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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظــاا ااتاميــة علــى التقر ــر ا ــامع للتقر ــر ني الــدن
نالتاسع املقدم مني ها يت*

ال ــامني

 - 1نظرا اللجنة يف التقر ر ا امع للتقر ـر ني الـدن ال ـامني نالتاسـع املقـدم مـني هـا يت
( )CEDAW/C/HTI/8-9يف جلســـــتي ا  1394ن  ،1395املعقـــــ ت يف  29شــــــاار ا ر
ن  1آذا مـا ( 2016انظـر  CEDAW/C/SR.1394ن  .)1395نتــر قاةمـة اللجنـة بالقضــا ا
ناألســــــالة يف ال يقــــــة  ،CEDAW/C/HTI/Q/8-9نتــــــر ن هــــــا يت جممعــــــة يف ال يقــــــة
.CEDAW/C/HTI/Q/8-9/Add.1

ألف  -مقدمـة
 - 2تعــرا اللجنــة عــني تقــد رها للدنلــة ال ــر علــى تقــد تقر رهــا ا ــامع للتقر ــر ني
الدن ال امني نالتاسع .نتعرا اللجنة أ ضا عني تقد رها للدنلة ال ر على الر ن اا يـة
اليت قدمت ا على قاةمة القضا ا ناألسالة اليت أ ا ها الفر ق العامل ملا قال الـدن ة التـابع للجنـة.
نترحـ اللجنـة بـالعرض الشـف الـي قدمـا ال ـد نالتفسـااا األاـرد املقدمـة ا علــى
األسالة اليت طرحت ا اللجنة يف أ ناء احل ا .
 - 3نت ين اللجنة على الدنلة ال ـر ر سـا ا ن ـدا برةاسـة السـيدة مـا يلـير برسـ
غلـ  ،املــد رة العامــة يف نؤا ة ش ـ ن املــرأة نحق ق ــا .نضــم ال ــد أ ضــا ا ـ ل عــني نؤا ة
العدل ،ننؤا ة التعليم ،نالاع ة الداةمـة ـا ل لـدد األمـم املتحـدة يف جنيـف .نتعـرا اللجنـة
عني تقد رها للح ا الاناء الي ا ب ال د ناللجنة ،يال أهنا تالحظ عدم تقـد ن نا يـة
على بعد األسالة.
* اعتمدتا اللجنة يف ن هتا ال ال ة نالست ( 15شاار ا ر  4 -آذا ما
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باء  -ا ان

اراجيابية

 - 4ترح ـ اللجنــة بالتقــدم انــرؤ ،منــي النظــر عــام  2009يف التقر ــر ا ــامع للتقــا ر
الدن ة مني األنيل يىل السابع املقدم مـني اللجنـة ( ،)CEDAW/C/HTI/7يف يجـراء ارالـالحاا
التشر عية ،اص الا اعتما ما لي:
(أ) مرس م االنتخاباا يف شـاار ا ر  ،2015الـي اصصصـمب ج جاـا حصـة
نســات ا  30يف املاةـــة للمرشـــحاا املـــد جاا علـــى قــ اةم االقتـــراد يف االنتخابـــاا الالد ـــة
نانلية ،نالنص على تقد ح ا ر مالية لألحزاا املالية بغرض تشجيع االلتزام بتلك احلصة؛
(ا) قان األب ة ناألم مة نالنس عام  ،2014الي
األطفال امل ل ني اا ج يطا الزنجية؛
(ج)

قان

ضمني التكـا يف معاملـة

االجتا بالاشر عام 2014؛

املـدال عـام  2011علـى املـا ة  ،17.1الـي ـنص علـى
( ) التعد ل الدسـت
ختصيص حصة نسات ا  30يف املاةـة ححـد أ ل لتم يـل املـرأة علـى مجيـع املسـت اا السياسـية
نالعامة ،اص الا يف اادماا العامة؛
(هـ)

قان

ي ماج األشخاص ذن ارعاقة ،عام .2012

اليت بيلت ا الدنلة ال ر حتسيناً رطا م سساهتا نسياسـاهتا
 - 5نترح اللجنة با
هبد التعجيل خب ى القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة ،نالتـرن س للمسـاناة بـ ا نسـ  ،مـني
قايل اعتما أن ينشاء ما لي:
(أ) سياســة املســاناة بــ ا نســ ( ،)2034-2014نا ـــة العمــل ال طنيـــة
املتصلة هبا ()2020-2014؛
(ا) مكت املساناة ب ا نس يف ال ملا ( 2حان
(ج)
ن م )2013؛

األنل سم )2013؛

مكتــ ـ مكا حــــة العنــــف ضــــد النســــاء نالفتيــــاا ( 25تشــــر ني ال ــــا

( ) اللجنــة املشــترحة ب ـ ال ـ ؤا اا حلق ـ ارنســا ( 13أ ا مــا ،)2013
املكلفــة بتنســيق ن الــد السياســاا العامــة املتعلقــة وق ـ ارنســا ناقتــرا االســتراتيجياا
ال طنية الكفيلة بتنفيي تلك السياساا ،ناملساعدة على ي اج املساناة ب ا نسـ يف الـل
مجيع ال حاالا احلك مية؛
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(هـ) ي اج ا ة عمل يف ا ـة التنميـة االسـتراتيجية ـا يت ضـمانًا للمسـاناة بـ
ا نس ()2012؛
(ن)

اا ة ال طنية ال انية ملكا حة العنف ضد املرأة (.)2016-2012

 - 6نترح اللجنة بقيام الدنلـة ال ـر  ،منـي النظـر يف التقر ـر السـابق ،بالتصـد ق علـى
الصك ك الدنلية نارقليمية التالية أن االنضمام يلي ا:
ال نت ح ل االاتيـا امللحـق باتفاقيـة حقـ
(أ)
ناستغالل األطفال يف الاغاء نيف امل ا ارباحية ،عام 2014؛
2013؛

(ا) الع ـــد الـــدنيل ااـــاص بـــاحلق
(ج)

ال فـل املتعلـق بايـع األطفـال

االقتصـــا ة ناالجتماعيـــة نال قا يـــة ،عـــام

اتفاقية مكا حة ا رمية املنظمة ع ال طنية ،عام 2011؛

( ) برنت ح ل منع االجتا باألشخاص ،نال سـيما النسـاء ناألطفـال ،ناحلـد منـا
ناملعاقاــة عليــا ،املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكا حــة ا رميــة املنظمــة ع ـ ال طنيــة ،عــام
2011؛
(هـ)
عام 2009؛

اتفاقية حق

األشخاص ذن ارعاقة نال نت حـ ل االاتيـا

امللحـق هبـا،

(ن) اتفاقيــة الالــدا األمر كيــة بشــء القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد
األشخاص ذن ارعاقة ،عام .2009

جيم  -الع امل نالصع باا اليت حت ل ن عالية تنفيي االتفاقية
اليت تاـي ا الدنلـة ال ـر منـي عـام  2009لتحسـ حالـة
 - 7تالحظ اللجنة أ ا
املرأة قد أعيقمب ح اا بالزلزال املدمر الي شـ دتا هـا يت يف  12حـان ال ا نـا ر ،2010
نأحــدخ اســاةر بشــر ة نما ــة مجاــة ،نأ العد ــد مــني املشــاحل االجتماعيــة ناالقتصــا ة
نالصحية ،نمن ا انتشا الك لاا بعد ذلك ،يف ترة التعايف بعد نق د الزلزال شـكل حتـد اا
ا ــاة أمــام تنفيــي االتفاقيــة .حمــا تالحــظ اللجنــة نجـ عــدة ا ـ للتعــايف ،نمنـ ا اا ــة
االستراتيجية لتنمية ها يت ،الرامية يىل حتفيز النمـ االقتصـا  .نتعتـ اللجنـة أ تلـك ا ـ
تستلزم تنفيي االتفاقية تنفييا تاما بغية محا ة نتعز ـز حقـ املـرأة .نلـيا ،حتـا اللجنـة الدنلـة
ال ر على أ تنفي علـى سـايل األنل ـة الت الـياا الـ ا ة يف املالحظـاا ااتاميـة احلاليـة،
ب ســاةل من ـ ا الســعي يىل احلص ـ ل علــى املســاعدة نالتعــان علــى الصــعيد الــدنيل ،حس ـ
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االقتضـاء ،يف تنفيـي تلــك الت الـياا .نيف هـيا الصــد  ،حتـا اللجنـة الدنلــة ال ـر علــى أ
تعتمد ا ة عمل نطنية مدهتا أ بع سن اا بشـء تنفيـي الت الـياا احلاليـة ،مـني شـءهنا تزن ـد
الدنلــة ال ــر خب ــة طر ــق تفضــي يىل تنفيــي تلــك الت الــياا ن الــدها علــى ـ أ ضــل.
نعـــالنة علـــى ذلـــك ،هتيـ ـ اللجنـــة بالدنلـــة ال ـــر أ تشـــرك املـــرأة يف نضـــع نتنفيـــي
استراتيجياا نبرامس ترمي يىل احلد مني اخاطر الك ا خ.

ال  -الش اغل الرةيسية نالت الياا
ال ملا
الـي تضـ لع بـا السـل ة التشـر عية يف ضـما
 - 8تشد اللجنة على الدن انـ
تنفيي االتفاقية تنفييا تاما (انظر بيـا اللجنـة بشـء عالقتـ ا بال ملـاني  ،املعتمـد يف ن هتـا
الرابعة ناامس عام  .) 2010نتدع اللجنة ال ملا ال طين يىل أ تخـي ،جـا تفـق مـع
نال تا ،اا اا الضرن ة بصد تنفيي املالحظـاا ااتاميـة احلاليـة مـني اح نحـل تـرة
تقد التقر ر التايل ج ج االتفاقية.
السيا العام
 - 9ترح اللجنة بنشر القـ ان ناالسـتراتيجياا املـيح ة يف الفقـرة  .4بيـد أ اللجنـة
ســان ها القلــق يؤاء عــدم حتقــق نتــاةس ملم ســة مــني ن اء تلــك ا ـ بســا عــدم اختــاذ
يجراءاا متسقة نمنسقة ،نعدم حفا ة املـ ا املاليـة نالتقنيـة نالاشـر ة .نتالحـظ أ ضـا بـ ء
العملية التشر عية ،نالتءاااا املتكر ة نال لة جـدا يف نشـر سلسـلة مـني القـ ان الـيت تـ ر
يف حق املرأة .نتالحظ أ ضا أ املساعدة الدنلية ادن أنا قد أسيئ تنسيق ا ،نلـيا حتقـق
ارغا ــة الــيت هتاج ــا الســكا بشــكل عاجــل .حمــا تالحــظ اللجنــة حالــة عــدم االســتقرا
السياســي يف الدنلــة ال ــر  ،الــيت تفاقمــمب نتيجــة تــءار نتءجيــل حــال االنتخابــاا ال ملانيــة
ن الرةاسية ،نما أسفر عنا ذلك مني مج يف نشر القـ ان الرةيسـية بصـد التمييـز ضـد املـرأة.
نتالحــظ اللجنــة حــيلك بقلــق بــالت اســتمرا تعــرض النســاء نالفتيــاا لتمييــز جنســا نسـ ء
معاملــة علــى ن ــا ناســع ،نتفشــي العنــف ا نســا ضــد النســاء نالفتيــاا الــي مي ــل أح ــر
مظاهر التمييز شدة يف الالد ،نحيلك يؤاء ؤ ا ة ذلك العنف بشكل حاا بعـد الزلـزال بسـا
ؤ ا ة الفقر نحدنخ حا ة يف حالة ارسكا .
 - 10نت الي اللجنة الدنلة ال ر بء تعجل باعتما التشر عاا املعلقـة ،نأ تضـمني
نج آليـاا تنفيـيها ،جـا شـمل ـرض جـزاءاا علـى عـدم االمت ـال ـا .نحتـا الدنلـة
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ا ل ــر علــى أ تضــمني ت ـ ا م ـ ا مســتدامة نحا يــة ا ـ العمــل هبــد التــرن س
للمساناة ب ا نس نمكا حة العنف ضـد املـرأة .نت الـي اللجنـة أ ضـا الدنلـة ال ـر
بء تسعى يىل حتس التنسيق مع نحاالا األمـم املتحـدة نغاهـا مـني املنظمـاا نا ـاا
املا ة ال ناةية لايل أقصـى ا ـ  ،نضـما مشـا حة املـرأة بشـكل تـام يف تصـميم نتنفيـي
مجيع التدابا املتخية.
تعر ف املساناة نعدم التمييز
 - 11ســان اللجنــة القلــق يؤاء عــدم ن ــاء الدنلــة ال ــر بعــد بتع ــدها بــء تعتمــد قان نــا
بصـــد املســـاناة بـ ـ الرجـــل ناملـــرأة نعـــدم التمييـــز ضـــد املـــرأة (،CEDAW/C/HTI/CO/7
الفقرة  .) 11ن قلق اللجنـة أ ضـا اسـتحكام نجـ أحكـام ةييز ـة يف عـد مـني القـ ان منـ ا
القان ا ناةي نالقان املد الليا عفـا علي مـا الـزمني .ن قلـق اللجنـة حـيلك غيـاا يطـا
ؤمين ناضح بصد اعتما مشا ع الق ان املعلقة املتصلة بتمتع املرأة وق ق ا.
 - 12نتكــر اللجنــة ت الــياهتا الســابقة ( ،CEDAW/C/HTI/CO/7الفقــراا  11ن 13
ن  ،) 17بء ت يل الدنلة ال ر األنل ـة يىل عمليـة يالـال ق انينـ ا ،نتسـترعي االنتاـا
يىل الصالا القاةمة ب املا ت  1ن  2مني االتفاقية نا د  ،5الغا ة  1 - 5مـني أهـدا
التنمية املستدامة ،بإهناء مجيع أشكال التمييز ضد النساء نالفتياا يف حل مكا  ،نمني مث:
يب ال مجيع األحكام التمييز ة ،نمن ا األحكام القاةمة يف القان ن ا نـاةي
(أ)
نامل د  ،ناعتما أحكام جد دة تضمني ةتع املرأة بالتكا جا تفق مع االتفاقية؛
(ا) حتد د يطـا ؤمـين ناضـح ـتم يـا اعتمـا مجيـع مشـا ع القـ ان املعلقـة،
اص الــا بصــد املســاناة ب ـ ا نس ـ  ،نمكا حــة العنــف ضــد املــرأة ،نشــرنر عمــل
اا ماا املناؤل ،نبصد االقترا الرضاةي ،نضما نشرها على الف ؛
(ج) ضــما ينفــاذ التشــر عاا القاةمــة الراميــة يىل يهنــاء التمييــز ضــد املــرأة،
جا شمل التشر عاا امليح ة يف الفقرة  ، 9مني االل استعمال ا زاءاا بصرامة؛
( ) ت طيــد ا ـ الراميــة يىل ت عيــة املس ـ نل باحلك مــة نا معيــة ال طنيــة
نا م عم ما بءمه يـة يجـراء يالـال قـان شـامل نمنسـق نمتسـق حتقيقـا لتمتـع املـرأة
بالتكا قان ناً ناا سةً.
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اللج ء يىل القضاء
 - 13سان اللجنة القلق يؤاء العد د مني الع اةق اليت حت ل ن ـ ء النسـاء نالفتيـاا يىل
القضــاء ،اص الــا يف حــاالا العنــف ا نســا نار ــياء ا نســا  ،نمن ـ ا احل ـ اجز اللغ ــة،
نالع امل االقتصا ة ،نعجز السل ة القضاةية عني العمل ،نغياا ال عي بـاحلق  ،نالنكـ ص
عــني تقــد الشــكاند ا ــا مــني ال الــمة االجتماعيــة نالتغــرض ،نحفا ــا علــى العالقــة مــع
الفاعل ،نحتفـظ احبـاء ناألنالـياء ،ناعتمـا الضـحية علـى الغـا ماليـا .ن سـان اللجنـة القلـق
أ ضا يؤاء عدم اختاذ الدنلة ال ر التدابا الكفيلة بإؤالـة تلـك الع اةـق نضـما ةتـع العـامل
يف جمال ينفاذ القان  ،نمن م القضـاء ننحـالء النيابـة نالشـرطة ،باالسـتقاللية نالقـد ة امل نيـة
نال عي ا نسا  .ن سان اللجنة القلق حـيلك يؤاء ضـةلة قـد ة نظـام املع نـة القان نيـة الـي
ترعـا الدنلـة علـى ال الـ ل يىل الضـحا ا ،نتقـد املع نـة القان نيـة بقـد ضـايل حسـ مــني
منظماا اجملتمع املد .
 - 14ناللجنــة ،يذ تشــا يىل ت الــيت ا العامــة قــم  )2015 ( 33بشــء
القضاء ،ت الي بء تق م الدنلة ال ر جا لي:

ـ ء املــرأة يىل

(أ) ضما ينشاء نال ان احم نا يااا شاا القضاةية يف شل أ جـاء الدنلـة
ال ر حي تـتمكني النسـاء عليـا مـني اللجـ ء يىل القضـاء ،اص الـا النسـاء املنتميـاا يىل
الفااا انرنمة أن امل مشة ،مني قايل املشر اا االيا ناملعاقاا؛
(ا) ت طيد نؤ ا ة عد مكات املع نـة القان نيـة ،نتعز ـز ت ا رهـا نج هتـا يف
مجيـع املنــاطق ،نضــما نجـ املـ ا املالةمــة الالؤمــة لتشــغيل ا نلتقــد املع نــة القان نيــة
الفعالة جمانا؛
(ج) ت طيــد نعــي الســناء وق ـ ق ني ،نمعر ت ـ ني بالقــان
التمك ني ويا تمكني مني امل الاة وق ق ني ج ج االتفاقية؛

غميــع جماالتــا بغيــة

( ) ضــما عــرض مجيــع قضــا ا العنــف نالتمييــز ضــد املــرأة ضــمني ااتصــاص
القضاء ا ناةي ،بدال مني تس ت ا بال ساطة؛
(هـ)

ضما سا ارجراءاا القضاةية باللغة اليت ختتا ها الضحية؛

(ن) تعز ــز بــرامس بنــاء القــد اا بشــء االتفاقيــة املقدمــة يىل القضــاة ننحــالء
النيابة نانام نالشرطة ،ناألاصاةي يما تصل بيلك مني ادماا.
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احلية ال طنية املعنية بالن ض باملرأة
الـيت تاـي ا الدنلـة ال ـر بصـد بنـاء آليـة نطنيـة عالـة علـى
 - 15ترح اللجنة با
مست د ال ؤ اء .بيد أهنا تعرا عـني األسـف العميـق يؤاء االقت اعـاا جيزانيـة الدنلـة ال ـر
يف النساة املا ة املخصصة ل ؤا ة ش ن املرأة نحق ق ا ناملنخفضـة أالـال ،نذلـك مـني ناحـد
يف املاةة يىل  0.3يف املاةة .ن سان اللجنة القلق يؤاء يعاقة قـد ة الـ ؤا ة علـى ال ـاء ب ال تـ ا
نتيجة ا تقا ها يىل امل ا الاشر ة نالتقنية ناملالية ،ناالعتما على التم ـل مـني ا ـاا املا ـة
الدنليــة .نعــالنة علــى ذلــك ،حتــي اللجنــة علمــا باالنت ـ اء مــني يعــدا سياســة املســاناة ب ـ
ا نســ ( )2034-2014نا ــة العمــل ال طنيــة املتصــلة هبــا ( ،)2020-2014يال أهنــا
تءسف لعدم حفا ة ة ل ما.
 - 16ناللجنــة ،يذ تشــا يىل ت الــيت ا العامــة قــم  6بشــء نج ـ آليــة نطنيــة عالــة
ن عا ة ،نالت جيا ال ا يف من اج عمل بيج  ،اص الا يما تعلق بالظرن الضـرن ة
الكفيلــة بفعاليــة أ اء احليــاا ال طنيــة ،تكــر ت الــيت ا الســابقة (،CEDAW/C/HTI/CO/7
الفقرة  ،) 15نحتا الدنلة ال ر على القيام جا لي:
(أ) تعز ـــز املــ ا الاشـــر ة نالتقنيـــة ناملاليـــة الالؤمـــة لــ ؤا ة شــ ن املـــرأة
نحق ق ــا نت ســيع ن ــا نال ــة تلــك الـ ؤا ة حــي تتـ ىل تنســيق تنفيــي السياســاا العامــة
نا ـ العمــل ال طنيــة ،نضــما اســتعمال ة ــل ا ــاا املا ــة الدنليــة بشــكل عــال
ناستراتيجي لصاحل الن ض باملرأة؛
(ا) ت طيــد ن ال ـ ؤا ة يف تنســيق ن الــد ج ــاا التنســيق بصــد القضــا ا
ا نسانية اال امل سساا احلك مية بغرض ال غ نتنسيق تنفيي االستراتيجياا املسـتندة
يىل النتــاةس الراميــة يىل ي مــاج املنظــ ا نســا يف الــل األنشــ ة ،جــا يف ذلــك علــى
الصعيد انلي؛
(ج) ت طيد التعان مع املنظماا النسا ةية غا احلك مية على تنفيـي السياسـاا
العامة الرامية يىل الن ض باملرأة ،ن الد تنفييها نتقييم مدد ما حققتا مني تـء ا ،ب سـاةل
من ا اعتما آلياا تشا حية نعقد مشان اا ناسعة الن ـا مـع املنظمـاا النسـاةية لـدد
اعتما استراتيجياا بشء املساناة ب ا نس .
التدابا اااالة امل قتة
لعـام  2012باعتمـا حصـة ال تقـل نسـات ا عـني
 - 17ترح اللجنـة بالتعـد ل الدسـت
 30يف املاةة لصاحل املرأة على مجيع مست اا احلياة علـى الصـعيد الـ طين ،ال سـيما ااـدماا
16-03718

7/23

CEDAW/C/HTI/CO/8-9

العامة؛ نمرس م االنتخاباا لعام  2015الـي قضـى علـى نجـا اـاص بت ايـق تلـك احلصـة
على مجيع ق اةم االقتراد على املرشح لالنتخاباا .بيد أ اللجنة سـان ها القلـق يؤاء عـدم
عالية تلك احلصة يف التعجيـل خب ـى يزـاؤ مسـاناة حقيقيـة بـ املـرأة نالرجـل ،اص الـا يف
املناال اليت تصشغل بالتعي أن االنتخـاا يف جمـال اختـاذ القـرا اا ،نار ا ة العامـة ،نال سـ
األحـا ميي  ،الـيت تتعـرض ي ـا املـرأة لقلـة التم يـل أن الضـر  .ن سـان اللجنـة القلـق أ ضــا يؤاء
غياا التدابا اااالـة امل قتـة الراميـة يىل حتقيـق مصـاحل النسـاء نالفتيـاا يف ق اعـاا التعلـيم،
نالتنمية الر فية ،نالصحة.
 - 18نتكــر اللجنــة ت الــيت ا الســابقة ( ،CEDAW/C/HTI/CO/7الفقــرة  ،)19نهتي ـ
بالدنلة ال ر أ تنفي بفعالية احلصة املقر ة بنسـاة  30يف املاةـة ناعتمـا غـا ذلـك مـني
التــدابا اااالــة امل قتــة الــيت تتضــمني أهــدا ا نح ـ ا ز لــد ة ،نبــرامس الت عيــة نالــدعم،
ن رض جزاءاا قان نية ،ناختاذ تدابا ساَّاقة أارد ترمي يىل حتقيـق النتـاةس هبـد ت سـيع
ن ــا مشــا حة املــرأة يف احليــاة السياســية نالعامــة؛ نضــما ي اج اخصصــاا لــد ة يف
امليزانية لصاحل تدابا حتقيق مصاحل املرأة يف ق اعاا التعلـيم ،نالتنميـة الر فيـة ،نالصـحة،
جــا تفــق مــع املــا ة  ،4الفقــرة  ،1مــني االتفاقيــة ،نالت الــية العامــة قــم )2004 ( 25
الصا ة عني اللجنة.
الق ال

النم ية ناملما ساا التمييز ة

 - 19حتي اللجنة علما بالتدابا اليت اختيهتا الدنلة ال ر بغيـة تنقـيح النصـ ص الد اسـية،
نبنـاء قـد اا العــامل بالسـل ة القضــاةية بصـد التـء ا الســل الناشـئ عــني الق الـ النم يــة
ناأل كــا املســاقة عــني أ نا املــرأة نســل ح ا .بيــد أ اللجنــة ســان ها القلــق أل األ كــا
النم ية التمييز ة عني أ نا نمس نلياا املرأة نالرجل يف لي األسرة ناجملتمـع اجيـر غرسـ ا
يف مرحلــة ال ف لــة املاكــرة ،نأهنــا متفشــية يف اجملتمــع ،نجتــد الــدد ــا يف الســل ة القضــاةية،
تقـم بصـ غ اسـتراتيجية شـاملة ترمـي
ن السل ت التنفيي ة نالتشر عية ،نأل الدنلة ال ر
يىل تشجيع يحداخ تغيااا قا ية ،نالقضاء على الق ال النم ية التمييز ة عني املرأة.
 - 20نتكــر اللجنــة ت الــيت ا الســابقة ( ،CEDAW/C/HTI/CO/7الفقــرة  ،)21نحتــا
الدنلة ال ر على القيام جا لي:
يعدا اسـتراتيجية نطنيـة شـاملة تتضـمني تـدابا سـاَّاقة نمسـتدامة م ج ـة
(أ)
املرأة نالرجل على مجيع مست اا اجملتمـع هبـد مكا حـة الق الـ النم يـة التمييز ـة
مني قايل حتكم الرجل بشكل مقا ل نناسع يف أجسا النساء نالفتياا؛
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(ا) ضما ت عية العامل بالسل ة القضاةية ،نالسل ت التنفيي ـة نالتشـر عية
باحلاجة يىل مشا حت م بنشار يف مكا حة الق ال النم ية التمييز ة؛
(ج) القيام ،بالتعان مـع اجملتمـع املـد  ،بتصـميم بـرامس الت عيـة ،اص الـا يف
املنـاطق الر فيــة نالناةيـ ة ،بغــرض ت ســيع ن ــا التصـ اا اراجيابيــة ناااليــة مــني الق الـ
النم ية عني املرأة؛
( ) ينشـاء آليـة ترمـي يىل الـد نتقيـيم مـدد تنفيـي التـدابا املعتمـدة للتغلـ
على الق ال النم ية ا نسانية التمييز ة.
العنف ضد املرأة ناملما ساا الضا ة
 - 21تشيد اللجنة بإنشاء مكت مكا حة العنف ضـد النسـاء نالفتيـاا يف الدنلـة ال ـر ،
ناالنت ـ اء مــني يعــدا مشــرند قــان ســت د مكا حــة العنــف ضــد املــرأة .بيــد أ اللجنــة
سان ها القلق العميق يؤاء ما لي:
عــدم اعتمــا تشــر ع اجيــرم بشــكل اــاص العنــف ضــد املــرأة ،جــا يف ذلــك
(أ)
العنـــف ااـــل األســـرة ،نالعنـــف ا نســـي ،نســـفا انـــا م ،ناغتصـــاا الـــزنج لزنجتـــا،
نالتحرش ا نسي؛
(ا) ضــةلة عاليــة املاــا اا املتخــية ملكا حــة العنــف ضــد املــرأة ،ناملتســمة بعــدم
االستدامة بسا ا تقا ها يىل التنسيق نالتم ـل مـني ميزانيـة الدنلـة ،ناعتما هـا علـى التم ـل
مني ا اا املا ة؛
(ج) ضــةلة ــرص حص ـ ل النس ـاء نالفتيــاا علــى املســاعدة ناحلما ــة للضــحا ا،
جا يف ذلك عدم نج املالجئ؛
اـــدن أ العنـــف ااـــل األســـرة نالعنـــف ا نســـي مشـــرنعا اجتماعيـــا
()
نمصــح با ب قا ــة تقــر الصــممب نار ــالا مــني العقــاا ،علــى ـ مــا تــا مــني ا فــاض
معدالا ار انة على أعمـال العنـف ا نسـي نغـا مـني أشـكال العنـف ا نسـا  ،غـم بقـاء
االغتصاا ناحدا مني أح ر ا راةم اليت ك ر اربالغ عن ا يف الدنلة ال ر ؛
(هـ) ا فاض مست د اربالغ عني العنف ضد املرأة بسا انعدام ال قـة يف القضـاة
ننحالء النيابة نضاار الشرطة ،نار رار يف اللج ء يىل ال ساطة نالتصاحل يف حـاالا العنـف
ضد املرأة؛
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(ن) تكر يافـاء األسـر حلـاالا سـفا انـا م اشـية العـا نأل القـان
هظر على املسجل تسجيل بياناا ال فل امل ل نتيجة سفا انا م.

املـد

 - 22ناللجنة ،يذ تشا يىل ت اليت ا العامة قم  )1992 ( 19بشء العنف ضد املـرأة،
حتا الدنلة ال ر على القيام جا لي:
التعجيل خب ى اعتما مشرند قان مكا حة العنف ضد املـرأة ،نضـما
(أ)
نـــص ذلـــك القـــان علـــى جتـــر االغتصـــاا ،جـــا شـــمل اغتصـــاا الـــزنج لزنجتـــا،
نســفا انــا م ،نالتحــرش ا نســي ،نعلــى عــدم يحالــة قضــا ا العنــف ضــد املــرأة يىل
ال ساطة نالتصاحل؛
(ا) التنسيق نالفعالية يف ختصيص امل ا الضرن ة الالؤمـة لتنفيـي املاـا اا،
مني قايل ا ة العمل ال طنية ،ناملكت املنشء اصيصا ملكا حة العنف ضد املرأة؛
(ج) ضما عدم نالم الضـحا ا بالعـا نتشـجيع ني علـى اربـالغ عـني حـاالا
العنف اال األسرة نالعنف ا نسي نغا ذلك مني أشكال العنف ضد املرأة ،مـع ضـما
يمكانية احلص ل على احلما ة نج الضر بص ة عالة ،جا يف ذلـك التعـ  ،نمقاضـاة
نمعاقاة مرتك ذلك العنف أمام انكمة ا ناةية املختصة؛
( ) يؤالة العقااا اليت حتـ ل ن ـ ء ضـحا ا العنـف ا نسـا يىل القضـاء،
نذلك بإلغاء املما سة اليت تستلزم تقد ش ا ة طاية قال حتر ك ارجـراءاا ا ناةيـة ضـد
مرتك االغتصاا؛
(هـ) ت ـ ا مــا كفــي مــني املســاعدة ناحلما ــة أمــام النســاء نالفتيــاا ضــحا ا
العنف ،ب ساةل من ا يقامة املالجئ ،نت ا برامس يعا ة التءهيـل النفسـي نيعـا ة ار مـاج
لصاحل ضحا ا العنف ،اص الا يف املنـاطق الر فيـة ،نمـني اـ الل تنسـيق ماـا اا التـدال
نادماا الدعم ،بالتعان مع منظماا اجملتمع املد نالشرحاء الدنلي ؛
(ن) تك يف ج ـ ت عيـة ا م ـ  ،مـني اـالل احلمـالا ارعالميـة نالـ امس
الت قيفية االستراتيجية املتسقة ،نتنفيي برامس يجاا ة تست د بناء قد اا مسـ نيل ينفـاذ
القـان  ،نمقــدم ي ااــدماا الصــحية ،ناملــرب  ،ناألاصــاةي االجتمــاعي بصــد تزن ــد
الضحا ا بالدعم املراعي لالعتاا اا ا نسانية؛
(ؤ)
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االجتا ناالستغالل يف الاغاء
 - 23ترح اللجنة باعتما قان مكا حة االجتـا بالاشـر .بيـد أ اللجنـة سـان ها القلـق
يؤاء عدم نج ا ة عمل تضـمني تنفيـي ذلـك القـان  .ن سـان اللجنـة القلـق ب جـا اـاص
أل االجتــا بالنســاء نالفتيــاا ،اص الــا علــى احلــدن مــع ا م ــة الدنمينيكيــة ،مــا ؤال
جا ا ،نأل التقا ر تشا يىل أ قضا ا االجتا بالاشر ال تق م الشـرطة غالاـا بـالتحقيق ي ـا.
ن قلــق اللجنــة حــيلك التقــا ر الصــا ة عــني اض ـ را النســاء نالفتيــاا نتيجــة الظــرن يىل
ا ـ ل ’’جتــا ة ا ــنر ع ـ احلــدن ’’ يف مقابــل احلص ـ ل علــى الغــياء نمســتلزماا الاقــاء
األارد ،نحيلك قضا ا قيام أ را بع ة األمم املتحدة حلفظ السالم يف ها يت باستغالل النسـاء
نالفتياا جنسياً يف هيا السيا .
 - 24نتكـــــر اللجنـــــة ت الـــــيت ا الســـــابقة ( ،CEDAW/C/HTI/CO/7الفقـــــرة ،)27
نتســترعي االنتاــا يىل ا ــد  ،5الغا ــة  ،2 - 5مــني أهــدا التنميــة املســتدامة خبص ـ ص
القضاء علـى مج يـع أشـكال العنـف ضـد مجيـع النسـاء نالفتيـا ا يف اجملـال ااـاص نالعـام،
جا يف ذلـك االجتـا ناالسـتغالل ا نسـي نغامهـا مـني أشـكال االسـتغالل ،نتـدع الدنلـة
ال ر يىل القيام جا لي:
ضما ت ا ما كفي مني امل ا الاشر ة نالتقنيـة ناملاليـة الكفيلـة بفعاليـة
(أ)
تنفيي قان عام  2014الي قضي بتجـر االجتـا بالاشـر ،نذلـك ب سـاةل منـ ا نضـع
ا ــة عمــل نطنيــة ترمــي يىل مكا حــة االجتــا ألغــراض من ـ ا االســترقا ااــل األســرة،
نالاغاء القسر ؛
الراميـة يىل ضـما التعـان  ،علـى حـل مـني الصـعيد الـدنيل
(ا) ت طيد ا
نارقليمي نال ناةي مع الالدا األاللية نبلدا العا نبلـدا ال ج ـة الن اةيـة ،علـى منـع
االجتــا  ،نذلــك مــني اــالل تاــا ل املعل مــاا ،نم اءمــة ارجــراءاا القان نيــة الراميــة يىل
مقاضاة املتجر ني؛
(ج) العمـل باســتمرا علـى بنــاء قــد اا مسـ نيل ينفــاذ القـان علــى التعــر
ماكرا على ه ة الضحا ا نيحالت ني يىل ا اا املختصة نتزن دهني باملساعدة؛
( ) شني محالا للت قيـف نالت عيـة يف شـل أ جـاء الالـد بصـد اخـاطر االجتـا
نطايعتا ارجرامية؛
(هـ) معا ــة األســااا ا ي ــة امل ــة يىل االجتــا بالنســاء ناســتغال ني ،نمن ـ ا
الفقر ،بغية القضاء على تعرض النساء نالفتياا لالستغالل ا نسي ناالجتا هبني ،نضـما
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تعــايف الضــحا ا ني مــاج ني يف اجملتمــع بتزن ــدهني جــا كفــي مــني املســاعدة نيعــا ة التءهيــل
ن رص احتساا الدال؛
(ن) يعدا يطا قان عـا تفشـي ار ـالا مـني العقـاا يف السـيا املـيح
آنفا ،ناختاذ التدابا ال قاةية الكفيلة وما ة النساء نالفتياا املعرضاا لالستغالل ا نسي
مني أ را بع ة األمم املتحدة حلفظ السالم يف ها يت ،نةكين ني مني اللج ء يىل القضاء.
املشا حة يف احلياة السياسية نالعامة
 - 25ترح ـ اللجنــة باعتمــا مرس ـ م االنتخابــاا لعــام  2015الــي قضــي بتخصــيص
حصة ال تقل نسات ا عني  30يف املاةة للنساء علـى قـ اةم االنتخابـاا .بيـد أ اللجنـة تالحـظ
مع القلق ما لي:
تصنتخـ امــرأة لل ملــا منــي ت ايــق تلــك احلصــص ،نمــني مث ال ــزال ة يــل
(أ)
املـرأة ناقصـا يف ا ياـاا التشـر عية علـى الصـعيد ني الـ طين نالالـد  ،نيف جملـر الـ ؤ اء ،نيف
مناال اختاذ القرا اا باادمة املدنية ،نيف األحزاا السياسية ،نعلى الصعيد الدنيل؛
(ا) حدنخ ا فاض يف عد ال ؤ راا مني االستعراض املاضي؛
(ج) ال ــزال ة يــل املــرأة منخفضــا جــدا يف الســل ة القضــاةية ،نمكات ـ النيابــة،
نالشرطة ال طنية.
 -26نن قــا للت الــية العامــة قــم  )1997 ( 23الصــا ة عــني اللجنــة بشــء املــرأة
يف احليــاة السياســية نالعامــة ،تكــر اللجنــة ت الــيت ا الســابقة (،CEDAW/C/HTI/CO/7
الفقرة  )29بء تق م الدنلة ال ر جا لي:
ينفاذ احلصص الدست ة نالتشر عية ارلزامية بفرض ا زاءاا على عـدم
(أ)
االمت ـــال ـــا ،ن قـــا للمـــا ة  ،4الفقـــرة  ، 1مـــني االتفاقيـــة ،نالت الـــية العامـــة قـــم 25
(  ) 2004الصا ة عني اللجنة يف هيا الصد  ،بغية التعجيل خب ـى التكـا يف ة يـل املـرأة
يف احلياة السياسية نالعامـة ،نا معيـاا التشـر عية ،نالسـل ة القضـاةية ،ناادمـة املدنيـة،
على حل مني الصعيد ال طين نار قليمي نانلي نعلى الصعيد الدنيل؛
(ا) نضــع اســتراتيجية نطنيــة ،نضــما تــ ا املــ ا الكا يــة ــا ،بغــرض
الن ض باملرأة نالـتمك ـا علـى مجيـع مسـت اا احليـاة السياسـية نالعامـة ،اص الـا يف
مناال ـ اختــاذ القــرا اا ،جــا شــمل التخ ــي للسياســاا ار اةيــة ناملشــا ع اجملتمعيــة
نتنفييها ن الدها نتقييم ا؛
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(ج) ت عيــة السياســي نالصــحفي ناملعلم ـ نقــا ة اجملتمعــاا انليــة بصــد
حق ـ املــرأة ناملســاناة ب ـ ا نس ـ  ،تعز ــزا لف م ــم أ مشــا حة املــرأة التامــة ناحلــرة
نالدميقراطية على قدم املسـاناة مـع الرجـل يف احليـاة السياسـية نالعامـة شـرر مـني شـرنر
تنفيي االتفاقية بشكل تام؛
( ) بنــاء قــد اا النســاء انتمــل ترشــح ني علــى شــني احلمــالا السياســية،
ناحتساا امل ا اا القيا ة بغرض ؤ ا ة اهتمام ني خب ض االنتخاباا حمرشحاا.
ا نسية
 - 27تالحــظ اللجنــة ا ـ الــيت تاــي ا الدنلــة ال ــر ســعيا يىل ؤ ــا ة عمليــاا تســجيل
امل اليد ،يال أنا قلق ا ا تفاد عد األشخاص الي ني لـير وـ ؤهتم أ ن ـاةق ه ـة أن شـ ا ة
مــيال  ،نمــني مث ؤ ــا ة احتمــال حتـ م يىل أ ــرا معــدنمي ا نســية .يضــا ة يىل ذلــك ،ســان
اللجنــــة القلــــق يؤاء حالــــة األشــــخاص املنــــتم يىل هــــا ل الــــي ني عيشـــ يف ا م ــــة
الدنمينيكيــة ،نأالــاح ا يف احننــة األاــاة معــدنمي ا نســية .نترحـ اللجنــة بتع ــد الدنلــة
ال ـــر بـــء تصـــد علـــى االتفاقيـــة املتعلقـــة ب ضـــع األشـــخاص عـــدميي ا نســـية الصـــا ة
عام  ،1954ناالتفاقية املتعلقة خبف حاالا انعدام ا نسية الصا ة عام .1961
 - 28نت الي اللجنة الدنلة ال ر بـء تعجلـل باعتمـا مشـرند قـان ا نسـية الـي
أعدتا نأ تعتمد يطا ا نطنيا بشء اللجـ ء .نتشـجع اللجنـة الدنلـة ال ـر علـى تعز ـز
نظــام التســجيل املــد لــد ا علــى الصــعيد الـ طين مــني اــالل نضــع نظــام لــد رالــدا
ش ـ ا اا املــيال نن ــاةق ا ــة .نت الــي اللجنــة أ ضــا بــإجراء مفانضــاا مــع ســل اا
ا م ــة الدنمينيكيــة بغيــة معا ــة حالــة األشــخاص املنــتم يىل هــا يت امل جــ ني يف
ا م ة الدنمينيكية .نت الي اللجنة بالتصد ق بال يب ـاء علـى االتفاقيـة املتعلقـة ب ضـع
األشخاص عدميي ا نسية الصا ة عام  ،1954ناالتفاقية املتعلقة خبفـ حـاالا انعـدام
ا نسية الصا ة عام .1961
التعليم
 - 29تالحــظ اللجنــة ا ـ الــيت تاــي ا الدنلــة ال ــر ســعيا يىل ؤ ــا ة مشــا حة النســاء
نالفتياا يف التعليم ،ناف معدل األميـة ااـاص هبـني نذلـك بتدشـ برنـامس التعلـيم اجملـا
نارلزامي عام  .2011بيد أ اللجنة سان ها القلق يؤاء ما لي:
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(أ) ا فاض حجم قيد الفتيـاا يف املرحلـة ال ان ـة نا اـ ر التـد اجيي ال اسـع يف
معــدالا يةــام ني الد اســة بتلــك املرحلــة ،اص الــا باملنــاطق الر فيــة ،بســا الفقــر املــدقع
نا رار الفتياا يف عمل األطفال؛
(ا) عدم حفا ة املرا ق الصحية نميا الشرا يف عد حاا مني املدا ؛
(ج) ا تفــاد معــدل العنــف ا نســي نالتحــرش ا نســي ضــد الفتيــاا يف طر ــق
الــيهاا يىل املــدا أن الع ـ ة من ـ ا أن يف املــدا نفس ـ ا ،نانعــدام أ تــدابا تســت د
مكا حة ذلك العنف؛
( ) انعــدام الت قيــف بالصــحة ناحلق ـ
غميع مراحل التعليم؛
للتد

ا نســية نارزابيــة جــا ــتالءم مــع العمــر

(هـ) انعــدام جتــانر التخصصــاا امل نيــة الــيت تد ســ ا الفتيــاا باملع ــد الــ طين
امل ين مع احتياجاا س العمل.

 - 30تكــر اللجنــة ت الـــيت ا الســابقة ( ،CEDAW/C/HTI/CO/7الفقــرة  )31نتـــدع
الدنلة ال ر يىل القيام جا لي:
ت ا التعلـيم األساسـي للفتيـاا يف املرحلـة ال ان ـة ،ب سـاةل منـ ا ت ايـق
(أ)
التعلـيم اجملـا نارلزامـي ت ايقـا تامـا ،جـا يف ذلـك يف املنـاطق الر فيـة ،مـع االهتمـام ب جـا
ااص بت ا املرا ق الصحية الكا ية نامليا النظيفـة ،اص الـا يف املـدا الـيت تـد هبـا
تياا يف سني املراهقة؛
(ا) تعز ز برامس ت عية احباء ناألم اا ناجملتمـع انلـي األنسـع ن اقـا بصـد
أمهية تعليم الفتياا يىل ما بعد املرحلة االبتداةية؛
(ج) ت ا بياة تعليمية آمنة االيـة مـني التمييـز نالعنـف ا نسـي ،جـا شـمل يف
الايااا املد سية نما ح ا ،مع سم سياسة تست د يعا ة ي ماج األم اا املراهقاا؛
( ) ينشاء آلياا لإلبالغ ناملسـاءلة تضـمني ـرض عق بـة نا يـة علـى مـرتك
االعتداء ا نسي نالتحرش ا نسي ضد الفتياا باملدا ؛
(هـ) ي اال التعلـيم املالةـم للعمـر عـني الصـحة ناحلقـ ا نسـية نارزابيـة يف
املناهس الد اسية غميع مراحل التعلـيم  ،جـا شـمل التعلـيم بشـء السـل ك ا نسـي املتسـم
برن املس نلية ،ناألمراض املنق لـة باالتصـال ا نسـي ،نحـق الفتيـاا يف حر ـة االاتيـا
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يمــا صــتص بالصــحة ا نســية نارزابيــة ،نتــد
ب ر قة تراعي االعتاا اا ا نسانية؛

املعلم ـ علــى معا ــة تلــك امل اضــيع

(ن) معا ة ا فاض مسـت د تلقـي املـرأة للتعلـيم امل ـين نالعـايل ،ب سـاةل منـ ا
تزن د الفتياا باملش ة امل نية بصد الد اسة نالعمل يف امليا ني غـا التقليد ـة ،اص الـا
اجملاالا التقنية نامل نية اليت ت ر رالا حقيقية ر ا الدال؛
(ؤ) مراعــاة ا ــد  ،4الغا ــة  ،5 - 4مــني أهــدا
القضاء على التاا ناا ب ا نس يف التعليم.

التنميــة املس ـتدامة ،بغــرض

رص العمل
 - 31حتــي اللجنــة علمــا بتع ــد الدنلــة ال ــر بتــد نت ؤ ــع عــد حــا
م اقع العمل يف شل أ جاء الالد .بيد أ اللجنة تالحظ مع القلق ما لي:
(أ)
عام 2009؛

عدم نشر القـان

مــني مفتشــي

املتعلـق بشـرنر عمـل اـدم املنـاؤل الـي اعتمـد ال ملـا

(ا) تَرحُّز عمل النساء يف الق اد غـا الريـي نيف ن ـاةف غـا امل ـرة املنخفضـة
األجر ،اليت ال ت ر ني احلما ة االجتماعية ،نغالاا ما تعرضني ي ا للتحرش ا نسي؛
(ج) ت اجا النساء معدالا ب الة عالية ،ناستحكام التمييز امل ين األ قي نالرأسـي
يف س العمل ،نحيلك الفج ة يف األج ب ا نس  ،اص الا يف الق اد اااص؛
( ) تتعــرض الفتيــاا ب جــا اــاص لالســتغالل يف املما ســة املســماة ’رستتفيك ‘
(ال فـل املقـيم) الـيت صسـخَّر يف لـ ا األطفـال ادمـة األسـر املعيشـية اااالـة ،حيـا هرمـ
من جيا مني الع ـف األسـر  ،نمـني حق ـم يف التعلـيم ،ن اج ـ السـخرة ،ناالسـتغالل بـال
أجر ،ن تعرض للضرا ناالعتداء ا نسي ناأللفاظ النابية.
 - 32نتســـترعي اللجنـــة االنتاـــا يىل ا ـــد  ،5الغا ـــة  ،4 - 5مـــني أهـــدا التنميـــة
املستدامة ،بغرض ارقرا بالرعا ة نالعمل باملناؤل املقدم بـال أجـر نبقيمتـ ما مـني اـالل
تــ ا ااـــدماا العامـــة ،نالانيـــة األساســـية ،نسياســـاا احلما ـــة االجتماعيـــة ،نتشـــجيع
التشــا ك يف املس ـ نلية ااــل األســرة املعيشــية ناألســرة علــى الصــعيد ال ـ طين ،حس ـ
االقتضــاء ،نتشــا يىل ت الــياهتا الســابقة ( ،CEDAW/C/HTI/CO/7الفقرتــا  33ن ،)35
بء تق م الدنلة ال ر جا لي:
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التعجيــل بنشــر مشــرند القــان املتعلــق بشــرنر عمــل اــدم املنــاؤل،
(أ)
مفتشي م اقع العمل على ينفاذ ذلك القان بصرامة ،نشني احلمـالا ارعالميـة
نتد
للت عية بالقان ا د د؛
(ا) اعتمــا تشــر ع هــد تعر فــا ناســعا للتحــرش ا نســي يف أمــاحني العمــل،
للت عيــة بــاربالغ عــني تلــك احلــاالا ،نختفيــف عـ ء تقــد الــدليل عــني
نيجــراء تــد
الضحا ا ،نالفعالية يف ج الضر ال اقع على الضحا ا ،جا شمل تقد التع ؛
(ج) تنفيــي ا ــة عمــل املســاناة ب ـ ا نس ـ ال ـ ا ة يف اا ــة االســتراتيجية
لتنمية ها يت ،نيف اا ة ال طنية الرامية يىل ارسراد بتخفيف حدة الفقر ،حي اجير ب جـا
ااص مكا حة التمييز ضد املرأة يف رص العمل ،نضما استفا ة املرأة مني ا ـ ينشـاء
ال اةف ن رص االشتغال بامل ني احلرة ،نا احلما ة االجتماعية؛
( ) اختاذ تدابا تر مي يىل سد الفج ة القاةمة يف األج ب النسـاء نالرجـال،
نت ايــق ماــدأ تســان األجــر علــى العمــل املتســان القيمــة ،جــا تفــق مــع الت الــية العامــة
قم  ) 1989 ( 13الصا ة عني اللجنة بشء تسان األجر عني العمل املتسان القيمة؛
(هـ) التصد ق على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدنليـة قـم  )2011 ( 189بشـء
ت ا العمل الالةق ادم املنـاؤل ،نضـما حصـ ل اـدم املنـاؤل علـى احلما ـة االجتماعيـة
ناالستحقاقاا ،جا يف ذلك التءم الصحي نيجاؤة األم مة؛
(ن)
تلك املما سة.

التعجيل بإلغاء اا سـة ’ سـتا يك ’ (ال فـل املقـيم) نيعـا ة تءهيـل ضـحا ا

الصحة
الــيت تاــي ا الدنلــة ال ــر ســعيا يىل حتس ـ حالــة ســكاهنا
 - 33ترح ـ اللجنــة بــا
األاصـاةي نحتسـ الانيـة األساسـية .بيـد أنـا سـان ها
الصحية ،ب ساةل من ا تعز ز تد
القلق يؤاء عدم حفا ة امليزانيـة املخصصـة لق ـاد الصـحة ،اص الـا عا ـة األم مـة ،ناعتمـا
امليزانية بشدة على الدعم املايل ااا جي ،نضةلة رالة حص ل املـرأة علـى ااـدماا الصـحية
األساسية نالرعا ة األساسية الالؤمة لل ال ة ،ال سـيما يف املنـاطق الر فيـة .نتالحـظ مـع القلـق
ا تفاد معدالا ن ياا األم اا ناحلمل املاكـر ،ناال فـاض الاـالت يف اسـتعمال نسـاةل منـع
احلمــل احلد ــة ،نار ــرار يف اللجــ ء يىل ارج ــاض ح ســيلة مــني نســاةل تنظــيم األســرة.
تعتمـد بعـد القــان املتعلـق جنـع جتــر
نتالحـظ اللجنـة أ ضـا مــع القلـق أ الدنلـة ال ــر
ارج اض ( ،CEDAW/C/HTI/CO/7الفقرة .)37
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 - 34ناللجنة ،يذ تشا يىل ت الـ يت ا العامـة قـم  )1999 ( 24بشـء املـرأة نالصـحة،
تســترعي االنتاــا يىل ا ــد  ،3الغــا ت  1 - 3ن  ،7 - 3مــني أهــدا التنميــة املســتدامة
بشء اف حدة نس ن ياا األم اا يف العا  ،نضما حص ل ا ميـع علـى اـدماا
الرعا ة ا نسـية نارزابيـة نالصـحية ،نتكـر ت الـيت ا السـابقة (،CEDAW/C/HTI/CO/7
الفقرة  )37بء تق م الدنلة ال ر جا لي:
(أ) ؤ ــا ة االعتمــا املخصــص يف امليزانيــة للرعا ــة الصــحية ،نعــد العــامل
املد ب الي ني قدم الرعا ة الصحية ،نالعامل يف اجملال ال ـ  ،جـا يف ذلـك القـابالا،
اص الا يف املناطق الر فية ،بغية ضـما حصـ ل املـرأة علـى ااـدماا الصـحية األساسـية
نالرعا ة األساسية الالؤمة لل ال ة؛
(ا) تنقيح اا ة الرةيسية للصـحة (  ،)2022 - 2012ناا ـة االسـتراتيجية
الصحية ال طنية للتخ ي لإلزاا نتنظيم األسـرة (  )2016 - 2013حـي صراعـى ي مـا
الع امل ال قا ية نالقضا ا ا نسـانية الـيت حتـد مـني حصـ ل املـرأة علـى ااـدماا الصـحية،
نلضــما مشــا حة املــرأة يف اختــاذ القــرا اا بصــد اــدماا الصــحة نالنظا ــة الصــحية
األساسية نال قا ة مني األنباة نالتحكم ي ا؛
(ج) التعجيل باعتما قان عني ارج اض نضما نصا علـى تقـن ارج ـاض
على األقل يف حاالا تعرض حياة األم أن الحت ا للخ ـر ،ناالغتصـاا ،نسـفا انـا م،
أن يالابة ا ن بإعاقـة شـد دة ،نضـما يتاحـة اـدماا آمنـة نؤهيـدة التكلفـة نسـر ة يف
حاالا ارج اض نما بعد يف شل أ اء الدنلة ال ر ؛
( ) م االــلة اف ـ ن يــاا األم ــاا بضــما ت ـ ا اــدماا حا يــة للصــحة
ا نسية نارزابيـة ،جـا يف ذلـك يمكانيـة احلصـ ل علـى اـدماا مـا قاـل الـ ال ة نأ ناءهـا
نبعدها .نيف هيا الصد  ،تشـجع اللجنـة الدنلـة ال ـر علـى أ تنظـر يف احلصـ ل علـى
الت جيــا الــتقين بصــد ت ايــق هنــس راعــي حقـ ارنســا يف تنفيــي السياســاا نالـ امس
أمــراض نن يــاا األم ــاا الــيت ميكــني تال ي ــا ( ،A/HRC/21/22ن Corr.1
هبــد اف ـ
ن  ،) 2الي أعدتا مف ضية األمم املتحدة حلق ارنسا ؛
(هـ) اف عد حاالا احلمل املاكر بضـما حصـ ل الفتيـاا نالفتيـا علـى
التعليم املالةم للعمر عني الصحة ناحلق ا نسية نارزابية ،جا يف ذلك عـني السـل حياا
ا نســية املتســمة بــرن املس ـ نلية ،نبت ـ ا يمكانيــة احلص ـ ل علــى نســاةل منــع احلمــل
احلد ة بشكل حـا نبتكلفـة ؤهيـدة ،جـا يف ذلـك منـع احلمـل يف حالـة ال ـ ا للنسـاء
نالفتياا نالرجال نالفتيا .
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ان نقص املناعة الاشر ة ار دؤ
 - 35تالحظ اللجنـة مـع القلـق اال تفـاد غـا املتناسـ يف عـد النسـاء املصـاباا بفـان
نقص املناعة الاشر ة ار دؤ يف الدنلة ال ر .
 - 36نت الــي اللجنــة الدنلــة ال ــر بــء تضــمني التكــا بــ النســاء نالرجــال يف
احلص ل على العالج نال قا ة مني ان نقص املناعة الاشر ة ار دؤ ،جا يف ذلـك ال قا ـة
مــني انتقــال الفــان مــني األم يىل ال فــل .نت الــي أ ضــا بــء حتــا ا الدنلــة ال ــر
اسـتحكام ال الــم نالتمييـز ضــد النســاء املصـاباا بفــان نقـص املناعــة الاشــر ة ار دؤ،
نذلك بت عية الرجال ،جـني ـي م أنلاـك الـي ني نـ ج سـل حا جنسـيا ا ـاا ،نأنلاـك
املصاب بفان نقص املناعة الاشر ة ار دؤ ،جس نليت م عني اف ا ر نقل الفـان
يىل مني ميا س ا نر مع م.
املرأة الر فية
 - 37ســان اللجنــة القلــق يؤاء تعــرض املــرأة الر فيــة ملســت اا عاليــة مــني الفقــر ،ناألميــة،
نالا الة ،نضـةلة حصـ ا علـى ااـدماا األساسـية ،نمشـا حت ا الضـايلة يف اختـاذ القـرا اا
بصــد مــا م ــا مــني قضــا ا .ن ســان اللجنــة القلــق أ ضــا يؤاء التــء ا املــدمر الــي نــتس عــني
ا فا الي نقع يف احننة األااة نأضر بانااليل ن ال املرأة الر فية .نتعرا اللجنـة عـني
أسف ا ب جا اـاص يؤاء عـدم استشـا ة املـرأة أن يشـراح ا يف سـم السياسـاا الز اعيـة غـم
أمهية ن ها يف ينتاج األغي ة.
 - 38نتكر اللجنة ت اليت ا ( ،CEDAW/C/HTI/CO/7الفقـرة  )39بـء تعتمـد الدنلـة
ال ر استراتيجية شاملة ،تتضمني تدابا ااالـة م قتـة ،حـي تعـا علـى ـ حـا حالـة
النساء نالفتياا الر فياا ناحتياجاهتني .ن ناغـي ي ـالء اهتمـام اـاص بإمكانيـة ـ ة ني يىل
القضاء نمشا حت ني يف احلياة السياسية نالعامة ،نحص ني علـى التعلـيم ،ن ـرص العمـل،
ناادماا الصحية ،نالفرص االقتصا ة ،نملكية األ اضـي ناسـتعما ا ،ناالةتمـا املـايل،
اص الا يما ت علق بالتنمية الر فية .نت الي اللجنة أ ضا بء تضمني الدنلة ال ر ة يـل
املرأة الر فية يف عملياا اختاذ القرا اا على مجيع املست اا يف الق اد الز اعي ،نمني مث
ةك النساء أ ضا مني التصد على أ ضل ح ا الك ا خ ال ايعية نتغا املناخ.
اح ا اليت تتعرض ا املرأة نتيجة تغا املناخ نالك ا خ ال ايعية
 - 39تشــا اللجنــة يىل قلــة مناعــة الدنلــة ال ــر أمــام الــتغااا الاالغــة يف الاياــة ناملنــاخ
نالك ا خ ال ايعية .نيف هيا الصد  ،سـان اللجنـة القلـق يؤاء اح ـا الـيت تتعـرض لـا النسـاء
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الر فياا بشكل غا متناس مني جراء تغا املناخ نغا مني الكـ ا خ املتصـلة باملنـاخ ،نظـرا
يىل أهنــني عتمــد بشــدة علــى يمكانيــة احلص ـ ل علــى امل ـ ا ال ايعيــة يف معيشــت ني الي ميــة.
ن ســان اللجنــة القلــق حــيلك يؤاء عــدم ت قيــف النســاء أن يتاحــة الفــرص أمــام ني للمشــا حة
يف عمليـــاا ســـم السياســـاا ناختـــاذ القـــرا اا بصـــد تغـــا املنـــاخ نماـــا اا افـــ
أا ا الك ا خ.
 - 40ن ت الي اللجنة الدنلة ال ر بء تضمني ي اج املرأة يف عملياا التخ ي  ،ناختاذ
القــرا اا ،نالتنفيــي يمــا تعلــق خبف ـ اخــاطر الك ـ ا خ ،ني ا ة تــرة مــا بعــد الك ـ ا خ،
نالسياساا بصد تغا املناخ ،نهتياة يمكانية مشا حت ا بنشار يف تلك العملياا.
الفااا النساةية انرنمة
النسيء املعيقيت
 - 41تالحظ اللجنة أ الدنلة ال ر قد اعتمدا تشـر عا همـي حقـ األشـخاص ذن
ارعاقة .نمع ذلك سان اللجنة القلق أل النساء نالفتياا املعاقاا ما ؤلـني ـ اج ني ال الـم
نالتمييز بشدة يف الدنلة ال ـر  ،نغالاـا مـا تعرضـني للعنـف ناالسـتغالل ا نسـي .نتالحـظ
اللجنــة مــع القلــق احل ـ اجز القاةمــة أمــام ني بصــد يمكانيــة اللج ـ ء يىل القضــاء ،ناملشــا حة
السياسية ،ن رص العمل ،نالتعليم ،نادماا الصحة ا نسية نارزابية.
 - 42نتشــا اللجنــة يىل ت الــيت ا العامــة قــم  )1991 ( 18بشــء النســاء املعاقــاا،
نت الي بء تعمـل الدنلـة ال ـر بفعاليـة علـى ينفـاذ القـان املتعلـق بإ مـاج األشـخاص
ذن ارعاقة مني االل رض ا زاءاا املالةمة ضد مرتك العنـف نالتمييـز ضـد النسـاء
حا لضـحا ا تلـك األعمـال .نت الـي اللجنـة
نالفتياا املعاقاا ،نبضما تقد تع
أ ضا بء ةا الدنلة ال ر أنش ة الت عية بغية تغيا امل اقف ال قا يـة السـلاية املنتشـرة
ضد النساء نالفتياا املعاقاا ،نأ تضمني ت ا يمكانية حا ية أمام ني بصـد اللجـ ء يىل
القضاء ،ناملشا حة السياسية ،نالتعليم ،نأنشـ ة ي ا الـدال ،نالرعا ـة الصـحية ،جـا يف
ذلك ادماا الصحة ا نسية نارزابية.
املشردات داخل ي
 - 43ســان اللجنــة القلــق يؤاء الصــع بة الاالغــة يف الظــرن املعيشــية ناملشــاحل الصــحية،
اص الا تفشي الك لاا ،نعدم نج ميا الشرا ناملرا ـق الصـحية ،نسـ ء حالـة ارسـكا
يف املخيمـــاا امل قتـــة ،الـــيت ت اج ـــا النســـاء عـــدمياا ا نســـية ،ناملشـــر اا نتيجـــة ؤلـــزال
عام  ،2010ناليت ت اج ا أ ضا النساء املنحد اا أالال مني ها ل الاليت تعرضـني لل ـر مـني
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ا م ة الدنمينيكية .نتالحظ اللجنة بقلق ا تفاد معدل العنف ا نسي ضد أنلاك النسـاء
نالفتياا ،نعدم حفا ة التدابا املتخية ملنع تلك األعمال ،نالتحقيـق ي ـا ،نمقاضـاة نمعاقاـة
مرتكاي ــا ،نج ـ الضــر ال اقــع علــى الضــحا ا .ن ســان اللجنــة القلــق حــيلك يؤاء التــء ا
املضاعف ال اقع على أنلاك النس ة نتيجة عدم حفا ة الرعا ة الصـحية ،نارسـكا  ،نالتعلـيم،
ن قد سال العيش ،نالفرص االقتصا ة.
 - 44نت الي اللجنة بء تق م الدنلة ال ر ب ضع ا ة عمل نتنفييها حي هتيئ علـى
عاجل الفرالة أمـام النسـاء املشـر اا االيـا حـي هصـلني علـى ااـدماا األساسـية،
جــا يف ذلــك التعلــيم ،نالفــرص االقتصــا ة ،نالرعا ــة الصــحية ،نأ تضــمني محا ت ـ ني مــني
العنف ،اال ناـا ج املخيمـاا علـى السـ اء ،نمقاضـاة مـرتك تلـك األعمـال ني قـاد
عق بة حا ية علـي م ،نتز ن ـد الضـحا ا باملسـاعدة ننسـاةل جـ الضـر الكا يـة .نتشـجع
اللجنة الدنلة ال ر على أ تقدم الدعم يىل م اطين ها يت الي ني هانل يضـفاء ال ـابع
الريـــي علـــى نضـــع م يف ا م ـــة الدنمينيكيـــة ،نأ تضـــمني اســـتفا ة نســـاء هـــا يت
املــرحالا مــني ا م ــة الدنمينيكيــة ،أن العاةــداا ط عـاً منـ ا ،مــني تــدابا ار مــاج يف
الدنلة ال ر .
السج نيت
 - 45سان اللجنة القلق يؤاء ا تفاد عد النساء انتجزاا انتظا اً للمحاحمة ،لفتـرة ةتـد
سن اا عد دة يف بع األحيا  .ن سان اللجنـة القلـق أ ضـا يؤاء التقـا ر الـيت تفيـد ب جـ
ؤحام بـالت يف سـج النسـاء ،نعـد م الفصـل بـ انتجـزاا مـني الفتيـاا نالنسـاء الاالغـاا،
نحيلك ب انتجزاا انتظا اً للمحاحمة نالنساء املداناا.
 - 46نت الــي اللجنــة الدنلــة ال ــر بــء تق ـ م بتنفيــي ق اعــد األمــم املتحــدة املتعلقــة
جعاملة السجيناا نالتدابا الاد لـة الحتجـاؤ اجملرمـاا (ق اعـد بـانك ك) ،نتـ ا الاـداةل
عني االحتجاؤ بغية اف اال تفاد يف عد النساء انتجزاا انتظا ًا للمحاحمة.
املثل يت ومزدوجيت امل ل اجلنسي ومغييرات اهلوية اجلنس ة
 - 47تالحــظ اللجنــة مــا أعربــمب عنــا اللجنــة املعنيــة وقـ ارنســا مــني قلــق يؤاء ’’العــد
الــي ال ســت ا بــا مــني مظــاهر العــداء نغاهــا مــني األ عــال ضــد امل ليــاا نامل لــي جنســيا
نمز نجي امليل ا نسي نمغا ر ا ـة ا نسـانية ،جـا يف ذلـك أ عـال عنـف نهجمـاا ضـد
امل سســاا الــيت تــدا ع عــني حق ـ ق م ،نهــي أ عــال مرتا ــة ا تااطــا ن يقــا باســتحكام الص ـ
النم ية يؤاء هي الفااا’’ ( ،CCPR/C/HTI/CO/1(2014الفقرة .)9
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 - 48نت الــي اللجنــة بــء تعمــل الدنلــة ال ــر علــى تــ ا محا ــة عالــة للم ليــاا
نمز نجي امليل ا نسـي نمغـا ر ا ـة ا نسـانية مـني العنـف نالتمييـز ،نأ تضـمني ـم
يمكانيــة اللج ـ ء يىل القضــاء ،مــني اــالل تنــانل شــكاناهم علــى النح ـ املالةــم ،نمعاقاــة
الالؤم.
مرتك األ عال امليح ة ،نتقد التع
الزناج نالعالقاا األسر ة
 - 49سـان اللجنــة القلــق يؤاء عــدم يب ــال األحكــام التمييز ــة الســاةدة يف القــان املــد ،
اص الا نضـع املـرأة يف مسـت د أ يف العالقـاا األسـر ة .نبـالنظر يىل أ غالايـة عمليـاا
االقترا يف الدنلة ال ر تتم يف شـكل اقتـرا ضـاةي ،سـان اللجنـة القلـق أ ضـا يؤاء عـدم
ي اج مشرند القان بصد االعترا باالقترا الرضاةي ( )placageيف جدنل أعمـال ا ياـة
التشــر عية ،نمــني مث حرمــا املــرأة يف الدنلــة ال ــر مــني التكــا يف احلق ـ مــع الرجــل يف
العالقاا األسر ة .ن سان اللجنة القلـق حـيلك يؤاء املما سـة السـاةدة الـيت ميتنـع ي ـا احبـاء
عــني االعتــرا بان ـ ة األطفــال الــي ني لــدن مــني أالــالهبم ،اــا فضــي يىل تقــاعر الرجــال
عم مــا عــني ال ــاء بالتزامــاا األبـ ة ،نيىل انتشــا الفقــر بـ العد ــد مــني األســر املعيشــية الــيت
تعيل ا ارناخ ،نب األطفال املعني .
 - 50ناللجنـــة ،يذ تشـــا يىل ت الـــيت ا العامـــة قـــم  )1994 ( 21بشـــء املســـاناة يف
الــزناج نالعالقــاا األســر ة ،ن قــم  )2013 ( 29بشــء اح ــا االقتصــا ة املترتاــة علــى
الــزناج ،نالعالقــاا األســر ة ن س ـ الــزناج نيهنــاء العالقــاا األســر ة ،تكــر ت الــيت ا
الســـابقة ( ،CEDAW/C/HTI/CO/7الفقـــرة  ،)41بـــء تعجـــل الدنلـــة ال ـــر باعتمـــا
مشــرند القــان بشــء االقتــرا الرضــاةي ( )placageنتنقــيح القــان املــد  ،اص الــا
األحكام املتعلقة بقان األسرة ،حي تضمني التكا يف احلق نال اجااا بـ الشـر ك
يف االقترا الرضاةي االل سر ا االقتـرا أن انت اةـا .نت الـي اللجنـة حـيلك بـء تنظـر
الدنلة ال ر يف الرج د عني ع ء تقد الدليل ر ااا األب ة لدد ال عني ي ا.
مجع الاياناا نحتليل ا
 - 51ت الي اللجنة بء تق م الدنلة ال ـر بتعز ـز مجـع بيانـاا شـاملة مصـنفة حسـ
ا نر ،نالعمر ،نارعاقة ،نار نية ،نامل قع ،نال ضـع االجتمـاعي  -االقتصـا  ،نحتليـل
تلك الاياناا ننشرها ،ناالستعانة ج شراا قابلة للقيا يف تقيـيم االجتاهـاا السـاةدة يف
حالة النساء ،نالتقـدم انـرؤ يف مـدد ةتـع املـرأة باملسـاناة احلقيقيـة يف مجيـع اجملـاالا الـيت
تشمل ا االتفاقية.
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ال نت ح ل االاتيا

امللحق باالتفاقية نتعد ل الفقرة  1مني املا ة  20مني االتفاقية

 - 52تشجع اللجنة الدنلة ال ر على أ تصد على ال نت ح ل االاتيـا امللحـق
باالتفاقية نأ تقال ،يف أقرا نقمب اكني ،ب تعد ل الفقـرة  1مـني املـا ة  20مـني االتفاقيـة،
املتعلقة ج عد اجتماد اللجنة.
يعال نمن اج عمل بيج
 - 53هتي اللجنة بالدنلة ال ر أ تسـتع بـإعال نمنـ اج عمـل بـيج
مني ج ال ا تنفيي أحكام االتفاقية.

يمـا تايلـا

ا ة التنمية املستدامة لعام 2030
 - 54تدع اللجنة يىل حتقيق املساناة احلقيقية ب ا نس  ،ن قا ألحكام االتفاقية ،علـى
مدا عملية تنفيي ا ة التنمية املستدامة لعام .2030
النشر
 - 55ت ل ـ اللجنــة يىل الدنلــة ال ــر أ تكفــل تعمــيم هــي املالحظــاا ااتاميــة يف
ال قمب املناس باللغة أن اللغاا الريية للدنلة ال ر نعلى م سسـاا ا لدنلـة املختصـة
علـــى مجيـــع املســـت اا (الـ ـ طين نارقليمـــي نانلـــي) ،نبصـــفة ااالـــة علـــى احلك مـــة
نال ؤا اا نال ملا نا ياة القضاةية ،لكي تسناى تنفييها الكامل.
املساعدة التقنية
 - 56ت الي اللجنة بء ترب الدنلة ال ـر بـ تنفيـي االتفاقيـة نمـا تايلـا مـني ج ـ
ي اةية ،ن أ تستفيد مني التعان التقين ارقليمي أن الدنيل يف هيا الصد .
التصد ق على املعاهداا األارد
 - 57تالحظ اللجنة أ ّ انضـمام الدنلـة ال ـر يىل الصـك ك الدنليـة الرةيسـية التسـعة
حلق ـ ارنســا عــزؤ ةتــع املــرأة ،يف مجيــع ج ان ـ حياهتــا ،وق ـ ارنســا ناحلر ــاا
األساسية اااالة هبـا .نمـني مث ،تشـجع اللجنـة الدنلـة ال ـر علـى أ تنظـر يف التصـد ق
علــى اتفاقيــة مناهضــة التعــي نغــا مــني ضــرنا املعاملــة أن العق بــة القاســية أن الــال
ينسانية أن امل ينة ،ناالتفاقية الدنلية حلما ة حق مجيع العمـال امل ـاجر ني نأ ـرا أسـرهم
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(نقعمب علي ا عام  ، )2013ناتفاقية حق األشخاص ذن ارعاقـة ،ناالتفاقيـة الدنليـة
حلما ة مجيع األشخاص مني االاتفاء القسر ( نقعمب علي ا عام .)2007
متابعة املالحظاا ااتامية
 - 58ت ل اللجنة يىل الدنلة ال ر أ تقدم حتابة ،يف غض عـام  ،معل مـاا عـني
اا اا املتخية لتنفيي الت الياا ال ا ة يف الفقراا  18ن ( 22أ) ن  50أعال .
يعدا التقر ر املقال
 - 59ت لــ
ما .2020

اللجنــة يىل الدنلــة ال ــر

أ تقــدم تقر رهــا الــدن

العاشــر يف آذا

 - 60حمـــا ت لـ ـ اللجنـــة مـــني الدنلـــة ال ـــر أ تتاـــع املاـــا الت جي يـ ـة املنســـقة
لتقد التقا ر يىل هيااا الـد املعاهـداا الدنليـة حلقـ ارنسـا  ،جـا يف ذلـك املاـا
الت جي يـــــة املتعلقـــــة بال يقـــــة األساســـــية امل حـــــدة نال ـــــاةق اااالـــــة باملعاهـــــداا
( HRI/MC/2006/3ن .)Corr.1
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