
تأثیر تحریم های اقتصادی بر حقوق زنان
فریبا حیدری

 چکیده

یکـی از اهرم هـای اصلـی تحریم هـای اقتصـادی، محدودیـت دسترسـی بـه منابع 

اقتصـادی اسـت که این مسـئله نتایج و پیامدهـای کوتاه مدت و بلندمدت بسـیاری  بر 

زندگـی گروه هـای  مختلف چون زنان داشـته اسـت. در نوشـتار پیش رو در پی پاسـخ 

بـه این سـؤال هسـتیم کـه تحریم های اقتصـادی چه تأثیری بـر حقوق زنـان در جامعه 

هـدف دارد. در پاسـخ بـه ایـن سـؤال ایـن فرضیه کـه تحریم هـای اقتصـادی منجر به 

رشـد خشـونت و تبعیـض و نقـض حقـوق زنـان در جامعـه هـدف می شـود، مـورد 

واکاوی قـرار می گیـرد. نتیجـه اینکـه تحریم های اقتصـادی منجر به نقـض حقوق زنان 

در جامعه هدف شـده اسـت.

کلیـدواژه:تحريـماقتصـادی،حقـوقزنـان،حقـوقسیاسـیمدنـی،حقوق

اجتماعی حقـوق اقتصـادی،
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 مقدمه 

حیـات یـک کشـور با مشـارکت زنـان در حیـات سیاسـی، اجتماعـی، اقتصادی و 

فرهنگـی آن جامعـه ارتبـاط مسـتقیم دارد. ایـن در حالـی اسـت کـه بیشـترین افرادی 

کـه در جهـان در صـف دریافـت غـذا می ایسـتند زنان انـد و بـر اسـاس گزارشـی در 

خصـوص زنـان در آمـوزش عالـی در جهـان در حالـی کـه 70 درصـد فقیـران و 64 

درصـد بی سـوادان جهـان را زنـان تشـکیل می دهنـد، فقـط 33 درصـد زنان نسـبت به 

مـردان در آمـوزش عالـی سـهیم اند. تنها یک دهـم نمایندگی مجالس قانونگـذاری دنیا 

بـه زنـان تعلـق دارد. کمتـر از یـک هفتم مشـاغل مدیریتی دنیا در دسـت آنان اسـت  و 

در کشـورهای در حال توسـعه زنان فقط یک ششـم مقامات وزارتی را برعهده دارند. 

)جاللـی، 1383: 118( ایـن در حالـی اسـت کـه نیمـی از جمعیـت جهـان را زنان تشـکیل 

داده انـد و دو سـوم سـاعات کار انجـام شـده توسـط زنـان صـورت می پذیـرد. ایـن 

شـرایط حاکـم بـر زنـان در دنیـای امروز اسـت. اگر پیامدهای ناشـی از اعمـال تحریم 

اقتصـادی بـر آنـان را مـورد بررسـی قرار دهیـم  به افزایـش تبعیض هـا و نقض حقوق 

آنهـا بیشـتر پـی می بریـم. در نوشـتار پیـش رو در پی پاسـخ به این سـؤال هسـتیم که 

تحریم هـای اقتصـادی چـه تأثیری بـر حقوق زنـان در جامعه هدف دارد؟ در پاسـخ به 

ایـن سـؤال ایـن فرضیـه که تحریم هـای اقتصـادی منجر به رشـد خشـونت و تبعیض 

و نقـض حقـوق زنـان در جامعه هـدف می شـود، مـورد واکاوی قرار می گیـرد. روش 

تحقیـق در ایـن پژوهـش توصیفی تحلیلی اسـت و فرضیه بـا ارائه مسـتندات تاریخی 

به اثبات رسـیده اسـت.
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1. چارچوب نظری 

چارچـوب نظـری مـا در این پژوهـش برای بررسـی تأثیر تحریم هـای اقتصادی بر 

حقـوق زنـان مهم ترین میثاق ها و کنوانسـیون های بین المللی حقوق بشـری که توسـط 

سـازمان ملل به تصویب رسـیده اسـت، می باشـد از جمله: منشـور حقوق بشـر، میثاق 

حقـوق سیاسـی- مدنی، میثاق حقـوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسـیون رفع 

هر گونـه تبعیـض علیـه زنان و اعالمیه محو خشـونت علیه زن می باشـد.

از مهم تریـن سـندهای بین المللـی در مـورد حقـوق زنـان می تـوان به »کنوانسـیون 

رفـع هرگونـه تبعیـض علیه زنـان« کـه در  18 دسـامبر 1979 میـالدی و »اعالمیه محو 

خشـونت علیـه زن« کـه در 20 دسـامبر 1993  میالدی  به تصویـب مجمع عمومی ملل 

متحد رسـیدند، اشـاره نمود.

2. تحریم اقتصادی

اسـتفاده از تحریم هـای اقتصادی1 بـه منظور اجرای مقاصد سیاسـی روش جدیدی 

نیسـت. دولت هـا بـه دالیل مختلـف در طـول تاریخ بـه تحریم های اقتصادی متوسـل 

گردیده انـد. )اسـخریفر، 1993: 3( تحریـم اقتصـادی از آن دسـته مفاهیمـی می باشـد کـه 

گرچـه دارای ماهیتـی سیاسـی در سـطح بین الملـل می باشـد، ولـی همواره خـود را به 

شـکل حقوقـی متجلـی می کنـد. اینگونـه تحریم هـا کـه در عرصـه اقتصـاد بین الملـل 

ظهـور می یابـد بـه عنـوان حربـه ای از سـوی دولت هـا و سـازمان های بین المللی علیه 

یـک کشـور بـه کار مـی رود. )خواجـی، 1391: 3( منظـور از تحریـم اقتصـادی کاهـش یـا 

متوقـف سـاختن، یـا تهدیـد بـه توقـف روابـط اقتصـادی، تجـاری و مالی متعـارف با 

کشـور هدف از سـوی دولت کشـور تحریم کننده اسـت. منظـور از روابـط »متعارف« 

در ایـن تعریـف، روابـط در وضعیـت بـدون اعمـال تحریـم اسـت. در واقـع تحریـم، 

1. Economic sanctions



فصلناهم مطالعاتی صیانت از حقوق زانن

106

سـالحی اقتصـادی در میـدان مبـارزه ای غیرنظامـی اسـت کـه دیپلماسـی را از گفتگو 

فراتـر بـرده و وارد عمـل می شـود. )ایلـر، 2007: 4( 

نهـاد »تحریـم کننـده« ممکن اسـت دولت یـک یا چند کشـور از قبیـل آمریکا و یا 

یـک سـازمان بین المللـی از قبیل سـازمان ملل باشـد. »کشـور هدف« کشـوری اسـت 

کـه مسـتقیماً مـورد اعمـال سیاسـت های تحریم واقع شـده اسـت. منظـور از »اهداف 

سیاسـت خارجـی«  تغییر در رفتارهای سیاسـی کشـور هدف اسـت کـه تحریک کننده 

بـه طـور صریـح یا ضمنی در پی آن اسـت. )هافبـاور و همـکاران، 2007: 3( )فدائـی،  1394: 114(

اعمال این تحریم ها اغلب با عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف حقوق بشری توجیه 

شده است، اما مطالعه آثار ناشی از اعمال تحریم بر کشورهای هدف، نشانگر این واقعیت 

است که تحریم های اقتصادی نه تنها به بهبود وضعیت حقوق بشر کمکی نکرده اند، 

بلکه آن را وخیم تر نموده است. )امین زاده، 1392: 183( از نظر داکسی تحریم های اقتصادی 

اقداماتی منفی محسوب می گردند که درصدد تأثیرگذاری بر رفتار کشور از طریق تهدید 

و در صورت ضرورت، تحمیل مجازات به منظور عدم رعایت قانون می باشند. )داکسی، 

)528 :1972

تحریم اقتصادی در دو حوزه تحریم های تجاری و تحریم های مالی اعمال می شود. 

منظور از تحریم تجاری ممنوعیت صادرات و واردات محصوالت است و تحریم مالی بر 

جریان های مالی و سازمان های مرتبط با آن چون بانک ها و بانک مرکزی اعمال می گردد. 

تأثیری که تحریم های اقتصادی بر وضعیت زنان دارد از طریق دو سازوکار است. اولین 

سازوکار شامل هزینه های  مستقیم تحریم ها بر تخریب معیشت زنان و سازوکار دوم رشد 

خشونت جنسیتی و نقض حقوق زنان پس از بی ثباتی نظم اجتماعی در سایه تحریم 

است. گزارش تکان دهنده یونیسف در دسامبر 1994 در خصوص به مخاطره افتادن 

سالمتی 5/3 میلیون نفر از مردم عراق و سوءتغذیه آنها شامل 5/1 میلیون نفر از کودکان 
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زیر 15 سال و 230000 نفر از زنان آبستن و شیرده که در نتیجه تحریم های اتخاذ شده 

از طرف شورای امنیت در اول آگوست 1990 به علت حمله عراق به کویت صورت 

گرفت، عمق فاجعه ای این چنین را به تصویر می کشد. ) رابزمن و استویچ، 1998:  104(
3. حقوق سیاسی- مدنی زنان 2

ــی  ــی و سیاس ــوق مدن ــی حق ــاق بین الملل ــان در میث ــی زن ــوق سیاســی مدن ــه حق ب

ــاق   ــن  میث ــاي  طــرف  ای ــده اســت: »دولت ه ــاده ســوم آم ــاره شــده اســت. در م اش

متعهــد مي شــوند کــه  تســاوي  حقــوق  زنــان  و مــردان  را در اســتفاده  از حقــوق  مدنــي  

ــد.« ــاق  تأمیــن  کنن ــن  میث و سیاســي  پیش بینــي  شــده  در ای

در بنـد 5 از  مـاده ششـم آمـده اسـت: »حکـم  اعـدام  در مـورد جرائـم  ارتکابـي  

اشـخاص  کمتـر از هیجـده  سـال  صـادر نمي شـود و در مـورد زنـان  بـاردار قابـل  اجرا 

» نیست.

درمادهبیستوسومآمدهاست:

 1. خانـواده  عنصـر طبیعـي  و اساسـي  جامعـه  اسـت  و اسـتحقاق  حمایـت  جامعـه  و 

حکومـت  را دارد.

 2. حـق  نـکاح  و تشـکیل  خانـواده  بـراي  زنـان  و مـردان  از زمانـي  کـه  به  سـن  ازدواج  

مي رسـند به  رسـمیت  شـناخته  مي شـود.

 3. هیچ  نکاحي  بدون  رضایت  آزادانه  و کامل  طرفین  آن  منعقد نمي شود.

 4. دولت هاي  طرف  این  میثاق  تدابیر مقتضي  به  منظور تساوي  حقوق  و مسئولیت هاي  

زوجین  در مورد ازدواج  در مدت  زوجیت  و هنگام  انحالل  آن   اتخاذ خواهند کرد. در 

صورت  انحالل  ازدواج  پیش بیني هایي  براي  تأمین  حمایت  الزم  از اطفال  به  عمل  خواهند 

آورد.

2. Women’s Civil and Political Rights
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4. حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان3 

بـه حقوق اجتماعی اقتصـادی زنان در میثاق بین المللی حقـوق اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی مصوب  16 دسـامبر 1966 میالدي  سـازمان ملل متحد اشـاره شده است. 

ــده  ــی آم ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــوق اقتص ــی حق ــاق بین الملل ــاده 3 میث در م

اســت: »کشــورهاي طــرف ایــن میثــاق متعهــد مي شــوند کــه تســاوي حقــوق مــردان 

و زنــان را در اســتفاده از کلیــه حقــوق اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي مقــرر در ایــن 

میثــاق تأمیــن نماینــد.«

حـق بـر آمـوزش از حقـوق اجتماعـی اقتصـادی و فرهنگی اسـت که در مـواد 13 

و 14 میثـاق  بین المللـی حقـوق اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی  مصوب  16 دسـامبر 

1966 میـالدي  بیـان شـده اسـت. در ماده 13 این میثاق آمده اسـت: »کشـورهاي  طرف  

ایـن  میثـاق  حـق  هر کس  را بـه  آموزش  و پـرورش  به  رسـمیت  مي شناسـند.«

1. کشـورهاي  مزبـور موافقـت  دارنـد که  هدف  آمـوزش  و پرورش  بایـد نمو کامل  

شـخصیت  انسـاني  و احسـاس  حیثیـت  آن  و تقویت  احتـرام  حقوق  بشـر و آزادي هاي  

اساسـي  باشـد. عـالوه  بر این  کشـورهاي  طـرف  این  میثـاق  موافقت  دارند کـه  آموزش  

و پـرورش  بایـد کلیـه افـراد را بـراي  ایفـاي   نقش  سـودمند در یـک  جامعـه  آزاد آماده  

سـازد و موجبـات  تفاهم  و تسـاهل  و دوسـتي  بین  کلیه ملـل  و کلیه  گروه هـاي  نژادي ، 

قومـي  یـا مذهبي  را فراهم  آورد و توسـعه  فعالیت هاي  سـازمان  ملل  متحـد را به  منظور 

حفـظ  صلح  تشـویق  نماید.

2. کشورها طرف  این  میثاق  اذعان  دارند که  به  منظور استیفاي  این  حق :

 الف  . آموزش  و پرورش  ابتدایي  باید اجباري  باشد و رایگان  در دسترس  عموم  قرار گیرد.

3. Women’s Social,  Economic and cultural Rights
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 ب . آمـوزش  و پـرورش  متوسـطه  بـه  اشـکال  مختلـف  آن  از جمله  آمـوزش  و پرورش  

فنـي  و حرفـه اي  متوسـطه  بایـد تعمیم  یابد و به  کلیه  وسـایل  مقتضي  به ویژه  به  وسـیله  

معمـول  کـردن  تدریجي  آمـوزش  و پرورش  مجاني  در دسـترس  عموم  قـرار گیرد.

ج. آمـوزش  و پـرورش  عالـي  بایـد  به  کلیه  وسـایل  مقتضي  بـه ویژه  به وسـیله  معمول  

کـردن  تدریجـي  آمـوزش  و پـرورش  مجانـي  بـه  تسـاوي  کامـل  بـر اسـاس  اسـتعداد 

هر کـس  در دسـترس  عمـوم  قـرار گیرد.

 د. آمـوزش  و پـرورش  پایـه  )اساسـي ( باید حتي االمکان  براي  کسـاني  کـه  فاقد آموزش  

و پرورش  ابتدایي  بوده  یا آن را تکمیل  نکرده  باشـند، تشـویق  و تشـدید بشـود.

 ه  . توسـعه  شـبکه  مـدارس  در کلیـه  مـدارج  بایـد فعاالنـه  دنبـال  شـود و نیـز بایـد یک  

ترتیـب  کافـي  اعطاء بورس هـا )هزینه  تحصیلي ( برقرار گردد و شـرایط  مـادي  معلمان  

باید پیوسـته  بهبـود یابد.

 3. کشـورهاي  طـرف  ایـن  میثـاق  متعهد مي شـوند کـه  آزادي  والدین  یا سرپرسـت  

قانونـي  کودکان  را بر حسـب  مورد در انتخاب  مدرسـه  براي  کودکانش  سـواي  مدارس  

دولتـي  محترم  بشـمارند. مشـروط  بر اینکـه  مدارس  مزبور بـا حداقل  موازیـن  )قواعد( 

آمـوزش  و پـرورش  کـه  ممکن  اسـت ، دولـت  تجویز یا تصویـب  کرده  باشـد مطابقت  

کنـد و آمـوزش  و پـرورش  مذهبـي  و اخالقـي  کـودکان  مطابـق  معتقـدات  شـخصي  

والدیـن  یا سرپرسـتان  آنان  تأمیـن  گردد.

افراد و  با آزادي   به نحوي  تفسیر گردد که   نباید  این  ماده   از اجزاي    4. هیچ یک  

اینکه   بر  اداره  مؤسسات  آموزشي  اخالل  نماید مشروط   ایجاد و  به   اشخاص  حقوقي  

اصول  مقرر در بند اول  این  ماده  رعایت  شود و تعلیماتي  که  در چنین  مؤسساتي  آموزش  

داده  مي شود با موازین  حداقل  که  ممکن  است  دولت  تجویز کرده  باشد، مطابقت  کند.
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و در مـاده 14 ایـن میثـاق نامـه آمـده اسـت: »هـر کشـور طـرف  این  میثـاق  که  در 

زمـان  امضـاي  آن  هنـوز نتوانسـته  اسـت  در قلمـرو اصلي  خـود یا دیگر سـرزمین هاي  

تحـت  حاکمیـت  خود آمـوزش  و پرورش  ابتدایـي  اجباري  مجاني  تأمیـن  نماید، متعهد 

مي شـود ظـرف  مدت  دو سـال  یـک  طرح  تفصیلـي  تدابیـر الزم  براي  تحقق  بخشـیدن  

تدریجـي  اجـراي  کامـل  اصل  آموزش  و پـرورش  اجباري  مجاني  بـراي  عموم  در ظرف  

مـدت  چنـد سـالي  کـه  در خود طـرح  تصریح  بشـود تنظیم  و تصویـب  کند.«

حـق بـر آموزش از حقوق ذاتی بشـر اسـت. این حق بـه عنوان حق »توانمندسـاز« 

زمینـه برخـورداری فـرد از توانایی هـا و اسـتعدادهایش را فراهم خواهد نمـود تا از  آن 

طریـق  بتواند از سـایر حقـوق و تکالیف خود بهره مند گـردد. )راجندرا پراسـاد، 2005: 8( ماده 

1 بنـد 2 کنوانسـیون یونسـکو علیـه تبعیـض در آموزش 1960  همه اشـکال و سـطوح 

آمـوزش از جملـه دسترسـی بـه آموزش، اسـتاندارد و کیفیت آموزشـی و شـرایطی که 

آمـوزش ارائـه می شـود را جز حـق بر آموزش می دانـد. )حبیبی مجنـده و همـکاران، 1391: 5(

بـه حقـوق کار زنـان در مـاده  ششـم و هفتـم میثـاق بین المللی حقـوق اجتماعی، 

اقتصـادی و فرهنگـی اشـاره شـده اسـت. در ماده ششـم آمده اسـت:

1. کشـورهاي  طـرف  ایـن  میثـاق  حـق  کارکردن  را که  شـامل  حق  هر کس  اسـت  به  

اینکـه  فرصـت  یابـد بـه وسـیله  و کاري  کـه  آزادانـه  انتخاب  یا قبـول  مي نمایـد معاش  

خـود را تأمیـن  کنـد، به  رسـمیت  مي شناسـند و اقدامـات  مقتضي  براي  حفـظ  این  حق  

معمول  خواهند داشـت .

 2. اقداماتـي  کـه  کشـورهاي  طـرف  ایـن  میثـاق  به  منظـور تأمیـن  اعمـال  کامل  این  

حـق  بـه  عمـل  خواهنـد آورد، بایـد شـامل  راهنمایي  و تربیـت  فني  و حرفـه اي  و طرح  

برنامه ها و خط  مشـي ها و تدابیر فني  باشـد که  از لوازم  تأمین  توسـعه  مداوم  اقتصادي، 
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اجتماعي  و اشـتغال  تام  و مولد اسـت  تحت  شـرایطي  که  آزادي هاي  اساسـي  سیاسـي  و 

اقتصـادي  را براي  افـراد حفظ  نماید.

و در مـاده هفتم آمده اسـت: »کشـورهاي طـرف این میثاق حق هرکـس را به تمتع 

از شـرایط عادالنـه و مسـاعد کار کـه بـه ویـژه متضمـن مراتب زیر باشـد به رسـمیت 

مي  شناسند.«

الف. اجرتي که در اصل، امور ذیل را برای کلیه کارگران تأمین نماید.

مـزد منصفانـه و اجـرت مسـاوي بـراي کار، بـا ارزش مسـاوي و بـدون هیـچ نوع 

تمایـز. بـه ویـژه ایـن که زنـان تضمین داشـته باشـند کـه شـرایط کار آنـان پایین تر از 

شـرایط مورد اسـتفاده مردان نباشـد و براي کار مسـاوي مزد مسـاوي با مردان دریافت 

دارند.

مزایاي کافي براي آنان و خانواده شان طبق مقررات این میثاق.

ب. ایمني و بهداشت کار.

ج. تسـاوي فرصـت بـراي هرکـس کـه بتوانـد در خدمت خـود به مدارج مناسـب 

عالي تـري ارتقـاء یابـد، بـدون در نظر گرفتـن هیچگونـه مالحظات دیگـري جز طول 

مـدت خدمـت و لیاقت.

د. اسـتراحت، فراغـت و محدودیـت معقـول سـاعت کار و مرخصـي ادواري بـا 

اسـتفاده از حقـوق و همچنیـن مـزد ایـام تعطیـل رسـمي.

5. تأثیر تحریم های اقتصادی در نقض حقوق زنان بر اساس مستندات

یکی از اهرم های اصلی تحریم های اقتصادی، محدودیت دسترسی به منابع اقتصادی 

است که مهم ترین آنها تجارت برون مرزی می باشد، لذا دولت هدف از یک شریان اصلی 

که نیازهای مادی جامعه از طریق آن برآورده می شود را از دست می دهد و نبود ثروت 
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موجب می شود تا منابع الزم برای پیشبرد اهداف حقوق بشری موجود نباشد. برای مثال 

روشن است که ارتقای وضعیت دسترسی به منابع آموزشی، نیازمند صرف سرمایه های 

عظیم است و اگر کشوری به این منبع دسترسی نداشته باشد، قطعاً در پیشبرد اهداف با 

مشکل مواجه خواهد بود. )امین زاده، 1292: 183( با بررسی گزارش ها از کشورهایی چون 

عراق، برمه، هاییتی و ... که تحریم اقتصادی بر آنها اعمال شده این نتیجه به دست آمده 

که تحریم های اقتصادی اثر منفی بر حقوق زنان از جمله حق آموزش ، کار ، بهداشت و 

سالمتی و رفاه آنان در این کشورها داشته است.

بنـا بـر گـزارش یونسـکو کشـور عـراق پیـش از جنـگ خلیـج فـارس و تحمیـل 

تحریم هـای اقتصـادی یکـی از بهتریـن سیسـتم های آموزشـی منطقـه را داشـت، امـا 

تحریم هـا چنـان وضعیتـی را بـرای معلمـان عراقـی ایجـاد نمـود کـه بسـیاری از آنان 

یـا بـه رانندگـی تاکسـی مشـغول گردیدنـد و یـا در خیابان هـا سـیگار می فروختنـد و 

دانشـجویان بـرای خریـد کتاب هـا و مجـالت گدایـی می نمودنـد. )اسـدی، 1386: 66( 

همچنیـن مـدارس فاقـد کتاب درسـی کافی بودند. خدمـات آموزشـی در کمترین حد 

ممکـن بـود و تجهیـزات و سـاختمان های مـدارس بـه علت عـدم نگهـداری تخریب 

گردیدنـد. 4 در عـراق دسترسـی زنـان به آموزش مسـتقیماً تحـت تأثیـر تحریم ها بود. 

هیـچ پولـی برای اختصـاص به آموزش وجود نداشـت. فقـدان منابع مالی فـرار مغزها 

را بـه دنبـال داشـت، یعنـی معلمـان و اسـاتید دانشـگاه بـرای یافتن فرصت شـغلی به 

جاهـای دیگر رفتنـد. )الجواهـری، 2008: 302( 

در گـزارش نیویـورک تایمـز  از برمـه آمده اسـت که تحریـم منجر بـه از بین رفتن 

400000 شـغل در صنعت نسـاجی این کشـور شـده اسـت و بیشـترین تعداد افرادی 

4. Iraq, Education in Transition Needs and Challenges. UNESCO, 2004, P (III), p (VI).
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کـه شـغل خودشـان را از دسـت داده انـد، زنـان بودنـد. ایـن زنان بـرای تأمیـن هزینه 

زندگـی مجبـور بـه روسـپی گری در این کشـور شـده اند. )نیـکالس دی، 2003: 8(

با اعمال تحریم اقتصادی آمریکا در 1991 در هاییتی شـاهد بسـته شدن کارخانه های 

تولیـدی هسـتیم تـا آنجـا کـه تا ژانویـه سـال 1994 تنهـا 4 عـدد از 145 کارخانـه فعال 

بودنـد. تعـداد زیـادی از کارگـران که در بخش صنعت  مونتاژ مشـغول بودنـد از 44000 

نفـر در سـال 1991 بـه 8000 نفـر در سـال 1994 تقلیـل یافتنـد. زنـان کـه 80 درصـد 

از کارگـران صنعـت مونتـاژ بودنـد و حداقـل یک سـوم آنها سرپرسـت خانـوار بودند، 

سـخت ترین آسـیب را دیدنـد. با محاسـبه اینکه هر کارگر  مشـغول در صنعـت مونتاژ 6 

نفـر وابسـتگان فامیلـی خـود را حمایت مالـی می کرده اسـت. تقریباً یک چهـارم از یک 

میلیـون مـردم هاییتی منبع اصلی درآمد خـود را از دسـت داده بودند. )گیبونـز، 1999: 1500( 

گزارش هـا در سـال 1994 نشـان داد کـه 18 درصـد از زنـان هاییتـی دچـار سـوء تغذیه 

هسـتند. ایـن نرخ بـرای زنان روسـتایی 21 درصـد بود و کـم وزنی نوزادان متولد شـده 

از 10 درصـد بـه 15 درصـد افزایش یافته بـود. )گیبونـز، 1999: 1501(
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