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 .٢٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
ــارير املقدمــ   ــراف مبوجــب    النظــر يف التق ــدول األط ــن ال ة م

لقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز   مــن اتفاقيــة ا١٨ املــادة
 )عتاب(املرأة  ضد

س ـــــــــــع واخلامـــــــــــان الرابــــــــــران الدوريــــــــــالتقري 
 ،CEDAW/C/ARG/4( نيــــــــــــدان لألرجنتـــــــــاملوح

 /CEDAW/C/ARG/5،CEDAW/PSWG/2002/EXC و 

CRP.1/Add.1  وCEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2/ 

Add.1( 

بنـــاء علـــى دعـــوة الرئيـــسة جلـــست الـــسيدة ديـــل        - ١
 .إىل مائدة اللجنة) رجنتنياأل(سوكورو آبان 

أعلنـــت أنـــه يف ضـــوء األزمـــة االقتـــصادية  : الرئيـــسة - ٢
ــا    واملاليــــة والــــسياسية واالجتماعيــــة اخلطــــرية الــــيت تواجههــ
األرجنتني يف هذا الوقت، فإن أسئلة اللجنة سوف تركِّز علـى           

 .احلقوق اليت ال بد من احترامها حىت يف هذه احلالة الصعبة
ــل ســوك  - ٣ ــسيدة دي ــانال ــتني (ورو آب ــدت ): األرجن أب

ــدوري الرابــــع       ــتني الــ ــر األرجنــ ــا أن تقريــ ــة مفادهــ مالحظــ
)CEDAW/C/ARG/4 (   أثنــاء حكــم الــرئيس كــارلوس قــد أعــد

ــر اخلــامس   ــنعم، وأن التقري ــاء  ) CEDAW/C/ARG/5(م أعــد أثن
وقالـت إن الـس الـوطين       . حكم الـرئيس فرنانـدو دي ال روا       

ها طوال السنوات العـشر الـيت       للمرأة ظل يقترح أنشطة وينسق    
انقضت منذ إنشائه مـع النـساء العـامالت بالـسياسة والتـشريع             

وذكــرت أن مــن بــني إجنازاتــه  . ومــع منظمــات اتمــع املــدين 
اعتمــاد قــانون احلــصص وقــانون احلمايــة مــن العنــف املنـــزيل،   

 .وإدخال تعديالت على الدستور وعلى قانون العقوبات
ولويــات الــس الــوطين للمــرأة وأعلنــت أن مــن بــني أ - ٤

 يف ا مكتبـــ٢٤٠ مكتبـــا نـــسائيا يف احملافظـــات و ٢١تـــشكيل 
 -وأضــافت أن األرجنــتني . البلــديات، وتعزيــز هــذه املكاتــب

 الظــروف االجتماعيــة واالقتــصادية  هعــدد فيــتباعتبارهــا بلــدا ت
 حباجــة إىل آليــة نــسائية حمليــة لتــشجيع الــسياسات -والثقافيــة 

ظــور اجلنــساين وتنــسيق األنــشطة الــيت تنفّــذ يف  العامــة ذات املن
وقالـت إن الـس االحتـادي للمـرأة املكـون مـن             . عموم البالد 

ــة يف احملافظــات     ــهم احلكومــات احمللي مستــشارين احتــاديني تعين
وممثالت عن املكاتب النسائية يف احملافظات، هو املسؤول عـن          

ــرأة وامل     ــوطين للم ــس ال ــسنوية للمجل ــشة اخلطــط ال ــة مناق وافق
ــاز تنـــسيق بـــني خمتلـــف     ــه هـــو جهـ ــا، وأن جملـــس إدارتـ عليهـ
القطاعــــات، وهــــو مكــــون مــــن ممــــثلني جلميــــع الــــوزارات   

 .األرجنتينية وجملسي الكونغرس
واستطردت تقول إن هذه الـشبكة املؤسـسية تكملـها           - ٥

ــها     ــة، كــثري من ــة وإقليمي ــة وطني منظمــات نــسائية غــري حكومي
 اإلقليميـــة لـــشؤون املـــرأة،   أعـــضاء يف اـــالس االستـــشارية  

. باإلضافة إىل مشاركتها يف برامج التدريب واملـساعدة التقنيـة         
وقالــت إن الــس الــوطين للمــرأة يقتــرح اآلن تــشكيل أفرقــة   
عاملـــة تتكـــون مـــن النـــساء العـــامالت بالـــسياسة وعـــضوات  

وأعلنـت أن املـشاركات يف حلقـات    . املنظمات غري احلكوميـة   
ــيت أفـــضت إىل و  ــل الـ ــرأة يف   العمـ ــة للمـ ــة االحتاديـ ــع اخلطـ ضـ

ــام ــمت ١٩٩٨ عـ ــها    ٢١٤، ضـ ــة، منـ ــري حكوميـ ــة غـ  منظمـ
. املائــة اخــتريت لتنفيــذ مــشروعات ضــمن هــذه اخلطــة  يف ٤٠

وأوضــحت أن اللجنــة املخصــصة ملتابعــة منــهاج عمــل املــؤمتر   
 مكونـة  ١٩٩٥العاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، الـيت شـكلت عـام           

حلكومـــات اإلقليميــة وممثلـــي  مــن ممثلــي احلكومـــة الوطنيــة وا   
 .املنظمات غري احلكومية

وأوضـــحت أن األزمـــة احلاليـــة قـــد نـــشبت فجـــأة يف  - ٦
، ولكــن جــذورها ترجــع إىل    ٢٠٠١ديــسمرب  /كــانون األول

املاضي، فالثروة يتزايد تركيزها يف أيدي حفنـة مـن النـاس، يف             
الوقـــت الـــذي أصـــبح فيـــه لزيـــادة الفقـــر ومعـــدالت البطالـــة   

ــة امل ــة تأثريهــا املباشــر    والبطال قنعــة وتآكــل احلقــوق االجتماعي
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وأعلنت أنه طبقا للدراسـة االستقـصائية عـن         . على وضع املرأة  
، فـإن  ٢٠٠٢مـايو  /األسر الدائمة، الـيت أجريـت يف شـهر أيـار          

ــد       ــشرين ق ــاين والع ــتني الثم ــدن األرجن ــة يف م ــدالت البطال مع
سنة  يف املائـــة يف الـــ٢١,٥ يف املائـــة إىل ١٦,٦ارتفعـــت مـــن 

وأوضــــحت أيــــضا أن البيانــــات املوزعــــة حبــــسب . األخــــرية
اجلنــسني ليــست متــوافرة إالّ بالنــسبة لبــوينس آيــرس الكــربى،  
حيـــث تـــصل نـــسبة الرجـــال العـــاطلني مـــن ذوي النـــشاط        

 يف املائـــة والنـــسبة املقابلـــة للنـــساء إىل ٢٣,٢االقتـــصادي إىل 
ــذ عــام    ٢٠,١ ــا من ــسبتان مل تتحقق ــة، ومهــا ن . ١٩٩٠ يف املائ

ــة بــني أربــاب األســر مــن الرجــال      وباملثــل كــان معــدل البطال
 يف املائــة بــني ربــات األســر مــن ١٥,٤ يف املائــة مقابــل ١٨,٤

النساء، وشرحت أن السبب يف ارتفـاع معـدالت البطالـة بـني             
الرجـــال هـــو ختفـــيض أعـــداد العـــاملني يف قطاعـــات الـــصناعة 

ــل عــام    ــشييد يف أوائ ــول إن  . ٢٠٠٢والنقــل والت وأردفــت تق
ــة بــني النــساء يف عــام     هــو نفــس املعــدل  ٢٠٠٢معــدل البطال

الوثيقـــــة  (١٩٩٧الـــــذي الحظتـــــه اللجنـــــة بقلـــــق يف عـــــام 
A/52/38/Rev.1 ؛ وأوضــــحت أن االخنفــــاض )٣٠١، الفقــــرة

ــسنوات املاضــية جــاء       ــذي حــدث يف هــذا املعــدل خــالل ال ال
نتيجة سياسات مؤقتة مثل خطط العمالة الطارئة وليس نتيجـة          

 .قتصادياالنتعاش اال
 مبجـرد   -وأعربت عن أملها يف أن تـدخل األرجنـتني           - ٧

ــن   ــهاء مــ ــول ”االنتــ ــة التحــ ــو يف   -“ خطــ ــن النمــ ــرة مــ  فتــ
الــــصادرات، واالستعاضــــة عــــن الــــواردات، والتكيــــف مــــع 
ــأهيال     ــة ت ــة املؤهل ــدة، واســتعادة األيــدي العامل التقنيــات اجلدي

ــا ــصناع  وقالــت إن املؤشــرات  . عالي ــاج ال ــادة اإلنت ــع زي ي تتوق
 إنتاج ثالثة شهور، وزيادة إمـدادات الطاقـة للقطـاع           يعادل مبا

الصناعي، وفائضا يف امليزانية يعادل ميزانيـة شـهرين، وارتفـاع           
وأضافت أن احلكومة قد خصـصت مـوارد        . حصيلة الضرائب 

امليزانية بـصورة أكثـر فاعليـة، بتركيزهـا علـى عـدد صـغري مـن                 
ذية الـيت متوهلـا     فخطة طوارئ األغ  . خطط االستجابة للطوارئ  

احلكومــة وتنفِّــذها حكومــات احملافظــات واحلكومــات احملليــة،  
ديـسمرب  / مساعدات مالية حـىت ايـة شـهر كـانون األول           تقدم

وقالت إن خطة أرباب األسر، اليت تقـدم مـساعدات          . ٢٠٠٢
اقتصادية إىل أرباب األسـر مـن الرجـال والنـساء الـذين ينطبـق               

لإلبقاء علـى األطفـال يف   عليهم شرط حجم األسرة، صممت     
املــدارس وتلبيــة احتياجــام الــصحية، كمــا أــا تــوفر التعلــيم   
للبــالغني، وإعــادة التــدريب علــى العمــل، وتطــوير اإلنتــاج،       
وأنــشطة خدمــة اتمعــات احملليــة، ورمبــا تتوســع هــذه اخلطــة    
لتشمل الـشباب العـاطلني واألفـراد الـذين تزيـد أعمـارهم عـن               

وأعلنــت أن . لني لإلعانــات االجتماعيــةالــستني مــن غــري املــؤه
 ١ ٨٢٢ ٢٢٧عدد املستفيدين مـن هـاتني اخلطـتني يبلـغ اآلن            

ــة مــن الرجــال و  ٥٢,٦٦شخــصا، منــهم   يف ٤٧,٣٤ يف املائ
 .املائة من النساء

ــصحية،     - ٨ ــوارئ الـ ــة الطـ ــتجابة حلالـ ــه اسـ ــافت أنـ وأضـ
شجعت احلكومة نظام الالمركزية، وبدأت تعمـل علـى تـوفري           

وذكــرت .  واملــستلزمات الطبيــة واخلــدمات األساســية األدويــة
ــضم      ــة يـ ــى األدويـ ــع علـ ــصول اجلميـ ــوطين حلـ ــامج الـ أن الربنـ

رعيا للتأمني على النساء والرجـال مـن أربـاب األسـر،            ف برناجما
وبرناجما فرعيا لألدوية العامة ميولـه مـصرف البلـدان األمريكيـة       

 .للتنمية
الوطنية واإلقليميـة   وأردفت تقول إن اآلليات النسائية       - ٩

ــة ــأثرت باألزمــ وقالــــت إن مجيــــع املكاتــــب النــــسائية يف  . تــ
احملافظـــات مـــا زالـــت تعمـــل، وإن كـــان أغلبـــها قـــد تعـــرض  

ــه ــة الــس الــوطين للمــرأة خفــضت   . لتخفــيض ميزانيت فميزاني
 يف املائـــة ٢٧، مث بنـــسبة ٢٠٠٠ يف املائـــة يف عـــام ٧٤بنـــسبة 

كنــشاط ضــمن  ، بــل أعيــد تــصنيف الــس    ٢٠٠١عــام  يف
ــد ــه    أحـ ــستقال بذاتـ ــا مـ ــيس برناجمـ ــربامج ولـ ــت أن . الـ وأعلنـ
: ١٧احلاليــــة أعادتــــه حتـــــت اســــم الربنــــامج رقـــــم      اإلدارة

ــة للمـــرأة ” ــارا مـــن أول متـــوز “ الـــسياسات العامـ ــه /اعتبـ يوليـ
وبناء على ذلك، طلب الـس الـوطين للمـرأة زيـادة            . ٢٠٠٢
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ــه  ــه، وخــصص ل ــغ إضــايف قيمتــ ٢٩٠٠٣ عــام يف ميزانيت ه  مبل
 ٢٩٥ دوالرا، بزيـــــــادة نـــــــسبتها ٨ ٢٠١ ٠٨٨اإلمجاليـــــــة 

 .املائة يف
 صـال لمـرأة الـذي أنـشئ أ     لالس الوطين   وذكرت أن    - ١٠

يعمـــل حاليـــا ضـــمن حتـــت اإلدارة املباشـــرة ملكتـــب الـــرئيس  
. الوطين لتنـسيق الـسياسة االجتماعيـة يف ذلـك املكتـب            الس

يئــة لوضــع اضــطرته األزمــة ليعمــل بالتعــاون مــع هــذه اهل قــد و
ــرأة وأســرا     ــؤثر يف امل ــيت ت ــة ال ــسياسات االجتماعي ــى و .ال عل

سبيل املثال مت إبرام اتفاقات مـع وزارة العمـل ووزارة الـصحة             
ــتمر .  علـــى التـــوايل٢٠٠٢مـــايو /مـــارس وأيـــار/يف آذار واسـ

ــستمرة مــع جهــات    الــس ينفِّــ  ذ معظــم مــشاريعه وبراجمــه امل
ــل بالت      ــه يعم ــا أن ــدويل كم ــك ال ــت البن ــس   مشل ــع ال ــاون م ع

ضمان اســـتفادة املـــرأة مـــن اإلصـــالحات لـــاالحتـــادي للمـــرأة 
الـــسياسية اجلاريـــة ومـــن بـــرامج التـــدريب واملـــساعدة التقنيـــة 

 .اجلديدة
ــرأة وضــعت       - ١١ ــة للم ــة االحتادي ــول إن اخلط ــضت تق وم

ب الوطنيــة واإلقليميــة واحملليــة املعنيــة بــاملرأة مــن  تــلتعزيــز املكا
 تـستطيع وضــع ورصــد الــسياسات  خـالل بنــاء القــدرات حــىت 

ــة  ــة بالعام ــسني  املتعلق ــني اجلن ــساواة ب ــق امل ــد زو. تحقي دت وق
ــدريب      ــة وبالت ــاملرأة حبواســيب متطابق ــة ب ــع املكاتــب املعني مجي
واملــــساعدة التقنيــــة ممــــا عــــزز الالمركزيــــة يف إطــــار النظــــام 

ــة    . االحتــادي ومتثلــت أهــداف اخلطــة يف متكــني املكاتــب املعني
ــرأة   ــشؤون امل ــة    ب ــة وغــري احلكومي ــات احلكومي ــادة اهليئ مــن قي
إدمــــاج املنظــــور اجلنــــساين يف سياســــاا جمــــال األخــــرى يف 

ظمــات اتمــع املــدين علــى القيــام بــدور نوبراجمهــا وتــشجيع م
ــسية      ــربامج الرئي ــسياسات وال ــز ال ــشط أكــرب يف وضــع وتعزي ن

 مبيزانية بلغـت    ١٩٩٩وبدأ تنفيذ اخلطة يف عام      . ملصلحة املرأة 
. البنك الدويل واحلكومة  بالتساوي  ليون دوالر يتقامسها     م ١٥

ــوطين    ــس ال ــة املنفِّــ  لوكــان ال ــو الوكال ــرأة ه ذة ومنحــت لم
لرئيــسته أو أي مــسؤولني آخــرين تقــوم بتعيينــهم ســلطة إبــرام  

اتفاقـــات للتعـــاون مـــع احملافظـــات ومنظمـــات اتمـــع املـــدين  
 دوالر  ماليــــني١٠ أن امليزانيــــة تقلــــصت إىل إالّ. املــــشاركة

. ونتيجــة لــذلك تأجــل تنفيــذ نظــام املعلومــات الــوطين للمــرأة  
ــم     ــز املؤســـسي ودعـ ــا التعزيـ ــزأين مهـ ــة مـــن جـ ــألف اخلطـ وتتـ

 .املبادرات احمللية
ــه وقالــت  - ١٢ مــن أجــل تعزيــز قــدرات الــس الــوطين   إن
يف لمرأة كهيئـة تنـسيقية وتنفيذيـة عقـدت حلقتـان دراسـيتان              ل

الـسياسات العامـة املتعلقـة      ” كان عنـوان إحـدامها     ١٩٩٩عام  
 وكـان عنـوان األخـرى       “بتكافؤ الفرص بـني الرجـال والنـساء       

ون والوسـطاء   مالفـاعلون واملـستخد   : املرأة ووسائط اإلعـالم   ”
ــايف  ــيري الثقــ ــرة. “يف التغــ ــنويف الفتــ ، ٢٠٠٢ إىل ١٩٩٩  مــ

واحـــد مـــن املكاتـــب تـــدريب مخـــسني شخـــصا مـــن كـــل   مت
ل املنظـور اجلنـساين والـسياسة     النسائية اإلقليمية التـسعة يف جمـا      

العامــة ووضــع املــشاريع والتخطــيط االســتراتيجي حــىت ميكــن   
شر جـــدول لعـــ تكـــرار تلـــك الـــدورات يف منـــاطقهم ووضـــع

مت  كمـا . حمافظات إضافية لتلقي التدريب خالل السنة القادمة      
عـن الـصحة اإلجنابيـة      يف مخـس حمافظـات      تنفيذ حلقات عمـل     

 .زيلـم سجل العنف املنزيل واستخداـومنع العنف املن
ــول  - ١٣ ــتطردت تقـ ــسعي للحـــصول علـــى  واسـ ــه مت الـ إنـ

حمليــة لــدعم الــسياسات  مقترحــات مبــشاريع الختــاذ مبــادرات  
م الـس   وقد .دف إىل مكافحة التمييز ضد املرأة     اليت  العامة  
ورد بالفعـل   وضع املشاريع و  يف  مرأة املساعدة التقنية    للالوطين  
 مقترحـــا إىل البنـــك الـــدويل   ٥١ مقترحـــا قُـــدم منـــها   ١٧٢

 مــشروعا مــن املــشاريع املعتمــدة ١٦وتنــاول . للموافقــة عليهــا
 مـشروعا منـها   ١٣ كمـا عـاجل   ،لصحة اإلجنابية وصـحة املـرأة     ا

 وسـبعة مـشاريع     ،قت سبعة مشاريع حبقوق املـرأة      وتعلّ ،العنف
 وتناولـت مخـسة مـشاريع املـرأة الريفيـة           ،أخرى بفـرص العمـل    

ــاول مــشروعان ربــات األســر صــليني لــسكان األونــساء ا  ،وتن
 مـــن تلـــك ٢١جـــاء كمـــا . وعـــاجل مـــشروع واحـــد التعلـــيم 

 مـشروعا   ١٢، وجـاء    منظمـات اتمـع املـدين     من  االقتراحات  
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ستة مـشاريع   قدمي  يف األقاليم، ومت ت   لعام  كاالت القطاع ا  من و 
ــرأة    ــشؤون امل ــة ل  وقامــت اجلامعــات  ،بواســطة املكاتــب البلدي

ــة بت ــة مــشاريع  قــدمياألرجنتيني مت احلكومــات د كمــا قــ ،ثالث
اـاالت املتعلقـة    يف  أربعـة منـها     قـدمت   احمللية مخسة مشاريع و   

هـذه  تنفيـذ    يف   ا شخص ٢٥٠وسوف يشارك   . باملرأة اإلقليمية 
املــشاريع ممــا ســيكون لــه أثــر مباشــر وغــري مباشــر علــى عــدد   

 .  شخص على التوايل٢٥ ٠٠٠ و ٣ ٠٠٠يتراوح بني 
ــسة البوصــفها ــا إومــضت تقــول   - ١٤ بوضــع قامــت رئي

برناجمني ميوالن من مـوارد خارجيـة إلدمـاج املنظـور اجلنـساين             
مـشروع  وضـع   وقـد   . يف السياسات والربامج واألنشطة العامة    

ــة املعــين مبــ   ــساعدة التقني ــسني امل ــذه  سائل اجلن ــتم تنفي ــذي ي وال
بتمويل ياباين من خـالل البنـك الـدويل لـتمكني املـشاريع الـيت               

ا البنــك مــن االســتجابة بطريقــة أكثــر فعاليــة الحتياجــات هلــميو
وخصص مشروع تعزيـز    . بني اجلنسني اجلنسني ولسد الفجوة    

املال االجتماعي لتعزيز التعاون بـني اتمـع        بناء رأس   األسرة و 
      ـ املدين واحلكومات احمللية واألسر حبثـا عـن نج بديلـة للقـضاء   ه

 .على الفقر
رجنتــيين يكفــل للمــرأة ممارســة  وقالــت إن القــانون األ - ١٥

ــية ويـــ  إىل القـــضاء سعى حقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات األساسـ
ولكـن ال تـزال     .  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      التدرجيي

هنالــك حاجــة لبــذل جمهــودات إضــافية لتحقيــق املواءمــة بــني    
التشريع الـوطين وأحكـام صـكوك حقـوق اإلنـسان الـيت تعتـرب               

قـــد طلــــب اجلهــــاز التنفيــــذي يف  و. األرجنـــتني طرفــــا فيهــــا 
 سـحب القـانون الـذي يـدعو إىل اعتمـاد            ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

ــاري   ــول االختيـ ــل الربوتوكـ ــةاملكمـ ــن . لالتفاقيـ ــزال لكـ ال يـ
القانون معروضا علـى جملـس الـشيوخ وجتـري مناقـشة مـصريه              

 . يف اللجان الفرعية للمجلس
ى أوصــت يف تعليقاــا اخلتاميــة علــإن اللجنــة وقالــت  - ١٦

بتحقيق املواءمـة بـني القـانون    ) A/52/38/Rev.1(التقرير الثالث  

ومــن أجــل تلــك الغايــة مت تعــديل  . اجلنــائي وأحكــام االتفاقيــة
مـن القـانون اجلنـائي ليكـون     العنوان الثالث من الفـصل الثـامن    

بــدال مــن  “اجلــرائم املرتكبــة ضــد الــسالمة اجلنــسية    ” هنــص 
 ١١٩مت تعـديل املـادة       كمـا    “اجلرائم املرتكبـة ضـد الفـضيلة      ”

ــة     مــن القــانون لتــشمل االعتــداء اجلنــسي واالغتــصاب يف حال
 القانون عددا مـن عناصـر       ي نوع وتضمن  حدوث إيالج من أ   

ــا أدى إىل  ــشديد مم ــني    الت ــراوح ب ــسجن تت ــات بال  فــرض عقوب
علـــى ســـبيل املثـــال تكـــون عقوبـــة  ف .ســـنة ٢٠و ســـنوات  ٨

ن ملـدة   الـسج هـي   الراشـد   الـشخص   اغتصاب القاصر بواسـطة     
 الـيت كانـت     ١٣٢ ومت إلغاء املـادة      سنة ١٦ و   ١٣تتراوح بني   

 جتــسمح بعــدم معاقبــة اجلنــاة الــذين يقومــون يف النهايــة بتــزو  
ــيح للمحــاكم  كــان التعــديالت حكمــا  ومشلــت ضــحاياهم  يت

إســقاط التــهم يف حالــة رضــا الــضحايا الــذين تزيــد أعمــارهم   
 سـابق    عاما حيث ميكن إثبات وجود ارتباط عاطفي       ١٦على  

ال يـزال   ووإن كانت املنظمات النسائية قد اقترحت إسـقاطها         
ــشكاوى و   ــع ال ــصعب رف ــربز احلاجــة  مــن ال ــة  ت ــضمان املتابع ل

. التــدريب ألفــراد الــشرطة ومــوظفي اجلهــاز القــضائي تــوفري و
ــشرطة    ــة الـ ــل رئاسـ ــضحايا داخـ ــساعدة الـ ــشاء إدارة ملـ ومت إنـ

ــساعدة ا     ــدمي املـ ــب لتقـ ــشاء مكتـ ــا مت إنـ ــة كمـ ــة االحتاديـ لعامـ
 .للضحايا ضمن مكتب املدعي العام

مبواصـــلة خطـــط إن اللجنـــة أوصـــت ومـــضت تقـــول  - ١٧
احلكومــة املتعلقــة بتحقيــق املــساواة وتعزيزهــا وتقيــيم نتائجهــا  

لمـرأة وآليـات    لوتعتـرب اخلطـة االحتاديـة       . بطريقة أكثـر انتظامـا    
 .تقييمها استجابة لتلك التوصية

ة طلـــب اللجنـــة متـــت معاجلـــإنـــه تقـــول اســـتطردت و - ١٨
جلــــنس املتعلـــق بتقـــدمي إحـــصاءات مــــصنفة حـــسب نـــوع ا     

ل برنــــامج املعهــــد الــــوطين    مــــن خــــال ١٩٩٦ عــــام منــــذ
ة تــــــصميم النظـــــام املوحــــــد  والتعــــــداد إلعـــــاد  لإلحـــــصاء 
ــة   لإلحــصاءات ــة والدميغرافي ، CEDAW/C/ARG/4(االجتماعي

لمــرأة النظــام الــوطين لوتنفــذ اخلطــة االحتاديــة ). ٢٥الــصفحة 



CEDAW/C/SR.584
 

6 02-52936 
 

ع اتفـاق مـع املعهـد الـوطين      املتعلقة باملرأة كمـا وقّـ    للمعلومات
لإلحصاء والتعداد لوضع مؤشرات ملنظور جنساين حىت ميكـن         
جتميع اإلحـصاءات املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس بـشأن مجيـع               

مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة  اتفــاق االهتمــام وحمــل املــسائل 
ــربامج       ــيم الــ ــد وتقيــ ــشترك لرصــ ــي مــ ــام إعالمــ ــذ نظــ لتنفيــ

ــةاالجت ومت إعــداد تقــارير عــن املــرأة يف جمــاالت العمــل    . ماعي
والـصحة والعــدل والتعلـيم واختــاذ القـرار وقــام الـس الــوطين     

 .لمرأة بوضع نظام ملؤشرات الفجوة اجلنسانيةل
بــضرورة تعزيــز الــربامج   أوصــت اللجنــة إن وقالــت  - ١٩

ــى األ   ــضاء علـ ــصة للقـ ــرأة  املخصـ ــل واملـ ــة للرجـ . دوار النمطيـ
ــد ــص وق ــارا إىل    أدى ت ــيم دوب ــة بيل ــى اتفاقي ــتني عل ديق األرجن

لقـانون احمللـي    يف ا إلزامية تنفيذ أحكامها كما سـاهم إدماجهـا         
. ديــــد ملمارســــة املــــرأة حلقوقهــــا يف إجيــــاد إطــــار قــــانوين ج

 منــها تــشريعات اأصــدرت مجيــع احملافظـات مــا عــدا ثالثـ   وقـد 
 .املرأة حتظر ممارسة العنف ضد

ء كيانـات خاصـة يف بعـض        مت إنـشا  إنه  ومضت تقول    - ٢٠
احملافظات ملعاجلة قـضايا العنـف املوجـه للمـرأة ولوضـع بـرامج              

وباإلضافة إىل ذلـك، يعمـل عـدد        . شاملة للوقاية منه ومعاجلته   
كبري مـن املنظمـات غـري احلكوميـة املتخصـصة يف ذلـك اـال                

ة علــى حنــو مــشترك لتعزيــز  يــوالكيانــات العامــة وغــري احلكوم 
 . اإلمنائيةقدراا اإلدارية و

بــالرغم مــن وبــالرغم مــن ذلــك إنــه واســتطرت قائلــة  - ٢١
يــزال هنالــك عــدد مــن  التقــدم احملــرز يف اــال التــشريعي فــال 

ــيت تواجــه  التحــديات األساســية   ــضحايا   ال توســيع اخلــدمات ل
ــبكات      ــاالت وشـ ــني الوكـ ــا بـ ــسيق فيمـ ــمان التنـ العنـــف وضـ
املنظمــات غــري احلكوميــة ووضــع ســجل للخــدمات مــن أجــل  
احلصول علـى بيانـات مأمونـة قابلـة للمقارنـة وتكثيـف فـرص               
الوصـــول إىل نظـــام العدالـــة وتـــوفري التمثيـــل القـــانوين اـــاين  

 .وتعزيز النشر على نطاق واسع للحقوق القانونية للمرأة

فر فيـــــه ايف الوقـــــت الـــــذي ال تتـــــووإنـــــه وقالـــــت  - ٢٢
ة زيل فـإن مديريـة الـسياس      ـاإلحصاءات الوطنية عـن العنـف املنـ       

وزارة العــدل وحقــوق اإلنــسان تقــوم بإعــداد التابعــة لــاجلنائيــة 
تقريــر عــن اجلــرائم املرتكبــة ضــد املــرأة يف الفتــرة مــن كــانون   

ــسمرب /األول ــانون األول٢٠٠٠ديــ ــسمرب / إىل كــ  ٢٠٠١ديــ
 .سيتم نشره يف وقت قريب

أهـــداف النظــام اإلعالمـــي ونظــام رصـــد   إن وقالــت   - ٢٣
 زيـادة الـوعي باملـشكلة وتزويـد         يفتتمثل  العنف املوجه للمرأة    

ــسياس  ــرار  اترامســي ال ــدام  .  بعناصــر الختــاذ الق ــد أدى انع وق
زيل علـى   ـالبيانات املأمونة لتقييم نطـاق وخـصائص العنـف املنـ          

صياغة سياسـات عامـة مالئمـة       يف  صعوبة  الالصعيد الوطين إىل    
ــهجي الســتخدام       ــل من ــايل مت وضــع دلي ــشكلة وبالت ملعاجلــة امل

بيانــات الزيل إضــافة إىل براجميــات إلدخــال  ـنــســجل العنــف امل
لمـرأة بزيـارة املكاتـب      لوقام موظفـو الـس الـوطين        . وحتليلها

 .النسائية اإلقليمية لتوفري التدريب يف ذلك اال
ــول   - ٢٤ ــضت تق ــد ســجلت     وم ــك فق ــن ذل ــضال ع ــه ف إن
ــاد   ٢٠ ــة الحتـ ــة تابعـ ــامني نقابـــات ارابطـ ــتني حملـ يف يف األرجنـ

 لتيسري ممارسـة احلقـوق وتـدريب األخـصائيني          الربنامج الوطين 
 .يف جمال العنف املرتيل وتلقت مثاين رابطات بعض التدريب

زيل الـيت  ـالتـدريب علـى العنـف املنـ    إن دورات  وقالت   - ٢٥
بعـــدد مـــن األمـــاكن احـــتفظ فيهـــا مت تنفيـــذها يف احملافظـــات 

. والعـاملني يف جمـال الرعايـة الـصحية         ضاةلضباط الشرطة والق  
 ١٩٩٥منـذ عـام     ذ   الشرطة االحتادية يف األرجنـتني تنفّـ       وظلت

 .ه للمرأةزيل املوجـحلقات دراسية سنوية عن العنف املن
ــت  - ٢٦ ــة إن األوقال ــة بمان ــة   املعني ــساعدة اتمعي ــدمي امل تق

ــاه االجتمــاعي    ــوزارة الــصحة والرف ــا  نفّــذت ب مــشروعا جتريبي
مـرأة مولـه بنـك      زيل املوجـه لل   ـللمعاجلة والوقاية من العنف املنـ     
 األرجنــتني يفذ بـشكل متــزامن  التنميـة للبلــدان األمريكيـة ونفِّــ  

ــاراغواي وفنــ     ــة واملكــسيك وب ــة الدومينيكي . زويالـواجلمهوري
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ــ أة يف إطــار ذلــك املــشروع حلقــة   للمــرم الــس الــوطينونظّ
 عـــــن ٢٠٠٢ديـــــسمرب /يف كـــــانون األولدراســـــية وطنيـــــة 

مـن أجـل صـياغة      : يلزـالسياسات العامة والصحة والعنـف املنـ      
 .لنساءسياسات عامة حلماية حقوق األطفال وا

ــتني  و - ٢٧ ــرت أن األرجنــ ــه   ذكــ ــشهر ذاتــ ــت يف الــ وقّعــ
بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص وخباصــة   
ــة       ــة املنظم ــة مكافحــة اجلرمي ــال املكمــل التفاقي ــساء واألطف الن

ــة الــيت تنتظــر املوافقــة عليهــا     مــن قبــل  العــابرة للحــدود الوطني
 .الس الوطين

 اعتمــد الــس ٢٠٠٢ســبتمرب /يف أيلــولإنــه وقالــت  - ٢٨
الوطين للمرأة بالتعاون مع مكتب املدعي العام وأمانة الـشرطة        
اجلنائيـــة وشـــؤون الـــسجون التابعـــة لـــوزارة العـــدل وحقـــوق  
اإلنسان والس الوطين املعين باألطفـال واألسـرة خطـة عمـل            

 الــربح بغــرض اجلنــسي لألطفــال  ملكافحــة االســتغاللةموحــد
وضــــعت لــــضمان حقــــوق األطفــــال يف حيــــاة خاليــــة مــــن   
ــة ومنظمــات اتمــع     ــز قــدرة الدول االســتغالل والعنــف وتعزي

 .املدين على ضمان ذلك احلق
وقالت إن التقرير الرابـع تـضمن تفاصـيل بالتعـديالت            - ٢٩

ــم    ــانون رقـ ــها القـ ــيت أدخلـ ــام ٠٨٧-٢٥الـ ــى ١٩٩٩ لعـ  علـ
ــانون ــيت شــددت  اجل الق ــائي وال ــة الفــساد   ن ــة علــى جرمي العقوب

 واســتغالل البغــاء برفــع العقوبــة الــدنيا إذا كــان عمــر الــضحية 
 أحــد أقربــاء أو معلمــي   عامــا أو كــان اجلــاين   ١٨يقــل عــن  

ــضحية أو إذا  ــتالـ ــف   اسـ ــكال التخويـ ــن أشـ ــوع مـ خدم أي نـ
 .القسر أو
ة وقالت إن القانون اجلنائي ال يعرف البغاء بأنـه جرميـ           - ٣٠

وبـــات علـــى كـــل مـــن يقـــوم بتروجيـــه ولكنـــه يـــنص علـــى عق
أو االسـتفادة منـه أو يقـوم خبـالف ذلـك باسـتغالل              تسهيله   أو

 .بغاء اآلخرين

ــة وقالــت  - ٣١ ــة علــى  إن اللجن قــدمت يف تعليقاــا اخلتامي
توصـيات لتحـسني حالـة املـرأة يف أمـاكن           عـدة   التقرير الثالـث    

توصـيات جزئيـا    ال تنفيـذ    واقترح الس الـوطين للمـرأة     . العمل
ــم     ــذي رق ــن خــالل املرســوم التنفي ــد  ٢٥٤/٩٨م ــذي اعتم  ال

وتوخـت اخلطـة اختـاذ      . تكافؤ الفرص يف أمـاكن العمـل      لخطة  
ــدابري لتوســيع وتنظــيم   ــال  لدمات اخلــت ــة األطفــال واالمتث رعاي

 وتوفري التدريب   ١٥٦ و   ١٠٠التفاقييت منظمة العمل الدولية     
ــتقين واملهــين للمــرأة وتــشجي  ع العمــل وال ســيما يف أوســاط  ال

. ؤشـــرات مـــصنفة حـــسب نـــوع اجلـــنسالـــشابات ووضـــع م
 املرســوم يف ميثــاق العمــل الفيــدرايل ووقّعــت عليــه  مــاجإد ومت

ــة يف   ــة واإلقليمي ــات االحتادي ــام احلكوم ــك  ١٩٩٨ ع ــع ذل  وم
 .يتم تنفيذه فلم
 ٢٠٠٠يف عـام    قـام   الـس الـوطين للمـرأة       إن  وقالت   - ٣٢

رة العمـــل بـــصياغة وتقـــدمي نظـــام مبـــسط وبالتعـــاون مـــع وزا
للخدمات احمللية على النحـو املتـصور يف العنـوان الثـامن عـشر              

 ونــص علــى )٢٣٩-٢٥رقــم (مــن قــانون اإلصــالح الــضرييب 
ســتحقاقات التـوفري الــضمان الــصحي واملعاشــات التقاعديــة وا 

 .العجز للعمال احمللينيبسبب 
املوافقـة  تظـر   يوجـد حاليـا عـشرة قـوانني تن        إنه  وقالت   - ٣٣

املـضايقات اجلنـسانية يف     على  معاقبة  لعليها يف الس الوطين ل    
 .أماكن العمل يف القطاع اخلاص

بـدور نـشط يف     قـام   الـس الـوطين للمـرأة       إن  وقالت   - ٣٤
 الذي أدخـل جرميـة التحـرش        ٢٣٨٥/٩٣صياغة املرسوم رقم    

اجلنـــسي ضـــمن القواعـــد الـــيت حتكـــم أفـــراد اإلدارة املركزيـــة  
 .امةالع
وقالــت إن اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز عمــل الــشابات    - ٣٥
 منظـور جنـساين يف خطــط العمـل قـد أعاقهـا ارتفــاع      مـاج وإد

ــة   ــيم  ١٩٩٥عــام يف معــدالت البطال  وال ســيما يف جمــال التعل
واخلدمات االجتماعية واتمعية والعمل احمللي بـالرغم مـن أن          
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أقـل مـن معـدل       كـان    ٢٠٠٢ النساء يف عام     بنيمعدل البطالة   
وبالرغم من ذلك فقد واصلت حكومتـها       .  الرجال بنيالبطالة  

جهودها لزيـادة فـرص العمـل للمـرأة بتحديـد حـصص للمـرأة         
لـصور  يف برامج الوظائف وتوفري التدريب املهين للتغلب على ا        

 .النمطية اجلنسانية
باإلضافة إىل ذلك ركّزت برامج التـدريب       إنه  وقالت   - ٣٦

ــة   ــى تنميـ ــتعلـ ــاري  االسـ ــالني التجـ ــصية يف اـ عدادات الشخـ
لتمكني املستفيدين من اكتساب مهارات إضافية      واالجتماعي  

 . يف سوق العملهمتساهم يف تعزيز فرص
وفيــــات إن وفيمــــا يتعلــــق بقطــــاع الــــصحة قالــــت   - ٣٧

 يف ٢٥املاضــي مبعــدل لعقــد علــى مــدى ااخنفــضت األمهــات 
 يف ٣٩مهـات  ومع ذلك فقد بلغت معدالت وفيـات األ      . املائة

 وكان ميكـن    ٢٠٠٠كل مائة ألف من املواليد األحياء يف عام         
فرت اهـــذه الوفيـــات لـــو تـــومـــن  يف املائـــة ٩٠تفـــادي نـــسبة 

 .اخلدمات الصحية املالئمة يف مجيع املستويات
الــذي تــشرف إن برنــامج تغذيــة األم والطفــل وقالــت  - ٣٨

ــه وزارة الــصحة  صــد علــى جمــالني رئيــسيني مهــا الر يركِّــز علي
 األمهـات والرضـع     والتحليل النوعي والكمي ملعدالت وفيـات     

 .محافظات يف جمال الصحة اإلجنابيةوتقدمي املساعدة التقنية لل
بالــذكر أيــضا املبــادرة املتعلقــة إن مــن اجلــدير وقالــت  - ٣٩

بوضع برنامج وطين مـسؤول لألمومـة ووضـع قـوانني وبـرامج         
تحكم يف أمومتـها وحـق      يف الـ  تعترف حبق املرأة    حملية  إقليمية و 

 .يف أبوتهالرجل يف التحكم 
نـوفمرب  /اعتمد يف تـشرين الثـاين     إن الكونغرس   وقالت   - ٤٠

ــدفوعات   ٢٠٠١ ــا لوضـــع ســـجل وطـــين مبتـــأخرات املـ  قانونـ
 .إىل جملس النواب العتمادهنفقة وأحيل القانون املتعلقة بال

وقالت أخريا إا تود أن تشدد علـى أن اإلصـالحات            - ٤١
سية واالنتخابية اليت جتري مناقشتها حاليا يف بالدهـا تـثري           السيا

قلــق الــس الــوطين للمــرأة والــس االحتــادي للمــرأة اللــذين   

باملخـاطر  سعيا إىل توعية املنظمات احلكوميـة وغـري احلكوميـة           
الــيت قــد متثلــها هــذه اإلصــالحات فيمــا يتعلــق باحملافظــة علــى    

 .حصص املرأة يف الوظائف االنتخابية
ــسة - ٤٢ ــكرت  قالـــت : الرئيـ ــد أن شـ ــى  بعـ ــة علـ احلكومـ

مــع إدراكهــا للحالــة  ــا إتقريرهــا اخلطــي وعرضــها الــشفوي  
قلـت معلومـات مـستكملة عـن        نستغدو ممتنـة لـو      العامة للبالد   

تيــسري وذلــك لالكيفيــة الــيت تــؤثر ــا تلــك احلالــة علــى املــرأة   
 .احلوار بني اللجنة والدولة الطرف

ا ذكرتـه   أعربت عن تأييـدها ملـ     : ميزالسيدة فريير غو   - ٤٣
أن احلالــة الراهنــة للمــرأة األرجنتينيــة تــثري اهتمــام مــن لرئيــسة ا

وقالـــت إن مـــن الواضـــح أن األزمـــة . اللجنـــة بدرجـــة كـــبرية
االقتصادية واملالية والسياسية واالجتماعية اخلانقة اليت يعيـشها        

ــون  ــة املواطنـ ــر االقتـــصادي    كنتيجـ ــات التحريـ ــشل سياسـ لفـ
وقالــت إن . عقبــة كــأداء أمــام تنفيــذ االتفاقيــة قــف ة تاجلديــد

املــرأة ســوف تتحمــل نتــائج تلــك األزمــة إذا مل تتخــذ التــدابري  
 .املالئمة
ومضت تقول إنه ألمر إجيايب أن يظـل الـس الـوطين             - ٤٤

ومبقـدور الـس أن     . للمرأة يعمل بالرغم مـن خفـض ميزانيتـه        
بـدأ تكـافؤ الفـرص      يقوم بدور مهم يف اإلصرار علـى احتـرام م         

 .عند توزيع موارد البالد الشحيحة
وقالــت إــا تــشعر بقلــق بــالغ إزاء مــا حتدثــه قــرارات   - ٤٥

ــة   ــوارئ احلكوميـ ــة    الطـ ــتغدو ممتنـ ــرأة وسـ ــى املـ ــار علـ ــن آثـ مـ
ــو ــا      ل ــيت جيــري اختاذه ــة الطــرف اخلطــوات ال أوضــحت الدول

ــرأة يف أشــد القطاعــات ضــعفا    ــة امل ــدمي   . حلماي ــتعني تق ــا ي كم
مـارس  /إضافية عن مضمون االتفاقات املوقعـة يف آذار       تفاصيل  

 .مايو مع وزارة الصحة/مع وزارة العمل ويف أيار
ه زيل املوجـ ـنظرا ألن العنـف املنـ  إنه  واستطردت تقول    - ٤٦

زداد سـوءا يف ظـل األوضـاع        تـ للمرأة وكذلك االجتار والبغـاء      
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الراهنة يتعني أن تـذكر الدولـة الطـرف مـا إذا كـان للحكومـة                
 .طط لتكثيف محلتها ضد العنف واالستغاللخ
وقالت أخريا إـا حتـث احلكومـة علـى إيـالء األولويـة            - ٤٧

ــل و  ــصحة األم والطفـ ــسية    للـ ــصحة اجلنـ ــال الـ ــف يف جمـ لتثقيـ
تــزداد  واإلجنابيــة وشــراء وتوزيــع وســائل منــع احلمــل حــىت ال  

معــــدالت وفيــــات اإلنــــاث كنتيجــــة حلــــاالت احلمــــل غــــري 
 .رغوبامل

منـذ تـصديق    إنـه   قالـت   :  غونزاليس مـارتينيز   السيدة - ٤٨
ــام    ــة يف ع ــى االتفاقي ــتني عل ــة   ١٩٨٥األرجن ــل بدق ــت متتث  ظل
ولــذلك فإــا ال جتــد   . ١٨كــبرية اللتزاماــا مبوجــب املــادة    

 بـسحب  ٢٠٠٢أبريل /تفسريا لقيام اجلهاز التنفيذي يف نيسان  
قـــانون كـــان ســـوف يعتمـــد الـــس مبوجبـــه الربوتوكـــول       

كمل لالتفاقية والذي وقّعتـه األرجنـتني يف أوائـل          االختياري امل 
ــام  ــو أن ا  . ٢٠٠٠عـ ــى هـ ــسبب املعطـ ــان الـ ــول وكـ لربوتوكـ

االختياري ال يوفر ضمانات مالئمة ضد األحكام الـيت ـدف           
بيـد أن األرجنـتني     . إىل إضفاء الطابع الشرعي على اإلجهـاض      

طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية ويف          
ــد ــرى  عــ ــصكوك األخــ ــن الــ ــول  . د مــ ــشئ الربوتوكــ وال ينــ

االختيــاري التزامــات إضــافية ولكنــه يــوفر ببــساطة آليــة تتــيح   
للمرأة واملنظمات التقـدم إىل اهليئـات الدوليـة للمطالبـة بتنفيـذ             

 ممتنــة لــو بينــت الدولــة الطــرف وقالــت إــا ســتغدو. االتفاقيــة
ــا ــاز التنفيــ   م ــن ا  إذا كــان اجله ــسحاب م ــزم االن ــد ذي يعت لعه
فإن رفضه للربوتوكول االختياري على أساس أنه ينتـهك          وإال

 .السيادة األرجنتينية ميثل قضية واضحة للتمييز ضد املرأة
ــسيدة  - ٤٩ ــت تعليقــات    : كــارآال ــا إذا كان ــساءلت عم ت

 علـى  االلجنة اخلتامية على تقرير األرجنتني األخري قد مت نشره        
اإلقليميــــون وحيتــــاج املوظفــــون الوطنيــــون و. نطــــاق واســــع

واملوظفون العموميون احملليون ومنظمـات اتمـع املـدين لكـي           
ــا    ــا تام ــوا إملام ــة   بيلم ــذ االتفاقي ــضمان تنفي ــات ل ــك التعليق . تل

وتساءلت عما تعتزم احلكومـة فعلـه بـشأن التعليقـات اخلتاميـة             
 .على التقارير احلالية

ــسيدة شـــني - ٥٠ ــستطيع  : الـ ــا تـ ــة قالـــت إـ ــة مقارنـ حالـ
حبالــة بلــدها مجهوريــة كوريــا الــيت شــهدت كــسادا األرجنــتني 

ــة   . كــبريا وكانــت املــرأة أول مــن شــعر باآلثــار النفــسية واملالي
ــة ــع      . لألزمـ ــذي رجـ ــوي الـ ــتفكري األبـ ــد الـ ــن جديـ ــرز مـ وبـ

 إىل باملكاســب الــيت حققتــها حركــة املــرأة عــشرات الــسنني      
ــوراء ـــ . الـ ــف املن ــت إن العنـ ــا ازداد  ـوقالـ ــد مثلمـ ــد تزايـ زيل قـ

جنـد   النظـر إىل الـوراء       عنـد و. رأة يف أمـاكن العمـل     استغالل املـ  
هـا شـعروا بـضرورة      يتلك األزمـة ألن مواطن    جتاوزت  البالد  أن  

ــوارئ    ــة الطـ ــع حالـ ــايش مـ ــودهم للتعـ ــع جهـ ــت . جتميـ وأقامـ
. املنظمــات النــسائية بــصفة خاصــة تعاونــا وثيقــا مــع احلكومــة 

ــفها      ــيت قامـــت بوصـ ــاهرة الـ ــا إذا كانـــت الظـ ــساءلت عمـ وتـ
 احلكومــة تــسعى  تجنــتني حاليــا ومــا إذا كانــ   تــشهدها األر

وقالــت إن املنظمــات النــسائية . للعمــل مــع املنظمــات النــسائية
تــــدرك الواقــــع اليــــومي وتقــــدم وســــيلة لكــــشف املــــشاكل  

 .واالحتياجات يف وقت مبكر
طلبــت معلومــات إضــافية عــن احلالــة : يغاالــسيدة ســا - ٥١

ــبالد   ــرأة يف ال ــة للم ــشعر باال  . الراهن ــا ت ــت إ ــاح ألن وقال رتي
الس الوطين للمـرأة واصـل عملـه بطريقـة فعالـة أثنـاء األزمـة         

ــصادية ــرم اتفاقــات مــع عــدد مــن     . االقت ــد أب ــه ق والحظــت أن
تفهـــم متامـــا تقـــسيم املـــسؤوليات بـــني  ال الـــوزارات ولكنـــها 

 .السلطات الفيدرالية واإلقليمية والبلدية
تـــساءلت عـــن االســـتراتيجية الـــيت    : الـــسيدة أمحـــد  - ٥٢
ــ ــوط اســ ــه  تخدمها الــــس الــ ــتمرار يف عملــ ــرأة لالســ ين للمــ
سيما من وجهة النظر املتعلقة بتأمني الـدعم للمجموعـات           وال

ــشباب و  ــات الـ ــسائية وجمموعـ ــال  النـ ــات العمـ ــاع نقابـ والقطـ
. اخلــاص واألحــزاب الــسياسية والزعمــاء الــدينيني والتقليــديني 

قـات  أقام عال قد  وتساءلت عما إذا كان الس الوطين للمرأة        
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وطلبـت  . مع اجلماعات األكادميية ومراكز الدراسات النسائية     
تفاصـــيل أيـــضا عـــن الكيفيـــة الـــيت خيطـــط ـــا إلشـــراك هـــذه 
اجلماعــات يف صــياغة الــسياسة املتعلقــة بقــضايا املــرأة ورصــد   

 .تنفيذ تلك السياسة
قالـت إنـه    ): األرجنـتني (السيدة ديل سوكورو آبان      - ٥٣

ا االحتادي، فـإن الـس الـوطين        نظرا حلجم األرجنتني وهيكله   
وهـو يعتمـد   . للمرأة يضم ممثلني عن مجيـع الـوزارات الرئيـسية         

على الس االحتادي للمـرأة الـذي يـضم عـضوين مـن الـس            
البلـــدي لكـــل مقاطعـــة للعمـــل كقنـــاة اتـــصال مـــع املكاتـــب   

وقــد اســتطاع الربنــامج االحتــادي مــن أجــل  . اإلقليميــة للمــرأة
ريته بفــضل هــذا اهليكــل، الــذي اســتغرق املــرأة ضــمان اســتمرا

واضـطلعت منظمـات املـرأة ذات القواعـد       . تكوينه وقتا طويال  
 .الشعبية بدور هام يف تلك املهمة

وأضــافت تقــول إنــه نظــرا ألن الــس الــوطين للمــرأة   - ٥٤
اســتطاع أن يــشارك يف املناقــشات الــيت جــرت علــى مــستوى   

 البالد، فقـد أمكنـه      الوزراء يف وقت مبكِّر من نشوء األزمة يف       
كمــا جــرى تعزيــز  . إبــرام اتفاقــات مــع عــدة وزارات احتاديــة 

األنشطة على صعيد املقاطعات من خالل اجتماعـات عقـدت          
مع وزارة الصحة يف املقاطعات لضمان تلقِّـي مـوظفي الرعايـة       
ــرأة،      ــالزم يف جمــاالت حقــوق امل ــدريب ال ــيني الت ــصحية احملل ال

 .ورعاية األمومة والطفولةوالصحة اجلنسية واإلجنابية، 
ما ال يوجد أي هيكـل      وواصلت كلمتها قائلة إنه حيث     - ٥٥

مناسب للمنظمات غري احلكومية، فـإن الـس الـوطين للمـرأة            
يعمــل مباشــرة مــع الــسكان دون انتظــار قــرارات سياســية مــن 

ومــن شــأن العمــل خالفــا  . قــادة املقاطعــات أو العمــد احمللــيني 
لة املـــساواة بـــني اجلنـــسني إىل لـــذلك أن يـــؤخر توصـــيل رســـا

ــع   ــى أرض الواق ــساء عل وهــذه مــسألة ضــرورية  . الرجــال والن
نظرا ألن ازدياد احلالة سـوءا يف الـبالد وضـع عبئـا ثقـيال علـى                 
عاتق النساء الاليت اضـطررن إىل البحـث عـن مـصادر جديـدة              

للـــدخل واحملافظـــة علـــى األســـرة، وازداد تـــساقطهن ضـــحايا  
 .للعنف األسري

تطردت قائلــة إنــه متــت التــضحية بــبعض الــربامج  واســ - ٥٦
القطاعيـة إلفـساح اـال للــربامج األوسـع نطاقـا الـيت تــشكِّلها       

. حاالت الطوارئ املتـصلة بالغـذاء والعمالـة والرعايـة الـصحية           
وانصب التركيـز علـى مـساعدة أربـاب األسـر، ونـصفهم مـن               

األزمـة  وأوليت أولوية ملساعدة الذين كانوا فقراء قبل        . النساء
وأنــشئت جمــالس استــشارية يف كــل دائــرة بلديــة   . االقتــصادية

وضـمت تلـك    . لتحديد الذين حيـق هلـم احلـصول علـى املعونـة           
االس ممثلني عن املنظمات غري احلكوميـة، وقطـاع الـصناعة،           
والنقابـــات العماليـــة، وممـــثالت التنظيمـــات النـــسائية، الالئـــي 

 العمـل والتوظيـف     ضمهن مبوجب اتفاق صـريح بـني وزارة        متّ
غــري أن  . وتــدريب املــوارد البــشرية والــس الــوطين للمــرأة     
 .اهليئات الشبابية مل تشترك حىت اآلن يف تلك االس

سيـضيف  ) PROGEN(“ بـروجن ”ويف إطار برنـامج      - ٥٧
جنــسانيا إىل اخلطــط املتعلقــة   تركيــزا ين للمــرأة طالــس الــو 

ووسائل منع احلمـل،    بتوريد األدوية، وإمدادات املستشفيات،     
كما أنـه سـيتيح معلومـات عـن تنظـيم          . وألبان األطفال الرضع  

ــات       ــني األمه ــات ب ــدل الوفي ــستهدف خفــض مع ــرة، وي األس
وباالســـــتعانة بـــــصندوق االســـــتثمار   . واألطفـــــال الرضـــــع 

 إىل PROGEN برنـــــــامج ، سيـــــــسعىFOPARاالجتمـــــــاعي 
اســـتخدام شـــبكات املنظمـــات واملقاصـــف اتمعيـــة إلطعـــام  

ــساء     الف ــسنني والنـ ــك املـ ــا يف ذلـ ــضعافا، مبـ ــر استـ ــات األكثـ ئـ
ويف هـذا الـسياق، يعمـل الـس الـوطين للمـرأة مـن               . احلوامل

أجــل حريــة اختـــاذ القــرارات، والتـــدريب واملــسائل األســـرية     
ــة     ــات املتعلقـ ــوفري املعلومـ ــسني، لتـ ــالتمييز بـــني اجلنـ ــصلة بـ املتـ
بالــصحة وتنظــيم األســرة، ومجــع إحــصائيات مــصنفة حــسب   

 .نوع اجلنس عن املستفيدين من املساعدة
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ــرى أن      - ٥٨ ــس يـــ ــة إن الـــ ــها قائلـــ ــلت كلمتـــ وواصـــ
ــنفس     ــل بـ ــي أن يعامـ ــة ينبغـ ــاري لالتفاقيـ ــول االختيـ الربوتوكـ

 نـه أالطريقة اليت تعامل ا الربوتوكوالت االختيارية املماثلـة، و      
 .سيواصل الضغط من أجل التصديق عليه

توصـــــيات اللجنـــــة واختتمـــــت كلمتـــــها قائلـــــة إن  - ٥٩
واستنتاجاا سـتبلغ إىل الـسلطات املختـصة واتمـع املـدين يف             

أمـا بالنـسبة للتقريـر الـسابق، فقـد مت طبـع وتوزيـع جملـة                 . البلد
لنشر النتائج اليت خلـصت إليهـا اللجنـة، وهـي معروضـة أيـضا               

وأردفـت تقـول    . على املوقع الشبكي للمجلس الـوطين للمـرأة       
ر كان ميكـن أن يكـون أوسـع نطاقـا،           إنه من الصحيح أن النش    

 .ولكن اهليكل احلايل مل يكن موجودا يف ذلك الوقت
قالـت إـا قلقـة ألن احلكومـة طلبـت           : السيدة مانالو  - ٦٠

سحب مشروع القـانون الـذي يـدعو إىل اعتمـاد الربوتوكـول             
وأضـافت تقـول إنـه بغـض        . االختياري من الكونغرس الـوطين    

راء ذلـك الطلـب، فـإن التـصديق         النظر عن األسباب الكامنة و    
علــى الربوتوكــول االختيــاري خيــدم املــصاحل العليــا لألرجنــتني  

وأردفــت تقــول إنــه بوســع  . كمــا أنــه يفيــد املــرأة األرجنتينيــة 
منظومة األمم املتحدة أن تساعد حكومة األرجنـتني بتزويـدها          
باملعلومات ذات الصلة املتعلقة بأمهية الربوتوكول االختيـاري،        

 .ن هذا سيسهل عملية التصديق عليهإذا كا
وأعربــت عــن ســرورها ملالحظــة اإلصــالحات الــيت       - ٦١

جرت لتحسني وضع املـرأة واألطفـال يف األرجنـتني، ولتـأمني            
احلقوق االجتماعية األساسية للعاملني يف املنـازل وغريهـم مـن           

وأعربـــت عـــن رغبتـــها يف معرفـــة    . عمـــال األســـر املعيـــشية  
قد وضـعت اسـتراتيجية للتـصدي آلثـار     كانت احلكومة    إذا ما

اهلجــرة، ومحايــة احلقــوق وحتــسني ظــروف العمــل للعــاملني       
ومقــدمي الرعايــة يف املنــازل، حتــسبا للــهجرة اجلماعيــة الــيت       

 .تكون حتمية يف أوقات األزمات االقتصادية

قالـت إن  ): األرجنـتني (السيدة ديل سـوكورو آبـان      - ٦٢
توكـول االختيـاري صـكا لـه        الس الـوطين للمـرأة يعتـرب الربو       

أمهيــة حيويــة، وأكــدت للجنــة أن العمــل مــن أجــل التــصديق    
وأعربـت عـن اعتقادهـا بـأن االجتمـاع احلـايل            . عليه سيـستمر  

 .سيعجل بشكل كبري عملية التصديق
ــصدرا      - ٦٣ ــشكِّل م ــة إن اهلجــرة ت ــها قائل وواصــلت كلمت

عـن  وأعربـت   . للقلق، وإنه مل يتم بعـد التوصـل إىل حلـول هلـا            
أملــها يف أن تــتمخض االنتخابــات املرتقبــة عــن ظهــور بيئــة       
تفضي بـشكل أكـرب إىل تـوفري فـرص العمـل وحتـسني ظـروف                
ــن       ــاجرين مـ ــال املهـ ــدفق العمـ ــن تـ ــد مـ ــن مث احلـ ــل، ومـ العمـ

 .األرجنتني إىل اخلارج
ــسيدة كــوريت  - ٦٤ ــساء    : ال ــع الن ــضامنها م ــت عــن ت أعرب

 األزمــة الوطنيــة األرجنتينيــات يف حتملــهن املــشاق النامجــة عــن
غري أا تشككت يف دوافع احلكومـة وأولوياـا، الـيت            . احلالية

جعلتها تـستطيع يف هـذه األوقـات العـصيبة أن تكـرس الوقـت               
 .لسحب الربوتوكول االختياري من الكونغرس الوطين

وواصــــلت كلمتــــها قائلــــة إن احلــــق يف الغــــذاء ويف   - ٦٥
رفـة كيـف أثّـرت      الصحة أساسي، لذلك فإا حريصة على مع      

حالـــة الطـــوارئ الـــصحية الوطنيـــة علـــى مـــستوى الرعايـــة يف 
ــالج    ــوارئ، وعــ ــاالت الطــ ــعاف يف حــ ــشفيات واإلســ املستــ
املسنني، واخلدمات املتـصلة حبـاالت الـوالدة، وتوريـد األدويـة            

وأردفــت تقــول إن ارتفــاع معــدل الوفيــات بــني      . األساســية
. ف الـسائدة  األمهات ميكن توقُّـع زيادتـه أكثـر يف ظـل الظـرو            

ــريوس       ــصاعد حــاالت اإلصــابة بف ــا إزاء ت وأعربــت عــن قلقه
وحثّت احلكومة علـى    . اإليدز، والدعارة /نقص املناعة البشرية  

 .إيالء املزيد من االهتمام لتلك القضايا
واسترســـلت قائلـــة إن الـــس الـــوطين للمـــرأة يبـــذل   - ٦٦

ة جهودا رائعة حلمايـة حقـوق املـرأة والفئـات األخـرى املعرضـ             
وتــساءلت . لــألذى، علــى الــرغم مــن العقبــات الــيت يواجههــا  



CEDAW/C/SR.584
 

12 02-52936 
 

إذا كان الس قـد دخـل يف حـوار مـع رئـيس احلكومـة،                 عما
أو أن لديه دالالت أخـرى علـى اسـتمرار الـدعم الـسياسي يف               

ــربامج وتن ــذوضــع ال  املــشاريع، وأيــدت اآلراء الــيت أعربــت  في
ات عنها الـسيدة شـني بـشأن أمهيـة تكـوين عالقـة بـني مؤسـس                

وأثنت علـى احلركـة النـشطة واملتقدمـة         . الدولة واتمع املدين  
. والنابـــضة باحليـــاة للمنظمـــات غـــري احلكوميـــة يف األرجنـــتني

وقالت إن األزمة السياسية واالقتصادية احلاليـة ميكـن أن ينظـر            
إليها، إما باعتبارها حتـديا وفرصـة سـاحنة لتوطيـد الدميقراطيـة،             

 عـودة إىل املاضـي غـري املرغـوب          -لـت    إذا أُمه  -أو باعتبارها   
 .فيه لألرجنتني

واختتمت كلمتـها قائلـة إن الـس ميكنـه أن يـضطلع              - ٦٧
بــدور هــام عــن طريــق اســتخدام إمكانيــات املــرأة، ووضــع        
املقترحات اليت من شـأا أن تـشرك املـرأة يف اجلهـود اإلجيابيـة               

 .إلعادة إعمار األرجنتني
إنــــه علــــى الــــرغم مــــن  قالــــت : الــــسيدة كاباالتــــا - ٦٨

االضطرابات االقتصادية اليت شهدا البالد، فإا على ثقة مـن          
ــذ      ــسعي مــن أجــل تنفي ــوطين للمــرأة سيواصــل ال أن الــس ال

ولكنــها تــرى أيــضا أن الوضــع  . براجمــه وتعزيــز حقــوق املــرأة 
بالنسبة للرعاية الصحية يبعث على القلـق، خـصوصا الرتفـاع           

اإليـدز يف   /ص املناعـة البـشرية    معدل انتقال عـدوى فـريوس نقـ       
ــرحم ــداء     . ال ــصحية املخصــصة إلس ــوارد ال ــن امل ــساءلت ع وت

النــصح واملــشورة، وتــوفري األدويــة للنــساء احلوامــل، والرعايــة  
ــام       ــة لأليت ــصحية العام ــة ال ــوالدة، وكــذلك عــن الرعاي ــد ال بع

اإليـدز وللنـساء املـصابات      /بسبب فريوس نقص املناعة البشرية    
 .ذا الفريوس

تكلمت بـصفتها الشخـصية، وانـضمت إىل        : الرئيسة - ٦٩
مـــن ســـبقها مـــن املتكلمـــات يف اإلعـــراب عـــن القلـــق إزاء       
التهديدات احملتملة لـصحة املـرأة، واالرتفـاع الكـبري يف معـدل             

وأعربـت عـن    . اإليـدز /اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        

ــة     ــة الطــوارئ الــصحية الوطني ــامج حال ــة أن برن اغتباطهــا ملعرف
وتناولـت موضـوع    . يساعد النـساء املـصابات بـذلك الفـريوس        

العنــف اجلنــسي، وقالــت إن العنــف الــذي يرتكــب ضــد املــرأة 
. يتجـــه إىل التـــصاعد عنـــدما تتـــدهور اهلياكـــل االجتماعيـــة     

الحظـت أن التــشريعات األرجنتينيــة تبــيح إــاء احلمــل يف   وإذ
ــصاب      ــة اغت ــة صــحة األم وحال ــة محاي بعــض احلــاالت، كحال

ة معاقة، فإا تـساءلت عمـا إذا كانـت احلكومـة تفكِّـر يف            امرأ
ــحايا       ــع ضـ ــشمل مجيـ ــي تـ ــة لكـ ــك اإلباحـ ــاق تلـ ــيع نطـ توسـ

كما أعربت عن اهتمامها مبعرفة كيف يـستجيب        . االغتصاب
األطبــــاء إىل احتياجــــات النــــساء الــــاليت يلتمــــسن العــــالج،  
باملستـــشفيات نتيجـــة حلـــاالت اإلجهـــاض العمـــدي، ومعرفـــة 

 .تم عالجهن فوراإذا كان ي ما
ــارير،       - ٧٠ ــبعض التق ــا ل ــه وفق ــة إن ــها قائل وواصــلت كلمت

كانت توجد قوانني متييزيـة بدرجـة بالغـة فيمـا يتعلـق بالتـأمني               
االجتماعي حىت قبل بداية األزمة الوطنيـة يف األرجنـتني، ففـي            
ــوا      ــع األزواج أن حيولــ ــان بوســ ــثال كــ ــاالت مــ ــدى احلــ إحــ

ام، بينمــا مل يكــن بإمكــان اســتحقاقام يف التــأمني إىل زوجــ
 .الزوجات أن يفعلن نفس الشيء

وافقــت ): األرجنــتني(الــسيدة ديــل ســوكورو آبــان  - ٧١
ــصل       ــل أن ت ــدهور قب ــدأت تت ــة ب ــصحة العام ــة ال ــى أن حال عل

ــا  ــة إىل ذرو ــادة     . األزم ــسية إلع ــات الرئي ــن األولوي ــان م وك
وبفــضل إعــالن حالــة . إعمــار الــبالد إنقــاذ اخلــدمات الــصحية

طــوارئ الــصحية الوطنيــة، حبيــت معظــم املقاطعــات برعايــة  ال
صــحية أوليــة مالئمــة تقــدم يف بعــض احلــاالت مــن منـــزل إىل   

وســعى املرســوم . آخــر مــن جانــب عــاملني صــحيني مــدربني  
املتعلِّــق حبالــة الطــوارئ الــصحية ضــمن مجلــة أمــور إىل إعــادة   
ــة        ــن األدوي ــي م ــدر الطبيع ــوفري الق ــة ت ــق، وكفال ــشيط املراف تن
ــة، وإعــادة حتديــد االســتحقاقات األساســية    واإلمــدادات الطبي

 .الضرورية
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ــد      - ٧٢ ــفها ألن الوفـ ــن أسـ ــرة عـ ــها معبـ ــلت كلمتـ وواصـ
تكن لديه اإلحصاءات املطلوبـة فيمـا يتعلـق بفـريوس نقـص              مل

، وقالـت إن تلـك البيانـات سترسـل إىل           اإليـدز /املناعة البـشرية  
بـــالقلق الـــذي وإذ أحاطـــت علمـــا . اللجنـــة يف موعـــد مبكِّـــر

ــوفري       ــرب ت ــتني تعت ــت إن األرجن ــا قال ــة، فإ ــه اللجن ــت عن أعرب
األدويـــة مـــن املـــسائل ذات األولويـــة القـــصوى، وتـــسعى إىل  

 .وصول األدوية إىل اجلمهور والدوائر الصحية بشكل عام
وأردفــت تقــول إن وفــد بالدهــا ســيأخذ يف احلــسبان    - ٧٣

ــق بإ      ــانون املتعل ــاق تغطيــة الق ــيع نط ــسألة توس ــاء احلمــل،  م 
وأضـافت  . وسيبحث عـن الطـرق الكفيلـة حبـسم هـذه املـسألة            

قائلــة إن العنــف األســري يتزايــد، وإنــه جيــري بــذل اجلهــود يف 
مجيع أحناء األرجنتني إلذكاء الوعي وتـدريب العـاملني ملعاجلـة           

وقــد شــرعت وزارة الــصحة يف . مجيــع جوانــب هــذه الظــاهرة
 علــــى مجيــــع برنــــامج مكثّــــف لتوعيــــة املــــوظفني الــــصحيني

املــستويات املهنيــة ملعاجلــة شــىت املــسائل الــصحية واالجتماعيــة 
 .اليت أصبحت متداخلة بدرجة متزايدة

شكرت ممثلة األرجنتني على بياا وأكـدت       : الرئيسة - ٧٤
وقالـــت إنـــه حـــىت يف الظـــروف . هلـــا تفهـــم اللجنـــة ودعمهـــا

الـــصعبة، ينبغـــي أالّ تكـــون معانـــاة النـــساء أشـــد مـــن معانـــاة  
ولـو تـوافرت اإلرادة الـسياسية الكافيـة، سـيكون مـن             . هنغري

املمكن إعطاء النساء مـستوى مـن التكـافؤ يف املعاملـة ميكنـهن        
 .واتمعة بصورة كاملة يف إنعاش االقتصاد من املسامه

وأعربــت عــن أملــها يف أن حتظــى التعليقــات اخلتاميــة   - ٧٥
ى نطـاق   للجنة باالهتمام الواجب من احلكومة، وأن تنـشر علـ         

وحثت حكومـة  . واسع، وتناقش على مجيع مستويات السلطة 
األرجنتني على مواصلة تنفيذ التوصيات الـواردة يف التعليقـات          

 .اخلتامية بشراكة حقيقية مع اتمع املدين
 .٠٥/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 


