نفس وينطبق 
 ٢٠٠٣ لعـام  (EMMUS-III) اخلـدمات  واسـتعمال  املرضي واالعتالل الوفيات ملعدالت الثالث
 مـــسافة علـــى االبتدائيـــة املـــدارس قـــعت ، املقترنـــاتللنـــساء العظمـــى للغالبيـــة بالنـــسبة” :أنـــه
 احملـيط  مـن  مالءمـة  أكثـر  عمومـا  هـو  احلـضري  واحملـيط  .املـرتل  مـن  األقـل  علـى  كيلـومترات  ٥

 ويـصبح  ). يف املائـة   ٩٤,٧ مقابـل  كيلـومترات  ٥ مـن  أقـل  مـسافة  علـى  يف املائة    ١٠٠( الريفي
 األوىل ملرحلـة ا مـدارس  إىل الوصـول  مـستوى  على وضوحا أكثر املساواة عدم من الشكل هذا
 مـن  يف املائـة     ٩٨,٤ لــ  بالنـسبة  كيلـومترات  ٥ عـن  تقـل  مـسافة  تبعـد  الـيت  الثانوي، التعليم من

ــاطق ســكان ــل احلــضرية املن ــة ٢٦,٢ مقاب ــن يف املائ ــاطق ســكان م ــة املن ــن .“الريفي  أجــل وم
 يف ينبغـي  الريفيـة،  املنـاطق  يف الثـانوي  التعلـيم  من والثانية األوىل املرحلتني مدارس إىل الوصول

 الوقــت مــن ســاعة مــن أكثــر إضــاعة التــوايل، علــى احلــاالت مــن يف املائــة ٤٥ و يف املائــة ٣٨
 .الطريق على
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 املتـــأخر وااللتحـــاق والتـــسرب، التعليمـــي، الفاقـــد مـــشاكل أن ذلـــك، مـــع ويـــتالزم 
 وكـذلك،  الـضعيف،  االقتـصادي  - االجتمـاعي  املستوى ذات األسر على أيضا تؤثر باملدرسة

 . الفرص املتاحة للتعليمحمدودية جراء من خاص بشكل الريفية املناطق كانس يتأثر
 

  مستوى تدريب املدرسني واملدرسات • 
 مــن فقــط يف املائــة ١٠ يــأيت األساســي، التعلــيم مــن األولــيني املــرحلتني مــستوى علــى 
 مـن  التاسـع  الـصف  إىل وصـلوا  منـهم  يف املائـة     ٢٨ و املعلمـني،  دور مـن  واملدرسات املدرسني
 يف املائـة    ٩٢ يـؤمن  الذي اخلاص القطاع يف أكرب حبدة املشكلة هذه وُتطرح .األساسي التعليم
 يف املائـة    ٧,٠٤ نـسبة  تلقت حيث األساسي، التعليم مرحلة مستوى على املدرسي العرض من
 .العام القطاع يف يف املائة ٣٣,٧٦ مقابل مناسبا، تدريبا واملدرسات املدرسني من

 ) يف املائــة٢٥,٧٣( الريفيـة  املنــاطق يف أكـرب  مبقــدار املـستوى  ضــعف حـاالت  وتوجـد  
 منـه  ) يف املائـة   ٤٦,٥٣( الرجـال  بـني  أعلـى  وبنـسبة  ،) يف املائة  ٣,٤١( احلضرية املناطق يف منه
 مقابــل ) يف املائــة٢٦,٢٠( اخلــاص القطــاع يف أكــرب وبقــدر ،) يف املائــة١٨,٦٥( النــساء بــني

 ).ئة يف املا١١,٣٠( العام القطاع
ــبني وحــسبما  ــة، ت ــيس للدول ــاك ل ــة ٣٥ إال هن ــاض معلمــات مــن يف املائ ــال ري  األطف
 علــى موجــودات وهــنَّ .املدرســي التعلــيم قبــل مــا مرحلــة يف األطفــال لتعلــيم حقــا مــؤهالت
 .احلضري احمليط يف الواقعة املدارس يف األخص
 للغايـة  سـيء  هـو  مدرسة أو مدرس لوظيفة املدفوع األجر أن إىل أيضا اإلشارة وجتدر 

 مرتــب مــن مــرة ٢,٥ أقــل مبقــدار هــو العــام القطــاع يف ة/املــدرس مرتــب فمتوســط .هــاييت يف
 .اخلاص القطاع يف ة/املدرس

 املتوسـط  يف هنـاك  العـام،  القطـاع  جممـل  يف التالميـذ  إىل املدرسـني  بنسب يتعلق وفيما 
 مخـسني  حـوايل  مـع  )٩٣ = أسـتاذ /التالميـذ  نـسبة ( تلميـذا  )٩٣( وتـسعني  ثالثـة  لكـل  ة/أستاذ

 ويـسود  .صـفني  لكل ة/أستاذ إذن أي ؛)٤٩ = صف/التالميذ نسبة( صف لكل تلميذا )٥٠(
 .اخلاصة املدارس شبكة يف تقريبا الوضع نفس

 قبـل  مـن  والتنظـيم  املراقبـة  ضعف إىل باإلضافة األكفاء، املدرسات/املدرسني نقص إن 
 الـيت  العامـة  فاملدرسة .النوعية ناحية من رضالع جتزئة على اإلبقاء يف يسهم الدولة، مؤسسات
 يف ترتادهـا  واالبتـدائي،  الثـانوي  املـستويني  علـى  األخـرية  الـسنوات  يف كـثريا  نوعيتـها  تراجعت
 .ضعفا الفئات أكثر األخص على احلاضر يومنا
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 إنشاء املدارس املؤقتة والنقص يف جتهيزاهتا • 
ــداد مبوجــب  ــام املدرســي التع ــ تتواجــد ،٢٠٠٣ لع ــة ٥ سبةن ــن يف املائ ــدارس م  يف امل
 جمهـزة  غـري  منـها  يف املائـة     ٢٣ ونـسبة  مراحيض، فقط املدارس من يف املائة    ٤٢ ولدى .أكواخ
 األساسـي  التعلـيم  مـدارس  مـن  كـبري  عـدد  ويتواجد .مكتبات لديها فقطيف املائة    ٣٦ و باملاء،
 ويعمـل  .مـستأجرة  نيةسـك  بيـوت  يف ) يف املائة ١٦( أخرى ومدارس ) يف املائة  ٣١( كنائس يف

 االبتدائيـة  املـدارس  مـن  يف املائـة     ٨٤,٧ لـدى  ولـيس  ). يف املائـة   ٧٦,٨( كهربـاء  دون معظمها
  أو، مطــاعمالريفيــة املنــاطق يف الواقعــة تلــك مــن يف املائــة ٨٧ و احلــضرية، املنــاطق يف الواقعــة
 اخلاصـة  املـدارس على   أكرب مبقدار احلالة هذه وتسري   .املدرسية الصحية الرعاية لتقدمي برنامج
 لـدى  ويتـوفر  .الريفيـة  املنـاطق  يف يف املائـة     ٩٠,٩ نـسبة  إىل وتتـدىن  الريفيـة،  املنـاطق  يف الواقعة
 مـساعدة  فقـط  منـها  ) يف املائـة   ٤,٦( نـسبة  وتتلقى .للشرب مياه )يف املائة  ٤٤,٩( منها القليل
 .أخرى خاصة منظمات من دعما يف املائة منها ٧,٥تتلقى نسبة و الدولة، جانب من
 

 العايل التعليم مستوى على احلالة ٤-١٠ 
 أثنـاء  العـرض  توسع من الرغم على العايل، التعليم مستوى على ضعيفة االلتحاق نسبة 
 للكـوادر  الـبالد  فقـدان  يف سـاهم  العقـد  بداية منذ اخلارج حنو اهلجرة فتزايد .األخرية السنوات
 خـالل  مـن  توسـعا  أساسـي،  بـشكل  العـام  القطـاع  يف العـايل،  التعلـيم  وشهد .األكفاء والفنيني

 .األخري العقد أثناء اخلاص القطاع يف التعليم مؤسسات
 أكثـر  تـصبح  لكـي  التنقـيح  تـستوجب  الربامج أن يبقى العرض، تزايد من الرغم وعلى 
 زيــادة عــن فــضال التعلــيم، جمــاالت يف املعــارف لتطــوير وكــذلك الــبالد، الحتياجــات مالءمــة
 .والعلمية التقنية اجملاالت يف التعليم وتنويع

 وضـعف  املـشجعة  غـري  األجـور  سـيما  ال التعليمية، للوظيفة الوايف غري التثمني ويشكل 
ــيم تنظــيم ــايل، التعل ــنقص ســببا الع ــرغ   واملدرســات املدرســني ل ــى أســاس التف ــاملني عل  يف الع
 .اجلامعية املراكز

 
 املهين التدريب مستوى على احلالة ٥-١٠ 

 لوضـع  املوضـوعات  حتليـل  أثناء أُجري الذي التقييم أظهر املهين، تدريبال صعيد على 
 .أقليـة  علـى  املهين التدريب إىل الوصول ويقتصر ُمجزَّأ، العرض أن ،(CCI) مؤقت تعاون إطار
ــة تــستويف وال ــة االنتقــاء شــروط ) يف املائــة٨٠( والعــامالت العمــال غالبي  لــربامج تبعــا املطلوب

 .فـــين أو تقـــين ميـــدان يف شـــهادة أو دبلـــوم فقـــط، ١ ٠٠٠ لأصـــ مـــن ٦ ولـــدى .التـــدريب
 .املهنية املدارس يف األماكن يف نقصا أحيانا ويواجهون
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 املقترحة احللول ٦-١٠ 
 لعـام  الفقـر  مـن  واحلـد  للنمـو  الوطنية ةستراتيجياال لوثيقة ةستراتيجياال اخلطوط تقترح 
 :يلي ما ٢٠٠٧

 - التالميــذ مــن كــاٍف عــدد لتــدريب ،ســنة ملــدة مكثــف أويل تــدريب جهــاز إنــشاء • 
 املدارس؛ مديرات/ومديري املعلمات/املعلمني

 املعلمات؛/للمعلمني األويل للتدريب القائم اجلهاز تعزيز • 

 املدارس؛ ومديرات ومديري واملدرسات للمدرسني املستمر التدريب • 

 التعلـيم  قطـاع  يف واملـدربات  للمدربني واملستمر األويل للتدريب جهاز وتطبيق تصور • 
 .واملهين التقين والتدريب

 بروتوكـول  ٢٠٠٧ مـارس /آذار يف وحقوقهـا  املرأة شؤون وزارة عتوقّ جهتها، ومن 
 بــني الــدائم التبــادل عمليــة علــى رمسيــة صــفة إضــفاء هبــدف الــوطين التعلــيم وزارة مــع تعــاون

ــستني، ــن املؤسـ ــل مـ ــاذ أجـ ــرارات بعـــض اختـ ــصلحة يف القـ ــسني مـ ــام حتـ ــيم نظـ ــاييت التعلـ  اهلـ
 .اجلنسني لفائدة

 التنــسيق هيئــة بواســطة يــتم أن ،٢٠١١-٢٠٠٦ اخلمــسية الوثيقــة يف ،املرتقــب ومــن 
 لـوزارة  دعمـا  الـشباب،  لتعلـيم  تقنيـة  وحـدة  إنـشاء  املـرأة،  ضـد  العنف أشكال ملكافحة الوطين
 ةالتابعـ  سـابقا  الـشباب  شـبكة ( الشباب منظمات وشبكات والرياضة، والشباب الوطين التعليم
 املناعـة  نقـص  مـرض /اجلنـسي  باالتصال املنقولة األمراض مكافحة برامج وتنسيق مراقبة لوحدة

 وضع هو املنشود واهلدف .UCC/MSPP) والسكان العامة الصحة وزارة يف يدز،اإل/املكتسب
 املوجـه  العنـف  ومراعاة مشكلة    اجلنسني بني املساواة مبادئ أساس على للشباب تعليمية برامج
 .املرأة ضد

 الـــوطين التعلـــيم وزارة مـــع وحقوقهـــا املـــرأة شـــؤون وزارة برنـــامجكمـــا ُيتـــوخى يف  
 ومـديرات  ومـديري  التربـويني،  للمـسؤولني  موجهـة  تـدريب  جلـسات  تنظـيم  املهـين  والتدريب
 علـى  اجللـسات  هـذه  مثـل  أُجريـت ( اهلـاييت  املدرسي الوسط يف النمطية القوالب حول املدارس
 تعليميـة،  جلـسات  تنظـيم  أيـضا  الربنامج هذا ويعتزم ).٢٠٠٧ عام يف الغربية املقاطعة مستوى
 .منتظمة بصورة بتقييمها والقيام متابعتها وضمان
 التركيـز  إىل هتـدف  تعليمية أدوات وضع التدريب إطار يف سيجري   ذلك، عن وفضال 

  . مسؤولية الذكوروعلى اجلنسني بني املساواة على
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 للتربيــة كتابــا املهــين والتــدريب الــوطين لتعلــيما وزارة أصــدرت ذلــك، إىل وباإلضــافة 
 .اجلنـسية  النمطيـة  للقوالـب  فيـه  فـصل  ُخـصص  والتلميـذات،  التالميـذ  مجيـع  إىل موجهـا  املدنية
 مبراجعـة  االجتـاه،  هـذا  يف الـصادرة  بالتوصيات عمال احملليني، واحملررات احملررين بعض بدأ وقد

 .ينتجوهنا اليت املدرسية الكتب
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 ١١ املادة  
 العمالــة  

 
 الراهنة احلالة ١-١١ 

 نظرة عامة ١-١-١١ 
 ويتمتعـون  القـانون  أمـام  العمـال  مجيـع  يتـساوى ” :العمـل  قـانون  مـن  ٣ املادة مبقتضى 
 الفكـري  الطـابع  عـن  يـنجم  أن ميكـن  مـا  سيما ال متييز، وُيلغى كل    .والضمانات احلماية بنفس
 :القـانون  نفـس  من ٣١٧ املادة وتنص .“العامل وجنس العمل، وأجر شكل وعن اليدوي، أو
 ومـن  .)٣٣(“القيمـة  يف متـساوٍ  عمـل  لقـاء  الـذكر،  العامـل  ألجـر  مـساويا  أجـرا  املـرأة  تتقاضى”

ــه   ــضااملنــصوص علي ــشية تخــذ تأن أي ــ املفت ــدابري كــل للعمــلة العام ــضرورية، الت  خــالل مــن ال
 .القانون احترام لضمان دورية، استطالعات

 مـضمونة،  العمـل  حريـة  أن علـى  منـه  ٣٥ املادة يف نصي فهو ،١٩٨٧ عام دستور أما 
 واحتياجـات  احتياجاتـه  تلبيـة  أجـل  مـن  خيتـاره  لعمـل  نفـسه  يكـرس  بـأن  ملـزم  مواطن كل وأن

 ذلــك، إىل وباإلضــافة .االجتمــاعي للتــأمني نظــام وضــع علــى الدولــة مــع يتعــاون وأن أســرته،
 التاليـة  االتفاقيات منها لدولية،ا العمل ملنظمة اتفاقية )٢٣( وعشرين ثالث على هاييت صدقت
 :العمل يف املرأة بظروف صلة األكثر
 /أيلـــــول ٢٦ يف عليهـــــا املـــــصدق اإللزامـــــي، العمـــــل حـــــول ٢٩ رقـــــم االتفاقيـــــة • 

 ؛١٩٥٧ سبتمرب

ــة •  ــم االتفاقي ــساواة حــول ١٠٠ رق ــني امل ــال ب ــامالت العم ــن األجــر يف والع ــل ع  العم
 ؛١٩٥٧ ديسمرب/األول كانون ٥ يف عليها املصدق القيمة، يف املتساوي

ــة •  ــم االتفاقيــ ــة ١١١ رقــ ــالتمييز املتعلقــ ــة يف بــ ــن، العمالــ ــصدق واملهــ ــا املــ  يف عليهــ
 ؛١٩٦٢ مارس/آذار ٩

ــة •  ــم االتفاقي ــسن األدىن احلــد حــول ١٣٨ رق ــا املــصدق بالعمــل، االلتحــاق ل  يف عليه
 .٢٠٠٧ مايو/أيار ١٥

 

__________ 
 .جتدر اإلشارة إىل أن القانون، بالصيغة اليت ُوضع فيها، يتخذ أجر الذكر مرجعا )٣٣( 



CEDAW/C/HTI/7  
 

08-41622 99 
 

 احلامل املرأة محاية ٢-١١ 
 :أنـه  علـى  تـنص  العمـل  قـانون  مـن  ٣٢٦ فاملـادة  .باحلمـل  إطالقا ملالع تأمني يتأثر ال 

 إجــازة أو األمومــة، إجــازة لفتــرة قــضائها أثنــاء العاملــة وظيفــة حبفــظ العمــل صــاحب ُيلــزم”
 .“احلمـل  حالـة  عـن  نـاتج  مـرض  بـسبب  العمل عن لعجزها منها تستفيد أن ميكن اليت املرض،
 أنـشأت  وقـد  .األمومـة  بإجـازة  املتعلقـة  األحكـام  ٣٢٨ إىل ٣٢٠ املواد يف العمل قانون وحيدد
 /شـباط  ١٨ صـادر يف     مبرسـوم  املعدلة ،١٩٦٧أغسطس/آب ٢٧ قانون من ٧١ إىل ٤٩ املواد
ــر ــأمني ،١٩٧٥ فرباي ــرض، ت ــأمني امل ــة، وت ــأمني مكتــب خــالل مــن األموم  العمــل حــوادث ت
 ).OFATMA( واألمومة واملرض

 
 خاصة بصفة والنساء عامة بصفة لللعما والصحية االجتماعية التغطية ٣-١١ 

 أن إال .للجنـسني  )٥٥( سنة ومخسني خبمس العامة الوظيفة يف التقاعد سن ُحدد لقد 
 الـذي  الرمسـي  القطـاع  يف أساسـي  بـشكل  ويـتم    حمـدود،  والتـأمني  التقاعـد  أنظمة إىل االنضمام

 يــستفيد قانونيــةال الناحيــة ومــن .د البلــيف جممــوع اليــد العاملــة مــن يف املائــة ٥ مــن أقــل يــضم
 احلمايـة،  جمـال  يف املعاملـة  أفـضليات  نفس من ذكورا أو إناثا     كانوا سواء واألجريات، األجراء

 وكـــذلك العمـــل، قـــانون مـــن ١٣٤ إىل ١٢٣ فـــاملواد .العمـــل ظـــروف ومراقبـــة واالحتـــرام،
 مـة، واألمو املـرض  لتـأمني  الوطين واملكتب الشيخوخة، لتأمني الوطين املنظمة للمكتب    القوانني

 .التأمني جمال يف والعامالت العاملني بني تفرق ال
 فـضال  ويوجـد  املدين؛ للتقاعد وصندوق الشيخوخة ضد   لتأمني ل وطين مكتب ويوجد 

 العمــل حــوادث يــشمل الــذي واألمومــة، واملــرض العمــل حــوادث تــأمني مكتــب ذلــك عــن
 علـى  )٣٤(االجتماعية الشؤون لوزارة األساسي القانون من ٢١ املادة وتنص .واألمومة واملرض

 تـوفري  إىل ويهـدف  واألجريات األجراء مجيع على إلزاميا يطبَّق االجتماعية التأمينات نظام” أن
 واإلعاقـة  واملـرض  العمـل  حـوادث  خماطر ضد أسرهم، وألفراد والعامالت للعاملني فعالة محاية

 .“واألمومة والشيخوخة
 اسـتحقاقات   االجتمـاعي  التشريع مينح املساكنة، يتجاهل الذي املدين للتشريع وخالفا 
 الطبيـة  الرعايـة  مـن  أشـكال    مُتقـدَّ  كما . املؤمن عليه  مساِكنها وفاة حال يف )اخلليلة( للمساِكنة
 وثالثــني ســتة حــوايل يف والعــاملني العــامالت إىل الوقــت بعــض منــذ زهيــدة بأســعار والعقــاقري

__________ 
 )٣٤( Jean Frédéric Salès : Code du travail annoté, Loi organique du Département des Affaires Sociales du 28 

aout 1967, Moniteurs 80,81,84A, 84B, 84C des 18, 21 et 28 septembre 1967, article 21 alinéa g, page 290, 

Imprimerie Deschamps, Port-au-Prince, 1993. 
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 األنـشطة  تنميـة  منظمـة  ىتـسم  حكوميـة  غـري  منظمـة  إشـراف  حتـت  العاصـمة  يف مصنعا )٣٦(
 .(DASH) هاييت يف الصحية

 مـن  تتـوىل  مستـشفيات،  شـبكة  فيهـا  مبـا  عديـدة،  أساسـية  هياكـل  املنظمـة  هـذه  ولدى 
 )٤٠( أربعـني  حـوايل  وهنـاك  .والعـامالت  العمـال  هـؤالء  إىل جمانـا  الطبيـة  الرعاية توفري خالهلا
 .إليهـا  حيتـاجون  الـذين  والعـامالت  الللعمـ  الصحية الرعاية لتقدمي باملصانع أيضا ملحقنيا  طبيب

 ألنفـسهم  العقـاقري  علـى  احلـصول  والعاملـة  العامـل  يستطيع حيث حملية، صيدليات أيضا وهناك
 .رمزية بأسعار ولعائالهتم
ــتم  ــشطة تطــوير وي ــصحة أن ــضا، هــاييت يف ال ــاء مكافحــة جمــال يف أي  املناعــة نقــص وب
 الطــوعي الكــشف اختبــارات ريوجتــ .عديــدة مؤســسات مــع بالتعــاون يــدز،اإل/املكتــسب
 تنميـة  منظمـة  عيـادات  خمتلـف  يف جمانـا  بـرانس  أو بورت ومؤسسات مصانع وعاملي لعامالت
 .هاييت يف الصحية األنشطة
 هـي  خاصـة  شـركة  تـديره  ، علـى مـوظفي اخلدمـة املدنيـة        تـأمني  لل برنـامج  أيـضا  وهناك 

GROUPE SANTE PLUSمن مؤلف إدارة جملس عليه يشرف، و: 
 رئيسا؛ املالية، ةوزار • 

 رئيس؛ا للنائب والعمل، االجتماعية الشؤون وزارة • 

 عضوا؛ املهين، والتدريب الوطين التعليم وزارة • 

 .عضوا وحقوقها، املرأة شؤون وزارة • 

 وصــول تــأمني هبــدف ٢٠٠١ عــام يف هــاييت دولــة قبــل مــن الربنــامج هــذا ُوضــع وقــد 
 ومرافــق خــدمات إىل املباشــرين، ومعــيالهتم لــيهممعي وكــذلك ســريعا،مــوظفي اخلدمــة املدنيــة 

 واملـرض  احلـوادث  تأمينـات  - احليـاة  علـى    تـأمني  ال ذلـك  ويـشمل  .عاليـة  نوعيـة  من طبية عناية
 .األعضاء وفقدان املفاجئة الوفاة وتأمني - األمومة وتعويضات

 معظمهــن وينــتظم بــأجر، العمــل إىل للوصــول أضــيق جمــال النــساء أمــام الواقــع، ويف 
 بـسبب  كـبري  بـضعف  فيهـا  العمل ظروف تتميز اليت التجارة يف سيما ال مستقالت، امالتكع

  .استقراره وعدم الدخل اختالل
 وصـناعات  املرتليـة  اخلدمـة  يف النـساء  من كبري عدد يعمل بأجر، العمل مستوى وعلى 
 يف الـشاسع  الفـرق  تفـسر  أن الظـاهرة  هلـذه  وميكـن  .ضـعيفة  أجور ذات أنشطة وهي التجميع،
 بـني  يف املائـة     ٢٦ نـسبة  املـدقع  الفقـر  يبلغ الواقع، ويف .احلضري املستوى على الفقر مستويات
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 بـني  يف املائـة     ١٧ مقابـل  الكـربى،  العاصمة منطقة يف الرئيسي معيلها النساء تشكل اليت األسر
 سبةالنـ  هـذه  تبلـغ  البلـد،  مقاطعات مدن يف أي احلضرية، املناطق ويف .رجال يعيلها اليت األسر
 .للرجال يف املائة ٤٨ و للنساء يف املائة ٦٤

 معيـشة  ظروف حول واملعلومات لإلحصاء اهلاييت املعهد قبل من املقدم التحليل ويبني 
 النـساء  دخـول  أن هـاييت،  يف املعيـشة  ظـروف  اسـتطالع    مـن  انطالقـا  أيضا، واهلايتيات اهلايتيني

 وهـن  .الرجـال  أجـر  مـن  أقـل  عامـة  بـصورة  هـو  أجـرهن  ألن   رحبيـة،  أقـل  هـو  العمل سوق إىل
 الثقافيـــة املهـــن يف يف املائـــة ٤٣,٩ إال ميـــثلن وال الكفـــاءة، قليلـــة املهـــن يف األكثريـــة يـــشكلن

 مــــــوظفي بــــــني يف املائــــــة ٣٢,٣ و الوســــــيطة، املهــــــن يف يف املائــــــة ٣٦,٥ و والعلميــــــة،
 .اإلدارة وموظفات
 اخلـــاص، أو العـــام اعالقطـــ يف ســـواء رمسيـــة، وظيفـــة تـــشغل الـــيت النـــساء تتمتـــع وال 

 مراكــز قــصري وقــت منــذ تــشغل النــساء بعــض كانــت وإن الترقيــة؛ إمكانيــات مــن بالقليــل إال
 مـستقبل  عـن  البحـث  عـن  عوضا النساء، من العديد فإن وعليه، .استثناء يبقى هذا فإن قيادية،
 صـغرية  مؤسـسات  واسـتثمار  لتأسـيس  األعمـال  جمـال  يف االنطـالق  يفضلن اإلدارة، يف وظيفي

 قـد  النـسائية  التجاريـة  املبادرة روح تنمية بأن االعتقاد إىل املالحظات هذه وتدفع .متوسطة أو
ــى كــبرية، هنــضة شــهدت ــرغم عل ــن ال ــوارد إىل الوصــول صــعوبات م ــة، امل ــدريب، املالي  والت
 .االجتماعية الدعم وخدمات واالتصاالت التقنية، واملساعدة والتسيري،
 ذلـك  ويـشمل  الفرعية؛ املقاوالت قطاع هو كبري بعدد اءالنس فيه تعمل الذي واملكان 
 وتعيـــق مـــنخفض، مـــستوى علـــى أجـــرهن بقـــيت الكفـــاءة، مـــن القليـــل تتطلـــب أعمـــاال
 وتكـون  .والتكنولوجيـة  االقتـصادية  اهليكلـة  إعـادة  فتـرات  يف مطولـة  لبطالة وتعرضهن تقدمهن
 العالقـات  مثـل  ذاتيـة،  اراتاعتبـ  علـى  أكرب حد إىل األجر عالوات   وتتوقف قليلة الترقية فرص
 والـوالء  العمـل،  رب جانـب  مـن  اجلنـسية  للـضغوط  واخلـضوع  العمـل،  وأربـاب  العامالت بني

 ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .واألداء واألقدميـة،  املواظبـة،  مثـل  موضـوعية  معـايري  إىل منه للمؤسسة،
 بـسهولة  تدنيـة م أجـورا  وتقبـل  الرجـال،  مـن  طاعة وأكثرنضباطا  ا أكثر ُتعترب النساء وحيث إن 

ــإن أكــرب، ــة ف ــذان مهــا والتعــسفية األبوي ــسودان الل ــاب العــامالت بــني العمــل عالقــات ي  وأرب
 ).TAG والتسيري والتنشيط اإلدارة تقنية مكتب( )٣٥(عملهن

__________ 
 )٣٥( BAZIN Danielle, Magloire Danielle, Merlet Myriam Merlet,1991, Femmes, Population, Développement-

Organisations féminines privées en Haïti, FNUAP, Port-au-Prince, p41, in la situation des femmes 

haïtiennes o.p. cit.page 165. 
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 التجميـع  صـناعة  أو الفرعيـة  املقـاوالت  قطاع استخدم فقد املتاحة، للمعلومات ووفقا 
 ،١٩٩٦ عــام يف شخــصا )١٨ ٤٧٥( وســبعني ومخــسة وأربعمائــة ألفــا عــشر مثانيــة هــاييت يف

ــا وعــشرين ــة ومخــسمائة ألف ــام يف شخــصا )٢٠ ٥٢٤( وعــشرين وأربع ــوزع .١٩٩٧ ع  ويت
 مــستوى مــن هــي األعمــال معظــم أن إال .وفنــيني وإدارة وإشــراف إنتــاج، عــاملي بــني هــؤالء
 يف القطـاع  اهـذ  يف املمارسـة  األنـشطة  تـصنيف  وميكن ،)١٩٩٦ يف يف املائة    ٨٩( إنتاج عمال
 واجللــــد، ، واإللكترونيــــاتالــــصناعية، اليدويــــة واحلــــرف املالبــــس، صــــناعة :فئــــات ســــبع

 مـن  أكـرب  نـسبة  تعمـل  احملـصلة،  ويف .األمسـاك  صـيد  وأدوات البيسبول، وأدوات واملفروشات،
 .التجارة يف رئيسي وبشكل )للرجال يف املائة ٧٣ مقابل يف املائة ٨٣( اخلاص حلساهبا النساء

ــع  ــال أن وم ــة األعم ــادرة اجملزي ــاطق يف ن ــ املن ــىة الريفي ــستوى عل ــف م ــات خمتل  قطاع
 املنتجـات  وحتويل ، النب فرز على سيما ال الزراعة، على املناطق هذه يف النساء تنكب النشاط،

 .العائلية املشاريع إطار يف
  تتـراوح أعمارهـا    أوىل شرحية نالحظ بأجر، العامالت النساء سن شرائح إىل وبالنسبة 

 يف يعملــون أو )بــالرهن خــدم( املرتليــة باخلدمــة يعملــون أوالد مــن مؤلفــة ســنة ١٥ و ١٢بــني 
 الطفـل  حقوق جلنة أوصت وقد .بشأهنم إحصاءات توجد وال .مألوف تقليد حسب الزراعة،
 إىل باإلضـافة  الـيت،  العمـل  قـانون  مـن  ٣٤١ املـادة  السرعة وجه   على تعدل أن هاييت، مجهورية
 تـنص  العمـل،  إدارة موافقـة  على احلصول مع سنة، ١٥ بـ األطفال لعمل دىناأل السن حتديدها
 احلـصول  بعـد  سـنة،  ١٢ سـن  مـن  اعتبـارا  املرتليـة  اخلدمـة  يف الطفـل  وضـع  ميكن أنه على أيضا
 التفاقيـة  انتـهاكا  ذلـك  يف أن الدولـة  وتعتـرف  .والبحـوث  االجتماعي الرفاه معهد موافقة على
  .وقت أقرب يف وقفه ينبغي الطفل حلقوق املتحدة األمم

 الـسكان  نـسبة  يلإمجـا  يبلـغ  ،٢٠٠٣ لعـام  لإلحـصاءات  اهلـاييت  املعهد بيانات وحسب 
 الـسكان  نـسبة  وتبلـغ  . يف املائـة   ٦٢,٢ فـأكثر    سـنة  ١٥ الناشطات البالغـات مـن العمـر         اإلناث
 ؛كثر فــأســنوات ١٠ العمريــة لــشرحية يف املائــة بالنــسبة ل٣٩,٣ عمــال ميارســن اللــوايت اإلنــاث

 . فأكثرسنة ١٥ العمرية لشرحية يف املائة ل٤٦,٤ و
 

  اليت يكثر فيها حضور املرأةاألعمال ٤-١١ 
 الــسكرتارية، وظـائف  يف احلـال  هـو  كمـا  :للنــساءا قويـ ا تركُّـز  الوظـائف  بعـض تظهـر   
 االجتماعيــة واخلــدمات ، واحلياكــةالفندقيــة، واألعمــال الدراســة، قبــل مــا يف مرحلــة والتعلــيم
 واحلـدادة،  والنجـارة،  ، مقـاوالت التـشييد والبنـاء      مهـن  أن حني يف الصحة، وخدمات ية،واحملل
 .الرجال قبل من تقليديا ُتمارس وغريها، السياراتا وميكانيك الثقيلة، املركبات وقيادة
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 سـبيل  وعلـى  .الـسلم  أسـفل  يف الواقعـة  الوظـائف  النـساء  تـشغل  املهـن،  هـذه  يف وحىت 
 مـديرات  وظـائف  ولـيس  ومـساعدات  ممرضـات  وظـائف  النساء غلتش الصحة، قطاع يف املثال

 يف الطـب  لكليـة  عميـدة  انتخاهبا مت النساء إحدى أن إال .الطب مدارس عميدات أو مستشفى
 .٢٠٠٧ عام أثناء هاييت يف الدولة جامعة

 مــن يف املائــة ٦٧ متثــل النــساء كانــت التجميــع، صــناعة يف املــرأة بعمالــة يتعلــق وفيمــا 
ــاملني ــام يف اإلنتــاج يف الع ــام يف يف املائــة ٦٤ وحــوايل ،١٩٩٦ ع  اجلــدول نظــرا( ١٩٩٧ ع

 مــستوى علــى الرجــال وظــائف مــن أمهيــة أكثــر هــي الــيت تــشغلها نــساء والوظــائف ).٢ رقــم
 يف والبيـسبول  ، واإللكترونيـات ، واحلياكـة  ،)فقـط  ١٩٩٦ يف( الصناعية اليدوية احلرف أنشطة
  ).١٩٩٧ و ١٩٩٦( عامي

 جعـل  الـصناعي  فـالتخلف  .سـنوات  عـدة  منـذ  كليـا  انكماشـا  الثانوي اعالقط ويشهد 
 التجميـع  قطـاع  شهد وبذلك .النشطني للسكان عمالة فرص تقدمي على قادر غري القطاع هذا

ــي ــا الفرعــ ــا انكماشــ ــارا قويــ ــن اعتبــ ــام مــ ــدة وازداد ،١٩٨٦ عــ ــاء حــ ــرة أثنــ ــالب فتــ  انقــ
 عــام ومنــذ .١٩٩٥ عــام مــن ابتــداء االنتعــاش مــن شــيئا ذلــك بعــد وشــهد ،١٩٩٤-١٩٩١
 ذلــك، مــن العكــس وعلــى .تقــدما حيقــق أن القطــاع هــذا يــستطع مل هــذا، يومنــا إىل ٢٠٠٤
 حقـوق  وانتـهاكات  فـأكثر  أكثـر  مستقرة غري العمل شروط وأصبحت الوظائف، عدد اخنفض
 .للعيان ظهورا أكثر والعامالت العاملني

 
 املرتلية اخلدمة ١-٤-١١ 

ــشغل  ــساء ت ــة الن ــا غالبي ــة جمــال يف وخاصــة اخلــدمات، قطــاع ئفوظ ــة اخلدم  .املرتلي
 أول فـصل  يف ،١٩٦١ عـام  يف العمـل  قانون إصدار عند قد توخى    اهلاييت التشريع أن   والواقع،
ــاب حتــت ــوان اخلــامس الب ــازل خــدم” بعن ــاك  ،“املن ــد ” أن تكــون هن ــةي  لنظــام ختــضع عامل
 بــنفس عــامالت أو ملنيكعــا العــائالت ضــمن يعملــون الــذين األشــخاص يعتــرب وال .“خــاص
ــستخدمي صــفة ــستخدمات/م ــصناعة التجــارة قطاعــات م ــة، وال ــستفيدون وال والزراع ــن ي  م

 .القانون هذا يف عليها املنصوص التشريعية األفضليات
 هـذه  تغطيـة  أجـل  مـن  املنـازل  خدم عمل حول قانون مشروع وضع مت ،السبب وهلذا 
ــا الفئــة  قــدم علــى القطــاع هــذا يف والعــاملني تالعــامال هــذا القــانون مــشروع ويــضع .قانوني

 املـادة  وتعـدل  .وغريهـا  والزراعـة  والتجـارة  الـصناعة  قطاعـات  يف العـاملني  أولئـك  مـع  املساواة
 علـى  تطبـق  ال” :التايل الشكل على العمل قانون من ٢٥٧٨ املادة القانون مشروع من األوىل
 العـامالت /العـاملني  بـني  العمـل  اتعالقـ  تتنـاول  اليت العمل قانون أحكام املرتلية اخلدمة أعمال

 جلميـع  ينبغـي  أنـه  إال .والتجاريـة  والزراعيـة  الصناعية القطاعات يف العمل صاحبات/وأصحاب
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 وكـل  القـانون  يوفرهـا  الـيت  األفـضليات  بكـل  يتمتعـوا  أن املرتليـة  باخلدمـة  العاملني أو العامالت
 .“... التالية احلقوق

 قلــق مــصدر تــشكل حالتــهم فــإن املرتليــة، خلدمــةا يفوفيمــا يتعلــق باألطفــال العــاملني  
 نطــاق يف املــسألة هــذه بتــسوية األخــرية هــذه إرادة الطفــل حقــوق جلنــة وأكــدت للحكومــة،
 االتفاقيـة  علـى  ٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ١٥ يف الدولـة  صـدقت  فقـد  وهكذا، .الطفل قانون مشروع

 واختـاذ  األطفـال  عمـل  أشـكال  أسـوأ  حبظـر  املتعلقة ١٨٢ رقم واالتفاقية الذكر آنفة ١٣٨ رقم
 .عليها للقضاء فورية إجراءات
ـــ نظامــا )٣٦(العمــل قــانون ويــضع   مــن ٣٥٦ إىل ٣٤١ املــواد يف “لألطفــال اخلــدم” ل
ــالعمر، تتعلــق لــشروط إحلــاق الطفــل باخلدمــة  وُيخــضع التاســع، الفــصل ــة، وإشــراف ب  الدول
 لديـه  شـخص  كل” أن داهمؤ عاما مبدأ وحيدد .املستخدمة/املستخدم وقدرة ، األبوين وموافقة
 هلـم،  الئـق  سـكن  وتقـدمي  جيـد،  أسـرة  كـرب  معاملتـهم  بواجب ملزم خدمته يف أكثر أوطفل  

 مهـين،  أو مدرسـي  تعلـيم  مركـز  يف إلزاميا وتسجيلهم ، وأكل صحي وكاف   مناسبة، ومالبس
 .“هلـم  صـحية  ترفيـه  وسـائل  وتـوفري  املركـز،  هـذا  يقـدمها  الـيت  الـدروس  مبتابعـة  هلم بالسماحو
ــة عــن مــسؤوال الــشخص هــذا كــونوي ــا، أو جــسديا إن الطفــل اخلــادم محاي  حــال ويف معنوي

 اخلدمــة بأعمــال الولــد يقــوم وباملقابــل، .عليهــا منــصوص عقوبــات هنــاك بالتزاماتــه، اإلخــالل
 أن اخلدمـة  يف الولـد  علـى  أنـه  العمل، قانون من ٣٥٠ و ،٣٤٦ و ،٣٤١ املواد وحتدد املرتلية،
 تكـرار  وتـرية  حتديـد  الـصعب  ومـن  .حمـددة  وغـري  مدفوعـة األجـر    غـري  يـة مرتل خدمة مبهام يقوم

 املرتليـــة اخلدمـــة األطفـــال العـــاملون يف كـــان إذا خاصـــة للقاصـــرين، املرتليـــة اخلدمـــة أعمـــال
 بـه  قـام  اسـتطالع  ويـبني  .الفتيـات  مـن  بغالبيـة  يتعلـق  األمـر  ألن أيضا فذلك ،“منظورين غري”

 يف ولـد  )٢٥٠ ٠٠٠( ألـف  ومخـسني  مـائتني  جممـوع  أصـل  من أنه )٣٧(لألسرة النفساين املعهد
 لـيس  مـرتل  يف مرتليـة  خدمـة  مبهـام  والقيـام  . يف املائـة   ٧٤,٦ نـسبة  النساء تشكل املرتلية اخلدمة
 .االستخدام صفة عنه وتغيب لواجباهتم، بسيطا امتدادا ُيعترب مرتهلم

 املرتليـة  اخلدمـة  يف دالولـ  معاملـة  وتتوقـف  .العمـل  قـانون  بنصوص أبدا االلتزام   يتم ومل 
 ويف .“يـستخدم ” الـذي  الـشخص  جانـب  مـن  الكامـل  والتقـدير  االقتـصادية  اإلمكانيـات  على

__________ 
عاملـة غـري اإلنـسانية ضـد        القانون املتعلق بتحرمي مجيع أشكال اسـتغالل الثقـة، والعنـف، وسـوء املعاملـة أو امل                 )٣٦( 

. ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٥، تـاريخ    ٤١، لومونيتور العدد    ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٩األطفال والقضاء عليها،    
 .“األطفال اخلدم” من قانون العمل اليت تتناول ٩ الفصل - ١وقد ألغيت املادة 

 )٣٧( IPSOFA : Restavèk, la domesticité juvénile en Haïti, p. 62, Page Concept. 
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 تلبيـــة العبوديـــة مـــن قريبـــة ظـــروف يف يعيـــشون الـــذين األوالد هـــؤالء ال يـــستطيع احلقيقـــة،
 .ترفيه الوسائلناهيك عن و التعليم، و أمقبولة، تغذية أو احلصول على الصحية، احتياجاهتم

 االجتمــاعي الرفــاه معهــد يعــد ومل املمارســة، هــذه تــدين الدولــة فــإن الواقــع، ويف 
 غـري  هـي  الراهنة احلاالت أن حبيث املرتلية، اخلدمة يف األطفال   لوضع التصاريح مينح والبحوث
 احلـل  أن يبقـى  اجملـال،  هـذا  يف الدولـة  تـشرِّع  عنـدما  حـىت  بأنـه  االعتراف ينبغي ولكن .شرعية
 .إليها تلجأ اليت لألسر املدقع الفقر خفض يف يكمن سةاملمار هلذه
 

 اخلاص والقطاع املستقلة املؤسسات يف املرأة وجود ٢-٤-١١ 
 الـذايت  االسـتقالل  ذات هاييت دولة مؤسسات يف سيما ال املساواة، عدم نفس جند هنا 
 ويف .إدارة جملـس  كرئيسة أو القيادة، مركز يف امرأة األخرية هذه يف جند ما ونادرا .واملستقلة
 أصـل  مـن  واحـدة  امـرأة  إال ضم يـ  ال اإلداريـة  والرتاعات للمحاسبة الديوان األعلى    فإن الواقع،
 التـسعة  أعـضائه  بني من امرأتني سوى املؤقت االنتخايب اجمللسال يضم   و أعضاء، )١٠( عشرة

 امـرأة  أبـدا  ديهل يكن مل د، للبل املركزي البنك ُيعترب الذي ،(BRH) هاييت مجهورية وبنك ).٩(
  .إدارة جملس كرئيس والكمحافظ 
 يف املؤسـسات  رئيسات للنساء املئوية النسبة حتديد ميكننا ال اخلاص، للقطاع وبالنسبة 
 قليلــة النــسبة هــذه أن بوثــوق القــول ذلــك مــع نــستطيع ولكننــا البيانــات؛ نقــص بــسبب هــاييت
 وقـد  .٢٠٠٢ عـام  يف لعمـل ا أرباب مؤسسات رئاسة مستوى على النساء متثيل ضعف بسبب
 يف  ٨٩,٥ مقابـل  كرئيـسات  النـساء  مـن  يف املائـة     ١٠,٥ نـسبة  علـى  املؤسـسات  هـذه  حصلت

 .(Jn-Baptiste, 2003: 27) الرجال مناملائة 
 القطـاع  هـو  النـسائي  العمـل  يتركـز  حيـث  اخلاص القطاع من استقرارا األكثر والفرع 
ــ يف شــهد الــذي ،(Manigat, 2002: 417) املــصريف ــة، مولــدا توســعا األخــرية سنواتال  للعمال
 أخـرى،  أمـاكن  يف جنـده  ممـا  بكـثري  أعلـى  أجـورا  الغالـب  يف ودفعـه  املوظفني، ألفضل وبانتقائه
 .األخرى اإلضافية االمتيازات إىل باإلضافة اخلاص، أو العام القطاع يف سواء

 نــوع بحــس تفــصيلية بيانــات تقــدمي نــستطيع ال املعلومــات، تــوفر عــدم إىل وبــالنظر 
 يف الوقـوع  دون نؤكـد  أن نـستطيع  أننـا  إال املـصريف؛  القطـاع  مـستوى  على العمالة عن اجلنس
 مـستوى  علـى  منـه  الـدنيا  الوظـائف  مـستوى  علـى  أكثـر  هـو  العـامالت  النـساء  عـدد  بأن اخلطأ

 بنـوك  إدارة جمـالس  )٨( مثانيـة  أعـضاء  حـول  مجعهـا  مت الـيت  املعلومات وتسمح .القرار وظائف
ــة ــد ٢٠٠٢ عــام يف ةخاصــ جتاري ــع عــضوية تأكي ــساء )٤( أرب  وأربعــني مخــسة مقابــل فقــط ن

 .رجال )٤٥(



CEDAW/C/HTI/7

 

106 08-41622 
 

  الزراعياتالعامالت ٣-٤-١١ 
 ولكـن  الريفيـة،  األسـرية  اخلليـة  ويف الزراعي القطاع يف األمهية بالغ دورا النساء تلعب 
 ُيـدخل  الـذي  هـو  العمـل  فقانون .خبصوصهن حمددة أحكام أي على ينطوي ال الريفي القانون
 األنـشطة  من النوع هبذا يقمن اللوايت والنساء مباشرة؛ غري بصورة الزراعيات   العامالت مفهوم
 رئيـسية  بـصورة  بـه  يقوم أن ُيفترض ملا متمم أو ثانوي عملٍ بإكمال ببساطة يقمن أهنن ُيعتربن
 .الرجل أي األسرة، رئيس

 
 األجر مستوى على املعاملة يف املساواة ٤-٤-١١ 

 الوظــائف ملختلــف املتوجــب األجــر العامــة اإلدارة يف املعتمــدة األجــور لةسلــس حتــدد 
 قلـيالت هـن     ولكـن  األجـور،  يف متييـز  إذن يوجـد  وال .اجلنس نوع عن النظر بصرف   املشغولة

 مـن  وظـائف  حيتـل  جيـدة  دراسـات  تلقـى  ممـن  بعـضهن  أن مـن  بـالرغم  عليـا،  مراكـز من يـبلغن    
 .األوىل الدرجة

 ظـــروف تتفـــاوت” كعـــامالت، الـــصناعات يف يعملـــن للـــوايتا للنـــساء بالنـــسبة أمـــا 
 .اسـتغالل  حـاالت  علـى  تـدل  العمـوم  علـى  ولكنها االجتماعية، ومحايتهن وأجرهن، دوامهن،

 خالفـا  ذلـك،  فـوق  وهـنَّ  .“)٣٨(الـسائدة  القاعـدة  ولكنـها  العامـة،  القاعـدة  هـذه  تكون ال وقد
 تتجــاوز وال العمــل، ة/احبصــ قبــل مــن تعــسفية بــصورة للطــرد عرضــة اآلخــرين، للعــاملني
 هـي  القـانون  قبـل  مـن  املمنوحـة  واحلمايـة  .اإلطـالق  علـى  أيام )٨( مثانية هلن املعطاة التقدميات
 صــاحبات/أصــحاب جانــب مــن إن كــبري حــد إىل القائمــة األنظمــة جتاهــل ويــتم حبتــة، نظريــة
 .العامالت/العاملني جانب من أو العمل

 
 لالعم أمكنة يف اجلنسي التحرش ٥-١١ 

 نــوع عــن ناشــئة حرجــة حــاالت العمــل حمــيط يف أحيانــا اجلنــسني مــن األفــراد يواجــه 
 .زمالئهم أو العمل أصحاب مع وارتباطاهتم عالقاهتم يف اجلنس

 حتـرش  وجـود  عـن  للتـصدير  التجميـع  قطـاع  يف العـامالت  النساء من العديد ويتحدث 
 هـذه  مثـل  عـن  التبليـغ  يـتم  مـا  نـادرا  ولكـن  الـذكور،  رؤسـائهن  جانـب  مـن  جنـسي  واستغالل
ــردد .األفعــال ــا .شــكاوى تقــدمي يف الــضحايا وتت  طريــق عــن احلــاالت هــذه ُتعــرف مــا وغالب

 .العمل يف النظراء أو املنقولة األحاديث
__________ 

 )٣٨( MANIGAT Myrlande, 2002, Etre femme en Haïti hier et aujourd’hui, Imprimeur II, Port-au-Prince, 
 Haïti, p. 392. 
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 القـانون  يتطـرق  بالتحديـد،  اجلنـسي  التحرش ذكر على يأيت ال اهلاييت التشريع أن ومع 
 .هبـا  املتـصلة  والعقوبات )٣٩( باآلداب العامة   حاالت اإلخالل  إىل ٢٨٨-٢٧٨ املواد يف اجلنائي

 يف البـالغ  للقلـق  مـسببة  مـسألة  هـو  العمل أوساط يف اجلنسي التحرش فإن ذلك، إىل وباإلضافة
 اتفاقيـة  مـن  ٦ املـادة  مـن  ٣ الفقـرة  تتـضمن  املثال، سبيل وعلى .د البل ونقابات صناعات بعض
 عـامالت /عمـال  ونقابـة  (CODEVI) الـصناعية  التنميـة  شـركة  بني ٢٠٠٥ لعام اجلماعي العمل

 عـدم  أجـل  مـن  وجيهـدان  .ُمدان عمل هو اجلنسي التحرش بأن يعترفان الطرفني” أن الشركة،
 اجلنـسي،  التحـرش  حـاالت  منـع  أجـل  من الطرفان ويتعاون .العمل أوساط يف ممارسته تشجيع

 .“الطرفني بني عليها االتفاق يتم والتدريب للتوعية مناسبة وسائل وضع طريق عن سيما ال
ــسائية املنظمــات بعــض وتقــوم   النــهوض ومركــز وغريمهــا، (SOFA, Kay Fanm) الن
 ضـد  املعنيـة  الفئـات  بـني  وبـاألخص  اجلمهـور،  بني املستمر بالدفاع البالد يف العامالت بالنساء
 القطـاعني  وموظفـو  العـامالت، /والعمـال  العمـل،  صـاحبات /أصـحاب ( اجلنـسي  التحـرش  عادة
 .الشكاوى وتقدمي املعتدين عن التبليغ على الضحايا تشجعو ).واخلاص العام

 
 “البطالة املفتوحة”أمهية ما يسمى بـ /مسألة بطالة املرأة ٦-١١ 

 هنايـة  منـذ  واملعلومـات  لإلحـصاء  اهلـاييت  املعهـد  أُجراها اليت االستطالعات مسحت لقد 
 البطالــة مــن مرتفعــا دالمعــ البيانــات هــذه وتظهــر .هــاييت يف العمالــة حالــة بتقيــيم التــسعينات،

 وغـري  الكفـاءة  مـستوى  دون وظائف هبيمنة يرتبط   )٢٠٠٠ لعام يف املائة    ٣٠ حوايل( اإلمجالية
 ).١١ اجلدول( ثابتة

 يف اتــساعا أكثــر تكــون ألن تتجــه :البطالــة يف إقليمــي تفــاوت ظــاهرة أيــضا ونالحــظ 
 مجيـع  لـدى  يف املائـة     ٤٦ لـغ يب إمجـايل  مبعـدل  الكربى برانس أو بورت منطقة( احلضرية املناطق
 النــساء وبــني ،) يف املائــة٥٠ إىل ٦٢( ســنة ٢٤ إىل ١٥ مــن الــشباب بــني ،)جمتمعــة األعمــار

ــة أن املــصدر نفــس وحيــدد ). يف املائــة٣٢ إمجــايل معــدل( ــة ٦٠,٧ تــصيب البطال  مــن يف املائ
 .الذكور السكان من يف املائة ٤٣,١ مقابل النشطات، اإلناث السكان

 
  املرصودةاملساواة عدم حاالت من للحد الدولة اختذهتا اليت دابريالت ٧-١١ 

 بنـوع  املتـصلة  املختلفـة  القيـود  إىل بالنـسبة  خاصـة  إجـراءات  بعـد  هـاييت  دولـة  تتخذ مل 
 .املــنظم غــري أو املــنظم القطــاع يف ســواء العمــل، ســوق يف النــساء اســتخدام وبظــروف اجلــنس

__________ 
ميكن حلاالت اإلخالل باآلداب العامة أن تشتمل أيضا علـى املالمـسة اجلنـسية غـري املقـصودة، واألحاديـث،                     )٣٩( 

 .بل رئيس جتاه مرؤوس أو مرؤوسةواحلركات اجلنسية املتكررة من ق
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 بـصورة  الـسكان  حيـاة  ظـروف  حتـسني  منظـور  نضـم  تنـدرج  اليـوم  حـىت  املتخذةواإلجراءات  
 . السالم االجتماعيلربنامج أو العاملة لليد االستخدام كثيفة لألعمال بالنسبة سواء عامة،

 العمـل  حـول  قـانون  مـشروع  مؤخرا الربملان إىل وحقوقها املرأة شؤون وزارة وقدمت 
 حــسب التحليــلة مراعــاة  إدارخــالل مــن الــوزارة تعمــل ذلــك، إىل وباإلضــافة .للنــساء املــرتيل
 وبـرامج  سياسات يف اجلنس نوع ُبعد إدماج على سنوات، ثالث منذ أنشئت   اليت اجلنس نوع

 املعهـد  مـع  الـشراكة  نـذكر  أن ميكـن  املثـال،  سبيل وعلى .األخرى الدولة مؤسسات ومشاريع
 مـن  ،(UCP) املهـين  التـدريب  برنـامج  تنـسيق  وحدة طريق عن ،(INFP) املهين للتدريب الوطين
 إدمـاج  أجـل  مـن  شـاب  ٣٠ ٠٠٠ إىل املوجـه  ،SF-HA/1627 املهـين  للتـدريب  برناجمهـا  خالل
 .للرجال تقليديا حمفوظة فروع يف الفتيات من يف املائة ٣٠
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 ١٢ املادة  
 الطبية اخلدمات إىل الوصول يف اواةاملس  

 
 الراهنة احلالة ١-١٢ 

 إمجالية وإحصاءات الطبية عايةالر وسائل إىل الوصول حولمالحظات عامة  ١-١-١٢ 
ــز  ــصحة قطــاع يتمي ــاتج االســتقرار بعــدم هــاييت يف ال ــشة ظــروف تراجــع عــن الن  معي
 احملـدودة،  والتغطيـة  املتـساوي،  غـري  الوصـول  مـشاكل  من اهلاييت الصحة نظام ويعاين .السكان
 .متوازنـة  غـري  بـصورة  )٤٠(النفقـات  حتمـل  الفقـراء  علـى  يـتعني  حيـث  اخلدمات، نوعية وضعف
 للـصحة  األساسـية  اهلياكـل  وتـشهد  الكـربى،  العاصـمة  منطقـة  يف واملمرضـات  األطبـاء  ويتركز
 ).٢٠٠٧ مــارس/آذار هــاييت، يف واجلنــسي املــرتيل العنــف حــول دراســة( )٤١(ملحوظــا تراجعــا
 مـن  النـوع  هـذا  استقرار عدم األولية الصحة خدمات إىل الوصول مؤشر حساب نتائج وتثبت

 وثالثــني وثــالث مائــة أصــل مــن حمافظــة )٢٦( وعــشرون ســت حتظــىو .الــبالد يف اخلــدمات
 .اخلدمات هذه من نسبيا مقبول بعرض )١٣٣(

ــام تنظــــيم وجــــرى  ــة خلــــدمات هرميــــة وفــــق هــــاييت يف الــــصحة نظــ  علــــى الرعايــ
 :مستويات ثالثة

 ضـمن  منظمـة  جـوار  مؤسـسات  مـن  يتـألف  اهلرم، قاعدة يف األويل، املستوى - ١ 
 حملية؛ صحية وحدات
ــستوى - ٢  ــانوي، املــ ــشمل الثــ ــتعانة يــ ــدمات االســ ــة خبــ ــصة الرعايــ  يف املتخصــ
 املقاطعة؛ مستشفى

 .واملتخصصة اجلامعية املستشفيات يضم اهلرم، قمة يف الثالثي، املستوى - ٣ 
ــالرغم  ــة ٢٨ نــسبة فــإن اخلــدمات، يف التنــوع هــذا مــن وب  فقــط الــسكان مــن يف املائ
 مراكـز  الثلـث،  مـن  وأكثـر  مـستوصفات،  هـي  لـصحية ا املؤسـسات  منيف املائة    ٥٨ و .مغطاة
ــة املنــاطق ويف .صــحية  وجممــل اجلــوار مــن حــىت كــبري، حــد إىل اخلــدمات تــوفر يتعــذر الريفي

 .املتناول يف ليست العقاقري أن إىل باإلضافة .اخلدمات

__________ 
 دولة مـن حيـث األداء اإلمجـايل لنظـام الـصحة، واملرتبـة األضـعف                 ١٩١ من جمموع    ١٣٨حتتل هاييت املرتبة     )٤٠( 

 ). ٢٠٠٠منظمة الصحة العاملية، (بني بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 .٢٠٠٢منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل،  )٤١( 
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 : يعرض صورة قامتةالصحية الرعاية إىل الوصول جدول فإن وكذلك، 
 األسر إىل قربا أكثر هي املستوصفات : الفعليالوصول

 مستشفى؛ من كيلومترات ٥ عن تقل مسافة على يف املائة ٢٩,٤ • 

 صحي؛ مركز من كيلومترات ٥ عن تقل مسافة على يف املائة ٥٣ • 

 .مستوصف من كيلومترات ٥ عن تقل مسافة على يف املائة ٦٧,٢ • 
 

  املائة  يف٣١,٥ :الفقرية األسر بني ارتفاعا أكثر هو االعتالل معدل  
 ؛ يف املائة٣٥ :املعدل هذا يبلغ الريفية، املناطق يف • 

 . يف املائة٢٠ :احلضرية املناطقيف  • 

ــذكر واجلــدير  ــز علــى القــضاء إجــراءات أن أيــضا بال ــة جمــال يف التميي  الــصحية الرعاي
 وقعــت وقــد .اإلنــسان حبقــوق للنــهوض الدوليــة والــصكوك اجلمهوريــة دســتور مــن مــستوحاة

 الـصحة ” ضـمان  أجـل  مـن  ،١٩٧٨ عـام  يف روسـيا  يف آتـا  املـا  مـؤمتر  على قرارات    ييتها دولة
 املـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  على القضاء اتفاقية على قتّد وص .“٢٠٠٠ عام يف للجميع

 مجيـع  علـى  القـضاء  أجـل  مـن  إجـراءات  باعتمـاد  مبوجبـها  تعهـدت  الـيت  ،١٩٨١يوليه  / متوز يف
 .ملرأة اصحة جمال يف التمييز أشكال

 التــزام مطلــق الدولــةعلــى ” أن علــى ،١٩٨٧ دســتور مــن ١٩ املــادة تــنص وكــذلك، 
 الطبقـــة و أاجلـــنس أســـاس علـــى تفريـــق دون واهلايتيـــات للـــهايتيني الـــصحة يف احلـــق بــضمان 

 أن علـى  ٢٣ املـادة  وتـنص  .“اإلنـسان  حلقوق العاملي لإلعالن وفقا وذلك الدين، أو الِعرق وأ
 املناسـبة  الوسـائل  اإلقليميـة،  اجملتمعـات  مجيـع  ويف املـواطنني،  جلميـع  نتـؤم  بـأن  ملزمـة  الدولة”

 .“واستعادهتا عليها واحلفاظ صحتهم محاية لضمان
 الــسكان بــصحة املتعلقــة القــاهرة مقــررات علــى احلكومــة وقعــت ،١٩٩٤ عــام ويف 
 الــصحة جمــال يف اإلنــصاف بتحقيــق احلكومــة التزمــت ،١٩٩٥ عــام ويف .اإلجنابيــة والــصحة

 .بيجني عمل خطة وجبمب
 العامــة الــصحة وزارة وضــعتها الــيت العامــة للــصحة القطاعيــة الــسياسة وثيقــةوتتــوخى  
 الــسكان صــحة حالــة حتــسني ،١٩٩٩ عــام يف واملنقحــة ،١٩٩٦يونيــه / حزيــرانيف والــسكان
 علـى  السياسة هذه وتقوم . جيدة صحية عناية اتباع هنج شامل وتوفري      خالل من دائمة بصورة
 اإلنـصاف  نـواحي  من السكان ملطالب استجابة وُتشكل األولية، الصحية الرعاية بادئم أساس

 .والتضامن االجتماعية والعدالة
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ــةوتعطـــي   ــة الوثيقـ ــة للخطـــة املتكاملـ ــتراتيجياال الوطنيـ  الـــصحة قطـــاع إلصـــالح ةسـ
ــة ،)٢٠١٠-٢٠٠٥( ــاع هنــج منــصف األولوي  أجــل مــن املــواطنني، ومبــشاركة ، وفعــال، التب

 الـصحة  وُتعتـرب  .نوعية جيدة ال  خدمات إىل الوصول وزيادة والوفيات، املرض تمعدال خفض
 .الصحة نظام إىل مدخالَ الوثيقة هذه يف واإلجنابية اجلنسية

 فقـد  .الـصحية  الرعايـة  إىل الوصـول  مـشكلة  حـدة  الـصحة  مؤشـرات  تظهر ولألسف، 
 بـاأللف  ٦,٣ إىل مث ،٥,٢٣ إىل ٤,٥٧ مـن  كبري، حد إىل النفاسية الوفيات معدالت ارتفعت
ــن ــوالدات مــ ــة الــ ــن ٦,٣ و ٥,٢٣ و ٤,٥٧ أو( احليــ ــل مــ ــة كــ ــف مائــ ــة والدة ألــ  ،)حيــ
 اخلـــدمات واســـتعمال املرضـــي واالعـــتالل الوفيـــات معـــدالت اســـتطالعات مـــن يتـــبني كمـــا

(EMMUS II, III, IV) ، يف ،٢٠٠٦ و ،٢٠٠٠ و ،١٩٨٦ سـنوات  يف التـوايل  علـى  متـت  الـيت 
 مـا  أكفـاء  طبـيني  عـاملني  مبـساعدة  الـوالدات  من فقط يف املائة    ٢٤ بةنس فيه متت الذي الوقت
 والكـارييب،  الالتينيـة  أمريكـا  منطقـة  يف األدىن هـي  النـسبة  وهذه .٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ عامي بني
 صـحة  جمـال  شـهد  ذلـك،  ومـع  .املنطقـة  يف نسبة أعلى املذكورة الوفيات نسبة تشكل حني يف

 .الـسنة  يف أمريكـي  دوالر مليـون  ٢٠ حبدود استثمارات األخرية، اخلمسة السنوات أثناء األم،
 .سنة ٥٢ لرجاللو سنة ٥٥ لنساء العمر املتوقع لمتوسط ويبلغ

 ولكـن  األخرييـن،  العقـدين  أثنـاء  االخنفـاض  إىل األطفـال  وفيـات  معدالت اجتهت وقد 
 ىأعلــ وأحــد األمــريكتني منطقــة يف األعلــى يبقــى احليــة الــوالدات مــن بــاأللف ٥٧ الـــ معــدل

 .العامل يف املعدالت
 قبـل  مـن  والقيـادة  واإلشـراف  التدخل ات استراتيجي حتديد إعادة وجوب حمتما ويغدو 
 جتـسد  وحيـدة  خطـة  حـول  وااللتقـاء  اآلخـرين،  الشركاء ومجيع والسكان العامة الصحة وزارة

 .أمهيتها درجة حسب وتتصدى هلا األولويات
 احلمـل  وحاالت الشباب، بني اجلنسي باالتصال املنقولة باألمراض اإلصابات وتشكل 

 انتـشار  يف اخنفـاض  يالَحـظ  ذلـك،  ومـع  .كـبري  قلـق  مـصدر  املراهقـات،  بني فيها املرغوب غري
 كـبري  تـأثري  مـستوى  الكـربى  الـسارية  لألمـراض  يزال وال .اإليدز/املكتسب املناعة نقص مرض
 بـني  املائـة  يف   ٢,٢ نـسبة ب املنتـشر ( اإليـدز / البـشرية  املناعـة  نقص فريوس   مرض مثل   :ما حد إىل
 ).احلوامل النساء بني املائة يف ٣,١ و سنة ٤٩-١٥ العمرية فئةال
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 املناطق الريفية املناطق احلضرية كل البلد األمراض

نقـــــــــــــــــص املناعـــــــــــــــــة
  يف املائة٢,٩  يف املائة٥,٩  يف املائة٢,٢ اإليدز/املكتسب

 السل
ــة ٧٠ ــدل ( يف املائــــــ معــــــ

 - - )اكتشاف املرض
 - -  يف املائة٣,٥ املالريا

 
 ميـاه  مـن  الـسكان  حلاجـات  احملـدودة  التغطيـة  بـسبب  خطورة، الصحة مشاكل وتزداد 
ــشرب، ــذي الطفيــف التحــسن رغــم ال ــدر .طــرأ ال ــة معــدالت وتقَ ـــ التغطي ــة يف ا٥٤ ب  يف ملائ
 حـسب  يـة، الريف املنـاطق  يف املائـة  يف   ٤٦ و الثانوية، املدن يف املائة يف   ٤٦ و برانس، أو بورت
 استـشهدت  الذي ،(OPS/OMS) العاملية الصحة منظمة/للصحة األمريكية البلدان منظمة تقرير
 .والسكان العامة الصحة وزارة به

 
 عدم كفاية املوارد البشرية وسوء توزيعها ٢-١-١٢ 

 هـي  البـشرية  املوارد ألن للبالد، فعالة طبية تغطية يؤمن أن الصحة قطاع على يصعب 
 يتركـز  للحـاالت،  العظمـى  الغالبيـة  ويف .الغالـب  يف التوزيـع  وسـيئة  كافيـة  غري تالوق نفس يف

 ،)١٩٩٩ -  Bottin santé - AMH اهلايتيـة  الطبيـة  اجلمعيـة ( الكربى العاصمة منطقة يف األطباء
 .املقاطعـات  يف الرئيـسية  الطبيـة  املراكـز  يف حـىت  األخصائيني، وجود كثريا يندر العموم، وعلى

 األمـر  ،)املائـة  يف   ٨٠( الكربى املستشفيات يف األطباء هؤالء تعيني جيري ذلك، إىل وباإلضافة
ــة مــن يقلــل الــذي ــة، املؤســسات يف تواجــدهم إمكاني ــأمني إذن الــصعب مــن وجيعــل الثانوي  ت

 .متدنية بكلفة للجميع األولية الصحة خدمات
 أمـام  رئيـسية  عقبـة  توزيعهـا،  وسـوء  ونوعيا، كميا البشرية املوارد كفاية عدم وتشكل 

ــوفري  ــاء عــدد وُيقــدر .اخلــدماتت ـــ هــاييت يف األطب ــا ١ ٨٥٠ ب ــهم تعمــل طبيب  العظمــى غالبيت
 يف خمتـصون  األطبـاء  هـؤالء  مـن  فقـط  املائـة  يف   ٣٧ ونـسبة  .الغربيـة  املقاطعـة  يف )املائةيف   ٩٠(

 :ن اختصاصيوهم والباقون العام الطب
 توليد؛و نسائية أمراض طبيبات/أطباء املائة، يف ١٤ • 

 أطفال؛ طبيبات/أطباء املائة، يف ١١ • 

 جراحات؛/جراحون املائة، يف ٧ • 

 .ختدير طبيبات/أطباء املائة، يف ٤ • 
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 يـــضم )والـــسكان العامـــة الـــصحة وزارة( العـــام القطـــاع كـــان ،٢٠٠٣ عـــام ويف 
، تتركـز   األطبـاء  غـرار  وعلـى  . ممرضـة  ١ ٠١٣ العـام  القطاع ممرضات   عدد ويبلغ .طبيبا ٧٣٠

 نـسبة  وتـتم  ،١ ٤٤٩ الطبـيني  املـساعدين  عـدد  ويبلـغ  .الكـربى  العاصـمة  منطقـة  يف ملمرضاتا
 اسـم  علـيهن    ُيطلق باملمارسة توليدات  اختصاصي ١١ ٠٠٠ يد على الوالدات من املائةيف   ٨٠

 .)١٩٩٩ العاملية، الصحة منظمة/للصحة األمريكية البلدان منظمة( الرئيسات
 :هناك نأ االستنتاجات هذه من ويتبني 

 شخص؛ ١٠ ٠٠٠ لكل طبيب ٢,٥ • 

 شخص؛ ١٠ ٠٠٠ لكل ممرضة ١,٠ • 

 .شخص ١٠ ٠٠٠ لكل طيب مساعد ٢,٥ • 

 مجيـع  علـى  والعقـاقري  والتجهيـزات  املعـدات  يف احلـاد  الـنقص  إىل أيـضا  اإلشارة وجتدر 
 .النظام مستويات
 عـدم  إىل فاإلشـرا  وغيـاب  األكفـاء  املـوظفني  يف احلاد النقص يؤدي ذلك، إىل إضافة 
 املـوظفني  أداء تقييم الصعب من اإلشراف وغياب القواعد احترام عدم وجيعل .القواعد احترام
 .التدريب من احتياجاهتم وحتديد

 
 صعوبات متويل قطاع الصحة ٣-١-١٢ 

 يـنعكس  ال هـذا  فـإن  د، البلـ  لـسلطات  بالنـسبة  أولويـة  ذات دائمـا  ُتعتـرب  الصحة أن مع 
 امليزانيـة  مـن  املائـة  يف   ٨,٥ ثـل  والـيت مت   القطـاع  هلـذا  امليزانيـة خصصة يف    االعتمادات امل  يف دائما

 األولويــات بــني الرابعــة املرتبــة يف الــصحة تقــع وعليــه، .٢٠٠٧-٢٠٠٦ املاليــة للــسنة الوطنيــة
ــة ــة، املالي ــت يف للحكوم ــذي الوق ــرب ال ــه ُتعت ــو ضــروريا شــرطا في ــصادي للنم  ذات ويف .االقت
 يـستطيعون  الـسكان  مـن  يف املائـة     ٤١ نسبة أن األخري EMMUS-IV استطالع يف جاء الوقت،
 .الصحة قطاع مستوى على حاليا املنفَذة الصحة ومشاريع برامج إىل اقتصاديا الوصول
 .تغـيري  دون ثابتـا  بقـي  قـد  للقطاع املتاحة املالية املوارد تطور بأن ينبغي التسليم    أنه إال 
 ٢٤ ٤٣٠ ٢٨١,٠١ مــن العــام االســتثمار زانيــةمي انتقلــت األخــرية، الثالثــة الــسنوات فخــالل
ــورد  ــرةللغــ ــورد ٤١ ٤٦٣ ٣٠٠,٩١ إىل ٢٠٠٥-٢٠٠٤ فتــ ــرةلل غــ  ،٢٠٠٦-٢٠٠٥ فتــ
ــة اإلدارة مديريــة مــن املقدمــة املعلومــات حــسب  .والــسكان العامــة الــصحة وزارة يف وامليزاني
 ؤسـسات م لـبعض  مسحت صحية أساسية هياكل تأهيل أعمال على املبالغ هذه غالبية وأُنفقت
 بوصـفها   لرسـالتها  أفـضل  حنـو  على االستجابة من مكنتها نقاوة، أكثر مادية   بيئة بتوفري الصحة

 الـصحة،  لقطـاع  املخصصة باالستثمارات يتعلق وفيما .صحية الرعاية ال  خدمات تقدميأماكن ل 
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 صنقـ  بـأمراض  بالعناية املتعلقة األنشطة متويل يف خاصة املاحنني، جانب من كبرية مسامهة جند
  .واملالريا والسل، اإليدز،/املكتسب املناعة

 الفتـرة  نفـس  عـن  البيانـات  أن طاملـا  التـشغيل،  صعيد على ذلك عن الوضع خيتلف وال 
 فتـرة لل غـورد  ٨٧١ ٢٣٩ ٠٠١,٣٢ ختـصيص  علـى  تدل وامليزانية، اإلدارة مديرية من املقدمة
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥ لفتــــــرة غــــــورد ل٩٦٢ ٧٠٧ ٨٠٧,٢٧ إىل ارتفعــــــت ،٢٠٠٥-٢٠٠٤
 املبــالغ لزيــادة مــا حــد إىل كــبرية جهــودا العامــة اخلزينــة بــذلت فقــد نالحــظ، أن ميكــن وكمــا

 مـستوى  علـى  بـاألخص  االسـتنتاج،  هـذا  مـن  وبالرغم .تدرجيية بصورة القطاع هلذا املخصصة
 مـسببا  األجـور،  علـى  أنفق قد املربجمة املبالغ من املائة يف   ٧٥ عن يزيد ما فإن التشغيل، ميزانية
 حلـسن  الـضرورية  والتجهيزات املعدات على للحصول املخصصة امليزانية موارد اخنفاض ايلبالت

 .الصحة مؤسسات تشغيل
 
 اإلجنابية والصحة اجلنسية الصحة  ٤-١-١٢

 والنـساء  اإلجناب، سن يف النساء أي السكان، بني ضعفا األكثر الفئات محاية جمال يف 
 مـن  سلـسلة  والـسكان  العامـة  الـصحة  وزارة وضـعت  سنوات، اخلمس دون واألطفال احلوامل

 بـني  اتفـاق  توقيـع  ٢٠٠٥ عـام  يف ومت .جمانيـة  طبيـة  عناية خدمات تأمني إىل اهلادفة اإلجراءات
 املـرأة  وحيـث إن   .القـرار  هـذا  تنفيـذ  أجـل  مـن  الـصحة  ووزارة وحقوقهـا،  املـرأة  شؤون وزارة
 .الــصحة نظــام إىل مــدخال يــةاإلجناب الــصحة تكــون أن أيــضا تقــرر فقــد التنميــة، حمــرك تــشكل
 كــان طاملــا الــذي االقتــصادي، النمــو يف مــسامهتها تقــدم أن الــوزارة تعتــزم ذلــك، علــى وبنــاء

 .املرأة لصاحل التدخل أعمال على بالتركيز مطلوبا،
 متوسـط  اخنفـاض  يتوقـف  احلمـل،  منـع  وسـائل  واستخدام اخلصوبة مبعدل يتعلق وفيما 

 فيــه مبــا منتــشرة احلمــل ملنــع احلديثــة الطــرق وليــست خل؛الــد فئــة علــى للمــرأة األطفــال عــدد
 النـــساء مـــن فقـــط املائـــة يف ٢٤,٨ نـــسبة علـــى مقـــصور اســـتخدامها وأن ســـيما ال الكفايـــة،
 :التعليم مستوى على الوالدات تنظيم ويتوقف ؛املقترنات

 يـستعملن  تعلـيم  مـستوى  أي لـديهن  ولـيس  املقترنـات    النساء من فقط املائة يف   ٢٤,٧ • 
 احلمل؛ منع طرق ىإحد

 .ثانوي تعليم مستوى لديهن اللوايت النساء من املائة يف ٤٠,٤ويرتفع الرقم إىل  • 

ــن  ــام وم ــا إىل ١٩٩٤ ع ــر هــذا، يومن ــتطالعات تظه ــسبة أن EMMUS اس  املئويــة الن
 :تزايد يف احلديثة احلمل منع طرق إحدى يستعملن اللوايت املقترنات للنساء
 ؛١٩٩٥-١٩٩٤ يف EMMUS II طالعاست حسب املائة يف ١٣ • 
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 ؛٢٠٠٠ عام يف EMMUS III استطالع حسب املائة يف ٢٢ • 

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف EMMUS IV استطالع حسب املائة يف ٢٥ • 

 حيـث  مرتفعـة  زالـت  مـا  اهلايتيات النساء خصوبة أن EMMUS IV بيانات من ويظهر 
 .اخلـصوبة  حيـاة  بنهايـة  طفـال  ٤,٠٠ الراهنة، املستويات حسب املتوسط، يف تنجب النساء أن

 ســـنة العـــشرين دون الفتيـــات مـــن يف املائـــة ١٤ أن حيـــث أيـــضا، مبكـــرة اخلـــصوبة أن كمـــا
 نتــائج مــع املقارنــة وتثبــت .االســتطالع إجــراء عنــد حــامالت كــن أو والدة لــديهن أصــبحت

 اخنفــض ،EMMUS II باسـتطالع  القيــام تــاريخ ،١٩٩٨ عــام منــذ أنــه الــسابقة االسـتطالعات 
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥ الفترة يف أطفال ٤,٠ إىل للمرأة أطفال ٤,٨ من قليال اخلصوبة ىمستو

 
 النفاسية والوفيات األمومة ٥-١-١٢ 

 ،EMMUS III اســتطالع حــسب ،٢٠٠٠-١٩٩٤ الفتــرة يف البــالغني وفيــات بلغــت 
  . أكربالنساء عند الوفيات أي أن نسبة للرجال، املائة يف ٥,٤ و للنساء املائة يف ٦,٢ نسبة

 ١٠٠ ٠٠٠ لكـل  وفـاة  ٥٢٣ بــ  ٢٠٠٠-١٩٩٤ فتـرة لل النفـاس  وفيـات  معدل وقُدر 
 تقريبـا  حـاالت  ٧ مـن  واحـدة  يف األمومـة  ألسـباب  النـساء  وفـاة  تعـود  أخـرى،  وبعبارة .والدة

 مثـاين  مـن  هايتيـة  امـرأة  فـإن  وعليـه،  .هـاييت  يف سـنة  ٤٩ و ١٥الفئة اليت تتراوح أعمارهـا بـني        
 حـسب  اإلجنـاب،  سـن  يف فيهـا  تكـون  الـيت  الفتـرة  يف املـوت  خطـر  جهتوا امرأة   )٣٨( وثالثني
 .٢٠٠٧ لعام EMMUS IV حتليل

 ٥٢٣ مـن  وارتفـع  جوهريـة  زيـادة  ازداد قـد  النفاسـية  الوفيـات  معـدل  فإن وباختصار، 
 بعـــد حيـــة والدة ١٠٠ ٠٠٠ لكـــل ٦٣٠ إىل ٢٠٠٠ عـــام يف حيـــة والدة ١٠٠ ٠٠٠ لكـــل
 وفقـر  الرتيـف،  :هـي  ذلـك  وراء تكـون  مـا  غالبا ليتا واألسباب ).٢٠٠٥( سنوات )٥( مخس
كـان  و .الوضـع  أثنـاء  والوفـاة  وااللتـهابات،  النفاسي، بالتشنج مصحوبا الضغط وارتفاع الدم،

 الــصحية، للعنايــة جيــد متابعــة نظــام لــو كــان هنــاك الوفيــات هــذه معظــم حتاشــيمــن املمكــن 
 النـساء  ملتابعـة  ومعاجلـة  خيصتـش  ووسائل مناسبة مرافق لديها تتوفر صحية مؤسسات شبكةو

 وفيـات  معـدل  يف الزيـادة  هـذه  مـن  الـرغم  علـى  أنـه  إىل اإلشـارة  وجتـدر  .الـوالدة  قبـل  احلوامل
 الـوالدة  قبل طبية استشارات )٤( أربع من استفدن اللوايت احلوامل النساء نسبة بلغت النفاس،

 )٣( بــثالث منــهن ائــةامل يف ٢٧ نــسبة قامــت بينمــا القواعــد، عليــه تــنص كمــا، املائــة يف ٥٤
 .الوالدة قبل زيارات

 نـسبة  أن حيـث  أكفـاء،  صـحيني  عـاملني  يد على للوالدة بالنسبة ملموس تقدم وحتقق 
 ،)٢٠٠٠ عـام ( EMMUS III اسـتطالع  أثنـاء  املـرتل،  يف أجنـنب  اللـوايت  النساء من املائة يف ٨٠
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ــة، يف ٧٥ إىل اخنفــضت ــاء املائ ــسبة أن أي ،)٢٠٠٦-٢٠٠٥( EMMUS IV اســتطالع أثن  ن
 نظــر وجهــة ومــن .املائــة يف ٢٦,١ حــوايل بلغــت أكفــاء صــحيني أخــصائيني يــد علــى الــوالدة
 والعجـز  اخلدمات، وكلفة الضعيفة، الصحية التغطية تعيقه اخلدمات إىل الوصول فإن منهجية،

 وبرنـامج  التغذيـة، ( املتـصلة  الـربامج  إدمـاج  يف والـنقص  الرعايـة،  خـدمات  تنظـيم  مستوى على
. اإليـدز /املكتـسب  املناعـة  نقـص  مـرض /اجلنسي باالتصال املنقولة واألمراض، املوسعصني  التح

 الــضغط وارتفــاع الــدم، وفقــر الرتيــف، :هــي ذلــك وراء تكــون مــا غالبــا الــيت واألســباب
 .الوضع أثناء والوفاة وااللتهابات، النفاسي، بالتشنج املصحوب
 للمـرأة  واإلجنابيـة  اجلنـسية  الـصحة  مـن  جعلت اليت والسكان، العامة الصحة وزارة إن 
 جمانيـة  مـن  جعلـت  ،“الـصحة  قطـاع  إلصـالح  ةسـتراتيجي اال الوطنيـة  اخلطـة ” أولويـات  إحدى
 وقـد  .السياسة هذه جتسد اليت اإلجراءات إحدى وبعدها الوالدة قبل الصحية الرعاية خدمات
 النـسبة  هـذه  لـغ وتب ).املائـة  يف   ٨٥( اخلدمات هذه من ٥ أصل من نساء ٤ من أكثر استفادت

 ة يف املائـ   ٧٣ مقابـل  األقـل،  علـى  الثـانوي  املـستوى  مـن  التعلـيم  ذوات النـساء  بني املائة يف   ٩٦
 ثـراء  األكثـر  الفئـة  يف النـساء  مـن  املائـة  يف  ٩٥ نـسبة  قامـت  وكـذلك،  .تعلـيم  بدون النساء بني

 األكثـر  فئـة ال مـن  املائـة  يف   ٧٢ نـسبة  أيـضا  بذلك قامت كما .للوالدة سابقة طبية باستشارات
 للـوالدة  السابقة الرعاية الطبية الرعاية خدمات جيعل ٢٠٠٥ عام يف مرسوما وبإصدارها .فقرا

 علـــى سياســـتها تطبيـــق يف إضـــافية مرحلـــة والـــسكان العامـــة الـــصحة وزارة قطعـــت جمانيـــة،
 .الواقع أرض

 مخـس  أصل من ثالث إىل اثنتني عن يزيد ما يعاين للنساء، الغذائية باحلالة يتعلق وفيما 
 اجلـسدية  كتلتـهن  مؤشر ويقل احليوية؛ يف مزمن ونقص الدم، فقر من املائة، يف   ٤٦ أي نساء،

(IMC) يف  ٢١ نـسبة  مقابـل  يف النـساء،  من املائة يف   ١٦ حال هي وهذه .٢م/كلغ ١٨,٥ عن
 ).٢٥,٠ اجلسدية الكتلة مؤشر يفوق( البدينات أو السمنة بالغة النساء من املائة

 
 األطفال اتوفي  ٦-١-١٢

 :من وانتقل االخنفاض إىل مبيل األطفال وفيات معدل يتميز 
 ؛١٩٨٩ عام األلف يف ١٥١,٢ • 

 ؛١٩٩٥ عام األلف يف ١٣١ إىل • 

 ذلك وبعد ؛٢٠٠٠ عام األلف يف ٧٤ إىل • 

 .٢٠٠٦ عام األلف يف ٥٧ إىل • 
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 وذلـك  ،االخنفـاض  هـذا  زيـادة  أجـل  مـن  اجلهـود  مـن  املزيـد  لبـذل  حاجـة  هناك أن إال 
 :الوفيــات هلــذه احلقيقيــة لألســباب الفعلــي التــصدي وســائل املؤســسات عــززت مــا إذا ممكــن
 ألواهنـا  الـسابقة  والـوالدة  ،)املائـة  يف   ٣٠( الـوالدة  بعـد  مـا  يف مرحلـة     بالبكترييا األطفال إصابة

 يف  ٨,٢( التغذيـة  وسـوء  ،)املائـة  يف   ٩,١( التنفـسية  وااللتهابات ،)املائة يف   ٢٢( الضمور أو/و
 املناعــة نقــص مــرض إىل ،)املائــة يف ٧,٥( اإلســهال مــصدرها الــيت املعديــة واألمــراض ،)املائــة

 الـسنة  بلـوغهم  قبـل  أنـه  النتـائج  وتثبـت  .الـوالدة  يلي الذي التيتانوس ومرض اإليدز،/املكتسب
 الـسنة  بلغـوا  طفـل  ألـف  أصـل  من طفال ٣١ وأن ، من كل ألف مولود حي     ٥٧ ميوت   األوىل،
 الــوالدة بــني الوفــاة خطــر يقــدر إمجاليــة، وبــصورة .اخلامــسة الــسنة بلــوغ قبــل وتــونمي األوىل
 اثــين  كــل مــن طفــال واحــدا  يقــارب مــا  أي املائــة، يف ٨٦ بـــ العمــر مــن اخلامــسة والــسنة
 .طفال عشر

 مـؤداه  الوفيـات،  مـستوى  يف كـبريا  تفاوتـا  اإلحـصاءات  أظهـرت  ذلك، إىل وباإلضافة 
 مقابــل ٥٨( الريفيــة املنــاطق يف منــه احلــضرية املنــاطق يف كــثريب أقــل هــي األطفــال وفيــات أن
 ).باأللف ٧٦

 تعزيـز  طريق عن التغذية سوء ↔ باملرض اإلصابة املفرغة احللقة على السيطرة وميكن 
 األطفـال  بـأمراض  املتكامـل  االهتمـام  ة اسـتراتيجي  خالل من لألطفال املقدمة اخلدمات وتوسيع

 عليهــا دقت صــوالــيت العامليــة الــصحة منظمــة/للــصحة األمريكيــة البلــدان منظمــة تقترحهــا الــيت
 .هاييت

 
 واإلجهاض احلمل، ومنع األسرة، تنظيم ٧-١-١٢ 

 محـل،  منـع  طـرق  سـنة  ٤٩ و ١٥ الــ  بـني  النساء غالبية تعرف األسرة، لتنظيم بالنسبة 
 :املستعملة الطرق بني ومن .تقليدية أم كانت حديثة
 ؛)ائةامل يف ٩٦( احلمل منع حبوب • 

 ؛)املائة يف ٨٩( احلُقن • 

 أقل؛ بقدر الزرع، • 

 .استعماال األكثر الطريقة ،)املائة يف ٩٨( الذكري الواقي • 

 لـدى  رواجـا  أكثـر  هـي  احلديثـة  األسـرة  تنظـيم  طـرق  اسـتعمال  أن علـى  النتـائج  وتدل 
 .الريفيـة  املنـاطق  يف )املائـة  يف   ٢٢( مقابـل  ،)املائة يف   ٢٨( احلضرية املناطق يف املقترنات   النساء
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ــر ــا وأكث ــشر م ــع وســائل اســتعمال ينت ــو احلمــل من ــني ه ــساء ب ــشيطات الن ــسيا، الن  وغــري جن
 ).املائة يف ٤١( بنسبة ،املقترنات
 نـسبة  يبلـغ  إذ التعلـيم،  مـستوى  ارتفـاع  مـع  أيـضا  احلمل منع وسائل استعمال ويتزايد 

 املـستوى  بلغـن  اللـوايت  النـساء  بـني  ائةامل يف   ٣١ ونسبة املتعلمات، غري النساء عند املائة يف   ١٩
 .أكثر أو الثانوي

 غــري حاجــات لــديهن املقترنــات النــساء مــن يف املائــة ٣٨ نــسبة أن ُيقــدر ذلــك، ومــع 
 .(EMMUS 2005-2006) .األسرة تنظيم جمال يف مستوفاة
 كطريقـة  ُيـستعمل  مـا  غالبا الذي اإلجهاض، ذكر على اهلاييت اجلنائي القانون أتى لقد 

 جانـب  مـن  احلـاد  املوقـف  وهـذا  .لـه  حتديـدا  يقـدم  أن دون جـرم  بأنـه  ووصـفه  األسـرة،  تنظيمل
 يف واملختــصني احلكومــة، تــساؤل موضــع هــو عــشر، التاســع القــرن إىل يعــود الــذي التــشريع،
 احلاليـة  بـصياغته  اهلاييت النص يفسح وال .املرأة حقوق عن املدافعات/واملدافعني الطيب، القطاع
 الـصفة  ُترتع أن املرأة، حقوق على حفاظا املناسب، ملن وإنه .العالجي اإلجهاض ملفهوم جماال

 . االختياريلإلجهاض وشروط قواعد الوقت نفس يف وتوضع اإلجهاض، عن اجلرمية
 الـيت  اإلرادي التعقيم طريقة هناك الوالدات، لتحديد األخرى الوسائل جمال نفس ويف 
  .املنوية القناة استئصال إىل والرجال ، قنوات فالوببطر إىل اللجوء مبوجبها النساء تستطيع

 هـي  ،ذكرهـا  اآلنـف  احلمـل  ملنـع  األخـرى  األشـكال  مجيع إىل باإلضافة الطرق، وهذه 
 الطـرق  سـيما  ال الدوليـة،  باملـساعدة  األساس يف األسرة تنظيم ويرتبط .النساء مجيع متناول يف

 املؤسـسات  مجيـع  تقترحهـا  األخـرية  وهـذه  ؛)والـزرع  والُحقـن،  احلمـل،  منع حبوب( اهلرمونية
 .سواء حد على والريفية احلضرية املناطق يف ، واملختلطةالعامة

 سـنوات  عـشر  حـوايل  منـذ  املؤسـسات  هـذه  نظمـت  األسـرة،  لتنظـيم  طبيعية وكنتيجة 
 القطـاع  مـع  شـراكة  ونـشأت  الـرحم؛  وعنـق  الثـدي  سـرطان  لكـشف  الـسنة  يف مـرتني  محالت
 لثـدي  ا فحـص  ب للقيـام  وحقوقهـا،  املـرأة  وشـؤون  والسكان، العامة الصحة بوزاريت ممثال العام،

 .املهبلية اخلاليا فحص أو باب باختبار الذي تشيع تسميته بابانيكوالو واختبار
 

 اإليدز/ البشريةاملناعة نقص بفريوس النساء إصابة معدالت ٢-١٢ 
 هــام تقــدم ظلــوح اإليــدز،/ املناعــة البــشريةنقــص فــريوس مــرض مكافحــة جمــال ويف 

 واملعهـد  العامـة  الـسياسة  مـشروع  وضـعها  الـيت  التقـديرات  حـسب  اإلصـابة،  مبعـدل  يتعلق فيما
 . للطفولة اهلاييت

 



CEDAW/C/HTI/7  
 

08-41622 119 
 

 السنة اإليدز/معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

 ١٩٩٦ يف املائة ٥,٩٢
 ٢٠٠١ يف املائة ٥,٢٩

 
 اسـتطالع  يـبني  للوالدة، السابقة ايةالرع عيادات يرتدن اللوايت احلوامل النساء ولدى 
 :  ما يلييدزاإل/ اإلصابة بالفريوسمراقبة

 
 السنة اإليدز/معدل اإلصابة بالفريوس

 ١٩٩٣ يف املائة ٦,٢
 ٢٠٠٤ يف املائة ٣,١

 
 يف األشـخاص  بـني  اإلصـابات  مـن  املائـة  يف   ٢,٢ نـسبة  هنـاك  تفـصيال،  أكثـر  وبصورة 

 ).٢٠٠٦-٢٠٠٥( EMMUS IV استطالع حسب سنة، ٤٩ إىل ١٥ سن
 

 يدزاإل/ بالفريوساإلصابة معدل
 النساء الرجال

 ٢,٣  يف املائة٢,٠
  

 ونــسبة .الرجــال بــني منــه النــساء بــني بقليــل أعلــى هــو اإلصــابات مــن املعــدل وهــذا 
 مقابـل  امـرأة  ١١٥ إصـابة  أي رجـل،  لكل امرأة ١,١٥ هي ذلك عن تنتج اليت النساء/الرجال
 األقـل  االجتمـاعي  املكـوِّن ( والفتيـات  النـساء  أن نظريـة  إذن األرقـام  هـذه  توتثبـ  .رجل ١٠٠

 تفاوضــية بقــدرة يتمــتعن واللــوايت وتناســلهن، بأجــسادهن واجلــاهالت فقــرا، واألكثــر تعليمــا،
ــة لالجتاهــات خــضوعا واألكثــر ضــعيفة، جنــسية  مــن تعرضــا أكثــر هــن )املــسيطرة االجتماعي
ــالفريوسلإلصــابة الرجــال ــدز/ ب ــرد .اإلي ــذا وم ــضعف ه ــو ال ــل ه ــة عوام ــصادية اجتماعي  واقت
 سـن  إىل العمـر،  يف التقـدم  مـع  العـادة  يف بـاملرض  اإلصـابة  تـزداد  ذلك، إىل وباإلضافة .وثقافية
 بلـوغ  يـتم  الرجـال،  وعنـد  .أقـصى  كحـد  يف املائة    ٤,١ تبلغ حيث النساء، عند سنة ٣٤-٣٠
  سنة، ٤٤-٤٠ سن يف بعد، فيما )املائة يف ٤,٤( األقصى احلد

 اخلـاص،  والقطـاع  العـام  القطـاع  بـني  الـشراكة  تعزيـز  مثـرة  هـي  املختلفـة  النتائج وهذه 
 .األطـراف  واملتعـددة  الثنائية التعاون وكاالت هبا قامت كبرية مالية استثمارات نتيجة وكذلك

 .النتائج هذه بلوغ يف طليعيا دورا لعبت العام اجلمهور توعية أن كما
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 إيـصال  وضـرورة  للمـرض  الوبـائي  للطـابع  وبـالنظر  الكـبرية،  ئـة التعب هـذه  مـن  وبالرغم 
 اإليـدز، / بـالفريوس   املـصابني  عدد يزال ال إليها، الوصول يصعب اليت املناطق إىل الطبية الرعاية
 أن ميكــن الــذين املــستهدف، مــصاب ٢٥ ٠٠٠ الـــ رقــم دون برعايتــهم التكفــل ميكــن الــذين

 طويلـة  مـسافات  هنـاك  زالـت  وال .النـسخ العكـسي    لفريوسـات  املـضادة  العقاقري من يستفيدوا
 مـع  مـسؤولية،  أكثـر  اجلنـسي  تـصرفها  يكـون  لكـي  املعرضـة  الفئـات  توعية لزيادة قطعها ينبغي
 احملـرز  الكـبري  التقـدم  تـدعيم  أجـل  من احمللية اجملتمعات صعيد على التدخل أعمال وتعزيز تنويع
 .املكافحة جمال يف

ــة املعلومـــات وتـــبني  ــر وقـــتال يف املتاحـ ــود بوضـــوح احلاضـ ــة وجـ ــة عالقـ  بـــني وثيقـ
 الـسل  مبـرض  واملـصابات  املـصابني  مـن  املائـة  يف   ٥٠ أن وُيعتقد السل، ومرضاإليدز  /الفريوس

ــصابون بــالفريوس  ــت ذات يفاإليــدز /ي ــيت البيانــات حــسب، الوق  الــصحة مراكــز تقــدمها ال
GHESKIO. ،ــذلك ــإن وكـ ــصحة وزارة فـ ــة الـ ــسكان العامـ ــها والـ ــا مبكافحتـ ــدمرة رلآلثـ  املـ
  .بالسل املصابني املرضى على أثره من باحلد الوقت نفس يف تقوم يدز،اإل/للفريوس
 بوضـع الـصيغة النهائيـة       حاليـا  والـسكان  العامـة  الـصحة  وزارة تقوم الوقت، نفس ويف 

 الـيت  ،٢٠١٢-٢٠٠٧ للفتـرة  اإليـدز / الفـريوس  ملكافحة الوطنية ةستراتيجياال خططها حدثأل
 :بـ تقضي ة استراتيجيتدخل حماور فيها حددت

 الصحة؛ مؤسسات خالل من باملرض املصابني رعاية نطاق توسيع • 
 ؛ باملرضاملصابني إىل املقدمة اخلدمات نوعية حتسني • 

ــدخل أعمــال حتــسني •  ــتم الــيت الت ــى ت ــة اجملتمعــات مــستوى عل  املــصابني ملــصلحة احمللي
 مساندة؛ جمموعات تدريب طريق عنباملرض 

 وتوظيـــف تـــدريب خـــالل مـــن املتـــأثرة األســـر أعـــضاء رعايـــة علـــى القـــدرة تعزيـــز • 
 .املرضى أقارب

 احلـايل  االجتاه أن درجة إىل االتساع يف آخذة الوباء هذا مكافحة فإن الطالع، وحلسن 
 متعـددة  للمكافحـة  املقترحـة  الـدعوة  هنـا  ومـن  الـصحة،  قطـاع  على حكرا تبقى ال بأن يقضي

 .متزايدا اتأييد ستلقى اليت القطاعات
 الـساحقة  وإىل جانب التعرف إىل وسائل املكافحة وانتقال العدوى، أصبحت الغالبيـة           

 مـن  املائـة  يف   ٨١ نـسبة  تـدرك  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  . هبـذا املـرض    بينـة  علـى  هـاييت  سـكان  من
 باسـتخدام  اإلصـابة    خطـر  خفـض  ميكن أنه سنة ٤٩ و ١٥ بني الالئي تتراوح أعمارهن     النساء
 قلـيال  أعلى هي النسبة وهذه .مصاب غري أمني واحد بشريك اجلنسية عالقاهتن صروحب الواقي
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 أن اعتبـــار ميكــن  إمجاليــة،  وبــصورة  .العمريــة  الفئـــة نفــس  مــن  الرجــال  بــني  )املائــة  يف ٩٠(
 مبـرض  كامـل  إملـام  لـديهم  الرجـال  املائـة مـن    يف   ٤١ و )املائـة  يف   ٣٢( النـساء  ثلـث  يقـارب  ما

 .اإليدز/يةفريوس نقص املناعة البشر
 

 املرأة على الصحة أعباء خلفض األخرى واجلهات الدولة اختذهتا اليت التدابري ٣-١٢ 
 وفعاليتها الصحة جمال يف اهتااستراتيجيو الدولة سياسة ١-٣-١٢ 

 .الـسكان  مجيـع  إىل والـسكان  العامـة  الـصحة  لـوزارة  الـصحة  وخـدمات  برامج تتوجه 
 العـائلي  املـستوى  علـى  إن للنساء، صحية خدمات قدميت األغلب يف يتطلب األمر أن مبا ولكن
 الوصـول  صعوبات فإن وهكذا، .أكتافهن على يقع الصحة عبء فإن املهين، املستوى على أو
 بـاألكثر  تعـود  املعوقـون،  واألشـخاص  النساء ضمنها ومن الفئات، لبعض بالنسبة اخلدمات إىل
 كفايـة  عـدم  أو نقـص  وإىل الصحية، سيةاألسا اهلياكل قربعدم  و جتهيز وقلة كفاية، عدم إىل

 واألوســاط العمريــة، الــشرائح مجيــع مــن والرجــال والنــساء الــشباب تــستهدف حمــددة بــرامج
 إىل املعــوقني األشــخاص وصــول لتــسهيل األساســية اهلياكــل تكييــف وعــدم واملهنيــة، املدرســية
 .العامة املباين

 املــستوى إىل وضــعهم ةصــعوب حــول النقــاش انتقــل فقــد بــاملعوقني، يتعلــق مــا ويف 
ــوطين، ــر ال ــذي األم ــشاء أســهم ال ــة  بإن ــة حكومي ــاج أمان ــوقني، األشــخاص إلدم  شــهر يف املع

 .املاضي مايو/أيار
 تقــوم واإلجنابيــة، اجلنــسية للــصحة خــدمات بتــوفري املتعلقــة اخلاصــة للحالــة وبالنــسبة 
ــوارد  ــشريةم ــة ب ــذا يف مؤهل ــادات يف اجملــال، ه ــة عي ــسابقة الرعاي ــوالد ال ــأمني ة،لل ــدريب بت  ت
 والتغذيـة  اإللزامية، البيولوجية واالختبارات التلقيح، مواد من احتياجاهتن ب وتوعيتهن العامالت
 .احلمل فترة أثناء التسمم أخطار ومنع احلمل حلاالت أفضل متابعة أجل من اجليدة،

 
 اجلنــسية ةوالــصح األوليــة الرعايــة الــصحية خــدمات إىل بالوصــول املتعلقــة اإلجــراءات ٢-٣-١٢ 

  اإلجنابية والصحة
 العامــة الــصحة وزارة اقترحــت الــصحة، خلــدمات أفــضل تنظــيم إىل الوصــول هبــدف 
 بـدون  الـصحة  ومراكـز  املـستوصفات  بتحويـل  يقـضي  املؤسسات من جديدا منوذجا والسكان

 مـن  عقـد  إىل يعـود  الـذي  القـرار  هـذا ويقـضى   . األول املـستوى  مـن    صـحة  خـدمات  إىل أسرَّة
 وتوحيـد   لتنظـيم  جديـد  بنموذج ما، حد إىل القدمية الصحة مؤسساتالستعاضة عن    با الزمن،

 دمات اخلـ  تـشكل  هرميـة  وفـق  الـصحي  النظـام  تنظـيم  النمـوذج  هذا مبوجب وجيري .اخلدمات
. احملليـة  الـصحية  الوحـدات  يف اخلدمات هذه وتتوفر .درجاته أوىل األول املستوى من   ةيالصح
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 واملاديــة البــشرية، املــوارد نقــص بــسبب العمليــة هــذه متــت أن قبــل طويــل وقــت انقــضى وقــد
  .العمل حيِّز الوحدات هذه من )٦( ست تدخل أن وقبل واملالية،

ــدنيا      ــة اخلــدمات ال ــضا إىل   (PMS)وهتــدف اســتراتيجية حزم ــة أي ــيت اعتمــدهتا الدول  ال
بـادئ  وهي تقوم، تبعا ملـستوى تعقيـد املؤسـسة، علـى م           . ضمان توفر خدمات الرعاية الصحية    

 :والعناصر اليت تؤخذ باالعتبار يف هذه احلزمة هي. اإلنصاف والعدالة االجتماعية والشفافية
 للطفل؛ الشاملة الرعاية • 

 اإلجنابية؛ والصحة والتوليد احلمل رعاية • 

 الطارئة؛ اجلراحة حاالت رعاية • 

 ؛ الساريةاألمراض مكافحة • 

 شرب؛ال مياه وتأمني احمللية البيئة تنقية • 

 إليها؛ والوصول األساسية العقاقري توفر تأمني • 

 ؛ للعناية باألسنانأساسية خدمات توفري • 

 .املشاركة طريق عن صحية تربية توفري • 

 الـصحية  الوحـدات  مـن  قاعدة بإنشاء تقضي الدولة اعتمدهتا اليت الثالثة ةستراتيجيواال 
 يف ورد كمـا  مبجملـها،  املتـوفرة    اخلـدمات  متنظـي  إعـادة  فـصاعدا،  اآلن مـن  عليهـا،  تقوم احمللية
 نظـام  بأهنـا  القاعـدة  هـذه  حتديـد  وميكـن  .والـسكان  العامـة  الصحة لوزارة العامة السياسة وثيقة
 املتـوفرة   الـصحية  باخلـدمات  تتـصل  خبصائص يتميز اخلدمات لتقدمي مصغر رمسي إداري - فين

 .ومؤسساتية وسكانية جغرافية هيكلية بعناصر أيضا تتميز كما جهة، من اخلدمات ومقدمي
 مــن الــرغم وعلــى .للــوزارة حقيقيــا حتــديا احملليــة الــصحية الوحــدات إنــشاء ويــشكل 

 مـن  العمـل  حيـز  يف   فقـط  وحـدات  )٦( ست وضع مت اليوم، حىت خصصت اليت االستثمارات
 ُيرتقــب بينمــا ؛٢٠٠٧ عــام هنايــة حــىت إنــشاؤها املقــرر مــن كــان وحــدة عــشرة إحــدى أصــل

 .٢٠١٢ عـام  وحـىت  اآلن مـن  حمليـة  صـحية  وحـدة  )٥٦( ومخسني ست إىلم البلد   تقسيم إقلي 
 هـذه  تـشغيل  أن باعتبـار  وظرفيـة،  بنيويـة  أسـباب  إىل النمـوذج  هـذا  تنفيذ يف الصعوبات وتعود

 قويـة  مـشاركة  إىل باإلضـافة  حمليـا،  املتاحـة  املـوارد  جتميـع  علـى  بعيد حد إىل يتوقف الوحدات
 .القائمة والسلطات الطبيعيني ادهتمق خالل من السكان جانب من
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  يدزاإل/ البشريةاملناعة نقص فريوس مكافحة إجراءات ٣-٣-١٢ 

 حــاالت ظهــور منــذ اإليــدز، مــرض حــول حقيقيــة سياســية - اجتماعيــة تعبئــةجــرت  
 مـن  ، آنـذاك  واهلايتيـات  اهلـايتيني  وصـم  تعاظم وجه ويف الثمانينات، بداية يف به األوىل اإلصابة

 جعلـت  وقـد  .خطـر  مـصدر  بـأهنم  األمريكيـة،  املتحـدة  الواليات يف واحلماية ملراقبةا مركز قبل
 الـسياسة  وثيقـة  يف أولوياهتـا  إحـدى  واملكافحـة  الوقايـة  مـن  ٢٠٠٦ -ألـيكس  / بريفـال  حكومة
 علــى ٢٠٠٦ ديــسمرب/األول كــانون يف وفرضــت ،٢٠٠٦يونيــه / حزيــرانيف الــصادرة العامــة
ــع ــات مجيـ ــة قطاعـ ــشاركة الدولـ ــة يف املـ ــع عمليـ ــة وضـ ــتراتيجياال اخلطـ ــة ةسـ ــددة الوطنيـ  متعـ

 .منها قطاعية خطط واستخراج القطاعات،
 يف وأُدمــج باالعتبــار يــدزاإل/ البــشريةاملناعــة نقــص فــريوس مــرض أُخــذومــن مث فقــد  

 يف وكــذلك حاليــا، تطبيقهــا اجلــاري “الفقــر واحلــد مــن للنمــو الوطنيــة ةســتراتيجياال وثيقــة”
 وتـشكل  وضـعها  مت اليت ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفترة   القطاعات متعددة لوطنيةا ةستراتيجياال اخلطة

  .القطاعات تعددية هو بارز هدف مع ،٢٠٠٦-٢٠٠٢ الفترة خلطة استمرارية
 عــن فـضال  للربنـامج،  األساسـية  التـدخل  أعمــال لتعمـيم  مرجعـا  الوثيقـة  هـذه  وتـشكل  
 واملتــأثرين املــصابني صلألشــخا االقتــصادية - االجتماعيــة والظــروف اخلــدمات نوعيــة حتــسني

 تتمحــور وهــي .يــدزاإل/فــريوس نقــص املناعــة البــشرية /اجلنــسي باالتــصال املنقولــة بــاألمراض
 والتــضامن، والنوعيــة، واإلنــصاف، والــشمولية، العموميــة، :أساســية مبــادئ )٦( ســتة حــول

 .الذاتية واإلدارة
 توعيــة لتحقيــق اعُتمــدت الــيت واملؤســساتية ةســتراتيجياال اإلجــراءات مــستوى وعلــى 
 عـام  إىل نعـود  أن ينبغـي  يـدز، اإل/ البـشرية  املناعة نقص فريوس   وآثار خاطر مب العام للرأي أفضل
 فتــرات التــوايل علــى غطــت والــيت وضــعها مت الــيت ةســتراتيجياال اخلطــط نــذكر لكــي ١٩٩٨
 اخلطــــــة هــــــذه ُوضــــــعت وقــــــد .٢٠٠٦-٢٠٠٢ و ،٢٠٠٢-٢٠٠١ و ،١٩٩٢-١٩٨٨

 مـن  التطبيـق  حيـز  واآلثـار،  والـضعف    املخـاطر،  احلد مـن     استهدفت اليت األخرية، ةستراتيجياال
 نقـص فـريوس   /اجلنـسي  باالتـصال  املنقولـة  األمـراض  مكافحـة  بـرامج  وتنسيق مراقبة وحدة قبل

 .الغرض هلذا أُنشئت اليت يدزاإل/ البشريةاملناعة
ــالرغم   ةســتراتيجياال واســتغالل التنــسيق يف نقــص عــن الناجتــة الثغــرات بعــض مــن وب
 املـرض  عـن  الكـشف  خـدمات  إىل أكـرب  وصـوال  اخلطـة  هـذه  سـهلت  فقـد  القطاعـات،  متعددة
 لألشـخاص  أفـضل  عالجيـة  رعايـة  تـأمني  عـن  فـضال  أوسـع،  نطـاق  علـى  اخلدمات هذه فراوتو

  . الطفلإىل األم من انتقاله ومنع باإليدز املصابني
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 مـن  املخصـصة  األمـوال  تنـسيق  تـأمني  مهمتـها  القطاعات متعددة تنسيق آلية ووضعت 
 املنقولــة األمــراض مكافحــة لــربامج SOGEBANK مؤســسة طريــق عــن العــاملي الــصندوق قبــل

 لـربامج  وتنـسيق  مراقبـة  وحـدة  إنـشاء  عـن  فـضال  والـسل،  واملالريـا،  اإليدز،/اجلنسي باالتصال
  .يدزاإل/ البشريةاملناعة نقصفريوس /اجلنسي باالتصال املنقولة األمراض مكافحة
 هــاييت  بــني مــشترك  وبرنــامج للــشباب  حمــددة بــرامج  وضــع مت ك،ذلــ  جانــب وإىل 
 باالتــصال املنقولــة واألمــراض واملالريــا، الــسل، ومكافحــة احلــدود ملراقبــة دومينغــو وســان
 .اإليدز/املكتسب املناعة نقص مرض/اجلنسي

 القطـاع  بـني  القـرارات  واختـاذ  للتبـادل  حيـزا  القطاعـات  متعـددة  التنـسيق  آلية وتشكل 
 العـام  القطـاعني  بـني  للـشراكة  ومنوذجـا  األولويـة،  ذات الـربامج  بـشأن  اخلـاص،  لقطـاع وا العام

 مـن  باإليـدز  اإلصـابة  انتقـال  منع برنامج خالل من وأمكن .املدين اجملتمع فيها يتمثل واخلاص،
 .احلوامل النساء بني باملرض اإلصابة معدل خفض سنوات، ٧ منذ أقر الذي الطفل إىل األم

 مواجهـة فـريوس     مـشروع  بتطبيـق  النـسائية  واملنظمات املدين اجملتمع مشاركة ومسحت 
 وآثـار  واإلصـابات  املخـاطر  خفـض  إىل يهـدف  الـذي  ٢٠٠٣ لعام يدزاإل/ البشرية املناعة نقص

 ، النـسخ العكـسي     لفريوسـات  املـضادة  بالعقـاقري  العالج إىل الوصول وتسهيل اإليدز،/الفريوس
 انتقـال  ملنـع  وقايـة  برنـامج  ووضـع  ، والفتيـان  الفتيـات  إىل موجهة مكثفة توعية حبمالت والقيام

 ،La Kay) مؤسـسة ( العـامالت يف جتـارة اجلـنس    تأهيـل  وبرنـامج  الطفـل،  إىل األم مـن  اإلصـابة 
 أكـرب،  خبجـل  األنثـوي  الـواقي  واستعمال واسع، نطاق على الذكري الواقي استعمال وتشجيع
 املتـربع،  قبـل  مـن  ثقة بكل بالدم لتربعا وتشجيع،  املرض عن اإلرادي الكشف برنامج وتعميم
 .املستفيد على خماطر أي من اخلايل

 ملكافحـة  والعام اخلاص القطاعني بني وثيق تعاون بوجود اهلاييت الصحي النظام ويتميز 
 لتــشمل الــشراكة هــذه اتــسعت وقــد .ظهــوره منــذ يــدزاإل/ البــشريةاملناعــة نقــص فــريوس وبــاء

 فـريوس   مبـرض  اإلصـابة  معـدل  خفـض  إىل بنـا  أدى مـا  ذاوهـ  .أخـرى  رئيسية مستوطنة أمراضا
 ذلـك  مـع  علينـا  زال ما ولكن .املائة يف   ٢,٢ إىل يف املائة    ٥,٩ من يدزاإل/ البشرية املناعة نقص
 . بني النساءاملرض هذا شيوع ضد نكافح أن
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 ١٣ املادة  
 واالقتصادية االجتماعيةاملزايا   

 
 االجتماعي التأمني نظام ١-١٣ 

 .واملواطنــات املــواطنني جلميــع االجتمــاعي الــضمان يف بــاحلق اهلــاييت الدســتور يعتـرف  
 أكتــوبر/األول تـشرين  ١٠ بتـاريخ  الــصادر القـانون  تعـديل  مت ،١٩٦٧ أغـسطس /آب ٢٨ ويف

 العمـل،  حـوادث  تـأمني  مكتـب  جهـة،  من وأنشئ،  للتأمينات اهلاييت املعهد أنشأ الذي ١٩٤٩
 إدارة يتـوىل  الـذي  ، الـشيخوخة  لتـأمني  الـوطين  املكتـب  أخـرى،  جهة ومن واألمومة، واملرض،
 مــؤمن عليــه لكــل ويــؤمن اهلــاييت، اخلــاص القطــاع يف والعــامالت للعــاملني التقاعديــة األمــوال

 إدارة مهمــة أُضــيفت ،١٩٧٤ عــام ويف .التقاعــد وعنــد الــصحي العجــز حالــة يف اســتحقاقات
 .مومةواأل واملرض، العمل، حوادث تأمني مكتب إىل الصحة فرع

ــوىل  ــوطين املكتــب ويت ــأمني ال ــشيخوخة لت ــضا، ال ــدمي أي ــصرية اعتمــادات تق  األجــل ق
 .االئتمانية القروض عن فضال ،)املدرسية التكاليف ملواجهة معظمها ُيستخدم( إليه للمنتسبني
 تقـــدمي مـــن الـــبالد يف حاليـــا املتبعـــة االجتماعيـــة الـــسياسات تـــتمكن مل ذلـــك، ومـــع 

ــةونظا شــرعية اســتحقاقات ــراد مي ــسني مــن لألف  أن شــأهنا مــن األســر، أشــكال وخمتلــف اجلن
 املائـة  يف   ٣ نـسبة  االجتمـاعي  التـأمني  نظـام  ويـشمل  .األساسـية  حاجـاهتم  سـد  علـى  تساعدهم

 املتوسـط  يف تبلـغ  بأهنا علما املنطقة، يف األدىن االجتماعية التغطية وهي هاييت، سكان من فقط
ــسبة ــة، يف ٣٩ ن ــات حــسب املائ ــ البيان ــة اإلدارة عــن صادرةال ــب العام ــوطين للمكت ــأمني ال  لت

 املائـة  يف   ٩٠ نـسبة  ميثلـون  الـذين  النظـامي،  غـري  القطـاع  يف والعـامالت  والعاملون .الشيخوخة
 أي أبـدا  توضـع  ومل .االجتمـاعي  التـأمني  بنظـام  إطالقا مشمولني غري هم هاييت، يف العمالة من

 وكــذلك املــستقلني، والعــامالت العــاملنيو العمــل أربــاب صــغار لتــسجيل صــرحية ةاســتراتيجي
 تقـدمي  االجتمـاعي  التـأمني  يـشمل  وال .االجتمـاعي  التـأمني  يف الزراعة، يف والعامالت العاملني

 وكــذلك الــدخل، احملــدودة األســر ملــساعدة أو ورعايتــهم األوالد ولتعلــيم للــسكن خمصــصات
 .للبطالة خمصصات أي

 العامـة  املؤسـسة  مـن  أدىن بكلفـة  اكنمـس  علـى  احلـصول  من النساء بعض متكنت وقد 
 التــابع االجتماعيــة للمــساكن اجلديــد الربنــامج ومــن (EPPLS) االجتماعيــة باملــساكن للنــهوض
 .(ONA-Ville) املسمى الشيخوخة لتأمني الوطين للمكتب
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 الدولـة  مـن  يتلقـون  ال الـذين  املعـوقني  لألشـخاص  بالنـسبة  خطـورة  أكثـر  هـو  والوضع 
 صـندوق  مـن  متفرقـة  بـصورة  يتلقونـه  مـا  باستثناء والتعليم، الطبية الرعاية جمايل يف مساعدة أي

 .خاصة حاالت يف الدولة من منتظمة إعانات أو االجتماعية املساعدة
 واملــرض، العمــل، حــوادث تــأمني ومكتــب الــشيخوخة لتــأمني الــوطين املكتــب أن إال 
 مـشمولة  غـري  قطاعـات  تـشمل ل التـأمني  تغطيـة  نطـاق  لتوسـيع  إجـراءات  عن أعلنا قد واألمومة

 توعيـة  حبملـة  خـاص  بـشكل  واألمومـة  واملرض، العمل، حوادث تأمني مكتب وقام .اآلن حىت
 .املرتلية اخلدمة يف والعامالت العاملني إىل موجهة

 مؤســسة يــد علــى اجتماعيــة بتغطيــة وعــائالهتم العامــة اإلدارة يف العــاملون ويتمتــع 
 والــشؤون املاليــة، وزارات مــن مؤلــف جملــس نطــاق يف هــاييت، دولــة تكفلــها “احليــاة تــأمني”

 مـستوى  علـى  إحصائية بيانات تتوفر ال أنه إال .املرأة وشؤون والتعليم، والصحة، االجتماعية،
 .العامتني املؤسستني هاتني

 شـكل  علـى  االجتماعيـة  احلمايـة  لتوسيع أخرى شبكة تنظيم سنوات عدة منذ وجيري 
 العـاملون  منـه  ويـستفيد  د، البلـ  سـكان  مـن  املائـة  يف   ٢ وايلح أيضا يغطي مصغر، صحي تأمني

ــامالت ــتم النظــامي غــري القطــاع يف والع ــه وت ــن إدارت ــهم م ــوىل .قبل ــشاء وتت ــذه إن ــشبكة ه  ال
 التــضامن مبــدأ علــى تقــوم حكوميــة غــري ةيصــح ومنظمــات الــصغر البــالغ التمويــل مؤســسات

 رسـوم  بـدفع  الـصحة  خـدمات  إىل الوصـول  ويـرتبط  .التكـاليف  اسـترجاع  آلياتباالقتران مع   
 القطـاع  يف العـاملون  والنـساء  الرجـال  وخيـضع  .املـستفيدين  قبـل  مـن  باهظـة  غري دورية اشتراك

  .االلتزامات لنفس النظامي غري
 

 االئتمانية والقروض املصرفية القروضإمكانية احلصول على  ٢-١٣ 
 وعلـى  .املـصرفية  روضالقـ ال تتوافر يف هاييت إال إمكانية حمدودة جدا للحـصول علـى              
 حيـصل  وبالتـايل،  .املطلوبـة  الـشروط  باسـتيفاء  هلـن  تـسمح  ال النـساء  حياة ظروف فإن العموم،
 .قروض على منهن قليل عدد

 والتنميــة الطبيعيــة واملــوارد الزراعــة لــوزارة التــابع الزراعــي اإلقــراض مكتــب ويــساند 
 يتولـون  بـديال  ماليـا  وسـيطا  )١٣٣( وثالثـني  وثالثـة  مائـة  متويل، إعادة آلية خالل من الريفية،
ــدمي ــروض تقـ ــراء إىل القـ ــق الفقـ ــام وفـ ــاز؛ نظـ ــوم االمتيـ ــندوق ويقـ ــساعدة صـ ــصادية املـ  االقتـ

 مـن  قـسم  بتمويـل  الـدويل،  والبنـك  األمريكيـة  لبلـدان  مصرف التنميـة ل    من بدعم واالجتماعية،
  .)٤٢(أساسي بشكل وللنساء للفقراء، املمنوحة القروض

__________ 
 )٤٢( République d’Haïti, Nations Unies, 2000, Bilan Commun de pays, p. 59. 



CEDAW/C/HTI/7  
 

08-41622 127 
 

 بـرامج  بوضـع  الـصغر  البـالغ  االئتمـان  قطاع يف العاملة اخلاصة اتاملؤسس بعض وتقوم 
 وميكـن  .النظـامي  غـري  القطاع يف الصغريات واملتاجرات الضعيف الدخل ذوات للنساء إقراض

 ومـــشروع ،FONKOZE ،(FHAF) املـــرأة مـــساعدة مؤســـسة :املثـــال ســـبيل علـــى نـــذكر أن
 عمــالء معظــم يتــألف عامــة، ورةوبــص .CEPHA النــسائية للحركــة الــصغر البــالغ االئتمــان
 التجـارة  يف حلـساهبن  النـساء  تلـك  وتعمل .النساء من د البل يف الصغر البالغ االئتمان مؤسسات
 متثيـل قـوي   لنـساء  ول).رجـال  يف املائة مـن ال  ٧٣ مقابل نساء يف املائة من ال    ٨٣( رئيسي بشكل

 بــني القــروض علــى ائــدالفو معــدالت وتتــراوح .)٤٣() يف املائــة٨٣( النظــامي غــري القطــاع يف
ــة، يف ٥ و ٣ ــها املائ ــني وقيمت ــون )١ ٥٠٠( ومخــسمائة ألــف ب ــا غــورد وملي  للمؤســسة، تبع
 .شهرا عشر اثين مدهتا تتجاوز وال
 

 والترفيهية والثقافية الرياضية األنشطة من النساءإمكانية استفادة  ٣-١٣ 
ــية األنـــــشطة ليـــــست  ــة بـــــصورة مـــــشمولة الرياضـــ ــةالتع نـــــاهج امليف منتظمـــ  ليميـــ

 .املدرسية للمؤسسات
 غالبيـة  مـشاركة    مـن  جوهريـة،  بـصورة  لألدوار النمطي التوزيع حيد ذلك، عن وفضال 
 ألن وذلـك  .والترفيهيـة  والرياضـية  الثقافيـة  النـشاطات  يف فقرية جمتمعات من الوافدات الفتيات
 األسـبوع،  أثنـاء  املرتليـة  ألعمـال  يف ا  بـاألحرى  تـستخدمنه  الذي ال تكن فيه مـشغوالت        الوقت

 .للدخل املدرة األنشطة من ذلك غري أو التجارية األنشطة يف أمهاهتن وملساعدة
 .والترفيهيـة  والثقافيـة  الرياضـية  األنـشطة  مـن  مـستثناة  املـرأة    ليـست  املبـدأ،  حيـث  ومن 
 عـن  النظر بصرف   سواء، حد على واخلارج البالد صعيد على املباريات يف املشاركة وتستطيع
 وعـدم  االقتـصادية  الـضغوط  ولكـن  .اجلـنس  بـسبب    متييز ودون واالجتماعية، ة،الزوجيحالتها  
 .املباريات وخاصة الرياضة جمال يف األنثوي احلضور ضعف كبري، حد إىل تفسر الوقت توفر

 مراكـز  إىل منـهن  قلـيالت  تـصل  رياضـي،  احتاد عضوية يف النساء تشارك عندما وحىت 
 اثـين  مـن  املؤلفـة  األوملبيـة  اللجنـة  تـضم  وال اليـد؛  كـرة  داحتـا  تـرأس  واحدة امرأة هناك( اإلدارة
 ).امرأتني سوى عضوا عشر

 .اليدويـة  واحلـرف  التـشكيلية  الفنـون  جمـال  يف النـسائية  الوجوه من العديد هناك ولكن 
 املـستوى  ذوات سـيما  ال النـساء،  متـارس  مـا  غالبـا  امليـداين،  الظهـور  جمال الرجال حيتكر وبينما

ــضعيف، التعليمــي ــاراهتن ال ــاك .الظــل يف مه ــساء حــضور وهن ــضا للن ــرقص، جمــاالت يف أي  ال
__________ 

 )٤٣( Lamaute Brisson Nathalie, 2002, L’économie informelle en Haïti, de la reproduction urbaine  
à Port-au-Prince, p. 42. 
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 منـهن  كـثريات  وكتبـت  األدب، جماالت خمتلف يف رئيسي بشكل وتلمعن واملسرح، واألغنية،
 .هاييت تاريخ

ــل وأخــريا،  ــساء حتت ــصدارة مركــز الن ــشطة جمــال يف ال ــة، األن ــاألخص الديني ــسبة ب  بالن
 لتنظـيم  بالنـسبة  الشيء نفس وينطبق .كاهن وظيفة منهن كثريات تتوىل حيث الفودو، لشعائر

 .رئيسي بدور النساء تقوم حيث وإدارهتا، الكرنفاالت
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 ١٤ املادة  
 والتنمية الريفيات النساء  

 
 الريفية املرأة معيشة ظروف  ١-١٤ 

 الـصعب  ومـن  اخلـدمات،  تـوفر  يف منتظم نقص من العموم على األرياف سكان يعاين 
 فقـر  مـن  خـاص  بـشكل  األريـاف  تعـاين  وهلـذا،  .إلـيهم  للتنميـة  األساسـية  املـوارد  لبإيصا القيام
 الـيت  الرجـال  كهجرة عوامل، جمموعة وجتد .النساء على خاصة بعواقب الفقر ويتسبب .مدقع
 الريفــي، االقتــصاد وتــدهور النــساء، بــني األميــة وتزايــد النــساء، علــى العمــل عــبء مــن تزيــد

 فـإن   ، وإمجـاال  .اتالريفيـ  بني النـساء     الفقر شيوع   يف هلا ترمجة بيئة،ال ألحوال املستمر والتردي
 نوعيـة  ولكـن  تزايـدت،  قـد  األريـاف  يف النـساء  مهـام  بـأن  االعتقـاد  إىل تدفع املتاحة املعلومات
 .تتحسن مل حياهتن

 
 الراهنة للحالة عام عرض ١-١-١٤ 

ــ بكثافـــة األريـــاف، يف هـــاييت ســـكان مـــن املائـــة يف ٦٠ نـــسبة تعـــيش   تبلـــغ كانيةسـ
 النـساء،  مـن  املائـة  يف   ٥١,٨ مـن  الـسكان  هـؤالء  ويتـألف  .املربع الكيلومتر يف ة/مواطن ٢٨٦
 فقــط املائــة يف ٥ و والعــشرين، احلاديــة ســن يبلــغ مل نــصفهم امــرأة، مئــة لكــل رجــال ٩٨ أي

 .سنة ٦٤ الـ جتاوزوا
 يف  ٥٧,٦٢ نـسبة  الريفيـات  النـساء  تبلـغ  النـساء،  مـن  هـاييت  سكان جمموع أصل ومن 

 احلــضرية املنــاطق إىل بكثافــة كــبري، بــؤس مــن يعــانون الــذين الــسكان، هــؤالء ويهــاجر .املائــة
 املقاطعـة ( اهلـاييت  - كـاب  ولـو  ،)الغربيـة  املقاطعة ( برانس أو بورت سيما ال اهلايتية، الرئيسية
ــشمالية ــاي ويل ،)الـ ــة( كـ ــة املقاطعـ ــاييف ،)اجلنوبيـ ــة( وغونـ ــت مقاطعـ ــسبب ).أرتيبونيـ  ويتـ

 الــيت الفقــر حالــة تفــاقم يف احمللــي لالقتــصاد الكلــي التــردي عــن النــاتج الكثيــف الــرتوح هــذا
 .د البلشهدهاي

 يف الـنقص  بـسبب  االسـتقرار،  بعـدم  الريفيـة  للعـائالت  الـصحية  النظافة   ظروف وتتميز 
 وحتتـاج  .الـشرب  ميـاه  لتوصـيل    شـبكات  وجـود  وينـدر  .التعلـيم  يف وكذلك األساسية اهلياكل
 واألطفـال   النـساء وهو عـبء تتحملـه      ( الشرب مياه جللب   ساعات مثان عن يزيد ما ىلإ األسر
 سـيئة  طرقـات  علـى  قطعهـا    ينبغـي  طويلـة  مـسافات  هنـاك  ذلـك،  إىل باإلضـافة  ).خاص بشكل

 ،)وغريهـا  واملـزارع  األسـواق ( النـشاط  منـاطق  إىل والتوجـه  الـسكنية  التجمعـات  مـن  للخروج
 ،)وغريهـا  املختاريـة  ودور الـصحة،  ومراكـز  املدارس،( مةالعا اخلدمات على احلصولوأماكن   
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ــشكل وهــي ــاة جتعــل كــثرية عوامــل ت ــة احلي ــساء هلــؤالء صــعبة اليومي ــات الن ــام ويف .والفتي  ع
فقـرا   األشـد  بلـدا  ١٤ الـ    بني من هاييت بتصنيف الزراعية للتنمية الدويل الصندوق قام ،١٩٩٢

 .الالتينية أمريكا يف
 واحلـرف  املواشي، وتربية والتجارة، الزراعة، هي األرياف كانلس الرئيسية واألنشطة 
 زراعـة  وعلـى  النظامية غري التجارة على أساسي بشكل تنكب الريفيات النساء أن إال .اليدوية

 معقــدة الريفيــات النــساء وحالــة .االقتــصادي االســتقرار عــدم ضــحية بالتــايل وهــن ،الكفــاف
 قـام  الـذي  االسـتطالع  وحـسب  .ملدقع اليت يوجدن فيهـا     إىل حالة الفقر ا    بالنظر للغاية، وصعبة

 ومـن  ،(ECVH-2001) هـاييت  يف احليـاة  ظـروف  حول واملعلومات لإلحصاءات اهلاييت املعهد به
 أمريكــي دوالر بــني يتــراوح بــدخل األريــاف يف يف املائــة ٨ يعــيش فقــراء، هــايتيني ١٠ أصــل
 .اليوم يف ودوالرين واحد

ــصال ووســائل  ــني ســيئة االت ــة االســتثمارات ب ــاطق الزراعي ــاج ومن ــني اإلنت  مراكــز وب
ــسية االســتهالك ــه، .الرئي ــتم وعلي ــة ظــروف يف األســواق حنــو وإرســاهلا احملاصــيل مجــع ي  بالغ
 املناســبة التقنيــة الوســائل تــوفر عــدم بــسبب احملاصــيل جــين أيــضا يــتم ال مــا وغالبــا .الــصعوبة

 اإليـــرادات خفـــض يف يـــساهم لـــذيا األمـــر للغايـــة، منخفـــضة بأســـعار تبـــاع أو تبـــاع، وال
ــة وتتــسبب .متطــورة إنتــاج تقنيــات واعتمــاد التجديــد علــى يــشجع وال  الــسيئة، الطــرق حال
 بارتفــاع مــوازٍ بــشكل تتــسبب كمــا اآليل، النقــل تكــاليف بارتفــاع طرقــات، وجــود عــدم أو

ــستوى ــاطر مـ ــيت املخـ ــه الـ ــتثمار تواجـ ــة، يف االسـ ــض الزراعـ ــرادات وخفـ ــيت اإليـ ــا الـ  حيققهـ
 .واملستثمرات ستثمرونامل

 نقـل  ويـشكل  .النـساء  أكتـاف  علـى  املنتجـات  وتـسويق  توزيـع  بدائية ظروف يف ويتم 
 يف أو الـرأس  علـى  ثقيلـة  سـالل    يف األقـدام،  علـى  سـريا  املـدن  إىل الريـف  مـن  واخلـضر    الفواكه

 ،هــاتنظيم ســوء أو عامــة أســواق وجــود وعــدم الركــاب، لنقــل صــاحلة غــري قالبــة شــاحنات
 .املرأة حلقوق انتهاكات
يف  ٤٢ تبلـغ  مرتفعـة  نـسبة  إىل األسـر  ربـات  النـساء  عـدد  يـصل  األسـرة،  صعيد وعلى 

 وضـع  وهـو  املـساكنة،  حيـاة  النـساء  مـن  بـه  يـستهان  ال عـدد  يعيش ذلك، إىل وباإلضافة .املائة
 مجيـع  مـن  حمرومة الظروف هذه يف تعيش اللوايت فالنساء .االعتبار يف اهلاييت التشريع يأخذه ال

 مجعاهـا  الـيت  مـساكنيهن  أمـوال  من اإلرث حق سيما ال الوفاة، أو االنفصال حال يف احلقوق،
 هلـذا  بالنـسبة  تـشريعي  بإصـالح  القيـام  املفروض ومن .العمل من طويلة سنوات مدى على معا

 ســيما ال اهلايتيــات، النــساء تعيــشها الــيت الفعليــة احليــاة مــع متماشــيا القــانون جيعــل املوضــوع،
 .الريفية املناطق يف تعشن لوايتال أولئك
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 املرأة حقوق حول واملعلومات التعليمإمكانية احلصول على  ٢-١-١٤ 
 ٤٨,٦ هـو  والكتابـة  بـالقراءة  اهلايتيـات  النـساء  إملـام  معدل أن الفقر، خريطة من يتبني 

 املعــدل هــذا ويبلــغ .املائــة يف ٦٠,١ يبلــغ الــذي الرجــال معــدل مــن بكــثري أقــل أي املائــة،يف 
ــة يف ،٣٨,٦ ــاف، يف املائ ــه أي األري ــأكثر أدىن أن  الكــربى املــدن يف املعــدل عــن مــرتني مــن ب

 بــني املائــة يف ١٨,١ مــن انطالقــا بــالعمر، وثيقــا ارتباطــا املعــدل هــذا ويــرتبط ).املائــةيف  ٨٢(
 تتــراوح الــذين أولئــك بــني املائــة يف ٧٥,٤ مــن أكثــر إىل فــوق ومــا الــستني ســن يف الــسكان
 .سنة ٢٩ و ١٥ بني أعمارهم
 واملعلومــات لإلحــصاءات اهلــاييت املعهــد بــه قــام الــذي األحــدث االســتطالع أن ومــع 

 فـإن  اخنفـاض،  يف الريـف  سـكان  عـدد  أن يـبني  (ECVH-2001) هـاييت  يف احليـاة  ظـروف  حـول 
 والكتابـة،  القراءة على القدرة من حيث     احلضرية املناطق وساكنات ساكين وبني بينهم الفارق
 بـشكل  التجهيـز  وسـيئة  كافيـة  غـري  هـي  املدرسـية  األساسـية  اهلياكـل  أنلوص إىل    اخل إىل يؤدي
 أن ميكـن  وكـذلك،  .باملدارس يلتحقن الريفيات الفتيات من فقط املائة يف   ٤٧,١ وأن واضح،
 أن حـني  يف األصـلية،  هـاييت  لغـة  هـي  استعماال األكثر اللغة أن واقع إىل الصعوبات هذه ُتعزى
 .نكوفوينافر نظام هو اهلاييت املدرسي التعليم نظام

 مـن  القليـل  فـإن  النـساء،  حقوق حول املعلومات إمكانية احلصول على     مستوى وعلى 
 تابعـة  مؤسـسة  بـصفتها  وحقوقهـا،  املـرأة  شـؤون  وزارة لـدى  تتـوفر  الـيت  واملالية البشرية املوارد
 حـول  املعلومـات  تعمـيم  جمـال  يف دائمـة  وطنيـة  تغطيـة  بتـأمني  اآلن لغايـة  هلـا  تـسمح  ال للدولة،
 غـري  املنظمـات  وبعـض  النـسائية  املنظمـات  وتقـدم  .األريـاف  سـكان  مجيـع  علـى  النساء حقوق

 منتظمـة  أنـشطة  خـالل  من وتدريب معلومات برامج اإلناث السكان مع تتعامل اليت احلكومية
 املـرأة،  ضـد  التمييـز  أشكال مجيع على القضاء اتفاقية أن نذكر أن املهم ومن .صغرية ومشاريع
 أن إال األصـلية؛  هاييت لغة إىل ُترمجتا قد بارا دو بيليم اتفاقية املسماة األمريكية البلدان واتفاقية
 .العشرة اجلغرافية د البلمقاطعات مستوى على ضعيفا يزال ال انتشارمها
 هامـة  تـواريخ  بـذكرى  االحتفـال  مبناسـبة    متفرقـة  وإعـالم  توعية حبمالت القيام وجيري 

 يف للمـــرأة العـــاملي اليـــوم :العـــشرة اجلغرافيـــة د البلـــمقاطعـــات يف رأةاملـــ حقـــوقإلعمـــال 
ــوم مــارس،/آذار ٨ ــوطين والي ــساء حلركــة ال ــل،/نيــسان ٣ يف اهلايتيــات الن ــوم أبري ــدويل والي  ال

 تـشرين  ١٥ يف الريفيـات  للنـساء  العاملي واليوم مايو،/أيار ٢٨ يف النساء صحة أجل من للعمل
 .نوفمرب/الثاين تشرين ٢٥ يف املرأة ضد العنف أعمال ملكافحة الدويل واليوم أكتوبر،/األول
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 الصحية الرعاية وسائل إىل الوصول ٣-١-١٤ 
 انعــدام أو ضــآلة فــرص  مــن خــاص، بــشكل والنــساء ، بــشدةاألريــاف ســكان يعــاين 

ــة،     ــن اهلياكــل األساســية العام ــشفياتاســتفادهتم م ــصحة ومراكــز كاملست ــائج وحــسب .ال  نت
ــسكن، )٤٤( EMMUS-IV اســتطالع ــر ي ــن أكث ــع م ــساء رب ــة يف ا٢٩( الن  أحــد جــوار يف )ملائ

 ملائــة مــن يف ا٤٠ علــى يتوجــب أنــه إال ).كيلــومترات ٥ عــن تقــل مــسافة علــى( املستــشفيات
 وبالفعــل، .النــوع هــذا مــن مؤســسة إىل للوصــول أكثــر أو كيلــومترا ١٥ مــسافة الــسري النــساء
 كيلـومترات  ٥ عـن  تقـل  مـسافة  علـى  ريفيـة  تجمتمعـا  يف يعشن اللوايت النساء من القليل هناك
 مــن وملزيــد ).احلــضرية املنــاطق ملائــة يف يف ا٦٥ ملائــة مقابــل يف ا٨( املستــشفيات إحــدى مــن

 أكثـر  أو كيلومترا ١٥ مسافة قطع األرياف يف النساء من املائة يف   ٥٩ على يتوجب التوضيح،
ــشفى، إىل للوصــول ــى مست ــة يف ٥٦ وعل ــع املائ ــسافة قط ــو ١٥ م ــر أو متراكيل  للوصــول أكث

 إىل للوصــول أكثــر أو كيلــومترا ١٥ مــسافة املائــة يف ٣٣ وعلــى خــاص، طبيــب عيــادة إىل
 .صيدلية أقرب

 تلـد  ، علـى مقربـة    تقليديني طب ممارسي وجود ضوء ويف املال، توفر عدم إىل   وبالنظر 
 ألـف  مئة لكل ٦٣٠ النفاسية الوفيات معدل ويبلغ .املرتل يف الريفيات النساء من املائة يف   ٩٠

 .سـواء  حـد  علـى  الريفيـة  واملنـاطق  احلـضرية  املنـاطق  يف يعـشن  اللـوايت  الـبالد  لنساء حي مولود
 ولإلصـابة  اإليـدز / البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس    ملـرض  أيضا كثريا معرضة فالنساء الواقع، ويف

ــاألمراض ــة ب ــصال املنقول ــسي، باالت ــسمح هلــن  بقــدر اجلن ــا ال ت ــهن م ــصادية تبعيت ــزوج االقت  لل
 علــى بالتفــاوض األخــري هــذا لــدى اجتمــاعي مركــزالرفيــق أو رغبتــهن يف احلــصول علــى   أو

 .توعيتهن ومتت معلومات على احلصول هلن سبق ولو حىت حممية، جنسية عالقات
 
  املمتلكاتوحيازة األرضحمدودية سبل احلصول على  ٤-١-١٤ 

 هـاييت  يف احليـاة  ظـروف  حـول  واملعلومـات  لإلحصاءات اهلاييت املعهد استطالع يظهر 
(ECVH-2001) األرض واحلـصول علـى      .الريفيـة  األسـر  من املائة يف   ٨٠ األرض يف متناول     أن 

 حبـصول   تتعلـق  بـاألحرى  ُتطـرح  الـيت  واملـشكلة  .الريفيـة  املنـاطق  يف مـشكلة  يطرح ال ذاته حبد
 وفــاة حــال يف واإلرث، االنفــصال حــال يف القــسمة وباألرض، تنتجهــا عائــدات علــى النــساء
 احلـصول علـى رأس      صـعوبة  عـن  الناشـئة  الزراعـي،  القطاع يشهدها اليت اجلمود فحالة .الرفيق
 املتـصلة  للمعـامالت  املرتفعـة  التكـاليف  بـسبب  وكذلك اإلنتاج، ووسائل والتكنولوجيا، املال،
وضـع خريطـة    و زراعي ال صالح حلني إجراء اإل   األرض، حيازة يف االستقرار وعدم امللكية، حبق

__________ 
 .تبني هذه البيانات باألحرى تطور االجتاه )٤٤( 
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ــشكل ة،يمــساح ــا ت ــصعوبات جمموعــة إىل تــضاف أخــرى عوامــل مجيع ــساء تواجــه الــيت ال  الن
 كانــت ســواء، حــد علــى احلــضرية واملنــاطق األريــاف يف أنــه هنــا، التــذكري وجيــدر .الريفيــات

 ،١٩٨٢ أكتــوبر/األول تــشرين ٨ مرســوم صــدور حـني  إىل حمــدودة امللكيــة يف النــساء حقـوق 
 .اريةاالعتب بالصفة هلن اعترف الذي

 
 االئتمانية القروض على الريفيةإمكانية حصول املرأة  ٥-١-١٤ 

 الزراعــة وزارة يف االئتمــاين لإلقــراض المركزيــة وطنيــة خطــة وجــود مــن الــرغم علــى 
 وميثـاق  والصناعة، التجارة وزارة صادر عن    استثمار وقانون الريفية، والتنمية الطبيعية واملوارد
 فـإن  للتعاونيات، الوطين اجمللس عن صادرة عامة وأنظمة املالية،و االقتصاد لوزارة تابع مصريف
 األكثـر  األشخاص وصول من الواقع يف حتد )وضمانات كفالة توفر ضرورة( اإلقراض شروط

ــروض إىلاحتياجــا  ــة، الق ــزال االئتماني ــة اخلــدمات وال ت ــى حكــرا للمــصارف املالي ــة عل  .أقلي
 توســيع أجــل مــن الــصغر البــالغ االئتمــان ريــقط عــن تــتم الــيت حمــدودة احملــاوالتبرحــت  ومــا

  .فقرا األكثر الفئات أمام التمويل فرص لتوفري السوق
DAI-FINNET بيانـات  قاعدة وأظهرت 

 جملمـل  بالنـسبة  ،٢٠٠٢ سـبتمرب /أيلـول  يف )٤٥(
 مـن  معظمهـن  يف تـستفدن    النـساء  أن االسـتطالع،  مشلـها  الـيت  الصغر البالغ االئتمان مؤسسات
 عـشر  ثالثـة  املتوسـط  يف تبلـغ  القـروض  وأن ،) العمـالء  مـن  املائة يف   ٦٠( الصغر غالبال االئتمان

 مبعــدالت تتميــز الــيت االئتمــاين اإلقــراض شــروط أن غــري .غــورد) ١٣ ٥٠٠( ومخــسمائة ألفــا
 حـدوث  تـسهل  ال كمـا  االجتماعي، الصعيد على هنوض هؤالء النسوة     تسهل ال مرتفعة فائدة

 مــــن واحلــــد للنمــــو الوطنيــــة ةســــتراتيجياال ثيقــــةو( حيــــاهتن ظــــروف يف جــــوهري حتــــسن
 ).٢٠٠٧ - الفقر

 
 الدولة من املقدَّمة احللول ٢-١٤ 

ــرت  ــة وزارة ذكَّـ ــوارد الزراعـ ــة الطبيعيـــة واملـ ــة والتنميـ ــة يف الريفيـ  ميزانيتـــها خالصـ
 يف ٣٠ حبــوايل تــسهم ألهنــا الــوطين، لالقتــصاد الفقــري مــود العهــي الزراعــة أن ،٢٠٠٦ لعــام
 .العمالـة  جممـوع  مـن  املائـة  يف   ٥٠ حوايل ومتثل ،)٢٠٠٢ لعام( اإلمجايل احمللي الناتج من املائة
 .املهيمن الريفي النشاط وتظل

__________ 
 مؤســسات حــول (KNFP) “الــشعيب للتمويــل الــوطين اجمللــس” اســتطالع تقــدمي عنــدال مــاغلوار  دانيــذكرهــا )٤٥( 

 .٢٠٠٣ نوفمرب/الثاين تشرين يف هاييت يف الصغر البالغ االئتماين اإلقراض
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 يــشكلن أهنـن  بــه املعتـرف  ومــن كمزارعـات،  الريفــي االقتـصاد  يف حاضــرات والنـساء  
 املواشـي  تربيـة  جمـال  يف ذلـك،  إىل باإلضـافة  النـساء  وتنشط .املنتجات تسويق جمال يف األغلبية
 .ةالزراعي جتهيز املنتجات وفروع

ــه إال  ــة خطــة بعــد توجــد ال أن ــضم للتنمي ــى ت ــد وجــه عل ــساء التحدي ــصاد يف الن  االقت
 األولويــة تعطــي الــيت )٢٠٠٧( الفقــر واحلــد مــن للنمــو الوطنيــة ةســتراتيجياال فوثيقــة .الريفــي
 اجملــال يف تفــسح ال ،اجلــنس لنــوع بالنــسبة اإلنــصاف مبــدأ علــى التأكيــد مــع الــوطين، لإلنتــاج
 واملـوارد  الزراعـة  وزارة أن غـري  .ةسـتراتيجي اال ومـصاحلهن  النـساء  الحتياجـات  صـرحية  بصورة
 ســيما ال املتحــدة، األمــم وكــاالت مــع متينــة شــراكات طــوَّرت قــد الريفيــة والتنميــة الطبيعيــة
 يف للتعــاون األمريكيــة البلــدان معهــد مثــل إقليميــة منظمــات مــع أو والزراعــة، األغذيــة منظمــة
 .ومنتجـات  منـتجني  مجعيـات  أو القطـاع  يف تعمـل  حكومية غري منظمات ومع الزراعة، ميدان
ــذ تقــوم وهــي ــرامج بتنفي ــصا موجهــة ب ــساء خصي ــشمل إطــار يف للن ــالغ االئتمــان ي ــصغر الب  ال

  .والتنظيم واإلدارة الزراعية التقنيات على والتدريب
ــى  ــر إوعل ــسلة ث ــن سل ــدوات م ــة، الن ــدوة جــتخر اإلقليمي ــة الن ــضايا حــول الوطني  ق

 الـيت  هـاييت  يف الـصناعي  - الزراعـي  القطـاع  يف واملتوسـطة  والـصغرية  الصغر البالغة املؤسسات
 عـام  مـن  مـايو /أيـار  ١٢ و ١١ يـومي  برانس أو بورت يف وُعقدت واملنتجات املنتجون نظمها
 املتعلقـة  االسـتنتاجات  ضبـبع  الريفيـة،  والتنميـة  الطبيعيـة  واملـوارد  الزراعة وزارة رعاية ب ٢٠٠٧
 .Fruits et Café و ،Vivres et Tubercules شركيت فروع يف وباألخص النساء، مبشاركة
 هـذه  ملكيـة  وتعـود  .واملنيهوت املوز لتجهيز   مصنع ٩ ٠٠٠ من أكثر د البل يف ويوجد 
 .التـشغيل  لتـأمني  اخلاصـة  رؤوس أمواهلـا     تـستخدم  نـسائية  منظمات إىل عامة، بصورة املصانع،
 يـدا  تـستخدم  اليت اخلاص الطابع ذات املتوسطة املؤسسات جانب إىل هناك للفواكه، وبالنسبة
ــة ــسائية، عامل ــد ن ــن العدي ــة املؤســسات م ــصغرية العائلي ــيت ال ــا تتواجــد ال ــساء فيه ــرة الن  .بكث
 إنتاجــه عديــدة أســر تتــوىل د، للبلــاألول التــصديري املُنــتََج زال مــا الــذي ، بــالنبيتعلــق وفيمــا

 مراحـل  تقليديا النساء وتتوىل .تعاونيات أو مجعيات يف غالبيتها وتتجمع .أسرة )٢٠٠ ٠٠٠(
 .والفرز والغسل القطاف أي األوىل، الثالثة املعاجلة

 أو احلكومـة  مـن  الـدعم  حاليـا  احلـضرية  شـبه  واملناطق الريفية املناطق يف النساء وتتلقى 
ــة غــري منظمــات مــن ــة شــراكات مــن حــىت أو حكومي ــام اصــة،خ - عام ــشطة للقي ــة بأن  تربي

 يومنـا  إىل ٢٠٠٤ عـام  ومـن  .والـدواجن  املـاعز  تربيـة  تشجيع منتظمة بصورة وجيري .املواشي
 غـــري VETERIMED منظمـــة مـــع بالتعـــاون مواشـــي تربيـــة مزرعـــة ٣ ٠٠٠ إنـــشاء مت هـــذا،
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 واجلنوبيـــة، الوســـطى، واهلـــضبة الـــشرقية، - والـــشمالية الـــشمالية، املقاطعـــات يف احلكوميـــة،
 .الشرقية - واجلنوبية
 وبنـاء  .للرجـال  تقليـديا  احملجـوزة  النـشاطات  إىل النـساء  إلدخـال  بـرامج  وضع وجيري 
 أبقـار  مـنح  جيـري  رجال، مهنة ُتعترب اليت البقر، بتربية لالهتمام النساء تشجيع أجل ومن عليه،
 النـوع  هبـذا  باالهتمام اجلمعيات إحدى يف أعضاء لعدة السماح أجل من متجدد   قرض بشكل
 االقتـصادية  أنـشطتهن  إدارة علـى  النـسائية  اجلمعيـات  هذه أعضاء وملساعدة .املواشي تربية من
 جتاريـة  وقـروض  فواكه، جتهيز   وصناعة وماعز، دواجن، وتربية أبقار، قروض( أفضل حنو على

ــتم ،)وغريهــا  إدارة أو للــربح املــدرة األنــشطة إدارة علــى تــدريب دورات يف هــؤالء إشــراك ي
 AFLIDEPA de Limonade مجعـييت  يف أعـضاء  امرأة ٣٠٠ لـ احملددة للحالة وبالنسبة .القروض

 مـن  اسـتفدن  اللـوايت  )الغربيـة  املقاطعـة ( Fanm Merger de Bon Repos و ،)الـشمالية  املقاطعـة (
 .التدريب هذا دعم يف وحقوقها املرأة شؤون وزارة سامهت ،٢٠٠٦ عام يف ذلك

 يف النـساء  ومـصاحل  حباجـات  االهتمـام  إلدخـال  قوقهـا وح املـرأة  شؤون وزارة وسعت 
 إطـالق  أثنـاء  الـوزارة  أرادت وهكـذا،  .يـة الريف املخصصة للمنـاطق   واملشاريع العامة السياسات
 بإمكانية احلـصول علـى      أيضا، النساء متتع من تتثبت أن ،)١٩٩٧-١٩٩٦( الزراعي اإلصالح
 فـرق  وإرسـال  الـوزارات  بـني  مـشتركة  اتاتفاقـ  توقيـع  ومت .األخـرى  الزراعية املوارد و األرض
ــة ــن ميداني ــرأة شــؤون وزارة م ــا امل ــت، وادي إىل وحقوقه ــة أرتيبوني ــساء لتوعي ــوقهن حبالن  .ق
 يـتمكن  مل الـذي  الزراعـي،  لإلصـالح  الـوطين  املعهـد  عمليـات  اقتصرت اإلصالح، توقف ومع
ــذ ــاين من ــنوات مث ــن س ــأمني م ــصادقة ت ــى امل ــشروع عل ــانون م ــق الق ــه، املتعل ــىع ب ــات ل  عملي

 .احليازة ضمان
 مـوارد  وبتنويـع  النـسائية  املبادرة روح بتشجيع ،٢٠٠٥ عام يف مؤخرا، االهتمام ومع 
 يف وحقوقهــا املــرأة شــؤون وزارة وقَّعــت األســر، ربــات النــساء وبــاألخص النــساء، مــدخول
 الريفيـة  نميـة والت الطبيعيـة  واملـوارد  الزراعـة  وزارة مـع  ثالثيـا  اتفاقا ٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين تشرين
 سـييت سـويل     من والقريبة برانس أو بورت مبدينة احمليطة األحياء يف العائل   وحيدة األسر لتزويد

 حاليـا  وجيـري  .أسـرة  ٢٥ مبـشاركة  التجريبيـة    املرحلة تنفيذ ومت .البيَّاض الدجاج من بوحدات
ــشروع االســتمرار ــذي بامل ــستهدف ال ــه  إشــراف حتــت أســرة ٥٠٠ ي ــة للن وض  الرابطــة اهلايتي
ــث إن .باملاشــية ــائج وحي ــت النت ــرأة شــؤون وزارة خصــصت ناجحــة، كان ــا، امل  يف وحقوقه
 ذات مـشاريع  لتـشجيع  االسـتثمار  أمـوال  مـن  اعتمـادا    ،٢٠٠٨-٢٠٠٧ للفتـرة    املالية ميزانيتها
 ملــشروع وبالنــسبة .الزراعــي واإلنتــاج املواشــي تربيــة أنــشطة يف النــساء إلشــراك أوســع نطــاق
 حـدة   لتخفيـف  احلكومي الربنامج نطاق يف يقع والذي تنفيذه، اجلاري اضالبّي الدجاج مزارع
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 والطـب  الزراعـة  كليـة  وبـني  وحقوقهـا  املـرأة  شؤون وزارة بني شراكة على ينطوي فإنه الفقر،
 يف زال مـا  الـذي  املـشروع،  تنفيـذ  وجيري .(FAMV-UEH) هاييت يف الدولة جامعة يف البيطري
ــه ــات ٤ يف األوىل، مرحلتــ ــةج مقاطعــ ــشمالية :غرافيــ ــة، - الــ ــة، الغربيــ ــة، والغربيــ  واجلنوبيــ

 هتـتم  بينمـا  الـتقين،  باجلانـب  الكليـة  وهتـتم  .نـسائية  جمموعـة  ٧٥ حنـو  موجـه  وهـو  وأرتيبونيت،
 .النسائية اجملموعات تنظيم بتعزيز الوزارة

 الدراســات بعــض بينــها مــن اهلايتيــة، الزراعيــة احليــاة حــول معمقــة دراســات وتوجــد 
 االقتــصاد يف النــساء مــشاركة حــول شــهرة األكثــر واملؤلــف .الريفيــات النــساء حــول احملــددة
 مـن  اآلخـر  النـصف ” بعنـوان  ،Mireille Neptune Anglade اهلايتيـة  االقتـصادية  الباحثـة  وضـعته 
 التعـاون  شـأن  ومـن  .للبحـوث  منطلقـا  يتضمنها اليت البيانات تشكل الذي ،)١٩٨٦( “التنمية
 يـؤدي  أن الريفيـة  والتنميـة  الطبيعيـة  واملـوارد  الزراعـة  ووزارة وقهـا وحق املرأة شؤون وزارة بني
 قـرب  عـن  باسـتطالعات  والقيـام  اجلـنس  نـوع  أساس على مصنفة إحصاءات على احلصول إىل
 النـساء  لـصاحل  أفـضل  حنـو  علـى  العامـة  الـسياسات  توجيـه  أجـل  مـن  ونـوعي،  كمي طابع ذات

ــات ــسهيل وســيتم .الريفي ــذه ت ــل مت إذا كــبري حــد إىل اخلطــوات ه ــز بالفع ــسيق تعزي ــني التن  ب
 جـاء  كمـا  مقاطعات، مديريات شكل على وتأسيسها وحقوقها، املرأة شؤون وزارة مديريات

 .للوزارة األساسي القانون يف
 وزارة عينـت  اجلـنس  نـوع  حـسب  التحليل لتعميم الراهنة احلكومية السياسة ومبوجب 
 إدارة مـع  بالتعـاون  يعمـل  للقـضايا اجلنـسانية   نـسقا م الريفيـة  والتنميـة  الطبيعيـة  واملـوارد  الزراعـة 
 أنــه مؤداهــا سياســية إرادة عــن التــسمية هــذه وتفــصح .اجلــنس نــوع حــسب التحليــلمراعــاة 
 .واملــشاريع الـربامج  نطـاق  يف ملمـوس  تقيـيم  إجــراء األخـرى،  للـوزارات  بالنـسبة  كمـا  ينبغـي، 

 وصـول  إمكانيـة  فـإن  ، يف تبنيهـا   يتهـاي  شـاركت    الـيت  لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف وفيما يتعلق ب  
 التنميـــة يف ملـــشاركتهن املطلـــوب الـــذايت لالكتفـــاء أساســـيا أمـــرا تـــشكل املـــوارد إىل النـــساء
 الـذي  والثقـايف  واالجتمـاعي  االقتـصادي  امليثـاق  وفيما يتـصل ب    ذلك، إىل وباإلضافة .املستدامة

 االقتـصادية  حقوقهـا  نطـاق  يف يـدخل  املـوارد  إىل املـرأة  وصـول  فإن بعد، هاييت عليهتصدق   مل
 .واالجتماعية

 
 املدين اجملتمع دور  ٣-١٤ 

 النـسائية  املنظمات وباألخص احلكومية، غري واملنظمات املدين اجملتمع منظمات تسعى 
 للمـشاركة  وتعبئـة  حبقوقهـا،  توعية محالت طريق عن الريفية املرأة وضع حتسني يف ملسامهةإىل ا 

 ومـرض  العنـف،  ومكافحة النساء، وصحة اجملتمعية الصحة الجم يف تدريب وبرامج السياسية،
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 مــساندة خــدمات وتــوفري اجلنــسية، النمطيــة والقوالــب يــدز،اإل/ البــشريةاملناعــة نقــصفــريوس 
 .إيراداهتن بزيادة للنساء تسمح صغرية مشاريع وتنفيذ جمانية، قانونية

 حـىت  نـسائية  تنظيمات العشرة، د البل مقاطعات يف نشأت النسائية، احلركة من وبدافع 
 األقـدم،  النـسائية  املنظمـة  االجتمـاعي،  للعمل النسائية الرابطة كانت أن وسبق .نائية مناطق يف
 الــشرقية، - اجلنوبيــة املقاطعــة يف ســيما ال جغرافيــة، مقاطعــات عــدة يف فروعــا أنــشأت أن

 وُيعقـد  .حمليا اجذوره وتتعمق احلركة هذه تنمو ،١٩٨٦ عام من واعتبارا .اجلنوبية واملقاطعة
 اهلــضبة مقاطعــة يف ،١٩٨٧ عــام منــذ )Papaye( بابــاي يف ســنويا املزارعــات للنــساء مــؤمتر

 املناسـبات  هبذه تأليفها يتم اليت األغاين وتنتشر .(MPP) باباي مزارعي حركة تنظمه الوسطى،
 وانـضمام  عيالـو  زيـادة  يف النـساء  مطالب عن تعبِّر اليت الكلمات وتساهم د، البل أحناء مجيع يف

 .اإلقليميـة  املنـاطق  خمتلـف  يف جنـدها  الـيت  ،Fanm Vanyan منظمـة  مـن  أخرى عديدة جمموعات
 أولويـــات ومـــن .احتـــاد يف بعـــضها اجتمـــع حمليـــة أو إقليميـــة منظمـــات عـــدة حاليـــا وتوجـــد
ــة ــل خطــ ــؤون وزارة عمــ ــرأة شــ ــا املــ ــوام وحقوقهــ ــدمي ،٢٠١١-٢٠٠٦ لألعــ ــدعم تقــ  الــ

 .النسائية للمنظمات
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 ١٥ ادةامل  
 املدنية األهلية ويف القانون أمام املساواة  

 
 املرأة ضد القانوين التمييز أشكال أزالت اليت اإلصالحات ١-١٥ 

 يف التــصرف حبريــة املتزوجــة العاملــة للمــرأة بقــانون مرســوم مســح ،١٩٤٤ عــام منــذ 
 لتـصويت ا حـق  املـرأة  نالـت  ،١٩٥٠ عـام  ويف . الشخـصي  مرتبـها  عـن  الناجتة واألرباح مرتبها
 .حملفني هيئة عضوية يف احلق ،١٩٧٥ عام يفنالت و كمرشحات، التقدم يف واحلق

 الـزوجني،  بـني  املركـز    يف باملـساواة  ١٩٨٢ ديـسمرب /األول كانون ٨ مرسوم ويعترف 
 إحــالل مت الفــصل، نفــس ويف .القانونيــة ألهليتــها املتزوجــة للمــرأة الكاملــة املمارســة ســيما ال

 قبـل  مـن  مـشتركة  بـصورة  ُتمـاَرس  وأصـبحت  الزوجيـة  أو األبويـة  لطةالـس  حمـل  األبـوين    سلطة
 يتطلـب  األمـوال  هبـذه  تـصرف  وكـل  للـزوجني؛  املـشتركة  األمـوال  معا يديران اللذين الزوجني
 .الطرفني موافقة

 واملـساواة  القـانون  أمـام  واملـرأة  الرجـل  بـني  املـساواة  الدستور كرس ،١٩٨٧ عام ويف 
 .هبا والتمتع خصيةالش احلقوق حلماية بالنسبة

 بـصورة  يطلبـا  أن الزوجـان  يستطيع ١٩٨٢ أكتوبر/األول تشرين ٨ مرسوم ومبقتضى 
 كـان  كمـا  مـضطرة،  املـرأة  تكـون  أن دون ،)١٢ املادة( الزوجية اخليانة بسبب الطالق متبادلة
 املـرتل  سـقف  حتـت  متـت  قـد  للرجـل  الزوجية اخليانة أن تثبت أن املدين، القانون يف احلال عليه

 مبرسـوم  اجلنـائي  القـانون  علـى  أُدخلت اليت التعديالت ومبوجب ذلك، إىل وباإلضافة .الزوجي
 األحكــام بالتــايل وأُزيلــت الزوجيــة، اخليانــة عــن اجلرميــة الــصفة نــزع مت ٢٠٠٥ه يوليــ/متــوز ٦

 .الرجل من أشد عقوبات باملرأة ُترتل كانت اليت التمييزية
ــالوة  ــى وع ــك، عل ــدمت ذل ــرأةا شــؤون وزارة ق ــا مل ــس إىل وحقوقه  يف الــشيوخ جمل

 :بـ تتعلق عليها للتصديق قوانني مشاريع ثالثة ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١١
 العــاملني مجيــع مــع املرتليــة اخلدمــة يف والعــامالت للعــاملني احلقــوق يف املــساواة حتقيــق • 

 اآلخرين؛ والعامالت

ــق •  ــساواة حتقي ــني احلقــوق يف امل ــرتبطني األشــخاص ب ــاقتران  امل ــسمى( إراديب  زواج ي
 الزواج؛ طريق عن املرتبطني واألشخاص )هاييت يف (placage) السترة

 .والديه مبعرفة ولد كل وحق مسؤولية، أكثر أبوة ممارسة على الرجالإلزام  • 
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ــشاريع  ــوانني وم ــة الق ــذه الثالث ــرة هــي ه ــن ســنوات عــشر حــوايل مث ــشاور م ــني الت  ب
 احلكومـة،  وممـثالت  وممثلـي  والنائبات، والنواب املناطق، خمتلف نم الرئيسية النسائية املنظمات

 .والعمل االجتماعية الشؤون ووزارة العدل ووزارة وحقوقها املرأة شؤون وزارة سيما ال
 راؤول  معهـد  قـام  وحقوقهـا،  املرأة شؤون وزارة طلب على وبناء ذلك، على وعالوة 

 بعنـــوان دراســـة بوضـــع اإلنـــساين قـــانونوال اإلنـــسان حلقـــوق Raoul Wallenbergوالينـــربغ 
 يف أُجــري اســتطالعا تتــضمن ،“املمارســات أفــضل :العدالــة جمــال يف اجلنــسني بــني املــساواة”

 يف احملـرز  والتقـدم  العامـة  والـسياسات  بالتـشريع،  املتعلقـة  املمارسـات  أفضل حول خمتلفة بلدان
 :التالية اخلمسة اجملاالت صعيد على البلدان هذه
 اإلرادي؛ اإلجهاض • 

 املساكنة؛و • 

 األبوة؛ إثباتو • 

  الزوجي؛ العنفو • 

 .االغتصابو • 

 ملتابعــة هامــة وســيلة ٢٠٠٧ مــايو/أيــار يف صــدر الــذي الدراســة هــذه تقريــر ويــشكل 
 التمييـز  علـى  القـضاء  أجـل  مـن  هـاييت  حكومـة  هبا تقوم اليت واملؤسساتية القانونية اإلصالحات

 .املرأة ضد
 

 املتبقية املساواة عدم أوجه ٢-١٥ 
 األحكـــام مــن  التخفيـــف ١٩٨٢ أكتــوبر /األول تــشرين  ٨ مرســـوم مبوجــب  مت لقــد  • 

 زوجهـا  مـرتل  غـري  مـرتل  هلا ليس املتزوجة املرأة بأن تقضي اليت املدين للقانون السابقة
 ويقـضي  .يـسكن  أن املناسـب  مـن  جيـد  حيثمـا  تتبعـه  وأن معه السكن على جمربة وهي
 التخفيـف  هـذا  ولكـن  ؛“األسـرة  سـكن  مكـان  معـا  الزوجـان  ارخيت” بأن املرسوم هذا
 هــو يبقــى العــائلي املــرتل” أن مــؤداه املرســوم يف آخــر نــص مــن صــفعة وتلقــى عــاد
 ؛“الزوج مرتل

 التمتــع يف حــر وكالمهــا املــشتركة أمواهلمــا معــا يــديران الــزوجني أن مــن الــرغم علــى • 
 الــزوجني ســلطات أن علــى اجلديــد اإلصــالح يــنص هبــا، والتــصرف اخلاصــة بأموالــه

 لوحـدة  الـضرورية  واألحكـام  حبريـة،  اعتمـداه  الـذي  الزوجـي  النظام حيدها أن ميكن”
 لتفـسريات  مـدخال  هـذا  ويـشكل  ؛“األسـرة  ومـصاحل  فوائـد  وكـذلك  األسـرة،  وسالم
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 علـى  احلفـاظ  ملعـايري  يعطيـه  أن للقاضـي  ميكـن  الـذي  للتفـسري  بـالنظر  املـرأة  جتاه متييزية
 األسرة؛ “ومصاحل فوائد” و “سالم” و “وحدة”

ــائي، اجملــال ويف •  ــى اجلن ــرغم وعل ــصاب أن مــن ال ـــ يوصــف االغت ــة” ب ــا ،“اجلرمي  غالب
 موقـف  خـالل  من األقل على تساهم، مل املرأة بأن القبول يف صعوبة القضاة يواجه ما

 يـصبح  وآنـذاك  لـه؛  تعرضـت  الذي االغتصاب حبدوث عاطفيا التسبب يف استفزازي،
 .للمغتـصب  خمففـة  أسـباب  إلجيـاد  قـوي  ميـل  وهنـاك  .عليهـا  ثقـال  أكثر اإلثبات عبء
 حـصول  علـى  تدل اجملال هذا يف مؤخرا اتُّخذت اليت القرارات أن الطالع، حسن ومن
 .املسبقة األفكار هلذه بالنسبة تغيري

 أن ينبغـي  املـرأة،  ضد التمييز أشكال إزالة حنو التشريع تقدم من الرغم وعلى وهكذا، 
 بـصورة  موجـودة  زالـت  ما اليت التمييز من ألشكال الواقع يف تتعرض ما غالبا املرأة نأ نالحظ
 .األسرية احلياة يف أكرب
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 ١٦ املادة  
 األسرة وقانون الزواج إطار يف املساواة  
 . جبميع أشكال االقتران٢٥٩ يف املادة ١٩٨٧يعترف دستور عام    

 يف  ٥٠,٨ ميثلـون  العـازبني  أن واملـساكن  كانللس الرابع العام االستفتاء بيانات وتظهر 
 املقتــرنني ميثلــون األشــخاص أنو ، فــأكثرســنوات ١٠ البــالغني مــن العمــر  الــسكان مــن املائــة
 األكثـر  )االقتـران االختيـاري  ( الـسترة  زواج ويظـل  .املائة يف   ٥,١ ،واآلخرين املائة، يف   ٤٤,١
 يف  ٤٧,٩( احلـضرية  املنـاطق  يف الـزواج  انتـشار  ويغلب ،)املائة يف   ٥٣،١( األرياف يف انتشارا
 (TAG) والتـسيري  والتنـشيط  اإلدارة تقنيـة  مكتـب  هبا قام اليت املذكورة الدراسة وتعرض ).املائة

 ملعظـم  مـصدرا  تـشكل  وهـي  األسـرية،  العالقـات  جوانـب  ملختلف والعملية القانونية األوضاع
 .الالحقة التطورات
 تـأمني  أجـل  مـن  لألسـرة  قانون بوضع املتعلق الدستوري النص تطبيق احلكومة وتعتزم 
 الــشيء نفــس وينطبــق .األبــوة حــول البحــوث أشــكال وحتديــد األســرة، حــق واحتــرام محايــة
 يف تكـون  بـأن  األسـرة،  حقـوق  مايـة حب املكلفـة  األخـرى  الدولة وأجهزة احملاكم اللتزام بالنسبة
 .جمانية بصورة احمللية اجملتمعات أصغر متناول

 الثغـرات  بعـض  علـى  تنطـوي  والواقعيـة  القانونيـة  احلالـة  زالـت  مـا  اهن،الـر  الوقت ويف 
 .التالية الفقرات يف بيانه سيجري كما

 
  الزواج يف احلق  ١-١٦ 

 بعـض  نالحـظ  أننـا  إال ؛ يف اختيار شريك حياهتم حبريـة       الرجال مثل احلق نفس للنساء 
 ختـضع  أن ميكـن  ذلك، نع وفضال .الفتاة اغتصاب أو احلمل حال يف القسري الزواج حاالت
 مــن ١٣٣ املــادة أن حيــث أخــرى، أطــراف أو األبــوين قبــل مــن قــوي لــضغط الفتــاة موافقــة
 خالفـا  للمـرأة،  سـنة  ١٥ و للرجل سنة ١٨ بـ للزواج الواجب األدىن احلد حتدد املدين القانون
 .للجنسني سنة ١٨ بـ الرشد سن حيدد الذي للدستور
 املـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  فاقيـة ات مع يتوافق ال الذي النص وهذا 

 العمــر نفــس حيــدد إصــالح موضــوع ســيكون الطفــل، حلقــوق املتحــدة األمــم اتفاقيــة مــع وال
 .واملرأة للرجل
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  باالقتران االختياريالقانون اعتراف عدم ٢-١٦ 
لح  باملـصط   الذي تشيع تـسميته    ، االقتران االختياري  نظام ظل يف األزواج غالبية تعيش 
 خطـرة  أشـكاال  يستتبع الذي األمر القانون، يف به املعترف غري و هاييت، يف )placage(الفرنسي  

 .وأوالدها املرأة ضد التمييز من
 ، االقتـران االختيـاري    حـول  آنفا املذكور القانون مشروع لوضع املربرة األسباب ومن 

 وواجبــات حقــوق علــى اقتــصرت ١٨٢٥ عــام يف الــصادر اهلــاييت املــدين القــانون أحكــام” أن
 أشـكال  مجيـع  يتنـاول  وهـو  .الـشرعي  الـزواج  طريـق  عـن  فقـط  املكونـة  األسـر  أفراد والتزامات
 مجيـع  تتـضمن  ومل .“الفعلـيني  لـألزواج  بالنـسبة  شـيء  علـى  ينص وال الشرعية، لألسر احلماية

ــصوص ــيت الن ــا صــدرت ال ــت الحق ــوق خمتلــف وتناول ــسبة شــيء أي األزواج حق  لألســر بالن
 الـشيخوخة  لتـأمني  الـوطين  القـانون  مـن  واحـدة  مادة عدا فيما الزواج، عالقات خارج املكونة
 .ملساكنِته املسَتخدم تأمني على تنص

ــر إن  ــة يف ٤٥ مــن أكث ــة يف ٤٥,٤( املائ ــساء مــن )املائ  اإلجنــاب ســن يف اهلايتيــات الن
 األوىل املكانـة ي  االقتران االختيـار وحيتل هاييت، يف املوجودة االقتران  أشكال أحديف  داخالت  

 .اهلايتية األسر حال واقع االعتبار يف التشريع يأخذ مل ، وهكذا.املائة يف ٥٠,٧ بنسبة
 أولئــك علــى تنطبــق ال املتزوجــات للنــساء القانونيــة احلمايــة أشــكال مجيــع وحيــث إن 
 طريــق عــن إزالتــها وينبغــي املــرأة حلقــوق انتــهاكا تــشكل فإهنــا املــساكنة، بنظــام يعــشن اللــوايت
 احليـاة يف   شـريكات  - شـركاء  حقـوق  عـن  شـيئا  يـذكر  ال املـدين  التشريع وحيث إن  .التشريع

 مبوجـب  إال القـسمة  بعـد  األموال من جزء يف حبقها اعترافا املرأة تشهد مل ،االقتران االختياري 
 .االستئناف حمكمة عن صادر قرار

 األوالد حقـوق  فـس ن الطبيعـيني  األوالد ١٩٥٩ ينـاير /الثـاين  كانون ٢٩ مرسوم ومينح 
 القـــانوين االعتـــراف إزاء واإلنـــصاف املـــساواة عـــدم أشـــكال مجيـــع إزالـــة ولكـــن الـــشرعيني،
 .أيضا املساِكنات على الزوجات حلماية القانونية األحكام تطبيق تستوجب بالزواج،

 
 االسم باستخدام يتعلق فيما  ٣-١٦ 

 .زوجهـا  اسـم  “اعتماد يف   حلقا” هاييت يف املتزوجة ملرأة متتلك ا  املمارسة،على صعيد    
 احلـق  أمـور،  مجلـة  يف،  الزواج فسخ حال يف املرأة ختسر ١٩٢٠ مايو/يار أ ١٠ قانون ومبوجب
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 مهنـا  ميارسـن  اللـوايت  للنـساء  بـاألخص  إسـاءة  يسبب الذي األمر ،)٤٦(زوجها اسم استعماليف  
 .أزواجهن مساءبأ معروفة حرة

 اسـم  مـنح  يـشكل  املدين، القانون يف جاملدر القانون هذا روح حسب أنه أيضا، وجند 
 إىل أيـضا  االسـتخدام  هـذا  وميتـد  .اجملتمـع  داخـل  ملركزهـا  تـثمني  إعـادة  مـن  نوعا للمرأة الزوج
 الـزواج  مفعـول  مبوجـب  وهكـذا،  . رفـيقهن  اسـم  عليهن ُيطلق اللوايت االقتران االختياري    نساء
 مينـع  مـا  هنـاك  لـيس  أنـه،  إال .الثانية املرتبة يف األصلي املرأة اسم يصبح ، االقتران االختياري  أو

 .زوجها اسم إليه تضيف وأن األصلي، بامسها حتتفظ أن من املتزوجة املرأة
 

 الترمُّل مهلة مشكلة ٤-١٦ 
 املــرأة” أن علــى املفعــول ســاري يــزال ال الــذي املــدين القــانون مــن ٢١٣ املــادة تــنص 

 املهلـة،  وهـذه  .“سـابق  زواج فـسخ  علـى  سـنة  انقـضاء  بعـد  إال ثاٍن بزوج االتصال تستطيع ال
 الــذي للطفــل األبــوي النــسب يف شــك أي حتاشــي إىل هتــدف الــيت الترمــل، مهلــة تــسمى الــيت

 يف يـربره  مـا  لـه  يعـد  مل الزوجيـة،  روابـط  فـسخ  بعد ثانية عالقة من أو الثاين الزواج من سيولد
 .العلم تقدم بسبب هذه أيامنا

 
 الزواج داخل والواجبات احلقوق يف املساواة ٥-١٦ 

 يف احملـاكم  تأخذ ما وغالبا األسرية، الوحدة أموال اقتسام عند احلقوق نفس للزوجني 
ــار ــسامهة االعتب ــري النــساء م ــر  غ ــراء يف املدفوعــة األج ــن . اجملتمــعإث ــه املعلــوم وم  حــال يف أن

 .الزوجني بني العالقات يف الزوج لكلمة القانون حسب الغلبة تكون االختالف،
 

 األطفال ةحضان ٦-١٦ 
 بـشكل  وتعليمـه  رعايتـه  يف املـسامهة  ب ن ملزمـا  األبـوان  و الطفـل،  ملـصلحة  هي الغلبة إن 
 شـهران  انقـضى  فـإذا  .إليـه  الطفـل  أوكـل  الـذي  الـشخص  عـن  النظـر  بغض وقدرهتما، يتناسب
 القـرار  هـذا  تنفيـذ  ويقـع  . حبس الـشخص حـىت دفـع النفقـة         ميكن التغذية، نفقة استحقاق على
 ضـمان  املمكـن  ومـن  .القسري التنفيذ يطبَّق ما قليال الواقع، ويف .حكومي مسؤول   عاتق على
 طريـق احلجـز علـى ممتلكـات املـدين لـدى الغـري، وال سـيما لـدى رب العمـل                       عـن   أيـضا  الدفع

 أن إال احلقـوق؛  نفـس  غـريه  أو زواجـي  رابـط  نتيجـة  كانوا سواء ولألوالد، .الذي يعمل عنده  
 .مسبق أبوي باعتراف روطامش يبقى باإلرث الطبيعي الولد حق

__________ 
 )٤٦( Abel Nicolas Léger: Code civil, art. 287. 



CEDAW/C/HTI/7

 

144 08-41622 
 

 الزواج غياب يف حىت األب التزامات تعزيز ٧-١٦ 
 :أتت هبا اليت واملستجدات والَنَسب األبوة حول القانون مشروع أحكامفيما يلي  
 األبوة؛ عن البحث حول قانون بإصدار ١٩٨٧ دستور من ٢٦٢ املادة تقضي 

 وُتــرك شــرعي غــري البحــث ذاهــ اعُتــرب ،١٨٢٥ عــام يف املــدين القــانون صــدور منــذو 
ــايل ــار لـــألب بالتـ ــأن اخليـ ــن بـ ــام يعلـ ــسؤول أمـ ــوال مـ ــصية األحـ ــل والدة الشخـ ــارج طفـ  خـ
 الزواج؛ عالقات

 األحـوال   مـسؤول  علـى  حينـه  يف الرمسـي  التـشريع  منـع  عنـدما  لآلبـاء  اخليـار  ترك تعزز 
 نون،للقـا  وبالنـسبة  .سـجالته  يف “زنـا  أو سـفاح    مـن  مولود طفل أي” تسجيل من   الشخصية

 شـخص  مـن  متـزوج  البيولـوجيني  والديه أحد الذي الطفل هو زنا جتارة من املولود الطفل فإن
 قــرىب بعالقــة متــصلني البيولوجيــان والــداه يكــون الــذي هــو ســفاح مــن املولــود والطفــل آخــر،
 .والثانية األوىل الدرجتني من مباشرة

 أمهــاهتم قبــل مــن قــطف األطفــال ؤالء تــسجيل هــدون الواقــع يف املنــع هــذا حيــول وال 
 نوعــان عنــه ينــشأ الــذي األمــر قــانوين، عــائق أي يواجهــون ال آخــرين أبــوين قبــل مــن أو
 :احلاالت من

 علـى  بنـاء  الـوالدات  لتـسجيل  املخـصص  الشكل أن طاملا( معروفني غري آباء من أوالد • 
 ؛)األب السم ذكر أي على ينطوي ال األم من تصريح

 األمــر الشخــصية، األحــوال مــسؤول أمــام البيولــوجيني ئهمبآبــا التــصريح يــتم مل أوالد • 
 ).اجلنائي القانون عليها يعاقب خمالفة( ذاته حبد خطأ يشكل الذي

 حتمـل  علـى  اآلبـاء  التـشريع  حيمـل  أن الـضروري  مـن  أصـبح  الواقـع،  هـذا  من وانطالقا 
 يـستطيع  لـيت ا الـوالدة  وثيقـة  دون ومـن  .بـأوالدهم  بـاالعتراف  أفعاهلم عواقب إزاء مسؤوليتهم

 أم أمــام لــيس - متزوجــا كــان إذا إال - ذلــك يف رغــب إذا بالفعــل، ينظمهــا أن وحــده األب
ــل ــق عــن للحــصول وســيلة أي الطف ــضاء طري ــى الق ــة عل ــة النفق ــل، احملــددة الغذائي ــيت للطف  ال
ــدأ حيــث مــن ينبغــي ــوين عــاتق علــى تكــون أن املب  يف القــانون مــشروع نــص ورد وقــد .األب
 .بالتقرير مرفق

 
 املطلقة املرأة حقوق ٨-١٦ 

 بـني  مناصـفة  األمـوال  ُتقتـسم  ، نظام االشتراك القـانوين يف امللكيـة       ظل يف الزواج مت إذا 
 .اكتساهبا يف املرأة تسهم ال عندما حىت الزوجني
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 ومبوجـب  .األمـوال  فـصل  نظـام  هنـاك  ، نظام االشتراك القانوين يف امللكيـة      جانب وإىل 
 أمواهلمـا  تكـون  بـأن  زواجهمـا  عقـد  يف الزوجـان  يقر” املدين ونالقان من ١٣٢١ املادة أحكام

 .“بإيراداهتــا احلـر  والتمتـع  املنقولـة  وغـري  املنقولـة  أمواهلـا  كامـل  بـإدارة  املـرأة  وحتـتفظ  منفـصلة، 
 الـزواج،  بأعبـاء  يـسهم  الـزوجني  من كال” أن على بالنص السابقة املادة ١٣٢٢ املادة وتكمل
 هبــذه املــرأة تــسهم الــشأن، هبــذا عقــد هنــاك يكــن مل وإذا عقــدمها يف املتــضمنة لالتفاقــات تبعــا

 لزوجهــا املطلقــة املــرأة تتــرك عنــدما ذلــك، إىل وباإلضــافة .“إيراداهتــا ثلــث حــدود يف األعبــاء
 زوجتـه  لـه  تقدمـه  أن ميكـن  الذي الطلب على بناء ملزما، األخري هذا يكون ال بأمواهلا، التمتع

 الـيت  تلـك  عـن  اإلطـالق  علـى  مسؤوال يكون وال املوجودة، نافعامل بتقدمي إال الزواج، فسخ أو
  ).١٣٢٤ املادة( حينه إىل اسُتهلكت قد تكون

 املــادة أمههــا ومــن .مــادة ثالثــني حــوايل إىل القــانون يــستند املهــر، بنظــام يتعلــق فيمــا 
 عقـد  مبوجـب  هلـا  يعطـى  مـا  أو املـرأة  لدى يتكون ما كل إن” : اليت تنص على ما يلي     ١٣٢٦

الـيت تـنص علـى       ١٣٢٨ واملـادة  ،“ذلـك  عكـس  علـى  نص هناك يكن مل ما مهرا ُيعترب زواجال
 وبـصرف    األمـر،  وبنهايـة  .“الزواج أثناء ُيزاد أن حىت وال يتكون أن للمهر ميكن ال”: يلي ما

 ذلـك  علـى  منـصوصا  يكـن  مل ما اإلرث، قسمة القانون حيدد البحث، موضع النظام عن النظر
 .الزوجان ارهاخت الذي النظام يف

 علـى  تـنص  إذ املطلقـة  املـرأة  حقـوق  مـن  املـدين  القانون من ١٢٤٨ املادة أحكام وحتد 
 صـدور  تـاريخ  مـن  يوما وأربعني أشهر ثالثة غضون يف األموال بقسمة تطالب ال اليت املرأة أن

 ســاري القــانون هــذا أن ومــع .الــزوج ملــصلحة ذلــك رفــضت قــد تكــون رمسيــا، الطــالق قــرار
 ١٩٨٢ أكتـوبر /األول تشرين ٨ املؤرخ   رسوم امل من ٨ و ٣ املادتني مع يتواءم   ال فإنه املفعول،
 .الشيوع ألموال املشتركة اإلدارة مبدأ تكرسان اللتني
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