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

        ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢
الــــردود علــــى قائمــــة القــــضايا واألســــئلة املتعلقــــة بــــالنظر يف التقريــــر     

  السادس الدوري
    

  *األرجنتني    

 
  

 .يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي  *  
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  اعتبارات عامة    
هذه الوثيقة املقدمة ردا على قائمة القضايا واألسئلة احملالـة مـن اللجنـة املعنيـة بالقـضاء             

على التمييز ضد املرأة ميكن اعتبارها أيضا نسخة تفصيلية للتقرير الدوري الـسادس لألرجنـتني              
ي ، حيــث بــذلت جهــود لكــي تتــضمن هــذه الوثيقــة التقــدم الــذ   ٢٠٠٧-٢٠٠٤عــن الفتــرة 

  .٢٠٠٧أحرزته األرجنتني مؤخرا فيما يتعلق باملسائل اجلنسانية منذ عام 
ري إيـضاحها عنـدما     جومع ذلك، يشار إىل أن املعلومات الواردة يف هـذه الوثيقـة سـي               

  .٢٠١٠يوليه /تقدم حكومة األرجنتني التقرير الدوري السادس إىل اللجنة يف متوز
بارات العامـة يف نفـس الوقـت الـذي تؤكـد      ومن مث، تود احلكومة أن تقدم بعض االعت        

فيه التزامها باالمتثال للتوصيات اليت تلقتـها مـن اللجنـة بـشأن االلتزامـات الدوليـة الـيت قطعتـها          
ومــن هــذا املنطلــق تــسعى احلكومــة إىل كفالــة اســتكمال هــذه الــردود عــن طريــق   . األرجنــتني

نوعــة وعلــى مــستويات معلومــات إضــافية مــن هيئــات رمسيــة أخــرى تعمــل لــدى وكــاالت مت  
ويرجع التأخري يف احلصول على هذه املعلومات يف معظم احلاالت إىل أن هذه اهليئـات               . خمتلفة

وجيب التأكيد على أنه علـى الـرغم مـن أن اهلـدف             . تعمل بصكوك مل جير اعتمادها إال مؤخرا      
مــن مجيــع هــو ضــمان التنفيــذ الــشامل التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  

جوانبه إال أن األرجنتني ركزت يف الـسنوات القليلـة املاضـية علـى املـسائل التاليـة الـيت تعتربهـا                      
  :احلكومة ذات أولوية

إحـدى األولويـات الـيت تـشكل خطـوة يف      : العنـف ضـد املـرأة جبميـع أشـكاله       )أ(  
عنف ضـد املـرأة يف    القانون الشامل املعين مبنع ال    - 485.26 اعتماد القانون    ياالجتاه الصحيح ه  

قــانون العنــف ضــد ”املــشار إليــه فيمــا بعــد بـــ  [عالقاهتــا الشخــصية واملعاقبــة عليــه واستئــصاله  
حيــث أنــه ينطــوي علــى تغــري عميــق يف النــهج املتبــع إزاء العنــف ضــد املــرأة ويتطلــب   ] “املــرأة

د مــساحات وأدوات ومؤشــرات ومــوارتنــسيقا واســع النطــاق جلميــع األطــراف املعنيــة وإجيــاد  
ومل تكـن هـذه باملهمـة اليـسرية حيـث أن اجمللـس            . جديدة لتنفيذه وسريانه يف مجيع أحنـاء البلـد        

 مـــن قائمـــة القـــضايا ٦ و ٥النقطتـــان (الـــوطين للمـــرأة هـــو الوكالـــة الرائـــدة لتنفيـــذ القـــانون 
  ؛)واألسئلة
واجهــت األزمــة املاليــة الدوليــة احلكومــة بالتحــدي  : تــأثري األزمــة علــى املــرأة  )ب(  

 تاسـتمر   يتدماج العدل والتنمية االقتصادية الـ     إ من   ة املتزايد درجة ال احلفاظ على ذي يشكله   ال
نفـذت احلكومـة جمموعـة مـن الـسياسات للتـصدي هلـذا التحـدي، مـع                  قـد   و. ٢٠٠٣منذ عام   

التوصــل إىل نتــائج مــشجعة مباشــرة أو غــري مباشــرة للمــرأة، إال أنــه مل يتــسن بعــد قيــاس األثــر 
  ؛)٤ و ٣ان النقطت(بالتفصيل 
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إدمــــاج املنظــــورات اجلنــــسانية يف مجيــــع الــــسياسات والــــربامج واملــــشاريع    )ج(  
االجتماعية واالقتصادية اليت ال ميكن من الناحية التقليدية هلـذا النـهج املتكامـل الوصـول إليهـا،             

 ٦ و   ٣النقـاط   . (وتعزيز وضع تشريع لتيسري احلصول علـى حقـوق املـرأة وتوسـيعها وضـماهنا              
  ؛)١٧ و ١١ و ٨ و

اجلهود املتواصلة للتوعية والتدريب وزيـادة اآلثـار املتعلقـة بالقـضايا اجلنـسانية                )د(  
وتكافؤ الفرص يف مجيع أحنـاء البلـد يف جمـايل االتـصال ووسـائط اإلعـالم عـن طريـق احلمـالت            
واألنشطة اليت يشارك فيها املقدمون واملسؤولون واجملتمع ككل بغيـة القـضاء علـى التنميطـات                

  ).٦ و ٤النقطتان (نسانية والتمييز اجلنساين اجل
  

  قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالنظر يف التقارير الدورية لألرجنتني    
نظـــر الفريـــق العامـــل ملـــا قبـــل الـــدورة يف التقريـــر الـــدوري الـــسادس لألرجنـــتني            

)CEDAW/C/ARG/6(.  
  

  حملة عامة    
وينبغـي أن  . اد التقريـر الـدوري الـسادس     يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن عملية إعد        ‐ ١

تتضمن هذه املعلومات اإلدارات واملؤسسات احلكومية اليت شاركت يف إعداد التقرير وطبيعـة             
ومدى مشاركتها وأن تبني ما إذا كانت قد جرت استشارة املنظمات غري احلكوميـة، ومـا إذا                 

  .قرير وقدم بعد ذلك إىل الربملانكانت احلكومة قد اعتمدت الت
 عـن حالـة املـرأة    ،يتضمن التقرير بيانات إحصائية حمدودة جدا، مصنفة حبسب اجلـنس    ‐ ٢

ى تقــدمي معلومــات عــن حالــة مجيــع البيانــات وحتليلــها يف جــير. يف جمـاالت مــشمولة باالتفاقيــة 
. البلد بوجه عام، وبيان إىل أي مدى مجعت هذه البيانات على أسـاس كـل جـنس علـى حـدة                    

اليت تعتزم هبا احلكومة حتسني عملية مجع البيانات املفـصلة حـسب اجلـنس    ويرجى بيان الطريق  
  .فيما يتعلق باجملاالت اليت تشملها االتفاقية

يغطي التقرير الدوري السادس لألرجنـتني عـن تطبيـق االتفاقيـة الـذي قـدم إىل اللجنـة                     
ــاين    ريــر التق؛ ويقــدم ٢٠٠٧ديــسمرب / إىل كــانون األول٢٠٠٤ينــاير /الفتــرة مــن كــانون الث

ــردا ــسياسات الـــيت أدخ    سـ ــة والـ ــها احلكومـ ــود الـــيت بذلتـ ــعا للجهـ ــدم  موسـ ــه التقـ ــها وأوجـ لتـ
أحرزهتا أثناء تلـك الفتـرة، ويوضـح الـصعوبات الـيت جـرت مواجهتـها منـذ أزمـة                    اليت   الرئيسية
ومـن الواضـح أن   .  والنتائج اليت جرى التوصل إليهـا يف ضـوء هـذه األحـداث     ٢٠٠٢-٢٠٠١

يــسمح هلــا اآلن بــالرد علــى األســئلة عــن طريــق تقــدمي معلومــات جديــدة  األرجنــتني يف وضــع 
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 على الرغم من أنـه جيـب االعتـراف بـأن هنـاك بعـض اجملـاالت                  ،وهامة ووصف نتائج ملموسة   
  .اليت ستتطلب مزيدا من العمل إذا كان لنا أن حنقق نتائج أفضل

 شـكل مبـادرات   مستمر على سبيل املثال، فيمـا يتعلـق مبـسألة اإلحـصاءات يف      والعمل    
يانــات مــصنفة حــسب اجلــنس فحــسب، ملموســة وسياســات مــصممة لــيس مــن أجــل وضــع ب

ــا ــام شــامل           كم ــق نظ ــضا لتحقي ــا أي ــه، وإمن ــدورة يف تعليقات ــل ال ــا قب ــل مل ــق العام ــرح الفري يقت
. للمؤشــرات اجلنــسانية لتــوفري املــدخالت الالزمــة لــصياغة سياســات عامــة أكثــر دقــة وفعاليــة   

 أنشئ عـدد مـن اآلليـات يف جمـال العنـف اجلنـسي حيـث تكـون األولويـة                     ولتحقيق هذا اهلدف  
العنـف الـذي    كافحة  للحصول على إحصاءات ومؤشرات متعلقة باجلنس، مثل املرصد املعين مب         

أبريـل  /، الـذي أقـر يف نيـسان       )قـانون العنـف ضـد املـرأة       ( 485.26جرى النص عليه يف القـانون       
 وال يـزال إنـشاء اجمللـس هلـذا املرصـد يف      .لته الرائدةاويكون اجمللس الوطين للمرأة وك   ،  ٢٠٠٩

اآلليـة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة؛ برنـامج مدتـه سـنتان لربنـامج                : ٥انظر النقطة   (مراحله املبكرة   
وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن اإلحـصاءات املتاحـة وضـعها        ). ARG/09/16األمم املتحدة اإلمنائي    

لإلحــصاء والتعــداد، ووزارة العمــل والعمالــة والــضمان املعهــد الــوطين عــدد مــن اهليئــات مثــل 
ــوطين     ــة، واجمللــس ال ــة االجتماعي ــدفاع، ووزارة الــصحة، ووزارة التنمي االجتمــاعي، ووزارة ال
لتنسيق الـسياسات االجتماعيـة باسـتخدام نظـام املعلومـات والرصـد والتقيـيم اخلـاص بـالربامج                   

ويوجـد أيـضا   . عين باألهداف اإلمنائية لأللفيـة  والتقرير القطري امل SINTYSاالجتماعية، ونظام   
 ملكافحة العنف العـائلي     هاالنظام اإلحصائي التابع حملكمة العدل العليا الذي يقوم بتشغيله مكتب         

  ). الصادر عن احملكمة العليا١٣/٢٠٠٩األمر رقم (ومكتب املرأة 
ائل وشــواغل  وكمــا جــرت اإلشــارة إليــه يف الرســالة املرفقــة، يعــاجل هــذا التقريــر مــس   

ــسادس       ــدوري الـــ ــر الـــ ــر يف التقريـــ ــذي نظـــ ــل الـــ ــق العامـــ ــة حـــــسب طلـــــب الفريـــ معينـــ
)CEDAW/C/ARG/6(     ــد ــد مــن املعلومــات والتفاصــيل عن ــه ســيجري أيــضا تقــدمي املزي ، إال أن

  .يوليه/عرض التقرير السادس يف اللجنة يف متوز
امات واسـعة   وتلقى اجمللس الـوطين للمـرأة عنـد إعـداد التقريـر الـدوري الـسادس إسـه                   

النطاق من خمتلف وكاالت احلكومة الـيت قـدمت معلومـات بـشكل مباشـر أو غـري مباشـر مـن              
وقُـدِّمت مـسامهات أيـضا مـن        . خالل عـضويتها يف اجمللـس التنفيـذي للمجلـس الـوطين للمـرأة             

  .اجمللس االحتادي للمرأة وهو اهليئة اليت متثل املقاطعات يف اآللية الوطنية للنهوض باملرأة
  :جرت استشارة اهليئات والوكاالت واملؤسسات التاليةو  
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  السلطة التنفيذية    
  :اآللية الوطنية للنهوض باملرأة  )أ(

  ؛اجمللس الوطين للمرأة  
  ؛)مكتب رئيس الدولة(اجمللس الوطين لتنسيق السياسات االجتماعية   

  :متثيل املرأة على الصعيد الدويل  )ب(
   الدولية والديانة؛وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة  

  املعهد الوطين ملكافحة التمييز وكراهية األجانب والعنصرية؛  )ج(
صـوب خطـة وطنيـة    ”: ١٠٨٦/٢٠٠٥مرسـوم رقـم   (وزارة العدل وحقوق اإلنـسان      

  ؛)“ملكافحة التمييز
ــين مبرصــد امل  )د( ــون     املع ــة والتلفزي ــة لإلذاع ــة االحتادي ــز؛ اللجن ــث  (كافحــة التميي ــة الب جلن

؛ أمانة وسائط اإلعالم؛ اجمللس الوطين للمـرأة؛ املعهـد الـوطين ملكافحـة التمييـز        )ابقااالحتادية س 
  وكراهية األجانب والعنصرية؛

  رصد اجلنسانية؛ وزارة الدفاع؛ مجملس السياسات اجلنسانية و  )هـ(
 مكـان يف  بـني الرجـل واملـرأة       الفرص  تكافؤ  ملساواة يف املعاملة و   املعنية با اللجنة الثالثية     )و(

العمل؛ مكتب التنسيق للعدل بني اجلنسني واملساواة يف الفـرص التـابع لـوزارة العمـل والعمالـة             
  والضمان االجتماعي؛

املكاتــب أو الــربامج اجلنــسانية أو املمثلــون اجلنــسانيون يف معظــم الــوزارات وأمانــات     )ز(
  الدولة؛

  .الوطين للمرأة وتعمل من خالل اجمللس ،مكاتب املرأة يف مجيع مقاطعات البلد  )ح(
  

  السلطة التشريعية    
ين وخمتلـــف جلـــان جملـــس نـــواب طجملـــس شـــيوخ الكـــونغرس الـــو: الـــدائرة النـــسائية  

  .الكونغرس الوطين
  

  السلطة القضائية    
  .مكتب مكافحة العنف العائلي ومكتب املرأة: حمكمة العدل العليا  
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  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
 خمتلــف التــدابري والقــوانني الــيت اعتمــدت علــى املــستويني االحتــادي    يــشري التقريــر إىل  ‐ ٣

يرجـى تقـدمي معلومـات مفـصلة        . واحمللي يف السنوات األخرية للنهوض حبالـة املـرأة أو حتـسينها           
عن اجلهود اليت اضطلعت هبا احلكومة من أجـل تنفيـذ تلـك القـوانني والتـدابري تنفيـذا فعـاال يف              

  .ستويني االحتادي واحمللي، خالل الفترة قيد االستعراضمجيع أرجاء البلد، على امل
، اجلـزء الثـاين، الفقرتـان    A/59/38انظـر  (أوصت اللجنـة، يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة        ‐ ٤

بــأن تــدرج الدولــة الطــرف املنظــورات اجلنــسانية يف مجيــع سياســاهتا وبراجمهــا  ) ٣٧٣ و ٣٧٢
ودعـت  . فـل دعمهـا هلـدف املـساواة بـني اجلنـسني           ومشاريعها االجتماعيـة واالقتـصادية مبـا يك       

يرجــى تقــدمي . اللجنــة أيــضا الدولــة إىل تقيــيم هــذه التــدابري وأثرهــا علــى املــرأة بــشكل دوري  
ــشاريعها         ــا وم ــر سياســاهتا وبراجمه ــيم أث ــة لتقي ــا احلكوم ــضطلع هب ــود ت ــة جه معلومــات عــن أي

  .االجتماعية واالقتصادية على املرأة
، سياسـة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ألزمـة املاليـة الدوليـة الـيت حـدثت يف            اتبعت احلكومة، منذ ا     

فعالة لتخفيف اآلثار الضارة لألزمة اليت قد تـؤثر علـى اقتـصاد البلـد، ألنـه علـى الـرغم مـن أن                 
معظم البلدان املتقدمة النمو كانت األكثر تضررا من جراء األزمة إال أن تـداعياهتا طالـت كـل                 

سبق هلا مثيل يف تاريخ العامل احلـديث، كمـا اعترفـت بـذلك              وهذه األزمة مل ي   . مكان يف العامل  
مجيــع الوكــاالت الدوليــة، وخباصــة منظمــة العمــل الدوليــة الــيت أصــدرت أرقامــا عــن معــدالت 

منظمـة العمـل الدوليـة،    ( مليون وظيفة على الصعيد العـاملي       ٥٣البطالة املرتفعة وقدرت فقدان     
  ).التينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا ال: ٢٠٠٩ اجتاهات العمالة العاملية

وعاجلت االستراتيجية اليت اعتمدهتا احلكومة احلالة العاملية عن طريـق الـسياسات ذات               
التأثري الكبري، مبا فيها تـدخل الدولـة للمحافظـة علـى عمليـات اإلنتـاج واالسـتهالك والتـصدير                    

 جمــال التركيــز األساســي واختلــف. الــيت تعطــي األولويــة لإلدمــاج االجتمــاعي مــع منــو اإلنتــاج
للتدابري املتخذة عن الوصفات التقليدية للتكيف االقتصادي وهتدئة االقتصاد بغيـة تـاليف فقـدان        

وكـان اهلـدف مـن الـسياسات        . الوظائف عن طريـق حتفيـز االسـتهالك واحملافظـة علـى اإلنتـاج             
عتبـار الواجـب ألشـد      فذت حتقيق املزيد من العدل يف توزيع الـدخل، مـع إيـالء اال             العامة اليت نُ  

  .فئات السكان ضعفا
وتـسعى احلكومــة مــن خــالل أهــم سياسـاهتا وبراجمهــا ومــشاريعها إىل مواصــلة توطيــد     

حبقـوق اإلنـسان عـن طريـق تعزيـز منـوذج لإلدمـاج االجتمـاعي والعـدل          سياستها العامة املعنيـة   
اء مبركـز املـرأة ووضـعها       وتكافؤ الفرص، إال أهنا حتاول أيضا تقدمي مناظري جنسانية بغية االرتق          

  .يف خمتلف اجملاالت وفقا التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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ــربامج        ــسياسات وال ــسانية يف ال ــاظري اجلن ــة إدمــاج املن وكانــت إحــدى توصــيات اللجن
ويوضــح . واملــشاريع االجتماعيــة واالقتــصادية مبــا يكفــل دعمهــا هلــدف املــساواة بــني اجلنــسني

موعة من السياسات الـيت اعتمـدت يف جمـاالت االهتمـام هـذه تأثرياهتـا املختلفـة، ففـي                    حتليل جم 
بعض احلاالت كانت الـسياسات مبتكـرة وهلـا نتـائج هامـة، أمـا يف احلـاالت األخـرى فكانـت                      

ويــصف هــذا التقريــر اآلن يف . بدائيــة حتمــل يف طياهتــا طرقــا واعــدة إلدمــاج املنــاظري اجلنــسانية
ن السياسات والـربامج والقـوانني الـيت تـؤثر علـى االقتـصاد والـدخل والعمالـة                  البداية جمموعة م  

من حيث تكافؤ الفرص مما كان له آثـار متفاوتـة مباشـرة وغـري مباشـرة علـى املـرأة، مث يـصف              
التقرير اخلربة اليت اكتسبتها األرجنتني يف تنفيذ السياسات اجلنسانية يف اجملـاالت غـري التقليديـة                 

  .وطين ووسائط االتصالمثل الدفاع ال
  

السياسات والربامج والتدابري والتشريعات واملشاريع العامة الـيت سـاعدت علـى إبطـال               -ألف 
آثار األزمة العاملية والـيت هلـا أثـر مباشـر أو غـري مباشـر علـى املـرأة يف خمتلـف اجملـاالت              

  )االقتصاد والدخل وتكافؤ الفرص والعمالة والضمان االجتماعي(
  اسات اجلنسانية يف جمال الدفاع الوطينالسي  -باء 
  

  االقتصاد وسياسة الدخل  -ألف   
  االقتصاد االجتماعي    

 “Manos a la Obra”أنــشأت اخلطــة الوطنيــة للتنميــة احملليــة واالقتــصاد االجتمــاعي   
 برناجما بـدأ بتـدعيم املـشاريع االجتماعيـة واإلنتاجيـة، مث هيـأ حلـوال                ٢٠٠٣يف عام   !) فلنعمل(

التدريج لتلبية احلاجة إىل تدعيم األحوال االقتـصادية مـن أجـل حتقيـق إدمـاج اجتمـاعي                  بديلة ب 
  .أصيل وعادل

إحدى اخلطوات التخلي عن مفهوم التعامـل مـع املـشروع اإلنتـاجي بـصورة               كانت   و  
حتديـدها بالنـسبة لإلنتـاج    واسـتنادا إىل البيانـات املـوجزة الـيت جـرى            . منفصلة وخارج الـسياق   

ــي أُدجمــ  ــاج      احملل ــدعم اإلنت ــممت األدوات ل ــبعض وُص ــضها ال ــع بع ــصادية م ــادرات االقت ت املب
وجرت صياغة خمتلف االستراتيجيات حلل املشاكل بالنـسبة للحجـم، ممـا خيفـض مـن تكـاليف               

وفضال عـن ذلـك جـرى التوصـل إىل اتفاقـات مؤسـسية              . املشاريع وحيسن إدارهتا بصورة عامة    
ية ومنظمات اجملتمع املدين بغية تعزيز استدامة املـشاريع         بني سلطات املقاطعات والسلطات احملل    

  .اإلنتاجية
ومن اخلطوات األخرى اليت اختذت إنشاء هياكل لـدعم عمليـات التـسويق الـيت يـتعني               

  .قامتهاإالتجارية األعمال ب املشتغلنيعلى 
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والــسجل الــوطين ملقــدمي   ) Monotributo Social(ومكَّــن نظــام الــضرائب املبــسط      
مقــدمي اخلــدمات مــن إصــدار فــواتري خلــدماهتم   ) 25.865أدخــل مبوجــب القــانون  (ت اخلــدما

ــادة حجــم املبيعــات، باإلضــافة إىل إدمــاج اســتعمال خــدمات        ومنتجــاهتم كمــا مكــن مــن زي
الصناديق اخلريية يف نظام الـضمان االجتمـاعي لألعـضاء وأسـرهم، وأن تـصبح هـذه اخلـدمات                  

  . يف املائة من مقدمي اخلدمات٦٠نساء وتشكل ال. من اجلهات املوردة للدولة
 عـالوة أسـرية لكـل طفـل دون سـن            ٢٠٠٩وقد تلقى مجيع دافعي الضرائب منذ عام          

  ).monotributistas( سنة مبوجب نظام الضرائب املبسط ١٨
وأنشئ برنامج الصندوق الوطين لالئتمان البالغ الصغر واالقتـصاد االجتمـاعي يف عـام                
؛ ويتـألف  26.117 وعلـى أسـاس القـانون    Manos a la Obraوطنيـة   يف سـياق اخلطـة ال  ٢٠٠٦

جملس هذا الربنامج من ممثلني عـن اجمللـس الـوطين للمـرأة ومثـان وزارات ووكـاالت أخـرى يف                     
وزارة التنميـــة االجتماعيـــة، ووزارة العمـــل، ووزارة (جمـــال التنميـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة 

عهد الوطين للتعلـيم الفـين، واملعهـد الـوطين للتكنولوجيـا            االقتصاد، ووزارة التعليم من خالل امل     
الزراعية، واملعهد الوطين للتعاونيات واالقتصاد االجتماعي، واملعهد الـوطين لـشؤون الـشعوب             

  ).األصلية
وأنشئ جملس السياسات اجلنسانية التابع للوزارة ومرصد اجلنـسانية لـصياغة سياسـات        

ونتيجة لـذلك، جـرى     . كات التعاونية لالئتمان بالغ الصغر    النهوض باملرأة ومشاركتها يف الشب    
 يف ٩٠شــكلت النــساء أكثــر مــن نــسبة ( مــن مقــدمي اخلــدمات حــىت اآلن ٧٨ ٠٠٠تــسجيل 

 يف املائـة  ٦٠شـكلت النـساء نـسبة    ( مـن مقيِّمـي القـروض        ٥ ٣٠٠، مع أكثـر مـن       )املائة منهم 
 ٢٠٠ إمجــايل قــدرهلــغ ب مب٢٠٠٩ قــرض يف عــام ١٠٠ ٠٠٠وجــرى مــنح أكثــر مــن ). منــهم

  .مليون بيسو
 تـشكيل  -وزارة التنميـة االجتماعيـة   ): األرجنتني تعمـل  (Argentina Trabajaبرنامج   

 كـأداة أساسـية لإلدمـاج       ٢٠٠٩أكتـوبر   /بدأ هذا الربنـامج يف تـشرين األول       : تعاونيات عمالية 
ل  وظيفــة مــن خــال١٠٠ ٠٠٠االجتمــاعي عــن طريــق العمــل املــدفوع األجــر وبغــرض إنــشاء 

  .التعاونيات العمالية
:  عـامال وتكـون مـسؤولة عـن تنفيـذ األشـغال العامـة              ٦٠وتتكون التعاونية من حوايل       

املرافق الصحية واهلياكل األساسـية احلـضرية واهلياكـل األساسـية اجملتمعيـة واإلسـكان وحتـسني                 
  .املساحات اخلضراء

ارة العمــل ووزارة التعلــيم وتنفــذ وزارة التنميــة االجتماعيــة الربنــامج بالتنــسيق مــع وز   
  .والشرط الوحيد لاللتحاق هو االفتقار إىل دخل أسري. والبلديات
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ويــشكل الربنــامج جــزءا مــن سياســة متكاملــة إلجيــاد فــرص العمــل والتــدريب وتعزيــز   
املنظمات التعاونية اليت تدر الدخل لألسر الضعيفة اجتماعيا عـن طريـق األشـغال العامـة احملليـة                  

  .ف االجتماعية يف أفقر املناطقوحتسني الظرو
ويلتحق العمال بالربنامج بوصفهم من مقدمي اخلدمات االجتماعيـة وجتـري تغطيتـهم               

. مبوجــب نظــام الــضرائب املبــسط الــذي يــضمن هلــم اســتحقاقات التقاعــد وعــالوات األطفــال
 وحيـصل أعـضاء   . وحيق للعمال مقابل إسهام شهري صغري استعمال خدمات الصناديق اخلرييـة          

التعاونيـــات علـــى أجـــر شـــهري مـــن خـــالل بطاقـــة شخـــصية صـــادرة عـــن املـــصرف الـــوطين 
ومن متطلبات الدولة أن جيري الدفع لكل عامل على حنو شفاف من أجـل العمـل                 . لألرجنتني
  .الذي قام به

وسيحــصل العمــال علــى دورات تدريبيــة يف عمليــات التعاونيــات الــيت جيريهــا املعهــد     
  .تصاد االجتماعي، ووزارة التنمية االجتماعية، ووزارة العملالوطين للتعاونيات واالق

  .وسترصد اجلامعات الوطنية الربنامج بغية حتقيق قدر أكرب من الشفافية  
ــة       ــة االجتماعي ــة العمــل إىل وزارة التنمي ــرا شــهريا عــن حال ــة تقري . وســتقدم كــل بلدي

  . الربنامجومبجرد إمتام إحدى األشغال العامة ُتستبدل بأخرى يف إطار نفس
  . رجال٢٧ ٥٤٤ امرأة و ٢٢ ٢٩٣والتحق بالربنامج حىت اآلن   

  
  تدابري دعم الدخل    

ــديل          ــل للتع ــدار األجــر األدىن القاب ــى مق ــة أدخلــت عل ــيريات تدرجيي ــاك تغ كانــت هن
ــشة ــدار   ٢٠٠٨أغــسطس /ففــي آب. للمعي ــذا املق ــغ ه ــه يف   ١ ٢٠٠ بل ــسو؛ وجــرت زيادت  بي

ــاير / وبلـــغ يف كـــانون الثـــاين بيـــسو؛ ١ ٤٠٠ إىل ٢٠٠٩أغـــسطس /آب  ١ ٥٠٠: ٢٠١٠ينـ
ــة    . بيــسو ــة والــضمان االجتمــاعي، باالشــتراك مــع وزارة التنمي واختــذت وزارة العمــل والعمال

االجتماعية، جمموعة من التدابري لتعزيز دخل أقل العمال أجـرا واحلاصـلني علـى االسـتحقاقات             
دفــع مبــالغ  ٢٠٠٨ديــسمرب /ألولوقــررت الوزارتــان يف كــانون ا. املاليــة للــضمان االجتمــاعي

إضافية للعمال احلاصلني على احلد األدىن لألجور وملتلقـي املعاشـات التقاعديـة غـري اإلسـهامية                 
وتــصل هــذه املبــالغ إىل . واملــستفيدين مبوجــب خطــط األســرة وخطــط رؤســاء األســر املعيــشية

ــى احلــد األدىن لألجــور و    ٢٠٠ ــسو للعمــال احلاصــلني عل ــسو للمــستف ١٥٠ بي يدين خبطــة  بي
  .لألسرة أو خطة لرؤساء األسر املعيشية وملتلقي املعاشات التقاعدية غري اإلسهامية
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  الضمان االجتماعي    
  إنشاء النظام الوطين املتكامل للضمان االجتماعي    

هلـذا النظـام    ) ٢٠٠٨نـوفمرب   /الذي أقـر يف تـشرين الثـاين        (26.428أشار إنشاء القانون      
 علـى املــوارد الناجتـة عــن اإلسـهامات الشخــصية الـيت تــديرها إدارة     الـوطين إىل حـصول الدولــة  

صــناديق التقاعــد واملعاشــات التقاعديــة الــيت تــضاف إىل مــوارد نظــام التوزيــع لتــشكل إمجــايل    
ــتدامة    ــوارد صــندوق ضــمان االس ــال      . م ــة رأس امل ــة محاي ــصندوق كفال ــذا ال ــن ه ــرض م والغ

وكـان إلنـشاء    . تكامـل للـضمان االجتمـاعي     الستخدامه يف دفع اسـتحقاقات النظـام الـوطين امل         
للنــساء، حيــث تــشكل النــساء نــسبة هــذا النظــام أثــر رئيــسي علــى حالــة الــضمان االجتمــاعي  

  .يف املائة من املنتفعني به ٧٥
حتديد نظام الرمسلة أثناء احلياة العملية للمنـضمني إليـه؛ والعمـر املتوقـع يـشكل                وجيري    

ونتيجـة لـذلك، وحيـث أن العمـر     .  املعاشـات التقاعديـة  أهم املتغريات يف حساب اسـتحقاقات    
املتوقــع للنــساء أطــول مــن العمــر املتوقــع للرجــال، وبــسبب الفــوارق يف األجــور بــني الرجــال    

وهبذا فالفجوة يف األجور يف سـوق       . والنساء، فإن املعاشات التقاعدية للنساء أقل منها للرجال       
وعلـى سـبيل املثـال تكـشف مقارنـة          . بعـد التقاعـد   العمل أثناء احلياة العملية تظهر مـرة أخـرى          

بـني متوســط املعاشــات التقاعديــة للرجــال والنــساء الــذين حيــصلون علــى أجــور متــساوية أثنــاء  
 بيـسو   ١٠١عـن فـارق قـدره حـوايل         )  سنة لكـل مـن اجلنـسني       ٦٥حىت سن   (فترات إسهامهم   

ات املعهــد الــوطين  بيــسو وفقــا لبيانــ٥٨٢: حمــسوبة علــى أســاس متوســط األجــر يف االقتــصاد(
حيــث أن املــبلغني مهــا  )  الدراســة االستقــصائية لألســر املعيــشية الدائمــة  -لإلحــصاء والتعــداد 

  . بيسو على التوايل٧٠٧ بيسو و ٨٠٨
وتعود النسبة املرتفعة للنساء بني جممـوع متلقـي اسـتحقاقات الـضمان االجتمـاعي إىل                  

 سـنة مـن غـري    ٦٥م مجيع مـن تعـدوا سـن     والذي أدخل يف النظا    ٢٠٠٦التدبري الذي اختذ عام     
  .احلاصلني على استحقاقات وليس لديهم سجل كاف من اإلسهامات، وأغلبيتهم من النساء

 يف املائـة مـن      ١٤٢وزادت التغطية اإلمجالية الستحقاقات الـضمان االجتمـاعي بنـسبة             
ني يف  مــن املــتلق٨٠٠ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٣ مــن املــتلقني هلــذه االســتحقاقات يف عــام  ٣٣٠ ٠٠٠
ويعـود الفـضل يف هـذه الزيـادة الكـبرية إىل إلغـاء القيـود علـى احلـصص                    . ٢٠٠٩أبريـل   /نيسان

وبالتــايل جــرى توســيع نطــاق هــذا االســتحقاق  . عنــد مــنح املعاشــات التقاعديــة لكبــار الــسن 
  .ليشمل مجيع من تعدوا سن السبعني يف البلد ممن ليس لديهم محاية اجتماعية

، واالتفاقـات مـع    ) محلـة  ١ ٠٠٠أكثر من   (مالت امليدانية   وعالوة على ذلك عملت احل      
الن عــن احلــق يف لإلعــ، وافتتــاح مراكــز خــدمات جديــدة ) اتفــاق١ ٢٠٠أكثــر مــن (البلــديات 
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احلــصول علــى املعاشــات التقاعديــة للــضمان االجتمــاعي علــى تعزيــز وعــي اجلمهــور هبــذا احلــق  
اشـات التقاعديـة للـضمان االجتمـاعي بـني      وزادت أيضا مبالغ مجيـع املع   . وإمكانية احلصول عليه  

وبوجــه خـاص، زادت االسـتحقاقات لألمهــات   .  يف املائـة ٤١٣ بنـسبة  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٣عـامي  
 يف  ٢٤٠ أطفـال أو أكثـر وزادت تغطيـة املعاشـات التقاعديـة لإلعاقـة بنـسبة                  سـبعة الاليت لديهن   

  .املائة
  

  الربنامج الشامل لعالوة األطفال    
 وأدمــج يف القــانون ١٦٠٢/٠٩ الــذي أنــشئ مبوجــب املرســوم يتكــون هــذا الربنــامج،  
نظام فرعي غري قـائم علـى االشـتراكات للعـالوات           ”، من   )جدول العالوات األسرية   (24.714

الــشاملة لألطفــال مــن أجــل احلمايــة االجتماعيــة، موجــه إىل األطفــال واملــراهقني املقــيمني يف    
وة أسـرية أخـرى يـنص عليهـا القـانون احلـايل              ال يتلقون أية عـال     نمجهورية األرجنتني، من الذي   

 مـن   ١ مـن املـادة      ٣الفقـرة   (“ وأفراد األسر من العاطلني أو العـاملني يف االقتـصاد غـري الرمسـي             
  ).24.714القانون 
ويستبعد من هذا االسـتحقاق العـاملون يف االقتـصاد غـري الرمسـي الـذين يزيـد أجـرهم                      

  ).٣املادة  (ابل للتعديل للمعيشةعن األجر األدىن الق
وتتكون العالوات الشاملة لألطفال من أجل احلماية االجتماعية من مـدفوعات نقديـة      

ــدين أو مرشــد أو وصــي أو قريــب إىل        ــدفع إال ألحــد الوال ــضرائب ال ت ــاة مــن ال شــهرية معف
 سـنة، أو دون اعتبـار للـسن    ١٨الدرجة الثالثة من قرابة الدم النسبة لكل طفل معال حىت سـن     

لـق باألطفـال ذوي اإلعاقـة، مـع االشـتراط يف كـل مـن احلـالتني أال يكـون الطفـل مـن                         فيما يتع 
 أو 24.714العاملني أو املتحررين أو املـتلقني ألحـد االسـتحقاقات املنـصوص عليهـا يف القـانون                

 أطفـال األسـرة املـستحقني علـى     وتـدفع هـذه العـالوة لكـل طفـل مـن      . يف تعديالته أو ملحقاته  
  ). مكرر١٤املادة ( التراكمية القصوى املبلغ املدفوع خلمسة أطفال تتجاوز قيمتها أال

وحىت يكون الطفل مؤهال للحصول على هـذا االسـتحقاق، جيـب أن يبلـغ مـن العمـر                     
وجيـب أن جيـري تـسجيل جـدول إمتـام الفحـوص الـصحية واللقاحـات                 .  سنوات على األقل   ٤

ال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني محـس           وجيب أيضا تسجيل االلتحاق اإللزامي لألطف     . اإللزامية
  ). مكررا ثانيا١٤املادة ( سنة يف مؤسسات التعليم العام ١٨سنوات و 

 مليـون مـن األطفـال واملـراهقني دون سـن            ٣,٥ويغطي هذا الربنامج يف الوقت احلايل         
  . سنة١٨
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  تكافؤ الفرص واملساواة يف العمالة    
عاملة وتكافؤ الفرص بـني الرجـل واملـرأة يف مكـان            اللجنة الثالثية املعنية باملساواة يف امل       

كان اإلسهام الرئيسي هلذه اهليئة إجراء حوار اجتماعي مدته عشر سنوات بـني الدولـة               : ملالع
ونقابات العمال وأرباب العمل جنح يف وضع طلب املساواة يف احلقـوق بـني الرجـل واملـرأة يف                   

ول األعمال مبـساندة مـن أرفـع الـسلطات          مسائل العمالة والنضال من أجل حتقيق ذلك يف جد        
ر احلــوار أيــضا إنــشاء مكتــب التنــسيق اجلنــساين التــابع لــوزارة العمــل ومكتبــها   ويــّس. الوطنيــة

واللجنة الثالثيـة عـضو يف املكتـب االحتـادي للعمـل            . االستشاري بشأن العنف يف مكان العمل     
  . يف املقاطعاتةإدارات العمالالذي ينسق أعماهلا مع 

ــسنوية الــيت جــرت صــياغتها يف ضــوء     وتنفــذ   ــها االســتراتيجية ال ــة خطت ــة الثالثي  اللجن
أهــدافها العامــة لتعزيــز املــساواة يف املعاملــة وتكــافؤ الفــرص يف العمالــة مــن منطلــق العــدل بــني  

وتيـسر االجتماعـات    . اجلنسني واستخدام احلوار االجتماعي بوصفه أسلوهبا املفـضل يف العمـل          
  . حيضرها أيضا اجمللس الوطين للمرأة، من إجراء حوار ثالثي وديالعامة الشهرية، اليت

املـرأة والعمـل   ” توجيه االنتباه إىل االحتفال بـاليوم الـدويل للمـرأة حتـت شـعار           جيريو  
وكـان اهلـدف مـن      . “سيناريوهات جديدة لاللتزام االجتمـاعي    : واألسرة يف االقتصاد احلقيقي   

 احنــالل النمــوذج التقليــدي لألســرة ودخــول أعــداد هــذه املناســبة إقامــة مناقــشة حــول مــشكلة
ضــخمة مــن النــساء إىل ســوق العمــل واالقتــصاد احلقيقــي ومناقــشة االحتياجــات القانونيــة          
والسياسية املعينة اليت جيب الوفاء هبا عنـد إعـداد الوسـائل املمكنـة لتنـاول املطالـب االجتماعيـة                  

للجنـة الثالثيـة، ورئـيس اجمللـس الـوطين        وحـضر هـذه املناسـبة وزيـر العمـل، ورئـيس ا            . اجلديدة
وجتاوز جممـوع   . للمرأة، باإلضافة إىل ممثلي احتادات النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل         

  . شخص٥٠٠عدد احلاضرين 
وفيما يتعلق باملقاطعات، تعقد اللجنة الثالثية اجتماعات إقليمية تسعى فيها إىل زيـادة                

املنطقـة  : ثية؛ وجرى عقد اجتمـاعني للجنـة الثالثيـة يف املقاطعـات           عدد املنظمات االحتادية الثال   
ومنطقــة ) خوخــوي وكاتاماركــا والريوخــا وتوكومــان وســانتياغو ديــل اســتريو      (الــشمالية 

  .)١()نتري ريوس وميسيونس وفورموزا وتشاكوإكوريينتس و(الشمال الشرقي 
ويف . “ة تكـافؤ الفـرص    أدلـ ”وتتضمن األنشطة الرئيسية للجنة الثالثية إصدار سلـسلة           

األربعــة أشــهر األوىل مــن الــسنة نــشرت كتيــبني يف هــذه السلــسلة بتمويــل مــن وزارة العمــل     

__________ 
املنطقة الشمالية واملنطقة الشمالية الشرقية واملنطقـة       : من املقرر عقد أربعة اجتماعات إقليمية يف السنة احلالية          )١(  

  .الوسطى وكويو
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وتعـاون اجمللـس   . نـشرات تـدعم هـذه املـسألة    سـت  غطي أيـضا   يوالعمالة والضمان االجتماعي    
  .الوطين للمرأة فيما يتعلق مبحتويات وإنتاج املطبوعات

العـدل بـني اجلنـسني يف الــسياسة    ” ١رقـم  : ت التاليــةوجـرى حـىت اآلن إنتـاج الكتيبـا      
  “أنظمة احلماية ومكافحة التمييز” ٢؛ ورقم ٢٠١٠فرباير / شباط٢٨، نشر يف “العامة

وضمن األنشطة األخرى للجنة الثالثية، جيري توجيـه االنتبـاه إىل إسـهاماهتا يف إعـداد                  
ــشاء دور حــضانة يف أمــاكن العمــل، وإصــد     ــشأن إن ــانون ب ــار مــشروع ق مــايو مــن  /ار عــدد أي

أبريـل  / نيسان ٢٣العدد احلادي والعشرون املؤرخ     (وهي نشرة إلكترونية شهرية     “ بلوراليس”
؛ ومـشروع القـرار املعـين       “تكافؤ الفرص ” من سلسلة    ٥ و   ٤ و   ٣؛ وحتضري األعداد    )٢٠١٠

  .بالعاملني يف املنازل اخلاصة، الذي جيري تفصيله أدناه
 )إلغــاء النظـام األساســي للخدمـة املنـــزلية  (املنــازل اخلاصـة  مـشروع قــانون العمالـة يف      

ــاليوم الــدويل للمــرأة،     ــة مبناســبة االحتفــال ب . ٢٠١٠مــارس / آذار٨الــذي قدمــه رئــيس الدول
  .وصاغت وزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي مشروع القانون

النظام األساسـي   ( ٣٢٦إلغاء النظم اليت أدخلها املرسوم      ويقترح مشروع القانون هذا       
 يف املائــة منــهم مــن ٩٨,٥(ويعمــل حــوايل مليــون شــخص . ١٩٥٦يف عــام ) للخدمــة املنـــزلية

 يف املائــة مــن هــؤالء األشــخاص لــدى رب عمــل  ٧٧ويعمــل حنــو . يف منــازل خاصــة) النــساء
وتعمــل نــسبة .  املائــة منــهم فقــط يف٢٦ وال يعمــل علــى أســاس املعيــشة يف املنـــزل إال ،واحــد
 يف املائــة منــهم يعمــل يف االقتــصاد  ٩٠و .  ســاعات أســبوعيا٤ائــة منــهم أكثــر مــن  يف امل ٥٥

الرئيـسي ملـشروع القـانون هـو املـساواة          واهلـدف   . األسود، أي أهنم يف حالة أكرب من الـضعف        
وتتضمن النظم اجلديـدة إجـازة أمومـة وفقـا          . بني العاملني يف هذا القطاع وغريهم من العاملني       

 باإلضافة إىل االستقرار الوظيفي مـع تلقـي نفـس الراتـب والعـالوات الـيت          لقانون عقود العمل،  
وفضال عن ذلك، جتري تغطيـة خـدم املنـازل عـن طريـق نظـام                . تتلقاها القوة العاملة بوجه عام    

  .العالوات األسرية الذي كانوا مستبعدين منه سابقا
عيــشية اخلاصــة، بغــض املقترحــة عالقــة عمــل جلميــع العــاملني يف األســر املتقــيم الــنظم   •  

وعلـى النقـيض مـن ذلـك يتطلـب          . النظر عن عدد الساعات اليت يعملوهنا كل أسـبوع        
النظــام األساســي الــذي ال يــزال ســاريا العمــل ملــدة أربــع ســاعات كحــد أدىن لفتــرة     

أما العاملني على أساس املعيـشة      . تقل عن أربعة أيام يف األسبوع إلقامة عالقة عمل         ال
 سـاعة متواصـلة يف الفتـرة مـن الـسبت        ٣٥ لديهم وقت فراغ يبلـغ       يف املنـزل فسيكون  

وســيحق هلــؤالء العــاملني احلــصول علــى إجــازة أثنــاء العطــالت واملــرض   . إىل االثــنني
. وهناك حكم بتغطيتهم أثناء الطوارئ بتأمينهم ضـد األمـراض واحلـوادث           . واحلوادث



CEDAW/C/ARG/Q/6/Add.1
 

14 10-33771 
 

ســاعتني يف منتــصف  ســاعات و٨وتتــضمن فتــرات الراحــة يف أيــام العمــل النــوم ملــدة  
ــاول الفطــور والغــذاء والوجبــات اخلفيفــة والعــشاء     ــرات توقــف لتن ــوم وفت وجيــوز . الي

 سنة العمل لدى األسر املعيشية اخلاصة شـريطة         ١٨-١٦لألشخاص من الفئة العمرية     
وبعبارة أخرى ملواصـلة أو إمتـام       . أن يضمن رب العمل متكنهم من االلتحاق باملدارس       

وسـتغطي الـنظم أيـضا العـاملني        . ذي يتضمن حاليا التعليم الثانوي    تعليمهم اإللزامي ال  
يف األسر املعيشية اخلاصـة لرعايـة املرضـى أو املـسنني إال إذا كـان تقـدمي تلـك الرعايـة                      

  .يتطلب مؤهالت مهنية
  

  برنامج إنعاش اإلنتاج    
ــا            ــة، إال أن إحــدى أدواهت ــادرات متنوع ــة مب ــدمت احلكوم ــاله، ق ــه أع ــا أشــري إلي كم

النشاط من التأثري علـى سـوق العمـل تـأثريا كـبريا هـو               رئيسية ملنع االختالل اخلارجي وتباطؤ      ال
ويشكل هذا الربنامج، وفقا لوزارة العمل، وسيلة من أهم وسـائل منـع             . برنامج إنعاش اإلنتاج  

  .عمليات الفصل اجلماعي والتسريح
ور دفع جـزء مـن أجـ      ة حيـث تقـوم الدولـة بـ        ويتيح الربنامج إعانـات لألعمـال التجاريـ         

 بيسو لكـل موظـف تدفعـه مباشـرة          ٦٠٠مبلغ إمجايل ال يرد قدره      : العاملني يف القطاع اخلاص   
وللحـصول علـى    . اإلدارة الوطنية للضمان االجتمـاعي السـتكمال أجـور الفئـة العماليـة املعنيـة              

لكفالـة  هذه اإلعانة جيب أن تثبت أيـة مؤسـسة أهنـا متـر حبالـة أزمـة وأن حتـدد مـا تنـوي عملـه                           
  . شهرا١٢انتعاشها؛ وجيب أيضا أن تتعهد باحلفاظ على املستوى احلايل لأليدي العاملة ملدة 

وتفيـد  . والوزارة مسؤولة عن التحقق مـن أن املؤسـسة املعنيـة مل ختفـض قوهتـا العاملـة                   
. ٢٠٠٩ شـركة عـام      ٢ ٧٥٠ موظفـا يف     ١٤٢ ٦٣٤مصادر الوزارة أن هـذا الربنـامج سـاعد          

 نتيجة لإلنعاش االقتصادي الذي بدأ يف أواخـر عـام           ٢٠١٠املساعدة يف عام    واخنفض مستوى   
٢٠٠٩.  

 عامـــل ينتفعـــون علـــى حنـــو فعـــال يف إطـــار ٨٤ ٠٠٠ كـــان هنـــاك ٢٠١٠ويف عـــام   
 شــركة يف قطاعــات مثــل املنــسوجات واهلندســة وقطــع غيــار الــسيارات    ١ ٥٥٦الربنــامج يف 

ــة ودبــغ اجللــ   وتــشكل هــذه . ود والــصحة ومــصائد األمســاك والتجــارة والتربيــد واملــواد الغذائي
 يف املائـة مـن الـشركات        ٩٦,٦ونـسبة   . يف املائـة مـن العمـال يف الربنـامج          ٥٩الشركات نسبة   

اليت جتـري مـساعدهتا يف إطـار الربنـامج مـن الـشركات الـصغرية أو املتوسـطة احلجـم، يتـراوح                       
  . عامل٣٠٠عدد املوظفني بكل منها بني عامل واحد و 

  .معلومات عن التوزيع اجلنساين للعاملني املستفيدين من الربنامجوال توجد   
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  الدفاع الوطين والسياسات اجلنسانية  -باء   
اضــطلعت وزارة الــدفاع بإصــالحات تــشريعية ومؤســسية بعيــدة املــدى جــرى إيــالء      

اهتمــام خــاص خالهلــا باملنــاظري اجلنــسانية يف تنفيــذ سياســة شــاملة لتعزيــز حقــوق اإلنــسان يف   
  .ات املسلحةالقو

ومنح املديرون األولويـة لتـدابري ترمـي إىل القـضاء علـى أمنـاط التمييـز ضـد املـرأة، مـع                         
اجملال األول إدماج املناظري اجلنسانية يف تشكيل ونـشر الوحـدات           . ثالثة جماالت تركيز رئيسية   

ذ خطـة وطنيـة     واجملال الثاين تنفيـ   . األرجنتينية املشاركة يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم       
لـدى مـوظفي قطـاع الـدفاع،     لدور احلضانة والوالديـة املـسؤولة هبـدف معاجلـة هـذا االحتيـاج           

واجملـال الثالـث يتعلـق بـالعنف     . يساعدهم على أداء واجباهتم املهنيـة دون اإلضـرار بأسـرهم       مما
رقـة  هو مواصلة العمل مع اهليئـات الـصحية ومـوظفي القـوات املـسلحة بغيـة إنـشاء أف                  والعائلي  

دعم متعددة التخصصات ملعاجلـة هـذه املـشكلة يف املستـشفيات واملرافـق الـصحية األخـرى يف                   
  .القوات املسلحة

عمــل مــشتركة خطــة ” بالقيــام بـــ ٢٠٠٨مــارس / آذار٨وتعهــدت وزارة الــدفاع يف   
بوصــفها أحــد “ لتعزيــز سياســة شــاملة بغيــة حتديــد وتنــاول وتــسجيل حــاالت العنــف العــائلي 

ملعاجلـة العنـف العـائلي بوصـفه مـشكلة اجتماعيـة هلـا آثـار            - ليت قطعتها األرجنـتني   االلتزامات ا 
يف اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة ملنـع         الـواردة    علـى أسـاس القواعـد املعينـة          -على حقـوق اإلنـسان    

العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله، واتفاقية حقـوق الطفـل، والقـانون اجلديـد ملكافحـة             
  .ملرأةالعنف ضد ا

  :ويف ضوء نقاط البدء هذه تضع خطة العمل األهداف التالية  
ــرع مــن فــروع         - ١   ــضحايا يف كــل ف ــدعم ال ــق متعــدد التخصــصات ل ــشاء فري إن

  القوات املسلحة؛
  زيادة الوعي مبوضوع العنف العائلي وتقدمي التدريب املتعلق بذلك؛  - ٢  
ا هــو الغــرض مــن  وكــان هــذ. صــياغة بروتوكــول موحــد ملــساعدة الــضحايا   - ٣  
 الـــذي يوجـــه رؤســـاء األفـــرع الثالثـــة للقـــوات املـــسلحة العتمـــاد ٥٠/٠٩ رقـــم MDالقـــرار 

  .الربوتوكول املوحد
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  جملس السياسات اجلنسانية بوزارة الدفاع  ١- باء   
الوظيفة الرئيسية جمللس السياسات اجلنسانية صياغة توصيات للقضاء على املمارسـات             

وهلـذه  . اواة يف االسـتقدام والتطـوير الـوظيفي بـني الرجـال والنـساء             والنظم اليت حتول دون املس    
 ووســعت ،٢٧٤/٠٧ رقــم MDالغايــة أنــشأت وزارة الــدفاع هــذا اجمللــس عــن طريــق القــرار   

  .١٩٩/٠٨ رقم MDالحقا نطاق عضويتها عن طريق القرار 
 حتـت رعايـة وحـدة التنـسيق اجلنـساين           ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧وعمل اجمللـس خـالل عـامي          
 علــى إعــادة صــياغة برنــامج عملــه بغيــة  ٢٠٠٨وركــز اجمللــس يف عــام . ة لــوزارة العمــلالتابعــ

 واليت ساعدت على حتديـد جمموعـة مـن القـرارات الـيت         ٢٠٠٧تكثيف املناقشة اليت بدأت عام      
 مـن االسـتقالل يف اختـاذ القـرارات الـيت تـؤثر علـى حيـاهتم                  اأضفت على الرجال والنساء مزيـد     

افة إىل إزالـة بعـض العقبـات أمـام التطـوير الـوظيفي لإلنـاث مـن أفـراد                    األسرية واخلاصة باإلضـ   
اجتماعاته الشهرية مديري شؤون املوظفني لكـل فـرع    ودعا اجمللس أيضا إىل     . القوات املسلحة 

مــن أفــرع القــوات املــسلحة بغيــة اإلملــام باجلوانــب املؤســسية للمــسائل قيــد املناقــشة، وضــمان  
قيادات العليا، مث من جانب املدربني يف كل مدرسة من مـدارس            املشاركة امللتزمة من جانب ال    

وركز احلوار الذي جرى يف احلالـة األخـرية علـى           . التدريب العسكري يف مناقشة هذه املسائل     
ســاعات العمــل؛ نظــام الترقيــات؛ : أربعــة مواضــيع رئيــسية جلــدول األعمــال اجلنــساين الــشامل

ش اجلنـسي؛ التقييمـات والتحلـيالت اجلنـسانية     تناول حاالت التحرش يف مكان العمـل والتحـر   
  .ملعايري الشروط البدنية واألداء

 إىل اجمللـس الـوطين حلقـوق        ١٥٠/٠٩ رقـم    MDوأحيل تنسيق اجمللس مبوجـب القـرار          
وحـدد اجمللـس    . اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، إال أنه ما زال مسؤوال مباشرة أمام الـوزير            

لة دراسته للسياسات اجلنسانية يف القـوات املـسلحة بغيـة كفالـة         ، وهو مواص  ٢٠٠٩هدفا لعام   
أن تعىن تلك السياسات، من حيث صياغتها وتنفيـذها، أن القـرارات الـيت يتخـذها الرجـال أو                   
النساء لاللتحاق باملؤسسة العسكرية ومسارهم املهين فيما بعد ال متس االلتزامات النامجـة عـن               

هنــاك خطــة لتحــديث البيانــات الــيت مجعهــا املرصــد يف عــام    و. حيــاهتم اخلاصــة أو التمتــع هبــا 
ومــن املزمــع أيــضا أن يقــوم اجمللــس برصــد .  عــن اســتقدام النــساء إىل القــوات املــسلحة٢٠٠٦

وتنــسيق أنــشطة املكاتــب اجلنــسانية املقامــة يف كــل فــرع مــن أفــرع القــوات املــسلحة مبوجــب   
  .١١٦٠/٠٨ رقم MDالقرار 

  
  ضانة والوالدية املسؤولةور احلاخلطة الوطنية لد  ٢ - باء   

 للوفاء بااللتزامـات    ١٩٨/٠٨ رقم   MDاملوافقة على هذه اخلطة مبوجب القرار       جرت    
وأدرج اإلصـالح عـدة     . ١٩٩٤اليت قطعتها دولة األرجنتني يف إطار اإلصالح الدستوري لعام          
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لقـانوين للبلـد    صكوك دولية حلقوق اإلنسان يف قائمة حسب ترتيب أمهيتها وأدجمها يف النظام ا            
  . من الدستور٧٥ من املادة ٢٢مع منحها وضعا دستوريا وفقا ألحكام الفقرة 

وصممت اخلطـة الوطنيـة لـدور احلـضانة والوالديـة املـسؤولة للتوفيـق بـني املـسؤوليات                 
الناجتــة عــن الواجبــات املهنيــة واألســرية ألفــراد القــوات املــسلحة مــن الــذكور واإلنــاث، ســواء 

وأنشئ فريق عامل هلـذا الغـرض؛ وقامـت اإلدارة الوطنيـة حلقـوق              . أو مدنيني كانوا عسكريني   
اإلنــسان بتنــسيق الفريــق واجتــذبت إىل عــضويته ممــثلني عــن األفــرع الثالثــة للقــوات املــسلحة    
وإدارة التنسيق واحتادات النقابات العمالية؛ وكان الغرض حتديد احتياجـات الـذكور واإلنـاث              

أو جتديـد دور احلـضانة لألطفـال        /بغية الشروع يف إنـشاء وتوسـيع و       املسلحة  القوات  من أفراد   
ويف أعقــاب عقــد اتفــاق بــني وزارة .  يومــا وثــالث ســنوات٤٥تــراوح أعمــارهم بــني تالــذين 

، جـرى البـدء يف      ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٨الدفاع ووزارة التعليم يف بوينس أيرس يف        
 دار حـضانة ألطفـال العـاملني بـوزارة الـدفاع      إعادة تكييف مرافق يف منطقة سان تلمو لتكـون    

  .وهيئة األركان العامة للجيش
  

  أرقام بشأن استقدام النساء والوظائف يف القوات املسلحة  ٣ - باء   
 امــرأة يف القــوات املـــسلحة ومدارســها التدريبيــة ممــا يـــشكل      ٩ ٣٣٥يوجــد حاليــا     
 يف ٦,٥٥مــن هــؤالء النــسوة ؛ وتبلــغ نــسبة الــضابطات األفــراد يف املائــة مــن جممــوع ١١,٥٦

  . يف املائة منهن٧,٥٢املائة، وتبلغ نسبة ضابطات الصف 
).  يف املائة من جمموع األفـراد      ١١,١٥( امرأة   ٤ ٠٧٤ويبلغ جمموع النساء يف اجليش        

وتـشكل  .  يف املائة من القيـادات العليـا      ٢ يف املائة من هيئة الضباط و        ٤٢وتشكل النساء نسبة    
  .طوعني يف اجليشت املائة من امل يف١٦النساء نسبة 

).  يف املائـة مـن جممـوع األفـراد         ٨,٥( امـرأة    ١ ٧٩٩ويبلغ جمموع النـساء يف البحريـة          
وتـشكل  .  يف املائة من القيـادات العليـا      ٢ يف املائة من هيئة الضباط و        ١٤وتشكل النساء نسبة    

  . يف املائة من املتطوعني يف البحرية١٢النساء نسبة 
 يف املائـة مـن جممـوع        ١٧( امـرأة    ٢ ٥٦٢ات اجلويـة فيبلـغ جممـوع النـساء          أما يف القو    
.  يف املائـة مـن القيـادات العليـا مـن النـساء             ٠,٧٦ يف املائة من هيئـة الـضباط و          ٣٢و  ). األفراد

  . يف املائة من املتطوعني يف القوات اجلوية من النساء٢٨ و
. ٢٠٠٦-٢٠٠٠ يف الفتـرة      امرأة يف بعثات حفظ السالم     ٢٥٢وجرى نشر ما جمموعه       

  . يف املائة منهن من املوظفات الصحيات وكلفت الباقيات مبهام تنفيذية٥٨وكانت نسبة 
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  إحصاءات العنف والتحرش اجلنسيني    
. ٢٠٠٩أبريـل  / تقريرا عن التحـرش يف مكـان العمـل منـذ نيـسان     ١٥ورد ما جمموعه   : اجليش

ــاك   ــات   ١٢وكــان هن ــق بــني الواجب ــشأن التوفي ــة واحلمــل    ســؤاال ب ــة والرضــاعة الطبيعي الرمسي
 يف املائـة    ٢٥ يف املائة من األسـئلة مبـشاكل صـحية، و            ٣٧واالختبارات البدنية؛ وتعلقت نسبة     

 بــإجراءات اإلبــالغ عــن التحــرش يف مكــان  ا يف املائــة منــه١٢منــها مبرافــق رعايــة الطفــل، و  
  . يف املائة منها حباالت عمل النساء بوجه عام١٢العمل، و 

 سـؤاال   ١٢، و   ٢٠٠٩أبريـل   / تقريران عن التحرش يف مكان العمـل منـذ نيـسان           قُدِّم :حريةالب
وتعلقـت  .  الواجبات الرمسية والرضاعة الطبيعية واحلمل واالختبـارات البدنيـة       بنيبشأن التوفيق   

 يف املائة مبـسائل تتعلـق مبرافـق رعايـة           ٢٥األسئلة بقضايا صحية، و      يف املائة من هذه      ٣٧نسبة  
  . يف املائة حباالت عمل النساء بوجه عام١٢ل، و الطف

 يف املائـة منـها بـالتحرش    ٣,٨ يتعلـق  ٢٠٠٨مـارس  / سؤاال منـذ آذار ٢٦ قُدِّم  :القوات اجلوية 
ــسي، و  ــة ٣,٨اجلنـ ــة، و    يف املائـ ــراف متكافئـ ــداء بـــني أطـ ــة ٣,٨بالترهيـــب أو اإلعتـ  يف املائـ
وح لألمهــات الوحيــدات بــأداء واجبــات غــري مــسم( يف املائــة مبــسائل جنــسانية ٧بــالتمييز، و 

 يف املائة حباالت العمـل،      ١٩  يف املائة بالتحرش يف مكان العمل، و       ١١، و   )احلراسة أو اخلدمة  
  . يف املائة بالعنف العائلي٢٧ يف املائة بإساءة استعمال السلطة، و ٢٣و 

ــة املــرأة يف القــوات املــسلحة        يف وميكــن االطــالع علــى إحــصاءات شــاملة بــشأن حال
  ).www.mindef.gov.ar (٢٠١٠التقرير املعين بإدماج املرأة يف القوات املسلحة، الصادر عام 

  
  اجلهاز احلكومي املعين بالنهوض باملرأة    

ن ، اجلـزء الثـاين، الفقرتـا      A/59/38انظـر   (أعربت اللجنـة، يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة             ‐ ٥
يف اهليكــل للمــرأة عـن القلــق إزاء حمدوديـة الــدور الــذي يؤديـه اجمللــس الـوطين     ) ٣٧١ و ٣٧٠

. احلكومي، وأوصت الدولـة الطـرف بـأن تـدعم اجلهـاز الـوطين القـائم املعـين بالنـهوض بـاملرأة                     
ودوره احلـايل يف اهليكـل احلكـومي، مبـا يف            للمـرأة    يرجى تقـدمي معلومـات عـن اجمللـس الـوطين          

. ات عن تفاعله مع اآلليات األخرى للدولة فيما يتعلق بتخطيط الـسياسات العامـة             ذلك معلوم 
يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن املوارد البشرية واملالية للمجلس علـى مجيـع املـستويات        كما

والكيفية اليت تقّيم هبا احلكومة ما إذا كانـت ميزانيتـه متناسـبة مـع الـسياسات الـيت يفتـرض أنـه             
يرجى إدراج معلومات عن أيـة جهـود ُيـضطلع هبـا للعمـل علـى حتـسني التنـسيق                    و. يضطلع هبا 

  . ومكاتب املقاطعات والبلديات املعنية بالنهوض باملرأة للمرأةبني اجمللس الوطين

http://www.mindef.gov.ar/�
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عـضو يف اجمللـس الـوطين لتنـسيق الـسياسات االجتماعيـة مبكتـب        اجمللس الوطين للمرأة      
وإحــدى مهــام اجمللــس الــوطين  . سيقية تروجييــةرئــيس اجلمهوريــة بوصــفه وكالــة تــشاركية تنــ  

لتنــــسيق الــــسياسات االجتماعيــــة النظــــر يف التخطــــيط االســــتراتيجي للــــسياسات والــــربامج 
لها والتزامها بالنتائج وتصميم آليات لتنـسيق الـربامج        االجتماعية للحكومة واستراتيجيات تدخ   

 اجمللـس آليـسيا كرتـشنر، وزيـرة      ويـرأس . اليت تنفذها خمتلف وكاالت السلطة التنفيذية الوطنيـة       
وجيــري وصــف مهــام اجمللــس وبنيتــه وعــضويته يف القــسم بــاء مــن التقريــر . التنميــة االجتماعيــة
  .الدوري السادس

بلغت اللجنة باجلهود اليت بذلتها احلكومـة       أُ: تغيري اسم الوكالة الوطنية للنهوض باملرأة       
ذه الغايـة، مبـا فيهـا تغـيري امسهـا مبوجـب         دخـل عـدد مـن التعـديالت هلـ         لتدعيم هذه الوكالـة؛ وأُ    

 Consejo Nacional de la Mujer” to “Consejo ” مــن ٢٠١٠ لعــام ٣٢٦املرســوم رقــم 

Nacional de las Mujeres“]ــة بغيــة تعزيــز الــشعور بانــدماج مجيــع نــساء   ] التغــيري يف العربي
  .يكل املؤسسياألرجنتني بكل أصواهتن واهتماماهتن وحاالهتن وتنوعهن ورؤيتهن يف اهل

 اهليكـل اجلديـد للمجلـس       ٢٠١٠ DEL - ١٨٣٦أقر املرسوم رقم    : اهليكل املؤسسي   
الوطين للمرأة، مبا يف ذلك إنشاء وحدة التنـسيق الـوطين ملنـع ومعاجلـة واستئـصال العنـف ضـد                    
املرأة؛ وسيعني رئيس الوحدة بوصفه مـسؤوال رفيـع املـستوى بالـسلطة التنفيذيـة الوطنيـة برتبـة           

  .ز وكيل وزارةومرك
ديــــد لــــس ودوره اجلواهليكــــل اجلديــــد مــــصمم حبيــــث يــــستجيب الحتياجــــات اجمل  
  . مبوجب قانون مكافحة العنف ضد املرأةهتاومسؤولي
 ،وتوســيع هيكــل اجمللــس يــستلزم ميزانيــة أكــرب يتــوىل تــدبريها، وفقــا للنظــام األساســي  
ــصدر  ــة - ١١امل ــة  ،٢٠ الوالي ــة للدول ــة العام ــذر حــىت .  لألمان ــذي   ويتع ــغ ال ــد املبل  اآلن حتدي

  .سيخصصه جملس الوزراء، إال أنه سيحدد بالتأكيد خالل األشهر القليلة القادمة
ور امليزانيـة املخصـصة     ويشري القسم باء من التقرير الدوري السادس، الذي يـصف تطـ             

ــادة مــستمرة حــىت مــستوى   للمجلــس، إىل ؛ وبلغــت ٢٠٠٨ بيــسو يف عــام  ٥ ٠٦٧ ٠٠٠ زي
ــام  ــا متويــــل خــــارجي يقــــدر   بيــــسو٦ ٣٣٨ ٠٠٠ مبلــــغ ٢٠٠٩ميزانيــــة عــ  يــــضاف إليهــ

 دوالر مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي؛ ومكــن التمويــل املقــدم مــن هــذا ١ ٩٣٥ ٠٠٠ بـــ
  . من املوظفني املهنيني والتقنيني٢٥الربنامج اجمللس من استقدام 

  :واجمللس الوطين للمرأة بالنسبة للهيئات األخرى هو  
  لجنة الثالثية املعنية بتكافؤ الفرص للرجل واملرأة يف مكان العمل؛عضو مؤسس ل  •  
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  عضو يف جملس الصندوق الوطين لالئتمان بالغ الصغر بوزارة التنمية االجتماعية؛  •  
  عضو يف جملس السياسات اجلنسانية بوزارة الدفاع؛  •  
: يف املقاطعـات  للمجلس الوطين للمرأة جملس احتادي للمرأة ميثل مجيـع مكاتـب املـرأة                •  

يعــني مستــشار احتــادي لكــل مقاطعــة مــن املقاطعــات الــيت تغطيهــا هــذه املكاتــب بغيــة 
الع باألنـشطة املتفـق عليهـا يف وقـت          طاملساعدة علـى حتديـد الوسـائل الرئيـسية لالضـ          

  مناسب؛
تنفيذي يرصد السياسات العامة لكـل وكالـة        يوجد باجمللس الوطين للمرأة أيضا جملس         •  

ويضم اجمللس يف عضويته الـوزراء ووزراء الدولـة مـع ممـثلني             . ف عليها حكومية ويشر 
ــاظري           ــاج املن ــسيق وإدم ــة كفالــة التن ــضمني بغي ــن املن ــة أخــرى م ــات حكومي ــن هيئ ع

  .اجلنسانية يف السياسات العامة على الصعيد الوطين
  

  الربامج وخطط العمل    
ى العنـف ضـد املـرأة داخـل     يشري التقرير إىل خطة العمل الوطنية مـن أجـل القـضاء علـ              ‐ ٦

يرجى تقدمي معلومات إضافية عن اخلطـة الوطنيـة،          . للمرأة األسرة اليت يروج هلا اجمللس الوطين     
مبا فيها معلومات مفصلة عـن املـوارد املاديـة والبـشرية املخصـصة للخطـة وعمـا إذا كانـت قـد                       

  .البلد اطقوضعت مؤشرات وأهداف حمددة زمنيا لتقييم تنفيذ هذه اخلطة يف مجيع من
أبريـل  / نيـسان  ١، الـصادر يف     )26.485القانون  (حقق قانون مكافحة العنف ضد املرأة         
، تغــريا هامــا يف تنــاول العنــف ضــد املــرأة عــن طريــق اختــاذ هنــج متكامــل وشــامل إزاء   ٢٠٠٩

 ٣وتـنص املـادة   ). ٧املـادة  (ظاهرة العنف اجلنسي كما نصت عليها املبادئ التوجيهية للقانون  
على أنه جيب االعتراف جبميع احلقوق الـواردة يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال            بوضوح  

العنف ضد املرأة واتفاقيـة البلـدان األمريكيـة ملنـع العنـف ضـد املـرأة واملعاقبـة عليـه واستئـصاله                        
 املعين باحلمايـة الـشاملة حلقـوق        26.061واتفاقية حقوق الطفل والقانون     ) اتفاقية بيليم دو بارا   (
  .طفال واملراهقنياأل

ويسعى قانون مكافحة العنف ضد املرأة إىل منع السلوك الذي كـان يف املاضـي يـضع                   
ل واملعاقبة عليه ممـا خيلـق عالقـة قـوى غـري      ايف موقع التبعية للرج   النساء واألطفال بصفة خاصة     

االت متكافئــة تــضر بــصورة مباشــرة وغــري مباشــرة حبيــاة املــرأة وحريتــها وأمنــها يف مجيــع اجملــ    
ــادة( ــادة  ). ٤ امل ــا للم ــاول   ) أ (٦ووفق ــد تن ــالعنف  ”جيــري حتدي ــسم ب ـــزيل أو “ العمــل املت املن

 مـن الواضـح     هإال أنـ  . األسري مبوجب القانون عن طريق السياق الذي تـدير بـه املـرأة عالقاهتـا              
 ٥ و   ٤املـواد   (أن هذه األعمال ال تقتصر على هذا السياق الوحيد وقد تتخذ أكثر من شـكل                
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عائلي ومؤسسي ويف مكان العمل ومتعلق بـالوالدة        (وُيعرِّف القانون سياق هذا العنف      . )٦و  
ــدين(وأشــكاله ) ســائط اإلعــالم يف وو ــق باألصــول،    ،ب ــصادي ومتعل ــسي، واقت  ونفــسي، وجن

ــادة) (ورمــزي ــصلة      ) ٥ امل ــصة واإلجــراءات ذات ال ــة املخت ــد وكــاالت الدول ــضال عــن حتدي ف
كوســيلة )  واملــواد التاليــة هلــا١٢املــادة (ومرصــد جنــساين وتنــاول إنــشاء خطــة عمــل متكاملــة 

ف اجمللــس الــوطين للمــرأة يف ويــصَن. لتقــدمي اســتجابة ملموســة هلــذه املــشكلة الــشديدة التعقيــد
ائدة اليت تقـع علـى عاتقهـا مـسؤولية صـياغة سياسـات عامـة        ر بوصفه الوكالة ال٩ و ٨املادتني  

 التأكيـد علـى أن األفـرع الثالثـة لـسلطات الدولـة            تضع أحكام القانون موضع التنفيذ، وجيـري        
عليها التزام باختاذ مبادئ توجيهية وتدابري ملموسـة وفقـا للـدور املـسند إليهـا مبوجـب القـانون                    

  ).١١املادة (
جملــس الــوزراء وأمانــة شــؤون : ويكلــف القــانون الــسلطة التنفيذيــة مبــسؤوليات معينــة   

؛ ووزارة التعلـيم    )٢-١١املادة  (؛ ووزارة التنمية    )١-١١املادة  (جملس الوزراء واإلدارة العامة     
؛ ووزارة العــدل واألمــن وحقــوق اإلنــسان؛ )٤-١١املــادة (؛ ووزارة الــصحة )٣-١١املــادة (

؛ ووزارة العمـل والعمالـة      )٢-٥ و   ١-٥، ٥-١١املـواد   (وأمانة حقوق اإلنسان وأمانة األمن      
  ).٧-١١املادة  (؛ ووزارة الدفاع)٦-١١املادة (والضمان االجتماعي 

دون احلاجـة إىل    ) ٤٤املادة  (ويطبق هذا القانون للسياسات العامة يف مجيع أحناء البلد            
ه، إال أنه جيب مراعاة احلالة احمللية عنـد تطبيـق القـانون، وخباصـة جوانبـه                 يلإانضمام املقاطعات   

  ). واملواد التالية هلا١٩املادة (اإلجرائية 
ين للمـرأة جهـودا للتقريـب بـني مجيـع وكـاالت الدولـة ذات        وبالتايل بذل اجمللس الـوط    

الصلة والتنسيق بينها يف عملية للتـشاور واملـشاركة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ القـانون وإقـرار اللـوائح                     
الضرورية؛ واستهل هذه العملية اجمللس الوطين لتنسيق السياسات االجتماعيـة ورئيـسته آليـسيا              

 الوزارة وحمكمة العدل العليا، ممـا أقـام الـسلطة املـسؤولة     كرتشنر يف اجتماع مع أكرب مسؤويل    
  .عن تطبيق القانون والئحته

ــذين جــرى التوصــل إليهمــا فيمــا يتعلــق          ــة ال ــزام واملوافق وينبغــي اإلشــارة إىل أن االلت
بالئحة القانون واالتفاق حول السمات األساسية خلطة العمل ال تعاجل التصميم الـتقين لالئحـة      

 أيضا عملية حقيقية لتعزيز الوعي باملشكلة بغية كفالـة اسـتدامة الـسياسات              فحسب بل تشكل  
  .والتدابري اليت جيري االضطالع هبا

هنــج متعــدد القطاعــات ويرتكــز تــصميم الئحــة القــانون علــى معــايري الــشمول واتبــاع   
قـدت عـدة منتـديات للنقـاش لألطـراف وأصـحاب املـصلحة              ملعاجلة العنف اجلنسي؛ ولـذلك عُ     

  :مل السياسات اجلنسانية ممن بدأوا صياغة مشروع قانون الالئحة؛ ومن ضمنهميف عا
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جلنــة مــشتركة بــني املؤســسات تتكــون مــن ممــثلني عــن خمتلــف الــوزارات واألمانــات      •  
ونـــسَّق اجمللـــس الـــوطين للمـــرأة هـــذا املنتـــدى، إال أن اجلوانـــب  . احملـــددة يف القـــانون

خمتلـف الوكـاالت يف ضـوء    مـن  امات إسـه قـدمت يف شـكل      األساسية ألعمال اجمللس    
  هنجها ومسؤولياهتا؛

جملس استشاري فخري يتكـون مـن ممثلـي املنظمـات غـري احلكوميـة واهليئـات الدوليـة                  •  
والنقابات العمالية والعامل األكادميي والسلطة القضائية واملنظمات االجتماعيـة العاملـة           

ت النقـاش يف املعهـد الـوطين        نشئ منتدى افتراضي لتحديـد موضـوعا      وأُ. يف هذا اجملال  
  لإلدارة العامة؛

جملس املرأة االحتادي هو املنتدى الذي تعرب فيه املقاطعات ومدينة بوينس أيرس الـيت                •  
تتمتــع بــاحلكم الــذايت عــن شــواغلها احملــددة؛ ويقبــل اجمللــس الــوطين للمــرأة مدخالتــه   

  وتوصياته ويأخذ هبا يف احلسبان يف صياغة املرسوم التنظيمي؛
منتــدى للتحليــل القــانوين للمناقــشات بــني القــضاة واحملــامني مــن ذوي اخلــربة يف هــذا    •  

  اجملال، وخباصة يف املسائل املتعلقة بالتطبيق القضائي للقانون؛
حيث أن مشروع القانون املعين بالالئحة ما زال يف مرحلـة التحليـل القـانوين بواسـطة                 •  

ومن املتوقع أن تتاح الـصيغة النهائيـة يف         . ريرالقضاة، فال ميكن ضم النص إىل هذا التق       
  .٢٠١٠مايو /أيار

 اجمللـس االستـشاري   ٢٠١٠مـارس   / آذار ٨ املـؤرخ    ٢٠١٠ لعـام    ٩وأنشأ القرار رقـم       
مــن القــانون مــع ســلطاته وأعــضائه وتنــسيقه وترتيباتــه   ) ج (٩الفخــري املــشار إليــه يف املــادة  

 أيضا منشورات عن هذا املنتـدى التـشاركي         وأُنتجت. التشغيلية ومدة عضوية أعضائه ومهامه    
  .لكي يقوم اجمللس الوطين للمرأة بتوزيعها

وميكــن االطــالع علــى القــانون والقــرارات والتــشريعات األخــرى املــذكورة أعــاله يف    
  ).www.cnm.gov.arg(موقع اجمللس على اإلنترنت 

  
  س الوطين للمرأة من أجل تنفيذ القانونبرامج وأنشطة اجملل    

  :جرى االضطالع بربامج وتدابري للمساعدة التقنية يف إطار برناجمني أساسيني  
“ تــدابري احلمايــة الــشاملة ملنــع العنــف ضــد املــرأة واملعاقبــة عليــه واستئــصاله ”  - ١  

  ؛)ARG. 09/016مشروع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (

http://www.cnm.gov.arg/�
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 “رأة يف املقاطعــات والبلــديات ومنظمــات اجملتمــع املــدينتــدعيم مكاتــب املــ”  - ٢  
  ).٦/٢٠٠٩قرار اجمللس الوطين للمرأة رقم (

يتكون املشروع : ARG 09/016مشروع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لفترة سنتني   - ١
؛ واهلدف العام تعزيـز وهتيئـة الظـروف الالزمـة للتطبيـق             ٢٠١١-٢٠٠٩من خطة عمل للفترة     

قــانون مكافحــة العنــف ضــد املــرأة مــن خــالل مــشاركة وكــاالت الدولــة ومنظمــات   الفعــال ل
خطـة العمـل ملنـع      وتتضمن األهداف احملددة إرسـاء األسـاس لوضـع          . اجملتمع املدين ذات الصلة   

، وللنهوض بالدعم التقين للمؤسـسات علـى الـصعيد          العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله     
  .والبلدياتالوطين وصعيدي املقاطعات 

ويشكل هذان اهلدفان استجابة لسمتني رئيسيتني يف جمموعة الـسياسات العامـة بـشأن                
ضرورة وضع سياسات احلماية الشاملة واحلاجة إىل تعزيز مجيع مكاتب املـرأة            : العنف اجلنسي 

  .يف املقاطعات والبلديات يف حماولة لضمان التطبيق العادل للقانون يف مجيع أحناء البلد
ري العمل اآلن يف إطار الربنامج بدرجات متفاوتة مـن التقـدم يف صـياغة الـصكني              وجي  

  :التاليني املطلوبني مبوجب القانون
تقدمي مساعدة تقنية جلميع املوظفني املسؤولني عن املنع ودعـم الـضحايا علـى الـصعيد               •  

  الوطين وصعيدي املقاطعات والبلديات؛
  من أجل تنفيذ القانون؛صياغة تدابري واستراتيجيات حملية   •  
  .وضع استراتيجية لالتصاالت من أجل زيادة الوعي بالعنف اجلنسي ضد املرأة ومنعه  •  

  
تعزيــز الفريــق الــتقين املــسؤول عــن صــياغة خطــة العمــل الوطنيــة املعنيــة : خطــة العمــل  ١-١

لتنفيـذ  باملنع ودعم الضحايا واستئصال العنف اجلنسي ضد املرأة، وستشكل هذه اخلطـة األداة              
  .أحكام القانون

 تكـوين فريـق عامـل متعـدد التخصـصات يتـشكل             ٢٠٠٩نوفمرب  /وشهد تشرين الثاين    
من خرباء يف موضوع العنف اجلنسي وحقوق اإلنـسان للمـرأة؛ وبـدأ الفريـق يف صـياغة خطـة                    

  .العمل الوطنية
ولبلــوغ هــذه الغايــة حلــل الفريــق بيانــات مــن خمتلــف الواليــات علــى الــصعيد الــوطين    

وصعيد املقاطعات ودرس جتربة البلدان األخرى، وخباصة أسبانيا، مسترشدا خبطـة العمـل هلـذا               
  .البلد الذي تشبه تشريعاته وهياكله االحتادية مثيلتها يف األرجنتني
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ويرتكــز اهليكــل األويل خلطــة العمــل الوطنيــة علــى العديــد مــن جمــاالت التــدخل ذات     
ــة   التنميــة االجتماعيــة والتعلــ : األولويــة يم والــصحة والعــدل واألمــن وحقــوق اإلنــسان والعمال

وحدد الفريق العامل أيضا األهداف واإلجراءات الواجب اختاذهـا         . والدفاع ووسائط االتصال  
وسـيجري تنـسيق    فيما يتعلق بالتوعية واملنع ودعم الضحايا والقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة؛                 

ــاملرأة علــى الــصعيد الــوطين وصــعيد  هــذه التــدابري مــع الــوزارات واألمانــات وآليــة النــه   وض ب
املقاطعــات وفقــا ملبــادئ توجيهيــة مــصممة لكفالــة املــساواة بــني املــرأة والرجــل والقــضاء علــى  

  .العنف اجلنسي ضد املرأة
  :وجرى حتديد األهداف االستراتيجية التالية  

  حتسني االستجابة للعنف اجلنسي؛  •  
  .تغيري منوذج العالقات االجتماعية  •  

جمت مواضـيع أخـرى يف جمـاالت التـدخل املـذكورة أعـاله إلنتـاج سـيناريو متعـدد           وأد  
  :األبعاد
  البحث والتحليل؛  •  
  التدريب والتخصص للمهنيني؛  •  
  تعبئة أصحاب املصلحة وإشراكهم؛  •  
  تنسيق العمل داخل املؤسسات وفيما بينها؛  •  
  .رصد وتقييم خطة العمل بشكل متواصل يركز على النتائج  •  

  
ــين مب   ٢-١ ــفكافحــة املرصــد املع ــن     العن ــات ع ــم للمعلوم ــام دائ ــدف إىل وضــع نظ ، ويه

  . خطة عمل وطنيةوضعاملوضوع وعن تصميم وعرض ترتيبات التنسيق املطلوبة ل
سندت هذه املهمة إىل فريق متعدد التخصصات من املهنيني تكـون يف إطـار اجمللـس                 وأُ  

، وينـسق أنـشطته مـع املـسؤولني عـن         ٢٠٠٩عـام   الوطين للمرأة؛ وبـدأ الفريـق العمـل يف هنايـة            
 تعــيني ٢٠١٠واألهــداف ذات األولويــة للربــع األول مــن عــام  . صــياغة خطــة العمــل الوطنيــة 

مصادر املعلومات ووضع مؤشرات لتيسري القياس املـستمر وإنتـاج بيانـات وطنيـة يعـول عليهـا                  
:  حاليا فرقتـان عاملتـان     وتوجد. عن موضوع العنف ضد املرأة وإتاحة هذه البيانات للجمهور        

فرقـة عاملـة معنيـة بالتـصميم الـتقين          ) ب( فرقة عاملة معنيـة بتحديـد مـصادر املعلومـات؛ و           )أ(
وقــد خططــت الفرقتــان لعملــهما هلــذه الفتــرة بغيــة وضــع . ألدوات القيــاس وبوضــع املؤشــرات

ال هبـا،  قائمة مبصادر املعلومات تتضمن هيئات عامـة وخاصـة منـضمة بالفعـل أو جيـري االتـص                 
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وقائمة مبؤشرات من أجل مجع وتسجيل بيانات عن خمتلف أمناط العنف ضد املرأة واألشـكال               
 يتخذها يف سياقات خمتلفة مـع األخـذ يف االعتبـار بتوصـيات املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة                   يتال

  .والوطنية وأنواع وطرائق العنف ضد املرأة احملددة يف قانون العنف ضد املرأة
اجمللــس : ARG 09/016مبوجــب اجلــزء األول مــن مــشروع جتماعــات إقليميــة عقــد ا  ٣-١

الوطين للمرأة، بوصفه وكالة منفذة، مسؤول عن تنـسيق التـشجيع علـى إدخـال تغـريات علـى              
األمنــاط االجتماعيــة والثقافيــة الــيت ينــتج عنــها عالقــات غــري متــساوية بــاملرة بــني اجلنــسني بغيــة 

ومـن املـأمول بعـد ذلـك عقـد      . وجعله متوائما مع القـانون  وضع تشريع على صعيد املقاطعات      
اتفاقات مشتركة بني املؤسسات مع خمتلف ممثلي املقاطعات وإجراء جـرد للمـوارد واخلـدمات        
املوجودة حاليـا باملقاطعـات بغيـة وضـع دليـل مـستكمل للمـوارد لكـي يـستخدم بوصـفه أحـد                       

  .املدخالت يف صياغة خطة العمل الوطنية
تدابري محايـة شـاملة     ” دوالرا لربنامج    ١ ٩٨٥ ٧٦٨ية إمجالية قدرها    وخصصت ميزان   

مــشروع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  (“ ملنــع العنــف ضــد املــرأة واملعاقبــة عليــه واستئــصاله 
ARG 09/016 ،٢٠١١-٢٠٠٩.(  

  
، “تـدعيم مكاتـب املـرأة باملقاطعـات والبلـديات ومنظمـات اجملتمـع املـدين               ”برنامج    - ٢

والغرض من هذا الربنـامج هـو       . ٢٠١١-٢٠٠٩نفيذه اجمللس الوطين للمرأة يف الفترة       ويقوم بت 
املسامهة يف تنفيـذ الـسياسات اجلنـسانية العامـة املـصممة لتعزيـز املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف              

  :مجيع جماالت اجملتمع عن طريق حتقيق األهداف التالية
الس املـرأة باملقاطعـات وبالبلـديات       تدعيم القدرة علـى اإلدارة االجتماعيـة جملـ          )أ(  

تعزيـز القـدرة التقنيــة ملكاتـب املـرأة باملقاطعـات عـن طريــق       ) ب(ومنظمـات اجملتمـع املـدين؛ و    
توطيـد التنـسيق املـشترك بـني املؤسـسات علـى            ) ج(حتسني تنسيقها مـع اهليئـات األكادمييـة؛ و          

 صــلة عــن حقــوق املــرأة نــشر معلومــات مفيــدة وذات) د(صــعيدي املقاطعــات والبلــديات؛ و 
  .وعن املوارد املتاحة لكفالة ممارسة هذه احلقوق ومحايتها

ويوفر برنامج بناء املؤسـسات ملكاتـب املـرأة باملقاطعـات والبلـديات ومنظمـات اجملتمـع                   
وجيـب أن تتـصل املقترحـات الـيت تقـدمها يف            . املدين التمويل الالزم ملقترحاهتا اخلاصـة باملـشاريع       

  .تدريب أو بأعمال اإلرشاد أو املساعدة التقنية أو املعدات لتدعيم األنشطة احملليةهذا الصدد بال
ويــستهدف الربنــامج بــصفة مباشــرة مكاتــب املــرأة باملقاطعــات والبلــديات ومنظمــات   

اجملتمع املدين؛ وستقوم تلك اجلهات بـصياغة مقترحـات املـشاريع وتقـدميها إىل اجمللـس الـوطين         
  .ح تلك اجلهات مسولة عن تنفيذ ورصد هذه املشاريعللمرأة، وعند ذلك تصب



CEDAW/C/ARG/Q/6/Add.1
 

26 10-33771 
 

وجيري تناول تنفيذ هذا الربنامج وحتقيق أهدافه مبوجب اتفاقات بني اجمللس ومكاتـب               
املرأة باملقاطعات والبلديات ومنظمات اجملتمـع املـدين بنـاء علـى املقترحـات املقدمـة إىل الفريـق              

  .مج، واليت يوافق عليها الفريق الحقاالتقين للمجلس الوطين للمرأة املكلف بالربنا
  :العناصر اليت جيري متويلها  
تتــضمن املــوارد الــيت جيــب توفريهــا يف إطــار هــذا العنــصر معــدات    : املعــدات  - ١  

مـواد الـدعم كوسـيلة إلقامـة األنـشطة      واهلدف هـو اسـتخدام   . حاسوبية وأثاث وآالت تصوير   
  .واستمرارها

اهلدف يف إطار هذا العنـصر هـو        : ساعدة التقنية التدريب وأعمال اإلرشاد وامل     - ٢  
ــدريب         ــوفري الت ــق ت ــة عــن طري ــهيئات احلكومي ــة لل ــة التنفيذي ــشري لألفرق ــال الب ــز رأس امل تعزي
واملـــشورة التقنيـــة يف تـــصميم ورصـــد وتقيـــيم مـــشاريع تـــدمج املنظـــور اجلنـــساين، واإلدارة،   

بتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت      واستخدام التقنيات احلديثة لـإلدارة االجتماعيـة، واإلملـام          
  . ضمن مجلة أمور،)الربيد اإللكتروين، واملواقع على شبكة اإلنترنت وما إىل ذلك(

  :وسيتضمن هذا العنصر أنشطة تتصل مبا يلي  
تنظــيم أنــشطة تدريبيــة مثــل حلقــات العمــل واحللقــات الدراســية وسالســل : التــدريب  ١-٢

  أو االجتماعات اإلقليمية؛/اجتماعات املقاطعات واملؤمترات واإلحاطات ودورات العمل و
الدعايــة لألنــشطة واملواضــيع الــيت تتناوهلــا مكاتــب املــرأة  : أعمــال االتــصال واإلرشــاد  ٢-٢

. أو البلديات؛ وتوجيه الدعوة للمشاركة يف أنـشطة التـدريب واملـساعدة التقنيـة             /باملقاطعات و 
ــع ا   وسيتــضمن  نــشرات، جمــالت،  (ملــواد التــصويرية  هــذا العنــصر أنــشطة تتعلــق بتــصميم وطب
أشرطة فيديو املعلومات والنشرات اإلخباريـة علـى شـبكة          (واملواد السمعية البصرية    ) ملصقات

  ؛)اإلنترنت وما إىل ذلك
تقنية معينة مثل قوائم اجلرد واألدلـة ومعـدات التـسجيل           تقدمي موارد   : املساعدة التقنية   ٣-٢

وميكِّـن الربنـامج الفريـق      . لنـصح بـشأن مواضـيع معينـة       ومواد الدراسات واألحباث، فضال عن ا     
األمثـل إلدمـاج    التقين للمجلس الوطين للمرأة مـن تقـدمي املـساعدة التقنيـة لتحقيـق االسـتخدام                 

  .املناظري اجلنسانية يف عروض املشاريع املزمع تقدميها
 املــرأة والعمــل،: العــروض الــيت ســتقع ضــمن جمــاالت التــدخل االســتراتيجية للمجلــس  

العنف اجلنسي، حقـوق اإلنـسان للمـرأة واملواطنـة للمـرأة، االتـصاالت االسـتراتيجية والدعايـة                  
  .من أجل النهوض حبقوق املرأة
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ــالس املــرأة يف            ــدمها جم ــروض الــيت تق ــة الع ــيِّم يف املرحلــة احلالي ــامج ويق ــى الربن ويتلق
  .لصلة مع املقاطعاتاملقاطعات والبلديات ومنظمات اجملتمع املدين ويعقد االتفاقات ذات ا

  :ختصيص اعتمادات امليزانية
الـذي  “ تدعيم مراكز املرأة باملقاطعات والبلـديات ومنظمـات اجملتمـع املـدين           ”برنامج    

ــم      ــوطين للمــرأة رق ــرار اجمللــس ال ــشئ مبوجــب ق ــسو ٨٠٥ ٠٠٠ - ٢٠١٠ : ٦/٢٠٠٩أن  بي
  ). مكتب الرئيس- اجمللس الوطين للمرأة - ١٧ الربنامج - ١١املصدر (

للعـدل بـني اجلنـسني ومكافحـة     ) حيـاة خمتلفـة ممكنـة    (“Otra vida es possible”محلـة    
تستهدف هذه احلملة توعية األشخاص هبذه املشكلة الشديدة اخلطورة حبيث يلتزمـون            . العنف

وترتكـز احلملـة علـى تعريـف العنـف          . ويلـه حتبمجيعا، عن طريق املـشاركة الفعالـة يف اجملتمـع،           
ن أعمال العنـف البـدين أو النفـسي أو اجلنـسي أو االقتـصادي أو التهديـد                  أي عمل م  ”بوصفه  

  .“به مما يظهر أوجه عدم املساواة القائمة بني الرجل واملرأة
 مـن إدارة العـدل واملعـايري بـوزارة التعلـيم            ٢٠٠٨وصدرت هذه املبادرة يف هنايـة عـام           

شاكل عـدم املـساواة بـني    ومؤسسة آليسيا مورو دي خوستو هبدف زيادة توعية األشـخاص مبـ          
اجلنسني والعنف ضد املرأة؛ وتنفذ هذه املبادرة بتمويـل مـن مكتـب األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف                    
األرجنــتني وتعمــل باملــشاركة مــع اجمللــس الــوطين للمــرأة وأمانــة حقــوق اإلنــسان ووكــاالت     

  .حكومية متنوعة ومنظمات دولية ومؤسسات اجملتمع املدين
صر رئيـسية تنفـذ علـى حنـو مـستقل إال أهنـا تـرتبط ببعـضها ارتباطـا                    وللحملة ثالثة عنا    

ثالثة برامج إذاعية وثالثـة بـرامج تلفزيونيـة وموقـع علـى شـبكة اإلنترنـت ومنافـسة مـن                     : وثيقا
أجــل إنتــاج أفــالم مسعيــة بــصرية قــصرية وبــرامج إذاعيــة ومسلــسالت رســوم هزليــة ونــصوص   

  .مكتوبة وملصقات
والتلفزيون جوانب خمتلفـة هلـذه املـشاكل؛ وقـد جـرت إذاعتـها           وتتناول برامج اإلذاعة      

ق اليـوم الـدويل     ا يف سـي   ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٦أوال بوصفها محلـة للمـصلحة العامـة بدايـة مـن             
وتؤكــد الــربامج أن العنــف لــيس عمــال طبيعيــا ولكنــه انتــهاك حلقــوق اإلنــسان للمــرأة . للمــرأة

اخلـروج  ” (هوصـعوبة التحـرر منـ     )  واقتـصادية  بدنية ونفسية وجنسية  (وتصور مظاهره املتعددة    
ويـشترك يف تقـدمي مـضمون      . فـضال عـن جـذب االنتبـاه إىل أثـره علـى األطفـال              ) “من الـدائرة  

يني مـن  نـ ارو ومه ننتـاج املنـتج برونـو سـتاغ       اإلهذه الـربامج األفرقـة التقنيـة للحملـة بينمـا يتـوىل              
  . لالتصاالتETERمدرسة 
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علـــى شـــبكة اإلنترنـــت بغيـــة تقـــدمي ) www.vivirsinviolencia.gov.ar(نـــشئ موقـــع وأُ  
ويتضمن هذا املوقع برامج اإلذاعة والتلفزيون، ومـواد        . معلومات ذات أمهية عن هذا املوضوع     

 أمـاكن   تعليمية، وخريطة توضح مواقع مراكز دعم الضحايا يف مجيع أحناء البلـد وأخـرى تـبني               
مؤسسات يتعلق عملـها باملواضـيع اجلنـسانية يف التعلـيم واالتـصاالت والـصحة ومـا إىل ذلـك؛                    

  .وصالت مبواقع هامة، ودعوة إىل االنضمام
األشخاص إىل إنتـاج بـرامج إذاعيـة وأفـالم     “ Otra vida es possible”وتدعو املنافسة   

. كتوبة عـن العنـف ضـد املـرأة        فيديو قصرية وملصقات ومسلسالت للرسوم اهلزلية ونصوص م       
أو جمموعـات األشـخاص     /واملنافسة مفتوحـة أمـام املؤسـسات التعليميـة واملنظمـات اجملتمعيـة و             

والقواعد والشروط متاحـة علـى املوقـع الـشبكي وسـيجري توزيعهـا أيـضا                . من خمتلف الفئات  
  .يف شكل يسمح بإطالع املؤسسات يف مجيع أحناء البلد عليها

دمتها املنافسة للمـشاركة فرصـة أساسـية إذا قامـت األصـوات املختلفـة         والفرصة اليت ق    
ــشاكل      ــذه امل ــة بعــرض خمتلــف مظــاهر ه ــواألعمــال الفني ــاطق   ال ــع من شديدة اخلطــورة يف مجي

األرجنتني ويف سياقات اجتماعية ثقافيـة خمتلفـة، فـضال عـن عـرض عـن إمكانيـات التغـيري الـيت                      
  .ضاء على أوجه عام املساواة والعنفولدهتا يف كل جمال اجلهود املشتركة للق

  
  النتائج األولية للحملة

مل تعرض وسائط اإلعالم اجلماهريي واجملتمعي يف مجيع أحنـاء البلـد      : العمل اإلرشادي   •  
موادا عن احلملة فحـسب، بـل أيـضا أجـرت مقـابالت وأنتجـت تقـارير خاصـة عنـها                      

  وعن موضوعها؛
ــار : التنــسيق املؤســسي  •   زة للحملــة التعــاون الوثيــق بــني منظمــات   إحــدى الــسمات الب

وهذه العمليـة تكـاد تكـون غـري         . اجملتمع املدين واهليئات الدولية واملؤسسات احلكومية     
مسبوقة على الـصعيد الـوطين، وأصـبحت هـذه العمليـة جـزءا مـن العالقـة بـني الدولـة                      

ــشجيع اجل        ــشاكل وت ــذه امل ــوعي هب ــادة ال ــة زي ــيم بغي ــامل التعل ــدين وع ــع امل ــود واجملتم ه
  املشتركة ملعاجلتها؛

عـززت املؤسـسات املـشاركة يف احلملـة، عـن طريـق تنظـيم مناسـبات يف                  : األثر احمللي   •  
ــا         ــستخدم فيه ــيت ت ــشطة ال ــة واألن ــة والتلفزيوني ــربامج اإلذاعي ــات، اســتخدام ال املقاطع
املعلومــات واملــواد التدريبيــة املتاحــة علــى املوقــع الــشبكي واملــشاركة يف املنافــسة مــن   

ــوق       خــ ــرأة واجمللــس االحتــادي حلق ــوطين للم ــا اجمللــس ال ــا فيه ــة، مب ــات متنوع الل هيئ
  اإلنسان واجمللس االحتادي لإلدارات التعليمية؛

http://www.vivirsinviolencia.gov.ar/�
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تلقى موقع احلملة على شـبكة اإلنترنـت، أثنـاء فتـرة       : إمكانية احلصول على املعلومات     •  
توســـط، وتعـــدى  زيـــارة يف اليـــوم يف امل٦ ٨٠٠بـــث الـــربامج اإلذاعيـــة والتلفزيونيـــة 

ونتيجة إلذاعة الربامج وزيارات املوقـع     . مايو/ زيارة يف هناية أيار    ٣٠٠ ٠٠٠جمموعها  
الــشبكي تلقــى أحــد اخلطــوط الــساخنة لــدعم الــضحايا مــن النــساء الــاليت يعــانني مــن  

ضـعف عـدد املكاملـات      أبريـل   /مـارس ونيـسان   /يف آذار العنف يف مقاطعة بوينس أيرس      
وأكــد املتــصلون أن املوقــع .  يف املائــة٥٠ قــدرها أكثــر مــن املعتــاد ، ممــا ســجل زيــادة

كـــان مـــصدر معلومـــاهتم عـــن إمكانيـــة     ) www.vivirsinviolencia.gov.ar(الـــشبكي 
  الوصول إىل اخلط الساخن؛

ــة     •   ــسياسات العام ــذ ال ــصياغة وتنفي ــسياق املفــضل ل ــر جملــس ا : ال ــشرين  أق ــشيوخ يف ت ل
 بــشكل جزئــي مــشروع قــانون مكافحــة العنــف ضــد املــرأة        ٢٠٠٨نــوفمرب /الثــاين

ويف األســبوع الــذي تلــى شــن احلملــة اعتمــد الكــونغرس الــوطين   ). 26.485القــانون (
القانون الذي أصدرته على النحـو الواجـب الرئيـسة كريـستينا فرنانـديز دي كريتـشنر                 

ون اجمللس الوطين للمـرأة بوصـفه الوكالـة الرائـدة           ويعني القان . ٢٠٠٩أبريل  /يف نيسان 
  لتنفيذ السياسات العامة اليت تدمج املناظري اجلنسانية؛

ــوى التعليمــي   •   ــوي إزاء معاجلــة األســباب      :احملت ــا الق ــة هنجه ــب احلمل  أحــد أهــم جوان
 مــصمم ملنــع اجملتمــع مــن أن يــزداد عنفــا وينــتج    ، وهــو هنــجاألساســية هلــذه املــشاكل 

  .ايا جددمهامجني وضح
  :املؤسسات املشاركة

  الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل  
  اجمللس الوطين للمرأة  
  مؤسسة آليسيا مورو دي خوستو  
  وزارة التنمية االجتماعية  
  وزارة التعليم  
  وزارة العدل واألمن وحقوق اإلنسان  
  وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة الدولية والديانة  
  وزارة الصحة  
   األمم املتحدة اإلمنائيبرنامج  
  أمانة وسائط اإلعالم  
  النظام الوطين لوسائط اإلعالم العامة  
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  صندوق األمم املتحدة للسكان  
  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  
  مكتب الرئيس  

  :سلطات احلملة
  ماريا إينس فوملر، وكيلة وزارة للعدل واملعايري التعليمية، وزارة التعليم  
  ديلو، رئيسة اجمللس الوطين للمرأةليديا مون  
ريغري، املديرة الوطنية للتدريب املعين حبقوق اإلنـسان، إدارة تعزيـز حقـوق      دماريا سون   

  اإلنسان، أمانة حقوق اإلنسان
  كارلوس فيلييب مارتينيز، ممثل مقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

  : تفاصيل االتصال‐التنسيق التقين للحملة 
  www.vivirsinviolencia.gov.ar/otravidaesposible@gmail.com؛  
  www.cnm.gov.ar - Link: Campaña “Otra vida es possible”.    

ــر إىل القــان   ‐ ٧ ــسية الــذي أنــشئ مبقتــضاه    26.150ون رقــم يــشري التقري ــة اجلن  بــشأن التربي
الربنامج الوطين بشأن التربية اجلنسية والذي ينص على تطبيق الربنامج بشكل إلزامـي يف مجيـع             

ويـشري التقريـر أيـضا      .  سنوات ٥أحناء البلد، وعلى مجيع املستويات التعليمية واعتبارا من عمر          
يرجــى تقــدمي . أجــل تطبيــق الربنــامج يف مجيــع أحنــاء البلــد  إىل إنــشاء جلنــة لوضــع اقتــراح مــن  

معلومات عن اجلهود املبذولة لتقدمي التربية اجلنسية فعليا يف املدارس العامة واخلاصـة يف النظـام                
ويرجى أيضا تقـدمي معلومـات عـن اللجنـة، فـضال عـن              . التعليمي الرمسي على مجيع املستويات    

  .سري أعماهلا وتشكيلها وهيكلها
قـانون   (26.150شئ الربنامج الوطين املعين بالتربية اجلنسية الـشاملة مبوجـب القـانون             أن  

ووزارة التعلــيم هــي الوكالــة . ٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول٤الــذي أقــر يف ) التربيــة اجلنــسية
  .املسؤولة عن تقدمي اللوائح تدرجييا من خالل وحدهتا التنسيقية هلذا الربنامج

لـوزارة التعلـيم هـي أن اخلطـوط العريـضة ملنـهج التربيـة اجلنـسية                 ووجهة النظر الرمسية      
تقدم مفهومـا شـامال عـن العالقـات اجلنـسية، وهـو مفهـوم نـتج بعـد سـنتني مـن املـداوالت يف                 
اللجنة املتعددة التخصصات املعنية بتقـدمي الربنـامج الـوطين؛ وتـشكلت هـذه اللجنـة مـن ممثلـي                    

وناقـشت اللجنـة املنـهج الـذي سـيدرس يف املـدارس،             . يةخمتلف الديانات وخرباء التربية اجلنـس     
 جملــس التعلــيم االحتــادي حتمــال منــه ملــسؤولية الدولــة مبوجــب قــانون ٢٠٠٨ووافــق عليــه عــام 

http://www.vivirsinviolencia.gov.ar/otravidaesposible@gmail.com؛�
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التربيــة اجلنــسية بغيــة كفالــة حقــوق األطفــال واملــراهقني يف احلــصول علــى التربيــة اجلنــسية يف   
  .املدارس

ــذ     ــة متعــددة التخصــصات واجت بت أعــضائها مــن الكــثري مــن املــصادر   وكانــت اللجن
  .املختلفة

مــارس /وفــور التوصــل إىل اتفــاق بــشأن تنفيــذ القــانون، بــدأت املقاطعــات يف آذار         
.  يف تــدريس احلــد األدىن للمنــهج الدراســي الــذي وافــق عليــه جملــس التعلــيم االحتــادي ٢٠٠٩

ة يف املـدارس اخلاصـة      وسيجري تعليم األطفال يف قاعات الدراسة يف مجيـع املـستويات التعليميـ            
والعامة، مبا فيها املدارس الدينية، دورة شاملة عن العالقات اجلنـسية مـن وجهـة النظـر العلميـة                   

  .ومن وجهة النظر املتعلقة حبقوق اإلنسان وااللتزامات واملشاعر
 واحتــرام االختالفــات الفرديــة بعيــدا عــن  ،وصــممت املبــادئ العامــة لكفالــة املــساواة   

إقامـة  دعم تدريبا شامال على     ي ، مما تعزيز القيم ل و ،اين أو أي نوع آخر من التمييز      التمييز اجلنس 
  .عالقات جنسية مسؤولة

نـهج الدراسـي بـدال مـن ختفيـضه إىل النمـوذج             وتتبع املقاطعـات هنجـا متكـامال إزاء امل          
دائي وكان من املقتـرح أن يكـون النـهج عامـا يف املـستويني األويل واالبتـ                . البيولوجي التقليدي 

  .مع ترك اإلمكانية مفتوحة أمام معاجلة أكثر حتديدا يف املستوى الثانوي
 الثقـايف انطالقـا     -وميكن لكل مقاطعة إحداث تغـيريات يف ضـوء سـياقها االجتمـاعي                

  .من هذه القواعد املشتركة واإللزامية اليت أقرها جملس التعليم االحتادي
إىل املقاطعــات يف شــكل دورات تدريبيــة وســتقدم وزارة التعلــيم دعمــا تقنيــا مــستمرا   

ــاء عــام     ــة تــوزع علــى مجيــع املــدارس أثن ــه ينبغــي   . ٢٠١٠ومــواد تعليمي ــا هــي أن والفكــرة هن
للمعلمني يف كـل مدرسـة إجـراء مناقـشة فيمـا بينـهم بـشأن حمتويـات املنـهج الدراسـي وطـرق                        

 مهمتـهم  وبالرغم من أنـه قـد يوجـد بكـل مدرسـة موظفـون معينـون            . إدماجه يف كل موضوع   
حتسني نوعية التعليم، فاهلدف هنا أن يكون مجيع املعلمني قادرين على تناول أيـة حالـة حتـدث                  

  .يف قاعة الدراسة
وسيضع اجمللس الوطين املعين بالتربية اجلنسية الشاملة مؤشرات للتقيـيم، وسـتتاح هـذه           

  .٢٠١٠املؤشرات خالل عام 
الــصحة وتنفــذ كجــزء مــن املــشروع  وجيــري تنــسيق أنــشطة وزارة التعلــيم مــع وزارة    
قايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة          مواءمة السياسات العامة املعنية بالثقافـة اجلنـسية والو        ”اإلقليمي  
 الذي ينفـذه برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك            “اإليدز واستعمال املخدرات يف املدارس    /البشرية
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ركز الربازيـل الـدويل للتعـاون الـتقين     اإليدز باملشاركة مع م /املعين بفريوس نقص املناعة البشرية    
  .والوكالة األملانية للتعاون التقين

الربنامج الوطين املعين بالتربيـة     : ميكن االطالع على معلومات رمسية من وزارة التعليم       (  
  ).www.me.gov.ayاجلنسية الشاملة يف املوقع الشبكي 

  
  ية واملمارسات الثقافيةالقوالب النمط    

يشري التقرير إىل أنه على الرغم من وصول املرأة إىل مستويات عليا مـن التعلـيم، فإهنـا                    ‐ ٨
.  تتـصل باجملـاالت االجتماعيـة الـيت هلـا أثرهـا علـى مرتباهتـا يف املـستقبل                 ميـادين زالت ختتـار     ما

مـا إذا كانـت تبـذل       فهل استحدثت تدابري للتـصدي هلـذه املـشكلة؟ يرجـى تقـدمي معلومـات ع               
حاليــا أيــة جهــود لتغــيري األمنــاط االجتماعيــة والثقافيــة الــيت تــسبب القولبــة وتــؤدي إىل اختيــار   

  .النساء والفتيات أدوار منطية تقليدية
  

  القوالب النمطية اجلنسانية وتأثري وسائط اإلعالم
صـلت  التقرير الـدوري الـسادس وصـف للمـستويات العليـا مـن التعلـيم الـيت و                 جاء يف     

 نص على أن نسبة كبرية منـهن واصـلت اختيـار املهـن االجتماعيـة التقليديـة       هإليها املرأة، إال أن 
ــصحة، اخلــدمات  ( ــيم، ال ــارات يف     ). التعل ــذه اخلي ــة وراء ه ــل األســباب الكامن ــا تتمث ــا م وغالب

القوالــب النمطيــة الــيت تــشكلها وســائط اإلعــالم وتــأثري تقيــيم وســائط اإلعــالم ألدوار األنثــى   
الذكر والعنف اجلنسي الكامن يف البلد، وخباصة العنف الرمزي واسـتمرار عـدد مـن األفكـار        و

 علـى سـبيل     ،املغلوطة بأن أنشطة معينة ال تناسب املرأة، مثل األنشطة اليت تتطلب القوة البدنية            
 ١٦ و   ١٥النقـاط   ( أو املهن التجارية أو التقنية اليت تعتربها الثقافة أكثر مالءمـة للرجـل               ،املثال

  ).١٧و 
وفيمــا يتــصل بالتــشريعات، فــالتغيري اجلــذري للممارســات الثقافيــة الــيت تــسبب فيهــا      

ــانون مكافحــة العنــف ضــد املــرأة    ميثــل خطــوة رئيــسية إىل األمــام حيــث   ) 26.485القــانون (ق
بوصـفه  ) و (٦الـذي ُعـرِّف يف املـادة        “ العنف يف وسـائط اإلعـالم     ”استحدث القانون مفهوم    

توزيـع لرسـائل أو صـور منطيـة مـن جانـب أيـة وسـائط لالتـصال تـشجع بـشكل            أي نشر أو  ”
مباشر أو غري مباشر على استغالل املرأة أو صورهتا، أو إصـابة امـرأة أو التـشهري هبـا أو التمييـز            

وما قبلـها   أتلويث مسعتها أو إهانتها، أو جرح كرامة امرأة أو فتاة يف مرحلة املراهقة              ضدها أو   
 إباحيـــة تـــضفي شـــرعية علـــى املعاملـــة غـــري املتـــساوية أو تـــشكل أمناطـــا يف وســـائل أو صـــور

  .“ ثقافية تدمي هذه املعاملة أو تولد عنفا ضد املرأة- اجتماعية
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الـذي يعـرف بوصـفه      “ العنـف الرمـزي   ” من القانون إىل     ٥ من املادة    ٥وتشري الفقرة     
 منطيـة لنقـل واسـتدامة        أو عالمـات   االعنف الذي يستخدم أمناطا أو رسـائل أو قيمـا أو صـور            ”

السيادة أو عدم املساواة أو التمييز يف العالقات االجتماعيـة ويـضفي شـرعية علـى وضـع املـرأة                    
  .“يف مرتبة أدىن يف اجملتمع

 على عـاتق أمانـة وسـائط        ١١ املادة   نم) هـ (-) أ (٨وفضال عن ذلك تضع الفقرات        
ن خـالل النظـام الـوطين لوسـائل         اإلعالم مسؤولية تعزيز نـشر رسـائل وشـن محـالت دائمـة، مـ              

اإلعالم، لزيادة توعية اجلمهور عموما والنساء بصفة خاصة حبق املـرأة يف العـيش بـدون عنـف                  
وتفهــم ذلــك؛ وأيــضا لتعزيــز احتــرام حقــوق اإلنــسان للمــرأة يف وســائط اإلعــالم اجلمــاهريي   

ألخبـار؛ ولتعزيـز   يـز يف نقـل ا  حولتقدمي منظور جنساين لتناول العنف تـشجيعا للقـضاء علـى الت      
 املـسؤولية االجتماعيـة للـشركات ملنـع العنـف ضـد       قـضايا شن احلمالت الدعائية بوصـفها مـن      

وحتقيقــا هلــذه الغايــة، ســيجري أيــضا تــدريب مــوظفي وســائط اإلعــالم         . املــرأة واستئــصاله 
  .يتعلق مبوضوع العنف ضد املرأة فيما

ية البـصرية، الـذي أقـر مـؤخرا      املعين بوسائط اإلعـالم الـسمع      26.522ويتضمن القانون     
يف الئحته التنظيمية أحكاما حمـددة لـدعم وتعزيـز إدمـاج منـاظري جنـسانية يف وسـائط اإلعـالم                      
ــسانية فيهــا وضــرورة القــضاء علــى تلــك        ــة اجلن ــيم ووجــود القوالــب النمطي ــر التعل ــد أث وتأكي

  :، كما يتضح من املقاطع التالية من القانونالقوالب النمطية
  :١، الفصل األول، املادة الباب األول

ــة عــن طريــق تــضمني عنــصر جنــساين     ) ح (٨الفقــرة    دعــم املنــاهج والــربامج التعليمي
 علـى اسـتخدام وسـائط       نـساء رئيسي يف التعليم النظامي وغري النظامي للجميع وحتسني قدرة ال         

ي االتــصال واإلعــالم لتطــوير قــدرهتن وقــدرة الفتيــات علــى تفهــم وتنــاول احملتــوى التكنولــوج  
  للمعلومات واالتصاالت؛

تـشجيع صـورة متوازنـة ومتعـددة اجلوانـب للمـرأة والرجـل يف وسـائط                 ) هـ (٩الفقرة    
  .االتصال

  :٣املادة / الباب األول، الفصل األول
تعزيز محاية وصون املساواة بني الرجل واملرأة واملعاملـة املتنوعـة واملتـساوية       ) م(الفقرة    

تـذكر هـذه املـادة      . ( قائم على أساس اجلنس أو التوجه اجلنـسي        وغري النمطية وحتاشي أي متييز    
اجمللس الوطين للمرأة بوصفه الوكالة الوطنية اليت جيب تنـسيق سياسـات املـساواة بـني اجلنـسني            

  ).www.comfer.gov.ar/web/ley26522 ()اهمع

http://www.comfer.gov.ar/web/ley26522�
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ــا ورد يف التقريــ    ــز يف      وكم ــين مبكافحــة التميي ــت املرصــد املع ــسادس، أثب ــدوري ال ر ال
اإلذاعــة والتلفزيــون أنــه أداة ممتــازة للحــصول علــى صــورة شــاملة لوســائط اإلعــالم الــسمعية     
البصرية، ويعود الفضل أيضا إىل اإلجراء الـذي اختذتـه الـسلطة االحتاديـة لالتـصاالت الـسمعية                  

مييـز وكراهيـة   لمـرأة واملعهـد الـوطين املعـين مبكافحـة الت     البصرية باملشاركة مع اجمللـس الـوطين ل   
  .األجانب والعنصرية

ويعمل هذا املرصد، وبـه موظفـون مـن الـسلطة االحتاديـة املعنيـة خبـدمات االتـصاالت                     
السمعية البصرية واملعهد الوطين املعين مبكافحة التمييز وكراهيـة األجانـب والعنـصرية واجمللـس               

؛ والغـرض منـه مناقـشة وحتليـل أيـة حمتويـات متييزيـة يف        ٢٠٠٧مارس /رالوطين للمرأة، منذ آذا   
واعترف فرانك الرو، مقرر األمم املتحـدة اخلـاص         . الربامج أو اإلعالنات التلفزيونية واإلذاعية    

املعــين بتعزيــز ومحايــة احلــق يف حريــة الــرأي والتعــبري واألكادمييــات األرجنتينيــة الرائــدة جبــودة    
ونبَّـه فريـق املرصـد، يف تقـاريره واجتماعاتـه مـع املـسؤولني عـن         .  املرصـد الورقات اليت أنتجهـا   

الربامج واإلعالنات، إىل ضرورة إدماج منـاظري جنـسانية وتنـوع ثقـايف يف دورات االتـصاالت                 
  .االجتماعية والصحافة واإلعالن

 كأعضاء يف الفريق التعليمـي للحلقـة   ٢٠٠٩أغسطس /وشارك موظفو املرصد يف آب     
نظريـــات وممارســـات : االتـــصاالت وحقـــوق اإلنـــسان والتمييـــز ”ة االختياريـــة عـــن الدراســـي
 يف املائة من الطـالب الـذين تكلمـوا نظـروا يف             ٥٠وتبني أن   . جلامعة البالتا الوطنية  “ وأدوات

وحيـث أن   .  على النحو الواجب يف وسائط اإلعالم اجلماهريي       همشكلة العنف اجلنسي وتناول   
 حتقيق اهلدف املرجو هذا العـام، سيواصـل املرصـد العمـل مـع اجلامعـة               النتائج احملرزة تساهم يف   

  .خالل الفصل الدراسي الثاين
  :وانضمت جامعات وطنية أخرى إىل هذا املشروع بغية تكرار هذه اخلربة املشجعة  
كليــة العلــوم االجتماعيــة، دورة االتــصاالت    : جامعــة لومــاس دي ســامورا الوطنيــة     

يف الفـصل   “ االتصاالت والتمييز ”ة دراسية إرشادية جامعية بعنوان      لقحباالجتماعية، شاركت   
  الدراسي األول؛

ــوينس أيـــرس    ــة بـ ــة،   : جامعـ ــوم االجتماعيـ ــة العلـ ــة لكليـ ــصاالت االجتماعيـ دورة االتـ
حالـة املرصـد املعـين      : وسـائط اإلعـالم واالتـصاالت     ”حبلقـة دراسـية منهجيـة بعنـوان         شاركت  

  .“لفزيونمبكافحة التمييز يف اإلذاعة والت
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  العنف ضد املرأة    
ــسابقة       ‐ ٩ ــة ال ــا اخلتامي ــة، يف تعليقاهت ــة الدول ــت اللجن ــاين،  A/59/38انظــر (حث ، اجلــزء الث

، علــى أن تكفــل اختــاذ هنــج شــامل للتــصدي للعنــف ضــد النــساء         )٣٧٩ و ٣٧٨الفقرتــان 
يــر إىل ويــشري التقر.  بــشأن العنــف ضــد املــرأة١٩والفتيـات، مــع مراعــاة توصــيتها العامــة رقــم  

. خمتلــف القــوانني الــيت أُصــدرت، علــى املــستويني الــوطين واحمللــي بــشأن العنــف داخــل األســرة
. يرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن التــشريعات احلاليــة الــيت تــنظم العنــف العــائلي يف البلــد   
  .ويرجى التفضل بتحديد ما إذا كانت التشريعات تتناول مسألة االغتصاب يف إطار الزواج

القـانون  (يتضمن التشريع موضع احلـديث قـانون العنـف ضـد املـرأة           : د املرأة العنف ض   
، وهو قانون لسياسة عامة شاملة بـشأن العنـف اجلنـسي يـسري سـريانا تامـا يف مجيـع                     )26.485

ــوطين   ــيم ال ــانون    . أحنــاء اإلقل ــذا الق ــوائح ه ــا صــياغة ل ــذه يف   . وجتــري حالي ــق بتنفي ــا يتعل وفيم
سري سريانا تاما إال أنه جيب تكييف اجلزء اإلجرائي للقانون مـع            املقاطعات، فبالرغم من أنه ي    

  ).٦انظر النقطة (وجيب مراعاة أن األرجنتني دولة احتادية : كل والية قضائية
 مـن القـانون علـى ثالثـة أنـواع      ٥وفيما يتصل باالغتصاب يف إطار الزواج تنص املادة    

يف إطـار الـزواج أو يف إطـار     الغتـصاب   من هذه املادة صراحة إىل٣وتشري الفقرة . من العنف 
عالقة ملزمة أخرى أو عالقة قرابة، بغض النظر عما إذا كـان الشخـصان يعيـشان معـا بوصـفه                  

  .عمال من أعمال العنف اجلنسي
يرجى تقدمي معلومات إحصائية عـن عـدد حـاالت العنـف ضـد النـساء والفتيـات الـيت                  ‐ ١٠

جـى أيـضا إدراج معلومـات مفـصلة عـن عـدد مـرتكيب               وير. أُبلغ عنها خالل الفتـرة قيـد النظـر        
وينبغـي أن   . أفعال العنف ضد املرأة الذين جرت حماكمتهم ومعاقبتـهم يف نفـس الفتـرة الزمنيـة               

ويرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات  . تــنعكس يف هــذه اإلحــصاءات الفــروق بــني املنــاطق املختلفــة 
عمد نتيجة للعنف العائلي خـالل      إحصائية حسب السنة عن عدد النساء الاليت تعرضن للقتل ال         

  .الفترة قيد النظر
حيال القراء خبصوص هـذه النقطـة إىل املعلومـات املقدمـة يف التقريـر الـدوري الـسادس                     

إىل أن حيــصل اجمللــس الــوطين للمــرأة علــى اإلحــصاءات الــيت جيــري إنتاجهــا يف أعقــاب إنــشاء  
املرصـد املعـين    : ٦الفقـرة    (26.485 العنف مبوجـب القـانون اجلديـد رقـم        كافحة  املرصد املعين مب  

 باالشتراك مع وحدة اإلحصاءات مبحكمـة العـدل العليـا؛ وحيـال القـراء أيـضا                 )العنف مبكافحة
العنــف  مبكافحــةاإلحــصائية الــيت أعــدت للمحكمــة العليــا بواســطة مكتبــها املعــين   إىل التقــارير

  ).www.csjn.gov.a; link ovd-informes estadísticos(العائلي 
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يرجـى  . يشري التقرير إىل مكتب أنشأته احملكمة العليا للتصدي حلاالت العنـف العـائلي             ‐ ١١
  .تقدمي معلومات مفصلة عن هذا املكتب وعن إنشائه وتشكيله وهيكله

العنـف العـائلي كمـا ود يف التقريـر          كافحـة   أنشأت حمكمة العدل العليـا مكتبـا معنيـا مب           
 أسباهبا الختاذ هذا اإلجراء، الطبيعة املعقـدة لظـاهرة      وأكدت احملكمة، ضمن  . الدوري السادس 

. العنف العائلي واآلثار املترتبـة علـى تـدخل اهليئـات القـضائية ذات الـسلطات واملهـام املختلفـة                   
وعملت احملكمة مبا يتسق مع واليتـها الدسـتورية لـضمان العدالـة عنـدما أنـشأت هـذا املكتـب                     

د املعايري لتسجيل حاالت العنـف العـائلي الـيت ال جيـري     بغية تاليف آثار التجزؤ القضائي وتوحي     
  .حتديدها بشكل منفصل يف الوقت احلايل

لمتــضررين مــن العنــف العــائلي الــذين  إىل العدالــة لوصــول الوييــسر املكتــب إمكانيــة    
ليــسوا علــى علــم حاليــا بــسبل االنتــصاف القــضائية ، ويف نفــس الوقــت يقــوم املكتــب بترشــيد 

  .ن خالل تعامل مجيع احملاكم مع مكتب واحد، مما يزيد الكفاءة بال جدالاستخدام املوارد م
وســوف يــساعد . وييــسر املكتــب أيــضا االســتخدام األمثــل للمــوارد املاديــة والبــشرية    

إنتاج السلطة العليا ألحد أفرع سلطات الدولـة لإلحـصاءات والتحلـيالت الناجتـة علـى تأكيـد                   
  .احلجم احلقيقي للمشكلة

كمـة مهـام املكتـب، ووافقـت علـى قواعـده التنفيذيـة، وواجبـات ومهـام                  وحددت احمل   
موظفيــه والعــاملني اآلخــرين، واإلجــراءات اإلداريــة ملعاجلــة الطلبــات، وعالقــات التــرابط مــع    
احملــاكم املختــصة والوكــاالت العامــة األخــرى، وطبيعــة اإلحــصاءات الــيت يــتعني إنتاجهــا بغيــة   

 ٣٩األمـران رقـم     (االت الـيت تتطلـب اختـاذ إجـراء،          احلصول على معلومات منظمـة بـشأن احلـ        
 ٢٥٧٠/٠٦وعــالوة علــى ذلــك أنــشأت احملكمــة مبوجــب القــرار رقــم   ). ٢٠٠٦ لعــام ٤٠ و

جدول الوظائف من أجل املوظفني وغريهم من العاملني اإلداريني والتقنـيني وعمـال اخلـدمات               
  . من البدء يف العملللمكتب وتناولت اإلجراءات الضرورية للميزانية لتمكني املكتب

 الـذي يـأمر بفـتح سـجل للمتقـدمني لـشغل             ٨٦٢/٠٧وأصدرت احملكمـة القـرار رقـم          
)  وظيفـة ٢١( وظيفة اليت يـضمها جـدول الوظـائف املهنيـة للمكتـب، وتتـضمن حمـامني                  ٥٦ الـ

ويـضم  ).  وظيفـة  ١٤(وأخصائيني اجتمـاعيني    )  وظيفة ١٤(وعلماء نفس   )  وظائف ٧(وأطباء  
ــا رقــم   املرفقــان األول ــاين ألمــر احملكمــة العلي  قائمــة بالعــاملني باملكتــب  ٢٠٠٨ لعــام ١٢ والث

وسييـسر  ). www.csjn.gov.ar – link ovd(والوظائف املهنية ونوبـات اخلدمـة وسـاعات العمـل     
 وسيتيح وسيلة هامـة بتغـيري مفهـوم هـذا النـوع مـن               ،هذا التعاون يف املستقبل تنفيذ برامج املنع      

  .قف املتخذ بأن هذه املسألة ينبغي أن تظل مسألة خاصة املويغسيل و،العنف
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نـشئ  وبناء على مبادرة من إلينـا هـايتون دي نوالسـكو، نائبـة رئـيس احملكمـة العليـا، أُ                  
العنف اجلنساين حتـت إشـراف احملكمـة لـصياغة اسـتراتيجيات      مبكافحة فريق عامل جديد معين  

  .اكم العليا يف املقاطعاتمن أجل معاجلة هذه املشكلة اخلطرية عن طريق احمل
ويف سياق العمل اجلاري لفترة تقرب من العام يف اللجنة املعنية بالوصول إىل العدالـة،                 

جرت دعوة تسعة وزراء مـن احملـاكم العليـا يف األقـاليم، مبـن فـيهم مثـان نـساء، للتعـاون بـشأن              
العنــف اجلنـساين الـذي يعمـل حتــت إدارة    مبكافحـة  إدخـال ترتيبـات علـى غــرار املكتـب املعـين      

  .احملكمة العليا الوطنية يف مقاطعات البلد
ونتجــت هــذه املبــادرة اجلديــدة الــيت اختــذهتا احملكمــة العليــا عــن االهتمــام الــذي أثــاره     

  .املكتب بني أعضاء حماكم املقاطعات
ه، خـدمات   وتتيح الترتيبات اليت وضعتها احملكمة من خالل املكتب، الـذي بـدأ أعمالـ               

  .مباشرة على مدار الساعة كل يوم من أيام السنة لضحايا االعتداء يف األسرة
ــادا      ــات وإرش ــب معلوم ــدم املكت ــاتويق ــت وتقييم ــة قانوني ــسية وطبي ــة ونف  إىل ة أولي

  .األشخاص احملتاجني إىل هذا االهتمام
احملـاكم  وعقدت اللجنة املعنيـة بالوصـول إىل العدالـة أيـضا اجتماعـا منفـصال يف قـصر                     

لتقييم النتائج األوليـة جلمـع البيانـات الـيت قـدمت خريطـة للحالـة يف خمتلـف نظـم الوصـول إىل                 
  .العدالة يف البلد

 مقاطعـة أدخلـت بالفعـل آليـات للقيـاس متـر مبراحـل               ٢٢بيَّن مـن هـذه املمارسـة أن         وَت  
قـــة بالعدالـــة تنفيــذ خمتلفـــة، وتتـــضمن اســتراتيجيات احملكمـــة العليـــا مراكــز للمعلومـــات املتعل   

العنــف مبكافحــة ومكاتــب معنيــة . ومكاتــب لــدعم الــضحايا. “األبــواب املتعــددة”ومكاتــب 
  .العائلي

تجولة للعدالة آلية أخرى أدخلت بوجه خاص يف املنـاطق البعيـدة            وتشكل اخلدمات امل    
ويقــدم هــذه اخلــدمات موظفــون وقــضاة يقومــون بزيــارات دوريــة إىل   : عــن املراكــز احلــضرية

  .ات النائية للعناية بشكاوى الناساملستوطن
وميكــن االطــالع علــى جمموعــة كاملــة مــن التقــارير اإلحــصائية للمكتــب علــى موقــع     

  ).www.csjn.gov.ar – link ovd(احملكمة العليا على شبكة اإلنترنت 
  مكتب املرأة التابع حملكمة العدل العليا
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، وترأسـه الـوزيرة     ١٣/٢٠٠٩ أنشأت احملكمة العليا مكتبها للمرأة مبوجب األمر رقـم          
  :كارمن أرغيباي ووظائفه هي

متثيل احملكمة العليا يف التعامل مع األفرع األخرى لسلطات الدولة بغيـة تنـسيق تطبيـق                  •  
قانون مكافحة العنف ضد املرأة مع احملاكم العليا يف املقاطعات ومدينـة بـوينس أيـرس                

حتاديـة والوطنيـة بالنـسبة جلميـع املـسائل          املتمتعة باحلكم الذايت، وحماكم االسـتئناف اال      
  ؛١٣/٠٩املتعلقة بتحقيق أهداف املرسوم رقم 

متثيــل احملكمــة العليــا يف التعامــل مــع اهليئــات األخــرى العاملــة، بــنفس أهــداف مكتــب   •  
املرأة يف احملـاكم العليـا واحملـاكم العليـا للبلـدان األخـرى بغـرض تبـادل املعلومـات عـن                      

والتدابري املتخذة لتحقيق العدل بـني اجلنـسني يف سـياق القـضاء،             جتربة جرى اكتساهبا    
  مع النظر يف حتسني نظام األرجنتني؛

  االحتفاظ بالصالت مع اهليئات الدولية املهتمة باملسائل اجلنسانية؛  •  
  إعداد التقارير الدورية املطلوبة مبوجب االتفاقات الوطنية والدولية املوجودة؛  •  
 تتعلق باتفاقـات التـدريب والبحـث واملـساعدة التقنيـة إىل الـوزراء و                التقدم مبقترحات   •  

األفــرع األخــرى لــسلطات الدولــة عنــد الــضرورة، واهليئــات الدوليــة املــشار إليهــا يف    
ــات ذات الــصلة بالتــدريب يف        ــة والرابطــات واملنظم ــانون، واملؤســسات األكادميي الق

  ؛القضاء
صورها فيمـا يتعلـق حبـسن أداء        قـ ئية وأوجه   وضع تقارير عن احتياجات اهليئات القضا       •  

ــب         ــضائية للمكت ــشطة الق ــاق األن ــال يف نط ــذا اجمل ــة يف ه ــة والدولي ــات الوطني االلتزام
  وبالنسبة للعالقات الشخصية اليت يتطلبها أداء هذه األنشطة؛

ة تنفيذ السياسات اجلنسانية الالزمة إلدمـاج املنـاظري اجلنـساني         لتزايد  املستمر و  امل تعزيزال  •  
  يف تقدمي اخلدمات القضائية ويف جمال عالقات العمل؛

حتديد أهداف كـل وحـدة مـن وحـدات مكتـب املـرأة وتكييفهـا لالحتياجـات الناجتـة                      •  
  عن التقارير والتقييمات الصادرة عن وحدة اإلدارة؛

ــائق الــيت يــصدرها       •   الترتيــب لنــشر وحتــديث معلومــات عــن التــدابري املنفــذة وعــن الوث
  ة يف القسم ذي الصلة من موقع احملكمة العليا على شبكة اإلنترنت؛مكتب املرأ

إبــالغ احملكمــة العليــا بالتقــدم احملــرز صــوب حتقيــق األهــداف الــيت نــص عليهــا األمــر       •  
١٣/٠٩.  
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  عدد النساء يف نظام العدالة
يتكون مكتب املرأة، من الناحيـة التنظيميـة، مـن أمانـة ووحـدة إدارة ووحـدة تـدريب                
  .مع البيانات ووحدة للبحث اجلنساينووحدة جل
ــات و     ــز البيان ــق بتجهي ــا يتعل ــة    حــصاءاتاإلوفيم ــات التابع ، تكــون وحــدة مجــع البيان

للمكتــب مــسؤولة عــن اقتــراح تغــيريات علــى اإلحــصاءات الــيت جيــري االحتفــاظ هبــا وذلــك     
  .بالتنسيق مع اجمللس الوطين للمرأة وأمانة حتقيق العدالة

آلن وضع خريطة جنسانية لنظـام العدالـة يف األرجنـتني وإنتـاج             وتتضمن النواتج حىت ا     
إحصاءات عن مشاركة املرأة يف خمتلف هيئات نظام العدالة على الصعيدين الـوطين واالحتـادي      

  .وصعيد املقاطعات
ــه هــي       ــد بأكمل ــساء والرجــال يف البل ــساء و  ٥٤ونــسب الن ــة للن ــة ٤٦ يف املائ  يف املائ

ــسبت    ــغ الن ــا تبل ــات   للرجــال، بينم ــى صــعيد املقاطع ــساء و  ٥٥ان عل ــة للن ــة ٤٥ يف املائ  يف املائ
 يف ٤٢ يف املائــة للرجــال و ٥٨ومــع ذلــك، يبلــغ إمجــايل النــسبتني يف احملكمــة العليــا  . للرجــال

 رجـال فقـط،     ٩ وكيلة وزارة مقابل     ٣٠املائة للنساء مع وجود وزيرتني على أعلى مستوى و          
  .كاتب أنثى وستة ذكور من رؤساء امل٢٢ويوجد 
وتبني بقية اخلريطة اجلنسانية أغلبية كبرية جدا من النساء يف جماالت معينة مثل النظـام                 

ونـسبة مرتفعـة جـدا مـن النـساء      )  يف املائة من النساء    ٥٧(االحتادي لعدالة الضمان االجتماعي     
  ). يف املائة٦٤(يف النظام الوطين للعدالة العمالية 

ــسبة النــساء منخفــضة يف أعلــى م      ناصــب الــوزراء يف معظــم املقاطعــات، وهنــاك      ون
مقاطعات يكون متثيل املرأة فيها واعدا جدا حيث أن مثل هذا التمثيـل غـري مـسبوق يف تـاريخ                    

  .العدالة يف مناطق املقاطعات
االنتباه إىل مثال احملكمـة العليـا يف مقاطعـة بـوينس أيـرس، الـيت تـضم عـضوتني           وجه  وي  

  .ئيسة حملكمة عليا على اإلطالقإحدامها هي هيلدا كوغان، أول ر
واملقاطعات التالية لديها نـسبة كـبرية مـن النـساء يف النظـام القـضائي بـصفة عامـة ويف                       

مندوســا وميـسيونيس وســالطا وســان لــويس وفورمــوزا  . كوردوبــا، وتــشاكو: املناصـب العليــا 
  ).www.csjn.gov.ar: خريطة جنسانية لنظام العدالة(نتري ريوس إو

ــريا، تـــشكل النـــساء نـــسبة     ــة ٤٨وأخـ ــام؛    يف املائـ مـــن مـــوظفي مكتـــب املـــدعي العـ
بالنسبة ملكتب أمني املظامل، فأمينة املظامل امرأة هي ستيال ماريس مارتينيز، وتشكل النـساء               أما

  . يف املائة من موظفي املكتب من مساعدي أمينة املظامل٥٦نسبة 

http://www.csjn.gov.ar/�
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مــشاريع التقريــر إىل العنــف املقتــرف ضــد املــرأة يف مكــان العمــل وإىل خمتلــف    يــشري   ‐ ١٢
ــف يف مكــان العمــل      ــالتحرش والعن ــة ب ــوانني املتعلق ــدمت يف  الق ــيت ق ــشريعية  ٢١ال ــة ت يف  هيئ

هــذه  القــوانني مـشاريع يرجــى تقـدمي معلومــات عـن حالــة   . املقاطعـات ويف الكــونغرس الـوطين  
  .عام واخلاصوعن حاالت التحرش يف القطاعني ال

يسترعى االنتباه، فيما يتعلق بالتعليمات الواردة يف التقرير الـدوري الـسادس واملتعلقـة                
ــرأة       ــالتحرش والعنــف يف مكــان العمــل، إىل أحكــام القــانون املعــين مبكافحــة العنــف ضــد امل ب

منـه العنـف ضـد املـرأة يف مكـان العمـل بوصـفه        ) ج (٦الـذي تعـرِّف املـادة     ) 26.485القانون  (
مييز ضد املرأة يف اجملال العام أو اخلاص ويعـوق حـصوهلا علـى عمـل أو اسـتقدام                   ] أي عمل [”

أو ترقية أو استقرار وظيفي أو أمن عن طريق فرض شروط تتعلق باحلالة املدنيـة أو األمومـة أو             
ينتـهك احلـق يف األجـور املتـساوية عـن      ”وأي عمـل  . “السن أو املظهر أو إجـراء اختبـار محـل        

ويغطي هـذا احلكـم   . يشكل أيضا عنفا ضد املرأة يف مكان العمل  “ أو املهام املتساوية  األعمال  
  .“التحرش النفسي املنتظم لعاملة بعينها بغية ضمان طردها”أيضا 

ــة والــضمان         ــانون؛ وتعمــل وزارة العمــل والعمال ــوائح هــذا الق وجتــري اآلن صــياغة ل
يف اللجنة املشتركة بـني املؤسـسات الـيت    االجتماعي فيما يتعلق بقسم التحرش يف مكان العمل         

  .٢٠٠٩أنشأها اجمللس الوطين للمرأة عام 
 مــن ٦وفيمـا يتعلـق بالــسياسات العامـة املزمـع إدخاهلــا مبوجـب القـانون، تــسند الفقـر          

 إىل الـوزارة مـسؤولية تنفيـذ بـرامج للتوعيـة والتـدريب وبـرامج احلـوافز للمؤسـسات          ١١املادة  
قضاء على العنف ضد املرأة يف مكان العمـل وتعزيـز حقوقهـا والفـرص               ونقابات العمال بغية ال   

. املتاحة هلا ومعاملتها على حنـو متـساو يف جمـال العمـل علـى أسـاس احتـرام مبـدأ عـدم التمييـز                        
وجيب أن تعمل الوزارة أيضا على منـع التحـرش اجلنـسي وضـمان إعـادة النـساء الـاليت يعـانني                   

ضال عن كفالـة احتـرام حقـوق العمـل للنـساء الـاليت يـتعني                من العنف إىل وظيفتهن السابقة، ف     
علــيهن البقــاء بعيــدا عــن العمــل نتيجــة للعنــف بغيــة االمتثــال للقــرارات اإلداريــة بــشأن مــسائل 

  .العمل وقرارات احملاكم
وكما ورد يف التقرير الدوري السادس، يوجد بـالوزارة مكتـب لـدعم ضـحايا العنـف            

 منـذ عـام   يـه مفصال عن البيانات اليت قـدمت إل    املكتب تقريرا    يف مكان العمل؛ وقد أصدر هذا     
  .، ويتضح أن معظم األشخاص الطالبني للنصح من موظفي القطاع الثالث٢٠٠٦

 يف املائــة مــن الطلبــات ٨٠والواقــع، كمــا يتــضح مــن الــشكل املــبني أدنــاه، أن حــوايل   
).  يف املائــة١٥( الثــاين ويلــي ذلــك العــاملون يف القطــاع. مقدمــة مــن عــاملني يف هــذا القطــاع

  .وكانت هناك أيضا حاالت قليلة يف القطاع األويل
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،حسب قطاع النشاط توزيع الطلبات املقدمة إىل مكتب دعم ضحايا العنف يف مكان العمل
  اإلقتصادي

  
  
  
  
  
  

مدينــة (ويعكـس هــذا التوزيــع إىل حــد كــبري هيكــل ســوق العمــل يف منطقــة العاصــمة    
ــا ا  حيـــث تتركـــز معظـــم الوظـــائف يف قطـــاعي اخلـــدمات   ) حلـــضريةبـــوينس أيـــرس وجتمعاهتـ

يعمــل و، ويعمــل معظــم مستــشاري املكتــب حــىت اآلن يف هــذه املنطقــة بالتحديــد   . والــصناعة
 املائـــة مبقاطعـــة بـــوينس أيـــرس   يف١٨يعمـــل بينمـــا يف املائـــة منـــهم بالعاصـــمة االحتاديـــة   ٧٤

شـــارة إىل أن معظـــم العـــاملني وجتـــدر اإل). التجمعـــات احلـــضرية للمدينـــة بـــصفة رئيـــسية يف(
  .بالقطاع األويل يوجدون خارج املراكز احلضرية

مجيـع مقـدمي الطلبـات      : يف التحليل عـن النتـائج اآلتيـة       “ اجلنس”وأسفر إدماج متغري      
العــاملني يف القطــاع األويل مــن الرجــال؛ وكانــت نــسبة الرجــال مماثلــة لنــسبة النــساء ملقــدمي    

؛ وكـان معظـم مقـدمي    ) يف املائـة رجـال  ٤٩ يف املائـة نـساء و    ٥١(الطلبات من القطاع الثاين     
  ). يف املائة٦٢(الطلبات من القطاع الثالث من النساء 

وتثري هذه البيانات أسئلة حول العوامل املعنية اليت قد تكون مرتبطـة بقـضايا مؤسـسية                  
عوامـل صـياغة   وقـد ُتيـسِّر املعلومـات عـن هـذه ال         . وثقافية، فضال عن قضايا نفـسية واجتماعيـة       

وبيَّنـت هـذه املمارسـة      . فرضيات العمل بغية اإلرشاد فيما يتعلق باختاذ التدابري الوقائية الالزمـة          
 يف املائة من احلاالت اليت جـرى حتليلـها، فتـأثري العامـل     ٦٠أنه بالرغم من تشكيل النساء نسبة      

اجـب مراعاهتـا أنـه يف       وأحـد االعتبـارات الو    . اجلنساين أكثر وضـوحا وأمهيـة يف القطـاع الثـاين          
وأحـد  ). ٢٠٠٦( يف املائـة مـن العـاملني يف التـصنيع            ١٨,٤سوق العمـل تـشكل النـساء نـسبة          

 يف املائة مـن مقـدمي الطلبـات مـن هـذا القطـاع       ٤٣التفسريات احملتملة يف هذا الشأن أن نسبة       
  .تعمل يف إنتاج املنسوجات، وهو فرع أنثوي للنشاط من الناحية التقليدية

  يف املائة٠,٣١
 القطاع األويل

   يف املائة١٥,٠٨
 ثاينالقطاع ال

   يف املائة٨٤,٦٢
 القطاع الثالث
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)  يف املائـة   ٢٧(اخلـدمات التجاريـة      سبة لقطاع اخلدمات، تعمل معظـم النـساء يف        وبالن  
  ). يف املائة١٠(والفنادق واملطاعم )  يف املائة١٣(والتجارة )  يف املائة١٩(والصحة 
ــشاط حــسب         ــة وأفــرع الن ــر تفــصيال، تــصنف القطاعــات الثالث وإلعطــاء صــورة أكث

  . يف الشكل التايلساجلن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ع العنف حسب فرع النشاطنو

يقدم أيضا حتليل نـوع العنـف الـذي يوجـد يف كـل فـرع بيانـات هامـة، فقـد تـبني أن                            
  .العنف النفسي هو النوع السائد يف مجيع األفرع لكل من الرجال والنساء

بـني احلـاالت الـيت يعاجلهـا مكتـب دعـم ضـحايا              )  يف املائـة   ٧١( العنف البـدين     دويسو  
وتوجـد  .  يف قطاع البناء، وهو نشاط يشكل الرحال معظم العـاملني بـه  العنف يف مكان العمل  

 يف ١٧(؛ والتـصنيع  ) يف املائـة ٢٧(التجـارة   : النسب التاليـة للعنـف البـدين يف األفـرع األخـرى           
 يف ١١(؛ واألنـشطة األخـرى   ) يف املائـة ١١(؛ والوساطة املاليـة  ) يف املائة١١(؛ والصحة   )املائة
؛ واإلدارة العامــة ) يف املائــة٨(؛ والفنــادق واملطــاعم ) يف املائــة٩(جاريــة ؛ واخلــدمات الت)املائــة

  ). يف املائة٥(؛ والنقل والتخزين واالتصاالت ) يف املائة٥(؛ والتعليم ) يف املائة٦(والدفاع 

نساء رجال

 قطاع النشاط والتوزيع حسب اجلنس-لعنف يف مكان العملمكتب دعم ضحايا ا
  املناجم واحملاجر األخرى - ج١
  البناء  - و ٢
  العقارات وإدارة املباين  - ك ٣
  النقل  - ط ٣
  )األمن(اخلدمات التجارية   - ك ٣
  الدفاع  - ل ٣
  الوساطة املالية  - ي ٣
  )اإلجيارات(األنشطة التجارية   - ك ٣
  )متنوعة(نشطة التصنيعية األ   - د ٢
  اإلدارة العامة  - ط ٣
  التجارة واإلصالحات  - ز ٣
  الفنادق واملطاعم  - ح ٣
  )املنسوجات(التصنيع   - د ٢
  )خدمات(األنشطة األخرى   - س ٣
  )تنظيف(األنشطة التجارية   - ك ٣
  الصحة  - ن ٣
  التعليم  - م ٣
  منظمات اجملتمع املدين - ف ٣
   املنـزلية اخلدمة  - ع ٣

تشري األرقـام املوجـودة يف الناحيـة اليـسرى مـن الـشكل.مكتب دعم ضحايا العنف يف مكان العمل  :املصدر
 )٣(والثالث ) ٢(والثاين ) ١(األويل : إىل قطاع النشاط االقتصادي
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وتوجد حـاالت العنـف اجلنـسي يف بعـض القطاعـات أكثـر مـن بعـضها اآلخـر، فعلـى                
؛ واألنــــشطة ) يف املائــــة١٥(؛ والفنــــادق واملطــــاعم )ملائــــة يف ا٢١(التجــــارة : ســــبيل املثــــال

؛ والتعلــيم ) يف املائــة٨(؛ واألنــشطة األخــرى ) يف املائــة٩(؛ والتــصنيع ) يف املائــة١٠(التجاريــة
  ).يف املائة ٥(

ــضمان          ــة والـ ــل والعمالـ ــن وزارة العمـ ــصاءات مـ ــذه اإلحـ ــى هـ ــصول علـ ــرى احلـ جـ
  ).www.trabajo.gov.ar(االجتماعي 

  
  استغالل املرأة    

يـــشري التقريـــر إىل خمتلـــف مـــشاريع القـــوانني املتعلقـــة باالجتـــار، الـــيت عرضـــت علـــى    ‐ ١٣
عـن   مـشاريع القـوانني تلـك ومـضموهنا وكـذلك            وضعيرجى تقدمي معلومات عن      .الكونغرس

ات يف الوقــت احلاضــر يف البلــد، علــى أيــة قــوانني أو تــدابري متنــع االجتــار بالنــساء والفتيــ وضــع 
ويرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن االسـتراتيجيات            . املستويني االحتـادي واحمللـي علـى الـسواء        

االحتاديـــة القائمـــة ملنـــع التجـــارة واالجتـــار بالنـــساء والفتيـــات علـــى  اإلقليميـــة ووالـــسياسيات 
  .عليها وقمعهاالصعيدين الوطين والدويل، والتحقيق يف هذه احلاالت واملعاقبة 

يشري التقريـر إىل إنـشاء وحـدة متخصـصة للتحقيـق يف اجلـرائم املرتكبـة ضـد الـسالمة                       ‐ ١٤
يرجــى التفــضل بوصــف . اجلنــسية وكــذلك االجتــار باألشــخاص واســتغالل األطفــال يف البغــاء 

ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن عدد احملاكمات وحـاالت احلكـم           . طريقة عمل هذه الوحدة   
باإلدانة، فضال عن عدد اجلزاءات اليت فرضت فيما يتصل هبـذه اجلـرائم خـالل الفتـرة               بالرباءة و 
  .قيد النظر
الـذي  ) 26.364القـانون   (حيظر القـانون املعـين مبنـع االجتـار باألشـخاص واملعاقبـة عليـه                  

، ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٢٠يعدل القانون اجلنائي وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، والـذي أقـر يف               
وســينفذ القــانون يف إطــار الربنــامج الــوطين . كال االجتــار باألشــخاص ويعاقــب عليــهمجيــع أشــ

  .املعين مبنع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه ودعم الضحايا
اسـتقدام  ”ه  فويصنف هذا القـانون االجتـار باألشـخاص كجرميـة احتاديـة ويعرفـه بوصـ                 

د أجـنيب أو إليـه، أو اسـتقباهلم         أو حتويلـهم، سـواء داخـل البلـد أو مـن بلـ             /أشخاص ونقلـهم، و   
. هـم دوهنـا  ن  سـنة ومـ  ١٨ومييز يف السن بني الضحايا ممن جتـاوزوا سـن     “ ألغراض االستغالل 

ويف احلالة األخرية يتطلب القانون أن يكون قد جرى اخنراطهم يف البغاء عن طريق اخلدعـة أو                 
خويـف أو القـسر، أو سـوء    االحتيال، أو العنف، أو التهديد أو أية وسيلة أخرى من وسائل الت 

  .استغالل السلطة أو حالة من الضعف، أو تقدمي أو تلقي مبلغ مايل أو مكافأة

http://www.trabajo.gov.ar/�
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وتتــضمن اجلرميــة اســتقدام أشــخاص ســواء لالســتغالل اجلنــسي أو ملمارســات شــبيهة     
  .بالرق أو السخرة، أو االستئصال غري القانوين لألعضاء أو األنسجة

صرامة، مبــا فيهــا احلرمــان مــن احلريــة مــن ثــالث ويفــرض القــانون عقوبــات شــديدة الــ  
وهذه العقوبات ثقيلة مبا فيه الكفايـة ومتناسـبة مـع العقوبـات املنـصوص               .  سنة ١٥سنوات إىل   

  .عليها جلرائم خطرية أخرى مثل االغتصاب
وأشــارت وحــدة املقاضــاة بــشأن االختطــاف بغــرض الفديــة واالجتــار باألشــخاص يف     

ــام   ــا لع ــا      أن مشــا٢٠٠٩تقريره ــستقدم فيه ــة ي ــشرقي منطق ــشمال ال ــتني، وخباصــة ال ل األرجن
  .األشخاص لالستغالل اجلنسي وينقلون للعمل القسري

ــن أجــل           ــل األشــخاص م ــد مقاصــد لنق ــة يف البل ــات اجلنوبي ــن الواضــح أن املقاطع وم
 أن معظـم    ،وأكد املدعي العام مارسيلو كولومبـو، رئـيس وحـدة املقاضـاة           . االستغالل اجلنسي 

نــساء بالغــات وقــصر لالســتغالل اجلنــسي ورجــال  ” اجملنــدين يف الــشمال الــشرقي األشــخاص
؛ وقد مد هذان البلـدان األرجنـتني تارخييـا          “للعمل القسري من باراغواي وبوليفيا على التوايل      

  .بالعمالة القسرية
وأقامت وحـدة املقاضـاة منـذ إنـشائها اتـصاالت مـع املنظمـات غـري احلكوميـة وأمانـة                       

وقـد  . ان ومكتب أمني املظامل وقنصليات بلدان عديـدة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة      حقوق اإلنس 
خلــص نفــس هــذا التقريــر إىل أن الــنقص يف اإلحــصاءات املتكاملــة جيعــل الكــشف عــن هــذه    
الظاهرة والتحقيق فيها أمرا صعبا جدا، وأنه مل جير الكشف إال عـن عـدد قليـل مـن احلـاالت؛                     

  . غري ظاهر من هذا النوع من اجلرائم يف األرجنتنيومما ال شك فيه أنه يوجد عدد
 يف املائـة مـن إمجـايل عـدد الـضحايا البـالغ عـددهم                ٦٧ كانـت نـسبة      ٢٠٠٩ويف عام     
يجــة هلــذه التقــارير جــرى حماكمــة     ونت.  ســنة ٢١ املبلَّــغ عنــهم مــن النــساء دون ســن     ١٩٥
حــرز تقــدم وأُ.  منــهم للمحاكمــة١٣شخــصا؛ احتجــز تــسعة منــهم رهــن احملاكمــة وقــدم  ٣٨

اكمـــة وصـــدرت عقوبـــة بـــاحلبس ملـــدة  حم٣٨ هنـــاك تفكانـــ: أيـــضا يف عـــدد مـــن احلـــاالت
  .سنوات يف مقاطعة سانتا فيه ١٠

ومــن الواضــح أن األرجنــتني أحــرزت بعــض التقــدم نتيجــة لتــشريع مكافحــة االجتــار      
ا فيهــا حيــث أدى تــصنيف االجتــار كجرميــة احتاديــة إىل إنــشاء العديــد مــن اهليئــات الرمسيــة، مبــ  

  .شعب خاصة يف قوات األمنومكتب اإلنقاذ ودعم ضحايا االجتار، 
وفيمــا يتعلــق بــاملنع، تولــت احلكومــة محــالت إعالميــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص،     

وخباصة يف مقاطعة ميسيونيس وكثفت احلكومة جهودها للمنع عن طريـق العمـل مـع اهليئـات                 
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 مدينـة بـوينس أيـرس محلـة ملنـع اسـتغالل العمـال               وواصـلت . الدولية واملنظمات غري احلكوميـة    
تدير موقع شبكي وخط هاتفي ساخن جماين لتمكني اجلمهـور مـن اإلبـالغ عـن األمـاكن الـيت                    

وقـدمت احلكومـة تـدريبا عـن        . يزعم فيهـا النـاس أهنـم يعـانون مـن هـذا النـوع مـن االسـتغالل                  
. مليــات حفــظ الــسالم الدوليــةهتم إىل عركيفيــة معاجلــة االجتــار للمــوظفني الــوطنيني قبــل إعــا 

  .“ال اجتار بدون عمالء”وتوجد محلة أخرى مولتها احلكومة بعنوان 
وقــام مكتــب إنقــاذ ودعــم ضــحايا االجتــار، الــذي يعمــل حتــت رعايــة وزارة العــدل،      

بتنسيق أنشطة دعـم الـضحايا وقـدم إمكانيـة احلـصول علـى العـالج الطـيب والنفـسي واملـشورة                      
اية للضحايا الذين تعاونوا مع حمققي قوات األمـن ومـع النيابـة             تب أيضا مح  وقدم املك . القانونية

وشجعت السلطات األرجنتينية الضحايا علـى التعـاون يف التحقيقـات           . العامة بوصفهم شهودا  
  .ويف اإلجراءات القضائية ضد املتجرين

وال متــنح احلكومــة وضــع مهــاجر رمســي لــضحايا االجتــار مــن اخلــارج، إال أنــه عــادة       
ومع ذلك ميكن لضحايا االجتـار مـن رعايـا البلـدان األعـضاء يف الـسوق                 . جيري ترحيلهم  ال ما

ــة يف          ــة مؤقت ــى إقام ــا احلــصول عل ــسبني هل ــضاء املنت ــويب واألع ــدان املخــروط اجلن ــشتركة لبل امل
  .األرجنتني يف إطار تشريعها املتعلق باهلجرة

ــشأن االختطــاف ب    (   ــة مــن وحــدة املقاضــاة ب ــة واالجتــار  املعلومــات مقدم غــرض الفدي
والربنـامج الـوطين املعـين مبنـع االجتـار          ) ويرأسـها املـدعي العـام مارسـيلو كولومبـو         (باألشخاص  

  ).باألشخاص واملعاقبة عليه وبدعم الضحايا التابع لوزارة العدل
  

  العامةوالسياسية يف احلياة املشاركة     
ويف )  يف املائـــة٢١,٧٦ (العماليـــة يـــشري التقريـــر إىل تـــدين متثيـــل املـــرأة يف النقابـــات   ‐ ١٥

يرجــى تقــدمي معلومــات وإحــصاءات . ويف صــفوف رؤســاء األقــسام يف اجلامعــات املؤســسات
مــستكملة عــن مــشاركة املــرأة يف هــذه اجملــاالت خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض وتبيــان مــا إذا  

 ٤ مـن املـادة   ١ة كانت احلكومة تنظر يف اختاذ تدابري خاصة مؤقتة، على النحو اجململ يف الفقر    
  .، لزيادة مشاركة املرأة يف تلك اجملاالت٢٥والتوصية العامة رقم 

يشري التقرير إىل وضع مشروع قانون جرت صياغته بعد عقد عـدد مـن االجتماعـات                  ‐ ١٦
فيما بني النساء قام بتنسيق إجراءات عقدها املعهد الوطين ملكافحة التمييـز وكراهيـة األجانـب                

اهلدف منها مناقشة االستراتيجيات املتصلة بالتكافؤ بني النـساء والرجـال يف    والعنصرية، وكان   
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن حالــة مــشروع القــانون هــذا وعــن نطاقــه  . ميــدان إقامــة املــشاريع
  .وحمتواه األساسي
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ن عـ مرت حالـة النـساء ومـشاركتهن يف املؤسـسات والنقابـات العماليـة بـتغري طفيـف                     
عكـس االجتـاه    لتقرير الدوري السادس، إال أن اإلجـراءات والتـدابري تتخـذ            النسب الواردة يف ال   

  .يف تلك اجملاالت
وتوضــح البيانــات املقدمــة مــن إدارة الربجمــة التقنيــة وإحــصاءات العمــل التابعــة لــوزارة   

العمل أن األزمة العاملية كانت أقل أثـرا علـى النـساء، فعلـى النقـيض مـن الرجـال، ظـل معـدل                        
 يف ١٠,١ و ٢٠٠٨مـن عـام   [...]  يف املائة يف الربع الـ       ٩,٨اء مستقرا عند نسبة     البطالة للنس 

ومع ذلك ارتفع املعـدل بالنـسبة للـذكور يف نفـس الفتـرة      . ٢٠٠٩املائة يف نفس الربع من عام     
وقد يكـون ذلـك راجعـا أيـضا إىل أن النـساء كـن يعملـن                 .  يف املائة  ٨,٣ يف املائة إىل     ٦,٣من  

وفــضال عــن ذلــك، . ضررا أثنــاء األزمــة، وهــي التعلــيم والــصحة واخلــدماتباألنــشطة األقــل تــ
وفقــد . احتفظــت املؤســسات بعــدد أكــرب مــن النــساء يف اإلدارات مثــل إدارة املــوارد البــشرية   

وتبني هذه احلقيقة أيضا أن هناك ختصصا كـبريا علـى صـعيد       . الرجال وظائف يف القطاع املايل    
 أو “الــصعبة”بينمــا يــسود الرجــل يف املناصــب “ اهليئــة”صــب املــديرين، فــاملرأة تــسود يف املنا

  .اإلنتاجية
وتسعى وزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي من خالل أمانة العمل التابعة هلـا،               

اليت جتري املساومة اجلماعية بني أرباب العمل والعاملني، إىل إدخال شروط معينـة للعـدل بـني                 
ة، كمــا أهنــا تقــدم تــدريبا لقــادة النقابــات العماليــة مــن خــالل   اجلنــسني يف االتفاقــات اجلماعيــ

وحــدة التنــسيق للتــدريب النقــايب الــيت تنــتج أدوات تــدمج املنــاظري اجلنــسانية مبــساعدة منظمــة   
ومـــع ذلـــك ال توجـــد إحـــصاءات مـــستكملة عـــن مـــشاركة املـــرأة يف مجـــع  . العمـــل الدوليـــة

املعنية باملساواة يف املعاملة وتكـافؤ الفـرص بـني          واللجنة الثالثية   . املؤسسات والنقابات العمالية  
ــة مــن جانــب االحتــادات      الرجــل واملــرأة يف مكــان العمــل هــي منتــدى آخــر للمــشاركة الفعال
العماليــة، مبــا فيهــا االحتــاد العــام للعمــال واحتــاد عمــال األرجنــتني ومنظمــات أربــاب العمــل؛     

ابــات العماليــة، وبــصورة أهــم وأعــرب هــذا املنتــدى عــن قلقــه إزاء شــغل حــصص ممــثالت النق
زال معـدل متثيـل املـرأة متـدنيا جـدا، كمـا              حصص ممثالت منظمات أرباب العمـل، حيـث مـا         

  .أشري إىل ذلك يف التقرير الدوري السادس
وفيمـــا يتعلـــق باملـــشاركة يف املؤســـسات ونقابـــات العمـــال، يـــضطلع املعهـــد الـــوطين   

التكـافؤ يف جمـال العمـل بـني الرجـل           ”شروع  ملكافحة التمييز وكراهية األجانـب والعنـصرية مبـ        
؛ واملعلومـات عـن مـشاركة املـرأة املقدمـة يف سـياق              “واملرأة يف عامل العمل واألعمال التجارية     

 ملؤسـسات صـناعية وخدميـة       ٢٠٠٨-٢٠٠٧هذا املشروع مأخوذة مـن دراسـة استقـصائية لــ            
 ؛لي اإلمجايل لألعمـال التجاريـة      يف املائة من الناتج احمل     ٤٠ يف املائة و     ٣٠ومالية تشكل ما بني     
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 يف املائة مـن املؤسـسات، ومل تـشغل مناصـب            ٤٠ومل تكن هناك أية مديرات تنفيذيات إال يف         
  . يف املائة منهن١١صنع القرار إال 

وللمشروع أهداف واضحة مثل املساعدة على تدعيم قدرة ممثلي نقابات العمـال مـن                
اتيجيات إلزالـة الترتيبـات التمييزيـة املـستمرة،         الذكور واإلناث على وضع خطط عمـل واسـتر        

ومن خالل التعاونيات العماليـة، صـوب    . مما يضمن إحراز تقدم مطرد يف أماكن العمل نفسها        
وتتـضمن األهـداف األخـرى رصـد        . حتقيق تكافؤ الفرص واملعاملة يف الوظائف على حنو فعال        

االت الـسلطات الوطنيـة والبلديـة    إدماج سياسات التنـوع يف األعمـال التجاريـة اخلاصـة، ووكـ            
وسلطات املقاطعات، والنقابات العمالية، واملؤسسات الدولية، ومنظمـات اجملتمـع املـدين بغيـة              
تعزيز تكافؤ الفرص يف جماالت احلصول على عمل واملساواة يف األجور والتـدريب واملـشاركة     

  .يف صنع القرار
 مـع النقابيـات الـاليت ميـثلن         ٢٠٠٩عـام   وتضمنت األنشطة عقد اجتماعـات عمـل يف           

منظمات نقابيـة خمتلفـة، وهـي االحتـاد العـام للعمـال واحتـاد عمـال األرجنـتني واالحتـاد الـوطين                       
  .ملوظفي اخلدمة املدنية وآخرين

وُعقــدت اجتماعــات عمــل أيــضا مــع ممــثالت املؤســسات ومنظمــات أربــاب العمــل       
ــة واجملــالس ومــا إىل ذلــك   ــة عــن  وعقــدت حلقــا. والكليــات املهني ت دراســية ودورات تدريبي

مواضيع خمتلفة تتعلق بالتكافؤ يف كل من مسائل العمل واألعمال التجارية مبـساعدة تقنيـة مـن                 
  ).www.inadi.gov.ar :ميكن االطالع على تقارير مفصلة يف. (منظمة العمل الدولية

 الدوري الـسادس، شـارك اجمللـس الـوطين للمـرأة يف صـياغة        ووفقا ملا يشري إليه التقرير      
عـــدم التمييــز واملـــساواة الفعالـــة بـــني املــرأة والرجـــل يف صـــنع القـــرار يف   ”مــشروع القـــانون  

؛ وقـدم مـشروع القـانون إىل الربملـان ومـن املنتظـر أن تبحثـه اللجنـة؛ وهـذه آخـر                       “املؤسسات
  .لتمييز وكراهية األجانب والعنصريةاملعلومات الواردة من املعهد الوطين ملكافحة ا

وبصفة عامة يعزز مشروع القـانون هـذا تنفيـذ تـدابري التمييـز اإلجيـايب يف املؤسـسات،                     
وخباصــة يف اهليئــات اإلداريــة والتمثيليــة واإلشــرافية لألعمــال التجاريــة اخلاصــة الــيت ينبغــي أن    

 يف املائــة ٦٠ن نــسبة تكــون عــضويتها مــشتركة، فــال ينبغــي أن يــشكل أحــد اجلنــسني أكثــر مــ
ويـنص مـشروع   . وينبغي أن يتناسب التكـوين مـع عـدد الرجـال والنـساء يف أي فـرع للنـشاط                  

. القانون علـى امتثـال املؤسـسات ألحكامـه يف مـدة أقـصاها مثـان سـنوات مـن تـاريخ إصـداره                       
 مبنعهـا  وستجري معاقبة األعمال التجارية اخلاصة اليت ال تفي بالتزاماهتا مبوجب القـانون املقبـل     

  .من تقدمي عطاءات للحصول على العقود العامة أو من أن تصبح من اجلهات املوردة للدولة

http://www.inadi.gov.ar/�
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سترعي النظــر ضــمن األنــشطة األخــرى للمعهــد الــوطين ملكافحــة التمييــز وكراهيــة وُيــ  
. األجانب والعنصرية إىل إنشاء مرصد االمتثال للقانون املعين حبصص املرأة يف نقابـات العمـال              

ملعهــد اآلن اتفاقــات مــع منظمــات نقابيــة، علــى ســبيل املثــال مــع الرابطــة األرجنتينيــة    ويعقــد ا
وُدعي اجمللس الوطين للمرأة واللجنـة الثالثيـة املعنيـة باملـساواة يف             . للعاملني يف جمال االتصاالت   

 املعاملة وتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف مكـان العمـل التابعـة لـوزارة العمـل إىل االنـضمام          
  .إىل املرصد بوصفهما عضوين خبريين

ــشغلن           ــاليت ي ــساء ال ــسبة الن ــق بن ــا يتعل ــامل األكــادميي فيم ــري طفيــف يف الع ويوجــد تغ
مناصب إدارية يف مؤسسات التعليم العايل، إال أنه من املهم التشديد على تـويل مونيكـا بينتـو،                  

سانية، منـصب عميـدة     وهي حمامية ذات خربة واسـعة يف جمـايل حقـوق اإلنـسان والقـضايا اجلنـ                
  .بوينس أيرس مؤخراأقدم لكلية احلقوق جبامعة 

 ملــنح MEGAوأخــريا، جيــب اإلشــارة إىل جتربــة جتاريــة أجريــت يف إطــار برنــامج ميغــا   
الــشهادات للمؤســسات، وهــي جتربــة تــساهم يف إدمــاج املنــاظري اجلنــسانية وتعزيــز العــدل بــني 

، ومـن   ٢٠٠٩روع رائـد وهـام جـدا بـدأ عـام            اجلنسني يف عـامل األعمـال التجاريـة؛ وهـذا مـش           
؛ وميـول البنـك الـدويل املـشروع جزئيـا يف إطـار أحـد براجمـه                  ٢٠١٠املزمع أن يـستمر يف عـام        

  .العاملية استنادا إىل جتارب مشاريع مماثلة يف املكسيك وكندا وشيلي ومصر
  

  نسني املعين مبنح شهادات للمؤسسات يف جمال املساواة بني اجلMEGAبرنامج ميغا 
إحدى أولويات املعهد الوطين ملكافحة التمييز وكراهية األجانـب والعنـصرية يف إطـار                

هـي االضـطالع بـسياسات فعالـة        ) ١٠٨٦/٠٥املرسـوم رقـم     (اخلطة الوطنيـة ملكافحـة التمييـز        
وبالتـايل جـرى    . عامة وخاصة لتشجيع التنوع مـن خـالل شـبكة املؤسـسات مـن أجـل التنـوع                 

وصــفه سياســة حكوميــة لتــصميم أدوات مبتكــرة إلدارة التنــوع يف عــامل  إدمــاج برنــامج ميغــا ب
عي وضع للمؤسسات اليت ترغب يف التـدليل علـى          ووبرنامج ميغا برنامج ط   . األعمال التجارية 

  .التزامها بالعدل بني اجلنسني
وجيري تنسيق تنفيذ هذا الربنـامج مـع اجمللـس الـوطين للمـرأة ومكتـب اإلدارة العامـة،                     
الثالثية املعنية باملساواة يف املعاملة وتكافؤ الفرص بني الرجل واملـرأة يف مكـان العمـل،                واللجنة  

انظـر التقريـر املرفـق      (ووزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي، ووزارة الصناعة والسياحة         
  ).عن جتميع اإلحصاءات والنتائج

 لتقيـيم   ٢٠٠٩نوفمرب  /اينواجتمعت اللجنة االستشارية التقنية للمشروع يف تشرين الث         
. ٢٠٠٩استحقاق املؤسسات املشاركة يف احلصول علـى خـامت املوافقـة جلـائزة املـشروع لعـام                  
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وجرى استعراض خطط املؤسسات واملوافقة عليها من جانـب املعهـد الـوطين وتقـارير التقيـيم                 
لرمسيـة للمؤسـسات    املسبقة للجنة االستشارية التقنية وتقييمات التقدم احملرز لوكاالت التوثيق ا         

 ؛ وأديكـــوBBVAومـــصرف بـــانكو فرانـــسيس   كوكـــاكوال دي أرجنتينـــا،  : الـــسبع التاليـــة 
ADECCOــ ــتقدام املــــوظفني (ســــيلكت سا ، وسيــ ، و وول مــــارت )شــــركة للتــــدريب واســ
شـركة لتـصميم   (اسالوسـا، وهـي شـركة مـسامهة     م، وAvonومستحضرات جتميـل    األرجنتني،  

  ).وتصنيع وتسويق املالبس النسائية
وطلبت اللجنة االستشارية التقنية من املؤسسات أن تعمل بصفة خاصـة بـشأن العـدل                 

يف سياسات التوفيق بني األسرة والعمل، وعلى سبيل املثـال متديـد إجـازة األبـوة ومـنح إجـازة                    
ف النـساء  قـ وطلبت اللجنة أيـضا مـن املؤسـسات اختـاذ خطـوات لإلملـام مبوا          . فيما يتعلق بالتبين  

العمل، على سبيل املثال عـن طريـق إجـراء دراسـات استقـصائية مـصنفة حـسب                  والرجال إزاء   
وأخــريا، طلــب مــن املؤســسات تطبيــق معــايري العــدل بــني اجلنــسني  . اجلــنس آلراء العــاملني هبــا

  .لربنامج ميغا على سلسلة القيم اخلاصة هبا
ــها مــن أجــل         ــة لكــل مؤســسة تتعلــق بالترتيبــات الــيت أدخلت وصــدرت توصــيات معين

ــسني   موا ــني اجلن ــز العــدل ب ــام    . صــلة تعزي ــا لع ــشروع ميغ ــنح خــامت م ــال ٢٠٠٩وم  إىل األعم
  .التجارية السبعة املذكورة أعاله

  
  التعليم    

 بشأن التعليم الفـين املهـين يعيـد         ٢٠٠٥ لسنة   26.058يشري التقرير إىل أن القانون رقم         ‐ ١٧
القـانون تتـضمن إجـراءات حمـددة         من هذا    ٤٠تصميم التعليم الفين على نطاق البلد وأن املادة         

ودوام تلـك   ) من الـذكور واإلنـاث    (يكفل تنفيذها إمكانية احلصول على التعليم الفين للشباب         
اإلمكانيـة خـالل حـاالت اخلطـر االجتمـاعي أو عنــد مـصادفة صـعوبات بـشأن احلـصول علــى          

ة يف التعلـيم    ويـذكر التقريـر أيـضا أنـه سـتتخذ إجـراءات إلدراج املـرأ              . فرص التلمـذة الـصناعية    
يرجى تقدمي معلومات حمددة عن اإلجـراءات الـيت تنفـذ يف الوقـت احلـايل لـضمان       . الفين املهين 

  .توافر سبل احلصول على التعليم الفين للمرأة ومن أجلها واستدامة هذا التعليم وإجناز براجمه
 منحـة   ٥٠٠ ٠٠٠ يشري التقرير إىل اخلطة الوطنية املتعلقة بـاملنح الدراسـية والـيت تـوفر               ‐ ١٨

 سـنة والـذين   ١٩ و ١٣دراسية داخل البلد كـل سـنة للطلبـة الـذين تتـراوح أعمـارهم مـا بـني                   
ــة     يرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن املتطلبــات      . يتعرضــون خلطــر االنقطــاع عــن الدراس

ويرجــى تقــدمي  . والــشروط احملــددة حلــصول الفتيــات أو النــساء علــى تلــك املــنح الدراســية        
باب الرئيسية النقطاع الفتيات أو النساء عن التعلـيم، وتبيـان مـا إذا كانـت                معلومات عن األس  

  .هذه اإلحصاءات مدونة على أساس مقارن
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، )٣٨٣  و ٣٨٢، اجلزء الثاين، الفقرتـان      A/59/38انظر  (يف التعليقات اخلتامية السابقة       ‐ ١٩
مـات شـاملة عـن حالـة     ن تقريرها املقبل بيانات ومعلوطلبت اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمّ      

يرجـى  . املرأة من حيث التعليم والفرص التعليمية املتاحة هلا، مبا يف ذلك يف جمال التعلـيم املهـين   
  .تقدمي معلومات مفصلة عن أنواع التعليم املهين والفين حسب اجلنس وجمال الدراسة

  
  قانون التدريب املهين  -  ١٧    

حيـد ترتيبـات التعلـيم الفـين بالبلـد عـن        إىل تو٢٠٠٥يسعى هذا القانون، الصادر عام      
طريــق وضــع معــايري موحــدة للمــدارس يف مجيــع أحنــاء البلــد وحتــسني النوعيــة والتــشجيع علــى  
التحديث الدائم خليارات التـدريب فـضال عـن إدمـاج عنـصر العـدل بـني اجلنـسني املـذكور يف                      

  .القانون
دارس الفنية يف البلـد    طالب ملتحقون بامل   ٥٠٠ ٠٠٠ويوجد يف الوقت الراهن حوايل        

 يف املائـة عـن الـسنتني املاضـيتني     ١١وهذا يساوي زيادة بنـسبة  .  مدرسة١ ٣٩٢البالغ عددها  
  .يف االلتحاق باملدارس الفنية

وأحد أسباب هذه الزيادة حتسني نوعية التعليم عن طريق تدابري مثل إنـشاء الـصندوق                  
 قبـل إقـرار القـانون،    ٢٠٠٤ عـام  يفن بيـسو     مليـو  ١٥وكانت امليزانية   . الوطين للتدريب املهين  

 ٢٠٠٠زيـادة يف امليزانيـة نـسبتها    ( مليـون بيـسو   ٣٣٠ إىل ٢٠٠٨ولكنها ارتفعت حبلول عـام     
  ).يف املائة تقريبا

وتدابري جتديد التعليم الفين اليت ينص عليها القانون، والـصندوق الـذي أنـشئ مبوجـب                  
، فضال عـن برنـامج حـوافز املـنح الدراسـية،            القانون، والدعم املقدم من خالل خطط التحسني      

 كلـها أمـور تـسهم بـصفة أساسـية يف بنـاء األرجنـتني                ،“التحول إىل املـساواة   ”واخلطة الوطنية   
  .على أساس النمو االقتصادي والعدل االجتماعي واجلنساين

  :ويدير املعهد الوطين للتعليم الفين الربناجمني اللذين يقدمان البيانات التالية  
 ٦٣ ٠٠٠برنامج حوافز املنح الدراسـية لطـالب املـدارس الفنيـة؛ ووصـل إىل                 - ١  
  ؛٢٠٠٨عام )  يف املائة منهم٥٠ النساء تشكل(طالب 

  .برنامج رصد خرجيي التعليم الفين  - ٢  
حــصل برنــامج رصــد خرجيــي التعلــيم الفــين علــى بياناتــه األوليــة مــن التعــداد الــوطين      

ــة، الــذي    ــة الثانوي ــساء امللتحقــات    لطــالب املرحل ــادة كــبرية يف عــدد الن أشــار إىل حــدوث زي
  .باملدارس الفنية
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 يف املائــة مــن الطلبــة يف مقاطعــات مثــل بــوينس أيــرس       ٣٧وتــشكل اإلنــاث نــسبة     
ــالغ عــددها   ٨٠ا مــفيــه الــيت يوجــد هب  وســانتا  ١ ٣٩٢ يف املائــة مــن املــدارس الفنيــة العامــة الب
ــة ــاملرأة مم . مدرسـ ــة فـ ــة التقليديـ ــاء  ومـــن الناحيـ ــة والكيميـ ــدا يف دورات الزراعـ ــة متثـــيال جيـ ثلـ

وال . وتكنولوجيا املعلومات، إال أهنا تلتحـق أيـضا بالـدورات التكنولوجيـة مثـل اإللكترونيـات               
جيب إغفال أن أساليب العمل تغـريت وأن القـوة البدنيـة مل تعـد عـامال حامسـا نتيجـة للتـشغيل                       

  .اآليل للعديد من املهام
 يف املائــة ٨٧ مــن امللــتحقني االنتقــال إىل التعلــيم العــايل، وحــصل  يف املائــة٨٩ويعتـزم    

  .منهم على تعليمهم الثانوي يف مدارس فنية
ويـضطلع  . وأنتج هذا الربنامج، الذي أنشأته وزارة التعليم، أول جرد للتعلـيم الثـانوي              

  :الربنامج بالرصد اخلطي يف ثالث مراحل
 ٩٥ ٠٠٠تعداد للطلبة البـالغ عـددهم       إجراء  ) ٢٠٠٩ (كانت املرحلة األوىل    - ١  

  طالب يف سنتهم األخرية يف املدارس الفنية العامة بغية وضع حملة موجزة عنهم؛
سـيجري عمـل دراسـة استقـصائية لعينـة          : ٢٠١٠وستنفذ املرحلة الثانيـة عـام         - ٢  

مبـا يف  (متثيلية من الطلبة لتحديـد مـا إذا كـانوا التحقـوا بوظـائف أم واصـلوا دراسـتهم           
   ولوضع موجز جنساين عنهم؛)لك الدورات الدراسية اليت اختاروهاذ
وستتكون املرحلة الثالثة من تكرار لنفس األسـئلة بعـد فتـرة فاصـلة متتـد عامـا            - ٣  

  :وستتاح يف ختام هذه املرحلة بيانات أكثر دقة عن. ٢٠١٢واحدا، أي يف عام 
  نوعية تعليم الطالب؛  •  
   الثانوية؛نسبة املتخرجات من املرحلة  •  
ون دورات جامعيــة ومــا إذا كــانوا قــد  قــنــسبة خرجيــي املرحلــة الثانويــة ممــن يتل   •  

حصلوا على وظائف تتطلب مهـارة وتلقـوا مرتبـات أعلـى مـن خرجيـي املرحلـة                
  الثانوية العاديني التباعهم جدول زمين إضايف ودراستهم ملدة سنة إضافية؛

  .روط توظيفهننسبة النساء الاليت حيصلن على وظائف وش  •  
  :معلومات من املقاطعات اليت يوجد هبا معظم املدارس الفنية بالبلد  

  مقاطعة بوينس أيرس
 يف املائـــة مـــن امللـــتحقني حاليـــا باملـــدارس الفنيـــة، وفقـــا  ٣٠تـــشكل الفتيـــات نـــسبة   

وهـذا يعـين    . ووزارة التعليمسللمعلومات املقدمة من مكتب جملس الوزراء مبقاطعة بوينس أير       
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 طالبـا يف املـدارس الفنيـة    ١٦٤ ٠٠٠ فتاة من إمجايل الطلبـة البـالغ عـددهم           ٤٤ ٨٠٠ناك  أن ه 
  .باملقاطعة
ــا      ــيوعا بالنـــسبة الختيـــار الفتيـــات دورات تكنولوجيـ وتتـــضمن الـــدورات األكثـــر شـ

ا يوضــح أيــضا زيــادة التحــاق اإلنــاث  ممــ و. البنــاء والــصناعات الكهربائيــة املعلومــات وحــرف
 ومـن األمثلـة علـى ذلـك دورة صـيانة الطـائرات الـيت ختـرج منـها                    ، عليها املؤهالت اليت حيصلن  

  .٢٠٠٩ فتاة يف هناية عام ٥٠٠حوايل 
  :وجرى احلصول على املعلومات التالية عن املدارس الفنية الرئيسية  

 طالـب مـن حـرف البنـاء كـل        ١٠٠يتخرج حوايل   :  يف الماتانزا  ٣املدرسة الفنية رقم      •  
 يف املائـة علـى مـدار    ١٠,٥ناث بالنسبة هلذه الدورة فقط بنـسبة     وزاد التحاق اإل  . عام

ويكمن السبب وراء هذا التغيري، وفقـا للطالبـات واملعلمـني، يف انفتـاح سـوق                . عامني
  العمل والقضاء على التمييز ضد املرأة نتيجة للمؤهالت املمتازة اليت حتصل عليها؛

ــة كــويلمس بنــسبة     •   ــاث يف بلدي ــة علــى مــدى عــامني،   ٢٠,٤زاد التحــاق اإلن  يف املائ
وبلــغ عــدد .  يف املائــة مــن مجيــع طــالب املــدارس الفنيــة ٢٥وشــكلت الفتيــات نــسبة 

 ١ ٦٨٣ مقابــل ٢٠٠٧ طالبــة يف عــام ١ ٣٣٩الطالبــات يف املــدارس يف هــذه البلديــة 
  ؛٢٠٠٩يف عام 

  .لفنية يف املائة من امللتحقني باملدارس ا٢٣شكلت الفتيات يف مدينة البالتا نسبة   •  
  

  مدينة بوينس أيرس
يوجــد عــدد مــن الطالبــات باملــدارس الفنيــة باملدينــة مماثــل للعــدد املوجــود يف مقاطعــة     

 طالبـا   ٣٢ ٧٩٣ يف املائة من الطالب البـالغ عـددهم          ٢٣وتشكل الفتيات نسبة    . بوينس أيرس 
 يف املائـة  ٤٥بة  كمـا تـشكل الفتيـات نـس       . يف املدارس الفنية العامة وفقا لوزارة التعلـيم باملدينـة         

  .من امللتحقني باملدارس الثانوية العامة العادية
  

  مقاطعة كوردوبا
منا عدد امللتحقني باملدارس الفنية مبقدار ست مرات أسرع من منـوه يف مجيـع املـدارس                   

. وزاد أيــضا عــدد األطفــال الــذين يتمــون التعلــيم األويل واالبتــدائي. العامــة واخلاصــة األخــرى
ــات  ــا للبيان ــدارس الفنيــة        ووفق ــوع امللــتحقني بامل ــة، بلــغ جمم ــن وزارة تعلــيم املقاطع  املؤقتــة م

 يف املائـة  ٤٩، و   ٢٠٠٩ طالبا عن عـام      ٣ ٧٩٨ بزيادة قدرها    ٢٠١٠ طالبا يف عام     ٦٩ ٠٨٦
 يف املائـة يف عـدد امللـتحقني،    ٤,٨٥ويعـين هـذا عنـد املقارنـة زيـادة نـسبتها       . منهم من الفتيات  
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ــد مق   ــستوى قياســي عن ــام      وهــو م ــيم الع ــن التعل ــرع األخــرى م ــادة يف األف ــه مبتوســط الزي ارنت
  . يف املائة٠,٧٥واخلاص، حيث كانت الزيادة ال تتعدى 

ــتحقني          ــادة يف عــدد املل ــسبة الزي ــصبح ن ــة، ت ــدارس الفني وهبــذا اإلســهام املقــدم مــن امل
ئة، مما ميثـل زيـادة    يف املا١,١٢باملستويات األولية واالبتدائية والثانوية للقطاعني العام واخلاص   

  . طفال يف النظام بأكمله٨ ٢٠٢قدرها 
  

  “حاسوب لكل تلميذ”والربنامج الوطين “ التحول إىل املساواة”اخلطة الوطنية 
ــى       ــة عل ــدارس الثانوي ــامج    ٢٥٠ ٠٠٠ستحــصل امل ــار الربن  حاســوب حجــري يف إط
تزويـد كـل   واهلـدف هـو   . ، كمـا أطلقـت عليـه وزارة التعلـيم    “حاسوب لكـل تلميـذ   ”الوطين  

تلميذ حباسوب حجري ميكن استخدامه يف املنـزل كسلفة دائمة، وميكن للتلميذ االحتفـاظ بـه               
  .عند مغادرته املدرسة

 يف املائـة منـها   ٧٦ مليون بيسو خصـصت نـسبة   ٣٢٣وتبلغ امليزانية اإلمجالية للربنامج     
ومـن  . ٢٠٠٩ أغـسطس /لشراء احلواسيب عـن طريـق املناقـصة العامـة الـيت أعلـن عنـها يف آب                 

 يف املائـة علـى جتهيـز قاعـات الدراسـة واملبـاين              ١٤املقرر إنفاق نسبة أخرى من امليزانية قدرها        
ــة       ــامج، مثــل الكــابالت الكهربائي ــة للربن ــة معين املدرســية األخــرى وعلــى هياكــل أساســية تقني

 وختـصص . ووصالت احلواسـيب، فـضال عـن املـوارد البـشرية الالزمـة إلدارة الربنـامج ودعمـه                 
 يف املائة املتبقية لتدريب هيئة التدريس اليت ترتبـها كـل مقاطعـة بـصفة مـستقلة يف ضـوء         ١٠ الـ

  .احتياجاهتا وظروفها احملددة
ويستهدف الربنامج بصفة خاصة يف هذه املرحلة األوىل السنوات الثالث األخرية مـن               

 مــن ١ ١٥٦ طالــب يف ٢٤٠ ٠٠٠وميثــل هــذا القطــاع حــوايل  . الــدورات الفنيــة املتخصــصة
وتعــزى األولويــة املمنوحــة  .  الفنيــة يف مجيــع أحنــاء البلــد -املــدارس الفنيــة واملــدارس الزراعيــة  

للمدارس الفنية إىل أمهية احلواسيب للتدريب املهين وما يلي ذلـك مـن تنـسيب فعـال يف سـوق              
ــل ــة       . العم ــن الزراعي ــل امله ــات فحــسب، ب ــا املعلوم ــة وتكنولوجي ــامج األنظم وال يغطــي الربن

وحرف البناء أيضا على سبيل املثال؛ ومن املعتزم أيضا أن يواصل الطـالب التعلـيم العـايل بعـد                   
ذلـك القطـاع عـن     الـيت يتطلبـها    فنيـة اهلـدف هـو تعزيـز القـدرات ال         ” و .إمتامهم املدارس الفنية  

 طريق املنح الدراسية التدرجيية اليت تسهم يف صون الطالب ومتكينهم مـن إمتـام تعلـيمهم العـايل         
  .“ أو هندسيةيف مهن تكنولوجية

ــامج هــو  netbookوالـــ     ويبــاع لــدى الــشركة  Exomate X352 الــذي يــستخدمه الربن
 منــذ Intel الــذي تنتجــه Classmateوهــذا الطــراز مــبين علــى أســاس جهــاز . EXOاألرجنتينيــة 
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ــضع ســنوات  ــا   . ب ــه شاشــة حجمه ــاز ب ــاجلِِِ ١٢واجله ــة Intel Atom N450  بوصــة ومع  بطاق
يغـا بايـت مـن ذاكـرة الوصـول العـشوائي          غ ١واجلهاز به أيـضا     ).  غيغا هرتز  ١,٦٦(ة  منخفض

بايـت   جيغـا  ١٦٠، وآلة تصوير شبكية، وقرص صلب سعته  )يغا بايت غ ٢ميكن متديدها إىل    (
 أو بالكابـل باسـتخدام مـودم    Wi-Fiوميكـن توصـيله السـلكيا باإلنترنـت     . USBله ثالثة منافـذ     

 Linuxوالرباجميـات املوجـودة باجلهـاز هـي     . G 3حـة لرقاقـة مالحـة    وللجهاز أيـضا فت . نتريإث

(Rxart Exomate) و Windows XP :    وباجلهـاز  . وميكن اختيار نظام التـشغيل عنـد فـتح اجلهـاز
وبــاألجهزة تطبيقــات تعليميــة . Open Office وكــذلك Microsoft Office 2007أيــضا حزمــة 

 لتحريـر الـصور، و      GIMPوبـاألجهزة   . يل املثـال  عامة وحمددة، للكيمياء والرياضيات علـى سـب       
Audacity للعمل مع السمعيات و la suiteملدرسي تعليم األساسيات .  
وسـتوزع  ،  ٢٠١٠أبريل  / نيسان -مارس  /يف آذار وسلمت الدفعة األوىل من األجهزة        

  .أكتوبر/ تشرين األول-أغسطس /بقية األجهزة يف الفترة آب
  

بـرامج املــنح  : ن عوامـل اإلدمــاج واملـساواة بـني اجلنـسني     التعلـيم كعامـل مـ   - ١٩ و ١٨
  الدراسية
 التعليم للمرة األوىل بوصفه منفعة عامة وحقـا         ٢٠٠٦طرح قانون التعليم الوطين لعام        

وهـذا هـو الـسياق الـذي جيـب أن نـرى يف إطـاره                . شخصيا واجتماعيا علـى الدولـة أن تكفلـه        
 طالـب مـن الطلبـة الفقـراء يف          ٥٠٠ ٠٠٠إىل   ٢٠٠٧برامج املنح الدراسـية الـيت وصـلت عـام           

كر يف قانون متويل التعليم، تبلغ قيمـة كـل    وكما ذُ .  مدرسة ثانوية يف مجيع أحناء البلد      ٦ ٦٧٣
  . مليون بيسو٢٥٠ بيسو، ومتثل هذه املنح استثمارا إمجاليا قيمته ٥٠٠منحة دراسية 

 هـذه املــنح يف   مـن متلقــي ٧٠٠ ٠٠٠ لتــشمل ٢٠٠٨وجـرت زيـادة التغطيــة يف عـام      
ــتني،        ــع أطفــال وشــباب األرجن ــة ممارســة مجي ــة مواصــلة كفال ــة بغي ــة والثانوي املــدارس االبتدائي
وخباصة املنتمني إىل الفئات االجتماعية الضعيفة، حلقوقهم التعليميـة وزاد عـدد املـنح الدراسـية                

ــام  ــصاالت للطــالب الــذ      ٢٠٠٩يف ع ــات واالت ــا املعلوم ــنح تكنولوجي ــاج م ين  كنتيجــة إلدم
  . مليون بيسو١٥٥باستثمار إضايف قدره )  منحة دراسية١ ٧٥٠(يدرسوهنا 
وفــضال عــن ذلــك، تقــدم املــنح الدائمــة املخصــصة لطــالب الــدورات العمليــة والفنيــة     

إىل )  منحة دراسية للطالب الذين حيصلون على درجة ولطـالب الـدورات الفنيـة        ٣٠٠ ٠٠٠(
ــة أو   الطــالب الفقــراء الــذين يلتحقــون بــدورات الت   ــة أو الطبيعي علــيم العــايل يف العلــوم التطبيقي

). دورات فنية للحصول على درجة ودورات فنية جامعيـة وغـري جامعيـة            (الدقيقة أو األساسية    
 ١٥٠ ٠٠٠ مليون بيسو ومـن املـأمول أن تـساعد     ١٤٥وتبلغ امليزانية السنوية للربنامج حوايل      

ب اجلامعـة منحـة دراسـية تبلـغ قيمتـها           ويتلقـى طـال   . طالب على مدار اخلمـس سـنوات املقبلـة        
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ــاليتني  ٨٠٠ بيــسو شــهريا يف أول ســنتني مــن دورهتــم الدراســية و   ٥٠٠  بيــسو يف الــسنتني الت
ــسنة األخــرية هلــم    ١ ٢٠٠ و ــهريا يف ال ــسو ش ــذين يدرســون دورات    .  بي ــى الطــالب ال ويتلق

 الــسنة  بيــسو يف٥٠٠ بيــسو شــهريا يف أول ســنتني و ٣٥٠تكنولوجيــة منحــة دراســية قيمتــها 
وهذا الربنامج مصمم لتشجيع الشباب علـى اختيـار الـدورات األساسـية لتنميـة القـدرة               . الثالثة

ــة           ــرب ذات أمهي ــية تعت ــدورات دراس ــون ب ــذين يلتحق ــشباب ال ــدد ال ــادة ع ــد وزي ــة للبل اإلنتاجي
  .استراتيجية، وذلك باإلضافة إىل مساعدهتم على االلتحاق بدورات التعليم العايل وإكماهلا

ــا يف مجيــع أحنــاء البلــد  ٤١ ٨٥٨ مــا جمموعــه ٢٠٠٩-٢٠٠٩تقــدم يف الفتــرة و    طالب
  :بطلبات للحصول على منح دراسية، ووزعت املنح الدراسية كما يلي

   منحة لدورات احلصول على درجة٢٦ ٠٤٤  -  
   منحة لدورات التعليم العايل١٥ ٨١٤  -  
   منحة لدورات التعليم الفين٨ ٧٢٥  -  
  .ات تدريب املعلمني منحة لدور٧ ٠٨٩  -  

وكــان .  يف املائــة إىل النــساء٤٧ يف املائــة مــن املــنح إىل الرجــال و ٥٣دمت نــسبة وقُــ  
.  يف املائة من املدارس األخرى يف النظـام        ٦٠ يف املائة من متلقي املنح من املدارس الفنية و           ٤٠

ــة بالنــسبة ٩,٥وبلــغ معــدل الزيــادة حــىت اآلن   ــة يف اللتحــاق بالــدورات ذال يف املائ ت األولوي
 يف ١٥,٢(+ اهلندسـة املدنيـة   : وتتضمن الدورات اليت يوجد هبا أكرب زيادة  . اجلامعات الوطنية 

ــة ــة )املائـــ ــة الكهربائيـــ ــة١٢,٥(+ ؛ واهلندســـ ــاء ) يف املائـــ ــة١٠,٨(+ ؛ والكيميـــ ؛ ) يف املائـــ
علـــم ؛ و) يف املائـــة٨,٧(+ دســـة الـــصناعية ن؛ واهل) يف املائـــة١٠,٥(+ وتكنولوجيـــا األغذيـــة 

  ). يف املائة٦,٣(+ ؛ واهلندسة امليكانيكية ) يف املائة٦,٩(+ الزراعة 
 منحة دراسية إضـافية إىل طـالب مـن جمتمعـات الـشعوب األصـلية                ١٦ ٥٠٠دمت  وقُ  

  .لتمكينهم من إكمال تعليمهم الثانوي والتدريب على التعليم بلغتني
ميـة للبلـد، مبـا فيهـا بـرامج          وكتعليق هنائي، وبغض النظر عن أن مجيع السياسات التعلي          

جيب التأكيـد علـى أن   . املنح الدراسية توصي مبعايري عدم التمييز اليت تنطوي على بعد جنساين          
عــدد الفتيــات امللتحقــات مبــدارس األرجنــتني أكــرب مــن عــدد الفتيــان وأن أهــداف العــدل بــني   

  .اجلنسني حتققت بدرجة كبرية جدا يف هذا املضمار
م لكل من الذكور واإلناث مرتفعة جـدا يف األرجنـتني، ومعـدالت             وتغطية نظام التعلي    

ــة   ــة العمري ــا بالنــسبة لكــل مــن    ٢٤-١٥إملــام الــشباب يف الفئ ــة واحــدة تقريب ــالقراءة والكتاب  ب
تقريــر عــام ( يف املائــة يف مجيــع الــسنوات املرجعيــة  ١٠٠اجلنــسني ممــا حيقــق قيمــة تقــرب مــن   

 واتبعت أعداد امللتحقني مـن الـذكور واإلنـاث طيلـة            ). بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية    ٢٠٠٩
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 نفترة الـسنوات الـثالث األخـرية االجتـاه الـذي دام عقـدا مـن الزمـان، باسـتثناء أن عـدد الفتيـا                        
التعليم األساسي العـام والتعلـيم املتعـدد    (أكرب نسبيا من عدد الفتيات يف أدىن مستويات التعليم    

نــاك عــددا مــن الــذكور يزيــد عــن عــدد اإلنــاث بــني  ، ممــا يتماشــى مــع حقيقــة أن ه)الوســائط
إىل التعلــيم األساســي والتعلــيم العــايل والتعلــيم وبــالنظر . األطفــال واملــراهقني مــن ســكان البلــد

وهـذا يعـين أن عـدد اإلنـاث يف املـستويات      .  يف املائـة  ١٠٠اجلامعي معا، تتعدى نـسبة اإلنـاث        
  .العليا من التعليم أكرب بكثري من عدد الذكور

وقد تكون هناك أسـباب خمتلفـة مليـل اإلنـاث إىل البقـاء مـدة أطـول يف التعلـيم، مبـا يف                          
  .ذلك أن الذكور هم أول من يدخلون سوق العمل، وبالتايل خيرجون من نظام التعليم

  
  ١-٤اجلدول 

    زيز املساواة والعدل بني اجلنسني لتع٢٠٠٨-٢٠٠٠مؤشرات الرصد، 
  السنوات 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥  املؤشرات
 ي األساســالنــسبة اجملمعــة لإلنــاث يف التعلــيم 
اجملمـوع يف   (العام والتعلـيم املتعـدد الوسـائط        

 ٩٧,١ ٩٧,٧ ٩٦,٠ ٩٣,٦٩٧,٧١٠١,٤٩٥,٢١٠٤,٠٩٨,٠ أوال) احلضر
النــسبة اجملمعــة لإلنــاث يف التعلــيم األساســي  

ــيم ا ــام والتعلـ ــيم  العـ ــائط والتعلـ ــدد الوسـ ملتعـ
) اجملموع يف احلـضر   (التعليم اجلامعي   والعايل  
 ١٠٨,٨ ١٠٣,٦ ١١١,٠ ١٠١,٤١٠٣,٧١٠٦,٧١٠٢,٢١١١,٣١٠٤,٢ أوال

ــذكور     ــة للـ ــالقراءة والكتابـ ــام بـ ــدل اإلملـ معـ
ــة ( ــسبة املئوي ــة العم) الن ــة ريف الفئ  ٢٤- ١٥ي
 ٩٩,٤ ٩٩,٢ ٩٩,٤ ٩٩,١٩٩,٢٩٩,١٩٩,٣٩٩,٨٩٩,٢ أوال) اجملموع يف احلضر(

معـــدل اإلملـــام بـــالقراءة والكتابـــة لإلنـــاث     
ــة ( ــسبة املئوي ــة  ) الن ــة العمري  ٢٤- ١٥يف الفئ
 ٩٩,٦ ٩٩,٦ ٩٩,٥ ٩٩,٤٩٩,٣٩٩,٥٩٩,٦٩٩,٩٩٩,٥ أوال) اجملموع يف احلضر(

النسبة املئويـة لإلنـاث يف الوظـائف املدفوعـة          
اجملمـوع يف   (الزراعـي   األجر يف القطـاع غـري       

 ٤١,٨ ٤١,٦ ٤٢,٤ ٤٠,١٤٠,٣٤١,٣٤٣,٠٤٢,٦٤٢,٥ أوال) احلضر
ــساء    ــال والنـ ــور بـــني الرجـ ــوة يف األجـ الفجـ

 ٠,٧١ ٠,٦٧ ٠,٧٠ ٠,٧٦٠,٧٦٠,٧٧٠,٧١٠,٦٦٠,٦٦ أوال) اجملموع يف احلضر(
الـذكور يف املناصـب العليـا يف        /معدل اإلناث 

) اجملموع يف احلضر  ( واخلاص   القطاعني العام 
 ٠,٤٢ ٠,٣٧ ٠,٤١ ٠,٥٠٠,٥٣٠,٥٥٠,٤٥٠,٤٠٠,٣٥ أوال

النسبة املئوية للمقاعد اليت تشغلها النـساء يف    
 ٣٠,٦s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d الكونغرس الوطين ثانيا

 ٢٢,١s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/dالنسبة املئوية للمقاعد اليت تشغلها النـساء يف    
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  السنوات 
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥  املؤشرات
 تشريعية يف املقاطعات ثانيااهليئات ال

  
  . املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد- استقراء اجمللس الوطين للمرأة من أرقام الدراسة االستقصائية الدائمة لألسر املعيشية -أوال   :املصادر  

  .هليئات التشريعية على الصعيد الوطين وصعيد املقاطعات استقراء اجمللس الوطين للمرأة من أرقام ا- ثانيا    
وكمــا ســبقت اإلشــارة إليــه فبقــاء اإلنــاث مــدة أطــول مــن الــذكور يف نظــام التعلــيم       

وحــصوهلن علــى مــؤهالت أعلــى ال يــشكل دائمــا مزايــا نــسبية عنــد التحــاقهن بــسوق العمــل   
ــه  ــسة في ــدابري ا   . (واملناف ــاملرأة والت ــة ب ــات املتعلق ــها يف املؤســسات ويف   انظــر البيان ملتخــذة ألجل

  ). من قائمة القضايا واألسئلة١٧ و ١٦ و ١٥النقاط : دورات التعليم الفين غري التقليدي
  

  الصحة    
يرجى حتديـد مـا إذا كانـت        . يشري التقرير إىل حاالت حمدودة ال حيظر فيها اإلجهاض          ‐ ٢٠

قـدمي معلومـات مفـصلة عـن        يرجـى أيـضا ت    . احلكومة قد اختـذت أيـة تـدابري إلباحـة اإلجهـاض           
عدد النساء الالئي جرت حماكمتهن بـسبب إجـراء عمليـات إجهـاض غـري مـشروعة يف الفتـرة                    

  .قيد النظر وعن اجلزاءات اليت فرضت
ليس لدى وزارة الصحة بيانات بشأن النـساء الـاليت جـرت حماكمتـهن بـسبب إجـراء                    

تقنيــا لألفرقــة  دلــيال وأصــدرت الــوزارة منــذ بــضع ســنوات . عمليــات إجهــاض غــري مــشروعة
عمليات اإلجهاض اليت ال جتري معاقبتها ، ويوزع هذا الدليل حاليـا            الصحية املعنية عن تناول     

  .أحناء النظام الصحي العاميف مجيع 
ودأب اجمللـس الــوطين للمــرأة، كــصديق للمحكمــة، علــى رصــد اإلجــراءات القــضائية    

ض، كما أبدى رأيه بكل وضـوح دفاعـا عـن        اليت تطلب فيها النساء إذنا بإجراء عمليات إجها       
  .حقوق اإلنسان للنساء املعنيات

وقُدم مؤخرا جمللس النواب مـشروع قـانون بـشأن الوقـف لطـوعي للحمـل ممـا يترتـب                     
واملقـصد الرئيـسي    .  من القانون اجلنـائي    ٨٨ و   ٨٦ واملادتان   ٨٥ من املادة    ٢عليه إلغاء الفقرة    

ق املرأة يف اختيار الوقف الطـوعي حلملـها أثنـاء األسـابيع        ملشروع القانون هذا هو االعتراف حب     
ويــنص مــشروع القــانون أيــضا .  األوىل ويف إجــراء عمليــة إجهــاض يف النظــام الــصحي١٢الـــ 

 أسبوعا، فسيكون جلميـع النـساء احلـق يف اختـاذ     ١٢على أنه بغض النظر عن احلكم املتعلق بالـ       
صاب مـسجل بواسـطة حمكمـة أو تقريـر شـرطة            قرار بشأن وقف محلهن إذا كان ناجتا عن اغتـ         

أو حياهتـا،   أو شكوى مقدمة إىل مرفق صحي، أو إذا كان هنـاك أي خطـر علـى صـحة املـرأة                     
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وعلـى األطبـاء أو املـوظفني الـصحيني اآلخــرين     . أو إذا كانـت هنـاك تـشوهات جنينيـة خطــرية    
 يومـا  ٣٠ل الذين لديهم استنكاف ضـمريي أن يعلنـوا عنـه لـسلطات مؤسـسات اإلحالـة خـال           

من إصدار القانون املقبل؛ وميكن للموظفني الذين يلتحقون بالنظام الـصحي بعـد هـذا التـاريخ                 
ولن يـتمكن املـوظفني املهنيـون الـذين مل يعلنـوا      . اإلعالن عن اعتراضاهتم عند شغلهم مناصبهم 

وسـيتعني علـى    . عن اعتراضاهتم يف غضون األجل احملدد من رفـض إجـراء عمليـات اإلجهـاض              
ــة صــحيحة،     تالــسلطا  الــصحية املختــصة يف مجيــع احلــاالت أن تكفــل إجــراء ممارســات مهني

ــة        ــسبق إال يف حال ــضائي م ــات اإلجهــاض دون أي إذن ق ــن املمكــن إجــراء عملي وســيكون م
 سنة، وعندها يكون من الالزم احلصول على موافقـة واحـد علـى األقـل       ١٤الفتيات دون سن    

ضـافة إىل كفالـة املمارسـة الكاملـة للحقـوق والـضمانات الـيت               من املمـثلني القـانونيني هلـن، باإل       
  ).23.849القانون (تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل 

  
يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن عدد النساء الالئي أبلغن عن احلمل نتيجـة التعـرض      ‐ ٢١

يـات  لالغتصاب خالل السنوات األربع املاضية وعدد النـساء الالئـي لقـني حـتفهن بـسبب عمل            
ويرجــى التفــضل بتقــدمي معلومــات مفــصلة عــن أيــة جهــود تبــذل    . اإلجهــاض غــري املــشروعة 
ويرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة لتوعيــة الــضحايا  . للتــصدي هلــذه القــضية

  .بأمهية تلقي العالج الطيب بعد حدوث أي اعتداء
األرقـام املطلقـة للوفيـات      وفيمـا يلـي     . هذه املعلومات غري جممعة علـى الـصعيد الـوطين           

  :نتيجة لإلجهاض يف السنوات األخرية
  ٧٩:  ٢٠٠٥  
  ٩٣:  ٢٠٠٦  
  ٧٤:  ٢٠٠٧  
  ٦٢:  ٢٠٠٨  
وجـرى إنـشاء إدارة رعايــة األمهـات والرضــع والربنـامج املعـين بتحــسني الرعايـة فيمــا         

والغــرض الرئيــسي . بعــد اإلجهــاض بغيــة رفــع كفــاءة الرعايــة الطبيــة للنــساء الــاليت أجهــضن   
للجهتني توفري الرعاية اإلنسانية جلميع املريضات ممـن لـديهن مـضاعفات ناجتـة عـن اإلجهـاض                  

مبـا يف ذلـك احتـرام حقـوقهن اجلنـسية واإلجنابيـة، مـع         ) سواء اإلجهاض التلقائي أو املستحث    (
التركيز على املعلومات واإلرشـاد فيمـا يتعلـق بالـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة وتـوفري وسـائل منـع                 

اليت خيتارها مستخدموها قبل مغادرهتن املستشفى بغيـة جتنـب أي محـل غـري مقـصود يف            احلمل  
املستقبل، حيث أن حاالت احلمـل هـذه هـي الـسبب الرئيـسي يف وجـود املـرأة يف هـذه احلالـة                        

  .احملزنة
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وجيــري تــدريب األفرقــة الــصحية هلــذا الغــرض يف مجيــع أحنــاء البلــد يف حلقــات عمــل    
يل لتحسني الرعاية فيما بعد اإلجهـاض لـدعم هـذا التـدريب وجـرى               وصدر دل . نظرية وعملية 

استنساخ وتوزيع أقراص مدجمة ببليوغرافيات مستكملة باإلضافة إىل فيديو عـن هـذا املوضـوع             
ــة     ــصحة العام ــق نظــام ال ــصحة يف مراف ــه وزارة ال ــشرة للمــستخدمني   . أعدت ــضا ن وصــدرت أي

حبيـــث ميكـــن تفـــادي (خل املبكـــر احملـــتملني هلـــذه اخلـــدمات ووزعـــت هبـــدف تـــشجيع التـــد 
املــضاعفات الناجتــة عــن اإلجهــاض غــري اآلمــن، وهــو الــسبب الرئيــسي للوفيــات النفاســية يف     

  .وحتديد الطلب واإلعالن عن الوسائل املتاحة ملنع احلمل) األرجنتني
وفــضال عــن ذلــك، اعتمــدت بعــض املقاطعــات بالبلــد ومدينــة بــوينس أيــرس املتمتعــة     

. د من السلطات البلدية بروتوكوالت بشأن رعايـة ضـحايا العنـف اجلنـسي           باحلكم الذايت وعد  
وبغيــة تــصحيح عــدم تــساوي الفــرص يف احلــصول علــى خــدمات الرعايــة يف هــذا اجملــال، قــام  
الربنــامج الــوطين للــصحة اجلنــسية والوالديــة املــسؤولة بــصياغة بروتوكــول وطــين معــين برعايــة  

ــيكفل ممارســة      ــا س ــسي، مم ــف اجلن ــة البلــدان     ضــحايا العن ــا يف اتفاقي ــصوص عليه ــوق املن  احلق
 واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال           هاألمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليـه واستئـصال         

ويدمج هذا الربوتوكول أدوار املقاطعـات والبلـديات        . التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل     
  : الربوتوكول إىل ما يليخبصوص هذا املوضوع ويعترف هبا كسوابق؛ ويهدف

  ضمان ممارسة ضحايا العنف اجلنسي حقوق اإلنسان اخلاصة هبم؛  - ١  
  ختفيض االعتالل بني ضحايا العنف اجلنسي؛  - ٢  
ــة       - ٣   ــسيا وفـــريوس نقـــص املناعـ ــة جنـ ــراض املنقولـ ــل واألمـ ــاالت احلمـ ــع حـ منـ

  اإليدز بتقدمي خدمات الطوارئ؛/البشرية
 وحفظــه، وتقــدمي رعايــة نفــسية للــضحايا وتــوفري كفالــة احلــصول علــى دليــل  - ٤  

  .أماكن إقامة هلم ومعاجلتهم طاملا استدعى األمر ذلك
وأشـــارت دراســـة استقـــصائية أجراهـــا الربنـــامج الـــوطين للـــصحة اجلنـــسية والوالديـــة   

 يف املائة من املستشفيات الـيت تتـيح وسـائل منـع احلمـل           ١٣,٢ إىل أن    ٢٠٠٩املسؤولة يف عام    
لــديها أيــضا خــدمات معينــة لرعايــة ضــحايا   ) ملائــة مــن مجيــع املستــشفيات بالبلــد  يف ا٩٠,١(

  . من مرافق الرعاية األولية٢,١وال تقدم تلك اخلدمات إال . العنف اجلنسي
  
، اجلـزء الثـاين،     A/59/38انظـر   (كانت اللجنة قد أعربت، يف تعليقاهتا اخلتاميـة الـسابقة             ‐ ٢٢

زاء عدم وجود معلومات عـن اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة            ، عن قلقها إ   )٣٨١  و ٣٨٠الفقرتان  
الطرف يف تقييم فعالية الربنامج الوطين للصحة اجلنسية والوالدية املسؤولة، وطلبت اللجنـة إىل              
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ويقـدم التقريـر   . الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري املقبل معلومـات شـاملة عـن تقييمـه      
غري أنه مل جير تقيـيم أربعـة مـن أهـداف الربنـامج              . نامجمعلومات بشأن التأثري الذي أحدثه الرب     

يرجـى تقـدمي معلومـات      . ٢٠٠٥العشرة، بـسبب عـدم إدراج املعلومـات اإلحـصائية مـن سـنة               
  .إحصائية تتعلق بتلك األهداف ليتسىن أيضا تقييم أثر الربنامج يف تلك اجملاالت األربعة

املعهـد  يف يـة املـسؤولة فـور تكوينـه     كان مقر الربنامج الـوطين للـصحة اجلنـسية والوالد          
ــة     ــصحة اجملتمعي ــة إدارة ال ــة األمهــات والرضــع برعاي ــوطين لرعاي ــامج يف عــام  .ال  وحــصل الربن

ويف ذلــك الوقــت حـدد الربنــامج هدفــه  .  علـى اســتقالل إداري ومــايل يف إطـار اإلدارة  ٢٠٠٦
بيـة للنـاس، وحتقيقـا      الرئيسي وهو سد الفجوات بالنسبة لتوفري خدمات الصحة اجلنسية واإلجنا         

: هلذا الغرض، اقترح الربنامج اختاذ تدابري ملعاجلة أوجه اخللل الرئيسية يف تـوفري تلـك اخلـدمات                
  .فرص احلصول على رعاية جيدة

ومن املفهوم يف إطار الربنامج أن احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية يعـين القـدرة علـى           
خطـار واختـاذ قـرار بـشأن إجنـاب األطفـال وعـددهم              التمتع حبياة جنسية مرضية وخالية مـن األ       

وهذا احلـق هـو الفرضـية األساسـية الـيت توجـه أنـشطة واسـتراتيجيات                 . واملباعدة بني الوالدات  
الربنامج وأعمال الربنامج مصممة لكفالة حصول الرجـال والنـساء علـى معلومـات مالئمـة يف                 

 احلـصول علـى طـرق آمنـة وفعالـة           الوقت املناسب عـن الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، فـضال عـن             
واألولويـات الرئيـسية للربنـامج هـي        . لتحديد النسل ولتوفري اخلدمات الواجبة للحمل والوالدة      

إمكانية حصول اجلميع جمانا على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وتكافؤ الفـرص والرعايـة              
  .اجليدة وتوزيع املوارد املادية وغري املادية

 إلنشاء نظام موحـد لرصـد الربنـامج وتقييمـه؛ وبـالرغم             ٢٠٠٦م  وأرسيت األسس عا    
وباإلضـافة إىل   . من عدم البدء يف النظـام إال مـؤخرا، فقـد جـرى إحـراز تقـدم كـبري يف تنفيـذه                     

 إجراء أول دراسة استقصائية عن الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، كجـزء              ٢٠٠٥ذلك، شهد عام    
التغذية والصحة، وهدفها الرئيسي هـو احلـصول علـى          من الدراسة االستقصائية الوطنية املعنية ب     

معلومات لتوجيه الربنامج الوطين للصحة اجلنسية والوالدية املسؤولة وحتديد أولوياتـه يف ضـوء              
ومكنت النتائج من حتديد أمناط السلوك وأتاحت معلومـات         . )٢(احتياجات املرأة يف هذا اجملال    

 عن تيـسريها لتقيـيم ظـروف وطـرق ممارسـة املـرأة              عن الصحة اجلنسي واإلجنابية للمرأة، فضال     

__________ 
 مـن الـاليت يعـشن       ٤٩-١٠ مع فتيات ونساء يف الفئة العمريـة         ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤امي  أجريت مقابالت يف ع     )٢(  

.  يف املائـة مـن سـكان البلـد       ٨٤ نـسمة، وهـي املـدن الـيت يعـيش فيهـا حـوايل                ٥ ٠٠٠يف مدن هبـا أكثـر مـن         
 مـن غـري   ٦ ٦٠٥ مـن الفتيـات والنـساء احلوامـل و     ١ ٦١٢وتضم الفئـات املـشمولة بالدراسـة االستقـصائية         

  . فتاة وامرأة قد أقمن بالفعل أول عالقة جنسية هلن٦ ٠٩٢ويف اجملموعة األخرية كانت . احلوامل
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 جمموعــة مــن املؤشــرات لرصــد تنفيــذ  ٢٠٠٩خــتريت يف عــام واُ. حقوقهــا اجلنــسية واإلجنابيــة
  .الربنامج بدءا من تلك السنة والتقدم احملرز صوب حتقيق أهدافه

ة وجرى إنشاء وتوطيد نظام وطين لتوفري وسائل منـع احلمـل يف سـياق التـدابري املقدمـ                   
 الذي ينص علـى التـزام الدولـة بكفالـة إمكانيـة حـصول       25.673 من القانون ٢يف إطار اهلدف  

 نظـام فرعـي     ٢٠٠٧وأنـشئ عـام     . مجيع السكان على املعلومات والنصح ووسائل منـع احلمـل         
لتوفري وسائل منع احلمل للنـساء ونظـام فرعـي لتـوفري الرفـاالت بوصـفها خطـوة أوليـة لتوطيـد                   

لــسكان املــستهدفون مــن النظــام الفرعــي األول هــم النــساء يف ســن اإلجنــاب وا. هــذه الــسياسة
باستثناء احلوامل من غري األعضاء يف الضمان االجتماعي أو يف نظـام            ) ٤٩-١٥الفئة العمرية   (

ويربر هذا املعيار أن هؤالء النـساء والفتيـات أقـل القـادرين علـى حتمـل                 . املبالغ املدفوعة مسبقا  
مل وهلذا يكن أكثر ضعفا نظرا الستبعادهن من النظم اخلاصـة للـضمان             نفقات وسائل منع احل   

أمـا الـسكان املـستهدفون مـن النظـام الفرعـي الـذي يقـدم الرفـاالت فهـم الرجـال              . االجتماعي
 من غري األعضاء يف الـضمان االجتمـاعي أو يف نظـام املبـالغ               ٦٤-١٥والنساء يف الفئة العمرية     

ن أفراد هذه الفئة يعتربون يف سن اإلجناب، فعدد قليل جدا مـن             وبالرغم من أ  . املدفوعة مسبقا 
وال يـستعمل وسـائل منـع احلمـل إال عـدد قليـل ممـن             . املراهقني يف هذه اجملموعة نشيط جنـسيا      

  . سنة٦٥ختطوا 
ــامج يف الفتــرة     ــا جمموعــه  ٢٠٠٩-٢٠٠٣ووزع الربن وســيلة مــن   ٧٥ ٩٥٤ ٨٠٦ م

  . بيسو٢٨ ٤١٨ ٠٩٧وسائل منع احلمل بتكلفة بلغت 
  

)بالبيسو(التكلفة اإلمجالية  إمجايل الوسائل السنة  

٨٠٠ ٠٠٠ ٧ ٩٦٨ ٠٨٥ ٢١ ٢٠٠٥ 

٦١٢ ٣٤٣ ٦ ٦٥١ ٦٩٠ ١٤ ٢٠٠٦ 

٣٥٥ ٤٧٦ ٢ ٩٨٤ ٥٧٦ ٦ ٢٠٠٧ 

٦٣٦ ٨٥٧ ٦ ٦١١ ٣٧٧ ١٥ ٢٠٠٨ 

٦٩٤ ٧٣٩ ٥ ٧٠٠ ٣٢٦ ٩ ٢٠٠٩     
ت للـصحة اجلنـسية      يف املائة من املنشآت الصحية يف القطاع العام خـدما          ٧٨وقدمت    

 يف املائـة جلميـع مقـدمي        ٨٦ بلغت النسبة    ٢٠٠٩، وحبلول هناية عام     ٢٠٠٦واإلجنابية يف عام    
  .هذه اخلدمات

وتقدم األرقام املفصلة ملختلف اجلهات املختصة على مدار العـام املاضـي صـورة أكثـر                  
 قاطعـــات يفووفقـــا لبيانـــات بـــرامج امل. تفـــصيال ملختلـــف مـــستويات التغطيـــة الـــيت تقـــوم هبـــا

تـشاكو، ومدينـة بـوينس      ( مقاطعـة الـيت قـدمت تقـارير يف هـذه الفتـرة               ٢١مقاطعة من الــ      ١٣
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ا ومندوسا ونيوكوين وسالطا وسان خوان وسـان لـويس          بأيرس وكوردوبا وكوريينتس والبام   
ــل يوســانتا كــروس وتــ   ــان فريا دي ــو وتوكوم ــوزعي خــدمات   ١٠٠وزع ) ويغ ــن م ــة م  يف املائ
أنواع وسائل تنظـيم األسـرة وبلغـت نـسبة مثـل هـؤالء املـوزعني يف مخـس                   املقاطعات نوع من    

؛ وشـوبوت   ) يف املائـة   ٩٨(بوينس أيرس   :  يف املائة  ٩٠من املقاطعات الثمان األخرى أكثر من       
؛ وسـيونيس  )يف املائـة  ٩٦,١(؛ وخوخوي )يف املائة ٩٤,٦(؛ وإنتري ريوس   ) يف املائة  ٩٦,٧(
 يف املائـة يف سـانتياغو      ٥٣,٦ يف املائـة يف الريوخـا، و         ٦٧,٤وكانـت النـسب     ). يف املائة  ٩٧(

  . يف املائة يف كاتاماركا٢٦,٧ديل استريو، و 
ــدره        ــسب إىل أن متوســطا ق ــذه الن ــشري ه ــدمني وزع بعــض    ٩١وت ــن املق ــة م  يف املائ

  .وسائل منع احلمل
ــصحة          ــاك اخنفــاض كــبري يف عــدد اجلهــات املــصرح هلــا بتقــدمي خــدمات ال وكــان هن
 ،ة واإلجنابية األخرى، مثل الرعاية فيما بعـد اإلجهـاض، ودعـم ضـحايا العنـف اجلنـسي                 اجلنسي

وتقـدمي هـذه اخلـدمات أكثـر نـدرة يف مرافـق الرعايـة األوليـة باملقاطعـات،                   . والتعقيم اجلراحـي  
هي املقاطعة الوحيدة اليت تقدم فيها هذه املرافق اخلدمات املتعلقة بـالعنف اجلنـسي،              ونيوكوين  
  .هي الوحيدة اليت يوجد هبا ثالثة مرافق تقوم بقطع القنوات املنويةومندوسا 
وإجيــازا، زاد عــدد مرافــق النظــام الفرعــي للــصحة العامــة الــيت تقــدم خــدمات الــصحة    

اجلنــسية واإلجنابيــة زيــادة كــبرية وموزعــة توزيعــا بــشكل متــسق إىل حــد مــا، ممــا يــساعد علــى 
  .يع أحناء البلدإضفاء الطابع املؤسسي على الربنامج يف مج

 علـى التوزيـع   ٢٠٠٣وفيما يتعلق بتوفري وسائل منـع احلمـل، دأب الربنـامج منـذ عـام              
اجملاين لوسائل منع احلمل اهلرمونية اليت تؤخذ عن طريق الفم أو احلقن خـالل فتـرة اإلرضـاع،                  

 أضـيف ربـط البـوق    26.130 وبفـضل القـانون     ٢٠٠٦ويف عـام    . واألجهزة الرمحية، والرفاالت  
وأقـرت اللـوائح الوطنيـة اجلديـدة ضـرورة تقـدمي القطاعـات              . قطع القنوات املنوية إىل القائمـة     و

ــاألرجنتني    ــة ب ــصحية الثالث ــة ال ــاعي والقطــاع     (الفرعي ــضمان االجتم ــام وقطــاع ال القطــاع الع
هذه األشكال من التدخالت اجلراحية باجملان وال ختـضع إال لـشرطني ومهـا أن يكـون                 ) اخلاص

وأضـاف الربنـامج يف نفـس العـام وسـائل           . سن الرشد وأن يعطي موافقته املستنرية     املريض بالغ   
إىل اخلـدمات اجملانيـة   “ حبة اليـوم التـايل  ”منع احلمل يف حاالت الطوارئ، املعروفة أيضا باسم      

ــامج، مــن الواضــح أن بعــض   . املتاحــة يف نظــام الــصحة العامــة  ــاقي أوجــه أداء الربن وبعكــس ب
ها هاتان الطريقتان األخريتـان، وبدرجـة أقـل األجهـزة الرمحيـة، قوبلـت               احلاالت اليت قدمت في   

مبعارضة كبرية من جانب مقدمي اخلدمات الـصحية وتـصف التقـارير واألحبـاث الـيت صـدرت        
ــساء الــساعيات إىل ممارســة حقــوقهن       ــامج خمتلــف العقبــات الــيت صــادفتها الن ــشاء الربن منــذ إن
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ألخرى بـصفة أساسـية بعـدم وجـود املعلومـات أو املـوارد              وتتعلق العقبات ا  . اجلنسية واإلجنابية 
  .الواجبة لدى املستخدمني كما تتعلق بالعنف اجلنسي

وفيما يتصل بالسكان املستهدفني خبدمات الربنامج الوطين للـصحة اجلنـسية والوالديـة               
 شخــصا علــى ٢ ٠٦٨ ٩٥١املــسؤولة، تــشري املعلومــات املقدمــة مــن املقاطعــات إىل حــصول  

واخنفــض معــدل الوفيــات . لــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، مبــا فيهــا وســائل منــع احلمــل خــدمات ا
كمـــا اخنفـــضت . ٢٠٠٨ وفـــاة يف عـــام ٢٩٦ إىل ٢٠٠٦ وفـــاة يف عـــام ٣٣٣النفاســـية مـــن 

 وفـاة عـام     ٦٢ إىل   ٢٠٠٦ وفـاة عـام      ٩٣الوفيات بسبب اإلجهاض يف نفـس هـذه الفتـرة مـن             
  : إلجراء عمليات اإلجهاضواخنفضت أيضا حاالت دخول املستشفيات. ٢٠٠٨

  ٦٨ ٨٦٩:  ٢٠٠٥  
  ٦٧ ٤٧٢:  ٢٠٠٦  
  ٥٩ ٩٦٠:  ٢٠٠٧  
 الربنــامج الــوطين للوقايــة مــن ٢٠٠٨وإضــافة إىل ذلــك قــدمت وزارة الــصحة يف عــام   

الرحم الذي يقوم مبهمة تنفيذ تدابري ملنـع هـذا املـرض والتقليـل مـن حدوثـه ومـن                    سرطان عنق   
  .معدل الوفيات املصاحب له

  
 يف املائــة مــن حــاالت الوفيــات ٥٢، كانــت نــسبة ٢٠٠٥ضــح التقريــر أنــه يف ســنة يو  ‐ ٢٣

يرجـى تقـدمي معلومـات    . النفاسية تتصل بعدم كفاية الرعاية الطبية وبنوعيـة اخلـدمات الـصحية     
. ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦إحصائية عن األسباب الرئيسية للوفيـات النفاسـية ومعـدالهتا خـالل عـامي               

 اجلهود األساسية املضطلع هبـا لتعزيـز إمكانيـة احلـصول علـى        ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن    
  .اخلدمات الصحية اجليدة يف مجيع أحناء البلد

  
  الوفيات النفاسية باألرقام املطلقة

  ٢٧٩:  ٢٠٠٥  
  ٣٣٣:  ٢٠٠٦  
  ٣٠٦:  ٢٠٠٧  
  ٢٩٦:  ٢٠٠٨  

  الوفيات النفاسية حسب سبب الوفاة    
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 ٢,٣ ٢,٢ ٢,٥ ٢,١ لقة بالوالدة بشكل مباشراألسباب املتع

 ٠,٨ ١,١ ٠,٩ ٠,٧ األسباب املتعلقة بالوالدة بشكل غري مباشر
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 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

     ٠,٨ ١,١ ١,٣ ١,١ اإلهناءات عن طريق اإلجهاض
  NACERتقدمي خطة ناصر 

 واليـــة قـــضائية ٢٤ علـــى التـــرويج يف الــــ ٢٠٠٥ت وزارة الـــصحة منـــذ عـــام عكفـــ  
، إلدخال وتنميـة نظـم تـأمني صـحة األم والطفـل      NACERطار خطة   باملقاطعات يف البلد، يف إ    

علـى حزمـة   “ العـدل ”باملقاطعات بغية حتـسني حـصول األمهـات واألطفـال، مـن وجهـة نظـر              
أساســية مــن اخلــدمات املنتقــاة لــصلتها بالرعايــة الــصحية، ومــن املتوقــع أن يــساعد ذلــك علــى  

جلة تلك األسـباب الـيت ميكـن التـصدي         ختفيض الوفيات النفاسية ووفيات الرضع عن طريق معا       
وسـيجري إدخـال نظـم الرعايـة     . هلا بواسطة التـشخيص والوقايـة والعـالج يف الوقـت املناسـب       

الصحية هذه على عدة مراحل وستدمج طـرق جديـدة وأكثـر تعقيـدا للتـصدي لألسـباب الـيت                    
جلراحـي  يصعب التغلـب عليهـا للوفيـات النفاسـية ووفيـات الرضـع، وهـي طـرق مثـل العـالج ا                     

ألمراض القلب اخللقية، والرعاية املتقدمة للوالدة واملولود وتشخيص عدد من األمراض املزمنـة             
وتوجــد أيــضا خطــط لتوســيع نطــاق التغطيــة إىل فئــات ســكانية أخــرى، مثــل   . والوقايــة منــها

  . سنة٦٠ سنة والنساء حىت سن ١٨األطفال والشباب حىت سن 
ه النظم يف شـكل حتـويالت قائمـة علـى النتـائج             وأسهمت الدولة يف إنشاء وتوطيد هذ       

ــا   ــغ مجوعه ــسو يف ٣٦٣ ٣٢٨ ٣٩٣بل ــه / متــوز٣١ بي وأحــد اجلوانــب املبتكــرة  . ٢٠٠٩يولي
 هـي أن التحــويالت مـن احلكومـة الوطنيــة إىل املقاطعـات ومـن املقاطعــات إىل      NACERخلطـة  

التحقـق، ممـا يـؤثر علـى     مقدمي اخلدمات هبا ترتبط بنتائج متفق عليها وحمددة وقابلـة للقيـاس و       
وهــذا االســتثمار للمــوارد االقتــصادية يوافــق احتياجــات   . الوفيــات النفاســية ووفيــات الرضــع 

مقدمي اخلدمات الذين يقررون املقـصد النـهائي لتلـك األمـوال؛ وهـذا أحـد اجلوانـب اجلـديرة             
إلداريــة باملالحظــة يف هــذا الربنــامج بوصــفه سياســة للــصحة العامــة تــسعى إىل بنــاء القــدرات ا 

لألمهـات   عالجـا   ١٢ ٧٩٨ ٤٥١ومولت نظم تـأمني صـحة األم والطفـل باملقاطعـات            . احمللية
وجيــري . ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٣٠واألطفــال مــن العالجــات املدرجــة باخلطــة، وذلــك حــىت 

توصيل تلك العالجات عن طريق شبكة من مقدمي اخلـدمات الـصحية مـن القطـاع العـام مـن             
نويا يف إطــار اخلطــة ويتيحــون االســتهداف الفعــال جلهــود ســلطات  الــذين يقطعــون التزامــا ســ 

 تلقـى مـا جمموعـه    ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول ٣٠وحـىت  . املقاطعات فيما يتعلق بتحقيـق األهـداف      
 مليون بيسو تتعلق بالعالجات املقـدم       ٢٥٠ من مقدمي اخلدمات املشاركني أكثر من        ٥ ٤٨١

ه اخلدمات والرعاية إىل الـسكان املـستهدفني مـن          وجرى توصيل هذ  . عنها فواتري والنتائج احملرزة   
 سنوات واحلوامل الاليت ال توجـد لـديهن تغطيـة صـحية رمسيـة ملـدة              ٦األطفال حىت سن    : اخلطة
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وجيـري حتديـد    .  مستفيدا حىت اآلن   ١ ٠٣١ ١٦٦ يوما بعد الوالدة؛ وكان عدد املستفيدين        ٤٥
هم إىل مؤسسة يف شبكة الرعاية العامـة الـيت          أفراد هذه الفئة السكانية وإدراجهم يف قائمة وإحالت       

  .يتعني عليها تقدمي تقارير عن العالج املقدم وفقا لربوتوكوالت املمارسات السليمة
ويرتكز تشغيل هذا النموذج على نظام لإلبالغ ييـسر كـال مـن ختـصيص التحـويالت                   

عــات والنتــائج وجيــري رصــد أداء الــنظم الــصحية باملقاط. للمقاطعــات ورصــد النتــائج الــصحية
احملــرزة بواســطة جمموعــة مــن املؤشــرات الــصحية الــيت تقــيم وتكــافئ أفــضل النتــائج مــن حيــث 
املشاركة املبكرة للحوامل، ورصـد األطفـال األصـحاء، والرعايـة الـصحية اجلنـسية واإلجنابيـة،                 
وتشكيل وتشغيل اللجان احمللية لتسجيل الوفيات وتغطيـة التحـصينات؛ وهـذه بعـض اجلوانـب                

وتـستخدم اخلطـة، بغيـة التحقـق مـن اإلجنـاز الفعلـي للنتـائج الـصحية الـيت                    . يت جيري تقييمهـا   ال
جتري مكافأهتا، آلية لإلشراف بالتزامن مع إجراء جرد خارجي يدرس الـسجالت اإلكلينيكيـة              
ملقــدمي اخلــدمات املــشاركني ويــصدر بيانــات علــى مــستوى األقــاليم واملقاطعــات واإلدارات   

  .رعاية اليت حيصل عليها السكان الذين تستهدفهم اخلطةللرصد احملدد لل
  

  ٢٠١١-٢٠٠٩اخلطة االستراتيجية لتخفيض الوفيات النفاسية ووفيات الرضع 
 يف اجتماع للمجلس االحتادي للصحة علـى        ٢٠٠٨اتفق وزراء صحة املقاطعات عام        

راءات التاليـة   واختـذت حـىت اآلن اإلجـ      . ٢٠١١-٢٠٠٩تنفيذ هذه اخلطة االستراتيجية للفتـرة       
  :لوضع اخلطة موضع التنفيذ

حتديــد املقاطعــات الــيت تتطلــب اهتمامــا ذا أولويــة بــسبب معــدالت الوفيــات النفاســية    •  
  ووفيات الرضع فيها؛

  إلحداث التغريات الضرورية؛“ اإلرادة السياسية للمقاطعات”ضمان   •  
  املقاطعات؛إشراك أصحاب املصلحة االجتماعية على الصعيد الوطين وصعيد   •  
  عقد دورات عمل تشاركية لتحديد أسباب املشكلة واقتراح تدابري ملعاجلتها؛  •  
  حتديد األهداف؛  •  
  التواصل االجتماعي؛  •  
  توقيع اتفاقات سياسية بني احلكومة الوطنية واملقاطعات؛  •  
  الرصد املشترك للخطة؛  •  
  .تقييم النتائج  •  

  



CEDAW/C/ARG/Q/6/Add.1
 

66 10-33771 
 

  املقاصد    

 األهداف العامة
ــة ال ــة احلالــــ وطنيــــ

 ٢٠١١ لعام املقاصداألثر )٢٠٠٧(الراهنة 

٤ ختفيض الوفيات النفاسية ,٤٢٥يف املائة٣,٣  
ختفــــيض عــــدد الوفيــــات املتــــصلة 

 باإلجهاض
٢٢ ,٦٥٠يف املائة مـن مجيـع الوفيـات املتـصلة١١,٣ 

 باإلجهاض يف مجيع األعمار
ختفـــــيض الوفيـــــات الناجتـــــة عـــــن 

 سرطان عنق الرحم
٤٦ ,٨٣٠يف املائـــة مــــن النـــساء الــــاليت جــــرى٦٠ 

   ٦٤-٣٥فحصهن يف الفئة العمرية 
، كـان معـدل حـاالت احلمـل بـني املراهقـات عاليـا         ٢٠٠٥يوضح التقرير أنـه يف سـنة          ‐ ٢٤
يرجى تقدمي معلومات إحصائية عن عدد حاالت احلمل بني املراهقـات الـيت أُبلـع عنـها                 . نسبيا

  .خالل الفترة قيد االستعراض
 سـنة يف    ١٥نسبة املئوية لألطفال املولودين أحياء ألمهات مـن املعـروف أهنـن كـن دون سـن                  ال

  :٢٠٠٥عام 
  ٠,٤:  ٢٠٠٥  
  ٠,٤:  ٢٠٠٦  
  ٠,٤:  ٢٠٠٧  

 سـنة يف    ٢٠ املولودين أحياء ألمهات مـن املعـروف أهنـن كـن دون سـن                لألطفالالنسبة املئوية   
  :٢٠٠٥عام 

  ١٥,٢:  ٢٠٠٥  
  ١٥,٤:  ٢٠٠٦  
  ١٥,٦:  ٢٠٠٧  
 بـشأن منـع احلمـل اجلراحـي، الـذي صـدر يف              26.130يشري التقرير إىل القانون الوطين        ‐ ٢٥

يرجـى  .  وينظم املمارسة الطبية اخلاصة بربط قنـايت فـالوب وقطـع القنـوات املنويـة               ٢٠٠٦سنة  
تقدمي معلومات عن تنفيـذ ذلـك القـانون يف مجيـع أحنـاء البلـد وبيـان الـصعوبات الرئيـسية الـيت                        

  .ا يتعلق مبحاولة تنفيذه بشكل فعالصودفت فيم
 يف املائــة مــن املستــشفيات الــيت تقــدم وســائل منــع احلمــل الــربط  ٣١,١ُتجــري نــسبة   

  . يف املائة منها فقط عمليات قطع القنوات املنوية٦,٢البوقي، بينما ال ُتجري إال 
.  مقاطعــة١١وعــدد املستــشفيات الــيت جتــري الــربط البــوقي أقــل مــن املتوســط يف           

ــة يف أربـــع مقاطعـــات    وال ــذه العمليـ ــوبوت وإنتـــري ريـــوس  (يوجـــد مستـــشفى جيـــري هـ شـ
؛ وجتــري هــذه العمليــة مجيــع املستــشفيات الــيت تــصرف وســائل منــع    )وخوخــوي وتوكومــان
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 يف املائــة مــن املقــدمني جيــري هــذه ٩٠؛ و )نيوكــوين وتــيريا ديــل فويغــو(احلمــل يف مقــاطعتني 
  .)اكوردوبا والبامب (العملية يف مقاطعتني

ــاللوائح          ــيني ب ــوقي هــو جهــل املــوظفني الطب ــربط الب ــام إتاحــة ال ــسي أم ــائق الرئي  والع
واالستنكاف الضمريي لدى عدد كبري من مقـدمي اخلـدمات الـصحية الـذين يرفـضون إجـراء                  

  .العملية على أساس ديين أو مبدئي
ونـــسبة املستـــشفيات الـــيت جتـــري عمليـــة قطـــع القنـــوات املنويـــة منخفـــضة يف عـــشر     

ومدينـة بـوينس أيـرس لـديها        . بـاملرة يف مخـس مقاطعـات أخـرى        اطعات، كما أهنا ال توجد      مق
  ). يف املائة٥٤,٥(أكرب نسبة من املستشفيات اليت جتري هذه العملية 

، اجلــزء الثــاين، الفقرتــان A/59/38انظــر (أعربــت اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة   ‐ ٢٦
ــا إزاء ازديــ  )٣٨١  و٣٨٠ ــصال     ، عــن قلقه ــق االت ــن طري ــة ع ــاألمراض املنقول اد اإلصــابات ب

يرجـى تقـدمي معلومـات إحـصائية عـن      . اإليـدز /اجلنسي، مبا فيها فـريوس نقـص املناعـة البـشرية         
اإليدز خالل الفتـرة قيـد النظـر        /النسبة املئوية لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية       

 ويرجى بيان ما إذا كـان يوجـد سـجل وطـين             .مصنفة حسب اجلنس والعمر واجملموعة العرقية     
ويرجـى أيـضا حتديـد مـا إذا كـان          . يوفر بيانات مقارنة ميكن أن تيسر االطالع على املعلومات        

قد مت استحداث أية برامج خمصصة حتديدا للمرأة والفتاة مـن أجـل مكافحـة األمـراض املنقولـة                   
  .اإليدز/ملناعة البشريةعن طريق االتصال اجلنسي، مبا فيها اإلصابة بفريوس نقص ا

 ولـيس حـسب العمـر أو        طاملعلومات اإلحصائية املوجـودة مـصنفة حـسب اجلـنس فقـ             
  .اجملموعة العرقية

  
   نسمة وبالنسبة املئوية١٠٠  ٠٠٠املعدل لكل     
  احلاالت    

 اجلنسان أنثى ذكر اجلنسان أنثى  ذكر 

١٥,٣ ١٠,٦ ٢٠,٠ ٦٦٧ ٥ ٠١٠ ٢ ٦٤٠ ٣ ٢٠٠١ 

١٣,٧ ٩,٧ ١٧,٩ ١٥١ ٥ ٨٦١ ١ ٢٨٨ ٣ ٢٠٠٢ 

١٥,٥ ١١,٦ ١٩,٦ ٨٥٩ ٥ ٢٣٣ ٢ ٦٢٦ ٣ ٢٠٠٣ 

١٦,٢ ١٢,٥ ٢٠,١ ٢٠٨ ٦ ٤٤٦ ٢ ٧٦٠ ٣ ٢٠٠٤ 

١٣,٧ ١٠,٤ ١٧,٢ ٢٩٩ ٥ ٠٤٢ ٢ ٢٥٧ ٣ ٢٠٠٥ 

١٢,٤ ٩,٢ ١٥,٨ ٨٤٤ ٤ ٨٣٦ ١ ٠٠٨ ٣ ٢٠٠٦ 

١١,٢ ٨,٣ ١٤,٣ ٤٢٢ ٤ ٦٥٧ ١ ٧٦٥ ٢ ٢٠٠٧ 

١٠,٢ ٨,١ ١٢,٥ ٩٦٧ ٤ ٦٣٣ ١ ٤٣٤ ٢ ٢٠٠٨     
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ــدة للــذكور إىل اإلنــاث بفــريوس نقــص املناعــة        ظــل املعــدل الــوطين لإلصــابات اجلدي
وكـان هنـاك    .  ذكر لكل امرأة جرى تشخيصها     ١,٦البشرية ثابتا لسنوات عديدة عند حوايل       

اخنفاض ضئيل جدا على الصعيد اإلقليمي يف معظم الواليـات القـضائية يف املقاطعـات باسـتثناء          
. ، ويف كويو اليت شهدت مـؤخرا زيـادة طفيفـة          ١,٢ل املعدل ثابتا هبا عند      يوينس أيرس اليت ظ   

ــة العمريــة      ــرقم يف الفئ  إىل ٢٤-١٥وعلــى الــصعيدين زاد املعــدل متــشيا مــع العمــر، فــارتفع ال
  . وهي الفئة اليت وجدت هبا أكرب تغريات٤٤-٣٥ضعف الرقم يف الفئة العمرية 

 فوصــل إىل ١٩٩٦رجنــتني أقــصاه عــام وبلــغ معــدل الوفيــات مــن جــراء اإليــدز يف األ  
 وفـاة لكـل مليـون    ٤٠ وفاة لكل مليون نسمة، قبل اخنفاضه واستقراره بعـد ذلـك عنـد     ٥٩,٦

ويوضح تصنيف األرقام حسب اجلنس أنـه بينمـا اخنفـض معـدل إصـابة           . ١٩٩٩نسمة يف عام    
، وكـان   مـرات عنـدما بلـغ أقـصاه    ٤الذكور اخنفاضا حادا جدا، تضاعف املعدل لدى األثـاث         

وكـان االخنفـاض الكـبري يف معـدل         . ٢٠٠٧-١٩٩٠أعلى بثالث مـرات خـالل معظـم الفتـرة           
  .وفيات الذكور هو السبب يف تضييق الفجوة بني اجلنسني يف السنوات األخرية

  
  معدل الوفيات من جراء اإليدز حسب اجلنس لكل مليون نسمة    

  
 )ئويةاملنسبة بال(املعدل   الوفيات 
 اجملموع إناث ذكور  اجملموع سبب غري مؤكدال إناث  ذكور 

٨,٨ ٢,٥ ١٥,٢ ٢٨٦ ٢ ٤١ ٢٤٣ ١٩٩٠ 

١٣,٩ ٤,٠ ٢٤,٠ ٤٦٠ ٣ ٦٨ ٣٨٩ ١٩٩١ 

٢٢,٣ ٦,٥ ٣٨,٤ ٧٤٨ ٦ ١١١ ٦٣١ ١٩٩٢ 

٢٤,١ ٧,٢ ٤١,٠ ٨١٦ ٩ ١٢٤ ٦٨٣ ١٩٩٣ 

٣٥,٣ ١٣,٣ ٥٧,١  ٢١٢ ١ ١٧ ٢٣٢ ٩٦٣ ١٩٩٤ 

٥١,٠ ٢٠,٥ ٨١,٢ ٧٧٢ ١ ٢٤ ٣٦٣ ٣٨٥ ١ ١٩٩٥ 

٥٩,٦ ٢٤,٥ ٩٣,٥ ٠٩٨ ٢ ٤٤ ٤٤٠ ٦١٤ ١ ١٩٩٦ 

٥١,٤ ٢٤,١ ٧٧,٤ ٨٢٩ ١ ٤٠ ٤٣٨ ٣٥١ ١ ١٩٩٧ 

٤٦,٥ ٢٢,٩ ٧٠,٩ ٦٧٣ ١  ٤٢١ ٢٥٢ ١ ١٩٩٨ 

٤٠,٤ ٢٠,٩ ٦٠,٩ ٤٦٩ ١  ٣٨٢ ٠٨٧ ١ ١٩٩٩ 

٤٠,٠ ١٨,٧ ٦٢,١ ٤٧٢ ١  ١ ٣٥١ ١٢٠ ١ ٢٠٠٠ 

٣٩,٧ ٢٠,٢ ٦٠,٠ ٤٧٤ ١  ٣٨٢ ٠٩٢ ١ ٢٠٠١ 

٤٠,٧ ٢٠,٢ ٦٢,١ ٥٢٨ ١  ٣٨٦ ١٤٢ ١ ٢٠٠٢ 

٤١,٥ ٢١,٥ ٦٢,٣ ٥٧٣ ١ ٢ ٤١٦ ١٥٥ ١ ٢٠٠٣ 

٣٨,٠ ٢٠,٣ ٥٦,٤ ٤٥٢ ١ ١ ٣٩٦ ٠٥٥ ١ ٢٠٠٤ 

٣٣,٩ ١٩,٣ ٤٨,٨ ٣٠٧ ١ ٣ ٣٨١ ٩٢٣ ٢٠٠٥ 

٣٦,٠ ١٩,٥ ٥٣,٢ ٤٠٣ ١  ٣٨٨ ٠١٥ ١ ٢٠٠٦ 

٣٦,٢ ٢١,٤ ٥١,٦ ٤٢٥ ١ ٢ ٤٢٩ ٩٩٤ ٢٠٠٧     
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 صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،         وقد أصدرت إدارة مكافحـة اإليـدز، بالتعـاون مـع            
أدلة عن الرعاية املتكاملة للمصابات بفريوس نقص املناعة البشرية؛ وجرت صياغة هـذه األدلـة        
أثناء القيام بالعمل امليداين يف كل مقاطعة لديها موظفون صحيون يشاركون يف تقـدمي الرعايـة                

ويوجـد  ) جملتمعات احمللية وغريهـم أطباء أمراض النساء وأطباء التوليد وعلماء النفس وأعضاء ا     (
وتغطــي األدلــة الرعايــة والوقايــة والــصحة اإلجنابيــة واملــسائل   . هبــا رابطــات علميــة ذات صــلة 

  .www.msal.gov.ar/sidaالقانونية؛ وميكن االطالع عليها يف 
لراسـي لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          وجرى أيضا االضـطالع بـربامج ملنـع االنتقـال ا            
  .والسفلس

  
  االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية    

يــذكر التقريــر أنــه رغــم عــدم وجــود قيــود مــن ناحيــة املبــدأ أمــام حــصول املــرأة علــى    ‐ ٢٧
التسهيالت االئتمانية والرهونات وغري ذلك مـن أشـكال االئتمـان، فـإن العوائـق موجـودة مـن                   

يرجـى  . ال سيما فيما يتعلق باحلصول على التسهيالت االئتمانية والضمانات        الناحية العملية، و  
 أيـة    هنـاك  تقدمي معلومات عن املعوقات اليت تقابلها املرأة يف هذا الصدد، وحتديد ما إذا كانت             

جهود تبذهلا احلكومة حاليا بغية القضاء على أي نوع من الالمساواة القائمة حبكم الواقـع بـني     
ويرجى أيضا بيـان اجلهـود الـيت ُتبـذل حاليـا يف هـذا اجملـال                 . ل بشأن هذه املسألة   النساء والرجا 

ــة     ــة التــهميش الــيت تعــاين منــها أقليــات أفريقي ــة مــن الــسكان األصــليني  ‐ملعاجلــة حال  أرجنتيني
  .وأقليات أخرى

يشدد التقرير الدوري السادس على عدم وجـود عوائـق يف سـبيل حـصول املـرأة علـى                     
وقــدمت الــوزارات والوكــاالت األخــرى  . تمانيــة وغريهــا مــن األدوات املاليــة التــسهيالت االئ

جمموعـة مـن التـدابري أيـضا لكفالـة حـصول كـل مـن                ) وزارة اإلنتاج على سـبيل املثـال      (للدولة  
ــة     ــة خمتلف ــسهيالت ائتماني ــى ت ــرأة والرجــل عل ــز     . امل ــة تعزي ــدابري بغي ــذه الت ــع ه وصــممت مجي

فيز االستهالك؛ وطرائق ومتطلبات هذه السياسات غايـة        وظائف وحت السياسات النشطة لتوليد    
يف املرونة حبيـث ميكـن للفئـات اجملتمعيـة املـستبعدة تارخييـا مـن مثـل هـذه الـسياسات الوصـول                        

وبالرغم من أن أثر التصنيف حسب اجلنس على إمكانية الوصول مل يقَّيم بعد، فلـم جيـر           . إليها
  .ةحتديد أية متطلبات جنسانية أو قيود معين

  
  :جمموعة السياسات اليت نفذهتا وزارة اإلنتاج

دعت احلكومة املؤسسات املـصرفية للتقـدم       : قروض لشراء السلع االستهالكية املعمرة      -  
 يف املائـة للبيـسو      ١١غ  بعطاءات لتوفري هـذه األمـوال وحـددت معـدالت إرشـادية تبلـ             

http://www.msal.gov.ar/sida�
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ــغ مــدد القــروض    ٧ و ــدوالر وتبل ــة لل دام القــروض وجيــوز اســتخ .  شــهرا١٢ يف املائ
ــة ورحـــالت     ـــزلية واملالبـــس واألحذيـ ــة املنـ ــزة الكهربائيـ ــشراء األجهـ ــتهالكية لـ االسـ

وميكن أن متنح قروضـا     .  قرض ٧٠٠ ٠٠٠وتستهدف هذه اجملموعة تقدمي     . العطالت
 يف املائــة مــن مثــن الــشراء ٩٠ شــهرا أيــضا لــشراء مركبــات مببــالغ تــصل إىل  ٤٨ملــدة 

  . قرض١٠٠ ٠٠٠هذه احلالة تقدمي  واهلدف يف .مبعدالت فائدة ثابتة
قروض لـشراء شـاحنات     : خطة الستبدال الدراجات ومركبات اخلدمات والشاحنات       -  

 يف  ٣٠ يف املائـة مـن قيمـة القـرض علـى دفعـات و                ٧٠وتـسدد   . ومركبات اخلـدمات  
   شهرا؛٣٦ شهرا، ومبدة تصل إىل ١٢املائة مبلغا أوليا أو على 

ــضاء     -   ــسلع البي ــادل ال ــة تب ــر: خط ــسلع     ش ــها ب ــد مبادلت ــيض عن ــضاء بتخف ــسلع البي اء ال
   يف املائة؛١١ شهرا مبعدل ١٢والقروض ملدة . مستخدمة مماثلة

ــة واآلالت       -   متديــد نظــام احلــوافز مــن أجــل االســتثمار واإلنتــاج احمللــي للــسلع الرأمسالي
يعــزز هــذا النظــام شــراء ســلع رأمساليــة وآالت زراعيــة عــن طريــق ختفــيض    : الزراعيــة
ــستوردة   التعري ــسلع امل ــى ال ــة املفروضــة عل ــاء ضــرييب   . فــات اجلمركي واحلــافز هــو إعف

ــة   ــة١٤(يــساوي التعريفــات اجلمركي ميكــن تطبيقــه علــى مــدفوعات ضــريبة   )  يف املائ
القيمة املضافة، واملـدفوعات املـسبقة مقابـل األربـاح واحلـد األدىن لألربـاح املفترضـة،                 

 مليـون  ١ ٠٠٤ مببلغ إمجـايل قـدره       ٢٠٠٨ وعاد هذا النظام يف عام    . والضرائب احمللية 
 وجـرى إدمـاج شـروط إضـافية         . عمال جتاريا مسجال   ٢ ٠٠٠بيسو وعاد بالنفع على     

حـد  ) ٢(اإلبقـاء علـى مـستويات مـالك املـوظفني؛ و            ) ١: (يف التمديد األخـري للنظـام     
  ؛ يوما إلنتاج الفواتري اليت جيري على أساسها حساب اإلعانة٦٠زمين قدره 

 للمؤســسات  عنــصر لتمويــل رأس املــال املتــداول يف نظــام التخفــيض الــضرييب  إدمــاج  -  
)  يف املائـة   ١٢,٥(ويتكون هذا من قروض بأسعار مدعمة       : الصغرية واملتوسطة احلجم  

   شهرا؛١٢ بيسو ملدة ٣٠٠ ٠٠٠ملبالغ ال تتعدى 
إىل قروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم واملـشاريع الـصغرية جـدا الـيت تنتمـي                  -  

قطاعيـة مـن أجـل    /يعمل هـذا النظـام مـن خـالل تـشكيل شـبكات إقليميـة        : سلسلة قيمة 
أو توسيع العمليات اإلنتاجية للمؤسسات الـصغرية       /تسهيالت ائتمانية لتمويل حتديث و    

بوصفها جهـات   وتعمل املؤسسات الرئيسية    . واملتوسطة احلجم واملشاريع الصغرية جدا    
  راء السلع الرأمسالية املنتجة حمليا؛ضامنة للقروض املصرفية من أجل ش

يتكـون هـذا النظـام      : تعزيز االستثمار يف األصول الرأمسالية وأعمال اهلياكـل األساسـية           -  
ــا ضــريبية للمؤســسات الــيت تتقــدم مبــشاريع مــن أجــل االســتثمار يف أعمــال      مــن مزاي
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ــأثري االجتمــاعي واالقتــصادي    ــة ذات الت  الكــبري اهلياكــل األساســية واألنــشطة اإلنتاجي
والــيت تتعلــق بتوليــد الكهربــاء والتعــدين والتجهيــز اهليــدروكربوين، واألعمــال املائيــة،   
والطــرق، والــسكك احلديديــة، وغــري ذلــك مــن املــشاريع املــصممة لزيــادة القــدرة          

ويتـيح النظـام الـرد الفـوري لـضريبة القيمـة            . اإلنتاجية يف مجيـع القطاعـات االقتـصادية       
مــال اهلياكــل األساســية املتــضمنة يف املــشروع االســتثماري  املــضافة علــى الــسلع أو أع

وميكـن  . أو التخفيض املعجل للسلع يف إطار ضرائب األربـاح        /الذي تقدمه املؤسسة و   
الستثناء مـن رسـوم االسـترياد واحملاسـبة واملراجعـة فيمـا يتعلـق بالـسلع أو                  اأيضا طلب   

  .ال اهلياكل األساسيةاملعدالت اجلديدة املنتجة باخلارج والالزمة لتنفيذ أعم
  

  املرأة الريفية    
، اجلـزء الثـاين، الفقرتـان       A/59/38انظـر   (أعربت اللجنـة، يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة             ‐ ٢٨
، عــن قلقهــا إزاء حالــة املــرأة الريفيــة، وال ســيما يف ضــوء الفقــر املــدقع الــذي    )٣٧٧  و٣٧٦

لـيم والتـسهيالت االئتمانيـة واخلـدمات        تعانيه وعدم وصوهلا إىل خدمات الرعاية الـصحية والتع        
ويشري التقرير إىل أن بعض الصعوبات اليت تواجه تعزيز حقـوق املـرأة الريفيـة تـشمل                 . اجملتمعية

ويذكر التقرير كـذلك    . التحيز اجلنسي والعنف وصعوبات أخرى تتعلق بصحة املرأة وتعليمها        
يرجـى حتديـد    . عـاجل تلـك املـشاكل     أن هناك نقصا يف التنسيق داخل املؤسسات املختلفـة الـيت ت           

اجلهود اليت اضطلعت هبا احلكومـة لتعزيـز التنـسيق بـني خمتلـف املؤسـسات مـن أجـل التـصدي                      
ويرجى أيضا حتديد مـا إذا كانـت امليزانيـة الوطنيـة تـضع جانبـا مبلغـا حمـددا                    . لتلك الصعوبات 

  .للربامج اليت تفيد املرأة الريفية
ــة واملعــدل    يرجــى تقــدمي معلومــات تقــارن    ‐ ٢٩ ــاملرأة الريفي بــني معــدل الوفيــات اخلــاص ب

ــاملرأة يف املنــاطق احلــضرية  ويرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات إحــصائية عــن معــدالت    . اخلــاص ب
  .وفيات الرضع يف املناطق الريفية باملقارنة مع تلك املعدالت يف املناطق احلضرية

)  مـن االتفاقيـة    ١٤املـادة   القسم اخلـاص املعـين بتطبيـق        (أشار التقرير الدوري السادس       
إىل الوكاالت احلكومية ووصف الربامج املتعلقة بـاملرأة الريفيـة بـدءا مـن الترتيبـات واملنتـديات                  

وأجريـت اتـصاالت بعـد ذلـك        . للعمل املشترك مع خمتلف وكاالت وبـرامج احلكومـة الوطنيـة          
 املنـاظري اجلنـسانية يف   مع عدد من اهليئات بغية تبادل اخلربات وجتميـع اجلهـود املبذولـة إلدمـاج     

وأثنــاء عــرض التقريــر الــسادس ســيتمكن وفــد األرجنــتني مــن  . الــسياسات العامــة ذات الــصلة
  .حتديث املعلومات املطلوبة
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   من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     
  . من االتفاقية٢٠ من املادة ١يرجى وصف التقدم احملرز صوب قبول تعديل الفقرة   ‐ ٣٠

 مـن االتفاقيـة مبوجـب القـانون         ٢٠ مـن املـادة      ١كونغرس الـوطين تعـديل الفقـرة        أقر ال   
  .٢٠٠٩أبريل / الصادر يف نيسان26.486

  
  


