
CEDAW/C/ARG/6  األمــم املتحـدة 

 

  اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
8 September 2008 
Arabic 
Original: Spanish 

 

 
011208    011208    08-49967 (A) 

*0849967* 

      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      

   التمييز ضد املرأةلكاشاتفاقية القضاء على مجيع أ
  

   للدول األطرافالتقرير الدوري السادس    
  

  *األرجنتني    

 

 . دون حترير رمسييصدر هذا التقرير  * 
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تقريــر الــدوري الــسادس بــشأن االلتــزام باتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال     ال    
التمييــز ضــد املــرأة، املعــروض مــن األرجنــتني علــى اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى 

  التمييز ضد املرأة
  

  ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٤الفترة من     
  

  احملتويات
الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    
٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعي والثقايفالسياق السياسي واالقتصادي واالجتم  -ألف     
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........الوطنية اآللية   - بــاء     
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اآللية على صعيد املقاطعات  - جيم     
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياسات االجتماعية واملرأة  - دال     
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطبيق االتفاقية: القسم اخلاص    
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ و ٢ و ١املواد     
٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥املادة     
٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦املادة     
٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧املادة     
٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠املادة     
٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١املادة     
٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢املادة     
٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣املادة     
٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤املادة     
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ــع            ــى مجي ــة القــضاء عل ــزام باتفاقي ــشأن االلت ــسادس ب ــدوري ال ــر ال التقري
أشكال التمييز ضـد املـرأة، املعـروض مـن األرجنـتني علـى اللجنـة املعنيـة                  

  بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  

  مقدمة    
اإلبـالغ عـن تطبيـق اتفاقيـة القـضاء علـى            مـن   كنـها   عـدم مت  لألرجنـتني   تأسف حكومة ا    

مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف أراضــيها الوطنيــة بأكملــها، الــيت تتــضمن جــزر مالفينــاس   
وكما تدرك األمـم املتحـدة، يوجـد نــزاع علـى            . وجزر جورجيا اجلنوبية وساندويتش اجلنوبية    

بــني األرجنــتني واململكــة املتحــدة لربيطانيــا  “ الفينــاسمــسألة جــزر م”الــسيادة فيمــا يتعلــق بـــ  
وأدى االحــتالل غــري املــشروع الــذي قامــت بــه اململكــة املتحــدة   . العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية

 ٢٠٦٥لربيطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية إىل اعتمـاد قـرارات اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة                   
 ٤٠/٢١ و       ٣٩/٦ و       ٣٨/١٢ و       ٣٧/٩و     ٣١/٤٩و    ) ٢٨-د (٣١٦٠و    ) ٢٠-د(
ــتئناف      ٤٣/٢٥ و ٤٢/١٩ و ٤١/٤٠ و ــى اس ــيت حتــث الطــرفني يف مناســبات متكــررة عل  ال

ورفـضت األرجنــتني  . رغـم اســتعداد حكومـة األرجنـتني الـدائم    مل حيـدث ذلـك   و. املفاوضـات 
 حبيـث يـشمل    توسيع النطاق اإلقليمـي لتطبيـق االتفاقيـة          ١٩٨٩أبريل  / نيسان ٣مبذكرة بتاريخ   

لفينــاس وجــزر جورجيــا اجلنوبيــة وســاندويتش اجلنوبيــة، كمــا أبلغتــها بــذلك اململكــة   جــزر ما
ــشمالية يف    ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــسان٧املتحــدة لربيطاني ــل / ني ــل، رفــضت  . ١٩٨٦أبري وباملث

 إعــالن التطبيــق اإلقليمــي هلــذه    ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين ١٨األرجنــتني مبــذكرة بتــاريخ   
ظمــى وأيرلنــدا الــشمالية بتــاريخ    ململكــة املتحــدة لربيطانيــا الع  األرخبــيالت الــذي أصــدرته ا  

لربوتوكول االختيـاري التفاقيـة القـضاء       إىل ا  عند انضمامها    ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول  ١٧
  .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

    
  السياق السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف  -ألف   

 إىل  ٢٠٠٤ينـاير   /الفترة من كانون الثاين   السادس هذا   يغطي تقرير األرجنتني الدوري       
  .، أثناء رئاسة الدكتور نستور كريشنر٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

 ا جديـد اقفـ وم ٢٠٠٣مـايو  / أيـار ٢٥احلكومة اليت تولـت مقاليـد الـسلطة يف    اختذت  و  
ــتني  ــسبة للألرجن ــسألة     بالن ــة وم ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــسياسية واالقت ــشؤون ال ــوق ل حق

  .اإلنسان
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ات فقـر مرتفعــة أثـرت علــى حــوايل   وبـدأت هــذه الفتـرة يف وقــت أزمـة متيــزت مبؤشــر     
يف املائــة مــن الــسكان، وأحــدثت تفككــا اجتماعيــا كــبريا، وتــسببت يف فقــدان قــيم كــان   ٥٠

متأصلة بعمق لدى املـواطنني، نتيجـة للـسياسات الليرباليـة اجلديـدة الـيت جـرى األخـذ هبـا منـذ                       
 وتقويض املؤسسات اليت كانت تضمن احلقـوق يف جمـاالت        ١٩٧٦تورية يف عام    حلول الدكتا 

  .العمل والضمان االجتماعي، والتعليم، والصحة، والعمالة، واملشاركة السياسية للمرأة
وتتصل قضية االندماج االجتماعي اتصاال مباشرا ووثيقا بالنمو االقتصادي، وبالعـدل             

بالــصبغة العامليــة للحقــوق االجتماعيــة، وبوجــود اآلليــات االجتمــاعي واإلقليمــي واجلنــساين، و
  .القانونية والسياسات اليت تكفل ممارسة األفراد حقوقهم على حنو فعال

وأسفرت سياسات االقتصاد الكلي اليت تـدعم األداء التجـاري العـاملي، مـع سياسـات                  
سـريع للمؤشـرات    الدخول اليت تأخذ هبا احلكومة الوطنية وحكومات املقاطعات، عـن إنعـاش             

االجتماعية، واإلقالل بشكل كبري من الفقر والعوز، وختفيض معـدالت البطالـة، وزيـادة احلـد                
األدىن لألجور، واستعادة التفـاوض اجلمـاعي بـشأن األجـور وزيـادة املعاشـات التقاعديـة، مـع                   

وبتنفيــذ برنــامج اإلدمــاج يف نظــام الــضمان     . توســيع نطــاق تغطيتــها علــى حنــو كــبري جــدا      
حلق بالنظـام حـوايل مليـونني مـن املتقاعـدين اجلـدد، وكانـت نـسبة النـساء منـهم                     جتماعي، أُ اال
  .يف املائة ٨٥

ــة لتحــسني     نويــصور اال   ــها الدول ــصادية الــيت بذلت فــاق االجتمــاعي العــام اجلهــود االقت
وقـد منـا اإلنفـاق االجتمـاعي العـام املوحـد            . الظروف املعيشية لألفـراد وتعزيـز الرفـاه اجلمـاعي         

 يف املائـة    ٨٨بصفة مطردة على مدى السنوات األربع املاضية، فبلغت الزيـادة التراكميـة نـسبة               
.  يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل           ٢٠، مما ميثل مـا يقـرب مـن          ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٣بني عامي   

وتركز هذا اإلنفاق بصفة رئيسية يف السنوات األوىل على التحويالت النقدية والعينية املباشـرة              
ــدخولل ــذ عــام    . ل ــالء اهتمــام أكــرب من ــاه   ٢٠٠٤وجــرى إي ــة احلــضرية ومي  لإلســكان والتنمي

وتوجـد زيـادة مطـردة      . الشرب واجملاري، باإلضافة إىل التعلـيم والثقافـة والعلـوم والتكنولوجيـا           
  .)١(يف نصيب التعزيزات واملساعدات االجتماعية

، عنــدما بلــغ الفقــر ٢٠٠٢ نقطــة مئويــة بــني عــام ٣٠واخنفــض الفقــر مبــا يقــرب مــن    
ــه، وعــام  ــشية مــن   ؛ ٢٠٠٧ذروت ــة عــام ٤٥,٧فــاخنفض معــدل احلــدوث لألســرة املعي  يف املائ

  .٢٠٠٧ يف املائة يف النصف األول من عام ١٦,٣ إىل ٢٠٠٢

__________ 
، األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، بيانــات مقدمــة مــن شــعبة حتليــل اإلنفــاق العــام    ٢٠٠٧التقريــر القطــري لعــام    )١(  

  .ج االجتماعية، بوزارة االقتصاد واإلنتاجوالربام
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ومع ذلك ال تزال الفروق اإلقليمية كبرية، فبينمـا كـان معـدل الفقـر لألسـرة املعيـشية                     
 يف املائــة يف الــشمال ٣٠، بلــغ ٢٠٠٧نــصف األول مــن عــام   يف املائــة يف ال٩,٥يف باتاغونيــا 

  .الشرقي
 يف املائة من النساء يف مجيع املراكز احلـضرية كفقـريات يف             ٤٦,٥فت نسبة   ّنوبينما صُ   

 يف املائة يف النـصف الثـاين مـن    ٢٦,٥، اخنفضت هذه النسبة إىل ٢٠٠٣النصف الثاين من عام     
 يف املائة يف النصف الثاين مـن        ١٩,٩لفقريات من   واخنفضت نسبة املعوزات من ا    . ٢٠٠٦عام  
  .)٢(٢٠٠٦ يف املائة يف النصف الثاين من عام ٨,٤ إىل ٢٠٠٣عام 

 يف املائـة إىل     ١٣,٢ مـن    ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٤واخنفض معـدل البطالـة بـاطراد بـني عـامي              
  . يف املائة، وكان هذا االخنفاض كبريا بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء٧,٤

) “احلد األدىن املتحـرك للراتـب املعيـشي   ” (Salario Minimo Vital y Movilع الـ وارتف  
ــن  ــول ٤٥٠مـــ ــشهر يف أيلـــ ــبتمرب / دوالرا يف الـــ ــانون ١ دوالرا يف ٦٨٠ إىل ٢٠٠٤ســـ  كـــ
، ممــا ٢٠٠٧ دوالرا يف عــام ٥٧٠وكــان احلـد األدىن لعــالوة التقاعـد   . ٢٠٠٧ديـسمرب  /األول

  . دوالرا١٤٠ مستوى البداية البالغ  يف املائة من٣٠٧يشكل زيادة بنسبة 
ــشرية           ــة البـ ــاء التنميـ ــة إلحيـ ــط وطنيـ ــالث خطـ ــة ثـ ــة االجتماعيـ ــذ وزارة التنميـ وتنفـ

واالجتماعيــة، وهــي خطــة األســرة، واخلطــة الوطنيــة للتنميــة احملليــة واالقتــصاد االجتمــاعي          
”Manos a la Obra “]”واخلطة الوطنية لألمن الغذائي]“!فلنعمل ،.  

اسة حلقوق اإلنسان بوصفها مركز اهتمـام الدولـة يـدل ضـمنا بالـضرورة               واألخذ بسي   
. على سياسة فعالة لتعزيز املساواة والعدل بني الرجـل واملـرأة علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل                

 ، فيمــا يتعلــق مبنــهاج عمــل بــيجني١٩٩٥ ســحب بلــدنا التحفظــات الــيت قــدمها عــام ،وبدايــة
 اجلنـسية والـصحة اإلجنابيـة والتثقيـف اجلنـسي، كمـا أنـه               واملتصلة بتعريف مفاهيم مثل الصحة    

يضطلع اآلن بدور فعـال يف احملافـل الدوليـة لتعزيـز االلتـزام حبقـوق املـرأة، وخباصـة فيمـا يتعلـق                       
بالــصحة، والتعلــيم، والعمــل الالئــق، واحليــاة اخلاليــة مــن العنــف، والتوفيــق بــني احليــاة العمليــة  

  .واألسرية
 علـى الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء           ٢٠٠٦ين عـام    ووافق الكونغرس الـوط     

وشـكل هـذا   ). ٢٦١٧١القـانون  (على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة دون حتفظات وال قيود   
  .معلما حقيقيا يف الكفاح الذي بدأ منذ عدة عقود يف بلدنا لكسب االعتراف حبقوق املرأة

__________ 
، مجيــع )BPH(، الدراســة االستقــصائية لألســر املعيــشية الدائمــة  )INDEC(املعهــد الــوطين لإلحــصاء والعلــوم   )٢(  

  .املناطق احلضرية
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اية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد       وصدق بلدنا أيضا على االتفاقية الدولية حلم        
  .أسرهم

مدت اخلطة الوطنية ملكافحة التمييز بوصـفها سياسـة للدولـة، مـع تـدابري للقـضاء                 واعُت  
على مجيع أنواع التمييز على أساس األصل اإلثين أو السن أو نوع اجلـنس أو امليـل اجلنـسي أو                    

  .ما إىل ذلكأو السياسية أو اجلنسية أو الوضع االجتماعي أو املعتقدات الدينية 
خبـــت وكانـــت هنـــاك زيـــادة كـــبرية يف عـــدد النـــساء املـــشاركات يف الـــسياسة، وانتُ   

 يف االنتخابــات الــيت أجريــت يف   الــدكتورة كريــستينا فرينانــديز دي كريشــنر رئيــسة للدولــة     
مــا جمموعــه علــى ت املرشــحات ملنــصب الــرئيس  صلوحــ. ٢٠٠٧أكتــوبر /تــشرين األول ٢٨

 يف املائـة مـن املقاعـد يف         ٤٠وتشغل املرأة نسبة    . يف املائة من األصوات املدىل هبا      ٧٨أكثر من   
خبـت حاكمـة ألول مـرة       وانُت.  ومها جملس النواب وجملـس الـشيوخ       ، الكونغرس الوطين  يجملس

ا دل فويغـو، وزاد عـدد عـضوات اهليئـات التـشريعية يف             تـريّ على صعيد املقاطعات، يف مقاطعـة       
  .املقاطعات
ر الكـونغرس قـوانني، كمـا أصـدر الفـرع التنفيـذي الـوطين مراسـيم وقـرارات             وقد مـر    

ويتــضمن ذلــك قــانون . وأحكامــا ذات تــأثري مباشــر أو غــري مباشــر علــى وضــع املــرأة يف البلــد
الصحة اجلنسية واإلجناب املتـسم باملـسؤولية، وقـانون التثقيـف اجلنـسي، وقـانون إضـفاء طـابع                   

علـيم الـتقين واملهـين، وقـانون التعلـيم الـوطين، فـضال عـن إنـشاء                  إنساين على الوالدة وقـانون الت     
ــدابري تتعلــق بالتمثيــل اجلنــساين يف تــشكيل      ــدفاع، وت ــسانية يف وزارة ال ــسياسات اجلن جملــس ال

، وزيـادة  “ضحايا ضـد العنـف  الـ ”وبرنـامج  ) ٢٠٠٣ لعـام  ٢٢٢املرسـوم  (حمكمة العدل العليا   
  .ات األكرب سنا، وما إىل ذلكالعالوات ملن لديهن سبعة أطفال من األمه

اجملتمع تغريات تـشري إىل إحـراز تقـدم كـبري يف االعتـراف بـاملرأة بوصـفها مـن                   ويشهد    
ــة والــسياسية وذلــك نتيجــة للتــشريعات والــسياسات واحلمــالت      أصــحاب املــصاحل االجتماعي

  :اإلعالمية الضخمة
كمــة تعدديــة ومــستقلة؛ حتولــت احملكمــة العليــا مــن حمكمــة ذات أغلبيــة تلقائيــة إىل حم   •  

  نت قاضيتني يف احملكمة العليا؛وألول مرة يف التاريخ الدميقراطي لبلدنا، ُعّي
نت نساء لرئاسة وزارات مثـل الـدفاع واالقتـصاد والتنميـة االجتماعيـة، فـضال عـن                  ّيُع  •  

Banco de la Nación Argentina      ونظـام اخلـدمات االجتماعيـة املتكاملـة للمتقاعـدين 
  ؛)“الربنامج الشامل للرعاية الطبية”، PAMI(ملعاشات التقاعدية وأصحاب ا
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، بــل يتــضمن  فحــسبالنــهج اجلديــد للــسياسة االجتماعيــة علــى بعــد الرفــاه ركــز ال ي  •  
ــة قــدر أكــرب بكــثري مــ     ــز احلقــوق ويــسعى إىل كفال ن املــساواة والعــدل اإلقليمــي  تعزي

ثر تـأثريا مباشـرا علـى األفـراد         يتعلق بإنشاء مشاريع تعاونية وأنشطة اجتماعيـة تـؤ         فيما
  وتوسع نطاق مشاركة املرأة؛

، الذي ينشئ برنامج الـصحة اجلنـسية واإلجنـاب املتـسم            ٢٥٦٧٣جرى تنفيذ القانون      •  
  باملسؤولية، يف مجيع أحناء الدولة بالقدر الواجب من التمويل والدعاية؛

ــضمان االجتمــ   ١,٥جــرى اآلن إحلــاق حــوايل     •   ــسمة بنظــام ال ــون ن ــانوا  ملي اعي، وك
ربــات البيــوت والعــاملني غــري الــرمسيني  (مــستبعدين فيمــا ســبق نظــرا لعــدم إســهامهم  

ــاملني   ــازل والع ــك  وخــدم املن ــا إىل ذل ــسجلني وم ــضى املرســوم  ،) غــري امل  ١٤٥٤ مبقت
قواعــد النظــام الــذي حيكــم العــاملني   لل عــّدامل ٢٠٠٥ديــسمرب /املــؤرخ كــانون األول

ــستقلني ــهائي  . امل ــدد الن ــتج الع ــادات يف     وين ــن اعتم ــام م ــشمولني بالنظ  لألشــخاص امل
 intendentesالتـزام احلكـام والــ       ، كما حيددها    امليزانية حيددها قرار سياسي من الرئيس     

ــ محــالت  ذلــكصحبويــ، )العمــد( شنها اجمللــس الــوطين للمــرأة بغيــة اإلعــالن عــن   ي
   اجملتمعات احمللية؛دةاقاحلقوق وتدريب 

   ملكافحة التمييز مصحوبة حبملة دعائية شاملة؛تنفيذ اخلطة الوطنيةجيري   •  
جيري تشجيع اخلطط وبرامج العمل على الصعيد الوطين بغيـة اإلنفـاذ الفعـال التفاقيـة                  •  

ويـشارك  . بيليم دو بارا من أجل مكافحة العنف اجلنـساين بأسـلوب متكامـل ومنـسق              
 ،يد الــوطينيف هــذه اجلهــود اجمللــس الــوطين للمــرأة وغــريه مــن الوكــاالت علــى الــصع  

 وهـذه اجلهـود هـي خطـة         ، ومنظمـات اجملتمـع املـدين؛      وصعيدي املقاطعات والبلديات  
العمــل الوطنيــة للمجلــس الــوطين للمــرأة بــشأن العنــف ضــد املــرأة، وتــدريب قــوات     

 وإنشاء خدمات لإلرشاد واإلحالة يف املكاتـب النـسائية          ،األمن، وإعداد دليل للموارد   
ــ”باملقاطعــات، وبرنــامج  ، ومكتــب معاجلــة العنــف يف مكــان  “ا ضــد العنــفضحايال

  العمل، وشن محالت إعالمية شاملة؛
جيري تدعيم اللجنة الثالثية للمساواة يف املعاملة وتكافؤ الفرص بني الرجـل واملـرأة يف                 •  

القوى العاملة على الصعيد الوطين، كما جيري تشجيع إنشاء جلان ثالثية علـى صـعيد               
  املقاطعات؛

يع علـى حتقيـق تكـافؤ الفـرص عـن طريـق إدمـاج املـرأة يف االقتـصاد مـن                      جيري التـشج    •  
خالل التدريب التقين واملهـين، واملـساعدة التقنيـة، وإمكانيـة احلـصول علـى االئتمـان،                 
وقانون االئتمان بالغ الصغر من خالل برامج مثل برنامج اجمللس الوطين للمـرأة بـشأن               
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 مركـزا لتكامـل اجملتمـع احمللـي         ٢٤٠نـشاء   املرأة والعـدل والعمـل، وإقامـة تعاونيـات إل         
  تضم نساء ورجاال من برنامج رؤساء ورئيسات األسر املعيشية؛

وهنــاك . جيــري تــشجيع خادمــات املنــازل علــى االنــضمام إىل القــوى العاملــة النظاميــة   •  
 مــن خادمــات املنــازل مــسجالت بوصــفهن مــسامهات يف ٢١٤ ٠٠٠اآلن أكثــر مــن 

 مما يـشكل زيـادة قـدرها أربعـة أضـعاف يف تـسجيل هـؤالء        نظام الضمان االجتماعي، 
  العامالت؛

ــة       •   ــر فعالي ــة علــى حنــو أكث ــرأة يف اجملتمــع ومتــارس حقوقهــا املدني ــشارك امل وتعتــرف . ت
ــدر أكــرب،        ــوق بق ــة هبــذه احلق ــسياسية واملنظمــات واحلركــات االجتماعي األحــزاب ال

  ساعدة التقنية؛وذلك بإنشاء وحدات جنسانية وبرامج للتدريب وتقدمي امل
يف  لتدعيم حقوق املـرأة ومـشاركتها،     “ خوانا أزور دوي  ” برنامج   ٢٠٠٦أنشئ عام     •  

ويعطــي هــذا الربنــامج املــرأة األرجنتينيــة  . إطــار الــوزارة االحتاديــة للتنميــة االجتماعيــة 
اعمة، لكفالة حقوقها وجلعل مجيع قطاعـات اجملتمـع         داألدوات الالزمة، يف إطار دولة      

  ا بإمكانية إجياد ثقافة للعدل واإلدماج يف مجيع اجملاالت؛أكثر وعي
فـذت خطـة وطنيـة حملـو األميـة، وجـرت          جرت زيادة ميزانية التعليم والتكنولوجيـا، ونُ        •  

  ؛للتعليم املوافقة على قانون وطين جديد ذي منظور جنساين
ــسلحة    •   ــوات املـ ــرأة يف القـ ــدة ب -املـ ــام اجلديـ ــسمح األحكـ ــد  تـ ــة تجنيـ ــطلبـ ات وطالبـ

عسكريني يف حاالت احلمل أو األبـوة، ممـا كـان يـشكل فيمـا سـبق عقبـات يف سـبيل                      
وقــد وقــع اجمللــس الــوطين للمــرأة اتفاقــا بإنــشاء  .  واالخنــراط يف وظيفــة دائمــةتجنيــدال

مرصد معين بإدمـاج املـرأة يف القـوات املـسلحة وجملـس للـسياسات اجلنـسانية يـشارك                   
ط من القوات املسلحة الثالث ومكتـب حقـوق         فيه أكادمييون ومنظمات نسائية وضبا    

  اإلنسان واجمللس الوطين للمرأة؛
ــة    أُ  •   ــأمر مـــن وزارة اخلارجيـ ــة للعـــدل بـــني اجلنـــسني يف بعثـــات الـــسالم بـ نـــشئت جلنـ

  األرجنتينية ومبشاركة القوات املسلحة واجمللس الوطين للمرأة؛
نــشئت داخــل رات الــيت أُاجمللــس الــوطين للمــرأة عــضو يف اللجنــة املــشتركة بــني الــوزا   •  

اجمللس الوطين لتنسيق السياسات االجتماعية بغية رصد وإعداد التقارير الوطنية بـشأن            
األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة وتقـــدمي الوثـــائق مـــن أجـــل إدراج املنظـــور اجلنـــساين يف   

وشــارك اجمللــس الــوطين للمــرأة يف صــياغة  . املؤشــرات املتعلقــة جبميــع هــذه األهــداف 
ــز املــساواة والعــدل بــني اجلنــسني  ”وهــو ، ٤اهلــدف  ــر   “ تعزي مــن أجــل إعــداد التقري
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، وإعداد التقريـر الـوطين لعـام        ٢٠٠٦ وحتديثه يف عام     ٢٠٠٥القطري لألرجنتني لعام    
ويــشارك اجمللــس أيــضا يف إعــداد البيانــات  .  بــشأن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ٢٠٠٧

  فوقية، وهي تعريف املؤشرات وحساهبا وحتليلها؛ال
جيري تدريب قوات األمن يف مجيع املقاطعات، كمـا جيـري إعـداد بروتوكـول لتقـدمي                   •  

الرعاية لضحايا العنف يف مجيـع أقـسام الـشرطة يف األرجنـتني، مبـشاركة جملـس األمـن            
وألول مرة، تقـوم مجيـع وحـدات األمـن باملقاطعـات            . الداخلي واجمللس الوطين للمرأة   

نـسان، ويـشمل ذلـك منـع العنـف ضـد املـرأة            بتدريب موظفيها من منظـور حقـوق اإل       
ــة ضــحاياه ــاء    . ورعاي ــسائية باملقاطعــات وبن وتتــصل هــذه املهمــة بتــدعيم املكاتــب الن

  الشبكات؛
جيــري اآلن تــشغيل املرصــد املعــين مبكافحــة التمييــز يف اإلذاعــة والتلفزيــون، ويتــضمن     •  

اهيـــة األجانـــب ذلـــك جلنـــة البـــث االحتاديـــة واملعهـــد الـــوطين ملكافحـــة التمييـــز وكر  
  فضال عن اجمللس الوطين للمرأة؛) INADI(والعنصرية 

ــاء رأس املــال االجتمــاعي       •   ــدعيم األســرة وبن ــامج ت ــذ برن مــن ) PROFAM(جيــري تنفي
، الـذي   )PFM(منظور جنساين، كما جيري تنفيـذ الربنـامج االحتـادي مـن أجـل املـرأة                 

ويقـدم املــساعدات املاليــة  ) Areas Mujer(يهـتم بتعزيــز املكاتـب النــسائية باملقاطعــات   
 مشروعا من مشاريع املنظمات احمللية احلكومية وغـري احلكوميـة مـن      ٣٥٠والتقنية إىل   

وجيـري إعـداد    . أجل تعزيز احلقوق يف جماالت الصحة ومكافحة العنف ودعم اإلنتاج         
جمموعة من أشرطة الفيديو اليت تضم شهادات شهود لكي تـستخدم يف أنـشطة النـشر                

  ة والتدريب؛والتوعي
جرت زيادة ميزانية اجمللس الوطين للمرأة، كما جرت ميزنـة أرصـدة لـوزارات العـدل                  •  

ــة األجانـــب      ( ــز وكراهيـ ــة التمييـ ــوطين ملكافحـ ــد الـ ــسان واملعهـ ــوق اإلنـ ــن وحقـ األمـ
والصحة، والعمل، والدفاع، والتنمية االجتماعية، وإدارة االتـصاالت مـن          ) والعنصرية

  .لتحقيق العدلأجل وضع سياسات وبرامج 
- نـشر وإبـالغ التوصـيات    ،وتولت اآللية الوطنية للمرأة، وهي اجمللس الـوطين للمـرأة       

اليت أصدرهتا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أثناء نظرها يف تقريـر املتابعـة للتقريـر                  
ني  علــى نطـاق واســع بــ -)CEDAW/C/SR.660 (٢٠٠٤الـدوري اخلــامس لألرجنـتني يف عــام   

وكانـت هـذه التوصـيات مبثابـة        . السلطات الوطنية وخمتلف الوكـاالت وحكومـات املقاطعـات        
  .املبادئ التوجيهية عند إعداد هذا التقرير
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  ةالوطنياآللية   -اء ـب  
كان من األهداف ذات األولوية للمجلس الـوطين للمـرأة أثنـاء هـذه الـسنوات إضـفاء          

 وإدماجهــا يف خمتلــف جمــاالت احلكومــة الوطنيــة  الطــابع املؤســسي علــى الــسياسات اجلنــسانية 
قــوق املــرأة وسياســات  حباجملتمــع احمللــي توعيــة وحكومــات املقاطعــات واحلكومــات احملليــة، و 

  .العدل
 ،وتضم الوكالة اجمللـس الـوطين لتنـسيق الـسياسات االجتماعيـة التـابع ملكتـب الرئيـسة                   

ووظيفة جملس التنـسيق    . نمية االجتماعية الذي ترأسه حاليا الدكتورة أليسيا كرتشنر، وزيرة الت       
هذا توضيح السياسات القطاعية وفق املبادئ التوجيهية االستراتيجية للسلطة التنفيذيـة الوطنيـة             

التنميــة االجتماعيــة، والــصحة، والتعلــيم، والعمــل (وتنــسيقها بــني خمتلــف الــوزارات املــشاركة 
ــاج،      ــصاد واإلنت ــاعي، واالقت ــضمان االجتم ــة وال ــسان،    والعمال ــوق اإلن ــن وحق ــدل واألم والع

  .)والتخطيط االحتادي واالستثمارات واخلدمات العامة، ومكتب األطفال واملراهقني واألسرة
  .واجمللس االحتادي للمرأة واجمللس التنفيذي هيئتان مكونتان للمجلس الوطين للمرأة  
اء القــدرات ويعــزز اجمللــس بنــ. ويــضم اجمللــس االحتــادي للمــرأة ممــثلني عــن املقاطعــات  

للمؤسسات اليت تعاجل قضايا املرأة يف الـسلطات التنفيذيـة والتـشريعية باملقاطعـات، كمـا يقـدم                  
ــرامج ومــشاريع للمــساواة والعــدل بــني        ــذ ب ــسلطات علــى تنفي ــتقين ملــساعدة هــذه ال العــون ال

  .اجلنسني
. طنيـة أما اجمللس التنفيـذي فيـضم ممـثلني عـن الـوزارات وإدارات الـسلطة التنفيذيـة الو                   

  .ومهمته األساسية إدماج املنظور اجلنساين يف السياسات العامة ملختلف القطاعات
وقد وقع اجمللس الوطين للمرأة علـى اتفاقـات للتعـاون مـع الوكـاالت احلكوميـة وغـري                     

احلكومية اليت تتناول األنشطة املشتركة لتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز     
ــاة االعتبـــارات اجلنـــسانية يف    ضـــد املـــرأة،  وذلـــك كجـــزء مـــن جهـــود اجمللـــس لتعمـــيم مراعـ
  .السياسات
 ٢٠٠٦وقــد زادت امليزانيــة الــسنوية للمجلــس الــوطين للمــرأة زيــادة كــبرية منــذ عــام    

  :كجزء من التدعيم املؤسسي للمجلس
  )األرقام بالبيسو(زيادة ميزانية اجمللس الوطين للمرأة     

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  اجمللس الوطين للمرأة

٠٠٠ ٠٦٧ ٥ ١٣٩ ٧٣٢ ٠٠٠٢ ٨٥٠ ٠٠٠١ ٥٧٤ ٠٠٠١ ٤٥٠ ١  النشاط املركزي
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ويف نفس الوقت تضاعف بالفعل العـدد الكلـي ملـوظفي اجمللـس الـوطين للمـرأة خـالل                 
  .هذه السنوات

 تنفيــذ برنــامج تــدعيم األســرة وبنــاء رأس املــال  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤وجــرى بــني عــامي   
، جـرى تنـشيط اخلطـة االحتاديـة للمـرأة          ٢٠٠٦ويف عام   . االجتماعي بتمويل من البنك الدويل    

بفضل مهلة متديد منحها املصرف اإلمنـائي ألمريكـا الالتينيـة، ومتـت هـذه اخلطـة يف هنايـة عـام                      
٢٠٠٧.  

ــة حــوايل      ــادرات، وأنفــق   ٢١واســتثمرت احلكومــة االحتادي ــون بيــسو يف هــذه املب  ملي
وسـاعدت  .  مـشروعا  ٣٥٠وجرى متويل حـوايل     . دار السنوات األربع األخرية   معظمها على م  

هــذه املــشاريع علــى تــدعيم منظمــات احلكومــة احملليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة عــن طريــق     
تزويدها مبنظور جنساين، كما ساعدت على تعزيـز املكاتـب النـسائية باملقاطعـات والبلـديات،                

التقنيــة واملعــدات إىل مــوظفي املقاطعــات واملــوظفني  فــضال عــن تقــدمي التــدريب واملــساعدات  
  .احملليني ومنظمات اجملتمع املدين

وكانت القضايا ذات األولوية اليت جرى تناوهلا حقوق املرأة والصحة والعنـف ودعـم                
وعالوة على تلـك القـضايا، سـاعد التـدريب علـى اسـتحداث أدوات لـإلدارة، وهـي                   . اإلنتاج

. لتنمية احمللية مبنظور جنساين، وحقوق العمـل واحلقـوق االجتماعيـة    التخطيط االستراتيجي، وا  
وقد أنتجنا موادا مرئيـة مـن أجـل التـدريب واالسـتخدام يف محـالت لتوعيـة اجلمهـور بـاجلهود                      

  .احلكومية ونتائج تعزيز التنظيم االجتماعي
ت ت محــالت توعيــة شــاملة تتنــاول اجلوانــب املتنوعــة حلقــوق املــرأة، وقــد تــضمنّنوُشــ  

املواضـــيع حـــق املـــرأة يف الـــصحة املتكاملـــة، واملـــرأة يف العمـــل، والعنـــف األســـري، وتـــشاطر 
  .املسؤوليات األسرية، ونتائج الدراسات االستقصائية املتعلقة باستخدام الوقت

وجـــرى شـــن هـــذه احلمـــالت باالشـــتراك مـــع إدارة االتـــصاالت بـــوزارة التنميـــة           
ت ّنوُشــ. س الــوزراء، ومبــشاركة األعمــال التجاريــةاالجتماعيــة، وإدارة وســائط اإلعــالم مبجلــ

كــل محلــة مــن هــذه احلمــالت يف مجيــع أحنــاء الدولــة وتــضمنت ملــصقات ونــشرات ورايــات   
  .وأعالما وإعالنات يف الصحف واجملالت اليت حتظى باهتمام عام وتوزع على الصعيد الوطين

واإلعـالن عنـها، ورصـد      ويركز اجمللس الوطين للمرأة أنشطته على تعزيز حقوق املرأة            
االمتثــال لاللتزامــات الدوليــة، والــصحة املتكاملــة للمــرأة، والعمــل والعمالــة، ومنــع العنــف         

ويتعــاون اجمللــس يف القيــام هبــذه األعمــال مــع جهــات أخــرى يف احلكومــة الوطنيــة    . اجلنــساين
صـة يف   ونفـذت بـرامج خا    . ومجيع املقاطعات ومنظمات اجملتمع املـدين واحلركـات االجتماعيـة         

املـرأة والعـدل    ”، و   “حقـوق املـرأة هـي حقـوق اإلنـسان         ”: مجيع أحناء البلد تـضمنت مـا يلـي        
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الـصحة  ” و )Que la Violencia no nos sea familiar(“ ال تعتـاد علـى العنـف   ”، و “والعمـل 
املــرأة تعــين ”و “ املرصــد املعــين بــالتمييز”و “ نــوع اجلــنس واإلعاقــة”، و “املتكاملــة للمــرأة

، ومحـالت  “دراسات استقصائية الستخدام الوقـت : )Decir Mujer es Decir Trabajo(العمل 
  .توعية عن تلك املواضيع، كما جرت اإلشارة إىل ذلك فيما سبق

وتقدم الوكالة مساعدات تقنية دائمة، مبا يتفق مـع مهامهـا ووظائفهـا، إىل الوكـاالت                  
 والــصعيد احمللــي، وإىل منظمــات احلكوميــة األخــرى علــى الــصعيد الــوطين وصــعيد املقاطعــات 

  .اجملتمع املدين، كما تقدمها عند الطلب يف جمال حقوق املرأة وممارستها على حنو فعال
 التوقيــع علــى عقــد بــني اجمللــس الــوطين للمــرأة وإدارة األمــن   ٢٠٠٥وجــرى يف عــام   

. نفيــذهوت) وهــي اآلن جــزء مــن الــوزارة االحتاديــة للعــدل وحقــوق اإلنــسان (بــوزارة الداخليــة 
وجرت املشاركة يف برنـامج األمانـة التنفيذيـة جمللـس األمـن للتـدريب واالرتقـاء املهـين لقـوات                     
الــشرطة واألمــن مــن خــالل حلقــات دراســية وحلقــات عمــل بــشأن العنــف األســري والعنــف  

كمـا جـرى إعـداد     .  مـن ضـباط األمـن      ١ ٢٠٠اجلنساين عقدت يف مجيع أحناء البلـد مبـشاركة          
عمـال الــشرطة لتــوفري احلـد األقــصى مــن الرعايـة واالحتــواء واملعلومــات    مـشروع بروتوكــول أ 

وعقــدت . واإلحالــة إىل اخلــدمات األخــرى، مــع احملافظــة علــى التــشريعات واخلــصائص احملليــة 
 فيمـا يتعلـق بتطبيـق هـذا         ٢٠٠٨حلقات دراسية لقـوات الـشرطة يف مجيـع أحنـاء البلـد يف عـام                 

  .مني يف معاهد ومدارس الشرطةخطط لتدريب املعلتوجد الربوتوكول، و
ــام        ــة لع ــساعدة التقني ــاون وامل ــاق التع ــدعم اتف ــوطين    ٢٠٠٥وي ــد ال ــع املعه ــود م  املعق

العمل املشترك من أجـل تعمـيم       ) INAES(واالقتصاد االجتماعي   ) Asociativismo(للتعاونيات  
ناصـب القيـادة يف     مراعاة املنظور اجلنساين يف احلركـة التعاونيـة وتعزيـز النـساء الـاليت يـشغلن م                

وجـرى إدمـاج وحـدة التعاونيـات يف برنـامج املـرأة والعـدل والعمـل اسـتجابة              . هذه املنظمـات  
ويـستخدم اجمللـس الـوطين للمـرأة مـوادا          . للمطالب واالحتياجات اليت عينتها هاتان املؤسـستان      

ع للتدريس ومعدات للتـدريب بغيـة اإلسـهام بالرؤيـة اجلنـسانية لـيس فقـط مـن أجـل العمـل مـ                        
ــضا كطريقـــ   ــل أيـ ــات، بـ ــرأة يف التعاونيـ ــصاد   ةاملـ ــات واالقتـ ــوطين للتعاونيـ ــد الـ ــاء املعهـ  إلعطـ

  .االجتماعي رؤية جنسانية لنشاط التعاونيات بوجه عام
ويف هــذا الــصدد، جيــري العمــل مــع جمموعــات نــسائية يف مؤســسات للنــسيج جــرى      

ــة النــسائية الحتــاد     جنحــت يف اســترعاء ، الــيتCOOPERARإصــالحها ومــع احلركــات التعاوني
  .االنتباه إىل املسائل اجلنسانية وإنشاء جلان جنسانية داخل مؤسساهتا

ويتضمن اجمللس الوطين للمرأة أيضا اجمللس الوطين لقانون تعزيز االئتمـان بـالغ الـصغر                 
يف األرجنـــتني برئاســـة وزارة التنميـــة االجتماعيـــة، مـــع وزارات االقتـــصاد والعمـــل والتعلـــيم، 
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لوطين للتعاونيات واالقتصاد االجتماعي، واملعهد الـوطين لـشؤون الـشعوب األصـلية،             واملعهد ا 
واللجنة االستشارية الوطنية إلدماج املعوقني، وممثلي املقاطعـات لتعزيـز إمكانيـة حـصول املـرأة                

املقاطعات يف تعزيـز التنميـة احملليـة مـن خـالل      رأة بمكاتب املعلى االئتمان بالغ الصغر وإشراك   
  .ال االئتمان البالغ الصغراستعم

واضطلع اجمللس الوطين للمرأة بدور فعال يف احلملة اليت تستهدف حصول املرأة علـى                
وجــرى تــدريب أكثــر مــن . حقــوق الــضمان االجتمــاعي مــن خــالل اجمللــس االحتــادي للمــرأة 

  . من القادة االجتماعيني يف مجيع أحناء البلد وجتنيدهم خلدمة هذه القضية١ ٨٠٠
من خالل مشاركته يف اللجنـة املـشتركة بـني الـوزارات          م اجمللس الوطين للمرأة،     وأسه  

نشئت داخـل اجمللـس الـوطين لتنـسيق الـسياسات االجتماعيـة، يف إعـداد التقـارير الوطنيـة                    اليت أُ 
تقـدمي مقترحـات وأفكـار مـن أجـل إدراج املنظـور             بشأن األهداف اإلمنائية لأللفيـة عـن طريـق          

وقــام جــزء مــن اللجنــة بتعــيني وحــساب وحتليــل       . ملؤشــرات املــستهدفة اجلنــساين يف مجيــع ا 
ــة (املؤشــرات  ــق كــل هــدف مــن هــذه      ) البيانــات الفوقي مــع الوكــاالت الــيت تعمــل علــى حتقي

تعزيـز املـساواة والعـدل      ”، وهـو    ٤األهداف، ومع معهد اإلحصاء والتعداد يف صـياغة اهلـدف           
وتـضمن التقريـر    . ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٥ لعـامي    من أجل إعداد التقريـرين القطـريني      “ بني اجلنسني 

األخري قسما عن اإلطار العام لالعتراف حبقوق املرأة والنهوض بتلـك احلقـوق، ويتـضمن هـذا                 
ــل،         ــسؤولية، والعم ــسم بامل ــة واإلجنــاب املت ــصحة اإلجنابي ــساين، وال ــف اجلن ــضايا العن ــسم ق الق

 لتنـــسيق الـــسياسات وشـــارك اجمللـــس الـــوطين للمـــرأة أيـــضا، مـــع اجمللـــس الـــوطين  . والتعلـــيم
االجتماعية، يف العمل مع املقاطعـات علـى إعـداد تقاريرهـا بـشأن أهـداف األلفيـة بغيـة كفالـة                      

  .رؤية شاملة ومتكاملة واستعمال بيانات مصنفة جنسانيا
وجرى توقيع اتفاق مع وزارة الدفاع لتنسيق اجلهود ضمانا الحتـرام حقـوق اإلنـسان                 

الفــرص يف املــسار الــوظيفي العــسكري املهــين، فــضال عــن  ملــوظفي القــوات املــسلحة، وتكــافؤ 
واجمللــس الــوطين للمــرأة عــضو يف . تنــاول شــكاوى التحــرش اجلنــسي والعنــف يف جمــال العمــل

جملــس الــسياسات اجلنــسانية الــذي أنــشأته وزارة الــدفاع مــع الوكــاالت األخــرى يف الدولــة،    
ويـشكل  . بـالقوات املـسلحة الـثالث      عضوا عامال    ١٢ومنظمات اجملتمع املدين واألكادمييني و      

العــسكريات الفرصــة ملناقــشة املنظــور النــساء هــذا يف واقــع األمــر مبــادرة غــري مــسبوقة تعطــي  
  .اجلنساين وإدراجه يف السياسات املتعلقة بالقوات املسلحة

ــق         وأُ   ــا يتعل ــات فيم ــوطين وصــعيد املقاطع ــصعيد ال ــى ال ــشريعات عل ــة بالت عــدت قائم
 اإلناث، وتـسجيل مـدفوعات النفقـة املتـأخرة، والـصحة اإلجنابيـة              بالتحرش اجلنسي، وحصص  

ورصـد اجمللـس الـوطين للمـرأة مـشاريع          . والعنف اجلنساين، والتعليم، ضمن مجلة قضايا أخرى      
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القوانني املقدمة يف الكونغرس اليت كان هلـا تـأثري مباشـر أو غـري مباشـر علـى وضـع املـرأة أثنـاء               
  .٢٠٠٧-٢٠٠٤الفترة 

تـــراح إىل الـــوزارة االحتاديـــة للتعلـــيم والعلـــوم والتكنولوجيـــا إلدراج منظـــور وقُـــدِّم اق  
  .، وقد مت ذلك)٢٠٠٦(جنساين يف مشروع قانون التعليم الوطين 

ورصد اجمللس الوطين للمرأة االمتثال لقـانون احلـصص االنتخابيـة يف انتخابـات عـامي                  
طعـون  اليـع أحنـاء البلـد، وقـدم         اتصل اجمللس بالقضاة االنتخـابيني يف مج      ) أ: (٢٠٠٧ و   ٢٠٠٥

قدم مـساعدة فنيـة إىل املستـشارين    كما أمام احملكمة االحتادية لالنتخابات مبدينة بوينس أيرس،  
جــرى جتميــع ) ب(االحتــاديني املــسؤولني عــن رصــد تطبيــق احلــصص يف واليــاهتم القــضائية؛ و 
بني، شرعني املنتَخــمعلومــات بــشأن االنتخابــات علــى الــصعيد الــوطين وصــعيد املقاطعــات واملــ 

  .شرت يف املوقع الشبكي لوكالة املعلوماتوُن
 األمـم املتحـدة ومنظمـة الـدول األمريكيـة بـشأن           دت تقـارير وطنيـة لكـي تقـدم إىل         عأُ  

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة واتفاقيـة بيلـيم             (االمتثال لالتفاقيات الدولية    
اللجنـة  (وأعدت تقارير كذلك لكي تقدم يف االجتماعات الدولية         ). دو بارا للبلدان األمريكية   

ويف ) االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، واللجنـة النـسائية للبلـدان األمريكيـة             
  .“املرأة والسوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب”االجتماعات نصف السنوية عن 

 وقدم مقترحات بشأهنا مـن أجـل املوافقـة عليهـا يف             وحلل اجمللس الوطين للمرأة وثائق      
املـؤمتران التاسـع والعاشـر للجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة               (مؤمترات دولية إقليمية    

  ).البحر الكارييب
واشــترك اجمللــس الــوطين للمــرأة يف اجتماعــات ومــؤمترات دوليــة ويف اللجــان العاملــة     

تماعات واملؤمترات لصياغة الوثائق النهائيـة مـن أجـل املوافقـة     املخصصة اليت شكلتها تلك االج    
  .عليها

ويشارك اجمللس الوطين للمرأة يف أعمال املرصد املعـين بـالتمييز يف اإلذاعـة والتلفزيـون                  
باإلضــافة إىل اللجنــة االحتاديــة للبــث واملعهــد الــوطين ملكافحــة التمييــز وكراهيــة األجانــب          

 .لتمييز بني اجلنسني ومعاجلة العنف اجلنـساين يف وسـائط اإلعـالم           ويراقب املرصد ا  . والعنصرية
وال يوجــد للمرصــد . www.observadiscriminacion.gov.arوللمرصــد صــفحة شــبكية، وهــي  

ــتج اإلع       ــسؤولني عــن املن ــه أن يكلــف امل ــه ميكن المــي املعــين  ســلطات لفــرض جــزاءات، إال أن
وتنـشر مجيـع أنـشطة املرصـد        . باحلضور ويبلغهم بتحليله وحيثهم على أجـراء الـتغريات الالزمـة          

  .على شبكة اإلنترنت

http://www.observadiscriminacion.gov.ar/
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واســتجابة حلــث اجمللــس الــوطين للمــرأة، جــرى إنــشاء فريــق مــشترك بــني الوكــاالت      
علــى متعــدد التخصــصات لالضــطالع بأنــشطة للتوعيــة والتــدريب بغيــة القــضاء علــى التمييــز   

واملقــصود بــذلك توعيــة املنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة،  . أســاس نــوع اجلــنس واإلعاقــة
وأجريت يف البداية دراسة للقـضية      . واملعلمني، واآلباء واألمهات، ومنسقي جمموعات املعوقني     
عقـد حلقـات عمـل، ومـشاركة يف         : وللتجربة الدوليـة والوطنيـة؛ وصـممت إجـراءات متنوعـة          

جمـالس، وكتابـة مقـاالت ومـذكرات يف جمـالت حتظـى باهتمـام عـام، ونـشر                   حلقات دراسية و  
  .مواد تدريس خاصة

  
يـدير اجمللـس الـوطين       -  )PROFAM(برنامج تدعيم األسرة وبناء رأس املـال االجتمـاعي              

ويـدعم الربنـامج مـشاريع ملـساعدة        . للمرأة هذا الربنامج املشترك بني اجمللس والبنـك الـدويل         
لتعزيز تنمية كل فرد من أفرادها من خالل هنج جنساين شامل يتضمن تنميـة     األسر الفقرية و  

األنشطة التعاونيـة مـع أشـخاص علـى مجيـع مـستويات الواليـات القـضائية بغيـة إدمـاج هـذا                       
  .املنظور يف رسم السياسات احلكومية وتنفيذها

هـي جامعـة    وقامت سبع جامعات وطنية بانتقاء املشاريع والتقييم النـهائي للربنـامج، و             
ــة          ــاهيو الوطني ــة كوم ــرس وجامع ــوينس أي ــة ب ــسفة واآلداب جبامع ــة الفل ــة وكلي ــا الوطني البالت

  .وجامعة توكومان الوطنية وجامعة ميسيونس الوطنية
 مقاطعــة بتكلفــة ١٣ مــشروعا اجتماعيــا مبنظــور جنــساين يف ٢١٣ذ مــا جمموعــه فّــوُن  
 يف املائـــة مـــن ٨١وميـــة يف  دوالرا، وشـــاركت املنظمـــات غـــري احلك١١ ٤٢٦ ٥١٦قـــدرها 

ممت هـذه املـشاريع ملـساعدة       وُص. املشاريع، كما شاركت احلكومات احمللية يف بقية املشاريع       
  . من النساء الاليت يعشن يف حاالت من احلرمان الشديد٧٠٠ ٠٠٠ ألف أسرة و ١٤٠

ؤولتان، الـصحة اإلجنابيـة، واألمومـة واألبـوة املـس         : وتعاجل هذه املشاريع القضايا التالية      
ــة لألطفــال ودعــم دراســتهم،       ــة النهاري ــة، والرعاي ــة واملواطن ــائلي، واحلقــوق املدني والعنــف الع

  .والبيئة، والتنمية الريفية، والسياحة، وأنشطة دعم اإلنتاج، وإنشاء الشبكات التعاونية
عيـد  وأُ. باملقاطعـات رأة  قدت ست دورات تدريبية إقليمية، بتنسيق من مكاتـب املـ          وُع  
 من املـروجني، وجـرى نـشر مـواد للتـدريس والتوعيـة، وإنتـاج تـسعة أشـرطة                    ٤ ٣٠٠تدريب  

  .فيديو حتمل رسائل من قادة املنظمات املشاركة
  

ــة املنفــذة     - الربنــامج االحتــادي مــن أجــل املــرأة        أيــد اجمللــس الــوطين للمــرأة، وهــو الوكال
سياسـة اسـتراتيجية لتحقيـق    للربنامج االحتادي من أجل املرأة، استمرار هذا الربنامج بوصـفه      

وقرار احلكومة بتمديد هذا الربنامج اعتراف بأمهيته من أجـل املـضي يف        . العدل بني اجلنسني  



CEDAW/C/ARG/6

 

16 08-49967 
 

وقـد أعيـد تـصميم خطـة التـشغيل          . تنفيذ مجيع االلتزامات اليت جرى اختاذها مـع املقاطعـات         
ة إىل اجمللـس    مت هـذه اخلطـ    ّدوقُـ . على حنو يتسق مع األهداف والعناصر األساسـية للربنـامج         

وبعد ذلك جرى طلب متديد وافق عليه مصرف التنمية للبلـدان األمريكيـة             . االحتادي للمرأة 
  .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٨يف 

ــة، والتــدريب واملعلومــات،        ــامج علــى جمــاالت املــساعدة التقني وتركــزت أنــشطة الربن
ملقاطعــات فيمــا يتعلــق   وإنــشاء شــبكات لتعزيــز القــدرات التنظيميــة وتبــادل اخلــربات بــني ا       

التعزيــز املؤســسي ودعــم املبــادرات احملليــة الــيت تتــضمن تنفيــذ املنظمــات    : بالعنــصرين التــاليني
  .احلكومية وغري احلكومية للمشاريع

 فــرد ســتة اجتماعــات إقليميــة تتنــاول     ٢ ٠٠٠، حــضر أكثــر مــن   ٢٠٠٦ويف عــام   
ــة      ــياق التنميـ ــسني يف سـ ــني اجلنـ ــدل بـ ــات العـ ــتراتيجيات وسياسـ ــةاسـ ــذه  .  احملليـ ــت هـ وغطـ

التخطــيط االســتراتيجي، والتنميــة احملليــة مــن منظــور جنــساين،  : لتاليــة اعيضــاواملإلجتماعــات ا
والــصحة املتكاملــة، والــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، والعمــل والــضمان االجتمــاعي مــن منظــور    

ص املناعـة   جنساين، والتثقيف اجلنسي، وتوفري خدمات اإلجناب املتسم باملسؤولية، وفريوس نق         
  .اإليدز واإلصابات اليت تنتقل باالتصال اجلنسي، والعنف، والعدل بني اجلنسني/البشرية

نشئ منتدى عملي يف الصفحة الشبكية للمجلس الوطين للمرأة بغية تعزيـز الـشبكة               وأُ  
ويشكل هذا املنتدى موقعا خاصا للمحافظة على االتـصاالت الـيت جتـرى مـع مجيـع                 . التنظيمية
  .٢٠٠٦لاليت حضرن دورات تدريبية ودورات نقاش خالل عام النساء ا

  :ويتضمن الربنامج مشروعني من املشاريع املؤسسية  
وقـد أعـد    . مشروع ملنع العنف األسري والعناية بضحاياه من منظور جنساين          - ١  

املـشروع دلـيال وطنيـا للمـوارد واخلـدمات املتاحــة لرعايـة اإلنـاث مـن ضـحايا العنـف وإســداء           
وقـدم  .  باملقاطعـات رأةمكاتب املـ  نظم قاعدة بيانات وطنية تديرها      هلن وإحالتهن، كما   النصح

. املشروع أيضا دورات تدريبية يف سبع عواصم للمقاطعات عن العنف ضد املرأة وطرق منعـه              
  . شخص٢٠٠ حوايلوشارك يف هذه الدورات 

جـرى  و. “صوب التحـول إىل منـوذج جديـد       : حقوق املرأة ”مشروع بعنوان     - ٢  
وعقد هذا املـشروع حلقـات عمـل ملـوظفي          . تنفيذ هذا املشروع مع رابطة قاضيات األرجنتني      

 شــخص يتــضمنون  ٤٠٠وأعــضاء خمتلــف منظمــات اجملتمــع املــدين شــارك فيهــا أكثــر مــن         
ــشارين احتــاديني، ومــوظفي  ــوات األمــن،      مست ــوطين للمــرأة، ومنظمــات شــعبية، وق اجمللــس ال

املــسلحة، وحمــامي احلكومــة، واملــسؤولني عــن خطــة األســر  ومــوظفي وزارة الــدفاع والقــوات 
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بــوزارة التنميــة االجتماعيــة، ومهنــيني مــن منظمــات متعاقــدة مــن أجــل تنفيــذ الــسجل املوحــد   
  .حلاالت العنف باجمللس الوطين للمرأة

ويواصل اجمللـس الـوطين للمـرأة أنـشطته يف جمـايل التـدريب والتوعيـة مـن خـالل فريـق                   
 الفيديو الذي أنشئ باجمللس الـوطين للمـرأة يف إطـار الربنـامج االحتـادي مـن                  عقد املؤمترات عرب  

  .أجل املرأة مبقتضى اتفاق مع جملس االستثمار االحتادي الستخدام مرافقه يف كل مقاطعة
  

  واملنشوراتوغرافيا يبلالب    
بغيـة تعزيـز جمموعـات      ) حـوايل ألـف جملـد     (جرى إرسـال جمموعـة كـبرية مـن الكتـب              
وُمنحــت الكتــب إىل ســجن النــساء االحتــادي بغيــة إنــشاء  . ة باملقاطعــاترأمبكاتــب املــاملكتبــة 

  .مكتبة مبوجب اتفاق مع وزارة العدل االحتادية ووزارة الثقافة مبدينة بوينس أيرس
اتفاقيــة القــضاء علــى (االتفاقيتــان الــدوليتان : ونــشرت مــواد للتــدريب بــشأن احلقــوق  

، والعنـف، والـصحة، والـصحة اجلنـسية     )اتفاقيـة بيلـيم دوبـارا     مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة و      
مبـا يف ذلـك فـصول عـن التـسويق           (واإلجنابية، والكتيبات وكراسـات العمـل، والعـدل والعمـل           

، واحلــق يف الرفــاه، والتخطــيط االســتراتيجي، والتنميــة   )والتعاونيــات واالئتمــان البــالغ الــصغر 
  .تاحمللية، والشيوخ، ونوع اجلنس، واإلعاقا

  
  دعم املبادرات احمللية    

 مشروعا حتت رعايـة وكـاالت حكوميـة وغـري حكوميـة             ١٣٠جرى تقدمي الدعم إىل       
ــسة يف    ــق املناف ــاة عــن طري ــة، هــي البا ١٤منتق ــس  م مقاطع ــا والريوخــا ومي ونس ونيوكــوين يب

ريا ديـــل فويغـــو ينغـــرو وســـان لـــويس وتـــ وســـالطا وكاتاماركـــا وتـــشاكو وتـــشوبوت وريـــو 
  .ا كروز وسانتافيهوكوردوبا وسانت

 عضو من أعضاء هذه املنظمات يف اجتماعني مـن اجتماعـات            ٣٠٠وشارك أكثر من      
وحضر هؤالء األعـضاء أيـضا دورات تدريبيـة        . املشاريع يتناوالن إدارة املوارد والربط الشبكي     

ادي وسيكون التقييم النـهائي للربنـامج االحتـ       . إقليمية وتلقوا مساعدات تقنية يف تنفيذ املشاريع      
ة رأمن أجل املرأة مدخال أساسيا للجهود اليت تبذل يف املـستقبل للتـدعيم املؤسـسي ملكاتـب املـ              

  .ولتحسني السياسات من منظور جنساين
 سفر عـن   تـ لـس الـوطين للمـرأة مـع املنظمـات     اجملالـيت يـضطلع هبـا    نـشطة   ما زالـت األ   و  

 اجمللـس الـوطين     ىءشنـ وي. رأةعلى تعزيـز حقـوق املـ      ة تلك املنظمات    وتدعم قدر بينهما   وناعالت
 مجيــع املنظمــات الــيت تنفــذ  مبــشاركةة القــضايا، عاجلــملشــبكات يف مجيــع أحنــاء الدولــة للمــرأة 
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املعنيـــة ة رأالعمـــل املـــشترك مـــع مكاتـــب املـــيوجههـــا صـــوب  الربنـــاجمني، ومــشاريع يف إطـــار 
  .باملقاطعات والبلديات

  
  سياسة اجمللس الوطين للمرأة لالتصاالت    

جمللـــس الـــوطين للمـــرأة بوضـــع أنـــشطته يف إطـــار مفهـــوم شـــامل لالتـــصاالت  يهـــتم ا  
ديــدة اجلتكنولوجيــات ال: وفيمــا يلــي بعــض اجلوانــب األساســية الــيت توجــه أنــشطته. اجلنــسانية

قـدرة علــى إدارة وسـائط اإلعــالم واملـوارد، وإمكانيـة وصــول املـرأة لقــرارات      الللمعلومـات، و 
لقيها، والعالقات بني الرجـال والنـساء الـيت جتـري إقامتـها             االتصاالت، وفهم كتابة الرسائل وت    

  .يف عملية االتصاالت
ويأخذ اجمللس الوطين للمرأة بسياسة لالتصاالت ذات نطاق وطـين بغيـة وضـع قـضايا                  

ويصمم اجمللـس   . املرأة يف قلب جدول األعمال احلكومي وتعزيز احلقوق واخلطط والسياسات         
ويعـد  . جلماهريي بطريقة مباشرة ومـن خـالل وسـائط اإلعـالم          استراتيجيات لالتصال والنشر ا   

ة باملقاطعــات والبلــديات، ومــع منظمــات اجملتمــع رأواد، كمــا يعمــل مــع مكاتــب املــاملــاجمللــس 
  .احمللي

، وهـــو يـــسهل اإلطـــالع عليـــهوللمجلـــس الـــوطين للمـــرأة موقـــع شـــبكي تفـــاعلي و   
www.cnm.gov.ar .     ــة، هــي ــصائية إلكتروني ــع دراســة استق ــضمن املوق  Las Mujeres ”ويت

Cuentan. Contemos el TRABAJO de las MUJERES “]” للمــرأة أمهيــة، دعنــا نعلــن عــن
 إللقــاء الــضوء علــى العمــل غــري املــدفوع األجــر الــذي تقــوم بــه املــرأة بــصفة    ]“أعمــال املــرأة

وجيـري بعـث رسـالة إخباريـة        . وليات األسـرية  رئيسية، ولكسب االعتراف االجتمـاعي باملـسؤ      
  .إلكترونية كل أسبوعني إىل الوكاالت احلكومية على الصعيد الوطين وصعيد املقاطعات

 سجل ببليـوغرايف مـصنف    ٣ ٥٠٠ولدى مركز التوثيق التابع للمجلس الوطين للمرأة          
ت وورقــات وتتــضمن هــذه الــسجالت جمــالت ومنــشورا. وفقــا للموســوعة النــسائية اإلســبانية

عمــل وتقــارير حبثيــة غــري منــشورة ميكــن االطــالع عليهــا يف اجمللــس الــوطين للمــرأة مبــساعدة     
ولدى املركز نشرة مؤسـسية متاحـة عنـد الطلـب للجمهـور واملنظمـات غـري           . موظفني مدربني 

وغرافيـا ميكـن   يبلويتضمن املوقع الشبكي فهرسـا ب . احلكومية واملؤسسات واألشخاص املهتمني  
  .عليه إلكترونيااالطالع 
وتتــضمن محــالت النــشر والوقايــة منتجــات بيانيــة ومسعيــة بــصرية؛ ومنــشورات دوريــة يف   

، وعمود شهري يف الرسالة Diario Crónica ،٢٠٠٦ عمود أسبوعي يف(وسائط اإلعالم املطبوعة 
  ).ذلك إىل  جملس األمن الداخلي، وماجملةاإلخبارية لرابطة مصففي الشعر، ومقاالت يف 

http://www.cnm.gov.ar/
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أنـشأ املعهـد الـوطين ملكافحـة التمييـز          : رصد مكافحـة التمييـز يف اإلذاعـة والتلفزيـون         م  
ــة     ــة البــــث االحتاديــ ــصرية، وجلنــ ــة األجانــــب والعنــ ــد يف  ) COMFER(وكراهيــ ــذا املرصــ هــ

وقـد انـضم    .  يف اخلطـة الوطنيـة ملكافحـة التمييـز         ٢٠٨ مبوجب االقتـراح     ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
ــو   ــوطين للمــرأة يف أيل ــادرة بــضم مناقــشة القــضايا     /لاجمللــس ال ســبتمرب مــن ذلــك العــام إىل املب

  .اجلنسانية والنظر فيها
  

  املنشورات    
٢٠٠٥  

  .اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله، اتفاقية بيليم دو بارا
ــن الع      ــة مـ ــرية خاليـ ــات أسـ ــوالدة وعالقـ ــى الـ ــساين علـ ــابع إنـ ــفاء طـ ــن إضـ ــشرات عـ ــف، نـ نـ

  .نسخة من كل منهما١٢ ٠٠٠
  . يف مالعب كرة القدمت يف احلمالابغية استخدامه“ ال للعنف”نشرة بعنوان 

املـرأة والعالقـات األسـرية اخلاليـة مـن          ”مواد بيانية للدعايـة والـدعم للكـونغرس الـوطين بـشأن             
  .“صوب خطة وطنية: العنف

  ). نسخة٢٠٠ ٠٠٠(مرأة نشرة مؤسسية تصف مهام ووظائف وبرامج اجمللس الوطين لل
  

٢٠٠٦  
: ، ملــصقات ونــشرات توضــيحية عــن مخــسة مواضــيع “هــذا حقنــا”: املــرأة واحلملــة الــصحية

 والوقاية مـن    ،الوقاية من سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، واحلق يف حياة خالية من العنف            
ة اجلنــسية اإليــدز، وتــشاطر األعمــال املنـــزلية، واحلــق يف الــصح /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية

  . نسخة٦٠ ٠٠٠: واإلجناب املتسم باملسؤولية وإضفاء طابع إنساين على الوالدة
، مفارش ألطباق الطعام وشارات ومغنطيس الثالجـات        “تشاطر احلقوق واملسؤوليات  ”: محلة

  ). وحدة من كل منها١٠ ٠٠٠(ورايات 
 ٦ ٠٠٠ (“نـساين منهجيات قياس استخدام الوقت مـن منظـور ج        : املرأة تعين العمل  ”: كتاب
  ).نسخة

دعمـا لربنـامج مـن      . “ميكننـا التقاعـد اليـوم     ”: نشرة توضيحية عن حقوق املعاشـات التقاعديـة       
  ). نسخة٢٠٠ ٠٠٠(أجل تعزيز حقوق الضمان االجتماعي 

  . راية٥٢ نشرة و ٥٠٠ ٠٠٠ نشرة إعالمية و ٥٠٠ ٠٠٠، “ال تعتاد العنف”: محلة
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٢٠٠٧  
، )دليل للميـسرين وكراسـة عمـل      (“ املرأة والعدل والعمل  ” نشر مواد تثقيفية من أجل برنامج     

  .لة عن التسويق والتعاونيات واالئتمان البالغ الصغرممع فصول مستك
األمومـة  : احلمـل الـصحي  ”، و )“ال تعتـاد العنـف  ”(إعداد ونشر كتيبات عن العنف األسري      

ــسؤوليات    ــشاطر امل ــع ت ــوة م ــل ”، و “واألب ــال، احلــق يف  : منــع احلم ــساء ورج ، “ االختيــارن
نـوع  ”، و  “الـصحة واحلقـوق ونوعيـة احليـاة       : املـسنات ”، و   “الوقايـة : التعامل مع اإليدز  ” و

  .“)٢٠٠٧(منهاج عمل بيجني : التقدم يف األرجنتني”، و “اجلنس واإلعاقة
ه ينبغـي أال توجـد حقـوق     موضـوعها أنـ   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٨ة يف   نت محلة دعائي  وُش  

ونـشرة  )  نـسخة  ٢٠٠ ٠٠٠(ت ومـواد تـدريس وكراسـة عمـل          رايـا : املرأة علـى الـورق فقـط      
  .عن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة)  نسخة١٠٠ ٠٠٠(
    

  املشاركون  املنهجية  األعمال  خطوط التدخل
املـــــــــــشاركون 
 على حنو مباشر

املــشاركون علــى
  حنو غري مباشر

لمـــدربني حلقـــات عمـــل ل  •
ــدريبا   ــيقدمون تـ ــذين سـ الـ

  مباشرا

تدريب امليسرين فيما يتعلـق       •
بــدعم املــشتغالت باألعمــال 

  احلرة

  مكاتب حكومية  •
  حركات اجتماعية  •

٧ ٥٦٥  ١ ٥١٣  

التــدريب يف جمــال حقــوق    •
  الضمان االجتماعي

  حلقات عمل مشاركة  •
  محالت نشر احلقوق  •

  مكاتب حكومية  •
  حركات اجتماعية  •

٢٣ ٠٠٠  ١ ٨٠٣  
  العمل

  
ــدل    ــرأة والعـ املـ

ــالغ    •  والعمل ــان البـــ ــز االئتمـــ تعزيـــ
  الصغر

•  MOU  ــل ــات عمـــــ  وحلقـــــ
  مشاركة

ــات    • ــرأة باملقاطعـــ مكاتـــــب املـــ
  والبلديات

  حركات اجتماعية  •

٢ ٧١٥  ٥٤٣  

منظمــــــات حكوميــــــة وغــــــري   •  حلقات عمل مشاركة  •  العنف األسري  •
لــصعيد الــوطين حكوميــة علــى ا

 وصعيدي املقاطعات والبلديات

١٦ ٣٥٠  ٣ ٢٧٠  

حلقــة دراســية عــن العنــف   •
  العائلي

ــن      •  حلقات عمل مشاركة  • ــوات األم ــو ق ضــباط وموظف
  يف مجيع املقاطعات

٦ ٧٥٠  ١ ٣٥٠  

ــاالت    • ــد حلــ ــجل موحــ ســ
  العنف األسري

ــري    •  حلقات عمل مشاركة  • ــة وغــــ ــدمات حكوميــــ خــــ
حكوميــــــة لــــــضحايا العنــــــف 

  رياألس

  -   خدمة٦٠

شــبكة للمكتــب مــن أجــل   •
ــد    ــاد ورصــ ــة وإرشــ إحالــ

  ضحايا العنف

االستجابة عن طريق اهلاتف      •
  أو شخصيا

 ١ ٧٥٠  طلب تلقائي  •
استشارة جـرى   

  تناوهلا

-  

  العنف
  

برنــــامج للتوعيــــة  
واملــــــــــــــــــساعدة 
ــشأن  ــدريب بـ والتـ
  العنف ضد املرأة

ــحايا    • ــة ضــ ــاد وإحالــ إرشــ
  العنف األسري

مــــساعدة تقنيــــة وحلقــــات   •
  عمل مشاركة

وكــــالء مــــشاركني يف مجيــــع     •
  مراحل رعاية الضحايا

٢ ٨٠٠  ٥٦٠  
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  املشاركون  املنهجية  األعمال  خطوط التدخل
املـــــــــــشاركون 
 على حنو مباشر

املــشاركون علــى
  حنو غري مباشر

ــشاركة     •  دورات تدريب إقليمية  • ــل مــ ــات عمــ حلقــ
  ومساعدة تقنية

ممثلــو منظمـــات اجملتمــع املـــدين     •
  واملكاتب احلكومية

  املشاركون يف املشروع  •

٦٤٨  -    
PROFAM 

ــامج تـــــدعيم   برنـــ
األسرة وبنـاء رأس    
مساعدة تقنية يف احلـسابات       •  إدارة املشاريع  •  املال االجتماعي

  واإلدارة
ظمات علـى صـعيدي اجملتمـع     من  •

  املدين والبلديات
 ١٤٠ ٠٠٠  مشروعا٢٢٠

  أسرة
حلقـــات دراســـية وحلقـــات   •  دورات تدريب إقليمية  •

  عمل مشاركة
اجمللـــــس االحتـــــادي للمجلـــــس   •

  الوطين للمرأة
ــعيدي     • ــى صـــــ ــب علـــــ مكاتـــــ

  ات والبلدياتاملقاطع

١٣ ٠٠٠  ٢ ٩٠٠  PFM  
الربنــامج االحتــادي 

ــرأة  : مـــن أجـــل املـ
تعزيــــز مؤســــسي   
ودعـــم املبـــادرات  

مساعدة تقنية يف احلـسابات       •  إدارة املشاريع  •  احمللية
  واإلدارة

ــعيدي     • ــى صـــــ ــب علـــــ مكاتـــــ
  املقاطعات واحلكومة احمللية

     منظمة١٤٥

    
  على صعيد املقاطعاتاآلليات   -جيم   

 مقاطعـة ويف مدينـة بـوينس        ٢٢ مكاتـب للمـرأة يف       ٢٠٠٧كانت هناك يف هنايـة عـام          
ويوجـد  .  بأساليب متنوعـة كمجـالس وإدارات وشـعب علـى صـعيد املقاطعـات              أيرس، منظمة 

  .أيضا عدد كبري من مكاتب املرأة بالبلديات
ويشكل إنشاء وتدعيم مكاتب املرأة على صعيدي املقاطعـات والبلـديات أحـد شـواغل                 

مجيـع  ويف هـذا الـصدد ميثـل اجمللـس االحتـادي للمـرأة، الـذي تـشارك فيـه               . اجمللس الـوطين للمـرأة    
ــات    ــات املقاطع ــزام حكوم ــات، الت ــا املقاطع ــور     ، كم ــشاريع مبنظ ــربامج وامل ــساهم يف وضــع ال ي

  .جنساين
 مبــوارد أوويتــضمن مجيــع مــشاريع اجمللــس الــوطين للمــرأة، ســواء جــرى متويلــها حمليــا    

دوليــة، بنــاء مؤســسي ملكاتــب املــرأة يف مجيــع أحنــاء البلــد، وتــسعى هــذه املــشاريع إىل إنــشاء     
  . إطار التنسيق الذي تقوم به للمكاتبشبكات يف

وتشكل آليات املقاطعات نظريا حمليا أساسيا من أجل تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين                
  .يف السياسات على قدم املساواة يف مجيع أحناء البلد

  
  السياسات االجتماعية واملرأة  -دال   

ــسياسات اال       ــسيق ال ــوطين لتن ــز  تقــوم احلكومــة، مــن خــالل اجمللــس ال ــة، بتعزي جتماعي
علـى أسـاس التعلـيم الـشامل     املقترنة بالعـدل  لتنمية  لدعامةالعمل جعل السياسات الشاملة بغية    

وتعتـرب األسـر بالنـسبة      . اجليد النوعية وإمكانية حصول مجيـع الـسكان علـى اخلـدمات الـصحية             
 الوقـت جتـرى     ويف نفـس  . هلذا اجلهد مبثابة الوحـدات الرئيـسية للتـضامن ولنقـل الثقافـة والقـيم              
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 املمارسة التامة للحقوق بوصفها اسـتحقاقا،       ةاستعادة املفهوم القائل بأنه جيب أن تضمن الدول       
 ويلغـي العالقـة     ،مما يقضي على االنطباع بأن األشخاص هم جمرد مستفيدين بالربامج واخلطـط           

  . ويعزز أشكاال خمتلفة من التنظيم االجتماعي،غري املتناظرة
جديـد للـسياسة االجتماعيـة يتعـدى هنـج الرفـاه ويـسعى إىل تعزيـز                 وحنن نبدأ من فهم       

النوعية والعدل اإلقليمي من خالل املشاريع التعاونية واألعمال االجتماعية اليت يكون هلا تـأثري              
  .تضمن مشاركة املرأة على نطاق واسعاليت مباشر على األفراد و

 ، بالتنـــسيق مـــع املقاطعـــات وقـــد اســـتبدلت الـــوزارة االحتاديـــة للتنميـــة االجتماعيـــة،    
  .برناجما منفصال بثالثة خطوط أساسية للعمل ٥٠
  

 تعزز هذه اخلطة احلماية الشاملة للصحة - اخلطة الوطنية لألسر من أجل االندماج االجتماعي        
وتدفع اخلطة عالوة لألسر اليت تقوم برعاية صـحة أطفاهلـا وتعلـيمهم،             . والتعليم وتنمية القدرات  

وكـان  . صول علـى التـدريب املهـين      الغني الذين يسعون إىل إكمال دراستهم أو احل       كما تدعم الب  
وكانـت هنـاك    . ٢٠٠٧ أسرة معيشية يف هناية عام       ٤٥٠ ٠٠٠املشاركون يف هذه اخلطة حوايل      

دفوعة لألفـراد الـذين يتعـدى       امل يف املائة يف املعاشات التقاعدية غري اإلسهامية         ١٠٠زيادة تعدت   
ويوجـد  : مهات ممن لديهن سبعة أطفال أو أكثر واألشخاص ذوي اإلعاقـة           سنة واأل  ٧٠عمرهم  

 يف  ٨٥ شخصا من أصحاب املعاشات التقاعدية تشكل املرأة نسبة          ٣٦٣ ٨٣٨يف الوقت احلايل    
وإميانا من اجمللس الوطين للمرأة باألمهية الكبرية للعمل مع املـوظفني التقنـيني لربنـامج           . املائة منهم 
ــة لتقــدمي تــدريب مــشترك مــن منظــور جنــساين إىل     قــع اتفــااألســر، ُو ــة وتقني ق مــساعدة تعاوني

املوظفني التقنيني بوزارة التنمية االجتماعية الذين يتعاملون بشكل مباشـر مـع املنـتفعني بالربنـامج                
والذين يكونون يف وضع خـاص يـسمح هلـم بتـشجيع النـساء علـى ممارسـة حقهـن يف اسـتكمال                       

  .يب مهيندراستهن أو احلصول على تدر
  

 -  ]“!فلنعمـل ” [Manos a la Obraاخلطة الوطنية للتنمية احملليـة واالقتـصاد االجتمـاعي        
يسعى هذا الربنامج إىل تعزيز األنشطة اإلنتاجية عن طريق متويل ومساعدة التجارب احملليـة،          

 ٢٠٠٦وخباصة يف إطار خطة أربـاب األسـر املعيـشية وتـضمنت هـذه اخلطـة منـذ هنايـة عـام                 
واجمللس الوطين للمرأة عضو من أعـضاء جملـس إدارة          (نامج الوطين لالئتمان البالغ الصغر      الرب

الذي يعزز إدماج املرأة وتدريب املدربني من أجل مكاتـب املـرأة باملقاطعـات              ) هذا الربنامج 
 وقـد شـجعت هـذه اخلطـة         .واملنظمات االجتماعية من خالل برنامج املـرأة والعـدل والعمـل          

  .وتشارك املرأة على حنو كبري يف مجيع املشاريع. عاونياتإنشاء التعلى 
ــ   ــضمان متكــن املــشاركني يف خطــة      وُب ــسياسات، ل ذلت اجلهــود، كجــزء مــن تلــك ال

أرباب األسر من احلصول على فرص للعمل املنتظم واالنضمام إىل برنامج التأمني علـى العمـل                
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لــتحقني مليــونني مــن أربــاب  كــان عــدد امل٢٠٠٣ويف عــام . والتــدريب عليــه وبرنــامج األســر
 يف ٧٠، وشـكلت املـرأة نـسبة    ٨٩٠ ٠٠٠ هو ٢٠٠٧بينما كان عددهم عام    . األسر املعيشية 

  .املائة من العدد اإلمجايل
واالئتمان البالغ الصغر أداة تتـضمن مـا هـو أكثـر مـن جمـرد متويـل املـشاريع، فهـو أداة                

. ك القطاعــات الــيت أمهلــها اجملتمــع تــسعى إىل تعزيــز تنميــة رأس املــال االجتمــاعي وإدراج تلــ  
ويساعد االئتمان البالغ الـصغر املـشتغلني واملـشتغالت باألعمـال احلـرة واملنظمـات واملتعهـدين                 
على تنمية أنشطة التدريب وتيسري تسوية مـشاكل األحيـاء، والعمـل كنقـاط مرجعيـة ملختلـف        

ــالغ الــصغر و. االحتياجــات االجتماعيــة ــىء ياالئتمــان الب ــا هّي ميكــن أن تزدهــر فيــه القــيم   مكان
  . شبكات للتسويققيمأنه يوالتضامن وااللتزام، عالوة على 

ــدريب حــوايل      ــوم  ،“متعهــدي االئتمــان ” مــن ١ ٩٠٠وجــرى حــىت اآلن ت  كمــا يق
ومــن اجلــدير بالــذكر أن هــؤالء متعهــدون يف اجملتمــع احمللــي . متعهــد اآلن بنقــل خــرباهتم ١٠٠

ويوجـد اآلن   . غ الـصغر، فهـم حيـصلون علـى رواتـب شـهرية            وليسوا جمرد وكالء لالئتمان البال    
  . دوالر تدفع أسبوعيا١ ٥٠٠ دوالر و ٥٠٠ مصرفا متنح قروضا تتراوح بني ٤٤٠

 مقاطعـة مـن     ١٧ يف املائة منها، يف      ٩٠ قرض، تلقت النساء نسبة      ١٨ ٠٠٠م  ّدوقد قُ   
ــة، وكانــت ٩٧وبلــغ معــدل االســترداد  .  منظمــة إقليميــة٦٥خــالل  نــسبة املتــأخرات  يف املائ

  . يف املائة فقط٣يف املائة، أما نسبة القروض اليت تعترب غري قابلة لالسترداد فهي  ١٠
 مـن املتعهـدين واملـشتغلني باألعمـال احلـرة البالغـة الـصغر            ١٠٠ل من   كَّشوقام فريق مُ    

ــة     ــة مــن وجهــات النظــر التالي ــارات املنتظمــة للتجرب ــة باالختب ت الــسياسا: واملنظمــات اإلقليمي
  .ونوعية احلياة والثقافة احمللية ودور املرأة

، محايــة الــصحة ٢٥٧٢٤، الــيت وضــعها القــانون الوطنيــة لألمــن الغــذائياخلطــة  وتــستهدف
وقد عززت مؤخرا خطوط عملها املتعلقـة باإلنتـاج       . وتوفري إمدادات كافية من األغذية اجليدة     

وتـستبدل اخلطـة   . ة، والتثقيـف التغـذوي  الذايت لألغذية، واألسرة، واملدرسـة واحلـدائق اجملتمعيـ     
تدرجييا املطابخ اجملتمعية بنظم البطاقات أو التذاكر اليت تسمح لألسر بشراء املنتجـات الغذائيـة               

وجيري تشجيع املنظمات االجتماعية اليت تقدم اخلدمات الغذائية يف املطـابخ اجملتمعيـة             . مباشرة
  .ي إىل حتقيق االستدامةعلى حتسني ظروف األمن والنظافة العامة والسع

وهي تشكل منوذجا لإلدارة املتكاملـة  . ٢٠٠٦وتوجد مراكز التكامل اجملتمعي منذ عام       
  الـيت كـز ارمـن امل  ٢٣٦ويوجـد حاليـا   . للسياسات االجتماعية يف أكثر اجملتمعات احملليـة احتياجـا      

يـة والتـدريب يف هـذه     ويعقد اجمللس الوطين للمرأة حلقات عمل للتوع       .تعمل يف مجيع أحناء البلد    
  ).الصحة والعنف والعمل واإلعاقة من منظور جنساين(املراكز بغية تعزيز حقوق املرأة 
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ــع            ــى مجي ــة القــضاء عل ــزام باتفاقي ــشأن االلت ــسادس ب ــدوري ال ــر ال التقري
أشكال التمييز ضـد املـرأة، املعـروض مـن األرجنـتني علـى اللجنـة املعنيـة                  

  بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٤الفترة من     
  تطبيق االتفاقية: القسم اخلاص    

  ٣ و ٢ و ١املواد 
  ٥املادة 
  ٦املادة 
  ٧املادة 
  ١٠املادة 
  ١١املادة 
  ١٢املادة 
  ١٣املادة 
  ١٤املادة 
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  تطبيق االتفاقية: القسم اخلاص    
  ٣ و ٢ و ١املواد     

ويتـضمن هـذا النظـام    . ه املـواد يضمن النظام القانوين يف األرجنتني االلتزام بأحكام هذ        
 والـسلطات الـيت مينحهـا للكـونغرس         ،الـيت يكفلـها الدسـتور الـوطين       مجيع احلقوق والـضمانات     

 وإمكانيـة تقـدم     ،الوطين بغية القيام بأعمال إجيابية من أجل تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملـة            
 amparoمـن أجـل     بطعـون    الطرف املتضرر وأمني املظامل والرابطـات املكرسـة لتلـك األغـراض           

؛ إنفـاذ احلقـوق اجلماعيـة بوجـه عـام     ضد أي شكل من أشكال التمييـز، و ] احلماية الدستورية [
الدرجـة الدسـتورية املمنوحـة هلـذه االتفاقيـة وخمتلـف املعاهـدات الدوليـة حلقـوق          كمـا يتـضمن   

معينـة لتنـسيق    اإلنسان اليت وقعت عليها األرجنتني؛ وأحكام التشريع احمللي؛ وإنـشاء وكـاالت             
  .األعمال والقيام هبا بغية االلتزام باالتفاقية

وكانت السياسة الفعالة لتعزيز املساواة والعدل بني الرجل واملـرأة عنـصرا مـن عناصـر                  
سياسة حقوق اإلنسان اليت اختذهتا الدولة كبؤرة مركزية، وميكن رؤية نتائجهـا علـى كـل مـن                  

  .الصعيدين الوطين والدويل
 فيمـا يتعلـق مبنـهاج       ١٩٩٥ األول سحب بلدنا التحفظات الـيت قـدمها عـام            ويف املقام   

اآلن بـدور فعــال يف احملافـل الدوليـة لتعزيــز االلتـزام حبقــوق     األرجنـتني  ضطلع تــعمـل بـيجني، و  
املــرأة، وخباصــة فيمــا يتعلــق بالــصحة، والتعلــيم، والعمــل الالئــق، واحليــاة اخلاليــة مــن العنــف،    

  .ملية واألسريةوالتوفيق بني احلياة الع
 على الربوتوكول االختياري للقضاء علـى مجيـع         ٢٠٠٦ووافق الكونغرس الوطين عام       

  .٢٦١٧١أشكال التمييز ضد املرأة مبقتضى القانون 
 علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال  ٢٠٠٤ووقعــت األرجنــتني عــام   

دق وصُـ . ٢٠٠٧ لعـام  ٢٦٢٠٢انون وجرت املوافقة على ذلك بالق  . املهاجرين وأفراد أسرهم  
  .٢٠٠٧فرباير /عليها يف شباط

 الذي ينشئ برنامج الـصحة اجلنـسية واإلجنـاب املتـسم            ٢٥٦٧٣وميثل القانون الوطين      
 تقـدما صـوب حتقيـق احتـرام حقـوق         ١٢٨٢/٢٠٠٣باملسؤولية، واملرسوم احلكومي التنظيمي     

ــز ختفــيض الوفيــات النفاســية وعــدد     املستــشفيات دخــول حــاالت اإلنــسان لألشــخاص وتعزي
  .إلجهاض ومعدل محل املراهقاتا بسبب
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ــة عــام     ــوطين  ٢٠٠٤وجــرت املوافق ــاول حقــوق  ٢٥٩٢٩ علــى القــانون ال  الــذي يتن
إضـفاء الطـابع اإلنـساين علـى        ”األمهات واآلباء واألطفال أثنـاء عمليـة الـوالدة املعروفـة باسـم              

  .“الوالدة
  الـذي يتعلـق بـربط قنـايت    ٢٦١٣٠لـوطين   علـى القـانون ا  ٢٠٠٦وجرت املوافقة عـام      

وللمقاطعـات أن تـنظم هـذا      .  للرجل تنيوين امل ني أو القنات  تنيدافق ال نيفالوب للمرأة وقطع القنات   
  .احلق، إال أنه ليس هلا أن تقيده

 موانـع احلمـل اهلرمونيـة حلـاالت         ٢٣٢/٢٠٠٧وأضاف وزير الـصحة مبوجـب القـرار           
  .امي كوسيلة من وسائل منع احلملالطوارئ إىل الربنامج الطيب اإللز

 هـذا النـوع     ٢٠٠٥ بشأن التعلـيم الـتقين واملهـين لعـام           ٢٦٠٥٨ويعزز القانون الوطين      
  . على وجه اخلصوص تكافؤ الفرص٤٠وتتناول املادة . من التعليم يف مجيع أحناء البلد

ــشئ القــانون الــوطين       الربنــامج الــوطين للتثقيــف اجلنــسي    ٢٠٠٦ لعــام ٢٦١٥٠وين
شامل، وهو تثقيف إلزامي يف مجيع أحناء البلد على مجيع املستويات املدرسية مـن سـن مخـس                  ال

  .سنوات
، إشـارة صـرحية إىل      ٢٠٠٦، وهو قانون التعلـيم لعـام        ٢٦٢٠٦ويشري القانون الوطين      

  .املنظور اجلنساين
، الــذي حيكــم حــصص اإلنــاث يف نقابــات العمــال  ٢٥٦٧٤وينــشئ القــانون الــوطين   

، حـــدا أدىن لعـــضوية اإلنـــاث ومـــشاركتهن يف ٥١٤/٠٣مـــه املرســـوم احلكـــومي والـــذي ينظ
  .األنشطة النقابية ووفود التفاوض اجلماعي مع أرباب العمل

 الربنــامج الــوطين لتعزيـز االئتمــان البـالغ الــصغر مــن   ٢٦١١٧وينـشئ القــانون الـوطين     
ذا القـانون بغيـة تعزيـز       أجل تنمية االقتصاد االجتمـاعي والتنميـة احملليـة، وقـد جـرى تـصميم هـ                

  .Manos a la Obraوتنظيم االئتمان بالغ الصغر بوصفه أداة إضافية لربنامج 
ــة الـــشاملة حلقـــوق  ٢٠٠٥ لعـــام ٢٦٠٦١ويعتـــرف القـــانون الـــوطين      بـــشأن احلمايـ

األحداث بأن لألطفال واملراهقني حقوقا، كما حيذف مـذهب الـسلطة األبويـة ويتجـه صـوب                 
  .لة املكرسة يف اتفاقية حقوق الطفلمنوذج للحماية املتكام

وبالتـايل جـرت    ). ٢٥٨٧١القـانون   (على قـانون اهلجـرة       ٢٠٠٤وجرت املوافقة عام      
 املـــؤرخ ٨٣٦مبوجـــب املرســـوم (“ الربنـــامج الـــوطين لتطبيـــع وثـــائق اهلجـــرة”املوافقـــة علـــى 

نـامج،   وكجـزء مـن ذلـك الرب       ؛)DNM(يف إطار اإلدارة الوطنية للهجرة      ) ٢٠٠٤ يوليه/متوز ٧
ــهجرة يف    ــة للــــ ــدت اإلدارة الوطنيــــ ــانون األول١٣اعتمــــ ــسمرب / كــــ ــم ٢٠٠٥ديــــ  احلكــــ
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 الـذي  ١٤٩٤٩/٢٠٠٦، واحلكـم  “Patria Grande”، املشار إليـه أيـضا بــ    ٣٥٢٥٣/٢٠٠٥
اجلنــويب بلــدان املخــروط حيــدد وضــع اهلجــرة ملــواطين الــدول األعــضاء يف الــسوق املــشتركة ل   

وأوروغواي وبـاراغواي والربازيـل وبوليفيـا وبـريو وشـيلي           والدول املرتبطة هبا، وهي إكوادور      
وقد وضعت احلكومة هبـذا القـانون، وخباصـة عـن طريـق أحكـام اإلدارة                . وفنـزويال وكولومبيا 

ــار تنظــيم        ــضاها معي ــسية مبقت ــهجرة تكــون اجلن ــدة ومنفتحــة لل ــهجرة، سياســة جدي ــة لل الوطني
 علـى مـا يقـرب مـن         ٢٠٠٧ديـسمرب   /وجـرت املوافقـة حـىت كـانون األول        . األوضاع واإلقامـة  

  . طلب كان أكثر من نصفها ملهاجرات٤٠٠ ٠٠٠
  

  أحكام وتدابري أخرى    
صـوب خطـة    ” علـى الوثيقـة املعنونـة        ١٠٨٦/٢٠٠٥جرت املوافقة مبقتـضى املرسـوم         

، وألقيـت مـسؤولية تنفيـذ    “ التشخيـصات واملقترحـات  .التمييـز يف األرجنـتني   : ملكافحة التمييز 
  .على عاتق املعهد الوطين ملكافحة التمييز وكراهية األجانب والعنصريةمقترحات اخلطة 

ويسعى أحد جوانب العمل إىل هتيئـة ثقافـة تكـافح التمييـز وتعـزز تكـافؤ الفـرص بـني                       
املرأة والرجل يف األرجنتني، مما يبني تصميم احلكومة احلالية علـى التغلـب علـى نـدرة وضـعف        

 التـــأثري الكـــبري يف هـــذا اجملـــال، يف أغلبيـــة املقاطعـــات   الـــسياسات الـــشاملة واملتماســـكة ذات 
وتعمل النساء أنفسهن على حتقيق ذلك من خالل مناقشات قائمـة علـى املـشاركة          . والبلديات

  .يف اجملالس احمللية والوطنية وجمالس املقاطعات
  

  التكافؤ يف جمال العمل بني املرأة والرجل    
ــشرين األول     ــاع يف ت ــد اجتم ــوبر /عق ــة العمــل    ٢٠٠٧أكت ــن منظم ــة م ــساعدة تقني  مب

، واحتــاد عمــال األرجنــتني  CGTاالحتــاد العــام للعمــال  (الدوليــة مــع ممــثالت منظمــات العمــل  
CTA واحتاد موظفي اخلدمة املدنية الوطنية ،UPCN (بغية وضع مدونة للممارسات السليمة.  

) CTIO(الرجــل عمــل مــشترك مــع اللجنــة الثالثيــة املعنيــة بتكــافؤ الفــرص بــني املــرأة و  
التابعة لوزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي بغية تعزيز حـوار اجتمـاعي كـأداة لتحقيـق                 

  .املساواة الفعالة يف املعاملة وتكافؤ الفرص
  

  التكافؤ بني املرأة والرجل يف عامل األعمال التجارية    
 اجتماعـات ملناقـشة     يعقد املعهد الوطين ملكافحة التمييز وكراهية األجانـب والعنـصرية           

االستراتيجيات اليت تستهدف حتقيق التكافؤ بني املرأة والرجـل يف عـامل األعمـال التجاريـة ويف              
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وحتضر هذه االجتماعات املهنيـات واملـشتغالت باألعمـال احلـرة وسـيدات             . التنمية االقتصادية 
  .األعمال وممثلو الغرف واالحتادات والكليات واجمللس الوطين للمرأة

ن توافـق يف اآلراء بـشأن صـياغة مـشروع قـانون يكفـل             عفرت هذه االجتماعات    وأس  
  .املساواة بني املرأة والرجل يف األعمال التجارية

املنتــدى االحتــادي للفتيــات والفتيــان، حيــث يــتمكن األطفــال مــن مناقــشة مــشاكلهم     
عطـاء فعاليـة حلـق    ومن املقرر عقد منتدى احتـادي للفتيـات والفتيـان واملـراهقني بغيـة إ              . اخلاصة

هذه اجملموعة يف املشاركة وتشجيعهم علـى االضـطالع بـدور يف العمليـات الدميقراطيـة وهتيئـة                  
 وحلقهـم   ٢٦٠٦١فرص للمشاركة يف التنفيذ الفعال لالتفاقية الدولية حلقوق الطفل وللقـانون            

  .يف أال يواجهوا أي متييز وواجبهم يف عدم التمييز ضد آخرين
ــن      ــة ع ــبة دولي ــشتركة ل   صــوب م”موضــوع مناس ــسوق امل ــة كاملــة يف ال بلــدان واطن

مركـز دراسـات الـسياسة الدوليـة        (من أجل سياسة إقليمية ملكافحة التمييـز        “ اجلنويباملخروط  
  .٢٠٠٧نوفمرب /، تشرين الثاين)واملعهد الوطين ملكافحة التمييز وكراهية األجانب والعنصرية

  
  ت واملؤمترات الدوليةعرض التقارير أمام الوكاالت واملنتديا    

تعد الوكاالت املتخصصة للحكومة الوطنية التقارير اليت تقدمها األرجنتني إىل خمتلـف              
الوكــاالت الدوليــة وفقــا للجــداول الزمنيــة املقــررة، فــضال عــن التقــارير الــيت تقــدم إىل خمتلــف  

ت احلكومـة   طلـب املعلومـات هلـذه األغـراض مـن مجيـع جهـا             وُت. املؤمترات واملنتـديات الدوليـة    
  .الوطنية ومن املقاطعات

التقارير الـيت عرضـتها األرجنـتني علـى املـؤمترين اإلقليمـيني التاسـع والعاشـر للمـرأة يف                 
  .٢٠٠٧ و كيتو ٢٠٠٤، مكسيكو )ECLAC(أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

والعــدل بــني املــساواة ” اهلــدف الرابــع، -لأللفيــة التقريــر القطــري لألهــداف اإلمنائيــة   
  ).٢٠٠٧-٢٠٠٥(إدراج مؤشرات جنسانية . ٢٠٠٦، استكمال ٢٠٠٥: “اجلنسني
بلـدان املخـروط   لتقارير عن وضع املرأة يف األرجنتني يف اجتماعات الـسوق املـشتركة               
  ).٢٠٠٧-٢٠٠٤(إمجايل عشرة تقارير : عن موضوع املرأة اجلنويب

واالجتماعيـة لألمـم املتحـدة لرصـد         للجنة االقتـصادية     ١٠+ تقرير وطين ملؤمتر بيجني       
  ).٢٠٠٥(تنفيذ منهاج العمل 

ردود األرجنتني على استبيان تقييم تنفيذ أحكام اتفاقية البلدان األمريكيـة ملنـع العنـف                 
ضــد املــرأة واملعاقبــة عليــه واستئــصاله واتفاقيــة بيلــيم دو بــارا، كمــا طلبتــها جلنــة اخلــرباء املعنيــة 
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معلومــات تكميليــة ). ٢٠٠٦منظمــة الــدول األمريكيــة  (فاقيــة بــالعنف، وهــي آليــة رصــد االت 
  ).٢٠٠٧ و ٢٠٠٦(

وتـــضطلع األرجنـــتني بـــدور فعـــال أيـــضا يف املـــؤمترات واالجتماعـــات الدوليـــة الـــيت     
يستضيفها املؤمتر اإلقليمي للمرأة يف أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب واللجنـة النـسائية                 

ملنظمة الدول األمريكية اليت ترسـل إليهـا األرجنـتني ممـثلني عـن اآلليـة                للبلدان األمريكية التابعة    
الوطنيـــة وعـــن آليـــات املقاطعـــات واملمثـــل الـــدويل اخلـــاص لقـــضايا املـــرأة بـــوزارة اخلارجيـــة  

وقـد كـان ممثلـو األرجنـتني        . األرجنتينية وممثلني عن الفرع التشريعي ومنظمـات اجملتمـع املـدين          
ــائق الــيت جــرت املوافقــة عليهــا يف اجللــسات العامــة،    الرمسيــون أعــضاء يف جلــان الــ  صياغة للوث

وخباصـة جلـسات املـؤمتر اإلقليمـي التاسـع للمــرأة يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكــارييب          
 واملـؤمتر اإلقليمـي العاشـر للمـرأة يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة                ٢٠٠٤املنعقد يف مكسيكو عام     

  ).٢٠٠٧(يتو، إكوادور البحر الكارييب املنعقد يف ك
واضــطلع اجمللــس الــوطين للمــرأة ومكتــب متثيــل املــرأة بــوزارة اخلارجيــة بنــشر الوثــائق    

الدوليـــة املوقعـــة علـــى الـــصعيدين احلكـــومي وغـــري احلكـــومي، وبإعـــداد مقترحـــات لتعـــديل   
توافـق آراء  ”السياسات العامة لألرجنتني حبيث تتضمن االتفاقات اليت جرى التوصـل إليهـا يف         

ــارييب       (“ املكــسيك ــة البحــر الك ــة ومنطق ــا الالتيني ــرأة يف أمريك ــي التاســع للم ــؤمتر اإلقليم ) امل
ــو ” و ــق آراء كيت ــة البحــر     (“ تواف ــة ومنطق ــؤمتر اإلقليمــي العاشــر للمــرأة يف أمريكــا الالتيني امل

  ).الكارييب
ــبريي      ــؤمتر األيـ ــشاركة يف املـ ــشأن  -املـ ــي األول بـ ــام   ” األمريكـ ــنس والوئـ ــوع اجلـ نـ
  ).٢٠٠٧(، سانتياغو، شيلي “ماعياالجت

بلـــدان لشــاركت األرجنـــتني يف االجتمــاع املتخـــصص للمــرأة يف الـــسوق املــشتركة       
وجتـري رئاسـتها بالتنـاوب بـني        . وتعقد هـذه االجتماعـات مـرتني كـل سـنة          . اجلنويباملخروط  

تقطعهـا  وتتقرر خطط العمل اإلقليميـة علـى أسـاس االلتزامـات الدوليـة الـيت           . البلدان املشاركة 
  .البلدان

ــاملرأة         ــع املعــين ب ــاملي الراب ــهاج عمــل املــؤمتر الع ــة املخصــصة ملتابعــة من ــيجني، (اللجن ب
، بتنسيق من املمثـل الـدويل اخلـاص لقـضايا املـرأة بـوزارة اخلارجيـة األرجنتينيـة، كآليـة                   )الصني

ــع املن        ــدنا يف مجي ــا بل ــيت قطعه ــات ال ــذ االلتزام ــاق وطــين لرصــد تنفي ــة ذات نط ــديات تكميلي ت
  .اإلقليمية والدولية املعنية بقضايا املرأة

ــيني مخــس ُمــ     ــشتركة     ّرَشتع ــسوق امل ــؤخرا ال ــذي شــكلته م ــان ال ــدان لعات يف الربمل بل
  .اجلنويباملخروط 
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ع اجمللس الوطين للمرأة، كجزء من عمله املتعلـق بتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين،                 وقّّّّّّّّّ  
ات تتنــاول التعــاون املــشترك بــني الوكــاالت لتنفيــذ اتفاقيــة اتفاقــات إطاريــة مــع خمتلــف الــوزار

وشـهدت الـسنوات القليلـة      . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية بيليم دو بـارا           
املاضية إحراز تقدم يف اجملاالت اليت مل يكن مـن املعهـود أن حيـدث هبـا تفاعـل أو كـان حيـدث                        

 اتفاقـات إطاريــة مـع وزارة الــدفاع الـوطين، ومديريــة     وجـرى التوقيــع علـى  ،هبـا تفاعـل بــسيط  
اخلــدمات الــصحية وجملــس األمــن الــداخلي بــوزارة الداخليــة، وجلنــة البــث االحتاديــة واملعهــد    
الــوطين ملكافحــة التمييــز، واللجنــة الوطنيــة إلدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واملعهــد الــوطين 

ورو ألفـاريز العـام، ومـع منظمـات اجملتمـع           للتعاونيات واالقتصاد االجتماعي، ومستـشفى تيـود      
املـرأة  ”املدين مثل رابطة القاضيات، والرابطة األرجنتينيـة للـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، ورابطـة                

  .، واجلامعات الوطنية، واالحتاد العام للحالقني ومصففي الشعر يف األرجنتني“تعمل
برعايــة جلنــة البــث االحتاديــة الــيت ييز يف اإلذاعــة والتلفزيــون إنــشاء املرصــد املعــين بــالتم  

يــشارك فيهــا املعهــد الــوطين ملكافحــة التمييــز وكراهيــة األجانــب والعنــصرية، واجمللــس الــوطين 
  .للمرأة

  
  السلطة القضائية    

 علـى إنـشاء مكتـب    ٣٩/٦) Acordada(وافقت احملكمة االحتادية العليا مبقتضى األمـر      
  .٤٠/٦افقة على نظم تشغيله مبوجب األمر وجرت املو. ملعاجلة حاالت العنف العائلي

يتعلق بذلك، نبهت احملكمة العليـا إىل عـدم إمكانيـة وصـول جمموعـة معينـة مـن                  وفيما    
 إىل الـسلطة  األشخاص الذين ميرون بظروف ضعف خاص بسبب تضررهم من العنف العـائلي     

ت املقدمـة الختـاذ قـرار       وأشارت احملكمة أيضا إىل العدد املتزايد من مثل هذه النـزاعا         . القضائية
بشأهنا من جانب القضاة الذين يعربون عن قلقهم بشأن إجياد وسـائل انتـصاف عاجلـة ملعاجلـة                  

  .تلك احلاالت
أو الواليـة   “  شـأن العدالـة    ءإعـال ”ا القرار على الوالية الدستورية العامة لــ         ذويرتكز ه   

 الفـرص واملـساواة يف املعاملـة        ابيـة تـضمن تكـافؤ     لتشريع وتعزيز تـدابري إجي    ”الدستورية اخلاصة   
املـــادة (“ علـــى حنـــو صـــادق، واالنتفـــاع الكامـــل بـــاحلقوق املكرســـة يف الدســـتور وممارســـتها

، كما يرتكز علـى املعـايري الدوليـة العديـدة الـيت جتـرب الدولـة علـى كفالـة الوصـول              ])٢٣[ ٧٥
ــدابري محائ    ــة، واختــاذ ت ــة يف ظــل ظــروف املــساواة احلقيقي ــة يف بعــض  الفعــال إىل العدال ــة فوري ي

ووجـدت احملكمـة أيـضا أن أهـم مطالـب قـضاة األسـرة               . احلاالت ملنع إيذاء أشخاص حمرومني    
الفريـق املتعـدد االختـصاصات التـابع لـوزارة العـدل واملـوظفني الفنـيني هبيئـة                   التغلب على تأخر  
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وعــالوة علــى ذلــك، . يل عنــد وجــود حــاالت خطــرالطــب الــشرعي يف تقــدمي التــشخيص األّو
  . ضمان التمثيل القانوين اجملاينجيب

  فقه القضاء    
  يف شؤون العمل    

اعتربت الغرفة الثالثة للمحكمة الوطنية للعمل أنه عندما يثبت أن املـدعي كـان ضـحية حتـرش،       
وجيـب اعتبـار    . جيب أن تكون هناك تعويضات عـن اإلصـابة العقليـة الـيت جـرى التـسبب فيهـا                  

 مشتركة عـن الـسماح بوجـود مثـل هـذه احلالـة غـري                كبار موظفي الشركة مسؤولني مسؤولية    
  ).٢٠٠٧يوليه / متوز١٢، Veira  Mónica  v. Editorial Perfil S.A(املشروعة 
ة حملكمة العمـل الوطنيـة حكمـا بأنـه يف حـاالت التجمهـر، أو                وأصدرت الغرفة السابع    

ن انتــهاكات التحــرش العقلــي أو اجلنــسي، أو التمييــز، أو خفــض الرتبــة، أو أي نــوع آخــر مــ  
ــدما يثبــت ادعــاء     علــى احملكمــة العمــل،   أن تراعــي مؤشــرات احلقــائق الــيت جيــب إثباهتــا، وعن

 .Rybar Héctor H v(الضحية، يكون على صاحب العمل أن يثبت حدوثـه علـى أسـاس آخـر     

Banco de la Nación Argentina، ٢٠٠٧يونيه / حزيران٨.(  
حـىت إذا زاد الوقـت بـني الفـصل     ”نيـة أنـه   اعتـربت الغرفـة األوىل حملكمـة العمـل الوط    و  

، )قــانون عقــود العمــل (LCT مــن الــ  ١٧٨ســبعة أشــهر ونـصف مبقتــضى املــادة  عــن والـوالدة  
فــاملهم يف تلــك احلــاالت احلمايــة الــيت يقرهــا القــانون للحامــل ولألمومــة، الــيت جيــب أن تــسود 

 Coronel Marisa v. Cosméticos (“بغض النظر عن الفترة الزمنيـة الـيت جـرت فيهـا األحـداث     

Natura S.A.، ٢٠٠٦يوليه / متوز٢١.(  
أصــدرت الغرفــة اخلامــسة حملكمــة العمــل الوطنيــة حكمــا بــأن الفــصل غــري املــربر أو   و  

الفــصل التعــسفي عمــل غــري مــشروع ينتــهك احلقــوق الدســتورية الــيت حتظــر الفــصل التعــسفي  
انـاة مـن جـراء التمييـز التعـسفي          وحتمي االستقرار الوظيفي، وبـأن احلـق يف عـدم التعـرض للمع            

وبالتايل، فانتهاكها خيول للعاملني أن يطالبوا ببطالن قـرار الفـصل   ): jus cogens(قاعدة قطعية 
، وخباصـة إذا ثبـت أن املوظـف تعـرض           ٢٣٥٩٢واإلعادة إىل الوضع الـسابق مبقتـضى القـانون          

  ).٢٠٠٦يونيه / حزيران١٤، P:V:M v. S:T: S:Aقضية (للتمييز 
ــانون    طبو   ــة القـ ــل الوطنيـ ــة العمـ ــعة حملكمـ ــة التاسـ ــل  ٢٣٥٩٢قـــت الغرفـ ــاء عمـ  إللغـ

)Greppi Laura Karina c Telefónica de Argentina S.A. ،٢٠٠٥ بشأن الفصل.(  
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   من القانون اجلنائي٢‐ ٨٦تطبيق املادة     
  :ال يعاقب على اإلجهاض الذي جيريه طبيب مرخص مبوافقة احلامل  
نــه إذا كــان احلمــل نتيجــة اغتــصاب أو هتــك عــرض امــرأة  علــى أ٢-٨٦تــنص املــادة   

  .معاقة ذهنيا، جيب احلصول على موافقة ممثلها الشرعي بغية إجراء اإلجهاض
 من القانون اجلنائي اليت تـشري إىل حـاالت اإلجهـاض            ٢-٨٦وفيما يتعلق بإنفاذ املادة       

ــق، أصــ     ــها، وردا علــى الطعــون بعــدم إمكــان التطبي درت حمكمــة العــدل  الــيت ال جتــري معاقبت
 شــخص عــدمي االســم يولــد عــام  RLM” ٩٨٨٣٠مبقاطعــة بــوينس أيــرس حكمــا يف القــضية  

، وبأنـه بالتـايل ال ميكـن        ٢-٨٦، بأن التـصريح القـضائي غـري مطلـوب لتطبيـق املـادة               “٢٠٠٦
القاعـدة   احلمـل طاملـا اختـذ املهنيـون الطبيـون قـرارا مبوجـب          إسـقاط ممارسـة   إصدار حظـر ضـد      

 فنون املعاجلة بإبالغ حكومة املقاطعة هبذه احلالة وحثهـا علـى تـوفري املـساعدة                قواعدمن  ) ب(
ــا         ــاء باحتياجاهت ــا والوف ــل وعالجه ــصحية للحام ــة ال ــة الرعاي ــة لكفال ــصحية الالزم ــدابري ال والت

  .االجتماعية األساسية
 يف القـضية    ٢٠٠٦أصدرت حمكمة العدل العليا يف مقاطعة مندوزا حكما مماثال عام           و  
٨٧٩٨٥ ،”Gazzoli Ana Rosa s/ per saltum“.  

  
  تطبيق االتفاقية: القسم اخلاص    
  ٥املادة     

). ٢٣(يوجد تشريع يتناول العنف األسري على الصعيد الوطين ويف مجيع املقاطعـات               
  املناسـب  وقـت التقـرر   ، وتتـضمن قواعـد      وتقر مجيع هذه القوانني االختـصاص القـضائي املـدين         

ــق دون ل ــائي يف القــضايا املالئمــة   املــساس ب تفــضيل هــذا الطري ــدخل اختــصاص القــضاء اجلن . ت
الختـصاص القـضائي الـذي    لاملعيـار القطعـي   هي ه ة منعانااملوستكون شدة الضرر الذي جتري   

  .ينفذ
اتفاقيــة بيلــيم دو بــارا يف مجيــع أحنــاء األراضــي الوطنيــة ألنــه مبقتــضى تــشريعنا  وتطبــق   

ــة أســبقية علــى   ــرارات يف   .  القــانون احمللــي تكــون لالتفاقيــات الدولي وجيــري تقــدمي مــشاريع ق
الكونغرس الوطين لتحقيق االعتـراف الـصريح باتفاقيـة بيلـيم دو بـارا بوصـفها معاهـدة حلقـوق          

  .اإلنسان، مما مينحها رتبة دستورية
ويوجد مبجلس النواب جلنـة معنيـة باألسـرة واملـرأة واألطفـال واملـراهقني يـتعني عليهـا              

 ،ألة أو مشروع قانون فيما يتعلق بتنظيم وتنمية وتوطيد األسـرة داخـل اجملتمـع       النظر يف أية مس   



CEDAW/C/ARG/6  
 

08-49967 33 
 

ــة وإرشــاد األطفــال واملــراهقني   ــرأة وظروفهــا وإدماجهــا يف اجملتمــع ككــل   ،ومحاي .  ومركــز امل
وترصد اللجنة أيضا االمتثال التفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز              

ان معنيــة باألســرة واملــرأة  ئــات التــشريعية باملقاطعــات أيــضا جلــ  ظــم اهلي ولــدى مع.ضــد املــرأة
  .والطفل

وتعمل وحدة املساعدة الشاملة لضحايا اجلرمية التابعـة ملكتـب املـدعي العـام منـذ عـام                    
ــة   ١٩٩٨ ــسية واالجتماعي ــة والنف ــساعدات القانوني ــة امل ــشئت وحــدة   . ، مقدم ــك، أن ــد ذل وبع

ــام لتلقــي    ــسالمة    خاصــة مبكتــب النائــب الع ــة ضــد ال ــق يف اجلــرائم املرتكب ــشكاوى والتحقي ال
وتشكل هذه الوحـدة نقطـة بؤريـة    . اجلنسية واالجتار باألشخاص واالستغالل اجلنسي لألطفال   

فيمــا يتعلــق باالجتــار بالبــشر، كمــا جتمــع املعلومــات ومتركزهــا بغيــة التعــرف علــى الــضحايا،    
وتعمـل  . جديدة للتحقيـق إذا لـزم األمـر   ومساعدهتم وحماكمة املسؤولني، ووضع استراتيجيات    

  .الوحدة أيضا على توعية املؤسسات باملشكلة وتدريب املوظفني العموميني
وقد أجازت بعض املقاطعات نظما وأحكاما إداريـة أخـرى تتعلـق بـالعنف اجلنـساين،                  

  .كما يرد أدناه
 ٢٠٠٣ديـــسمرب /أجـــازت اإلدارة الـــصحية مبدينـــة بـــوينس أيـــرس يف كـــانون األولو  

بروتوكول عمل لضحايا االغتصاب يطالب بتزويدهم بعقـاقري عاجلـة ملنـع احلمـل، فـضال عـن                  
اإليدز، وينص بروتوكـول العمـل علـى        /أدوية للوقاية من األصابة بفريوس نقص املناعة البشرية       

املستـشفى العـام    : ويطبـق هـذا الربوتوكـول يف مستـشفيات عديـدة          . آجال زمنيـة لبـدء العـالج      
ــاد  ــراض احلـ ــشفى ا   -ة لألمـ ــاريز، ومستـ ــودورو الفـ ــور تيـ ــة  دكتـ ــراض املعديـ ــور - ألمـ  دكتـ
ــسكو ج ــونيز. فرانسيـ ــانو ،مـ ــشفى بريوفـ ــرار  .  ومستـ ــسام   ١٤٠/٠٤ويطالـــب القـ ــع أقـ  مجيـ

ومكاتب شرطة املدينة اليت تتلقى شكاوى بشأن جرائم ضد السالمة اجلنسية بـإبالغ الـضحايا         
  .ملستشفياتبإمكان احلصول على مساعدة طبية فورية يف تلك ا

وتنفذ اإلدارة العامة املعنية بـاملرأة والتابعـة ملدينـة بـوينس أيـرس برنـامج رعايـة ضـحايا                     
  .اجلرائم اجلنسية

محايــة ورعايــة  ” بــشأن ٤٠١٣ القــانون ٢٠٠٣ميــسيونس عــام  أجــازت مقاطعــة  و  
. يقـه  ووزارة الصحة باملقاطعة مسؤولة عن تطب      ،“ضحايا اجلرائم املرتكبة ضد السالمة اجلنسية     

ويقدم مكتب النائب العام باملقاطعة نصيحة قانونية جمانية، وتدريبا ودعما فيمـا يتعلـق بالتقـدم                
ووزارة الـشؤون احلكوميـة مـسؤولة عـن القيـام بالترتيبـات             . بشكاوى إذا قررت الضحية ذلك    

  .الالزمة يف أقسام الشرطة من أجل تلقي الشكاوى أو البيانات
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ســـجال للجـــرائم ٢٠٠٤ لعـــام ٧٢٢٢تـــضى القـــانون أنـــشأت مقاطعـــة منـــدوزا، مبقو  
املقاطعة، الذي يقوم بإبالغ احملكمـة العليـا        باملرتكبة ضد السالمة اجلنسية يف إطار نظام العدالة         

ويتــضمن هــذا الــسجل بيانــات شخــصية وبدنيــة، وتــاريخ اإلدانــة، والعقوبــة    . املقاطعــةتلــك ب
شــخاص املــدانني بارتكــاب جــرائم    الــصادرة، ومعلومــات قانونيــة خلفيــة أخــرى تتعلــق باأل     

ستكمل املعلومـات بـصور فوتوغرافيـة وسـجالت احلمـض النـووي الـربيب املنــزوع                 وتُـ . جنسية
  .األكسجني

ــة كــوري واعتمــدت م   ــانون قاطع ــام ٥٦٦٥ينتس الق ــدعو إىل وضــع  ٢٠٠٥ يف ع ، وي
 والوكـاالت   بروتوكول لألعمال املشتركة اليت تضطلع هبا وزارة الصحة وإدارة التنمية البشرية          

  .األمنية من أجل منع العنف اجلنسي ومعاجلة ضحاياه ورعايتهم
ــرار         ــرس مبقتــضى الق ــوينس أي ــصحة يف مقاطعــة ب ــت وزارة ال  علــى ٣٠٤/٠٧ووافق

ــساعدة           ــسي وم ــف اجلن ــف األســري والعن ــع العن ــن أجــل من ــات م ــامج صــحي يف املقاطع برن
 اإليـذاء واإلجهـاض غـري    الضحايا، مع بروتوكـوالت حتكـم الكـشف عـن اإلنـاث مـن ضـحايا            

وتطبيــق هــذه الربوتوكــوالت يف النظــام    . اجلنــائي ومــساعدهتن وعــالج ضــحايا االغتــصاب    
  .الصحي باملقاطعات أمر إلزامي

ويوجد مبقاطعة توكومان جلنة تنـسيق لألعمـال احلكوميـة لـصاحل املـرأة، وقـد أنـشأت                    
 مـع التركيـز بـصفة خاصـة         الذي يعد معلومـات عـن وضـع املـرأة،         “ مرصد املرأة ”هذه اللجنة   

  .على قضييت العنف والصحة
  

  خطوط هاتفية ساخنة    
نشئت خطوط هاتفيـة سـاخنة جمانيـة يف عـدد مـن الواليـات القـضائية، وذلـك ضـمن                   أُ  

الربامج املتنوعة للمقاطعات لرعاية ضحايا العنف األسـري واإليـذاء اجلنـسي للنـساء واألطفـال              
  :واملراهقني
 ســاعة لإلبــالغ عــن العنــف ضــد ٢٤رس خــط مباشــر يعمــل يوجــد مبدينــة بــوينس أيــ  

لإلبــالغ عــن العنــف ضــد األحــداث، وهــو ] “قــل يل” [Contameاملــرأة، فــضال عــن خــط الـــ 
  .من الساعة التاسعة صباحا إىل الساعة التاسعة مساءمتاح على الصعيد الوطين 

] “مــساعدة الــصغار”[“ Cuida Niños”ويوجــد يف مقاطعــة بــوينس أيــرس خــط الـــ   
وخدمــه لالســتجابة إىل حــاالت العنــف األســري تعمــل مــن يــوم االثــنني إىل يــوم اجلمعــة مــن    

وتوجـد أيـضا خدمـة      . ن باجملـان  ااخلدمتهاتان  و. الساعة الثامنة صباحا إىل الساعة الرابعة مساء      
، وحييل برنامج اإلناث من ضحايا العنف املكاملات مـن          )٩١١(لطوارئ يف املقاطعات    لهاتفية  
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املـستوى األول مـن االسـتجابة لإلنـاث مـن ضـحايا العنـف               ”إىل مركز معني من أجـل       اخلدمة  
، ويعمل هبذا املركز عاملون فنيون مدربون على تناول العنـف اجلنـساين وجمهـزون               “ورعايتهن

 سـاعة يوميـا،     ٢٤ويعمـل املركـز     . لالستجابة بشكل فـوري باسـتخدام املـوارد التقنيـة املناسـبة           
 املقاطعة والبلدية واملنظمات االجتماعية لتقدمي اإلرشـاد واملـساعدة          حيث ينسق موارد حكومة   

إىل ضحايا العنف من اإلناث مبقتـضى اتفاقـات معينـة إلحالـة وعـالج احلـاالت ومتابعتـها بعـد            
ــة    ــة والرعاي وتــضم هــذه الــشبكة وكــاالت املقاطعــة   . ذلــك مــن خــالل شــبكة املقاطعــة للوقاي

ــانون    ــق الق ــسؤولة عــن تطبي ــ١٢٥٦٩امل ــف األســري  ب ــات،   : شأن العن ــرأة باملقاطع جمــالس امل
وتوجـد فرقـة عمـل مـشتركة        . ووزارة التنمية البشرية واألسرة، ووزارة األمن، ووزارة الصحة       

بني الوكاالت على صعيد املقاطعات تعمل اآلن على إقامة نظـام شـامل مـن أجـل منـع العنـف                     
  .األسري وعالجه

: ديها أيــضا خطوطهــا الــساخنة اجملانيــة وبعــض البلــديات يف مقاطعــة بــوينس أيــرس لــ    
 ســاعة ٢٤وعلــى ســبيل املثــال، يوجــد لــدى بلديــة مالفينــاس أرجنتينــاس خــط ســاخن يعمــل    

كجزء من برناجمها ملنع إيذاء األطفال وإسـاءة معاملتـهم؛ وتوجـد خدمـة احتـاد تـدعيم األسـرة                    
  .نغامليببلدية املريانيت براون؛ ومركز الوقاية اجملتمعية ببلدية هور

ونس وسان خوان وسانتافيه وكوردوبـا      يويوجد يف مقاطعات تشاكو وفورموزا وميس       
ــع أحنــاء كــل مقاطعــة مــن أجــل اإلبــالغ عــن حــاالت العنــف         ــة يف مجي خطــوط ســاخنة جماني

  .األسري
  

  املآوى    
وقـد أجـرى اجمللـس      . يزداد الطلب يف مجيع أحناء البلد على إنشاء وتنفيذ مـآوى املـرأة              

ردا يف مجيــع أحنــاء الدولــة علــى الــصعيدين العــام واخلــاص للمرافــق واملــآوى  الــوطين للمــرأة جــ
. ويوجد اقتراح خبدمات موحدة للمـآوى     . وغريها من وسائل محاية اإلناث من ضحايا العنف       

ــاك و ــآ  ١٢هن ــن امل ــاحلوى م ــات   ةكومي ــى صــعيد املقاطع ــرس   ( عل ــوينس أي ــة ب ــا مدين ــا فيه ) مب
  :جات املعنية يف كل والية قضائيةمأوى بالبلديات للوفاء باالحتيا ١٢ و

هـذه املـآوى بالنـساء الـاليت      حـد   ويهـتم أ  . توجد ثالثـة مـآوى يف مدينـة بـوينس أيـرس             
 سـنة ويكـن معرضـات خلطـر بـدين وعقلـي واجتمـاعي               ٢١يتعرضن للـضرب ويتجـاوزن سـن        

 ســنة والبنــات دون ســن ١٣دون ســن األوالد (شــديد بــسبب العنــف األســري، مــع أطفــاهلن  
 نفـسية وطبيـة واجتماعيـة       ات ويوفر هذا املأوى أماكن لإلقامة، كمـا يقـدم مـساعد           ).سنة ١٥

ويـــستقبل املـــأوى الثـــاين الـــشابات .  امـــرأة٢٥ه اســـتيعاب عـــدد يـــصل إىل ميكنـــوقانونيـــة، و
  .ألمدواملراهقات، أما املأوى الثالث فهو قصري ا
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ــرس مأويــ      ــوينس أي ــة ب ــديرمها جملــس   اويوجــد يف مقاطع ــضحايا العنــف ي ــة ن ل املقاطع
  .لألسرة والتنمية البشرية

ويوجد يف سان خوان مأوى يديره برنامج منع العنف ضد املـرأة، التـابع إلدارة تعزيـز          
  ).وزارة التنمية البشرية(وتنمية املرأة 

ونس مأوى تديره إدارة مكافحة العنف األسـري التابعـة ملكتـب املـرأة         يويوجد يف ميس    
  .ماعييف األسرة بوزارة الرفاه االجت

  .ويوجد يف إنتري ريوس مأوى مبدينة بارانا يديره جملس األطفال باملقاطعة  
  .ويوجد يف مقاطعة فورموزا مأوى تديره إدارة الشؤون االجتماعية  
ويوجد يف مقاطعة سانتافيه مـأوى يف مدينـة روسـاريو تـديره أمانـة األطفـال واألسـرة                     
  .باملقاطعة
  .رة العمل االجتماعيويوجد يف نيوكوين مأوى تديره وزا  
  .ويدير برنامج مكافحة العنف األسري باملقاطعة مأوى يف مقاطعة سالطا  
  :وى البلدية املذكورة آنفا يف الواليات القضائية لبلديات خمتلف املقاطعاتآوتقع امل  
ــا بالنكــا، واســتبان إتــشف يف ب   ، ومــار ديــل بالتــا، ومورينــو، وبينامــار،  ريالــديات باهي

ــارتني، و  ســاالديللو، و ــ٢٥وســان م ــرس   دمي ــوينس أي ــة ب ــودورو  . ايو مبقاطع ــدييت كوم ويف بل
  .ساريو مبقاطعة سانتافيهوكما يوجد مأويان يف ر. ريفادافيا، وإسكويل مبقاطعة تشوبوت

  . مأوى يف خمتلف أحناء البلد حتت رعاية منظمات اجملتمع املدين٣١ويوجد   
 مثــل املستــشفيات أو الفنــادق أو ويوجــد يف بلــديات كــثرية أشــكال بديلــة للمــآوى،   

  ).تعمل على حنو رمسي أو غري رمسي(بيوت األسرة 
ى أوولدى جملس املرأة مبقاطعة كوردوبا برنامج ملساعدة ضـحايا العنـف األسـري ومـ                

  .للنساء واألطفال من ضحايا االعتداء اجلنسي
لعنــف وأجــازت مقاطعــة إنتــري ريــوس مــؤخرا قانونــا بإنــشاء مــآوى مؤقتــة لــضحايا ا   

  .األسري واالعتداء اجلنسي
  

  جمموعات املساعدة الذاتية    
عــادة مــا يكــون لــدى املكاتــب الــيت تتنــاول العنــف العــائلي ضــد املــرأة علــى صــعيد        

وتتخــذ هــذه اجملموعــات  .  املــساعدة املتبادلــةأواملقاطعــات جمموعــات تعــزز املــساعدة الذاتيــة  
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وتتـضمن أفرقـة الرعايـة يف معظـم     . رد املتاحـة أشكاال متنوعة بناء على مفهومها النظـري واملـوا   
رون مقـابالت ويقـدمون عالجـا علـى حنـو فـردي              أخصائيني نفـسيني مهنـيني جيـ       هذه اخلدمات 

وميكن أن ينسقوا أيضا جمموعات للمساعدة الذاتية ويشركوا أخصائيني اجتماعيني، باإلضـافة            
  .وغريه من التخصصاتإىل حمامني، كما ميكنهم أن يشركوا مهنيني يف اجملال الطيب 

وُتـشكَّل  . ويوجد تقدم مطرد يف تشكيل جمموعات ملعاجلـة الرجـال املتـسمني بـالعنف               
بصفة رمسية جمموعات للمساعدة املتبادلة من أجل الرجـال املتـسمني بـالعنف يف مكتـب املـرأة                  
حبكومــة مدينــة بــوينس أيــرس، وخدمــة االســتجابة حلــاالت العنــف اجلنــساين بــإدارة االنــدماج  

  .اجملتمعي مبقاطعة إنتري ريوس وإدارة األسر مبقاطعة نيوكوين
ــذها ملعاجلــة         ــرامج جيــري تنفي ــدوزا ب ــوينس أيــرس ويف مقاطعــة من ــة ب ويوجــد يف مدين

  .مشكلة العنف بني العشريين غري املتزوجني
  

  خدمات الشرطة املتخصصة من أجل املرأة    
وحـدة شـرطة    ” ٢٥ بـوينس أيـرس      أنشأت األمانة اجلنسانية لوزارة األمـن يف مقاطعـة          
تعمل مع جمموعات متعددة التخصصات وتطبق بروتوكوال للرعاية اخلاصة مـن أجـل             “ نسائية

وتوجـد مرافـق    . وقـد أعـدت مقاطعـة سـالطا أيـضا بروتوكـول عمـل             . حاالت العنف األسري  
، والريوخــا )٢(، وتــشوبوت )٢(متخصــصة مــن هــذا النــوع أيــضا يف مقاطعــات ميــسيونس   

  ).٧(، وسالطا )١(، وكاتاماركا )١(، وجوجوي )٢(ريينتس ، وكو)٢(
 أحــد تقــارير مكتــب تنــسيق الــسياسات اجلنــسانية بــوزارة األمــن يف مقاطعــة وجــاء يف  

أنـه قـد   باملقاطعـة،  “ وحـدة شـرطة نـسائية   ” ٢٥بوينس أيرس، وهي الوزارة املـسؤولة عـن الــ        
ــساء يف عــام   ٢٢ ٢٣٦تلقــي جــرى  ــاك  ، بينمــا ك٢٠٠٦ شــكوى مــن الن  ٣٣ ١٨٠انــت هن

ــام   ــي   . ٢٠٠٧شــكوى يف ع ــوم التنظيم ــب املرس ــانون   ٢٨٧٥/٠٥ويطال ــشري إىل ق ــذي ي ، ال
 ملقاطعــة بــوينس أيــرس، وحــدات الــشرطة املتخصــصة هــذه بتنــاول   ١٢٥٦٩العنــف األســري 

شكاوى العنف األسري، سواء تضمنت جـرائم أم ال، وأن حتيلـهم فـورا إىل الـسلطة القـضائية                   
  .املختصة

  
  س الوطين للمرأةاجملل    

اجمللس الوطين للمرأة هو اهليئـة املـسؤولة عـن رصـد تطبيـق اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                        
  .أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية بيليم دو بارا
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ونظرا ألن األرجنتني بلد احتادي، فمـن األمهيـة القـصوى أن يكـون للمجلـس الـوطين                     
مـرأة، بتمثيـل مـن مجيـع املقاطعـات، بغيـة تنـسيق              ، وهي اجمللـس االحتـادي لل      خاصةللمرأة هيئة   

ــ .وتنفيــذ الــسياسات الــيت تــستهدف املــرأة يف مجيــع أحنــاء البلــد    ــة عمــل يف عــام  ِكوُش لت جلن
 بتنسيق من اجمللس الوطين للمرأة، وتكونت من أعضاء اجمللس االحتادي من مقاطعـات              ٢٠٠٦

ــة،  ) أ: (خمتلفــة، وهــي تــستهدف  ــع املطالــب  ) ب( و مناقــشة حمتويــات خطــة عمــل وطني جتمي
  .الرئيسية والتجارب والتطورات املبتكرة يف كل مقاطعة

ــة للقــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة يف         ويعمــل املركــز علــى حتــضري خطــة عمــل وطني
) CNCPS(وحتقيقا هلذا الغرض، شكل اجمللس الـوطين لتنـسيق الـسياسات االجتماعيـة              . األسرة

 عــن وزارات العــدل والداخليــة والــصحة والتعلــيم  جلنــة مــشتركة بــني الوكــاالت تــضم ممــثلني 
  . بتنسيق من اجمللس الوطين للمرأة،والتنمية االجتماعية وما إىل ذلك

املــرأة والــروابط األســرية ” عــن ٢٠٠٤نــوفمرب /وعقــد مــؤمتر وطــين يف تــشرين الثــاين   
، وذلـك كجـزء مـن       “صوب خطـة وطنيـة للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة              . اخلالية من العنف  

وكان الغـرض   . هود اجمللس الوطين للمرأة بغية التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن تلك اخلطة            ج
وحـضر اجللـسة   .  اجلهـود لبنـاء وتنفيـذ خطـة وطنيـة          حشدإرساء أساس وبناء توافق يف اآلراء و      

عون وأخصائيون أجانـب ووكـاالت حكوميـة ومنظمـات للمجتمـع املـدين علـى الـصعيد                  مشّر
وقـدمت عـروض مـن      .  شـخص  ١ ٣٠٠وجتاوز جمموع احلاضـرين     . طعاتالوطين وصعيد املقا  

ــثلني ــنممـ ــيم عـ ــن، والقـــضاء،   ، والـــصحة، وزارات التعلـ ــة، وقـــوات األمـ ــة االجتماعيـ  والتنميـ
  .واألكادمييني والباحثني، ومنظمات اجملتمع املدين واحلركات االجتماعية

إطــاري بــشأن  علــى اتفــاق ٢٠٠٥وكنتيجــة لعقــد ذلــك املــؤمتر، جــرى التوقيــع عــام    
التعــاون املــشترك بــني الوكــاالت بــني فــرع األمــن بــوزارة الداخليــة االحتاديــة واجمللــس الــوطين   
للمرأة من أجل االضـطالع مبـشاريع مـشتركة يف جمـاالت التـدريب والبحـث والتعزيـز والنـشر           

 قطعتـها   والتنمية فيما يتعلق باملشاكل ذات األمهية املشتركة بغية تعزيـز وإنفـاذ االلتزامـات الـيت               
األرجنــتني عنــد املوافقــة علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واتفاقيــة    

  .ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصالهالبلدان األمريكية 
وشارك اجمللس الـوطين للمـرأة يف برنـامج األمانـة التنفيذيـة جمللـس األمـن الـداخلي مـن                  

طة واألمن والتحديث املهين هلا من خـالل حلقـات دراسـية وحلقـات           أجل تدريب قوات الشر   
وعقـدت سـبعة اجتماعـات    . عمل عقدت يف مجيع أحناء البلد بشأن العنف األسري واجلنـساين     

وجـرى تــدريب حــوايل  . ن مجيـع املقاطعــات عــ مـع ممــثلني  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥إقليميـة يف عــامي  
ــوات األمــن   ١ ٢٠٠ ــوظفي ق ــدمت عــروض يف .  مــن ضــباط وم  هــذه احللقــات الدراســية   وق
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ــوطين وصــعيد املقاطعــات عــن خمتلــف جوانــب العنــف األســري         ــصعيد ال ــى ال املتخصــصة عل
 وعقـدت حلقـات عمـل تعـرف فيهـا املـشاركون علـى تـشريع املقاطعـات واتفاقيـة                     ؛واجلنساين

بيليم دوبارا، كما تقدموا مبقترحات عمل ومقترحات منهجية تناسب كل مقاطعة بغية تقـدمي              
  .ة الواجبة إىل ضحايا العنف حرصا على حتاشي تعرضهم إليذاء ثانويالرعاي

وكان من النتائج األخرى لالتفاق اإلطاري واحللقات الدراسـية اإلقليميـة إنـشاء جلنـة                 
عاملة تضم ممثلني عن اجمللس الوطين للمرأة وإدارة األمن وقوات األمن األخـرى، وقـد أعـدت                 

الشرطة الستخدامه يف مجيع أحناء البلد بغيـة حتـسني الرعايـة    حا ألعمال اللجنة بروتوكوال مقترَ  
واالحتواء واملعلومـات واإلحالـة إىل خـدمات أخـرى إىل أقـصى حـد، مـع احتـرام التـشريعات                     

ــة  ــة   . واخلــصائص احمللي ــسلطات املعني ــدِّم مــشروع الربوتوكــول هــذا إىل ال وتوجــد خطــط  . وقُ
 بغيـة تنفيـذ بروتوكـول    ٢٠٠٨ التقنيـة يف عـام   ملواصلة احللقـات الدراسـية التدريبيـة واملـساعدة      

  .العمل يف مجيع أحناء البلد
ولدى اجمللس الوطين للمـرأة فريـق تقـين متخـصص مـسؤول عـن التـدريب واملـساعدة                     

 الوطين للتدريب وتقدمي املـساعدة التقنيـة والتوعيـة         جالربنام”التقنية اللذين يقدمهما من خالل      
اتـصال دائـم مـع اهليئـات األخـرى للحكومـة          ب هـذا الفريـق      فظتوحيـ . “بشأن العنف ضد املـرأة    

ويقـدم الفريـق أيـضا معلومـات تتعلـق بالرعايـة            . الوطنية واملقاطعـات ومنظمـات اجملتمـع املـدين        
  .ويقوم باإلحاالت استجابة لالستفسارات الفردية

وتضمنت األنشطة يف السنوات القليلـة املاضـية حلقـات دراسـية تدريبيـة للمـدربني يف                   
ملنظمات احلكومية وغـري احلكوميـة علـى الـصعد احملليـة واإلقليميـة والبلديـة، وتزويـدهم مبـواد                    ا

وتنظم مكاتـب املـرأة باملقاطعـات    . ميكنهم استعماهلا من أجل نقل معرفتهم على الصعيد احمللي        
 الــصحة والتعلــيم  ت البلــديات هــذه احللقــات الدراســية الــيت حيــضرها العــاملون يف جمــاال       أو

  .، وقوات األمن، ومنظمات اجملتمع املدين يف كل والية قضائيةوالقضاء
وجرى تقدمي أنشطة تدريبية أخرى ملوظفي الربامج واملكاتـب اإلقليميـة والعـاملني هبـا                 

بــوزارة التنميــة االجتماعيــة، واملــشاركني يف مــشاريع ميوهلــا برنــامج تــدعيم األســرة وبنــاء رأس 
 من أجل املرأة واملنتفعني هبمـا، واملنظمـات غـري احلكوميـة             املال االجتماعي والربنامج االحتادي   

وجـرى  . مثل النقابات العمالية، والرابطـات االجتماعيـة ورابطـات األحيـاء واجملتمعـات املدنيـة              
 شخصا على حنو غـري مباشـر        ١٦ ٣٥٠ مدربا على حنو مباشر، و       ٣ ٢٧٠تدريب ما جمموعه    

)٢٠٠٧-٢٠٠٤.(  
ــوطين للمــرأة ا     ــريفيني    ووقــع اجمللــس ال ــيين للعمــال ال ــا مــع االحتــاد األرجنت ــا إطاري تفاق

ومبقتـضى هـذا االتفـاق، عقـد عـدد مـن احللقـات              . )UATRE(وعمال حتميل السفن وتفريغهـا      
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ــة تــدريب مــوظفي وحــدة املــرأة باالحتــاد، فــضال عــن األخــصائيني     ٢٠٠٧الدراســية عــام   بغي
تقـدمي مـساعدة تقنيـة مـستمرة ومـواد          ويوجد التزام أيـضا ب    . االجتماعيني ومدريب حمو األمية به    

إلعــادة التــدريب مــن خــالل الــشبكة النــسائية الوطنيــة وبرنــامج حمــو األميــة يف الريــف التــابعني 
  .لالحتاد، بغية الوصول إىل الريفيات يف مجيع أحناء البلد

ويقدم اجمللس الـوطين للمـرأة املـساعدة التقنيـة بغيـة صـياغة وتنفيـذ وإجـراء التقييمـات                
: ئية ملشاريع مكافحة العنف األسري والعنـف ضـد املـرأة، الـيت متوهلـا الوكالـة بـدعم دويل             النها
ــال االجتمــاعي و     ٥٦ ــاء رأس امل ــدعيم األســرة وبن ــامج ت ــشروعا لربن ــشروعا للخطــة  ٢٨ م  م

  .االحتادية من أجل املرأة
ويضع اجمللـس الـوطين للمـرأة نظامـا للمعلومـات والرصـد للعنـف العـائلي ضـد املـرأة،                       

أداة لتــسجيل احلــاالت وبرناجمــا حاســوبيا إلدخــال املعلومــات  ذا النظــام  هلــ اجمللــسوقــد صــمم
ستخدم هذه األداة لتقدير مدى انتشار أو حدوث الطلب املؤسسي، أي احلـاالت             وُت. وحتليلها

اليت تتناوهلا اخلدمات املتخصصة، فضال عن الصورة الدميغرافيـة االجتماعيـة لألشـخاص الـذين               
اخللفيــة األســرية وأســباب االستــشارة والوضــع العــائلي وتــاريخ إســاءة  (م املــساعدة تقــدم إلــيه

م التدريب واملساعدة التقنية علـى حنـو دائـم          ويقَد). املعاملة ومدة التعرض للعنف وما إىل ذلك      
 مركـزا مـن     ٥٠ويضم السجل املوحد للحاالت اآلن بيانات من        . حفظ سجالت مستكملة  وُت

  .٢٠٠٧نف األسري، باإلضافة إىل عشر خدمات جديدة منذ عام مراكز رعاية ضحايا الع
 ،ويقــوم اجمللــس، مــع مكتــب حقــوق اإلنــسان ووزارة األمــن مبقاطعــة بــوينس أيــرس      
  .Vucetich y Rosendo Marías طالب يف مدرسة ١ ٥٠٠بتدريب 
ويعمل اجمللس مـع اإلدارة االحتاديـة حلقـوق اإلنـسان ومكتـب تكـافؤ الفـرص مبقاطعـة                  

س أيرس ومكتب التنمية االجتماعية ببلدية ال ماتانزا، باإلضـافة إىل املنظمـات واحلركـات               بوين
. االجتماعية، على إرساء األسس لربنـامج عـن العنـف ضـد املـرأة بغيـة تنفيـذه يف تلـك البلديـة                      

  :وجيري تنفيذ األنشطة التالية
  ).حكوميا وغري حكومي( أخصائيا اجتماعيا ٥٣٠تدريب   
أسس وضع منهجية لتقييم املوارد من أجل معاجلة العنـف ضـد   ”: حبثيتنفيذ مشروع    

  .، بالتنسيق مع إدارة العلم والتكنولوجيا“املرأة من خالل التشخيص اجملتمعي املشارك
 علـى اتفاق مع مراقبة اخلـدمات الـصحية مـن أجـل تـدريب األخـصائيني االجتمـاعيني                   

  .منع العنف األسري وعالج ضحاياه
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ــشتركة    ــشطة م ــصحة      أن ــدريب يف جمــال ال ــن أجــل الت ــة م ــصحة االحتادي ــع وزارة ال  م
إضـفاء الطـابع اإلنـساين      ” عـن    ٢٥٩٢٩اجلنسية واإلجنـاب املتـسم باملـسؤولية، ونـشر القـانون            

، واتفـاق   )مدينة بـوينس أيـرس     ( مع املستشفى العام ألغودوس تيودورو ألفاريز      ،“على الوالدة 
االت العنف العائلي ضـد املـرأة وتـدعيم خـدمات           من أجل استعمال وتطبيق السجل املوحد حل      

  .الرعاية لضحايا العنف اجلنسي
مـع املنظمـات احلكوميـة األخـرى     ] “ال لالجتـار ” [No a la Trataاملشاركة يف شـبكة    

جملس حقوق األحداث ومكتب املرأة مبدينة بوينس أيـرس والـصحفيون والنـواب واملنظمـات               (
اجتذاب اهتمـام اجلمهـور إىل قـضية االجتـار بالبـشر الـذي              وتسعى الشبكة إىل    ). غري احلكومية 

ويــشارك اجمللــس أيــضا يف أنــشطة مــشروع  . يتعــرض ضــحاياه للكــثري مــن أشــكال االســتغالل 
برعايـة املنظمـة الدوليـة      ) COINTRA(التدعيم املؤسسي ملكافحة االجتـار بالبـشر يف األرجنـتني           

ضيفها اجمللـس الـوطين املعـين باألطفـال     يف االجتماعات الـيت يستـ  كما يشارك ،  )IOM(للهجرة  
ــسي واســتغالل         ــتغالل اجلن ــار باألحــداث ألغــراض االس ــرة واملتعلقــة باالجت ــراهقني واألس وامل

  .األطفال يف املواد اإلباحية عن طريق شبكة اإلنترنت واألطر التنظيمية
ــني الوكــاالت ملعاجلــة العنــف          ــشتركة ب ــشبكة امل ــوطين للمــرأة عــضو يف ال واجمللــس ال

)RIAVI(            كما أنه يشترك يف تنظيم االجتماعات السنوية الستة للـشبكة الـيت تعقـد يف بـوينس ،
  .أيرس

، يف إطـار برناجمـه االحتـادي        ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦وبدأ اجمللس الوطين للمـرأة أثنـاء عـامي            
منـع ومعاجلـة العنـف األسـري مـن منظـور جنـساين يف               ”من أجل املرأة، يف مشروع مـن أجـل          

تهدف هــذا املــشروع إعــداد ومنهجــة املعلومــات املتعلقــة مبــوارد وخــدمات   ويــس،“األرجنــتني
معاجلة العنف ضـد املـرأة، وإنـشاء مكاتـب إقليميـة لتقـدمي اإلرشـاد والنـصح، وإقامـة شـبكات                      

  .مؤسسية واجتماعية
 وأنـشأ قاعـدة بيانـات وطنيـة      ، دليل املـوارد الوطنيـة      بتجميع  اجمللس الوطين للمرأة   وقام  

وتـرد هـذه املعلومـات      . ة للحاجة إىل معلومات مـستكملة تغطـي البلـد بأكملـه           مركزية استجاب 
  .يف صفحة شبكية خمصصة حصريا للمكاتب اإلقليمية للمرأة

ويقــدم اجمللــس الــوطين للمــرأة مــساعدة تقنيــة مــن خــالل عقــد حلقــات دراســية عــن      
علـى إنـشاء شـبكة      ملـساعدة    بغيـة ا   نـاث عانة ضحايا العنف العائلي من اإل     اإلرشاد والتدريب إل  

من مكاتب تقدمي اإلرشاد والنصح بشأن العنف األسري، وتستهدف هـذه احللقـات الدراسـية     
 واملنظمات احلكومية وغري احلكوميـة املـشاركة يف         ، ومؤسسات اإلحالة  ،موظفي هذه املكاتب  

ضـحايا  القضية، كما تتناول طرق تقدمي الرعاية والنصح والتدريب واإلحالة والرصـد حلـاالت           
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واهلــدف هــو إتاحــة مــوظفني متخصــصني ومرافــق كافيــة لتقــدمي  . العنــف العــائلي مــن اإلنــاث
  .الرعاية، وتوفري آليات سريعة ومنسقة لإلحالة

وقــد وقــع اجمللــس الــوطين للمــرأة، دعمــا هلــذه األهــداف وبغيــة تــوفري مــساعدة تقنيــة      
بـوينس  (ان مقاطعـات  ومتويل للمقاطعات من أجل تنفيذ تلك األنشطة، اتفاقات تعـاون مـع مثـ      

إلنـشاء  ) أيرس وكاتاماركا وكورينتس وفورمـوزا والبامبـا ومنـدوزا وسـان خـوان وتوكومـان              
مكاتب لإلحالة واإلرشاد والرصد من أجل ضحايا العنـف، وتـدريب مـوظفي هـذه املكاتـب،        
وإجراء إحصائيات وإقامة شبكات مشتركة بـني الوكـاالت علـى الـصعيدين احمللـي واإلقليمـي                 

  .على معاجلة تلك املشكلة على حنو شاملعمال 
ــدريب مــا جمموعــه      ــوينس أيــرس وكاتاماركــا   ٥٦٠وجــرى ت  وكــيال يف مقاطعــات ب

  .وكورينتس وفورموزا والبامبا ومندوزا وسان خوان وتوكومان
اتـــانزا تعـــاون مــع اجلـــامعتني الـــوطنيتني الم عــت اتفاقـــات  ِقودعمــا لتلـــك اجلهـــود، وُ   

  ).٢٠٠٧(للتدريب واملساعدة التقنية والنويس لألنشطة املشتركة 
ــشر منــوذج تــشغيلي بعنــوان         ــف ضــد املــرأة    ”وجــرى إعــداد ون “ طرائــق ملعاجلــة العن
وجرى استكمال ذلك بأدلة للتدريب نـشرها اجمللـس الـوطين للمـرأة             .  كأداة للتدريب  هالستعمال

ملــرأة وبــدليل للمــوارد واخلــدمات مــن أجــل االنــدماج يف صــفحة شــبكية تــستخدمها مكاتــب ا   
  .باملقاطعات، مع تعليمات عن كيفية تقدمي املعلومات وإجراء اإلحاالت عن طريق اهلاتف

ويقدم اجمللس الوطين للمرأة خدمات لإلرشاد واإلحالة عند الطلب لإلناث مـن ضـحايا           
  . مشورة كل عام١ ٧٥٠وجيري تقدمي حوايل . العنف، سواء عن طريق اهلاتف أو شخصيا

 محلـتني وطنيـتني عـن منـع العنـف ضـد       ٢٠٠٦ للمـرأة أثنـاء عـام     اجمللـس الـوطين   وشّن  
مارس باستخدام استراتيجية لالتـصاالت بالتنـسيق       / آذار ٨ احلملة األوىل يف     وجرى شنّ . املرأة

 وإدارة االتـصاالت    ،مع مكاتب املـرأة باملقاطعـات، ووحـدة وسـائط االتـصال مبكتـب الـرئيس               
ــة،  ــة االجتماعيـ ــوزارة التنميـ ــة بـ ــان مـــن منظمـــات اجملتمـــع املـــدين واحلركـــات   االجتماعيـ  ومثـ

احلـق يف أن نعـيش حيـاة خاليـة مـن            ”وتضمنت احلملـة نـشر منتجـات بيانيـة عـن            . االجتماعية
 ذات االهتمـام العـام وامللـصقات يف          واجملـالت  يف الـصحف الوطنيـة واجملـالت الثقافيـة        “ العنف

 ٢٥ت احلملـة الثانيـة يف       ّنوُش).  نسخة ١ ٥٠٠ ٠٠٠(الشوارع والرايات ونشرات املعلومات     
، “ال تعتـاد العنـف    ” كحملة يف مجيع أحناء البلـد بـشأن موضـوع            ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 

ــرس         ــوينس أي ــة يف ب ــاين العام ــى اجلــسور واملب ــة ضــخمة عل ــضمنت وضــع صــور فوتوغرافي وت
 ماقـ وأ. وملصقات يف الشوارع يف حمطات القطارات بالضواحي ورايات يف ميادين املقاطعـات           

ملعلومـات عـن    تقـدمي ا  كـشاك ل  عـددا مـن األ    موظفو املكتب الوطين للمـرأة واملكاتـب اإلقليميـة          
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وزعـوا دراسـات استقـصائية بغيـة قيـاس التوعيـة العامـة بـشأن آفـة العنـف                    كما   ،هذا املوضوع 
  . مليون نشرة٢,٥ووزعت حوايل . اجلنساين
 مـن أجـل القـضاء       ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٣٠ إىل   ١٥ت محلة وطنيـة مـن       ّنوُش  

ــرأة، وانــضمت إليهــا     ــع أحنــاء البلــد قمــن برســم    ٨ ٤٠٠علــى العنــف ضــد امل  امــرأة مــن مجي
جــداريات وإنتــاج مــسرحيات هزليــة قــصرية وعــروض للــدمى املتحركــة وعــرض أفــالم وعقــد 

 يف مجيــع دور الــسينما التابعــة ريرض فــيلم قــصوُعــ. حلقــات عمــل عامــة وإذاعــة بــث مفتــوح 
عــن احلــق يف العــيش حيــاة خاليــة مــن    فنــون الــسينمائية والــسمعية البــصرية للمعهــد الــوطين لل

ــسية      . العنــف ــرأة وأخــرى عــن الــصحة اجلن ووضــعت دراســة استقــصائية عــن العنــف ضــد امل
  . ردا٨ ٧٥٣ النظر يف اليوم واإلجناب املتسم باملسؤولية، وجرى حىت

كملــه لربنــامج  بأ٢٠٠٦صت للمجلــس الــوطين للمــرأة فتــرة زمنيــة أثنــاء عــام   ِصــوُخ  
Esa Bendita Costilla]  ٧، وهـو برنـامج تلفزيـوين أذيـع علـى القنـاة       ]“ضـلع آدم ”إشارة إىل 

 يف هــذا الربنــامج بيانــات عــن الوكــاالت احلكوميــة تشرتنــاول اخلــرباء القــضية فيــه، كمــا ُنــو
  .ياهومنظمات اجملتمع املدين اليت تعمل على منع العنف ضد املرأة وتقدمي املساعدة إىل ضحا

وختامــا، وقــع اجمللــس الــوطين للمــرأة اتفاقــا مــع جلنــة البــث االحتاديــة واملعهــد الــوطين     
ــز والعنــف        ــالتمييز الــذي يراقــب التميي ــشغيل املرصــد املعــين ب ــشاء وت ــة إن ــز بغي ملكافحــة التميي

وهبـذه الطريقـة، تتعـاون هـذه الوكـاالت الوطنيـة علـى        . اجلنساين يف البث اإلذاعي والتلفزيـوين  
  .م حمتويات الربامج بغية الكشف عن حاالت التمييز وتقرير العقوبات الواجبةتقيي

وقد أنتج اجمللس الوطين للمرأة، ضمن الربامج اليت جـرت كفالـة التمويـل الـدويل هلـا،              
وجيـري  . أشرطة فيديو هبا شهادات من إناث مـن ضـحايا العنـف شـاركن يف خمتلـف املـشاريع                  

  .ملرأة باملقاطعات والبلديات يف مجيع أحناء البلدتوزيع هذه األشرطة على مكاتب ا
وقد أدرج اجمللـس الـوطين للمـرأة خطـوط العمـل التاليـة يف خطـة العمـل الوطنيـة الـيت                         

  :اقترحها للقضاء على العنف العائلي ضد املرأة
التقدم مبقترحات لتدريب املوظفني القانونيني والقضاة والعاملني يف جمـال العدالـة بغيـة                •  

  ؛اج البعد اجلنساين يف معاجلة مشكلة العنف ضد املرأةإدم
تعزيز قدر أكرب من التنسيق بني الشرطة وخدمات العدالة مـن أجـل دراسـة القـرارات                   •  

  ؛القضائية وإنفاذها
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اجلة شكاوى العنف العائلي ضد املرأة بغية التعرف الفـوري علـى            إعداد بروتوكول ملع    •  
احلــاالت الــيت ينبغــي أن تعــرض علــى احملكمــة، وحــاالت اخلطــر الــيت ينبغــي أن جيــري  

  أخرى؛تناوهلا بطرق 
 حـاالت   التنسيق مع أفرقة األخصائيني االجتماعيني لوضع معايري موحـدة لتقيـيم شـدة              •  

  العنف واخلطر الذي تتضمنه؛
ــز كفــاءة التــدابري القــضائية مــن خــالل املتابعــة وال     •   تنــسيق مــع اجلهــات املــشاركة  تعزي

  األخرى؛
األمـن   وتوفريتنسيق األنشطة مع اخلدمات احلكومية وغري احلكومية ملساعدة الضحايا           •  

   احلاالت والتشاور بشأهنا ورصدها؛إحالة هذهعند هلم 
ات احلمايـة مـن أجـل التغلـب علـى العقبـ           تعزيز عقد منتديات لتحليل ومناقشة قـوانني          •  

  اإلجرائية اليت تعترض إنفاذها؛
ــة املتخصــصة يف حــاالت العنــف        •   ــساعدة القانوني ــات لتحــسني امل ــق اتفاق وضــع وتطبي

  ؛جلهاتكليات املهنية وغريها من ااألسري بني ال
ــاهج          •   ــة يف من ــواد إلزامي ــضمني م ــق ت ــستوى اجلــامعي عــن طري ــى امل ــضية عل إدراج الق

ولوجية األطفـال والعمـل     انون والطب والتمريض وطب التوليد وعلم النفس وسيك       الق
  االجتماعي؛

استعمال حلقات العمل واالجتماعات ومحالت التوعية اليت جتـري مـع مكاتـب املـرأة                 •  
تدعيم فهمها لإلطـار    بغية  باملقاطعات واملنظمات النسائية واملنظمات الشعبية األخرى       

  .جل ممارسة احلقوق املدنية على حنو تام وفعالالقانوين املوجود من أ
  

  برامج أخرى على الصعيد الوطين    
وجـرى  . جيري تنفيذ عدد من الربامج من خـالل جهـات أخـرى يف احلكومـة الوطنيـة                  
. من أجل تـدعيم حقـوق املـرأة ومـشاركتها    “ Juana Azurduy” إنشاء برنامج ٢٠٠٦يف عام 

دعم، لـضمان حقوقهـا   تـوفر الـ  دولـة  إطـار  ينيـة األدوات، يف     ومينح هـذا الربنـامج املـرأة األرجنت       
وتوعية مجيع قطاعات اجملتمع واحلكومة بإمكانية وجود ثقافـة مـن العـدل واالنـدماج يف مجيـع                  

طلـق، يكـون    نومـن هـذا امل    . ويتناول الربنامج حقوق املرأة يف سياق حقـوق اإلنـسان         . اجملاالت
  .لرئيسية للعملالعنف العائلي ضد املرأة أحد اجملاالت ا
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، علـى تعزيـز     “فلنعمـل ”تساعد وزارة التنمية االجتماعية النـساء، مـن خـالل برنـامج               
ويقدم الربنامج املساعدة، مـن خـالل خطـة األسـر،        . استقالهلن باملوارد الالزمة إلعالة أنفسهن    
ة ويقــدم الربنــامج الــدعم إىل املنظمــات االجتماعيــ. إىل األمهــات وأطفــاهلن يف حــاالت العنــف

حتـسني اهلياكـل    ( للعمـل    أوجـه  املنع واملساعدة والتدريب عـن طريـق ثالثـة           تالناشطة يف جماال  
  ).األساسية، وتوفري املعدات، والقيام بأنشطة املنع

، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٣ املـؤرخ    ٣١٤وقد أصدرت وزارة الداخلية االحتادية القـرار          
اديـة متنوعـة    غطـي أقـسام شـرطة احت      يوهو برنـامج    ،  “ضحايا ضد العنف  ال”الذي أنشأ برنامج    

  :يف مدينة بوينس أيرس
ــام        •   ــشئت ع ــيت أن ــضحايا، ال ــوفر شــعبة مركــز إرشــاد ال ــع  ١٩٩١ت ، اإلرشــاد إىل مجي

ــسية         ــصائح النف ــدم الن ــا تق ــف، كم ــسهم ضــحايا للعن ــربون أنف ــذين يعت األشــخاص ال
ج مرجعـي    والـشعبة حاليـا جـزء مـن برنـام          .واالجتماعية والقانونية إىل عامـة اجلمهـور      

متنقلة تشكل جانبا من اجلهد املبذول إلحـداث تقـارب بـني الـشرطة              تدعمه وحدات   
ــة واجملتمــع احمللــي   وتتــضمن فريقــا متعــدد التخصــصات مــن ضــباط الــشرطة    ؛االحتادي

ــى     ٧٠وجمموعــة مــن   ــردون عل ــيني واألخــصائيني االجتمــاعيني والنفــسيني ي  مــن املهن
 أو مــن خــالل وزع شــعبة ،)١٣٧أطلــب (مكاملــات توجــه إىل خــط خمــصص لــذلك  

وتـستهدف هـذه   . أو بنـاء علـى طلـب رئـيس الـشرطة احملليـة            / و ،قيادية إذاعـة الـشرطة    
الوحدات تقدمي الرعاية إىل ضحايا العنـف العـائلي يف حـاالت الطـوارئ يف املنــزل أو                  

  . الشارع يف مدينة بوينس أيرس
املنطقـة املركزيـة الـشمالية      : وتعمل هذه الوحدات من نقطتني يف موقعني اسـتراتيجيني            

ــة   ــة اجلنوبي ــة املركزي ــاح ا (واملنطق ــة جــرى افتت ــؤخرالثاني ممــا ميكــن الوحــدات مــن   ) م
، ساعة يف اليـوم  ٢٤ويعمل هذان املركزان    . الوصول إىل موقع األحداث بسرعة أكرب     

  وما يف السنة؛ ي٣٦٥
ل  لالســـتجابة مـــن خـــال١٩٩٥أنـــشئ مركـــز رعايـــة ضـــحايا العنـــف اجلنـــسي عـــام   •  

 وأفرقــة مــن األخــصائيني النفــسيني واالجتمــاعيني املــدربني تــدريبا   ،الوحــدات املتنقلــة
ائم املرتكبـة ضـد   خاصا على تقدمي الرعاية يف حاالت الطوارئ إىل مجيـع ضـحايا اجلـر            

ــا يقـــدم ، للـــضحايااإلســـعاف األويل املركـــز وفر الـــسالمة اجلنـــسية؛ ويـــ  الـــدعم كمـ
بـشكوى يف قـسم      الـضحايا    ري اإلجرائية عند تقدم   والتدريب فيما يتعلق مبختلف التداب    

ويضطلع املركـز أيـضا باألنـشطة التاليـة مـن       . الشرطة وما يتبع ذلك من تدخل ورصد      
  :خالل فريق املهنيني املتعدد التخصصات التابع للمركز
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  رتكبة ضد السالمة اجلنسية؛تقدمي النصح إىل ضحايا اجلرائم امل  )أ(    
  العالج النفسي؛الرعاية واإلرشاد و  )ب(    
  ملساعدة فيما يتعلق مبشاكل معينة؛ا  )ج(    
  .القيام باإلرشاد القانوين والطيب  )د(    

وال يستهدف فريق العمل هذا تنـاول حـاالت الطـوارئ فحـسب، بـل دراسـة فـرادى                     
ســرية احلــاالت والــرد علــى االستفــسارات، ومعاجلــة احلالــة االجتماعيــة والبدنيــة والنفــسية واأل

 للضحايا مـن مجيـع األعمـار         بالنسبة ن حيث تعلقها باإليذاء أو االعتداء اجلنسي      لكل مريض م  
وجيــري . ملــسار القــانوين الــذين يرغبــون يف اتباعــه با يتعلــقافيمــمــن اجلنــسني واحتــرام قــرارهم 

تقدمي هـذا االهتمـام املتخـصص مـن خـالل فريـق متعـدد التخصـصات يتكـون مـن الـضابطات                       
لنساء واألمراض النفسية واألمراض النفسية لألطفـال واحملـامني         واملوظفات وأخصائيي أمراض ا   

  .واألخصائيني االجتماعيني
  

  إنشاء مكتب حاالت العنف العائلي التابع حملكمة العدل االحتادية العليا    
وهــو يقــع يف بنايــة . ٤٠/٦ وينظمــه األمــر ٣٩/٦أنــشئ هــذا املكتــب مبقتــضى األمــر    

 ساعة يوميا كـل يـوم       ٢٤ويعمل املكتب   . التشغيلية اخلاصة به  جبانب قصر العدالة وله ميزانيته      
من أيام السنة فيقدم إىل الضحايا فرصة طلب التدخل القضائي يف أي وقت بدون القيـود الـيت                  

  .تفرضها ساعات عمل خمتلف مكاتب السلطة القضائية
 وأحـد أهـداف الكتـب ختفيـف املــشكلة الـيت تواجههـا القطاعـات الـضعيفة يف اجملتمــع          

ومـن املتوقـع    . وبتناول احلاالت فريق متعدد التخصـصات     . وتيسري إمكانية الوصول إىل العدالة    
.  فضال عن موظفني مدربني تـدريبا قانونيـا        ،املكتب خدمات طبية ونفسية واجتماعية    يضم   أن

ويقدم األشـخاص الـذين يـأتون       . وحيصل مجيع العاملني على تدريب مسبق على ضوء مهامهم        
.  مث جتـري إحالتـهم علـى النحـو الواجـب     ،دا شفويا ويعدون التقارير الـضرورية إىل املكتب سر  

وجيب إدراك أنه رغم أن هذا املكتـب جـزء مـن الـسلطة القـضائية، فهـو لـيس مكتـب قـضائي                        
  .جري دائما إىل احملاكم املدنية أو اجلنائيةمبعىن الكلمة حيث أن اإلحاالت ال ُت

تــسبب اإلحــاالت مــن هــذا ء شــبكات حبيــث قــدر اإلمكــان، إلنــشاوتبــذل اجلهــود، ب  
ــضررين      ــن اإلزعــاج لألشــخاص املت ــدر ممكــن م ــل ق ــوع أق ــدمي   . الن وجيــب اإلشــارة إىل أن تق

املساعدة االجتماعية ليس من مهام السلطة القضائية، إال أنه ال ميكـن للمحكمـة التغاضـي عـن         
اء إنـشاء شـبكات مـن هـذا     النقص احلايل يف املـوارد يف هـذا اجملـال، واملنفعـة الـيت تعـود مـن ور               
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وجتري املفاوضات اآلن لوضع اتفاقات مع السلطات البلدية ببوينس أيرس حتقيقـا هلـذا              . النوع
  .الغرض

ومن مهام املكتب األخرى رصد احلاالت املقدمة له ومتابعة العمليـة القـضائية يف كـل           
  .قضية حتال إىل احملاكم

ة إعـداد اإلحـصاءات والتقـارير عـن     ومن املأمول أن يكون عمل هذا املكتـب، وخباصـ         
  .احلجم احلقيقي ملشكلة العنف العائلي، مفيدا ملا يلي ذلك من إعداد لربامج املنع

  
  اجتاهات يف اإلبالغ عن العنف األسري    
، مدينـة   ٢٠٠٧- ١٩٩٥عدد الشكاوى املقدمة سنويا إىل السلطة القـضائية االحتاديـة،               

  بوينس أيرس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .طة القضائية االحتاديةالسل  :املصدر  
    

 يف املائة مـن الـضحايا مـن العـدد اإلمجـايل للـشكاوى املقدمـة                 ٨٠تشكل املرأة حوايل      
ــسنوات  ــاء هــذه ال ــادة كــبرية يف عــامي    . أثن ــاك زي ــد كانــت هن  يف عــدد ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦وق

  .رون يف معظم احلاالت مع القريباتذكَالضحايا من األحداث، إال أهنم ُي
  .االعتبار بأن هذه املعلومات ال تتعلق إال مبنطقة واحدة يف البلدوجيب األخذ يف   
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  العنف يف مكان العمل    
مت ِدويف هـذا الـصدد، قُـ      . جرت معاجلة العنـف ضـد املـرأة أيـضا مـن منظـور العمالـة                 

 هيئــة تــشريعية باملقاطعــات ويف  ٢١عــدة مــشاريع قــوانني تتنــاول العنــف يف مكــان العمــل يف   
  .الكونغرس الوطين

هــي  و،وتوجــد حاليــا مخــسة قــوانني إقليميــة جيــري إنفاذهــا فيمــا يتعلــق بتلــك القــضية   
ــة    ــوظفي اإلدارة العام ــصل مب ــرس، ومقاطعــ   (تت ــوينس أي ــة ب ــانتافيه   مدين ــرس وس ــوينس أي ات ب

وتوجد أيضا تـدابري خاصـة      . جرت املوافقة على اتفاقات مجاعية    قد  ، و )س وتوكومان وميسيون
لتمييـز وترقيـة العـامالت وإمكانيـة احلـصول علـى التـدريب وعلـى                للعمل اإلجيايب تتناول عدم ا    

  .إجازة خاصة لرعاية الطفل، وغري ذلك من األحكام
ويــشكل العنــف يف مكــان العمــل أحــد املواضــيع الرئيــسية يف هنــج احلكومــة االحتاديــة     

نـشئ مكتـب استـشاري بـشأن العنـف يف مكـان العمـل يف إطـار                  وأُ. ملكافحة العنف ضد املرأة   
لجنة الثالثيـة للمـساواة يف املعاملـة وتكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل يف مكـان العمـل الـيت                         ال

وفــضال عــن ذلــك، جــرى . شــكلتها الــوزارة االحتاديــة للعمــل والعمالــة والــضمان االجتمــاعي 
 ترفــع تقاريرهــا إىل رئــيس ة بتكــافؤ الفــرص يف اخلدمــة العامــة الــيتمــؤخرا إنــشاء اللجنــة املعنيــ

راء االحتــادي؛ وباملثــل، يوجــد مكتــب لتلقــي الــشكاوى املتعلقــة بــالعنف يف مكــان جملــس الــوز
  .العمل باملكتب الوطين للتحقيقات اإلدارية، وهو جزء من الفرع القضائي

  
  تطبيق االتفاقية: القسم اخلاص    
  ٦املادة     

 علـى  ٢٥٦٣٢، مبقتـضى القـانون    ٢٠٠٦نـوفمرب   /صدقت األرجنتني يف تـشرين الثـاين        
ية األمم املتحدة املعنية باجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية والربوتوكولني املكملني هلـا             اتفاق

اللذين جرت املوافقة عليهما يف بالريمو قبل ذلك بسنتني؛ ومها بروتوكـول منـع وقمـع االجتـار                  
رين باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه؛ وبروتوكول مكافحة هتريـب املهـاج           

  .عن طريق الرب والبحر واجلو
ويعين االجتار باألشخاص، وفقا للربوتوكول األول من هذين الربوتوكولني املكلمـني،             

ــالقوة أو     ” ــواؤهم أو اســتقباهلم بواســطة التهديــد ب جتنيــد أشــخاص أو نقلــهم أو تنقيلــهم أو إي
داع أو اسـتغالل    استعماهلا أو غري ذلـك مـن أشـكال القـسر أو االختطـاف أو االحتيـال أو اخلـ                   

الــسلطة أو اســتغالل حالــة استــضعاف أو بإعطــاء أو تلقــي مبــالغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة    
  .“شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل
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ويعتــرب املمثــل الــدويل اخلــاص لقــضايا املــرأة بــوزارة اخلارجيــة األرجنتينيــة أن االجتــار      
 مـن تـشكيل جملـس مكافحـة االجتـار وإنـشاء جهـة               باألشخاص مشكلة ذات أولوية كما يتـبني      

وجهـة التنـسيق الدوليـة يف       ) OFAVI(تنسيق وطنية لتقدمي املساعدة الشاملة إىل ضحايا اجلرميـة          
  .شكل ممثل دويل خاص لقضايا املرأة

ــاملرأة للــسوق املــشتركة        ــدان املخــروط  وقــد اعتمــد االجتمــاع املتخــصص املعــين ب لبل
  .ة للعمل على صعيد السوق ويف بلداهنا األعضاءاجلنويب هذه القضية كبؤر

 اللجنــة االستــشارية للمجتمــع املــدين بــوزارة    إطــاروتوجــد جلنــة للعــدل اجلنــساين يف   
  .اخلارجية تعاجل هذه القضية بوصفها إحدى أولوياهتا

. وقد جرى تقدمي العديـد مـن مـشاريع القـوانني يف الكـونغرس الـوطين ملعاجلـة املـسألة                     
  .على موافقة أولية من جملس الشيوخوحصل أحدها 

وجيب إيالء اهتمام خاص باالجتار بالبشر واالستغالل اجلنـسي ضـمن أهـداف اجمللـس                 
الــوطين للمــرأة ألن مكافحتــهما علــى حنــو جــاد ال جتــري إال عــن طريــق بنــاء منــوذج خمتلــف      

ــرأة    ــني الرجــل وامل ــات ب ــد ا   . للعالق ــضل أداة، يف األم ــساين أف ــدل اجلن ملتوســط وسياســات الع
وهــذه . والطويــل، لكــبح مجــاح العنــف الــذي تعــاين منــه النــساء والفتيــات بــشكل خــاص         

رة علـى حنـو   ّرَبالسياسات يف غاية األمهية حيث أن ممارسات االجتار أصبحت تعترب طبيعية أو مُ      
ويعـود الـسب يف ذلـك إىل أن    . تساق االجتار مع خـصائص ثقافـة سـلطة األب   ما، يف جتاهل إل 

شر يزدهر يف اجملتمعات اليت يوجد هبا إجحاف وعدم مـساواة بـني اجلنـسني بـشكل                 االجتار بالب 
  .أساسي

وقــد دعــم . ويــشارك اجمللــس الــوطين للمــرأة يف مجيــع أنــشطة مكافحــة االجتــار بالبــشر  
واجمللــس عــضو يف هــذه الــشبكة، مــع . ٢٠٠٣منــذ إنــشائها عــام “ ال لالجتــار”اجمللــس شــبكة 

ثل اإلدارة العامة للمرأة يف مدينة بوينس أيرس واجمللـس الـوطين          م(املنظمات احلكومية األخرى    
مثـل مركـز الدراسـات املعنيـة        (واملنظمـات غـري احلكوميـة       ) املعين باألطفال واملراهقني واألسرة   

  ). وغريمهاMujeres en igualdad و CEDEMبتنمية املرأة 
عـن االجتـار بالبـشر،     عملية للتـدريب الـداخلي    ٢٠٠٧وبدأ اجمللس الوطين للمرأة عام        

وهــذه العمليــة مــستمرة اآلن يف مرحلتــها الثانيــة بأنــشطة جتــري يف اجملــالس واملؤســسات الــيت    
  .تعمل يف جمال قضايا املرأة يف املناطق الداخلية بالبلد

ويدعم املعهد الوطين ملكافحة التمييز وكراهيـة األجانـب والعنـصرية أنـشطة التـدريب                 
ريـق اسـتخدام وتوزيــع مـواد شـارك املعهـد يف إنتاجهـا مـع املنظمــة        يف مجيـع أحنـاء البلـد عـن ط    
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وعقــدت دورات ). يــةوتلفزيونعيــة املــصقات، وأشــرطة فيــديو، وبــرامج إذ  (الدوليــة للــهجرة
تدريبية مع إدارة حقوق اإلنسان بوزارة العدل واملكتب الوطين مـن أجـل األطفـال واملـراهقني                 

ــا، ضــم   ــة كومــودورو ريفادافي وجيــري اإلعــالن عــن اخلــط  . ن جهــات أخــرىواألســرة وبلدي
ــصرية،      ــة األجانــب والعن ــز وكراهي ــوطين ملكافحــة التميي ــساخن للمعهــد ال ، بوصــفه ٠٨٠٠ال

  .وسيلة لإلبالغ عن حوادث االجتار
وحــضر املعهــد الــوطين أيــضا اجتماعــات ســلطات حقــوق اإلنــسان للــشيوخ التابعــة       

االجتــار ”الفريــق العامــل بوضــوح قــضية ويــدرج . اجلنــويبلبلــدان املخــروط للــسوق املــشتركة 
وجيــري االعتــراف يف جــدول أعمــال الــسوق بأمهيــة اختــاذ هنــج إقليمــي إزاء االجتــار  . “بالبــشر

بالبشر، وحتقيقا هلذا الغرض جرى االتفـاق علـى عقـد حلقـة دراسـية إقليميـة يف بـوينس أيـرس                
مقارنـة  : املواضـيع التاليـة   باملشاركة مع املكتـب االحتـادي حلقـوق اإلنـسان، جيـري فيهـا تنـاول                 

التشريعات يف خمتلف البلدان، ورعاية الضحايا، والتقدم والعقبات، ومحالت وبرامج املنع الـيت             
  .ميكن تنفيذها على حنو مشترك

ويعمـــل املعهـــد الـــوطين أيـــضا مـــع منظمـــات اجملتمـــع املـــدين الـــيت تـــشارك يف شـــبكة   
يع معلومات مكتوبة والدعايـة ألنـشطة   بعقد اجتماعات تنسيق كل أسبوع وتوز   “ لالجتار ال”

 إىل املـسريات الـيت      ٢٠٠٧مـارس   /وفـضال عـن ذلـك، انـضم املعهـد الـوطين منـذ آذار              . الشبكة
 ”حتت شعار ] امليدان املواجه ملبىن الكونغرس [Plaza Congresoجتري ثالثة أيام كل شهر يف 

Ni una mujer más víctima de las redes de tratantes. Aparición con vida de las mujeres 

desaparecidas “]” النـــساء احـــضروا . ال ألي امـــرأة أخـــرى مـــن ضـــحايا حلقـــات االجتـــار
  ].“!املفقودات أحياء

، يوجـــد يف مكتـــب املـــدعي العـــام وحـــدة ٥وكمـــا جـــرت اإلشـــارة يف إطـــار املـــادة   
 متخصــصة وتوجــد اآلن يف مكتــب النائــب العــام وحــده. للمــساعدة الــشاملة لــضحايا اجلرميــة

وقـد قـدم املـدعي العـام االحتـادي          . للتحقيق يف اجلرائم اجلنسية واالجتار بالبشر وبغـاء األطفـال         
ضحايا اجلرائم اجلنسية ومشروع قانون آخـر بـشأن قمـع االجتـار بالبـشر               مشروع قانون بشأن    

ــه الكــونغرس اآلن وتقــدمي مــساعدة إىل ضــحاي  ــ. اه ينظــر في ــام جهــة   وُيَع د مكتــب املــدعي الع
االجتار، وجيمع املعلومات من أجل التعرف على الـضحايا ومـساعدهتم           مكافحة  تنسيق بشأن   لل

ويقدم املسؤولني للمحاكمة، كما يقوم عند االقتضاء بتصميم اسـتراتيجيات جديـدة للتحقيـق              
  .وتوعية املؤسسات باملشكلة وتدريب املوظفني العموميني
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  تطبيق االتفاقية: القسم اخلاص    
  ٧املادة     
   السياسيةركةاشامل    

ــشرين األول    ــوبر /أجريـــت يف تـ ــد    ٢٠٠٧أكتـ ــاء البلـ ــع أحنـ ــة يف مجيـ ــات عامـ  انتخابـ
للحكومــات الوطنيــة واإلقليميــة واحملليــة والكــونغرس الــوطين واهليئــات التــشريعية اإلقليميــة         

  .واحمللية
 كرئيــسة للدولــة عــن ، هــي الــدكتورة كريــستينا فرنانــديز،وانتخبــت ألول مــرة امــرأة  

والواقـع أن  . وكانـت يف املرتبـة الثانيـة امـرأة أيـضا         . ق االنتخاب املباشر جلميع سكان البلد     طري
  . يف املائة من مجيع األصوات٧٢املرشحات ملنصب الرئيس حصلن يف جمموعهن على 

 يف احلكومـة    )للضمان االجتمـاعي والـدفاع واالقتـصاد       (وكانت هناك ثالث وزيرات     
 امـرأة يف  ١٦ت هناك سـبع نـساء يف رتبـة وزيـر دولـة، و        كانكما). ٢٠٠٧-٢٠٠٣(السابقة  

  .ةرتبة وكيل وزارا
ــساء لريأســن ثــالث وزارات        ــديز يف جملــس وزرائهــا ن ــسة فرنان ــة (وعينــت الرئي التنمي

وحـىت اآلن، تـشكل النـساء نـسبة         . تشكل ربع مجيـع الـوزارات     ) االجتماعية والدفاع والصحة  
  . يف املائة من وكالء الوزارات٢٣ء للدولة ونسبة  يف املائة من األشخاص املعينني وزرا٢٢

ــرأة رئاســة         ــيت شــغلتها ام ــا األخــرى ال ــن املناصــب العلي ، Banco de la Naciónوم
 واملعهد الوطين ملكافحة التمييز وكراهيـة األجانـب   إدارة البيئة،، و.Banco Hipotecario S.A و

جنة الوطنية للطاقة الذرية، واللجنة الوطنيـة       والعنصرية، والوكالة الوطنية لتنمية االستثمار، والل     
للمعاشات التقاعدية الوطنية، واملكتب الوطين لألطفـال واملـراهقني واألسـرة، واجمللـس الـوطين               

  .للمرأة
ــيَّن جــرد أجــري يف كــانون        ــة يف احلكومــة الوطنيــة، ب وفيمــا يتعلــق باملناصــب التنفيذي
 يف  ٣٨,٥ستويات أن املـرأة شـغلت نـسبة          لتلك املناصب على مجيـع املـ       ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

  .املائة منها
وعلــى صــعيد حكومــات املقاطعــات، جــرى انتخــاب امــرأة ألول مــرة كحاكمــة يف      

مقاطعــة تــيريا ديــل فويغــو، وانتخبــت ســت نــساء كنائبــات للحكــام يف مقاطعــات كاتاماركــا   
انتخبـت  مـرأة   سترو؛ كمـا أن ا    يـ يـسيونس ونيوكـوين وسـانتافيه وسـانتياغو ديـل إ          موالريوخا و 

ــوينس أيــرس   ــة لعمــدة ب ــرأس املــرأة عــن طريــق     . مــؤخرا نائب ــة، ت وعلــى صــعيد احلكومــة احمللي
  . مقاطعة٢٣ بلدية يف ٢ ١٧٢ يف املائة من ٨,٦االنتخاب املباشر نسبة 



CEDAW/C/ARG/6

 

52 08-49967 
 

  الفرع التشريعي الوطين    
عات على الصعيد الوطين زيادة كـبرية نتيجـة لقـانون احلـصص لعـام               زادت نسبة املشرِّ    
وتوجـد اآلن أدوات كافيـة لرصـد        . ١٤٦/٢٠٠٠ و   ٣٧٩/٩٣ ومرسوميه التنظيمـيني     ١٩٩١

االمتثــال للقــانون، وكمــا يوضــح اجلــدول املرفــق، تــدعو هــذه األدوات علــى حنــو خــاص إىل     
إدراج املرأة يف القوائم االنتخابية يف مواقع هبا إمكانيـات لنجـاحهن، وهـذه بوجـه خـاص هـي                    

وبفـضل تنظـيم ورصـد      . ٢٠٠٠نـص عليهـا بوضـوح املرسـوم         حالة اسـتبدال املـشرعني، كمـا        
العمليــة االنتخابيــة، فــضال عــن تقــدمي الطعــون مــن أجــل احلمايــة الدســتورية واالعتــراف بــأن    

لتقـدمي هـذه الطعـون، تعـدت نـسبة النـساء املنتخبـات          “ شرعية فعلية ”للمجلس الوطين للمرأة    
ملائـة، ففـي أعقـاب انتخابـات عـام           يف ا  ٣٠ والـسنوات الالحقـة احلـد األدىن وهـو           ٢٠٠٤عام  

 يف املائـة مـن مقاعـد       ٤٢ يف املائـة مـن مقاعـد جملـس النـواب و              ٣٥ شغلت املرأة نسبة     ٢٠٠٤
 يف ٤٠ فـاملرأة تــشكل اآلن  ٢٠٠٧أكتـوبر  /جملـس الـشيوخ، أمـا بعـد انتخابـات تـشرين األول      

  . يف املائة من جملس الشيوخ٣٩املائة من جملس النواب و 
يـة منتظمـة ومطـردة فحـسب، بـل          مَّ املـرأة يف الفـرع التـشريعي زيـادة كَ          ومل يبني متثيل    

والنساء من أعضاء الكونغرس اآلن يرأسن قوائمهن ويقـدن كتـل أحـزاهبن،             . حتسنا نوعيا أيضا  
ــروابط          ــا يرجــع إىل ال ــر مم ــضل يف شــغلهن مناصــبهن إىل ســجلهن املهــين أكث ــا يرجــع الف كم

  .الشخصية أو األسرية
  

  يعية يف املقاطعاتاهليئات التشر    
 النـواب   ييف جملـس  ( يف املائـة مـن العـدد اإلمجـايل للمقاعـد             ٢٧,٢٤تشغل املرأة نـسبة       
ــشيوخ ــشر  ١ ١٧١البــالغ ) وال  ود وجــيعية يف املقاطعــات، بــالرغم مــن   مقعــدا يف اهليئــات الت

  .اختالفات ملحوظة بني املقاطعات
 يف  ٤٨(سترو  يـ تياغو ديـل إ    مقاطعة، هي سان   ١١ يف املائة يف     ٣٠وتتعدى هذه النسبة      

، ) يف املائـة ٣٦(، وكـورينتس  ) يف املائة ٣٧,٥(، وتشاكو   ) يف املائة  ٣٩,٥(، وريو نغرو    )املائة
س وســان لــويس وني، وميــس) يف املائــة٣٥(، ومدينــة بــوينس أيــرس  ) يف املائــة٣٧(وفورمــوزا 

  ). يف املائة٣١(، وتشوبوت والبامبا ونيوكوين ) يف املائة٣٢(
ة أخــرى، ال يــزال متثيــل املــرأة منقوصــا يف بعــض اهليئــات التــشريعية يف        ومــن ناحيــ   

، ) يف املائــة١٢,٥(، وجوجــوي ) يف املائــة٤(ريوخــا املقاطعــات، مثــل اهليئــات املوجــودة يف ال
  ). يف املائة١٢(، وسان خوان ) يف املائة١٧(وإنتري ريوس 
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املائــة، وذلــك علــى  يف ٨,٦١ بلديــة أو نــسبة ٢ ١٧٢ بلديــة مــن ١٦٣وتــرأس املــرأة   
  .صعيد احلكومة احمللية

  
  السلطة القضائية    

، ٢٠٠٤يوجــد باحملكمــة العليــا االحتاديــة، ألول مــرة يف تارخيهــا، قاضــيتان منــذ عــام      
وجـرى أيـضا     .الدكتورة إلينـا هـايتون دي فوالسـكو والـدكتورة كـارمن ماريـا أرغيبـاي                ومها

  .ي وأمني املظامل االحتاديتعيني امرأتني يف منصيب املدعي العام االحتاد
 هيئـة قـضائية علـى صـعيد الـسلطات         ١٥وتوجد عـضوات يف حمـاكم العـدل العليـا يف              

  : القضائية يف املقاطعات موزعات كما يلي
، ومدينــة )٦ مــن ٣( يف املائــة ٥٠، وكوردوبــا )٤ مــن ٢( يف املائــة ٥٠كــروز  ســانتا  

ــرس   ــوينس أيـ ــة ٤٠بـ ــن ٢( يف املائـ ــل فو )٥ مـ ــيريا ديـ ــو ، وتـ ــة ٣٣,٣يغـ ــن ١( يف املائـ ) ٣ مـ
  ). ٩ من ٢( يف املائة ٢٢,٢س ، وميسيون)٦ من ٢( يف املائة ٣٣,٣وكاتاماركا 

ــوس          ــري ري ــشاكو وإنت ــرس وت ــوينس أي ــات ب ــا مبقاطع ــة العلي ــرأة يف احملكم وتوجــد ام
  .وفورموزا والبامبا وسالطا وسان لويس وسانتافيه وتوكومان

 يف املائــة مــن أعــضاء  ٢٥ت، فتــشكل املــرأة حــوايل  أمــا يف الــنظم القــضائية باملقاطعــا   
 زيـادة كـبرية يف    املرأة ويزداد نصيب . ٩٦٦احملاكم االبتدائية وحماكم االستئناف البالغ عددهم       

وتظــل . )٣() عــضوا١ ٨٣٩( يف املائــة مــن املناصــب ٤١شغل نــسبة تــاحملــاكم االبتدائيــة حيــث 
  .ةظيفلسلطة القضائية يتمتعون بثبات الوهذه األرقام ثابتة مع تغريات ضئيلة ألن أعضاء ا

  
  التمثيل يف القطاع اخلاص    

حــدث تقــدم يف إقــرار خــصص لتيــسري إمكانيــة وصــول املــرأة إىل مناصــب اإلدارة يف    
وكانت البداية تنفيذ قانون حصص النقابات الذي أسـفر عـن نتـائج متفاوتـة،             . القطاع اخلاص 

  . يف املائة٧٢سية املهنية والنقابية فبلغ معدل االمتثال للحصص يف النظم األسا
ــسبة      ــرأة إال ن ــشغل امل ــات واالحتــادات    ٢١,٧٦وال ت ــة مــن املناصــب يف النقاب  يف املائ

الكونفيدرالية العمالية وتزداد نسبة مناصب اإلدارة اليت تشغلها املرأة يف تلك املنظمـات هببـوط     
 علـى صـعيد األمانـة العامـة للنقابـة،            يف املائة من املناصب    ٩,٤٤وتشغل املرأة نسبة    . مستوياهتا

ــة وعــضوية جملــس اإلدارة،   ٢٤,٥٦بينمــا يبلــغ نــصيبها    يف املائــة علــى صــعيد األمانــة والوكال
__________ 

وتظــل هــذه األرقــام ثابتــة بوجــه عــام ألن أعــضاء  . ٢٠٠٤أعــد اجمللــس الــوطين للمــرأة البيانــات لبدايــة عــام    )٣(  
  .سلطة القضائية يتمتعون بثبات الوظيفةال
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 املقدمـة مـن فـرع الـشؤون النقابيـة بـوزارة العمـل               ٢٠٠٦يوليـه   /وذلك وفقا للبيانات عن متوز    
  .والعمالة والضمان االجتماعي

وهـن  ( يف الكونفيدراليـة العامـة للعمـل    ٢٢منـاء الــ   وتشغل املرأة أربعة من مناصب األ     
ــدريب        ــة، وت ــسني، واإلحــصاءات اإلداري ــني اجلن ــساواة ب مــسؤوالت عــن تكــافؤ الفــرص وامل

  .وتوجد امرأة ضمن األعضاء اخلمسة للجنة مراجعة احلسابات). املوظفني، ومحاية املستهلك
 Central de(مـال األرجنـتني    يف نقابـة ع ١٩وتشغل املرأة ستة من مناصب األمناء الـ   

Trabajadores Argentinos, CTA) .(      يف جمـاالت التـدريب، واملـساعدة االجتماعيـة، واملـساواة
  ).بني اجلنسني وتكافؤ الفرص، واحملاضر والقوانني، والشباب، والرفاه االجتماعي

محــامني لوعنــدما يتعلــق األمــر بالنقابــات والرابطــات املهنيــة، جنــد أن النقابــة العامــة ل    
 يف الوقـت احلـايل يف   ةواملـرأة عـضو  . تعزيـز مـشاركة املـرأة   جمـال   دة يف   مبدينة بوينس أيـرس رائـ     

، ومجعيـة   )النائبة األوىل والثانية للرئيس وأمينـة الـسر بالوكالـة         (اجمللس التنفيذي   : اهليئات التالية 
الرئيـسة والنائبـة    (أديبيـة   ، واحملكمـة الت   )النائبة األوىل للرئيس واملسؤولة عن التـسجيل      (املندوبني  

  ).األوىل والثانية للرئيسة
وجتدر اإلشارة أيضا إىل اجمللس املهين للعلوم االقتصادية مبدينة بوينس أيرس الـذي قـام        

بزيادة نسبة النساء يف هيئات جملس إدارته، فثالثة من أعضاء جملس إدارته الـسبعة مـن النـساء،                 
وتوجـد مثـان نـساء مـن        ).  للرئيس وأمـني الـصندوق     وهن يشغلن مناصب النائب األول والثاين     

  .٢٠الـ ) Consejo Titular(بني أعضاء جملس اإلدارة 
وال توجد نساء يف اللجـان اإلداريـة   . وال يزال متثيل املرأة ضئيال يف املنظمات التجارية   

أو يف ، )ABA(، أو يف رابطــة املــصرفيني األرجنتينــيني  )UIA(يف االحتــاد الــصناعي األرجنتــيين  
 يف االحتاد الكونفيـدرايل األرجنتـيين لألعمـال التجاريـة           أو). CAC(الغرفة التجارية األرجنتينية    

ومن االستثناءات اجلـديرة بالـذكر أن امـرأة تـشغل منـصب نائـب               ). CAME(املتوسطة احلجم   
 الرئيس اإلقليمي وامرأتان تشغالن منـصبني يف جملـس قواعـد الـسلوك يف االحتـاد الكونفيـدرايل                 
األرجنتيين لألعمال التجاريـة املتوسـطة احلجـم، كمـا أنـه توجـد امرأتـان ضـمن أعـضاء جملـس                  

 تعمـل كأمينـة صـندوق مبجلـس اإلدارة املؤقـت          إدارة الغرفة التجارية األرجنتينية وتوجد امـرأة        
 كمـا توجـد   Confederación General Económica لالحتـاد الفيـدرايل للمـشاريع التجاريـة بالــ     

  ).CACIPRA(رئيسة شرف يف غرفة التجارة والصناعة واإلنتاج باألرجنتني امرأة ك
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  اجلامعات الوطنية    
متثــل املــرأة نــصيبا متزايــدا يف هيئــة الطــالب وهيئــة التــدريس يف التعلــيم العــايل، إال أنــه   

  .يوجد تزايد مماثل يف اإلدارة املؤسسية ال
ــام    ــات الو   ٢٠٠٥ويف ع ــسات للجامع ــاك ســت رئي ــا    كانــت هن ــالغ جمموعه ــة الب طني

ومل حيــدث تغــيري يف هــذا الــرقم يف عــام . جامعــة، وفقــا لبيانــات مقدمــة مــن وزارة التعلــيم ٣٨
ــترل        (٢٠٠٧ ــا وأوس ــويس وباتاغوني ــاهوي والن ــالطا وكوم ــو وس ــة يف كوي ــات الوطني اجلامع

لـى  ويوجد يف اجلامعات اخلاصة نقص مماثـل يف التـوازن بـني الرجـل واملـرأة يف أع                 ). وكوردوبا
 مل يكـــن هنـــاك إال ثـــالث رئيـــسات للجامعـــات ضـــمن ٢٠٠٧ويف عـــام . مـــستويات اإلدارة

كينــدي وكليــة . اجلامعــة الكاثوليكيــة يف كويــو وجامعــة جــون ف ( مؤســسة ٤٥جمموعــه  مــا
  ).أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية

  
  تطبيق االتفاقية: القسم اخلاص    
  ١٠املادة     
  التشريع    

، ومهــــا يتنــــاوالن احلــــضور ٢٠٠٣ يف عــــام ٢٥٨٠٨ و ٢٥٢٧٣صــــدر القانونــــان   
ــديهن أطفــال علــى عــدم       ــة الطالبــات احلوامــل أو الــاليت ل اإللزامــي للمــدارس وحيظــران معاقب

  .احلضور
ــوطين     ــا القــانون ال ــام ٢٦٠٥٨أم ــتقين واملهــين فقــد أعــاد     ٢٠٠٥ لع ــيم ال ــشأن التعل ب

علـى  “ تكـافؤ الفـرص   ” منـه بـشأن      ٤٠ادة  وتنص امل . تصميم التعليم التقين يف مجيع أحناء البلد      
أنــه جيــب اختــاذ خطــوات معينــة لكفالــة متكــن الــشباب ممــن يتعرضــون خلطــر اجتمــاعي أو ممــن 

 أن يلتحقوا بدورات التعليم الـتقين واملهـين وأن جيـري مـد يـد                 من لديهم مشاكل تتعلق بالتعلم   
ية واخلــدمات التوجيهيــة  يكملوهــا، مــن خــالل تــوفري املــواد واملــنح الدراســ  أنالعــون هلــم إىل 

اللتحـاق النـساء بـالتعليم الـتقين واملهـين بطرائقـه            الالزمة  أيضا التدابري   القانون  ويعزز  . اإلضافية
  .املتنوعة

ــشئ القــانون الــوطين       الربنــامج الــوطين للتثقيــف اجلنــسي    ٢٠٠٦ لعــام ٢٦١٥٠وين
التعلـيم مـن سـن مخـس     الشامل، وهو تثقيف إلزامي يف مجيع أحناء البلـد علـى مجيـع مـستويات              

و هــذا القــانون الــذي ســيؤثر علــى عمليــة اكتــساب ونقــل املعرفــة واملواقــف والقــيم    .ســنوات
املتعلقــة بــاحلقوق اجلنــسية واإلجنابيــة يــستهدف توليــد قــدر أكــرب مــن العــدل يف العالقــات           

  .االجتماعية بني الرجل واملرأة
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ل عليهـا   لكاملـة الـيت يعـوَّ     وجيب أن جيري حتقيق التغريات مـن خـالل نقـل املعلومـات ا               
  :ما يليبشأن السلوك اجلنسي اآلمن حبيث جيري تعزيز 

اختاذ قرارات مسؤولة واتباع سلوك يتـسم باملـسؤولية فيمـا يتعلـق باإلجنـاب واألمومـة             •  
ــاض         ــية واإلجه ــات النفاس ــات والوفي ــتالل األمه ــات واع ــع محــل املراهق ــوة ومن واألب

ــشر     ــة الب ــريوس نقــص املناع ــدوى بف ــيت ت  /يةوالع ــراض ال ــدز واألم ــصال  اإلي ــل باالت نتق
  اجلنسي؛

  ائم املرتكبة ضد السالمة اجلنسية؛منع سوء املعاملة واإليذاء اجلنسي اجلر  •  
مارســـة احلقـــوق اجلنـــسية مب يمـــا يتعلـــقاملـــسؤولية الفرديـــة واٍألســـرية واالجتماعيـــة ف   •  

  .واقف وتغيري امل،ني الرجل واملرأةواإلجنابية، واالحترام املتبادل ب
  .لت جلنة عاملة إلعداد مقترح بإنفاذ هذا التشريع يف مجيع أحناء البلدكِّوُش  
وأدرجــت الــسلطات املدرســية يف مقاطعــة بــوينس أيــرس التثقيــف اجلنــسي يف املنــاهج    

ــام   ــية يف عـ ــوايل  . ٢٠٠٥الدراسـ ــى حـ ــدارس   ٨٠٠ ٠٠٠وتلقـ ــسيا يف املـ ــا جنـ  طالـــب تثقيفـ
  .ا يغطي نظام التعليم املتوسط بأكمله، مم٢٠٠٧احلكومية واخلاصة يف عام 

 بـشأن التثقيـف اجلنـسي الـشامل يف          ٢١١٠ووافقت مدينة بوينس أيرس على القانون         
  .أكتوبر/ تشرين األول٦

نـوفمرب  / املـؤرخ تـشرين الثـاين      ٥٨١١ مبوجب قـانون املقاطعـة       ،قدم مقاطعة تشاكو  وُت  
  .مية واخلاصة التثقيف اجلنسي الشامل يف مؤسسات التعليم احلكو،٢٠٠٦

 حكمـا صـرحيا بـإدراج املنظـور         ٢٠٠٦ لعـام    ٢٦٢٠٦ويتضمن قانون التعليم الـوطين        
  :اجلنساين
تــشكل املبــادئ واحلقــوق والــضمانات املكرســة يف الدســتور الــوطين ويف       ”    

املعاهدات الدولية املدرجة إطاره القانوين وتتضمن اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال               
  .“التمييز ضد املرأة

إىل ) البنــد و ( بــشأن غايــات وأهــداف الــسياسة الوطنيــة للتعلــيم      ١١وتــشري املــادة    
ب نـوع   ساحترام الفروق بـني األشـخاص واإلقـرار بعـدم التمييـز حـ             كفالة ظروف املساواة و   ”

  .“اجلنس أو أي منط آخر
جيـب علـى الدولـة كفالـة        ”  أنـه   فيما يتعلق باملـساواة يف التعلـيم علـى         ٨٤وتنص املادة     
، بغـض   ف املادية والثقافية اليت حيصل فيها مجيـع الطلبـة علـى تعلـيم موحـد عـايل اجلـودة                   الظرو
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ــة     ، “النظــر عــن أصــلهم االجتمــاعي أو مــوقعهم اجلغــرايف أو نــوع جنــسهم أو هويتــهم الثقافي
ــادة   ــنص امل ــضائية      ٩٢وت ــات الق ــع الوالي ــهج الدراســي يف مجي ــضمن املن ــه جيــب أن يت ــى أن  عل

تسهم يف توليد عالقات ترتكز على املساواة والتـضامن واالحتـرام بـني             يت  الج  ُهُنالتويات و احمل”
اجلنسني وفقا التفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة ذات املركـز الدسـتوري،                 

) ٢٤٦٣٦القـانون   (واتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبـة عليـه واستئـصاله              
القـــانون  (اري التفاقيـــة القـــضاء علـــى أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة       والربوتوكـــول االختيـــ 

٢٦١٧١(“.  
ويدعو القانون إىل استعمال لغة غري متحيزة جنسيا يف مجيـع جمـاالت التطبيـق، ويـشري            

  .إشارة صرحية إىل املساواة بني اجلنسني يف كل حكم من أحكامه
يومـا إىل مخـس سـنوات        ٤٥ تشجيع األطفال من سن      يلوتتضمن أهداف التعليم األوَّ     

أشـخاص هلـم حقـوق ومـشاركون فعـالون يف عمليـة شـاملة للتعلـيم،                 ”على التعلم حيث أهنـم      
. “تـضامنهم واحتـرامهم ألنفـسهم ولآلخـرين       ”وتعزيز  “ وبوصفهم أفرادا يف أسرة ويف جمتمع     

مـن  (وريـاض أطفـال   ) مـا إىل سـنتني   يو٤٥مـن   (وينص القانون على إنـشاء مـدارس للحـضانة          
  ). سنوات٥إىل  ٣

وجيــب أن يؤكــد التعلــيم االبتــدائي والثــانوي علــى مبــادئ التــضامن واحتــرام حقــوق     
  .يع أنواع التمييزاإلنسان ورفض مج

وفيمــا يتعلــق بــالتعليم املــستمر للــشباب والكبــار، جيــب تنــسيق الــربامج واألنــشطة           
مثل وزارات العمـل    التعليمية للوزارة وخمتلف الواليات القضائية مع أنشطة الوزارات األخرى          

والعمالــة والــضمان االجتمــاعي، والتنميــة االجتماعيــة، والعــدل وحقــوق اإلنــسان، والــصحة،  
بوصـفهما مـن   “ العدل بـني اجلنـسني والتنـوع الثقـايف    ”إىل ذلك؛ كما جيب تعميم مراعاة     وما
  )).د (٤٨ادة امل(ج واحملتويات األساسية يف املناهج التعليمية واهلياكل املؤسسية للوزارة ُهالُن

) د (٥٠الريفـي، وتـدعو املــادة   وتكـرس أمهيـة خاصـة للعـدل بـني اجلنـسني يف التعلـيم          
وتـنص املـادة    ،  “الفرص واإلمكانيات عن طريق كفالـة العـدل بـني اجلنـسني           تعزيز تكافؤ   ” إىل
 ، اليت تتناول املعايري العامة لتحقيق مستويات من املـساواة معادلـة لتلـك املـستويات يف                )د (٥١

تنظيم خدمات التعليم غري النظامي اليت تسهم يف التدريب املهين والتقـدم الثقـايف             ”املدن، على   
  .“للريفيني، مع إيالء اهتمام خاص لظروف املرأة

ويف األرجنتني، دائما ما تعترب إمكانية احلصول علـى التعلـيم شـرطا لتعزيـز رفـاه املـرأة                     
  .واندماجها االجتماعي الكامل
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ل األمـر كـذلك      وظـ  ، التعليم النظامي لإلناث يف بلدنا على نطاق واسـع         وجتري تغطية   
مع ذلك، ال تبني معـدالت التحـاق اإلنـاث مبؤسـسات التعلـيم النظـامي         و .يف السنوات املاضية  

نمط يف مجيـع منـاطق   على صـعيدي التعلـيم العـام األساسـي والتعلـيم املتعـدد الوسـائط نفـس الـ           
. ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤بـــني عـــامي ام يف وجـــود املـــرأة بـــشكل عـــض افـــالبلـــد، وكـــان هنـــاك اخن

وخباصـة يف املنطقـة     (وينعكس مـسار هـذه احلالـة يف بعـض املـدن، حيـث يتحقـق التكـافؤ اآلن                    
  ).الوسطى
وعلى الـرغم مـن ذلـك، عنـدما جيـري األخـذ يف االعتبـار جبميـع املـستويات، مبـا فيهـا                      

عدل مشاركة اإلناث أعلـى مـن معـدل         ، يتضح أن م   )املرحلة الثالثة واجلامعية  (أعلى املستويات   
كانــت نــسبة االلتحــاق  ٢٠٠٦يف عــام  و. إليهــا مــشاركة الــذكور يف مجيــع الــسنوات املــشار

ــذكور    ــاث والـ ــني اإلنـ ــايل بـ ــالتعليم العـ ــة١٢٤بـ ــا، و يف املائـ ــع  ١١٠  تقريبـ ــة يف مجيـ  يف املائـ
  .املستويات

  
جممــوع املنــاطق . لــذكورا/نــسبة االلتحــاق مبختلــف مــستويات التعلــيم النظــامي لإلنــاث     

  ٢٠٠٦- ٢٠٠٠احلضرية 
  
  
  
  
  
  
        
حــسابات اجمللــس الــوطين للمــرأة، باســتخدام معلومــات نظــام املعلومــات والرصــد والتقيــيم للــربامج    :املصدر  

ــة علــى أســاس بيانــات الدراســة االستقــصائية لألســر املعيــشية الدائمــة       املعهــد الــوطين -االجتماعي
  .لإلحصاء والتعداد

  
هم اإلشارة إىل أنه بينما يزيد عـدد النـساء عـن عـدد الرجـال يف املـستويات التعليميـة              ومن امل   

زالــت النــساء خيتــرن مــسارات وظيفيــة يف الدراســات    الثالثــة، وخباصــة يف املــستويات اجلامعيــة، فمــا 
  .االجتماعية والتدريس والعمل االجتماعي، وهو قرار له أثر على دخوهلن يف املستقبل
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: ن املرجح بصورة أكرب أن تكون عمالة النساء منقوصة بالنـسبة ملـؤهالهتن            وباملثل، فم   
يعـرفن  ( كانت نـسبة النـساء الـاليت يعملـن عمالـة منقوصـة               ٢٠٠٦ففي النصف الثاين من عام      

) بأهنن نـساء حاصـالت علـى تعلـيم ثـانوي أو تعلـيم أعلـى ويعملـن يف مهـن ال تتطلـب مهـارة                
  . يف املائة١٠,٥لنسبة بني الرجال العاملني  يف املائة، بينما كانت هذه ا١٧,١

  
  ٢٠٠٦  و٢٠٠٥ و ٢٠٠٣جمموع املناطق احلضرية، . الفجوة بني اجلنسني يف العمالة املنقوصة    

  
  
  
  
  
          
حــسابات اجمللــس الــوطين للمــرأة، باســتخدام معلومــات نظــام املعلومــات والرصــد والتقيــيم للــربامج    :املصدر  

ــة علــى أســاس بيانــ   املعهــد الــوطين -ات الدراســة االستقــصائية لألســر املعيــشية الدائمــة   االجتماعي
  .لإلحصاء والتعداد

وباملوافقـة  . األرجنتني أثناء التـسعينات   اخنفض التعليم التقين واملهين اخنفاضا كبريا يف        و  
 مليـون  ١٥على القانون اجلديد للتعليم التقين واملهين الذي ينشئ صـندوقا للتعلـيم الـتقين مببلـغ        

ــام  ب ــسو يف عـ ــامي  ٢٦٠ و ٢٠٠٥يـ ــسو يف عـ ــون بيـ ــادة  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ مليـ ــدثت زيـ ، حـ
وقد أعطى ذلك دفعـة للمـدارس التقنيـة علـى           . مصاحبة يف الوحدات التعليمية ويف عدد الطلبة      

  .صعيدي التعليم املتوسط والتعليم العايل غري اجلامعي، وملراكز التدريب املهين
قين واملهـين الثـانوي نـسبة مرتفعـة يف مجيـع أحنـاء              ونسبة االلتحاق بـدورات التعلـيم الـت         
ــة املـــسجلني  : البلـــد ــدد الطلبـ ــان عـ ــا (فكـ ــام واخلـــاص معـ ــيم العـ ــام )يف التعلـ ــو ٢٠٠٦ لعـ  هـ
  . يف املائة منهم٣٥ طالبا، شكلت النساء نسبة ٣٠٦ ٥٨٩

وستجري اإلشارة من الناحية التارخيية إىل أن التحاق اإلنـاث هبـذا الـنمط مـن التعلـيم                    
ومن املهم أيضا أن املقاطعات الـيت توجـد هبـا أعلـى نـسبة مـن                 . منخفضا جدا طيلة عقود   كان  

النساء املسجالت يف هذه املدارس التقنية املتوسطة هي تلـك الـيت تعتـرب أفقـر املقاطعـات بوجـه             
ــا   ــل الريوخـ ــام، مثـ ــل ا )٥٣,٦(عـ ــانتياغو ديـ ــست، وسـ ــا ) ٤٧,٧(رو يـ ، )٤٧,٩(وكاتاماركـ

  ).٤٧,٨(، وتيريا ديل فويغو )٤٦,٥(موزا ، وفور)٤٧,٦(س وميسيون
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ــيت           ــة ال ــنح الدراســية للطلب ــة للم ــة الوطني ــة اخلط ــة برعاي ــيم االحتادي ــوم وزارة التعل وتق
 سـنة، وينتمـون إىل أسـر بالغـة الفقـر،            ١٩ و   ١٣تستهدف الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بـني        
م اخلطــة هلــم وتقــِد. ن خلطــر االنقطــاع عــن الدراســةويــذهبون إىل مــدارس حكوميــة ويتعرضــو

 ٥٠٠ ٠٠٠م كل سـنة     وتقَد. حوافز للبقاء يف املدرسة والتقدم فيها وإكمال تعليمهم اإللزامي        
  .منحة دراسية يف مجيع أحناء البلد

 يف املائـة مـن جممـوع هـذه املـنح الدراسـية يف اجلولـة        ٥٨وحصلت النـساء علـى نـسبة         
ــسبة   ــة الثان ٥٩األوىل، وعلــى ن ــة يف اجلول ــة  يف املائ ــع علــى   ). ٢٠٠٧(ي ويوضــح حتليــل التوزي

  .املقاطعات نسب مماثلة تقريبا
    

  تطبيق االتفاقية: القسم اخلاص    
  ١١املادة     
  اجتاهات البطالة    

متــر األرجنــتني يف الوقــت احلــايل بانتعــاش اقتــصادي حقيقــي ال يــنعكس يف مؤشــرات     
  .االقتصاد الكلي فحسب، بل يف سوق العمل ومتغريات الفقر أيضا

، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤اطالت بــــني عــــامي وتناقــــصت بــــاطراد أعــــداد العــــاطلني والعــــ  
  . يف املائة٧,٤ يف املائة إىل ١٣,٢اخنفض معدل البطالة يف ذلك احلني من  كما

وتوضح املقارنة بني الرجال والنساء أن هذا االخنفاض كان له نفس القدر من األمهيـة                 
 مــن البطالــة بــصورة أكــرب يف مجيــع الــسنوات بالنــسبة للمجمــوعتني بــالرغم مــن تــضرر النــساء

املــشار إليهــا، وفقــا للدراســة االستقــصائية لألســر املعيــشية الدائمــة الــيت أجراهــا املعهــد الــوطين 
  .لإلحصاء والتعداد
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  اجملموع والذكور واإلناث: اجتاهات البطالة    
  
  

  
  
  
                
ء والتعـداد، الدراسـة االستقـصائية لألسـر املعيـشية      إعداد املؤلفني على أساس املعهد الـوطين لإلحـصا     :املصدر  

      .٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤الدائمة، جمموع املناطق احلضرية، 
املرأة يف سـوق العمـل اجتاهـا تـصاعديا طفيفـا ملعـدل مـشاركة                املتعلـق بـ   تحليل  الويبني    

منــذ عــام  العليــاة سبنــالوجــرى بلــوغ : اإلنــاث يف مجيــع املهــن غــري الزراعيــة املدفوعــة األجــر  
وقــد . ، وظلــت منــذ ذلــك الوقــت قــرب هــذا املــستوى) يف املائــة٤٣ (٢٠٠٣ يف عــام ٢٠٠٠

  .يرتبط هذا االجتاه التصاعدي بانتعاش الطلب على العمال يف األرجنتني أثناء تلك الفترة
  

  ٢٠٠٦-٢٠٠٠جمموع املناطق احلضرية، . نسبة النساء يف العمل غري الزراعي املدفوع األجر    
  
  
  
  
  
                
حــسابات اجمللــس الــوطين للمــرأة، باســتخدام معلومــات نظــام املعلومــات والرصــد والتقيــيم للــربامج    :املصدر  

ــة علــى أســاس بيانــات الدراســة االستقــصائية لألســر املعيــشية الدائمــة       املعهــد الــوطين -االجتماعي
  .لإلحصاء والتعداد
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الفجـوة علـى مـدى    ن تـضاؤل  فبـالرغم مـ  . زالت املرأة متضررة من ناحيـة الـدخل      وما  
يف مجيـع املنـاطق    ٢٠٠٦ يف النـصف الثـاين مـن عـام     ٠,٧٠ بلغت ما يقرب من     العقد املاضي، 

وفضال عن ذلك كانت الفجوة بني الذكر واألنثـى أضـيق مـا يكـون يف فتـرة              . احلضرية جمتمعة 
 ، ممــا يــرجح أن االختالفــات تكــون أصــغر عنــدما تتنــاقص ٢٠٠٢-٢٠٠١األزمــة االقتــصادية 

  .دخول الذكور
  

  ٢٠٠٦- ٢٠٠٠مجيع املناطق احلضرية، . الفجوة بني اجلنسني يف الدخل من العمل    
  
  
  
  
  
  
    
حــسابات اجمللــس الــوطين للمــرأة، باســتخدام معلومــات نظــام املعلومــات والرصــد والتقيــيم للــربامج    :املصدر  

ــة علــى أســاس بيانــات الدراســة االستقــصائية لألســر املعيــشية الدا     املعهــد الــوطين -ئمــة االجتماعي
  .لإلحصاء والتعداد

    
وتكشف هذه التفاوتات يف الدخول عن منط خمتلف عندما جتري دراستها عـن طريـق                 

ففي اجملـاالت املهنيـة واجملـاالت الـيت تتطلـب مهـارات، كانـت الفجـوات مـن                   . التصنيف املهين 
هــارات أو تلــك الــيت طلــب بعــض املالناحيــة التارخييــة أكــرب مــن الفجــوات يف األعمــال الــيت تت 

  .تتطلب أية مهارات ال
وجيــب االعتــراف بأنــه بــالرغم مــن أن عــدد النــساء أكــرب مــن عــدد الرجــال يف تعلــيم     

املرحلة الثالثة وخباصة يف التعليم اجلامعي، تواصـل النـساء االخنـراط يف مـسارات وظيفيـة تعتـرب                   
  .قل الدخل فيها تقليدياي“ أنثوية”

رة أكرب أن تكون عمالة النساء منقوصة بالنـسبة ملـؤهالهتن،           وباملثل، فمن املرجح بصو     
ــاين مــن عــام     ــة منقوصــة     ٢٠٠٦ففــي النــصف الث ــن عمال ــاليت يعمل ــساء ال ، كانــت نــسب الن

ويعرفن بأهنن نساء حاصالت علـى تعلـيم ثـانوي أو تعلـيم أعلـى ويعملـن يف مهـن ال تتطلـب                (
انظـر  ( يف املائـة     ١٠,٥لرجـال العـاملني      يف املائة، بينما كانت هذه النـسبة بـني ا          ١٧,١) مهارة

  ).٢-٤الشكل 
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 ٢٠٠٥ و  ٢٠٠٣جممـوع املنـاطق احلـضرية،       . الفجوة بني اجلنسني يف العمالة املنقوصـة          
  ٢٠٠٦  و
  
  
  
  
  
  
  
      
حــسابات اجمللــس الــوطين للمــرأة، باســتخدام معلومــات نظــام املعلومــات والرصــد والتقيــيم للــربامج    :املصدر  

ــة علــى أســاس   املعهــد الــوطين - بيانــات الدراســة االستقــصائية لألســر املعيــشية الدائمــة   االجتماعي
  .لإلحصاء والتعداد

    
  املرأة يف املناصب العليا العامة واخلاصة    

مهن اإلدارة هي املهـن الـيت تتعلـق بالقيـادة العامـة للمنظمـات واملؤسـسات واملـشاريع                     
ع األهـداف والغايـات واختـاذ قـرارات         العامة أو اخلاصة أو املشتركة؛ وتتضمن هذه املهـن وضـ          

وهـذا التعريـف واسـع النطـاق حبيـث يـشمل الفئـات              . سياسية واجتماعيـة واقتـصادية وإنتاجيـة      
. املهنيــة علــى خمتلــف املــستويات، مبــا فيهــا مــديرو املــدارس ومــديرو البنــوك والتجــار وغريهــم  

فــاض مطــرد منــذ عــام ويتــبني مــن الــشكل التــايل أن نــصيب النــساء مــن املناصــب العليــا يف اخن 
قبـل أن يـزداد زيـادة ضـئيلة عـام           )  يف املائـة   ٣٥ يف املائـة إىل      ٥٥مـن    (٢٠٠٥ إىل عام    ٢٠٠٢
، رغم أن هذا مؤشر غري واضح يرتكز على أساس بيانات من الدراسـة              ) يف املائة  ٤١ (٢٠٠٦

 نـسبة  -وإذا أدركنـا أن العـدل يتطلـب أنـصبة متـساوية             . االستقصائية لألسـر املعيـشية الدائمـة      
 وأن هذا املؤشر يغطي حـاالت متنوعـة، فإنـه ميكـن تقـدير املـسافة الـيت                   - يف املائة    ١٠٠أو   ١

  .تفصل بني الرجل واملرأة على صعيد املناصب العليا يف اهليكل اإلنتاجي

1.46

1.59

1.62

1.35

1.40

1.45

1.50

1.55

1.60

1.65

2003 2005 2006



CEDAW/C/ARG/6

 

64 08-49967 
 

  نسبة النساء إىل الرجال يف املناصب العليا العامة واخلاصة    
  
  
  
  
  
  
  
مــرأة، باســتخدام معلومــات نظــام املعلومــات والرصــد والتقيــيم للــربامج  حــسابات اجمللــس الــوطين لل  :املصدر  

ــة علــى أســاس بيانــات الدراســة االستقــصائية لألســر املعيــشية الدائمــة       املعهــد الــوطين -االجتماعي
  .لإلحصاء والتعداد

    
  الضمان االجتماعي    
  التشريع والربامج الوطنية    

 جيعـل املعاشـات     ٢٠٠٤نذ أواخـر عـام      صدر عدد من القوانني واملراسيم والقرارات م        
وكـان  . التقاعدية متاحة لقطاعات كـثرية مـن الـسكان كانـت مـستبعدة قبـل ذلـك مـن النظـام             

 يف املائــة مــن األشــخاص الــذين ال يكــون ٧٥لــذلك تــأثري خــاص علــى النــساء الــاليت يــشكلن 
  .لديهم معاشات تقاعدية عندما يبلغون السن القانوين للتقاعد

ــذين، رغــم عــدم     وجــرى كخطــوة أ    ــشاء عــالوة التقاعــد املبكــر لألشــخاص ال وىل إن
سـنة مـن    ٣٠، ميكنـهم اسـتحقاق   ) سنة للرجل ٦٠ سنة للمرأة و     ٥٥(بلوغهم السن املطلوب    
 ٣٠نظــام أو أكثــر مــن األنظمــة املــشتركة، والــذين كــانوا عــاطلني يف    اخلدمــة بإســهامات يف 

تثنائيا صـمم حبيـث يـستمر ملـدة عـامني           وكان ذلك استحقاقا اسـ    . ٢٠٠٤نوفمرب  /تشرين الثاين 
  ).٢٠٠٧يناير /وجرى متديده إىل كانون الثاين(من وقت بدء سريان القانون 

ريات ي تغــ٢٠٠٥ديــسمرب / الــصادر يف كــانون األول١٤٥٤/٢٠٠٥وأدخــل املرســوم   
 حبيث يكون قرار تسديد الـديون       ٢٤٤٧٦على نظام العامل املستقل عن طريق تعديل القانون         

ة املؤجلة قرارا دائما يف ظل ذلـك النظـام وحبيـث يـستهدف القـانون أشخاصـا يف سـن         املستحق
عمـال  (وسـيتمكن هـؤالء األفـراد       . التقاعد ممن ليس لديهم عدد سنوات اإلسهام الـيت يتطلبـها          

مـن التقاعـد   ]) دافعـو الـضرائب ضـمن نظـام الـضرائب املبـسط       [Monotributistas و مـستقلون 
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 تسديد الديون املـستحقة املؤجلـة لتعـويض الـسنوات املفقـودة، إذا            على الفور مستخدمني قرار   
 األعـضاء املتـوفني الـذين مل يكملـوا     زوجـات /وسـيتمكن أيـضا أزواج    . ١٩٩٣كانت قبل عام    

 سنة من اإلسـهامات مـن احلـصول علـى هـذا املعـاش التقاعـدي بوصـفه اسـتحقاقا للبـاقني                       ٣٠
  .مةوهذه األحكام ذات طبيعة دائ. على قيد احلياة

ومن األمثلة اليت هلا تأثري غري عادي على التمييز الـذي تواجهـه املـرأة أن هـذا املرسـوم                      
يسمح أيضا لألشخاص الذين مل يسبق هلم اإلسهام أبدا أن يسددوا الـديون املـستحقة املؤجلـة                 
عن مجيع سنوات اإلسهام الـيت يتطلبـها النظـام، إال أنـه جيـب علـيهم أوال أن يـسجلوا أنفـسهم              

ــ ــستقلني، كعمـ ــى      مثال مـ ــصول علـ ــدفع وللحـ ــائل الـ ــة وسـ ــق خطـ ــات لتطبيـ ــدمون بطلبـ  يتقـ
، ويرجـع ذلـك     “يـوت تقاعد ربـات الب   ”واالسم الشائع هلذا املرسوم هو حكم       . االستحقاقات

املنــــزيل علـــى املـــرأة أحـــد األســـباب الرئيـــسية  العمـــل  تـــأثري نإىل حجـــم املنـــتفعني بـــه وإىل أ
 هــذا التــدبري اســتجابة ملطالــب هلــا الكــثري ممــا  عتــربوُي. عيلإلجحــاف يف نظــام التــأمني االجتمــا

  .يربرها
ويف مجيــع احلــاالت، ســواء عنــد التقــدم بطلــب للحــصول علــى اســتحقاق التقاعــد أو    

ــاش التقاعــدي  ــب    ،املع ــدم الطل ــى مق ــتعني عل ــى أوال صل  حيــأن ي ــن   عل ــز ضــرييب م  AFIPرم
ويلـي  . وسائل الدفع للمبلـغ املطلـوب      خطة   على، و ]“اإلدارة االحتادية لإليرادات احلكومية   ”[

اإلدارة الوطنيـــة ” [ANSESمقــدم الطلـــب االســـتحقاقات االجتماعيــة مـــن   طلـــب ذلــك أن ي 
وعنـد التقاعـد، يبـدأ خـصم      . وأن يبـدأ دفـع الـديون املـستحقة املؤجلـة          ] “للضمان االجتمـاعي  

  ). دفعة٦٠حبد أقصى قدره (هذه احلصة شهريا من عالوة التقاعد 
ــد زادت امل   ــسنوات املاضــية،     وق ــادة كــبرية يف ال ــة غــري اإلســهامية زي عاشــات التقاعدي
 ومسنون وأمهات ألكثـر مـن سـبعة         معوقون (٢٠٠٧ شخصا بانتهاء عام     ٣٦٣ ٨٣٨ومشلت  

  . يف املائة من هؤالء املنتفعني٨٥وشكلت املرأة ) أطفال وجمموعات خاصة أخرى
  

  التشريعات والربامج األخرى    
ــ   ــوطين  نصي ــانون ال ــات   ،٢٥٦٧٤ الق ــاث يف النقاب ــشأن حــصص اإلن ــه  ( ب ــا نظم كم
حلد األدىن ملشاركة املرأة يف النشاط النقايب ويف الوفـود الـيت جتـري              ، على ا  )٥١٤/٠٣املرسوم  

ــة مــع اإلدارة  ــنظم  ٧٢ ري تكييــفويف الوقــت احلــايل، جيــ . مــساومات مجاعي ــة مــن ال  يف املائ
ــانون     ــة حبيــث تتــسق مــع ق ــة والنقابي  وزارة العمــل :املــصدر(حــصص اإلنــاث  األساســية املهني

  ).والضمان االجتماعي
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 الذي يضيف حافزا رئيسيا لإلعالن عـن        ٢٦٠٦٣ القانون الوطين    ٢٠٠٥وصدر عام     
والواقـع أن اخلدمـة املنــزلية تـشكل مـصدرا هامـا لعمالـة         . خدم املنـازل مبقتـضى تـشريع العمـل        

 يف املائـة مـن اإلنـاث العـامالت          ٢٢,٧ يف املائة مـن مجيـع العـامالت و           ١٧,٢ثل  ، فهي مت  املرأة
 العمـل   ربويتيح التشريع اجلديد لـ    .  االستقرار الوظيفي  مبعدوتتسم هذه املهنة    . بأجر يف البلد  

أن يطلب ختفيضا يف ضريبة الـدخل باملبـالغ املدفوعـة خلـدم املنـازل كـأجور للخـدمات، فـضال                   
والغـرض  .  خلـدم املنـازل     اخلـاص للـضمان االجتمـاعي      مانظـ عن إسهامات صاحب العمـل يف ال      

هو توفري تغطية طبيـة ومعـاش تقاعـدي للخـدم الـذين يعملـون سـت سـاعات علـى األقـل كـل                
وجـــرى تـــسجيل حـــوايل . وميكـــن تغطيـــة اجملموعـــة األســـرية مقابـــل مبـــالغ إضـــافية. أســـبوع
  . شخص هبذا النظام٢٤٠ ٠٠٠

ــ   ــدريب شأت وزارة العمــل برناجمــا ل وأن ــى  لت ــأمني عل ــة خلــدم  والت ــة  العمال ــازل بغي املن
  .مساعدهتم على تعزيز إمكانية توظيفهم من خالل التخصص وحتسني املهارات

 عـام إىل    ى النـساء الـاليت يفتقـرن بوجـه         بالفائدة بصفة رئيـسية علـ      هذا الربنامج ويعود    
ويـستهدف  . فرص احلصول على التدريب املهين الذي يرفع مركزهن وحيسن ظـروف عملـهن            

  .ربنامج أرباب األسر املعيشية الاليت يعملن يف اخلدمة املنـزليةالتأمني أيضا املنتفعات ب
وتــــساعد هــــذه املبــــادرة أيــــضا علــــى مكافحــــة الدرجــــة العاليــــة مــــن عــــدم التقيــــد    
مــن خــالل محلــة (العمــل باملنــازل، عــن طريــق املطالــب بتــسجيل هــؤالء العــاملني   يف بالرمسيــات

ـــ ــة تنظــيم وضــع    الــيت تــشنها اإلدارة االحتاTrabajo en Blanco ال ــة بغي ــرادات احلكومي ــة لإلي دي
  ).العمالة

اخلدمة العامة باملنـازل، والرعايـة واخلـدمات        : ويقدم الربنامج تدريبا يف اجملاالت التالية       
، واالســتعالمات واالســتقبال يف )للمطــاعم واملناســبات(الشخــصية، وخدمــة الــضيافة الــشاملة 

  .تاملؤسسات السياحية، وخدمات املخابز واحللويا
مـع تـسجيل اإلسـهامات    لتـدريب والتـأمني علـى العمالـة     وتتسق املشاركة يف برنـامج ا       

وعلـى  .  شهرا متواصلة أو منفصلة يف مدة أقصاها سـنتني       ١٢للعاملني يف املنازل ملدة تصل إىل       
 هـذا النـوع مـن التـدريب،     ت اليت حيتمل أن تكون هلا خربة يف  البلديات أن تعني أيضا املؤسسا    

  .يع اتفاقات مؤسسية معهاوسيجري توق
لــإلدارة االحتاديــة لإليــرادات “ خطــة االنــدماج االجتمــاعي”(ويف بدايــة هــذه احلملــة   

، مل يكـن هنـاك    ٢٠٠٥ينـاير   /يف كـانون الثـاين    ) مت لتنظـيم العمـل املنــزيل      مِّاحلكومية الـيت صُـ    
الت ملـسجَ  كـان إمجـايل ا     ٢٠٠٧يوليـه   /وحبلـول متـوز   .  امرأة تعمل يف هذه الفئـة      ٥٨ ٠٠٠ إال

  . امرأة وهن يتمتعن اآلن باستحقاقات الضمان االجتماعي٢١٤ ٠٠٠بالفعل 
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 الربنامج الوطين لالئتمان البالغ الصغر من أجـل تعزيـز           ٢٦١١٧وأنشأ القانون الوطين      
بالغ الصغر بوصـفه    الواهلدف هو تشجيع وتنظيم االئتمان      . االقتصاد االجتماعي والتنمية احمللية   

 الذي يقدم الـدعم واإلعانـات للقطاعـات    Manos a la Obraألخرى لربنامج إحدى األدوات ا
ويشكل الربنـامج اللجنـة الوطنيـة لتنـسيق الـربامج بوصـفها اهليئـة        . احملرومة والضعيفة يف اجملتمع   

ــل          ــرامج التموي ــصميم ب ــن ت ــضال ع ــه ورصــده، ف ــق أهداف ــامج وحتقي ــن إدارة الربن ــسؤولة ع امل
ــة والتــدريب  واجمللــس الــوطين للمــرأة عــضو يف هــذه اللجنــة، حيــث يــسهم    . واملــساعدة التقني

جيلب معه املنظمات اليت تعمل على حتقيق العدل وتكافؤ الفرص بـني الرجـل               و جنساينمبنظور  
  .واملرأة، فضال عن مكاتب املرأة باملقاطعات والبلديات

  
) CTIO(العمــل اللجنــة الثالثيــة املعنيــة باملــساواة يف املعاملــة وتكــافؤ الفــرص يف مكــان       

  بالوزارة االحتادية للعمل والضمان االجتماعي
جرى يف السنوات املاضية تدعيم التنـسيق بـني القطاعـات الثالثـة املكونـة هلـذه اللجنـة                     

بغيــة كفالــة ) املنــشأةمــع اللجــان الثالثيــة ( املقاطعــات علــى كــل مــن الــصعيد الــوطين وصــعيد 
ن أجـل   ة يف املعاملـة وتكـافؤ الفـرص يف العمـل، مـ            االمتثال الفعال للقواعد اليت تـضمن املـساوا       

  .تعزيز سياسات حتقيق هذه املساواة والقضاء على التمييز بني اجلنسني يف سوق العمل
د األهداف رصـد االمتثـال لقـانون حـصص النقابـات وعقـد االجتماعـات ونـشر                  وأح  

  .املواد على العامالت
مهـاجرين أو ألهنـم معرضـون       ويوجد شاغل آخر يتعلق بـاحملرومني بـسبب وضـعهم ك            

العمــل الالئــق، ” عــن ٢٠٠٦قــدت حلقــة دراســية عــام  ويف هــذا الــصدد ُع. حلــاالت ضــعف
ــة  ــة القانوني ــة       “ العمال ــة العمــل الدولي ــة منظم ــهجرة وبرعاي ــة لل ــة الدولي ــع املنظم باالشــتراك م

  .وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ومؤسسة فريدريك إيربت
، قـدمت املنظمـة الدوليـة للـهجرة عرضـا إىل اللجنـة       ٢٠٠٦توبر  أك/ويف تشرين األول    

. الثالثية عن برنامج تدرييب يقدم إىل املوظفني العموميني واملنظمات املـشاركة يف هـذه القـضية             
  .وجيري تنفيذه حاليا

أنشطة اللجنة الثالثية املعنية باملـساواة يف املعاملـة وتكـافؤ الفـرص يف مكـان العمـل يف                     
  .“االندماج يف عامل العمل” من أجل ٢٠٠٧-٢٠٠٦لعمل إطار خطة ا

  . منظمة العمل الدولية-املشاركة يف برنامج احلوار االجتماعي واجلنساين   
 هــاجيـري تـشجيع املقاطعــات، بنـاء علـى مبــادرة احتاديـة، علـى إنــشاء جلـان ثالثيـة في        و  

ــي     ــصعيد احملل ــى ال ــة عل ــساواة االحتادي ــشا . تكــرر سياســات امل ــد ســبق إن ء هــذه اللجــان يف  وق
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وجيــري اآلن . رو والريوخــاينتس وســانتافيه وســانتياغو ديــل إيــستمقاطعــات جوجــوي وكــور
تنظـيم هيئـة احتاديـة للتنـسيق للجنـة الثالثيـة لكـي ترصـد الـسياسات احلكوميـة املتعلقـة بالعــدل            

  .وتكافؤ الفرص
ــة للنــساء و       الرجــال مــن وفيمــا يلــي األنــشطة الرئيــسية اجلــاري تنفيــذها لتــوفري الرعاي

  :ضحايا العنف يف مكان العمل
واملكتــب ) MTSySS(توقيـع اتفـاق بـني وزارة العمـل والعمالـة والـضمان االجتمـاعي          

  .٥١/٠٦ القرار رقم -الوطين للتحقيقات اإلدارية 
  .متابعة تشريعية للمشاريع املعروضة بشأن هذا املوضوع  
عين بالعنف يف مكـان العمـل الـذي         هيئة استشارية عامة ملشروع القانون امل     كاملشاركة    

أعدتـه اللجـان املعنيـة بالعمـل والـضمان االجتمـاعي، واحلقـوق والـضمانات، والتـشريع العـام،           
  .وتقدمي الدعم والتوصيات املتعلقة باملبادرة. والسكان والتنمية البشرية

ب  بإنشاء املكتـ   ٥١/٠٦التوقيع على قرار وزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي           
وهيئـة استـشارية تتكـون مـن أخـصائيني          ) OAVL (مـل االستشاري املعين بـالعنف يف مكـان الع       

وأحد األهداف هو أن يعمـل أعـضاء اللجنـة الثالثيـة مـع اجملتمـع املـدين إلعـداد                    . يف هذا اجملال  
  .مقترحات لسياسات املنع وتقدمي املساعدة والقضاء على العنف يف جمال العمل

عــالن عــن املفــاهيم األساســية والتــشريع وأحكــام احملــاكم       إعــداد قــرص مــدمج لإل    
  .واإلحصائيات فيما يتعلق بالعنف يف مكان العمل

إعداد وتوزيع كراسات عمل تبني كيفية اختالف مواجهة املرأة ظروف سوق العمـل               
 ومعاجلة مواضيع املرأة والعمل، والسمات العامة، والفجوة يف األجور بـني الـذكر              ،عن الرجل 

  .ثى، والعنف يف مكان العمل، وإنفاذ قانون حصص النقاباتواألن
  

  اجمللس الوطين للمرأة    
ملـساعدة النـساء علـى      “ املـرأة والعـدل والعمـل     ”برنامج التـدريب الـوطين للميـسرين،          

إدماج أنفسهن يف االقتصاد عن طريق تنمية القدرات واملواقـف الـيت تعـزز وضـعهن يف القـوى                   
إعـداد ونـشر مـواد    . بلـد بية وتوصيل مـواد لعقـدها يف مجيـع أحنـاء ال          حلقات عمل تدري  . العاملة

املـرأة  ” و ،“حقوق املـرأة هـي حقـوق اإلنـسان       ” و   ،“وضع ومركز املرأة  ”ة عن   نيتدريبية مع 
جـرى توسـيع   و). خطـة لألعمـال التجاريـة   (“ املـرأة واألنـشطة اإلنتاجيـة   ” و ،“ومكان العمل 

التـسويق، وأشـكال التعاونيـات، وحقـوق        : التاليـة  ليغطـي القـضايا      ٢٠٠٦نطاق الربنامج عـام     
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إعـادة  . العمل واملعاشات التقاعدية، تقدير العمل غري املدفوع األجـر، واالئتمـان البـالغ الـصغر              
  :مساعدة تدريبية وتقنية مقدمة إىل). ٢٠٠٧(نشر مواد تدريبية 

ميــل الــسفن االحتــاد األرجنتــيين للعمــال الــريفيني وعمــال حت : منظمــات اجملتمــع املــدين  
 ،)ISPM( واملعهد االجتمـاعي والـسياسي للمـرأة         ، والشبكة الوطنية للمرأة التابعة له     ،وتفريغها

، Fundación Propuesta راوسـون للدراسـات واألحبـاث النـسائية، و     ومركـز الـدكتورة إلفـريا   
 وشــبكات التــضامن النــسائي يف مجيــع أحنــاء  ،)SACRA(واحتــاد ربــات البيــوت يف األرجنــتني  

 مـن  ٢ ٢٥٠ و    من املنتفعني بشكل مباشر    ٤٥٠: كنلبلد، واالحتاد الفيدرايل لألراضي واملسا    ا
  .املنتفعني بشكل غري مباشر

ــرأة         ــن مكاتـــب املـ ــدربني مـ ــات للمـ ــعيد املقاطعـ ــى صـ ــة وعلـ ــة إقليميـ دورات تدريبيـ
ي تـشوبوت وإنتـر   (باملقاطعات والبلديات والوكاالت احلكومية األخـرى يف مجيـع أحنـاء البلـد              

 ٥ ٣٥٠ من املنـتفعني بـشكل مباشـر و        ١ ٠٦٣): كروز وكاتاماركا  ريوس وكوردوبا وسانتا  
  .من املنتفعني بشكل غري مباشر

اجتماعات إقليمية مـع منظمـات برنـامج تـدعيم األسـرة وبنـاء رأس املـال االجتمـاعي                     
ري  مـن املنــتفعني بـشكل غــ  ٢ ١٠٠ مـن املنــتفعني بـشكل مباشــر و   ٤٢٠ :واملـشاريع املــشاركة 

  .مباشر
اجتماعات إقليمية عن اخلطة االحتادية مبشاركة مكاتـب املـرأة باملقاطعـات والبلـديات                

 مـن املنـتفعني   ١ ٠٠٠ من املنتفعني بـشكل مباشـر و       ٢٠٠: وموظفني من املقاطعات املشاركة   
  .بشكل غري مباشر

ئتمـان البـالغ   وقد انضم اجمللس الوطين للمرأة إىل جملس إدارة اللجنة الوطنيـة لتعزيـز اال            
املــشاريع الــيت يــضعها صــندوق والــصغر بغيــة إدراج منظــور جنــساين يف االقتــصاد االجتمــاعي 

  ).٢٠٠٦) (٢٦١١٧القانون (التعزيز هذا لالقتصاد االجتماعي واالئتمان البالغ الصغر 
أنشطة للتعزيز والتدريب تتعلق بتعزيز االئتمـان البـالغ الـصغر وقـانون إدارة املـشاريع،                  
دف املكاتـــب النـــسائية باملقاطعـــات والبلـــديات ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين واحلركـــات تـــسته

االجتماعية يف مقاطعات تيريا ديل فويغو وجوجـوي ومنـدوزا وفورمـوزا وكـورينتس والبامبـا                
  ).٢٠٠٧-٢٠٠٦( مشتركا ٥٤٣: اجملموع. وكاتاماركا

رأة قـضية تتعلـق باالفتقـار       ومن القضايا اهلامة األخرى اليت يتناوهلـا اجمللـس الـوطين للمـ              
إىل وضوح الرؤية والبخس االجتماعي للعمل املنـزيل أو العمل غري مدفوع األجر الـذي جيعـل                

وجيب معاجلة هذا املوضوع مـن خـالل اختـاذ تـدابري وسياسـات لتحقيـق                . احلياة اليومية تستمر  
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واجهن التمييـز  العدل بـني اجلنـسني واالعتـراف بـأن النـساء يـضطلعن مبعظـم هـذه األعمـال ويـ                    
وقـد  . توجد لديهن فرصة االستمتاع بظروف املساواة سواء يف اجملاالت العامـة أو اخلاصـة              وال

أجري اجمللـس الـوطين للمـرأة حبثـا وشـارك يف اجتماعـات دوليـة، كمـا نـشر مـوادا عـن قيـاس                          
  :وتضمنت األنشطة الرئيسية ما يلي. استعمال الوقت

اتــب النــسائية يف أحنــاء البلــد وملــوظفي مكاتــب   حلقــات دراســية تدريبيــة ملمثلــي املك   
منـهجيات لقيـاس اسـتعمال الوقـت        ”املقاطعات واملكاتب الوطنية املعنية فيما يتعلـق بالدراسـة          

 -الــيت جــرت مبــساعدة تقنيــة مــن وكالــة التعــاون اإلســبانية  ) ٢٠٠٥(“ مــن منظــور جنــساين
  ).٢٠٠٥( بوينس أيرس -كروز  االتدريب مع اجمللس االحتادي للمرأة، سانت. سفارة إسبانيا

قيام الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل وسفارة إسبانيا واجمللس الوطين للمرأة باإلصـدار              
 منـهجيات قيـاس   -) “املـرأة تعـين العمـل   ” (Decir Mujer es decir trabajoاملـشترك لكتـاب   

ــوينس أيــرس، آذار -اســتعمال الوقــت مــن منظــور جنــساين    ــة ب ــ/ مدين  عزَّوُو. ٢٠٠٦ارس م
 علـــى الوكـــاالت احلكوميـــة الوطنيـــة واإلقليميـــة واحملليـــة ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين  الكتـــاب
 .اجلامعات والنقابات العمالية واملراكز الدراسية: املتخصصة

مـع تقـدير حجـم إسـهامات املـرأة مـن            “ اقتصادات الرعايـة يف األرجنـتني     ”تقرير عن     
املؤمتر اإلقليمي العاشر املعين باملرأة يف أمريكـا الالتينيـة          خالل العمل املنـزيل من أجل عرضه يف        
  ).٢٠٠٧(ومنطقة البحر الكارييب، كيتو، إكوادور 

االجتمــاع الــسابع بــشأن املؤشــرات  : املــشاركة يف أنــشطة دوليــة عــن هــذا املوضــوع    
ــاين  ــشرين الث ــسانية، ت ــوفمرب /اجلن ــشأن   ٢٠٠٥ن الدراســات ”، يف املكــسيك، واجتمــاع فــين ب

 تــشرين ٢٨ و ٢٧عقــد يف “ قــصائية عــن اســتعمال الوقــت والعمــل غــري مــدفوع األجــر االست
 ونظمـه صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة وبرنـامج األمـم املتحـدة                   ٢٠٠٦نـوفمرب   /الثاين

اإلمنــائي يف مونتيفيــديو، أوروغــواي، وكــان هدفــه األساســي تــشاطر مهــارات مجــع البيانــات    
  . احتياجات البيانات األساسية من أجل وضع سياسات نسائيةوجتهيزها حبيث ميكن أن تليب

 .Las mujeres cuentan ”دراسـة استقــصائية علــى اإلنترنــت عــن اســتعمال الوقــت    

Contemos el trabajo de las mujeres “ علــى املوقــعwww.cnm.gov.ar) ٢٠٠٧-٢٠٠٦ (
تقــدم هــذه الدراســة االستقــصائية بيانــات قيِّمــة عــن كيفيــة قيــام األفــراد   و. وجتهيــز املعلومــات

الجتمـاعي االقتـصادي    بتوزيع وقتهم، مقسمة حسب متغريات عديدة، هـي الـسن واملـستوى ا            
وجــرى أيــضا اســتكمال معلومــات مــن دراســة  .  وحجــم األســرة ومــا إىل ذلــك ومنــط املنـــزل

يـسمرب  د/كـانون األول نـوفمرب و /رين الثـاين استقصائية أجريت يف مدينـة بـوينس أيـرس بـني تـش       
  .Decir Mujer es decir trabajo ونشرت يف كتاب ١٩٩٨

http://www.cnm.gov.ar/
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وعقد مؤمتر عـرب الفيـديو عـن اسـتعمال الوقـت مبـشاركة خـرباء مـن إسـبانيا، واللجنـة                 
  ).٢٠٠٧(االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، واألرجنتني 

لمــرأة أحكــام  باإلمكانيــات الــيت أتاحتــها لاعترافــا منــهوأنــشأ اجمللــس الــوطين للمــرأة،   
قـوق املعاشـات    يـة والتـدريب والنـشر فيمـا يتعلـق حب          التوع”التقاعد اجلديدة، برناجمـا مـن أجـل         

، يـدار بالتنـسيق مـع اإلدارة الوطنيـة للـضمان االجتمـاعي واحتـاد ربـات البيـوت يف                   “التقاعدية
موظفـو  (لـى الـصعد الوطنيـة واإلقليميـة والبلديـة           األرجنتني لتـدريب املستـشارين احلكـوميني ع       

، واملراكـز   )CIC(مكاتب املرأة ومكاتب التنمية االجتماعية؛ وخباصة املراكز اجملتمعية املتكاملة          
املرجعيــة، واإلدارة الوطنيــة للمــساعدة يف احلــاالت احلرجــة، وإدارة املــسنني بــوزارة التنميــة        

 فــضال عــن  ،) وبرنــامج رعايــة األمهــات والرضــع   االجتماعيــة، واألخــصائيني االجتمــاعيني،  
تـدريب املستـشارين االجتمـاعيني ومـوظفي املنظمـات غـري         (تدريب املـوظفني غـري احلكـوميني        

، )احلكومية املهتمة بقضايا املرأة ومراكز املتقاعدين ومنظمـات وشـبكات كبـار الـسن وغريهـا               
عديـة مبوجـب قـانون التقاعـد        وتقدمي النصح عن كيفية احلـصول علـى عـالوات املعاشـات التقا            

املبكر واملراسيم والقرارات املتعلقة بتسديد الديون املستحقة املؤجلة للعمال املـستقلني ودافعـي             
د حلقات عمل وحلقات دراسية، وإعداد ونـشر        قَْع. الضرائب مبوجب نظام الضرائب املبسط    

ــشامل     ــع ال ــصرية للتوزي ــة ب ــة ومسعي ــدريس بياني ــواد ت ــة٤٩اجملمــوع . م ــدريب   حلق  عمــل، وت
 ٢٣ ٠٠٠وتـدريب   ) من مروجي املعاشـات التقاعديـة     ( من املستفيدين بشكل مباشر      ١ ٨٠٣

  .من املنتفعني بشكل غري مباشر
ومبوجــب االتفــاق الــذي جــرى توقيعــه مــع املعهــد الــوطين للتعاونيــات واالقتــصاد            

ها عـن   دمت النصيحة إىل النساء يف شركة منسوجات جـرى إصـالح          ، قُ )INAES(االجتماعي  
ــات   ــشاء التعاوني ــة إن ــات       . كيفي ــق بالتعاوني ــدريبا يتعل ــد ت ــرأة واملعه ــوطين للم ــس ال ــدم اجملل وق

  . مشتركا٦٠: اإلمجايل). ٢٠٠٧(والتسويق من منظور جنساين 
وأخــريا، جــرى تنظــيم اجتماعــات عديــدة يف اجمللــس الــوطين للمــرأة مبــساعدة املعهــد      

 النــساء مــن شــركات املنــسوجات الــيت جــرى  الــوطين للتعاونيــات واالقتــصاد االجتمــاعي مــع 
وقـدم  ). ٢٠٠٧سـبتمرب   /أيلـول مـايو و  /أيـار (إصالحها يف إطار برنـامج املـرأة والعـدل والعمـل            

اجمللس الوطين للمرأة يف تلك االجتماعات النصيحة بشأن كيفية إنـشاء تعاونيـات وأخـذ علـى                 
ملسائل املتعلقة بإعـداد خطـة عمـل    من تعاونيات، على اِقعاتقه توفري التدريب للنساء، بعد أن يُ  

  .وبالتسويق وباحلواجز اجلنسانية
افؤ كـ مشاركة اجمللس الـوطين للمـرأة يف اللجنـة الثالثيـة املعنيـة باملـساواة يف املعاملـة وت                  

اســتعرض اجمللــس الــوطين للمــرأة مــواد التــدريب : الفــرص بــني الرجــل واملــرأة يف مكــان العمــل
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). ٢٠٠٥-٢٠٠٤(ابيات فيما يتعلق بتطبيـق قـانون احلـصص          وقدم إسهامات إضافية فيها للنق    
د حلقـات   قْـ َع. املشاركة يف اللجنـة التـشريعية ملناقـشة القـانون املعـين بـالعنف يف مكـان العمـل                  

ــل         ــان العم ــدل يف مك ــق والع ــل الالئ ــل والعم ــان العم ــف يف مك ــن العن ــية ع العــدل يف . دراس
 ملكافحــة التمييــز وكراهيــة األجانــب     املــشاركة يف املناقــشة مــع املعهــد الــوطين     (الــشركات  
  ).٢٠٠٧-٢٠٠٤والعنصرية، 

  
  تطبيق االتفاقية: القسم اخلاص    
  ١٢املادة     

، القـــانون الـــوطين  ١٢٨٢/٢٠٠٣نفـــذت احلكومـــة، مبوجـــب املرســـوم التنظيمـــي       
وميثـل هـذا خطـوة إىل       .  بإنشاء برنامج الـصحة اجلنـسية واإلجنـاب املتـسم باملـسؤولية            ٢٥٦٧٣

حتقيــق احتــرام حقــوق اإلنــسان لألشــخاص وختفــيض الوفيــات النفاســية وعــدد   األمــام صــوب 
وتكمن أمهيـة هـذا     .  اإلجهاض ومعدل محل املراهقات    سبباحلاالت اليت تدخل املستشفيات ب    

حـة وسـائل منـع احلمـل باجملـان           وإتا ،لوقايـة الربنامج يف التشديد على محاية الصحة من خـالل ا         
 علــى املعلومـــات والنـــصح علــى الـــصعيدين الـــوطين   حنـــو شــامل، وإمكانيـــة احلـــصول وعلــى  

ومـشاركة اإلنـاث يف     ،  واإلقليمي، والكشف املبكر عن سـرطان عنـق الـرحم وسـرطان الثـدي             
  .اختاذ القرارات املتعلقة بصحتهن، وجودة الرعاية ومدى تغطيتها

 ويدعم الربنامج الوطين تقوية برامج املقاطعات من خـالل املـساعدة التقنيـة والتـدريب          
  .ومتويل مستشاري املقاطعات بغية تعزيز األفرقة املوجودة

ــة يف            ــصحة العام ــق ال ــى مراف ــوزع عل ــا وت ــع احلمــل مركزي ــاج وســائل من وجيــري إنت
وجيـري تـدريب األفرقـة      .  بالبلد من أجـل إيـصاهلا إىل اجلمهـور جمانـا           ٢٤الواليات القضائية الـ    

مــرأة، وإســداء املــشورة والرعايــة الــشاملة  سائل املتعلقــة بالــصحة املتكاملــة للالــصحية علــى املــ
  .للمراهقني وتكنولوجيا منع احلمل

ــشترك احلكومــة مــع الوكــاالت األخــرى يف أنــشطة وحلقــات عمــل عــن الــصحة         وت
كما تسهم يف إعداد وتوزيع ونشر مواد للتـدريب واالتـصال االجتمـاعي             . تستهدف املراهقني 

ت احملليـة عـرب اإلذاعـة والتلفزيـون ووسـائط        وتـدعم احلكومـة احلمـال     . تستهدف اجملتمـع احمللـي    
  . اإلعالم األخرى

وترصد احلكومة وتقـّيم أنـشطة ونتـائج هـذا الربنـامج وتتـابع تغطيتـه جلميـع الواليـات                      
  .القضائية
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إضــفاء الطــابع ” بــشأن ٢٥٩٢٩ علــى القــانون الــوطين ٢٠٠٤وجــرت املوافقــة عــام   
طـي  ويع. لـوالدة الدين واألطفـال أثنـاء عمليـة ا   ، الذي يتناول حقوق الو“اإلنساين على الوالدة  

. القانون احلق للمرأة يف أن يرافقها عشريها أو الـشخص الـذي ختتـاره أثنـاء املخـاض والـوالدة                   
ــوطين         ــصحي ال ــام ال ــة يف النظ ــق املادي ــف املراف ــيني وتكيي ــدريب املهن ــى ت ــانون عل ــنص الق . وي

  . الوالدةوالغرض من ذلك كفالة احلمل الصحي واملساعدة يف حاالت
، وهــو قــانون التثقيــف اجلنــسي ٢٦١٥٠ علــى القــانون ٢٠٠٦وجــرت املوافقــة عــام   

الشامل، الذي ينشئ الربنامج الوطين للتثقيف اجلنـسي الـشامل، الـذي ينـشئ الربنـامج الـوطين                  
للتثقيف اجلنسي الشامل، وهو برنامج يطبق إجباريا يف مجيع أحناء البلد علـى مجيـع مـستويات                  

وهذا القانون، الذي سيؤثر على عملية اكتـساب ونقـل املعرفـة            . سن مخس سنوات  التعليم من   
واملواقف والقيم فيما يتعلق باحلقوق اجلنسية واإلجنابية، يستهدف توليد قـدر أكـرب مـن العـدل                 

ومن أهداف هذا القانون االمتثال لألحكـام املعينـة         . يف العالقات االجتماعية بني الرجل واملرأة     
  . الذي ينشئ برنامج الصحة اجلنسية واإلجناب املتسم باملسؤولية٢٥٦٧٣يف القانون 

ا بوينس أيرس وتشاكو ومدينة بوينس أيرس قـوانني تـدمج التثقيـف             وأصدرت مقاطعت   
  .اجلنسي الشامل يف املناهج الدراسية العامة واخلاصة

 ايت الـذي يتعلـق بـربط قنـ    ٢٦١٣٠ علـى القـانون الـوطين    ٢٠٠٦وجرت املوافقة عـام      
وللمقاطعـات أن تـنظم هـذا      .  للرجل تنياملنوياتني   أو القن  لدافقتنيااتني  فالوب للمرأة وقطع القن   

  .احلق إال أنه ليس هلا أن تقيده
، موانع احلمـل اهلرمونيـة حلـاالت    ٢٣٢/٢٠٠٧وأضاف وزير الصحة، مبوجب القرار        

  .الطوارئ إىل الربنامج الطيب اإللزامي كوسيلة من وسائل منع احلمل
  

  برنامج الصحة اجلنسية واإلجناب املتسم باملسؤولية    
أن احلـق يف الـصحة يـشمل        بـ  هـذا الربنـامج الـذي يقـر          ٢٥٦٧٣أنشأ القـانون الـوطين        

الصحة اجلنسية اليت تتضمن إمكانية احلياة اجلنسية السعيدة اخلالية مـن القـسر، فـضال عـن منـع        
 أن يكون جلميـع األفـراد احلريـة الشخـصية           واملبدأ األساسي أنه ينبغي   .  فيه احلمل غري املرغوب  

  .يف اختيار وسيلة ملنع احلمل تتفق مع اعتقاداهتم على أساس املعلومات والنصائح السديدة
وهلــذا يــستهدف الربنــامج تــوفري مــشورة جمانيــة عاليــة اجلــودة بــشأن الــصحة اجلنــسية     

  .واإلجنابية يف اخلدمات الصحية العامة يف مجيع أحناء البلد
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 نفس الوقت، يشجع الربنامج الكشف يف الوقت املناسب عن األمـراض التناسـلية              ويف  
اإليــدز والكــشف /والثدييــة، ممــا يــسهم يف الوقايــة مــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

  .املبكر عنه
ويقدم الربنامج مساعدة تقنية ودعما إىل الـسلطات اإلقليميـة مـن أجـل تنفيـذ الـربامج                    

ع املقاطعـات، كمـا يقـوم بتـدريب األفرقـة الـصحية باالشـتراك مـع برنـامج أطبـاء                     احمللية يف مجي  
  .اجملتمع احمللي

  .تقييم برنامج الصحة اجلنسية واإلجناب املتسم باملسؤولية  
مـن وزارة الـصحة، يف أكثـر مـن           املقـدم    ٢٠٠٧يعمل الربنامج اآلن، وفقا لتقرير عام         
 مــن نييــ مال١,٩لبلــد، وخيــدم حــوايل    مركــز صــحي ومستــشفى يف مجيــع أحنــاء ا    ٦ ١٠٠

  .همستخدمي
  :ويتضمن تنفيذ الربنامج ما يلي  
توصــيل املنتجــات إىل املقاطعــات مــن أجــل توزيعهــا باجملــان عنــد الطلــب يف املراكــز       

  .الصحية الرئيسية واملستشفيات العامة مع تقدمي النصح أو املشورة املتخصصة
ــس     ــصحة اجلن ــة بال ــضمن املنتجــات املتعلق ــامج اآلن   وتت ــا الربن ــيت يوزعه ــة ال ية واإلجنابي

الرفــاالت ووســائل منــع احلمــل اهلرمونيــة بــاحلقن وهرمونــات للمرضــعات وهرمونــات مركبــة  
ووســائل منــع احلمــل اهلرمونيــة حلــاالت الطــوارئ واألجهــزة الــيت تــستعمل داخــل الــرحم            

  .وجمموعات اإليالج
شطة لالتــصاالت االجتماعيــة وشــن إنتــاج مــواد تثقيفيــة وتوزيعهــا باجملــان والقيــام بأنــ   

  .محالت بشأن هذا املوضوع
الربنــامج الــوطين لإليــدز (تنــسيق أنــشطة مــع وحــدات وبــرامج إدارة الــربامج الــصحية   

، إدارة ]“خطــة الــوالدة” [Plan Nacerواألمــراض الــيت تنتقــل عــن طريــق االتــصال اجلنــسي، 
ــة والطفولــة، برنــامج أطبــاء اجملتمــع احمللــي، إدار      واإلدارة الوطنيــة ) ة الــربامج الــصحية األموم

ــة         ــضال عــن املنظمــات غــري احلكومي ــة، ف ــة االجتماعي ــوزارة التنمي ــامج األســر ب ــشباب وبرن لل
  .واملنظمات العلمية واألكادميية ومنظمات التنمية اجملتمعية

م الـربامج االجتماعيـة واملؤسـسات الـصحية حبكـم القـانون طرقـا جمانيـة                 وجيب أن تقدِ    
وال يدفع املنتفعون أي شيء إذا كانـت الوصـفة الطبيـة لوسـيلة     .  يف مجيع أحناء البلد  ملنع احلمل 

وتتـضمن التغطيـة   .  وال حتمـل امسـا جتاريـا   )حبـوب أو حقـن  (منـع محـل حتـدد شـكلها الـدوائي      
ــرحم أيــضا   زاألجهــ وســائل منــع احلمــل الــيت  ”): ٣١٠/٠٤القــرار (ة الــيت تــستعمل داخــل ال
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 يف  ١٠٠ويدفع وكالء التـأمني     . “حناسية تستعمل داخل الرحم   تستعمل داخل الرحم، أجهزة     
وضـعه،  تكلفـة   املائة من التكلفة، مبا يف ذلك كال من تكلفـة اجلهـاز املـستعمل داخـل الـرحم و                  

وال يتــضمن التــشريع أي حكــم يتعلــق بالتــأمني املــشترك وال بــأي شــكل مــن أشــكال تــشاطر   
  .التكلفة

وتغطـي الـشبكة    . لنيمقـدمي اخلدمـة املـسجَ     وفضال عن ذلك، يقدم النظام شبكة مـن           
ب ويطالَـ .  يف املائة من تكلفة الرفاالت وأغـشية منـع احلمـل ومبيـدات احليوانـات املنويـة                 ١٠٠

ديـسمرب  /ويف كـانون األول . الطبيب بأن يصف دائما عالجا من منتجات ال حتمل امسـا جتاريـا        
 ني فـالوب وقطـع القنـات      نـايت ربـط ق  ( أضيفت تغطية جمانية تتضمن منع احلمل اجلراحـي          ٢٠٠٦
يف عـام   ) PMO(والوسائل اهلرمونية العاجلة ملنـع احلمـل إىل الربنـامج الطـيب اإللزامـي               ) تنياملنوي

٢٠٠٧.  
  نسية واإلجناب املتسم باملسؤوليةالتقدم احملرز يف برنامج الصحة اجل  
ت وتوضـح بيانـا   . حدد الربنامج عـشرة أهـداف للـسنوات الـثالث األوىل مـن تـشغيله                

  :الربنامج اإلقليمي تقدما يف املؤشرات املقترحة كما يلي
مت : ٢٠٠٥ تنفيــذ الربنــامج يف مجيــع الوكــاالت القــضائية يف البلــد لعــام   - ١اهلــدف   

  . يف املائة١٠٠بنسبة 
 تــشغيل برنــامج للرصــد ونظــام للتقيــيم يف مجيــع الوكــاالت القــضائية        - ٢اهلــدف   

  . يف املائة١٠٠مت بنسبة : باملقاطعات
:  يف املائـة مـن الوحـدات الـصحية يف املقاطعـة     ٥٠ تضمني ما ال يقل عـن  - ٣اهلدف    

  . يف املائة من الوحدات الصحية يف الربنامج٦٣حتقق اهلدف، جرى تضمني 
 يف املائة علـى األقـل مـن الوحـدات الـصحية الداخلـة               ٨٠ أن يكون لدى     - ٤اهلدف    

  . يف املائة١٠٠مت بنسبة : ٢٠٠٥م يف الربنامج إمدادات منتظمة من املنتجات لعا
: ٢٠٠٥ قيام مجيع الواليات القـضائية باملقاطعـات بأنـشطة إعالميـة لعـام             - ٥اهلدف    

  . يف املائة من الوحدات الصحية لديها أنشطة إعالمية٩١,٧حتقق اهلدف، 
: ٢٠٠٥ تتــضمن مجيــع بــرامج املقاطعــات أنــشطة إلســداء املــشورة لعــام - ٦اهلــدف   

  . يف املائة من الوحدات لديها أنشطة إلسداء املشورة٧٤,٨حتقق اهلدف، 
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 ١٥ ختفيض معـدل الوفيـات النفاسـية يف مجيـع الواليـات القـضائية بنـسبة           - ٧اهلدف    
: املـصدر (املعلومات عن حتقيق هـذا اهلـدف غـري متاحـة بعـد              : ٢٠٠٥يف املائة على األقل لعام      

  ).اإلحصائيات احليوية
االت الـيت تـدخل املستـشفيات بـسبب اإلجهـاض بنـسبة              ختفيض عدد احل   - ٨اهلدف    

 خـــالل مخـــس ســـنوات مـــن بدايـــة ٢٠٠١-٢٠٠٠ يف املائـــة علـــى األقـــل عـــن مـــستوى ٢٠
ســجالت املركــز  : املــصدر( تقيــيم إجنــاز هــذا اهلــدف    ٢٠٠٨وســيجري يف عــام  . الربنــامج
  ).الصحي
 خــالل  يف املائــة علــى األقــل١٠ ختفــيض معــدل محــل املراهقــات بنــسبة  - ٩اهلــدف   

  .املعلومات عن حتقيق هذا اهلدف غري متاحة بعد. مخس سنوات من بداية الربنامج
جري مجيع النساء يف إطـار بـرامج املقاطعـات اختبـار مـسحة عنـق                 أن تُ  - ١٠اهلدف    

ــثالث األخــرية   ــسنوات ال ــرحم يف ال ــق هــذا اهلــدف غــري متاحــة بعــد    . ال . املعلومــات عــن حتقي
  ). اإلحصائيات احليوية:املصدر(

.  وجيــري تقييمهــا كــل ربــع ســنة ، مؤشــرات لتنفيــذ العمليــات ٦ - ١األهــداف مــن   
 مؤشرات لآلثار، وسيجري تقييمهـا عنـد جتميـع البيانـات اإلحـصائية           ١٠ - ٧واألهداف من   

  .٢٠٠٥لعام 
ويـــبني اجلـــدول التـــايل األهـــداف ومؤشـــر كـــل هـــدف ومـــصدره، واجتـــاه املـــتغريات   

  :٢٠٠٥ إىل الربع الثاين لعام ٢٠٠٣ة من الربع األول لعام عة كل ربع سنمََّجاألساسية، ُم
  

  املؤشرات الرئيسية
الربــع الثالــث مــن 

  ٢٠٠٣عام 
الربــع الثالــث مــن 

  ٢٠٠٤عام 
الربع الثـاين مـن    

  ٢٠٠٥عام 

٧٩١ ٠٧٦٥ ٨٧٨٥ ٢  الوحدات الصحية املشمولة بالربنامج 
٥٩٤ ٩٧٠ ٢٦٦١ ٥٥٠ ٣٠٩١ ٦٢٨  السكان املشمولني بالربنامج

    
  :وفيما يلي االستعمال التناسيب ملختلف طرق منع احلمل  

  
  طريقة منع احلمل

الربــع الثالــث مــن 
  ٢٠٠٣عام 

الربــع الثالــث مــن 
  ٢٠٠٤عام 

الربع الثـاين مـن    
  ٢٠٠٥عام 

٪ ٨٪ ١١٪ ١٢  األشخاص احلاصلون على أجهزة تستعمل داخل الرحم
٪ ٧٩٪ ٧٤٪ ٧٨  األشخاص احلاصلون على حبوب منع احلمل
٪ ١٣٪ ١٥٪ ١١  مل باحلقناألشخاص احلاصلون على وسائل منع احل
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  :طرق منع احلمل حسب سن وجنس املستعمل  
  

  االجتاه حسب اجلنس والسن
الربــع الثالــث مــن 

  ٢٠٠٣عام 
الربــع الثالــث مــن 

  ٢٠٠٤عام 
الربع الثـاين مـن    

  ٢٠٠٥عام 

٪ ٩٥٪ ٩٢٪ ٩٧  اجلميع من اإلناث
٪ ٢٤٪ ٢٤٪ ٢١   سنة١٩نساء إىل سن ال

٪ ٧٦٪ ٧٦٪ ٧٩   سنة فأكثر٢٠النساء 
٪ ٥٪ ٨٪ ٣  اجلميع من الذكور
٪ ٣٤٪ ٤٥٪ ٥٠   سنة٢٠الذكور دون سن 

٪ ٦٦٪ ٥٥٪ ٥٠   سنة فأكثر٢٠الذكور 
  ١٠٠٪ ١٠٠٪ ١٠٠ ٪
    

وتـبني  . يـون رفـال   مل١٨قام الربنـامج حـىت اآلن بتوزيـع        : استعمال وسائل منع احلمل     
ستعملن وســائل منــع احلمــل مل يــبلغن ســن يــ يف املائــة مــن مجيــع النــساء الــاليت ٢٤األرقــام أن 
ويف حالة الذكور، حيث يكـون معـدل االستـشارة أقـل بكـثري يف مجيـع األعمـار               . عشرين سنة 

  . يف املائة من املستعملني مل يبلغوا سن عشرين سنة٣٤، فإن ) يف املائة٥(
 علــى دليــل تقــين لرعايــة حــاالت   ٢٠٠٧ديــسمرب /افقــة يف كــانون األولجــرت املوو  

اإلجهــاض غــري اجلنــائي يف إطــار الربنــامج، مــشريا إىل اإلجــراءات اإلكلينيكيــة واجلراحيــة الــيت  
  .احلمل، مبا يف ذلك اإلجهاض باستعمال األدوية إلسقاطتوصي هبا منظمة الصحة العاملية 

 مـن   ٨٦ مـن املـادة      ٢ و   ١الفقرتـان   (بيـق القـانون     وتسعى هذه الوثيقة إىل توضـيح تط        
الذي جيعل تصريح احملكمة غـري ضـروري يف احلـاالت الـيت تطلـب فيهـا املـرأة          ) القانون اجلنائي 

  .إجراء إجهاض وفق الشروط اليت يسمح هبا القانون
والقانون اجلديد الذي ينشئ الربنامج الوطين للتثقيف اجلنسي الشامل أداة مفيـدة ملنـع                

ل املراهقات واالعـتالل مـن األمـراض الـيت تنتقـل عـن طريـق االتـصال اجلنـسي، فـضال عـن                        مح
ويتـسق هـذا القـانون مـع أحكـام          . تعزيز املساواة يف املعاملة وتكافؤ الفرص بني الرجـل واملـرأة          

  . أخرى للربنامج قيد التقييم
ف ووافقت مقاطعـة بـوينس أيـرس علـى برنـامج صـحي للمقاطعـة مـن أجـل منـع العنـ                

األسري واجلنسي ورعاية الضحايا، كما وافقت على بروتوكوالت الكـشف عـن اإلنـاث مـن             
القـرار  ( والتعامل مع ضـحايا االغتـصاب        ، واإلجهاض غري اجلنائي   ،ومساعدهتنضحايا اإليذاء   

٣٠٤/٠٧.(  
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  الوفيات النفاسية    
ــة الــيت أصــدرهتا وزارة الــصحة، اخنفــض معــدل الوفيــا          ــا لإلحــصائيات احليوي ت وفق

 مولــود حــي يف عــام ١٠ ٠٠٠ لكــل ٧مــن : النفاســية اخنفاضــا واضــحا منــذ بدايــة الثمانينــات
 علــى هــذا املؤشــر تــأثريا ٢٠٠٢-٢٠٠١وقــد أثــرت أزمــة . ٢٠٠٥ يف عــام ٣,٩ إىل ١٩٨٠

  ).١الشكل ( على التوايل ٤,٤ و ٤,٦طفيفا ، حيث ارتفعت القيمتان إىل 
فــات الكــبرية بــني الواليــات القــضائية، وحتجــب هــذه األرقــام اإلمجاليــة بعــض االختال  

 مولـود حـي يف      ١٠ ٠٠٠ لكـل    ٣,٩فبينما كان معدل الوفيات النفاسية على الصعيد الـوطين          
مـن  و.  يف مقاطعـة الريوخـا     ١٥ يف مقاطعـة فورمـوزا و        ١٦,٤ ذلـك املعـدل      بلغ،  ٢٠٠٥عام  

وقـد  . ك الـسنة   يف نفـس تلـ     ٠,٧مل يبلغ هـذا املعـدل يف مدينـة بـوينس أيـرس إال               ى،خرناحية أ 
ر بــشكل عــام مــن غيََََّــاســتمرت التفاوتــات بــني املقاطعــات علــى مــر الــسنني مــع تذبــذبات مل تُ 

  ).٢الشكل (ترتيب املقاطعات 
 يف املائــة مــن الوفيــات النفاســية ٥٢وتــشكل األســباب املتعلقــة بــالوالدة بــشكل مباشــر   

بـول الـربوتيين أثنـاء احلمـل         وال ، واألودميـا  ،ويتضمن ذلـك االضـطرابات يف ارتفـاع ضـغط الـدم           (
والوضع وبعد الوضع، والتصاق املشيمة غري الطبيعي، وانفـصال املـشيمة املبتـسر، والنــزيف قبـل                 

 واملــضاعفات األخــرى املتــصلة أساســا باملــشاكل     ،الــوالدة، والنـــزيف بعــد الــوالدة، والــتعفن    
)  يف املائـة   ٢٩(ن ثلـث    ويتسبب اإلجهاض فيما يقرب م    ). النفاسية، واألسباب املباشرة األخرى   

  ).٣ الشكل( يف املائة من احلاالت ١٩أما األسباب غري املباشرة فتشكل . الوفيات النفاسية
ــوالدة         ــا باحلمــل وال ــصاال وثيق ــشكل مباشــر ات ــالوالدة ب ــة ب  ،وتتــصل األســباب املتعلق

ــصحية      ــة وجــودة اخلــدمات ال ــة الطبي ــة الرعاي ــق بتغطي األســرة تنظــيم : وتعكــس مــشاكل تتعل
اللتــهابات البكترييــة الرعايــة قبــل الــوالدة وقــدرة الوحــدات الــصحية علــى معاجلــة النـــزيف ووا

  .احلادة واملضاعفات النامجة عن اإلجهاض
  ٢٠٠٥ األرجنتني، :ة حسب األسباب الوفيات النفاسيتوزيع

  
  
  
  
  

ــوالدة    ـد ال ــزيف بع الن
5  في المائة

ن والمضـاعفات األخـرى     التعـف
المتصلة أساسا بالمشاآل النفاسية

8  في المائة

أسباب مباشـرة أخـرى  
ة  18  في الماـئ

أسباب تتعلق بالوالدة بشكل غير 
مباشر 

ة  19  في الماـئ

ي    التصاق المشيمة غـير الطبيـع
نزيف    وانفصال المشيمة المبتسـر واـل

والدة  قبل اـل
ة  6  في الماـئ

حمل ينتهي باإلجهاض
29  في المائة

اع ضـغط     ي ارتـف االضطرابات ـف
ــني      ا، والبــول البروتي ـدم، واألوديـم ال
د الوضـع      ل والوضـع وبـع أثناء الحـم

15  في المائة
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  خصوبة وأمومة املراهقات    
الخنفـاض أبطـأ منـه      ، إال أن هـذا ا     ١٩٨٠ينخفض معدل خصوبة املراهقات منـذ عـام           

  .نسبيا مقارنة باملستوى العام للخصوبةوخصوبة املراهقات أعلى . يف الفئات العمرية األخرى
ففـي عـام    :  يف املائة من الـوالدات     ١٥حوايل  )  سنة ٢٠دون سن   (وتشكل املراهقات     
 ٢ ٦٩٩و( حالـة  ١٠٧ ١٠٩ سـنة  ٢٠ كان عدد حاالت الـوالدة ألمهـات دون سـن          ٢٠٠٥
وختتلـف خـصوبة      .والدةحالـة    ٧١٢ ٢٢٠ وذلك ضـمن     ،) سنة ١٥دون سن   ألمهات  حالة  

 يف املائـة  ٦,٧ فكانـت النـسبة يف مدينـة بـوينس أيـرس            ،املراهقات باختالف الواليات القضائية   
 يف املائـة    ٢٤,٥، بينمـا كـان أعلـى معـدل يف تـشاكو حيـث بلـغ                 ٢٠٠١من الوالدات يف عام     

 سـنة مـن   ٢٠ية ارتفعـت نـسبة احلوامـل دون سـن         سنة املاضـ   ١٥وعلى مدى الـ    ). ٤الشكل  (
ــة عــام  ١٤,٩ ــة يف عــام  ١٦,٢ إىل ١٩٩١ يف املائ  يف ١٤,٨، مث اخنفــضت إىل ١٩٩٨ يف املائ

  .٢٠٠٥وظلت يف ذلك املستوى يف عام ،  ٢٠٠٢املائة يف عام 
  

  ٢٠٠٥- ١٩٨٠ مولود حي، األرجنتني، ١٠  ٠٠٠الت الوفيات النفاسية لكل معد    
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ــل        ــية لكـ ــات النفاسـ ــدالت الوفيـ ــة،   ١٠  ٠٠٠معـ ــان اإلقامـ ــسب مكـ ــي حـ ــود حـ  مولـ
  .٢٠٠٥  األرجنتني،
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  اإليدز/احلالة الوبائية لفريوس نقص املناعة البشرية    
تتــضمن تقــارير الربنــامج الــوطين ملكافحــة الفريوســات العكوســة البــشرية واإليــدز           

لتابع لوزارة الـصحة االحتاديـة تطـور وبـاء فـريوس نقـص املناعـة                وفريوس نقص املناعة البشرية ا    
فحـــــىت : ١٩٨٢الـــــة األوىل يف عـــــام اإليـــــدز بطـــــرق خمتلفـــــة منـــــذ تـــــسجيل احل/البـــــشرية

 حالــة إصــابة  ٦٤ ٠٠٠ كــان قــد جــرى تــشخيص مــا جمموعــه      ٢٠٠٧أغــسطس /آب ٣١
  . حالة منها إىل اإليدز٣٥ ٦٠٠بفريوس نقص املناعة البشرية، وتطورت 

ن اإليدز مرضا مهلكا إىل أن ظهر عالج مـضاد للفريوسـات العكوسـة ذو فعاليـة                 وكا  
  .كبرية، وكانت توقعات البقاء على قيد احلياة بعد التشخيص حوايل سنتني

اإليـدز  / اخنفض معدل الوفيات من جراء فريوس نقص املناعة البـشرية          ٢٠٠٥ويف عام     
 يف املائـة بفـضل إمكانيـة        ١٤فاضا بنسبة   ل اخن ، مما مثّ  ٢٠٠٤مبقدار مخس نقاط مئوية عن عام       

ــشخيص املبكــر        ــضادة للفريوســات العكوســة والت ــة امل ــة العالجي ــى التوليف ــع عل حــصول اجلمي
للفريوس وإتاحة العـالج املـضاد للفريوسـات العكوسـة بقـدر أكـرب واالمتثـال األفـضل للعـالج                    

  .وظهور عقاقري جديدة
 علــى أســاس احلــاالت ٢٠٠٦ عــام  يف١ إىل ٢,٥وكانــت نــسبة الــذكور إىل اإلنــاث   

وهـذا  . املبلغ عنها حسب اجلنس، وظلت هذه النسبة مستقرة طوال الـسنوات اخلمـس املاضـية        
 يف املائة مـن اجملمـوع التراكمـي حلـاالت اإليـدز مقابـل نـسبة        ٢٤,٨يعين أن النساء ميثلن نسبة     

  ).د فيها اجلنس املتبقية حاالت مل حيد٠,٥ومتثل نسبة الـ ( يف املائة للرجال ٧٤,٩
وتتضرر الفئة العمرية الناشطة اقتصاديا من هـذا املـرض بـصفة رئيـسية، وتكـون أكثـر                    

ويبلغ املرض ذروته بني اإلناث يف الفئـة        .  سنة ٣٩ و   ٢٥اإلصابات لكل من اجلنسني بني سن       
  . سنة٢٩-٢٥العمرية 
شكلون ويقــدم توزيــع حــاالت اإليــدز حــسب الــسن دلــيال قويــا علــى أن املــراهقني يــ    

بــد أن تكــون  ويعــين تطــور املــرض يف النطــاق العمــري للــشباب أنــه ال . جمموعــة ضــعيفة جــدا
وعــالوة علــى ذلــك، فبينمــا . عــدوى املــرض قــد انتقلــت إىل الكــثري منــهم أثنــاء فتــرة املراهقــة  

 يف ٢٩( يف املائــة مــن مجيــع احلــاالت فــإن النــسبة ترتفــع يف هــذه اجملموعــة ٢٤تــشكل اإلنــاث 
  .لعمر عند اإلصابة بني اإلناث يقل عنه بني الذكوروا). املائة

هــي ة بــاملرض منــذ بدايــة التــسعينات وكانــت الوســيلة األكثــر شــيوعا النتقــال اإلصــاب  
باإليـدز يف    لتوزيـع بـني األفـراد الـذين أصـيبوا         وكان ا . العالقات اجلنسية اليت متارس دون وقاية     

تتبعهـا العالقـات اجلنـسية      )  يف املائـة   ٥٠,٧(العالقـات اجلنـسية الغرييـة       :  كما يلـي   ٢٠٠٤عام  
  ). يف املائة١٦,٨(ومتعاطو املخدرات عن طريق احلقن الوريدي )  يف املائة١٨(بني الرجال 
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  برامج أخرى لوزارة الصحة االحتادية    
  الصحة الشاملة للمرأة واألطفال واملراهقني:  الطفل- برنامج األم   - أوال   

  األم والصحة يف فترة ما حول الوالدةالصحة اإلجنابية وصحة : اجملال
  :تتضمن أهداف هذا الربنامج ما يلي  

  تعزيز سياسات لصاحل حقوق املرأة والعدل بني اجلنسني؛  •  
تعزيــز قــدرة املــرأة علــى مــساعدة الــذات واملــساعدة املتبادلــة طيلــة ســنوات اإلجنــاب،    •  

  يف ذلك أثناء احلمل والوضع وما بعد الوضع؛ مبا
  ملرأة من اختاذ قرارات مدروسة تتعلق بصحتها اجلنسية واإلجنابية؛متكني ا  •  
  توفري إمكانية احلصول على خدمات الصحة الوقائية؛  •  
  تعزيز أساليب للحياة وعادات صحية؛  •  
  تشجيع الرضاعة الطبيعية؛  •  
  تقليل املخاطر املصاحبة ألكرب األسباب حدوثا العتالل األنثى؛  •  
يع األدلة على األفرقة الصحية فيمـا يتعلـق بقـضايا مـا حـول الـوالدة                 تعزيز إعداد وتوز    •  

  والقضايا اإلجنابية؛
  تقدمي مساعدة تقنية يف مجيع جوانب الربنامج وتدريب األفرقة الصحية؛  •  
تعزيز البحث فيما يتعلق بدعم صنع القـرار واسـتحداث أدوات لتقيـيم جـودة الرعايـة                   •  

  .يف فترة ما حول الوالدة
 الربنــامج عــام ومتــاح يف كــل مقاطعــة مــن خــالل املراكــز الــصحية الــيت تقــدم     وهــذا  

  .اخلدمات إىل احلوامل واملراهقني واألطفال
قـدم مـدخالت ومعـدات      يوجيري متويل الربنامج عن طريـق احلكومـة االحتاديـة، وهـو               

  . للنشراوهياكل أساسية وتدريبا ومواد
  

  برنامج صحة املراهقني  - ثانيا   
  :اف هذا الربنامج ما يليتتضمن أهد  

  تعزيز أماكن صحية للمراهقني؛  •  
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  تشجيع تنمية املهارات احلياتية ومساعدة الذات واملساعدة املتبادلة؛  •  
   االجتماعي وتطوره؛-تعزيز النمو النفسي  •  
  توفري أماكن يتمكن فيها الشباب من املشاركة يف صياغة عروض للتنمية املتكاملة؛  •  
التعرض لعوامـل اخلطـر الـسلوكي املقترنـة بأسـاليب حيـاة املـراهقني، مثـل                 اإلقالل من     •  

  التدخني وأوجه اإلدمان األخرى والعنف والنشاط اجلنسي؛
  وضع املعايري وغريها من نواحي رعاية املراهقني؛  •  
  كفالة التدابري الوقائية اليت تعزز وحتمي الصحة؛  •  
ر وإعـداد أدوات لتقيـيم جـودة الرعايـة يف     تعزيز البحث فيمـا يتعلـق بـدعم صـنع القـرا          •  

إطــار برنــامج جــودة الرعايــة الطبيــة علــى أســاس املعــايري الوطنيــة املكيفــة حــسب كــل  
  .والية قضائية

  
  ]“خطة الوالدة” [Plan Nacer  - ثالثا   

  احلوامل واألمهات اجلدد واألطفال: املنتفعون
أبريــل  / نيــسان األمهــات اجلــدد حــىت   و مــن احلوامــل   ٤٠ ١٨١مشلــت هــذه اخلطــة     
مقاطعـات  ( من األطفال يف مشـال شـرقي ومشـال غـريب البلـد               ٤٠٥ ٥١٧كما مشلت   . ٢٠٠٧

توكومـــان وتـــشاكو رو ويـــستينتس وجوجـــوي وســـالطا ســـانتياغو ديـــل إ ركاتاماركـــا وكـــو
  ).سوفورموزا وميسيون

 ٤٥ ٠٠٠، فغطـت    ٢٠٠٧وإمجاال، قدمت اخلطة أكثـر مـن مليـون خدمـة حـىت عـام                  
الـاليت لـيس    وتضمنت املنافع اليت قدمت باجملـان للحوامـل       . منتفع ٤٣٠ ٠٠٠والدة وسجلت   

  : ما يليلديهن تغطية اجتماعية
، وتطعــيم، ومخــسة فحــوص، وتــصويران باملوجــات  )حتليــل دم وبــول(اختبــار احلمــل   

فوق الـصوتية؛ ووالدة مبـساعدة أخـصائيني يف مستـشفى عـام؛ وخـدمات إسـداء النـصح فيمـا                     
مــل؛ وفحــص لألســنان؛ وتثقيــف ومعلومــات عــن الرعايــة بعــد الــوالدة   يتعلــق بطــرق منــع احل

  .ورعاية الوليد، وقيام األمهات بالرضاعة الطبيعية، وأنشطة لإلقالل من التدخني
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  اجمللس الوطين للمرأة    
ــس     ــضطلع اجملل ــوطين ي ــرأة      ال ــوق امل ــز حق ــشطة لتعزي ــن األن ــضة م ــة عري ــرأة بطائف للم

ات واملواد البيانية والسمعية البـصرية واحلمـالت الـشاملة مـع            واإلعالن عنها من خالل املنشور    
  :وتتضمن األنشطة الرئيسية ما يلي. الوكاالت احلكومية وغري احلكومية يف مجيع أحناء البلد

عــت يف مجيـــع  زَُّو]. “إنــه حقنـــا ”[“ Tenemos derecho”املــرأة واحلملــة الـــصحية     
عـــات، كمـــا وزعتـــها املنظمـــات غـــري الوحـــدات الـــصحية مـــن خـــالل مكاتـــب املـــرأة باملقاط

الوقايــة مــن ســرطان : وتتــضمن ملــصقات ونــشرات توضــيحية عـن مخــسة مواضــيع . احلكوميـة 
عنق الـرحم وسـرطان الثـدي، واحلـق يف حيـاة خاليـة مـن العنـف، والوقايـة مـن فـريوس نقـص                          

م باملـسؤولية   اإلجناب املتـس  . اإليدز، وتشاطر األعمال املنـزلية، والصحة اجلنسية     /املناعة البشرية 
 نـشرة   ١٠٠ ٠٠٠ة مـن امللـصقات و      نـسخ  ٦٠ ٠٠٠: إلنسانية علـى الـوالدة    وإضفاء الصبغة ا  

)٢٠٠٦-٢٠٠٥.(  
نـشرات توضـيحية    .  بشأن إضفاء الصبغة اإلنسانية على الوالدة      ٢٥٩٢٩شر القانون   َن  

 Facilitemos un ”محلة دعائية عن األسبوع العـاملي الحتـرام الـوالدة حتـت شـعار      ). ٢٠٠٤(

ambiente amoroso “]”مـع وزارة الـصحة   ٢٠٠٧مـايو  / يف أيـار نتشـ ] “!لنهيئ بيئة حنونة 
  .“Dando a Luz” االحتادية والوزارة االحتادية للتنمية االجتماعية واملنظمة غري احلكومية

ــات كــورينتس         ــصحيني يف مقاطع ــني التخصــصات لألخــصائيني ال ــشترك ب ــدريب م ت
الرابطـة   [AASER ضحايا اجلرائم اجلنسية، باالشتراك مع       وسانتا كروز وتوكومان على عالج    

ــصحة والعمــل االجتمــاعي    ــة ووزارة ال ــسية واإلجنابي ــة للــصحة اجلن ــل مــشترك  . األرجنتيني حتلي
  )].٢٠٠٦(لتطبيق بروتوكول رعاية ضحايا اجلرائم اجلنسية 

ــ   ــاء رأس املــال االجتمــا    قُُ عي دمت مــساعدة تقنيــة لتمويــل برنــامج تــدعيم األســرة وبن
 سـتة   ٢٠٠٦قدت خـالل عـام      وفضال عن ذلك، عُ   . ملشاريع تتعلق بالتثقيف الصحي واجلنسي    

اجتماعات إقليمية عن بناء القدرات والتـدريب بتنـسيق مـن أفرقـة الربنـامج مـع مكاتـب املـرأة                     
باملقاطعات واإلدارة الوطنية للمساعدة التقنية التابعة للمجلس الوطين للمـرأة وبرنـامج الـصحة              

 وتتنـاول هـذه االجتماعـات الـصحة      ؛ باملسؤولية التابع لوزارة الـصحة     ة واإلجناب املتسم  اجلنسي
وشـاركت يف ذلـك     . توصـيل مـواد للنـشر     .  وحقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية    ،الشاملة للمرأة 

  .منظمات اجملتمع املدين واألفراد الذين استهدفتهم املشاريع
ادية من أجل املرأة، برعايـة سـبعة اجتماعـات          قام اجمللس الوطين، يف إطار اخلطة االحت      و  

ــة يف عــامي   سياســات واســتراتيجيات العــدل بــني اجلنــسني يف   ” عــن ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦إقليمي
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 ملمثلـي مكاتـب املـرأة باملقاطعـات والبلـديات ومـوظفي الـصحة والتعلـيم                 “سياق التنمية احمللية  
  .ومنظمات اجملتمع املدين

ات واألدوات الالزمة لتـصميم وصـياغة ورصـد         رست هذه الدورات لتطوير املهار    وكُ  
ــسياسات  ــيم ال ــة    ،وتقي ــال مــع الوكــاالت احلكومي ــسيق الفع ــز التن ومنظمــات األخــرى  ولتعزي

وتضمن التدريب، باملشاركة مـع أخـصائيني مـن الرابطـة األرجنتينيـة للـصحة اجلنـسية                 . اجملتمع
  : بالصحةواإلجنابية واجمللس الوطين للمرأة، النماذج التالية املتعلقة

العنــف اجلنــساين، واملــساواة يف اخلــدمات، والعــدل بــني اجلنــسني، وحقــوق اإلنــسان،   
اإليـــدز /فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية والتثقيـــف اجلنـــسي واإلجنـــاب املتـــسم باملـــسؤولية،  و

 حتقيــق اإلجنــاب  مــناحلــواجز الــيت حتــدوواألمــراض الــيت تنتقــل عــن طريــق االتــصال اجلنــسي، 
  .ةاملتسم باملسؤولي

وجرى إعداد ونشر وتصميم مواد تدريبية لتنمية القدرة على اإلدارة مع حتقيق العـدل            
ــشرها     ــة توصــيل الرســالة ون ــسني، وذلــك بغي ــواد حلكومــات    . بــني اجلن ــد أتيحــت هــذه امل وق

املقاطعات والبلديات، وللمكاتب اإلقليمية واحمللية للمرأة، ولألفرقة التقنية واملوظفني الـدائمني           
ف املــستويات اإلداريــة، وللمنظمــات غــري احلكوميــة، وجلميــع املــشاركني يف إضــفاء خمتلــعلــى 

  .الصبغة املؤسسية على املنظور اجلنساين يف السياسات العامة
وجــرى اســتكمال كراســات العمــل وأعيــد إصــدارها بــشأن مواضــيع متنوعــة تتــضمن   

 ومنـع احلمـل للرجـال       العنف العائلي، واحلمل الصحي، وتشاطر مسؤوليات األمومـة واألبـوة،         
  ).٢٠٠٧(والنساء، والوقاية من اإليدز، واملسنات 

نـوع  ”و“ الصحة واحلقوق ونوعية احلياة   : املسنات”إعداد ونشر كراسات عمل عن        
  ).٢٠٠٧(“ اجلنس واإلعاقة

  
  تطبيق االتفاقية: القسم اخلاص    
  ١٣املادة     

 علـى حنـو مباشـر أو غـري          بـدالت األسـرة   احلـصول علـى     للنساء يف األرجنتني احلـق يف         
  .مباشر

وعــالوة علــى ذلــك، ال توجــد عوائــق يف ســبيل احلــصول علــى القــروض والرهونــات     
مــن الناحيــة العمليــة،   العقاريــة وأشــكال التمويــل األخــرى، بــالرغم مــن وجــود بعــض القيــود   

  .وخباصة الضمانات أو التأييدات الالزمة للحصول على ائتمان
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إدارة األلعـاب الرياضـية مبكتـب رئـيس اجلمهوريـة لكـي       وقد أنشئت وحدة للمرأة يف    
تلقي الضوء على أمهية متثيل األنثى يف هـذا اجملـال ولكـي تـشجع علـى رسـم سياسـات تقـضي                       

وقـد انـضم اآلن ممثـل عـن إدارة األلعـاب            . على أوجه الالمساواة يف األلعاب الرياضية املتنوعـة       
  .الرياضية إىل اجمللس الوطين للمرأة

  : هذه احلركة على ما يليوقد شجعت  
املزيــد مــن الدميقراطيــة يف املنظمــات الرياضــية وسياســاهتا، عــن طريــق تــضمني قطــاع     •  

مستثىن تارخييا ألسـباب ثقافيـة، وهـو قطـاع املـرأة، يف إدارة تلـك املنظمـات وختطـيط                    
  براجمها؛

ــع املنظمـــات      •   ــرار واملـــشاركة يف مجيـ ــنع القـ ــور جنـــساين يف جمـــاالت صـ إدمـــاج منظـ
  األنشطة الرياضية والتروحيية؛و

املــشاركة علــى قــدم املــساواة يف األنــشطة البدنيــة فيمــا يتعلــق بنــوع اجلــنس والقطــاع     •  
  االجتماعي والسن، حبثا عن العدل وعن نوعية أفضل حلياة األفراد؛

  .كمنفعة ثقافية واستحقاق عام“ األلعاب الرياضية االجتماعية”تعزيز   •  
ة املرأة التابعة إلدارة األلعاب الرياضية يف األلعاب األوملبيـة          وقد أتاحت مشاركة وحد     

مناسبة لكي تقوم وحـدة املـرأة واجمللـس الـوطين      ] هكذا وردت يف النص   [ باليابان   ٢٠٠٦لعام  
ملصقات ونشرات تعزز املشاركة الكاملة للمرأة يف مجيـع         : للمرأة بإعداد مواد مشتركة للنشر    

  .مستويات األنشطة الرياضية
وضعت إدارة الثقافة برناجما لنشر وتعزيـز حقـوق املـرأة يف املكتبـات العامـة واملراكـز             و  

ويتـضمن الربنـامج بنـاء مكتبـة حتتـوي علـى كتـب تتنـاول قـضايا                  . اجملتمعية يف مجيع أحناء البلد    
 حلقة مـن حلقـات العمـل هـذه يف           ٢٤٠وعقدت  . املرأة وعقد حلقات عمل عن حقوق املرأة      

  .٢٠٠٧ف األول من عام  ويف النص٢٠٠٦عام 
 الـذي  “برنـامج الكتـب واملنـازل     ”وتدير إدارة الثقافة، باالتفاق مع وزارة التخطـيط،           

خبزانــة كتــب )  يف مجيــع أحنــاء البلــد ١ ٨٠٠(يــزود األســر املنتقلــة إىل مــساكن عامــة مطــورة  
وطين للمـرأة   حتتوي على كتب خمتلفة األنواع، مبا فيها دليل املرأة، وهو جتميـع ملـواد اجمللـس الـ                 

  .وقد قام املوظفون التقنيون يف اجمللس بتنقيح واستكمال هذا الدليل. عن حقوق املرأة
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  تطبيق االتفاقية: القسم اخلاص    
  ١٤املادة     

املوافقـة عليـه يف    الـذي جـرت     ،)٢٦٢٠٦القـانون   (يويل قانون التعليم الوطين اجلديـد         
) د (٥٠ والعدل بني اجلنسني، وتـنص املـادة         لتعليم الريفي ، اهتماما خاصا ل   ٢٠٠٦أواخر عام   

، كمـا تـنص   “تعزيز تكافؤ الفرص واإلمكانيـات، وتأكيـد العـدل بـني اجلنـسني          ”صراحة على   
  يف املـدن،   املـستويات لنوعيـة تـساوي     ل، ضمن املعايري العامـة لتحقيـق مـستويات          )د (٥١املادة  
ــدري    ” علــى ــسهم يف الت ــيم غــري الرمســي الــيت ت ب املهــين والتقــدم الثقــايف  تنظــيم خــدمات التعل

  .“للريفيني مع إيالء اهتمام خاص لوضع املرأة
 علــى إقامــة ٢٠٠١رره الكــونغرس الــوطين يف عــام مــ الــذي ٢٥٤٣١ويــنص القــانون   

ا يــشكل ممــأكتــوبر مــن كــل عــام، / تــشرين األول١٥االحتفــال بــذكرى يــوم املــرأة الريفيــة يف 
ىل غريهــا مــن البلــدان الــيت اســتهلت مبــادرات وبــذلك انــضمت األرجنــتني إ.  بــهاعترافــا رمسيــا

  .مماثلة يف مجيع أحناء العامل
إدارة الزراعـة والثـروة احليوانيـة        (SAGPYA إدارة التنمية الزراعية التابعة لــ        قامتوقد    

ــة   ــسمك واألغذي ــصائد ال ــات     ) وم ــع الريفي ــتظم م ــاعي الزراعــي بالعمــل املن ــامج االجتم والربن
 Proyecto (ةالريفيـ رأة  سنة املاضية من خالل مشروع املـ ١٨ الـ الشعوب األصلية طيلة ونساء

Mujer Rural (campesinas y aborígenes).(  
املـزارعني يف كاتـشي، سـالطا،       صـغار   وبدأت األنشطة مبجموعة من النساء من رابطة          

ذلك بتمويـل مـن     مشروع املرأة الريفية يف الشمال الشرقي، و      وجرى توسيع نطاقها من خالل      
  .وق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةصند

وبعد ذلك، اتسع نطاق العمل املتعلـق بقـضايا املـرأة الريفيـة ليـصل إىل منـاطق أخـرى                      
 PROINDERبتمويـــل مـــن إدارة الزراعـــة والثـــروة احليوانيـــة ومـــصائد الـــسمك واألغذيـــة، و 

 احلكوميـة    واملؤسـسات  ،)CEPRU(، ومركـز التعزيـز الريفـي        )صغار املـزارعني  ية  نممشروع ت (
  . واملنظمات غري احلكومية،األخرى
  خمتلــف يف بــصفة رئيــسيةويــستهدف ذلــك العمــل الريفيــات الفقــريات الــاليت يعملــن   

بـذلن مـساع تعاونيـة      ي ظروف تندر فيها املوارد الطبيعيـة واملاديـة، والـاليت            الزراعية يف نشطة  األ
  :وأهداف ذلك العمل هي

 األنـشطة التنظيميـة واالجتماعيـة، وكـسب االعتـراف           تعزيز مشاركة املـرأة الريفيـة يف        •  
  ؛ةكمنتجا هب
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ل املـرأة علـى     وكفالة إدمـاج املنظـور اجلنـساين يف مجيـع بـرامج التنميـة الريفيـة، وحـص                   •  
  .منافع متساوية منها

 بــني وضــيح الفــوارق وقــد وجــد أن لألنــشطة التاليــة فعاليــة بوصــفها اســتراتيجية لت        
  للنساء واملوظفني الفنيني (، والتدريب ) واملوظفني الفنينيللمسؤولني(التوعية : نياجلنس

  .، والتشجيع على التنظيم والتشخيص والعمل امليداين ومشاركة املرأة)واملسؤولني
والتــدريب املتخـصص علــى  . أنـشطة بـرامج معينــة لتعزيـز املــشاركة النـشطة للريفيـات       - ١

لريفيات على الـصعد اإلقليميـة   لد اجتماعات القضايا اجلنسانية والتنمية اإلنتاجية من خالل عق     
تنــشئ وتنفــذ وتنظــيم اجملموعــات النــسائية لكــي  . واحملليــة والوطنيــة وعلــى صــعيد املقاطعــات  

  .مشاريع إنتاجية ولكي ترصد املشاريع اليت تصممها الريفيات
دعم أعمال املوظفني الفنـيني يف خمتلـف الـربامج ممـن يعملـون يف امليـدان مـع الريفيـات                    

الـدعم، ومناقـشة منـهجيات العمـل، ومـا          أدوات  وغرافيا و ريب، واالجتماعات، والبيبل  يف التد (
ــساء     )إىل ذلــك ــساء الريفيــات ون ــة مــع الن ــة شــبكة التقنــيني واملؤســسات العامل ، وذلــك برعاي

  ).TRAMA(الشعوب األصلية 
صــغار زء مــن مــشروع تنميــة   مــع الريفيــات كجــ املــشاركة يف تــصميم أنــشطة معينــة   

  ).PROINDER (نيارعاملز
ــتني           ــلية يف األرجنـ ــشعوب األصـ ــساء الـ ــات ونـ ــساء الريفيـ ــن النـ ــة مـ ــشكيل منظمـ تـ

)MUCAAR ( وفود من مجيع مناطق البلدمكونة من.  
 الريفيـات ونـساء الـشعوب       تدعيم شـبكة التقنـيني واملؤسـسات الـيت تعمـل مـع النـساء                
  .األصلية

  :ات ونساء الشعوب األصلية ما يليتتضمن منجزات ونتائج العمل مع النساء الريفي  - ٢
نشئت والـيت يبلـغ عـددها       جملموعات الريفيات اليت أُ   )  سنة ١٨(االستدامة طيلة الوقت      

ــ جمموعــة، وجــ٤٠٠اآلن حنــو  الريفيــات ونــساء الــشعوب   مــن ١٠ ٠٠٠ريب حــوايل درى ت
  :، وكانت النتائج كما يلي)نظرا للخروج من الريفغري ثابتة د اعداأل(األصلية 
زت املرأة كرامتها يف العمل وداخل األسرة، وكان هناك حتـسن يف النظـام الغـذائي               عز  

املــدارس واجملتمعــات احملليــة (وشــاركت املــرأة بقــدر أكــرب يف احليــاة احملليــة  . واالكتفــاء الــذايت
  ).والكنائس واملنظمات األخرى
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اج منتجـات  وهـي مدربـة علـى إنتـ    . وللمرأة القـدرة علـى اإلدارة والقيـادة يف جمتمعهـا           
  .ه تدرذيجديدة، وقد حققت اعترافا كبريا بقدرهتا على التدبري والدخل ال

مشاركة املرأة علـى حنـو كـبري يف معـارض املنتجـات      : وتتضمن اآلثار املضاعفة ما يلي    
 املتداولــة Campesinaالت للمجلــة نــصف الــشهرية اإلقليميــة وعلــى صــعيد املقاطعــات؛ مراِســ

 امـرأة  ٨٠٠  إىل والـيت تـصل   (CEPRU) ينشرها مركز التعزيز الريفيعلى الصعيد الوطين واليت
يف تنـسيق مكتـب شـبكة أمريكـا         خـصائية تقنيـة     تشارك امرأة ريفيـة وأ    و،  ]كما ورد يف النص   [

  .الالتينية للمرأة الريفية
اتفـاق   األصلية مع أخصائيني تقنيني من       من الريفيات ونساء الشعوب      ١٨ تشاركو  

يف التجمــع الثــاين للريفيــات العــامالت يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  PSAاخلدمــة العامــة 
  .٢٠٠٥سبتمرب /الكارييب، يف املكسيك، يف أيلول

قيام مؤسسة مؤمتر القمة العاملي للمرأة بتقدمي جائزة إبداع املـرأة يف احليـاة الريفيـة إىل                   
  .امرأة مزارعة يف منطقة بونا يف مقاطعة جوجوي

مـواد  (ع ترأسـها نـساء إلنتـاج سـلع زراعيـة ومنتجـات حرفيـة لألسـواق                  إنشاء مـشاري    
  ). وما إىل ذلك ومنسوجات ومالبسغذائية

ــشعوب األصــلية يف         ــساء ال ــساء الريفيــات ون تــشكيل فريــق تنــسيق مؤقــت ملنظمــة الن
  .األرجنتني
، )TRAMA(تنسيق الشبكة الوطنية للتقنيني واملؤسسات العاملة مـع النـساء الريفيـات               

ــن     و ــدد التخصــصات مكــون م ــق متع ــو فري ــات إىل    ٦٠ه ــات املنتمي ــن األخــصائيات التقني  م
  .مؤسسة حكومية وغري حكومية تعمل مع الريفيات ونساء الشعوب األصلية ٢٧

وتـــشارك الريفيـــات ونـــساء الـــشعوب األصـــلية يف عـــضوية شـــبكة أمريكـــا الالتينيـــة    
  .زيلومقرها فورتاليزا، الربا) ENLAC(للعامالت الريفيات 

  :املشاكل الرئيسية  - ٣
وتنحــو بعــض . كافيــة للمعيــشة حتــسني دخــول املــشاريع اإلنتاجيــة حبيــث تــدر مــوارد   

املــشاكل املرتبطــة بتــسويق منتجــات    . املــشاريع إىل زيــادة أعبــاء العمــل علــى املــرأة الريفيــة      
فتقار إىل مرافـق    االفتقار إىل القدرة على انتقاد النوعية والكمية واالستمرارية، أو اال         . الريفيات

  .النقل لتوصيل املنتجات إىل األسواق
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ــات        و   ـــزاعات داخــل املنظم ــشوب الن ــرأة إىل ن ــشاركة امل ــادة م ــؤدي زي ــا ت ــا م . أحيان
ال ميكـن   ) السلطة الذكورية والعنف والـصحة والتعلـيم      (زالت املرأة الريفية تواجه مشاكل       وما

ق بـني املؤسـسات   نـسي جـد نقـص يف الت  حلها من خالل املبادرات املثمـرة وحـدها، كمـا أنـه يو      
  .العاملة على حل هذه املشاكل

  :املنشورات  - ٤
صـغار املزارعـات، كاسـبات األجـور،        : التشخيص القائم على املشاركة مع الريفيـات        

  .الريفيات الفقريات، نساء الشعوب األصلية
ــة وعلــى صــعيد املقاطعــ        ــة والوطني ــة واإلقليمي ــصعد احمللي ات عقــد اجتماعــات علــى ال

  . حىت اآلن١٩٩٠للريفيات ونساء الشعوب األصلية منذ عام 
منهجيــة عنــد حلقــات عمــل تشخيــصية قائمــة علــى املــشاركة تــشارك فيهــا الريفيــات    
  .الفقريات
 يف Mujer Campesinaجتربـة مـشروع   . التنميـة الريفيـة مـع التركيـز علـى نـوع اجلـنس         

  .مشال غريب األرجنتني
  جلنسايناملرأة الريفية واملنظور ا  
  .معيار لتقييم املشاريع ذات التركيز اجلنساين  
  .العمل مع الريفيات يف مشال غريب األرجنتني  
  .إسهامات يف التركيز على نوع اجلنس والتنمية الريفية  
  .دراسة عن حالة املرأة الريفية يف األرجنتني. نساء يعملن يف األرض  
ــوطين للمــرأة يف عــام       ــع اجمللــس ال ــيين    عــدة ٢٠٠٢ووق ــات مــع االحتــاد األرجنت اتفاق

وجـرى توسـيع نطـاق هـذه االتفاقـات عـام            . للعمال الريفيني وعمـال حتميـل الـسفن وتفريعهـا         
وأسفرت االتفاقـات عـن حلقـات عمـل تدريبيـة للمـدربني املعنـيني بـالعنف اجلنـساين                   . ٢٠٠٥

 مبــا يف ذلــك وبرنــامج املــرأة والعــدل والعمــل مــن أجــل إدمــاج املــرأة يف االقتــصاد اإلنتــاجي،   
تتعلق بنوع اجلـنس واحلقـوق وخطـط األعمـال التجاريـة وتوصـيل املـواد، وذلـك                   اليتنماذج  ال

  .عمال على تكرار عقد حلقات العمل هذه يف مجيع أحناء البلد
  


