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هذا ه التقرملـر الـدمباي السـابع الـذي تقدمـه األا نـتني ـ االلتزامـاة الناشـ ة
عا اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة .مبمل ضح التقرملر احلالة ا اجملـاالة الـ
تتنامبهلا االتفاقية مبكذلك الر على املالحظاة اخلتامية ال أبـداا اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى
التمييز ضد املرأة إزاء التقرملر الدمباي السا س املقدم ما البلد ،مباملالحظاة املبداة على تقرملـر
املتابعة املقدم عام  .2012مبقد قدمت األا نتني مبصفا جل ان التقدم احملـرز ا اـال حقـ
املرأة ،مبكذلك التحدملاة ال مبمب هت لدى تنفيذ االتفاقية مببرمبت ك هلا االختيااي.
مبملتنامبل التقرملـر الـراها الفتـرة املنقضـية بعـد تقـدر التقرملـرملا املـذك املا لياملـة تـااملخ
تقدميه ،مبملستند عم ما إىل ال ثيقـة األساسـية املرـتركة احملدثـة بالنسـبة لنيا نـتني ا أملاا/مـامل
 .2014مبتضمنت ال ثيقـة معل مـاة عامـة عـا البلـد ،منـها خصائصـه اجليراييـة مباالقتصـا ملة
مباال تماعية مبالثقايية ،إضاية إىل هيكله الدست اي مبالسياسي مبالقـان ين .مبباملثـج ـرى إملـرا
املستجداة ا انضمام البلد إىل الصك ك الدمبلية ا اال حق اإلنسان مبالت قيـع علـى تلـك
الصـــك ك ،مبقتـــدمت تفاصـــيج عـــا اإلاـــاا القـــان ين الســـااي ا البلـــد ييمـــا ملتعلـــي بتعزملـــز
احلق مبمحاملتها.
مبملتيح التقرملر الدمباي السابع املقدم إىل اللجنة إمكانية إبراز ان التقـدم اجل هرملـة
ال حققها البلد ،بدءا ما مبضع من ذج سياسي مبا تماعي مباقتصا ي ملرتكز ييما ملرتكـز علـى
تنمية اإلنتا ية الراملة ،مبمتثج ييه حق اإلنسان اكائز السياساة العامة ،ممـا عـج البلـد ا
مقدمة بلدان املنطقة ا اـال ت سـيع نطـا حقـ املـرأة املدنيـة مباال تماعيـة مبمرـااكتها ا
احلياة السياسية (امل ا  4مب  7مب  8مب  11مب  13ما االتفاقية).
مبقد أ رة الدمبلـة األا نتينيـة إصـالحا شـامال لترـرملعااا ،حيـس ـرى سـا قـان ن
مـدين مباـااي دملـد للبلـد ملبــدأ نفـاذأل ا األمبل مـا طس/أ سـط  ،)1(2015مبكـذلك ســا
قـــان ن اإل ـــراءاة اجلنائيـــة حتـــت اســـم القـــان ن  ،27.063املــ ا  9كـــان ن األمبل /ملســـم
 ،2014الــذي أيضــى إىل تقليــج يتــراة الــدعامبى القضــائية مبإملــالء قــدا أك ـ مــا االهتمــام
بالضــحاملا .مبتضــم تلــك القـ انني ا ام عهــا قـ انني تتعلــي كايحــة التمييــز مببت ســيع نطــا
احلرملــاة ،مــا قبيــج قــان ن اهل ملــة اجلنســانية ،مبقــان ن املســامباة ا الــزمباج  ،إىل انـ قـ انني
أخــرى ،مبهــي مصــح بة بسياســاة عامــة م هــة شـ املــرأة ،مبترــكج اســتجابة للمالحظــاة
مبالت صياة امل هة إىل البلد ما اللجنة (امل ا  1مب 2مب 3مب 16ما االتفاقية)(.)2

__________
( )1انظر.http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm :

( )2قــان ن املســامباة ا الــزمباج .http://www.infoleg.gov.ar/wp-content/uploads/2013/11/8842012 :مبقــان ن اهل ملــة
اجلنسانية اقم .pdfhttp://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=197860 :26.743
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مبمــا بــني ان ـ التقــدم اجل هرملــة احملققــة ا مكايحــة العنـ اجلنســاين ،مل ـ ســا
القان ن  26.485عام  2009املتعلي بت يري احلماملة الراملة الكفيلة نع مبق ع العن ضد املـرأة
ا اجملــاالة ال ـ متــااس ييهــا عالقااــا الربصــية مبمعاقبــة مرتكبيــه مبالقضــاء عليــه ،املرس ـ م
التنظيمــي  ،1011/2010الــذي ملرــكج قفــزة ن عيــة ا اجملــال الترـرملعي ،مبملضــم أحكــام اتفاقيــة
البلدان األمرملكية ملنع العن ضد املرأة مبمعاقبة مرتكبيـه مبالقضـاء عليـه (املـا ة  2مـا االتفاقيـة
مبالت صية العامة اقم  19الصا اة عا اللجنة).
مبقــد انضــمت األا نــتني إىل بلــدان أمرملكــا الالتينيــة الثمانيــة ال ـ أ ا ــت تر ـدملد
العق بة على قتج اإلناث ضما تررملعااا .إذ ملر ا املا ة  80ما قان ن العق بـاة األا نتـي
املتعلقة جبرائم القتج ترـدملد العق بـة علـى قتـج اإلنـاث الـ تصـج إىل السـجا امل بـد .مبعـالمبة
على ذلك ،أتلييت املا ة  132ما نف التررملع ال تتضما إمكانيـة الت ايـي مبتعفـي مرتكـ
اجلرميــة اجلنســية مــا العق بــة ا حالــة م ايقــة الضــحية علــى الــزمباج منــه (املا تــان  2مب 6مــا
االتفاقية ،مبالت صية اقم  19الصا اة عا اللجنة).
مبييمــا ملتعلــي باالاــاا بالنســاء ،ــرى عــام  2008ســا القــان ن  26.364املتعلــي نــع
االااا باألشباص مبمعاقبـة مرتكبيـه مبتقـدر املسـاعدة إىل ضـحاملاأل .مبي تعـدملج ذلـك القـان ن
بالقان ن  26.842عام  ،2012هبد اامبز اخلالياة ح ل عدم األخـذ ايقـة الضـحية علـى
االااا .مبأتنر ت اللجنـة االحتا ملـة املعنيـة كايحـة االاـاا ،الـ كفلـت حـدملثا إضـفاء الطـابع
امل سسي على اجله ال تبذهلا الدمبلة ملكايحة االااا مبتنسيي تلـك اجلهـ  ،ممـا أيضـى منـذ
عام  2008إىل إنقاذ مـا ملزملـد علـى  7 000امـرأة مـا ضـحاملا تلـك اجلرميـة (املا تـان  2مب 6
ما االتفاقية).
مبييما خيتص باستقالل املرأة ،مبخفض حدة يقرهـا ،مبحصـ هلا علـى املـ اا  ،مبإ خـال
إصــالحاة علــى نظــام الضــمان اال تمــاعي ،مبقــان ن التقاعــد املت قــع مبالضــمان اال تمــاعي
امل ــج الــديع لعــام  ،2007الــذي ملفســح اجملــال أمــام اســتفا ة مــا ملزملــد علــى ملي ـ ين امــرأة،
معظمهــا مــا ابــاة البيـ ة .مبهنــاك حاليــا نظــام دملــد للضــمان اال تمــاعي امل ــج الــديع
تســتمر يتــرة االنضــمام إليــه حـ عــام  ،2015مبملتـ خى ضــم مــا ملزملــد علــى  500 000مــا
املرااكني مباملرااكاة اجلد  .مبملتم استكمال التيطية ال مل يرهـا ذلـك النظـام ـ اا أخـرى
هي اإلعانة الرـاملة لصـاا الطفـج مباإلعانـة الرـاملة ا حالـة احلمـج ،مببرنـام معامبنـة الطلبـة
األا نتينيني ( ،)PROGRESARالـذي متثـج الطالبـاة نسـبة  60ا املائـة مـا املسـتفيدملا منـه،
مببرنــام حتقيــي الــدخج اال تمــاعي مــا خــالل العمــج-األا نــتني تعمــج ،الــذي متثــج النســاء
املستفيداة منه نسبة  54ا املائة ،مبملدخج ا إاااأل برنـام هـا ملعملـا (،)ELLAS HACEN
15-03074

3/57

CEDAW/C/ARG/7

الــذي ملســتفيد منــه مــا ملزملــد علــى  100 000امــرأة ،مبالصــندمب ال ـ ا للقــرمب ،الصــيرية،
الذي متثج النساء نسبة  60ا املائة مـا املسـتفيدملا منـه .مبملرـكج ذلـك ببسـااة عرضـا لرـ
املبــا ااة مببــرام التيطيــة مباالســتراتيجياة ال ـ تق ـ م هبــا األا نــتني ا اــال إ مــاج املــرأة
ا تماعيا مباقتصا ملا (امل ا  10مب 11مب 13ما االتفاقية) (انظر املريي األمبل ما التقرملـر األمبل
عا برنام هـا ملعملـا ( ،)ELLAS HACENمعل مـاة أساسـية عـا ال نـام مبارملقـة إنرـائه
مباملرحلة األمبىل منه ،نيسان/أبرملج .)2014
مببالنســبة لازــازاة احملققــة ا اــال حق ـ العمــال ،ســي ير القــان ن  26.844بر ـ ن
النظام اخلاص لعق عمج العاملني ذمبي احلاالة اخلاصة ،للعامالة ا اخلدمـة امللزنليـة مبلبـاقي
العــاملني مبالعــامالة يرصــة االســتفا ة مــا احلق ـ املكف لــة بقــان ن عق ـ العمــج مباإللــزام
باحلص ل على ت مني ضد خماار العمج (املا ة  11ما االتفاقية).
مبا اال التعليم ادا اإلشااة إىل ان التقدم املهمة احملققة ا اـال التحـا املـرأة
جبميع مراحج التعليم ،خاصة ا التعليم العايل ،مبا اال العل م مبالتكن ل يا .إن التكـاي بـني
الر ال مبالنساء ا االستفا ة مـا بـرام مـا قبيـج Conectar Igualidad ،الـذي سلـلم ا إاـااأل
إىل البــة املرحلــة املت ســطة مــا ملزملــد علــى  4.7ملي ـ ن حاس ـ س ،م ـ ل ،قــد مبضــع البلــد ا
الصدااة ا اال ت يري ا حلص ل على التكن ل يـا بال سـا التعليمـي .مبهنـاك بـرام مـا قبيـج
برنام ( FINESخطة إهناء املرحلتني االبتدائية مبالثان ملـة مـا التعلـيم) ،الرامـي إىل االنتـهاء مـا
الدااســـة ،مبالـــذي تنفـــذأل مبزااة التعلـــيم ،مســـجج ييـــه  500 000مـــا الطلبـــة نصـــفهم مـــا
الطالباة .مبمتثـج انـ التقـدم احملق قـة ا مبـا ااة مـا قبيـج املـدااس العامـة لدااسـة اجملـال
اجلنساين ،مبالدمباة الدااسية ا اجملال اجلنساين التابعتني للمجل ال ا املعـ برـ مبن املـرأة،
مبالــدمباة الدااســية التثقيفيــة للنســاء ،مبالــدمباة الدااســية ا اجملــال اجلنســاين التــابعتني ملكت ـ
احملــــامي العــــام ،إســــهاماة ا تعمــــيم مراعــــاة املنظــ ـ ا اجلنســــاين ا التعلــــيم (املــــا ة 10
ما االتفاقية).
مبا اال الصحة ،تتمثـج التحـدملاة ا :م اصـلة تقليـج مبييـاة األمهـاة ،مباحلصـ ل
على التعليم ا اجملـال اجلنسـي ،مبكـذلك منـع محـج املراهقـاة ـري املبطـا لـه .لقـد أحـرزة
األا نتني تقدما ا اال السياساة العامة املتعلقة بإ ماج النسـاء ا بـرام الرعاملـة ،مـا قبيـج
ال نـــام الـ ـ ا للصـــحة اجلنســـية مباإلزـــاس املنضـــبا ،مبإمكانيـــة ال صـ ـ ل إىل املزملـــد مـــا
 .800-Saludمبملضـم برنـام SUMAR
املعل ماة ا مجيع أا ـاء البلـد مـا خـالل اقـم اهلـات
 9.5ملي ن شبص (نسـاء مبمراهقـاة مبأافـال مـا سـا الـ ال ة مبحـ سـا تسـع سـن اة).
مبحيي لكج املستحقاة لاعاناة الراملة ،مببرنام  ،PROGRESARـري املرـم الة بالتـ مني
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الصــحي اال تمــاعي ،احلص ـ ل اانــا علــى خــدماة الرعاملــة لــدى اإلصــابة بســراان الثــدي
مبسراان عني الرحم مبال قاملـة مـا املرضـني ،إىل انـ خـدماة أخـرى مـا الرعاملـة الصـحية
الرــاملة .مب ــرى عــام  2013ســا القــان ن  26.862املتعلــي باملســاعدة علــى اإلخصــاس الــذي
ملضما حي مجيـع النسـاء ا احلصـ ل اانـا علـى مجيـع مبسـائج اإلخصـاس العلميـة .مبي مبضـع
برنام زم مبا كامج للتحصني ملرمج حتصني الفتياة مـا سـا  10سـن اة ضـد يـريمبس
الــ ام احلتليمــي البرــري اانــا مببصــ اة إلزاميــة ،ســ اء كــا مرــم الة بالتــ مني الصــحي
اال تمــــاعي أم ال ،جبميــــع مراكــــز التحصــــني مباملسترــــفياة العامــــة بالبلــــد (املــــا ة 12
ما االتفاقية).
مبتقر مبلة األا نـتني ب نـه ال ملـزال هنـاك حتـدملاة متبقيـة مبتعمـج علـى م ا هـة تلـك
التحدملاة ،ال ملدخج ييها تعزملز إعدا إحصاءاة مصنفة حسـ اجلنسـني ،مببرنـام امـ
إلعدا سجج م حد حلاالة العن  ،الذي تتمثج صع بته ا تعقد نظـم مجـع البيانـاة ا بلـد
مل خذ بالنظام االحتا ي .مبمبيقا لالتفا امل قع بني اجملل ال ا لرـ مبن املـرأة مباملعهـد الـ ا
لاحصاءاة مبالتعدا  ،ستظهر النتائ األمبىل هلـذا السـجج ا أمباخـر عـام  .2014مبسيتضـما
هذا السجج البياناة الرمسية املقدمة ما السلطة القضائية ،مبالسـلطة التنفيذملـة ،مباملعهـد الـ ا
لاحصاءاة مبالتعدا  ،مبمعاهد اإلحصاءاة باملقااعاة ،مب ري ذلـك مـا البيانـاة الـ تـر ا
التقااملر عا األهدا اإلمنائية لنيلفية مبمنهاج عمـج بـيجني .مبمـا انـ التقـدم األخـرى ا
اجملال اإلحصائي ،االستقصاء املتعلـي بالعمـج بـال أ ـر مبال قـت املسـتير ا تقـدر اخلـدماة،
الذي أعدأل املعهـد الـ ا لاحصـاءاة مبالتعـدا  ،مبمل كـد أنـه لـي هنـاك تكـاي بـني الر ـال
مبالنساء ا اجله املبذمبلة ا العمج امللزنيل مبتقدر خدماة الرعاملة امللزنلية(.)3
مبم ا بني التحدملاة القائمة حتقيي قـدا أكـ مـا التكـاي ا إمكانيـة جلـ ء النسـاء إىل
القضاء مبحص هلا علـى خـدماة الرعاملـة الرـاملة ،خص صـا الف ـاة الضـعيفة منـها ،مبزملـا ة
مرــااكتها ا احليــاة السياســية مباقــاذ القــراااة ،ال ســيما علــى صــعيد البلـدملاة .مبأســفرة
ه برنام تعزملـز القـدااة امل سسـية لـدى اجمللـ الـ ا لرـ مبن املـرأة ا اـال ترـكيج
مكات املرأة ا البلدملاة عا تركيج  300مكت يحس عام  ،2010مبااتفـع هـذا العـد
ما خالل الدعم الـتق مبالتم ملـج إىل  750مكتبـا ،علـى نطـا مـا ملزملـد علـى  2 000بلدملـة
(امل ا  2مب 7مب 8ما االتفاقية).
__________
( )3املصدا.http://www.indec.mecon.ar/uploads/informesdeprensa/tnr_07_14.pdf :
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مبملستلزم تعد أسـب اس التمييـز مبالعنـ ضـد املـرأة تصـفية النمـاذج الثقاييـة املتمثلـة ا
السلطة األب ملة مبالسلطة الذك املة ا اجملتمع ،مبااللتزام بت سـيع نطـا احلمـالة الـ تقـ م هبـا
امل سساة هبـد نرـر املعل مـاة عـا حقـ املـرأة مبالت عيـة بتلـك احلقـ مـع تعزملـز تلـك
احلمالة .مبما بني احلمالة ال اسعة النطا ا هذا الصد ”ايع البطاقة احلمراء ضـد إسـاءة
معاملة املرأة“ ال ملدخج ا نطاقهـا محلـة ” 250ا ـال ضـد العنـ “ ،مب”الرـجاع ال مللجـ
إىل العنــ “ ،مب”قتــج ال لالاــاا باألشــباص“ .مبمــا بــني األ مباة الراميــة إىل خلــي ثقايــة
دملــدة تنبــذ العنـ مبتسـ ييهــا املســامباة ،ملـ القــان ن اجلدملــد املتعلــي بال ســائج الســمعية-
البصرملة ،الذي ملضا إليه هي اة مـا قبيـج مكتـ أمـني املظـار ،مبمرصـد التمييـز ا مبسـائا
اإلعالم ،مبشبكة مناهضة العن اجلنساين الـ ملـدعمها اجمللـ الـ ا لرـ مبن املـرأة مبترعاهـا
األمم املتحدة (املا تان  5مب 10ما االتفاقية).
التزامــاة الــدمبل األاــرا مبالتــدابري املتبــذة ا مجيــع اجملــاالة السياســية مباال تماعيــة
مباالقتصا ملة مبالثقايية مبالتر رملعية
امل ا  1مب  2مب  3ما االتفاقية
 - 1هنـاك تكـاي مطلــي ا مجه املـة األا نــتني بـني الر ـال مبالنســاء أمـام القــان ن ،إذ ال
مل د أي ن ع ما أن اع التمييز القـان ين ا اـال احلقـ املدنيـة أمب السياسـية أمب اال تماعيـة
أمب االقتصا ملة أمب الثقايية.
 - 2مللتزم البلد بالصك ك الدمبلية ا اال تعزملز حق اإلنسان مبمحاملتها( ،)4مبمنها اتفاقيـة
القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة ،اسـتنا ا إىل الدسـت ا (املـا ة  ،75الفقـرة .)22
مبعــالمبة علــى ذلــك ،صلــد عــام  2006علــى ال مبت كــ ل االختيــااي امللحــي باالتفاقيــة،
مبمعرمب ،حاليا على اللجنة بالغ ما إحدى امل ااناة األا نتينياة للنظر ييه.
 - 3مــا ناحيــة أخــرى ،شــااك البلــد ا املـ متر العــاملي الرابــع املعـ بــاملرأة الــذي عقــد ا
بيجني عام  ،1995مبملقدم تقااملر مباملة عا تطبيي اجملـاالة االثـن عرـرة الـ اا ة ا منـهاج
العمج ،أتاسج طخر تقرملر منها ا النص األمبل ما عام 2014.
 - 4مبعلى الصعيد اإلقليمي ،صدقت األا نتني على اتفاقية البلدان األمرملكيـة ملنـع العنـ
ضد املرأة مبمعاقبة مرتكبيـه مبالقضـاء عليـه ،الـ سـيجري ا العـام احلـايل االحتفـال بالـذكرى
__________
( )4ترقــــــــى إىل مرتبــــــــة ســــــــت املة ،مبمــــــــا مل هلــــــــا أســــــــبقية علــــــــى القــــــ ـ انني احملليــــــــة .املصــــــــدا:
.http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma
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السن ملة العررملا للتصدملي عليها .مبحصج ايع االتفاقيـة إىل املسـت ى الدسـت اي علـى م ايقـة
زئية ما ك نيرس األا نتني .مبا هذا اإلااا ،مر البلد جب لتني ما الة التقيـيم املتعـد ة
األارا أمام جلنة اخلبرياة التابعة آللية متابعة تلك االتفاقية.
 - 5مبحضــرة األا نــتني امل ـ متراة العامليــة املعنيــة بــاملرأة مبالســكان مبالتنميــة ،مباعتمــدة
منهاج العمج الصا ا عا كج منها .مبا أملل ل/سبتم  ،2013سحبت األا نتني أمام األمـم
املتحــدة إعالنــاة الــتحفم املقدمــة علــى ال ثيقــة اخلتاميــة ل نــام العمــج املعتمــدة ا م ـ متر
السكان مبالتنمية الذي عقد بالقاهرة عام  ،1994بـالنظر إىل انـ التقـدم احملققـة ا اجملـال
التررملعي مبالسياساة العامة.
 - 6مبانضــمت األا نــتني إىل البلــدان امللتزمــة بتنفيــذ األهــدا اإلمنائيــة لنيلفيــة ،مبقــدمت
تقااملر مباملة عا متابعة تنفيذ تلك األهدا  ،تضمنت عرضا عا حالة النساء.
 - 7مبترااك األا نتني ا ش هي اة منظ مة األمم املتحدة املعنية باملرأة ،مـا قبيـج جلنـة
مبضــع املــرأة ،مبهي ــة األمــم املتحــدة للمــرأة ،مبالـ حق ـ اإلنســان ،مبتقــدم مــا تطلبــه تلــك
اهلي ــاة مــا معل مــاة .مباــدا اإلشــااة إىل مرــااكة األا نــتني بنرــام ا مبااة التقيــيم
املتتابعة ا إااا التقييم الدمباي الرامج حلق اإلنسان ،الذي ملرمج تقييم حق املرأة.
 - 8مبتقــدم األا نــتني إىل اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة معل مــاة ييمــا
ملتعلـــي بالقضـــية الــ حتمـــج اقـــم  ،CER/C/Argentina-CEDAW 63/2013املتعلقـــة بالـــدع ى
اجلنائية املري عـة بسـب هتـك عـر ،مصـح س ضـا عة كجـرميتني متكـراتني ،املنظـ اة ا
مقااعة سانتا ييه .مبقد ال اجملل ال ا لر مبن املرأة ما مبزااة اخلاا يـة مبشـ مبن العبـا ة
ا  5كــان ن األمبل /ملســم  ،2014اقــاذ إ ــراء امســي .مب ـ الطل ـ  ،اقلتــر ترــكيج
منتدى للح اا هبد تقـدر التعـ ملض املناسـ إىل الضـحاملا ب صـ تلـك القضـية األمبىل مـا
ن عها ال تعر ،على اللجنـة ،مبإ ـراء حتـ ل ا ارملقـة تنـامبل اجلـرائم اجلنسـية املرتكبـة ضـد
النســاء .مبأتعــد ا هــذا الصــد برنــام للتع ـ ملض الفــر ي مبضــمان عــدم تكــراا مبق ـ ع قض ـاملا
مماثلـة ،ال ملـزال قيـد امل ايقـة مبالتطبيـي ييمـا بـني امل سسـاة الـ ا تمعـت مـرتني برـ ن ذلــك
ال ن ـام  .مبملرــااك ا ال نــام ممثل ـ ن عــا الضــحاملا ،مباجملل ـ ال ـ ا املع ـ بر ـ مبن املــرأة،
مباإل اااة املعنية ا مبزااة اخلاا يـة األا نتينيـة ،إ ااة شـ مبن املـرأة مبإ ااة حقـ اإلنسـان،
مبأمانة حق اإلنسان التابعة ل زااة العدل ،مبأمني حق اإلنسان قااعة سانتا ييه.
 - 9مبعلى الصعيد القـان ين ،ملـر ييمـا مللـي أهـم اإلزـازاة احملققـة ا اـال تعزملـز حقـ
اإلنسان ال أحدثت ت ثريا ا مبضع املرأة خالل الفترة املنقضـية منـذ تقـدر التقرملـر األخـري إىل
اللجنة مبح اآلن:
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• ســا القــان ن  26.844املتعلــي بالنظــام اخلــاص لعقــ عمــج العــاملني ذمبي احلــاالة
اخلاصــة ،املــ ا  13طذاا/مــااس  ،2013مباملرســ م التنظيمــي لــه اقــم ،467/2014
امل ا  16نيسان/أبرملج  ،2014الذي ملنظم عمج العاملني باخلدمة امللزنلية.
• القيام عام  2012بإلياء املـا ة  132مـا قـان ن العق بـاة الـ تتضـما بنـد الت ايـي،
الذي تستطيع قتضـاأل املـرأة الـ تتعـر ،لال تصـاس إعفـاء اجلـاين مـا العق بـة علـى
تلك اجلرمية ا حالة الزمباج منه .إن هذا البند ميثج مظهرا مـا مظـاهر العالقـة القائمـة
علــى عــدم تكــاي ا الق ـ ى الــذي ال ميكــا التســامح إزاءأل .مبهبــذأل الطرملقــة ،ابقــت
األا نتني الت صياة الصا اة ا هذا الصد س اء ا إاـاا اتفاقيـة البلـدان األمرملكيـة
ملنع العن ضـد املـرأة مبمعاقبـة مرتكبيـه مبالقضـاء عليـه ،أمب اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع
أشكال التمييز ضد املرأة.
• ي خالل عام  2012تعـدملج املـا ة  80مـا قـان ن العق بـاة ،حيـس ملقضـي التعـدملج
بتردملد العق بة على قتج اإلنـاث .مبتفـر ،املـا ة املعدلـة العق بـة القصـ ى علـى كـج
نساين .مبملنرئ نص املا ة املعدلة رمية قتج امرأة ”علـى
ما ملقتج امرأة نتيجة عن
نســاين“ ألســباس منـها”الر بــة ا املتعــة ،أمب اجلرــع ،أمب
ملـد ا ــج“ نتيجــة ”عنـ
الكراهية العنصرملة أمب الدملنية أمب اجلنسانية ،أمب امليج اجلنسي ،أمب اهل ملة اجلنسـية مبالتعـبري
عنــها“ ،مبأملضــا بقصــد ”إمل ـذاء شــبص ااتــبا بعالقــة هبــا ا املاضــي أمب احلاضــر“.
مبتلفر ،كـذلك عق بـة السـجا امل بـد أمب السـجا امل بـد املرـد علـى كـج مـا ملقتـج
”امــرأة مــا الســل أمب اخلل ـ  ،أمب الزمب ــة احلاليــة أمب الســابقة ،أمب امــرأة عاشــرها ا
املاضي أمب احلاضر ،س اء كانا ملعيرا معـا أم ال“ .مبملقضـي القـان ن أملضـا ب نـه ”لـدى
مب ظرمب استثنائية تستدعي قفي العق بة ،ملك ن ب سع القاضـي تطبيـي عق بـة
الســجا العــا ي أمب املرــد لفتــرة تتــرامب بــني ســاين ســن اة مب ـ مبعرـرملا ســنة“
مبلكنه أمبضح أن ذلك ال ملسري ”على ما ملك ن قد ااتك ا السابي أعمال عنـ
ضد املرأة الضحية“.
• القيام عام  2009باعتما القان ن  26.485املتعلي بت يري احلماملة الرـاملة الكفيلـة نـع
العنـ ضــد املــرأة مبمعاقبــة مرتكبيــه مبالقضــاء عليــه ا اجملــاالة ال ـ تقــيم ييهــا املــرأة
عالقااا الربصية .مبأيضـى ذلـك القـان ن إىل ت سـيع نطـا تعرملـ العنـ بتضـمينه
أنـ اع العنـ البــدين مبالنفســي مباجلنســي مباالقتصـا ي مبالعنـ ضــد الزمب ــة مبالعنـ
الرمزي ،مبملرمج العن املرتك ا امللزنل مبامل سساة مبأماكا العمـج مبأثنـاء الـ ال ة
مبا مبسائا اإلعالم.
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• القيــام عــام  2008بســا القــان ن  26.364املتعلــي نــع االاــاا باألشــباص مبمعاقبــة
مرتكبيه مبمساعدة ضحاملاأل ،املعدل ييما بعد بالقان ن  26.842عام .2012
الت صية اقم  44الصـا اة عـا اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة :احلالـة
اال تماعية مبالدمييرايية للنساء املنتمياة إىل الف اة الضعيفة نسبيا
 - 10ييما خيتص بالنساء املنتمياة إىل الف اة الضـعيفة نسـبيا املرـاا إليهـا ا الت صـية اقـم
 44املتعلق ة باملالحظاة اخلتامية الصا اة عا اللجنة على التقرملر الدمباي السـا س املقـدم مـا
األا نتني ،مشج التعدا األخري للسكان الذي رى عام  2010م شـراة دملـدة عـا احلالـة
اال تماعيــة مبالدمييراييــة ال ـ تراعــي شــرائح ســكانية ر تكــا مدا ــة ا قياســاة التعــدا اة
السابقة .مبما بني هذأل امل شراة ،م شراة تتعلي باخلـدنني مـا نفـ اجلـن اللـذملا ملعيرـان
معا ،مبالسكان ذمبي األصج األيرملقي ،مباألشباص املعاقني ،مبم شراة عا السـكان األصـليني
ال ضلمت إىل امل شراة اجملمعة منذ تعدا عام .)5(2001
 - 11مبملبني تعدا عـام  2010أن األخـدان مـا نفـ اجلـن ميثلـ ن نسـبة  0،33ا املائـة
ما ام ع األخدان ا األا نتني ،مبمتثج النساء األ لبيـة بنسـبة  58،3ا املائـة مـا امـ عهم
ا البلد .مبلدى نسبة  21ا املائة مـا األخـدان مـا نفـ اجلـن أمبال حتـت اعاملتـهم ،متثـج
النساء أ لبية بينهم :نسبة  35ا املائة مـا امـ ع النسـاء األخـدان البـاله عـد ها 14 119
خدنا ،ا مقابج نسبة  1،3ما ام ع األخدان ما الر ال الباله عد هم  10 109أخدان.
 - 12مبهنــاك قرابــة ملي ـ ن مــا بــني األا نتينــيني املرــم لني بالتعــدا مصــنف ن كســكان
أصليني ،أي بنسبة  2.4ا املائة ما ام ع السكان .مبملركج شع ماب ترـي اليالبيـة بنسـبة
 21.5ا املائــة م ـا اجملم ـ ع ،ملتبعــه شــع ت بــا مبشــع ـ اااين ،حيــس ملبلــه ام ـ ع تلــك
الرــع س الثالثــة نســبة  45.9ا املائــة مــا الســكان األصــليني .مبمــا ناحيــة أخــرى هنــاك
 62 642أسرة معيرية لدملها أيرا ملعت مبن أصال ضما ذمبي األصج األيرملقـي :نسـبة  92ا
املائة ما ه الء السكان م ل مبن ا األا نتني ،مب  8ا املائة مبلدمبا ا اخلااج.
مبحسـ بيانــاة إحصــاء عــام  ،2010هنــاك  5 114 190شبصــا ملعيرـ ن بنـ ع
ما أن اع اإلعاقة أمب العجز الدائم ،أ لبيتهم ما املسـنني مبالنسـاء .يهنـاك علـى الصـعيد الـ ا
نســبة  11،7مــا الر ــال ملعــان ن مــا ن ـ ع مــا أن ـ اع اإلعاقــة ا مقابــج نســبة  14ا املائــة
__________
( )5ميكا االاالع علـى الـنص الكامـج حتـت عنـ ان “ Nuevas temáticas y visibilización en el censo nacional de
 ’’población 2010على امل قع.http://www.mininterior.gov.ar/poblacion/pdf/poblacion_11.pdf :
15-03074
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للنساء .مبملتبني ما أاقام املصابني أن أكثر اإلعاقـاة شـي عا هـي اإلعاقـاة البصـرملة مباحلركيـة
مبالسمعية مبالذهنية.
مبأ اج اجملل ال ا املع بر مبن املرأة ،رااكة اللجنة ال انيـة االسترـااملة املعنيـة
بإ مــاج األشــباص ذمبي اإلعاقــة ا اجملتمــع ،ا ”برنــام احلماملــة الرــاملة ا املنــازل للنســاء
املعرضاة للعن “ تعدملج ارملقة ترـييد املسـاكا التزامـا باملبـا ت الت يهيـة الـ تـنص عليهـا
اخلطة ال انية لتيسري التنقج ،ا ملتفي مع أحكام القـان ن  ،26.485مباتفاقيـة حقـ األشـباص
ذمبي اإلعاقة .مبأ ا ـت أشـكال أخـرى مـا املسـاعدة مباملع نـة لصـاا النسـاء ذمباة اإلعاقـة،
ما قبيج الترمجة بلية اإلشااة.
 - 13مبأظهر أملضـا تعـدا عـام  2010أن سـكان األا نـتني ملعـان ن مـا شـيب خة متقدمـة
تتركز ا املنااي النائية ما البلد :نسبة  10.2ما السـكان بليـ ا سـا  65سـنة مبأكثـر .مبمـا
اخلصائص املميزة للمسنني شيب خة اإلناث بسب ااتفاع مسـت ملاة مبييـاة الـذك ا( .)6مبا
أملل ل/ســبتم  2014تقــدمت نتــائ االستقصــاء الـ ا برـ ن ن عيــة حيــاة املســنني( ،)7الــذي
أ رى عام  2012هبد التعر على الظرمب العامة ال ملعـي ييهـا السـكان البـالي ن مـا
العمر  60سنة أمب أكثر.
 - 14مبييما ملتعلي باملسـائج الصـحية ،حتصـج نسـبة  83.8ا املائـة مـا املسـنني املقـيمني ا
األا نــتني علــى الت ـ مني الصــحي اال تمــاعي ،املتمثــج ا البيتــه ا برنــام الرعاملــة الطبيــة
الراملة امل ه لصاا تلك الررحية السـكانية .مبحتصـج نسـبة  6.8ا املائـة مـا تلـك الرـرحية
علــى نـ ع مــا مــا اخلدمــة الطبيــة اخلاصــة ،مبهنــاك نســبة  8.6ا املائــة ــري مرــم لة بنظــامي
الت ـ مني الصــحي اخلــاص مبالت ـ مني الصــحي اال تمــاعي ،مبمــا مل ملســتعمل ن النظــام الصــحي
العام( .)8مبا إااا األمانة ال انية لنيافال مبالرباس مباألسرة التابعة ل زااة التنميـة اال تماعيـة
ت ــد اإل ااة ال انيــة للسياســاة املتعلقــة باملســنني ال ـ ملتمثــج هــديها ا التبط ـيا ل ـ ام
النه  ،باملسنني مبمحاملتهم مبإ ما هم ا اجملتمع مبتنفيذ تلك ال ام .
__________
( )6ميكـــــــــــا االاـــــــــــالع علـــــــــــى مجيـــــــــــع ـــــــــــدامبل تعـــــــــــدا عـــــــــــام  2010علـــــــــــى امل قـــــــــــع:
.file:///C:/Documents%20and%20Settings/zip/Escritorio/Censo%202010%20Argentina.htm

( )7متا على امل قع.http://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/sociedad/encaviam.pdf :
( )8النظــام الصــحي ا األا نــتني مقســم إىل ثالثــة نظــم يرعيــة :النظــام الصــحي العــام ،مبالنظــام الصــحي اخلــاص،
مبالتـــــ ـ مني الصـــــــحي اال تمـــــــاعي .مبللحصـــــ ـ ل علـــــــى مزملـــــــد مـــــــا املعل مـــــــاة انظـــــــر امل قـــــــع:
.http://www.desarrollosocial.gob.ar/adultosmayores/156
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 - 15مبملتجسد قراا الدمبلة بتعزملز مبمحاملة حق السكان املثلـيني مباملثليـاة مبميـاملري اهل ملـة
اجلنســية مبذمبي امليــج اجلنســي املــز مبج مباخلنــاث ا ســا القــان ن  26.218املتعلــي باملســامباة ا
الزمباج الصا ا عام  ،2010الذي ملكفج حق قا تامة ا حـاالة الـزمباج بـني الر ـال مبالنسـاء
مببني األخدان ما املثليني مباملثليـاة .مبي ا اآلمبنـة األخـرية إ خـال تعـدملج دملـد علـى قـان ن
األح ـ ال املدنيــة ،ملبــدأ نفــاذأل عــام  ،2016مبأت خلــت بــه تع ـدملالة إضــايية علــى شــكج
الـزمباج .مبمـا أبـرز التعـدملالة إ خـال أحكـام ا قـان ن األحـ ال املدنيـة مسـتمدة مـا قــان ن
املســامباة ا الــزمباج تتـ خي أمـ اا منــها اســتعمال اســم عائلــة األس أمب األم أمب كليهمــا معــا ا
تســمية األافــال( ، )9مبلــي يقــا اســم عائلــة األس كمــا هــ حــا ث اآلن ا الــزمباج بــني
الر ج مباملرأة.
 - 16مبي عــام  2012ســا القــان ن  ،26.743املتعلــي باهل ملــة اجلنســانية الــذي ملقــر بــاحلي ا
احلص ل على اهل ملة اجلنسية ال ملتلقاها كج شبص تلقائيا ،مبملـنص لـي يحسـ علـى احلـي
ا تعرمل الربص حس تلك اهل ملة ا مجيع ال ثائي الـ حيصـج عليهـا الـ مللرـاا ييهـا إىل
امسه الربصي مبص اته مب نسه ،مبلكا أملضا على إمكانيـة تعـدملج شـكله أمب مبظيفتـه اجلسـدملة
حس ال سائج الدمبائية أمب اجلراحية أمب أي مبسيلة أخرى ،ااملا ي اختيااها حبرملة.
 - 17مبييما خيتص بإصال السجالة (الذي ملنظمه املرسـ م  1007/2012مبالقـرااان
مب 2/2012امللحقــان بــه ،ا حالــة األ انـ الـذملا ملعيرـ ن بصــفة قان نيــة ا البلــد) صــدا منــذ
تطبيي القان ن عام  2012مبح تررملا األمبل/أكتـ بر  2014مـا قـداأل  3 789حالـة تيـيري
لله ملة اجلنسية ،منها  3 295حالة تييري ذكر إىل انثـى بنسـبة  86.96ا املائـة مـا اجملمـ ع،
مب  494حالة تييري انثى إىل ذكر ،بنسبة  13.04ا املائة.

1/2012

 - 18مبعلــى إثــر هــذا التطـ ا أصــبح ا اإلمكــان تعـدملج القـ ائم االنتبابيــة ال انيــة ،حيــس
اقترع ا االنتبابـاة األمبليـة املفت حـة مباإللزاميـة الـ ـرة ا طس/أ سـط  2013م ـاة
األشباص للمرة األمبىل مستعملني األمساء ال متثج ه ملتهم اجلنسية.
 - 19مبي ا نيســــان/أبرملج  ،2014مبيقــــا للبطــــة ال انيــــة ملكايحــــة التمييــــز (املرســ ـ م
 )1086/2005الت قيــع علــى االتفــا  MTEySS N°165بــني مبزااة العمــج مباملعهــد ال ـ ا

ملكايحــة التمييــز مبكراهيــة األ انــ مبالعنصــرملة هبــد محاملــة مبتعزملــز حقــ املثلــيني
مباملثليــاة مبمي ـاملري اهل ملــة اجلنســانية مبذمبي امليــج اجلنســي املــز مبج مباخلنــاث ا ،ــيا

__________
( )9تســـــمية األافـــــال ،املـــــا ة  64مـــــا قـــــان ن األحــــ ال املدنيـــــة مبالقـــــان ن التجـــــااي .املصـــــدا:
.//www.infojus.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf
15-03074
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العمج .مبا هذا اإلااا أتصدا ليج املعل ماة للنقابـاة العماليـة ،الـذي ملسـتهد تـ يري
املعل مـــاة مباملـ ـ اا الالزمـــة لاســـهام ا إقامـــة أمبســـام عماليـــة مللحتـــرم ييهـــا التعـــد
اجلنسي مباجلنساين(.)10
 - 20مبأنرــئ مكتــ لااشــا بصــد امل اضــيع املتصــلة باجلانــ اجلنســاين مبالتعــد
اجلنســي ا إاــاا أمانــة العمــج التابعــة لل ـ زااة ،مبخطــة ت ـ مني التــدامل مبيــرص العمــج
امل هة لصاا األشباص العاالني الذملا قتل ه ملتهم اجلنسـية عـا تلـك الـ حصـل ا
عليها عند ال ال ة (القراا .)11()MTEySS 331/2013
 - 21مبمنذ عام  ،2004مبضعت األا نتني من ذ ا دملـدا للحقـ بسـا القـان ن
الذي ملعك التزام البلد بضمان االحترام التـام حلقـ اإلنسـان املتعلقـة باملهـا رملا مبأسـرهم،
مبأنر ـ ة طليــاة تكفــج ســه لة تس ـ ملة أمبضــاع املهــا رملا مــا الر ــال مبالنســاء .مبمــا بــني
املبا ااة ال تستجي للحق ال ملنر ها القان ن املـذك ا ،هنـاك ال نـام الـ ا لتسـ ملة
أمبضاع املها رملا ا إاـاا الـ اا الكـبري ،الـذي أنرـ ته عـام  2005اإل ااة ال انيـة للـهجرة
(األمر اقم  ) 53.253/2005املبصص إل مـاج السـكان املهـا رملا مـا بلـدان السـ املرـتركة
لبلدان املبرمبم اجلن يب مبما البلدان املنتسبة إليه ،مبذلك بتيسري تسـ ملة أمبضـاعهم .مبملكفـج
25.871

قــان ن اهلجــرة حص ـ ل الســكان األ ان ـ علــى اخلــدماة الصــحية مبالتعلــيم مباملســاعدة
اال تماعيــة بيــض النظــر عــا مبضــعهم مــا حيــس اهلجــرة ،مبملضــما حقهــم ا ر مشلــهم
ب سرهم مبمعاملتهم معاملة خالية ما التمييز.
الت صــيتان اقــم  12مب  18الصــا اتان عــا اللجنــة بصــد طليــة النــه  ،بــاملرأة مبتعزملــز
مبتعميم مراعاة املنظ ا اجلنساين ا امل سساة

 - 22تطبي األا نتني طلية مبانية ترمي إىل النه  ،باملرأة حتمـج اسـم اجمللـ الـ ا املعـ
برـ مبن املــرأة ،التــابع للمجلـ الـ ا املعـ بتنســيي السياســاة اال تماعيــة امللحــي كتـ
ائاسة الدمبلة .مبملضطلع اجملل الـ ا املعـ برـ مبن املـرأة باملسـ مبلية عـا السياسـاة العامـة
امل هــة شـ حتقيــي التكــاي ا الفــرص مباملعاملــة بــني الر ــال مبالنســاء هبــد إحــداث حتـ ل
ا تمــاعي -ثقــاا ملرتكــز علــى مرــااكة املــرأة بص ـ اة تامــة مبمتكاي ــة ا احليــاة اال تماعيــة
__________
( )10ميكـــ ـا االاـــــالع علـــــى الـــــدليج بـــــامل قعhttp://inadi.gob.ar/promocion-y-desarrollo/publicaciones/guia- :
.sindicatos/

( )11ميكــــا االاــــالع علــــى نــــص القــــان ن بــــامل قع:
.214999/213578/norma.htm
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مبالسياســية مباالقتصــا ملة مبالثقاييــة ا البلــد .مباجملل ـ ال ـ ا املع ـ بر ـ مبن املــرأة ه ـ اهلي ــة
الرئيس ية املن م هبا مهمة تطبيي قـان ن منـع العنـ ضـد املـرأة مبمعاقبـة مرتكبيـه مبالقضـاء عليـه
(القــان ن  .)12()26.485/09مبملعمــج ا إاــاا تلــك اهلي ــة اجملل ـ االحتــا ي املع ـ بر ـ مبن املــرأة
الذي ملضم ممثلني عا املقااعاة.
 - 23مبييما ملتعلي بالت صيتني اقم  12مب ،18ادا اإلشااة إىل أنـه قـد أنرـئ ا مت ز/مل ليـه
 2009برنــام التعزملــز امل سســي ملكات ـ املــرأة باملقااعــاة مبالبل ـدملاة مبمنظمــاة اجملتمــع
املدين( )13حتقيقا لنيهدا التالية:
• تعزملــز قــدااة اإل ااة اال تماعيــة لــدى مكات ـ املــرأة باملقااعــاة ،مبمكات ـ املــرأة
بالبلدملاة ،مبمنظماة اجملتمع املدين؛
• ت سيع نطـا القـدااة التقنيـة لـدى مكاتـ املـرأة باملقااعـاة بترـجيع التنسـيي مـع
األمبسام األكا ميية؛
• تعزملز التنسيي بني امل سساة على صعيد املقااعاة مبالبلدملاة؛
• نرــر املعل مــاة املفيــدة املتصــلة حبق ـ
احلق مبالدياع عنها.

املــرأة مبت ـ يري امل ـ اا الالزمــة إلعمــال تلــك

مبا سيا عام  2014رى ترجيع إنرـاء مكاتـ دملـدة للمـرأة مبتعزملـز املكاتـ
القائمة الباله عد ها  750مكتبا م زعة ا ش أشاء البلد هبد احلفاظ علـى اإلملقـاع الـذي
تعمج به كج منطقة ييما خيتص بعد البلدملاة ال تنداج حتتها .مبمـا مل زا ة نسـبة التيطيـة
ا البلدملاة عـا  50ا املائـة ا أااضـي مقااعـة بـ ملن أملـرس مبمنطقـة ك ملـ ( 56ا املائـة
لــنيمبىل مب 50ا املائــة للثانيــة) ،مببليــت النســبة ا منطقــة باتا نيكــا  38ا املائــة ،مباملنطقــة
الرمالية الررقية  36ا املائة ،مبااتفعت النسبة ا املنطقة الرـمالية الكـ ى إىل مـا ملزملـد علـى
 22ا املائة ،مبختاما بليت النسبة ا املنطقة املركزملة  16ا املائة.
مبييما خيتص باالعتما اة املبصصة ا امليزانية للمجل ال ا املع بر مبن املرأة يـإن املعل مـاة
ا هذا الصد متاحة أمام اجلميع .مبميكا االاـالع علـي اعتمـا اة امليزانيـة لعـام  2014عـا ارملـي ال صـلة
التالية.http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/jurent/pdf/P14J20.pdf :
__________
( )12ميكا االاالع على مزملد ما املعل ماة بامل قع.www.cnm.gov.ar :

( )13الفقراة الفرعية التالية تركج استجابة للت صية اقـم  18مـا املالحظـاة اخلتاميـة الصـا اة عـا اللجنـة بصـد
التقرملر الدمباي السا س املقدم ما األا نتني.
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 - 24مبعالمبة على ذلـك ،هنـاك مكتـ متبصـص ا شـ مبن املـرأة اخـج مبزااة اخلاا يـة
مبش مبن العبا ة ،مبملت ل ما مكت التمثيج اخلاص املع بر مبن املرأة علـى السـاحة الدمبليـة،
مباإل ااة املعنية بر مبن املرأة .مبملضطلع املكت املع بر مبن املرأة همة متابعة برنـام العمـج
اجلنساين ا احمليا الدمبيل مبملرصد مدى تنفيذ االلتزامـاة الدمبليـة الـ تعهـد هبـا البلـد قتضـى
املعاهداة السااملة ا اال حق املرأة(.)14
 - 25مبعلى املست ى ال زااي ،ميكا اإلشااة إىل الكياناة التالية املتصلة بر مبن املرأة:
• جلنة الر مبن اجلنسانية ،مكت احملامي العام.
• اللجنة الثالثية املعنية بالتكاي ا الفرص بني الر ال مبالنساء ا ،يا العمـج ،مب هـاز
التنســيي ا اــال املســامباة بــني اجلنســني مبالتكــاي ا الفــرص ا ،ــيا العمــج ،مبزااة
الق ى العاملة مبالعمج مبالضمان اال تماعي.
• مكت الر مبن اجلنسانية التابع ألمانة حق اإلنسان ،مباجمللـ التنفيـذي للسياسـاة
اجلنسانية ا ،يا السج ن ،مبزااة العدل مبحق اإلنسان.
• اإل ااة ال انية حلق

اإلنسان ،مبزااة األما.

• إ ااة السياساة اجلنسانية ،مكت احملامي العام.
• املعهد ال ا املع

كايحة التمييز مبكراهية األ ان مبالعنصرملة.

• اللجنــة ال انيــة املعنيــة بتنســيي اإل ـــراءاة الراميــة إىل ســا عق بــاة ضــد العنــ
اجلنساين ،مبزااة العدل مبحق اإلنسان.
 - 26مبعلى الصعيد التررملعي ،أنرئ عام  2008مصر املـرأة ا الـ الرـي  ،مبملضـم
مجيع عض اة اجمللـ  .مباهلـد مـا املصـر هـ إ ااج البعـد اجلنسـاين ا مرـااملع القـ انني
التررملعية مبسا الق انني ،مباصد مدى تنفيذ الق انني السااملة مبت يري تدابري العمج اإلجيـايب الـ
تضما التكاي احلقيقي ا الفرص مباملعاملة بني الر ال مبالنساء(.)15

__________
( )14ميكا االاالع على مزملد ما املعل ماة بامل قع.www.mrecic.gov.ar :

( )15االاالع على مزملد ما املعل ماة بامل قع.http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/info/76 :

14/57

15-03074

CEDAW/C/ARG/7

 - 27مبمل د ا ،كمة العدل العليا مكت مع بالرـ مبن اجلنسـانية ملسـمى املكتـ املعـ
بر مبن املرأة ،إىل ان مكت ملكرس ه ب ه خـاص لقضـاملا العنـ األسـري .مبملعمـج
ا ال قت الراها  13مكتبا معنيا بر مبن املرأة على الصعيد احمللي(.)16
 - 28مبأنرــئ ا اآلمبنــة األخــرية هــاز ملتـ ىل تنســيي شـ أنرــطة ســلطاة الدمبلــة الــثالث
املتصلة بالر مبن اجلنسانية ،حتت إشرا اجملل الـ ا املعـ برـ مبن املـرأة ،مباملكتـ املعـ
بر مبن املرأة التابع حملكمة العدل العليا ،مللسمى هاز التنسـيي بـني م سسـاة الدمبلـة لتحقيـي
املسامباة بني اجلنسني .مبمـا بـني أهـدا ذلـك اجلهـاز تنسـيي أعمـال مجيـع امل سسـاة العامـة
التابعــة للدمبلــة ال ـ تتـ ىل تصــميم مباســم السياســاة اجلنســانية مب/أمب تنفيــذ تلــك السياســاة.
مبجيري اآلن هذا اجلهاز عمليـة تعمـيم مراعـاة الرـ مبن اجلنسـانية ،مبسـيك ن لدملـه قرملبـا م قـع
على شـبكة اإلنترنـت ،مب مباة تداملبيـة لتـدامل العـاملني ا امل سسـاة العامـة ،مبنظـام م حـد
إلحالة قضاملا العن إىل اجلهاة املبتصة.
 - 29مبييما خيتص بالت صيتني اقم  14مب 16الصـا اتني عـا اللجنـة ،اـدا اإلشـااة إىل أن
ش اجملاالة املتصلة باملسائج اجلنسانية ملـتم التنسـيي ييهـا بـني السـلطتني التنفيذملـة مبالقضـائية،
كــال ييمــا خيصــه ،هبــد نرــر حق ـ املــرأة مبتعزملزهــا مبمحاملتــها ،مبيــر ،عق بــاة علــى أي
انتهاك لتلك احلق مبتقدر املساعدة إىل الضحاملا.
التـــــدابري اخلاصـــــة امل قتـــــة الراميـــــة إىل مكايحـــــة التمييـــــز ،مـــــع تعـــــدملج األمنـــــام
اال تماعية مبالثقايية
الت صية اقم  5الصا اة عا اللجن ة ،ترجيع اقاذ تدابري العمج اإلجيايب
املا تان  4مب  5ما االتفاقية
ييمــا خيــتص بتعـدملج األمنــام اال تماعيــة مبالثقاييــة ال ـ ترســخ الق ال ـ النمطيــة عــا
الر ج مباملرأة ،ادا اإلشااة إىل ان التقدم الترـرملعية مبالسياسـية الراميـة إىل القضـاء علـى
أشكال اإل حا مباملمااساة التمييزملة اجلنسانية ،على النح التايل:
• ـــرى عـــام  2009ســـا القـــان ن  26.522املتعلـــي اـــدماة االتصـــاالة الســـمعية-
البصرملة ،مبالذي ملستهد صراحة ار ص ا مت ازنة مبمتن عة عا الر ـج مباملـرأة ا
مبســائا االتصــال ،مــع مراعــاة التن ـ ع الثقــاا مباللي ـ ي مباهل ملــاة احملليــة .مبمــا بــني
__________
( )16ميكا االاالع على املزملد ما املعل ماة بامل قعني http://www.csjn.gov.ar/om/ :مب.http://www.ovd.gov.ar/ovd/
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أهدا القان ن أملضا محاملة املسـامباة بـني الر ـج مباملـرأة ،مباألخـذ بالتعد ملـة مباملسـامباة
مبنبــذ الق ال ـ النمطيــة ا املعاملــة مــع ان ـ مجيــع أن ـ اع التمييــز اجلنســاين مبالتمييــز
بسب امليج اجلنسي .مبملقرا القان ن املس مبلية امللقـاة علـى عـاتي القـائمني علـى إنتـاج
مبت زملــع مببــس الــ ام أمب املــ ا الدعائيــة أمب كليهمــا ،مبكفالــة احتــرام سلســلة مــا
القـ انني ال انيــة ،مبمنــها قــان ن مكايحــة العنـ ضــد املــرأة( .17مبعــالمبة علــى ذلــك،
تــدعم الســلطة االحتا ملــة خلــدماة االتصــال الســمعية-البصـرملة تعمــيم اســتعمال خــا
اهلـات اجملــاين  144مـا خــالل القــراا  1222/13الـذي مل صــي كــج مـا لدملــه اخصــة
نرر األخباا ضرمباة عر ،الفقرة التالية على الراشة مبهي ”ا حالة ال قـ ع ضـحية
نســاين أمب معريــة أي شــبص مبقــع ضــحية لــه ،ملر ــى االتصــال بــالرقم 144
عنـ
الذي ملعمج على مـداا السـاعة“ مبذلـك ”لـدى نرـر األخبـاا مبالتقـااملر املصـ اة عـا
العن اجلنساين“ .مبقد تقـرا هـذا اإل ـراء بعـد سـا قـان ن ا هـذا الصـد ا اآلمبنـة
األخرية (انظر املريي الثاين-معل ماة مقدمة مـا السـلطة االحتا ملـة خلـدماة االتصـال
السمعية-البصرملة ،مبما مرصد التمييز ا ،طاة اإلذاعة مبالتلفزمل ن).
• مبا إااا القان ن  26.522املتعلي ادماة االتصـال السـمعية-البصـرملة ،أنرـئ مكتـ
أمني املظار منذ عام  2012لضمان حق املستمعني مباملرـاهدملا ا مجيـع ال سـائج
السمعية-البصرملة ا البلد ،حيس حتـد املـا ة  19مـا القـان ن املـذك ا اختصاصـاة
ذلــك املكت ـ  .مبلــي لــدى املكت ـ صــالحياة يــر ،عق بــاة ،مبلكنــه ملســعى إىل
احل اا ،مبالتدبر ا احلقـ املنتهكـة مباـر التـدابري الكفيلـة بتصـحيح ال ضـع .مبييمـا
خيــتص باملســائج اجلنســانية مبتلــك املتعلقــة بــالتمييز ضــد املــرأة ،أعلــا املكتـ ”الســنة
املبصصة ملكايحة العن اإلعالمـي ضـد املـرأة مبالتمييـز اجلنسـاين ا مبسـائج اإلعـالم
السمعية-البصرملة“ مب ”ال صاملا العرر ا معاجلة العن ضد املـرأة بـرمب املسـ مبلية“
مب”اصد ال ام اإلخبااملة ا قنـ اة بـ ملن أملـرس مب”األسـ لة العرـرة املتكـراة عـا
معاجلــة العنـ اجلنســاين ا ،طــاة اإلذاعــة مبالتلفزملـ ن بــرمب املسـ مبلية“(( )18انظــر
املريي الثالس  -مكت أمني املظار)
 - 30مبعلــى مب ــه التحدملــد ،ملطــر القــان ن  24.685املتعلــي باحلماملــة الرــاملة الالزمــة ملن ـع
العن ضد املرأة ا اجملاالة ال تقيم ييها عالقااا الربصية مبمعاقبة مرتكبيه مبالقضـاء عليـه،
”ص اة العن اإلعالمي ضد املرأة“ احملد ا املا ة السا سة ،الفقرة مبامب منه.

__________
( )17املصدا.http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm :

( )18املصدا.www.defensoriadelpublico.gob.ar :
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 - 31مبملرري القان ن نفسه إىل ”العن الرمـزي“ ا املـا ة  5-5منـه .مبعـالمبة علـى ذلـك،
مل كج القان ن إىل أمانة ال سائا اإلعالمية ا البلد مس مبلية ترجيع نرـر الرسـائج مباحلمـالة
الدائمــة الراميــة إىل الت عيــة مبنرــر املعل مــاة امل هــة إىل الســكان عم مــا مبإىل النســاء ب ــه
خاص ،مبذلك ع املنظ مة ال انية ل سائا اإلعالم.
 - 32مبمنذ عام  ،2006ملعمج مرصد التمييـز ا ،طـاة اإلذاعـة مبالتلفزملـ ن هبـد كفالـة
القضاء على الق ال النمطية اجلنسانية ع متابعة مبحتليج أشكال مب،ت ملاة الـ ام الـ تبثهـا
،طاة اإلذاعة مبالتلفزمل ن ،مبال قـد متثـج أي نـ ع مـا أنـ اع التمييـز أمب شـكج مـا أشـكاله.
مبقد قدم املرصد تقااملر عا ص اة املـرأة ا الـ ام التلفزمل نيـة مبا اإلعالنـاة ،هبـد احلـس
على تعدملج العبـاااة املسـتعملة ا ال سـائج السـمعية-البصـرملة الـ قـد حتتـ ي علـى مضـم ن
متحيز نسيا .مبأشري ا التقرملر الصا ا عـا التحيـز اجلنسـي ا اإلعالنـاة ،2014/إىل مـا ال
ملقج عا  31ما اإلعالنـاة التجااملـة ،مبالـ ام مباملـ ا اإلخبااملـة اإلذاعيـة مبالتلفزمل نيـة ،الـ
تركج متييزا ضد املرأة ا املعاملة(.)19
 - 33مبملسهم القضاء على اإلعالناة عا اااة اجلـن  ،عـ املرسـ م الرئاسـي اقـم
ا الــتبلص مــا األمنــام الثقاييــة الـ تضــع ســد املــرأة م ضــع الســلعة اجلنســية اخــج تلــك
التجــااة .مبحتقيقــا لتلــك الياملــة ،أنرــئ مكت ـ اصــد اإلعالنــاة عــا اــااة اجلــن  ،ا إاــاا
مبزااة العدل مبحق اإلنسان ،الـذي ملرـااك ييـه اجمللـ الـ ا املعـ برـ مبن املـرأة .مبتبلـه
نسـبة التقيــد بالقـان ن  87ا املائــة ا مبسـائج اإلعــالم املطب عـة اخلاضــعة للرصـد علــى صــعيد
البلد مباملقااعاة .مبمللفتر ،مب ـ إعالنـاة خمالفـة عـد ها  536 246إعالنـا .مبحتقـي إزـاز
متثج ا اخنفا ،عد اإلعالناة املبالفة ما  1 024إعالنا مل ميا إىل  271إعالنـا مل ميـا عـام
( )20(2014انظر املريي الرابع-إزازاة مكت اصد اإلعالناة عا اااة اجلن ).
936/11

 - 34مبقـــد أســـهمت احملطـــة التلفزمل نيـــة التعليميـــة التابعـــة للدمبلـــة ” “Encuentroبصـ ـ اة
هرملة ا ار مناذج خالية ما التمييز ضد املرأة ،عـ بـس بـرام تلفزمل نيـة عا ملـة مباقميـة
تتضما م ا متن عة عا حق املرأة ال منها :سا قان ن االقتـراع املتعلـي باإلنـاث ،مبالعمـج
الذي تق م به خا ماة املنازل ،مبالنساء ضـحاملا التمييـز ،مبالعنـ اجلنسـاين ،مباعاملـة األم مـة.
مبعر ،اجملل ال ا املع بر مبن املـرأة سلسـلة مـا سـاين حلقـاة عـا تـااملخ املـرأة عن اهنـا
”ملتحــدث ن عـ “ .مبقــد لعــر ،مــا ام عــه  19عمــال ا شــكج مسلســالة مبتقــااملر مبأيــالم

__________
(.)http://www.obserdiscriminacion.gob.ar( )19

()20
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مبعرمب ،للسرية الذاتية تتضما ،ت ملاة نسانية ا إااا سلسلة ال ام ال
عامي  2013مب .)21(2014

ـرى بثهـا بـني

الت صية العامة اقم  19الصا اة عا اللجنة
 - 35مبييما خيتص ض ع العن ضد املرأة ،مبا ضـ ء الت صـية العامـة اقـم  19الصـا اة
عا اللجنة مبالتقرملر التكميلي املقدم عـام  ،2012ترـري األا نـتني إىل أن القـان ن  26.485هـ
أحد ق انني النظام العام مبأنه ساا على مجيع أااضي البلد .مبمع ذلك ،ينظـرا إىل أن األا نـتني
ملعمج بالنظـام االحتـا ي يـإن سـة حا ـة إىل م اءمـة اجلانـ اإل رائـي مـا القـان ن .مبمـا بـني
املنــااي اإل ااملــة ا البلــد البــاله عــد ها  24منطقــة ،أعلنــت  17مقااعــة االلتــزام بالقــان ن
مبتنفيذأل بكامله (ب ملن أملرس ،مدملنة بـ ملن أملـرس ذاة احلكـم الـذا  ،ال امل خـا ،مندمبسـا،
ـ ي ،ســانتيا ل إســتريمب،
ال بامبــا ،ن ك ـ ملا ،امل ـ نيــرمب ،تر ـ ب ة ،ســانتا كــرمبز،
ت ك مــان ،ي ام ســا ،ك ـ املنت  ،ترــاك  ،إنتــرى امل ـ س ،ســانتا ييــه) .أمــا مقااعــة ســالتا
مبمقااعة كاتامااكا ،يقد أعدتا مررمبع التزام بالقان ن حظي ايقة زئية .مباملقااعـاة الـ
ر تلتزم بعدل بالقان ن هي :سان خ ان ،سان ل مل  ،تيريا ل ي ملي  ،ميسي ن  ،ك ا مببا.
 - 36مبملررع اجملل ال ا املعـ برـ مبن املـرأة ا تطبيـي خطـة العمـج ال انيـة الـ نـص
عليها القان ن  .26.485مبما اجلدملر بالذكر ا هـذا الصـد أن اجمللـ االحتـا ي املعـ برـ مبن
املرأة مبممثلني عا مكات املرأة ا  20مقااعة ما مقااعـاة البلـد مبعـا مدملنـة بـ ملن أملـرس
ذاة احلكم الذا قد ا تمعـ ا ا مت ز/مل ليـه مبأملل ل/سـبتم مـا عـام  ،2014مبذلـك هبـد
التصدملي على اخلطة ال تتضما مبامع مبحتد إ راءاة ترمـي إىل معاجلـة مرـكلة اخلصـائص
ال قتص هبا كج منطقة إ ااملة سعيا إىل إبراز الرمب االحتا ملة مباجلماعية ا اخلطة.
 - 37مبمــا بــني املســاااة املاليــة مباإل ــراءاة الراميــة إىل تنفيــذ القــان ن  ،26.485تعــر،
األا نتني مساااة العمج األساسية التالية.
 - 38قــام اجمللـ الـ ا املعـ برـ مبن املــرأة بتنفيــذ العمــج اــا الطـ اات اهلــاتفي ،144
مبذلك خالل أملل ل/سبتم  . 2013مبه اقم هـاتفي ملعمـج ا مجيـع أا ـاء البلـد اـ ال أملـام
السنة على مداا  24ساعة مل ميا .مبملتم عا ارملـي ذلـك اخلـا اهلـاتفي تلقـي اإلخطـاااة عـا
العن مبت يهها مبالعمج على احت ائها مبإحالتها إىل اجلهاة املبتصة ،مبذلك مبيقـا ملـا نصـت
عليه املا ة  9ما القان ن  .26.485مبملعمج اخلا اهلاتفي ما خالل ليـج مباـ للمـ اا م لـ
ما  6 058م سسة عامة مبمقااعة مببلدملة ،إضاية إىل منظماة ا تماعيـة مهتمـة بامل ضـ ع.

__________
( )21املصدا.www.encuentro.gov.ar :
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مبمنذ بـدء العمـج بـاخلا اهلـاتفي  144ا أملل ل/سـبتم  2013مبحـ ترـرملا األمبل/أكتـ بر
 ،2014ي تلقـــي  23 495مكاملـــة (انظـــر املريـــي اخلـــام  -تقرملـــر إحصـــائي عـــا اخلـــا
اهلاتفي .)144
 - 39إن ترييد مساكا اإلمل اء املبصصة لتـ يري محاملـة شـاملة للنسـاء ا حـال تعرضـها أمب
تعر ،أسرها للعن  ،ال ما املقرا ترييد  22مسكنا منها ا مجيع أا اء البلـد ،تسـتهد
ضمان مب مكان طما مبكرر مل ير احلماملة امل قتة ،تلقدم ييه الت عيـة بصـ اة ير ملـة مبمجاعيـة
ضــمانا الســتقالل املــرأة مبممااســة كامــج حق قهــا مــا خــالل إعمــال حقـ املـ اانني .مبييمــا
ملتعلــي حبصــر أمــاكا مســاكا اإلمل ـ اء امل قــت املبصصــة علــى الصــعيد ال ـ ا للنســاء الــال
ملتعرضا للعنـ  ،أظهـرة البيانـاة املعلنـة ا ترـرملا األمبل/أكتـ بر  2014عـا  90ا املائـة
ما أااضي البلد ،أن ما بني ام ع مساكا احلماملة الرـاملة املقدمـة مـا املنظمـاة احلك ميـة
مباملنظماة اال تماعية ت د نسبة  4.7ا املائة ا املنطقة الرـمالية الرـرقية ،مب 7ا املائـة ا
املنطقـة الرـمالية الكـ ى ،مب 11.6ا املائــة ا ك ملـ  ،مب 18.6ي املائـة ا املنطقـة ال ســطى،
مب 20.9ا املائــة ا باتا نيكــا ،مب 37.2ا مقااعــة بــ ملن أملــرس .مبميضــي قــدما اجمللــ
ال ا املع بر مبن املـرأة ا ترـييد مسـاكا احلماملـة الرـاملة مباهيزهـا مب/أمب إعـا ة ترـييلها
على كامج أااضي البلد بالنس التالية 9.1 :ا املائة ا املنطقـة الرـمالية الرـرقية ،مب 9.1ا
املنطقــة الرــمالية الك ـ ى ،مب 13.6ا املائــة ا ك مل ـ  ،مب 9.1ا املائــة ا املنطقــة ال ســطى،
مب 22.7ا املائة ا باتا نيكا ،مب 36.4ا املائة ا ب ملن أملرس.
 - 40تركي نظام حتدملد امل اقع بص اة مباشرة ( هـاز اإلنـذاا بـاخلطر) .احتفـج اجمللـ
الـ ا املعـ برـ مبن املــرأة ا أملل ل/ســبتم  2014بــإبرام اتفــا ا إاــاا اجمللـ االحتــا ي
املع برـ مبن املـرأة ملسـتهد تركيـ نظـم اإلنـذاا بـاخلطر ا كـج مقااعـة مـا املقااعـاة.
مبعلى إثر االتفا املذك ا بـدأة مبزااة األمـا ،مسـتعينة بقـ اة األمـا االحتا ملـة ،ا تركيـ
ذلــك النظــام الــذي سيســتعمج ا محاملــة املــرأة مــا العنـ مبمبقـ ذلــك العن ـ  .مبملــتم مبصــج
األ هــزة ركــز للمعل مــاة علــى الصــعيد االحتــا ي .مبت خــذ اإلخطــاااة علــى ،مــج اجلــد
مبتعت ما األ لـة اجلنائيـة .مبمبضـعت مبزااة األمـا  1 000هـاز إنـذاا حتـت تصـر قطـاع
العدل ،كمرحلة أمبيل ما ال نام املذك ا.
 - 41احلمــالة مبالتــدامل مبحلقــاة العمــج .ا إاــاا نرــر املعل مــاة مبت عيــة امل ـ اانني
ب شكال العن ضد املرأة مبمرااكتهم ا مبق ذلك العن مبإ انته ،أتحرز عـام  2014تقـدم
ا شــا محلــة ”ايــع البطاقــة احلمــراء ضــد إســاءة معاملــة املــرأة“ .مبتت ـ ل احلملــة مــا اــر
إعالنــاة ع ـ ،طــاة اإلذاعــة مبالتلفزمل ـ ن مباملطب عــاة ،ملظهــر ييهــا شبصــياة مــا ش ـ
15-03074
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اجملاالة اال تماعية مبملرـااك ن ا احلملـة ضـد سـ ء املعاملـة ،الـ تسـتهد إشـراك اجملتمـع
بكامله ا منع العن اجلنساين مبإ انته .مبخـالل عـام  ،2014شـااك ا احلملـة مـا ملزملـد علـى
 50 000شبصية( .)22مبييما ملتعلي باالااا باألشباص ملضطلع اجملل ال ا املع برـ مبن
املرأة بـدمبا ا منـع ذلـك االاـاا .مبمـا خـالل التنسـيي مـع مبزااة التنميـة اال تماعيـة مبمبزااة
العــدل مبحقــ اإلنســان ،ــرى إعــدا ثالثــة مطب عــاة مصــ اة ا إاــاا محلــة”االاــاا
باألشباص ه اااا بنا“ ،ملستهد مضم هنا التعرملفي مبال قائي الت عية باالااا باألشـباص
مبالقان ن  ،26.364مبمبلزِّعت على سة ما املنتجعاة مباألماكا السـياحية علـى سـاحج احملـيا
األالسي خالل صي عام  .)23(2014مبشنت اللجنة التنفيذملة ملكايحـة االاـاا باألشـباص،
التابعة لرئاسة ال ال زااء ،محلة مبانية تسـتهد منـع رميـة االاـاا باألشـباص .مبتتنـامبل
احلملــة ،ع ـ مبســائا اإلعــالم املطب عــة مباإلذاعيــة مبالتلفزمل نيــة ،االاــاا أل ــرا ،االســتيالل
اجلنســي مبأل ــرا ،االســتيالل ا العمــج( .)24مبعــالمبة علــى ذلــك ،ا إاــاا محلــة ”متحــدمبن
للقضاء على العن ضد املرأة“ ال أعلنها األمني العام ،مباسـتمرااا حلملـة ” 250ا ـال ضـد
الســلطة الذك املــة“ ،إىل انـ منظ مــة األمــم املتحــدة ا األا نــتني ،ملــدع اجمللـ الـ ا
املع ـ بر ـ مبن املــرأة الر ــال إىل االنضــمام إىل ”شــبكة الر ــال امللتــزمني بإهنــاء العن ـ ضــد
املرأة“ ،مبإىل اقاذ زمام املبا اة بتنفيذ اإل راءاة الكفيلة ب قـ تلـك الظـاهرة ،كـج ا اـال
قصصــه .مبخــالل عــام  ،2014ــرى عقــد  225حلقــة عمــج ا البلــد بكاملــه .مبتســعى
املــدااس العامــة املعنيــة بالتــدامل ا اجملــال اجلنســاين إىل حتقيــي ذلــك اهلــد بتعزملــز اجلهــاة
الفاعلــة علــى الصــعيد احمللــي .مبخــالل عــام  2014شــااكت ا تلــك التجربــة تســع امعــاة
مسجج ييها  2 250ير ا.

مبما بني التجااس األخرى ال اكتسبها البلد ،اـدا اإلشـااة إىل بلـ م
ااســاة الرــ مبن اجلنســانية مبحقــ املـــرأة الــذي متنحــه مداســة نقابــة احملـــامني
األا نتينيــة ،مبملــتم التنســيي برـ نه بــني اجمللـ الـ ا املعـ برـ مبن املــرأة مبمكتـ
النائ العام للدمبلة ،مبمكت احملـامي العـام .مبخـالل عـام  2014ـرى إعـدا مـنح
بل مني طخـرملا :بلـ م ااسـاة األخصـائيني اال تمـاعيني ا اـال تعزملـز املسـامباة
بــني اجلنســني مبإهنــاء العن ـ  ،مب بل ـ م ااســاة األخصــائيني اال تمــاعيني ا اــال
الزااعية اإلملك ل ية ،مبالتحضر ،مبامل ئـج اال تمـاعي مباإلنتـاج ،مباملبـا ااة الثقاييـة
__________
(.http://www.sacatarjetaroja.com.ar/ )22

(.http://www.desarrollosocial.gob.ar/noalatrata.aspx )23
(.http://www.comitecontralatrata.gob.ar/ )24
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الرعبية .مبملرااك ا كال الدبل مني مبزااة التنمية اال تماعية ،مباجملل الـ ا املعـ
بر مبن املرأة ،مباجلامعـة ال انيـة ملقااعـة ال بالتـا ،مبملرـااك أملضـا ا الـدبل م األخـري
مبزااة الزااعة مبالثرمبة احلي انية مبمصائد األمساك.
 - 42اإلحصاءاة ا اال العن  .ترري األا نـتني إىل أنـه مـا خـالل إبـرام اتفـا تعـامبن
بني اجملل الـ ا املعـ برـ مبن املـرأة مباملعهـد الـ ا لاحصـاءاة مبالتعـدا ا  11أمللـ ل/
ســبتم  ،2012اقلتــر إجيــا مقيــاس ملتــيح إ ــراء ترــبيص حقيقــي للعنـ اجلنســاين ،األمــر
الــذي مبضــع األا نــتني ضــما ام عــة الــدمبل الـ لـدملها إحصــاءاة امسيــة ا هــذا الصــد .
مبملنص اهلد مـا االتفـا علـى تصـميم ام عـة مـا امل شـراة املرـتركة املتفـي عليهـا بـني
الكيــانني تتنــامبل أم ـ اا منــها ظــاهرة العن ـ ضــد املــرأة ،مبالعمــر ،مباجلــن  ،مبال ضــع املــدين،
مبال ظيفة ،مبالصلة باملعتدي ،هبد إعدا سجج م حد حلاالة العنـ ضـد املـرأة ،مـع صـ ن
ه ملــة الضــحية ،مبمراعــاة أن ملتنــامبل التحليــج أي ن ـ ع مــا أن ـ اع العن ـ املدا ــة ا القــان ن
 . 26.485مبييمـا ملتعلـي بالتقــدم احملـرز حـ تقــدر التقرملـر احلـايل إىل اللجنــة ،اـدا اإلشــااة إىل
اإل راءاة املتبذة ا إااا االتفـا املـذك ا ،مبمنـها مـا مللـي( :أ) مبضـع تعرملـ لرـ أنـ اع
العن مبي اة كج ن ع بص اة متفي عليهـا بـني شـ هي ـاة الدمبلـة؛ (س) إعـدا اسـتماااة
من ذ يــة ملــتم مــا خالهلــا إ ااج هي ــاة الدمبلــة ا الســجج ،مبمنـ ذج تقرملــر تلقــدم عــا ارملقــه
البياناة املطل س إ اا ها ا السجج؛ (ج) تصميم قاعدة حاس بية تت ل ما البنية األساسـية
للسجج مببياناة التسجيج .مبي ت قيع االتفا اإلاااي مبال ثائي التكميلية ،ال تضـفي الطـابع
الرمســي علــى التعــامبن بــني هي ــاة الدمبلــة مباملقااعــاة ،مــا اجلهــاة التاليــة ح ـ اآلن :مبزااة
العدل ،مكت احملامي العام ،مبزااة األما ،مباملقااعـاة التاليـة :ك ا مببـا ،سـالتا ،كاتامااكـا،
ال امل خــا ،ترــاك  ،ســانتيا ل إســتريمب ،ب ـ ملن أملــرس ،امل ـ نيــرمب .مبجيــري حاليــا ت قيــع
اتفاقــاة مــع هي ــاة أخــرى تابعــة للدمبلــة مببــاقي املقااعــاة .مبســيبدأ ا طذاا/مــااس 2015
إتاحة النتائ األمبلية ال تعهد املعهد ال ا لاحصاءاة مبالتعدا بتحقيقها.
قمع استيالل املرأة  :االااا بالنساء مباستيالهلا ا البياء
املا ة  6ما االتفاقية
 - 43سنت األا نتني عام  2008القـان ن  26.364املتعلـي نـع االاـاا باألشـباص مبقمعـه
مبتقــدر املســاعدة إىل ضــحاملاأل ،مســتلهمة ا ذلــك املبــا ت الت يهيــة احملــد ة ا برت كــ ل
بالريم  .مبا هناملة عام  2012ي نرر القان ن  26.842الذي ي به تعدملج القـان ن املـذك ا
طنفــا ،مبذلــك اســتجابة ألمــ ا منــها الت صــيتان اقــم  30مب  46الصــا اتان عــا اللجنــة إىل
األا نــتني ناســبة التقرملــر الــدمباي الســا س ( .)2010مبمــا مل ،تأ ا ــت مس ـ لة ”عــر،
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شبص بير ،استيالله“ باعتبااها شكال دملدا ما أشكال ااتكاس اجلرمية لـه أايتـه ب ـه
خاص ا حاالة القصر ،الذملا ر ملكا عرضهم عا ارملي ال الـدملا أمب األمبصـياء لالاـاا هبـم
ملركج قبج تعدملج القان ن شكال مستقال ما أشـكال ااتكـاس اجلرميـة .مبعلـى ـراا ذلـك ،ر
ملكـا الرـبص ملقـدام الضـحية ا عمليـاة ”بيـع“ تلـك الضـحية أمب ”التبلـي“ عنـها ،لملــربا
مباشرة ب شكال ”استمالتها“ أمب ”نقلها“ أمب ”استقباهلا“.
 - 44مبمنذ نفاذ القان ن اجلدملـد املتعلـي باالاـاا أصـبح اجلانـ اجلنـائي مسـتكمال ا حالـة
اســتمالة شــبص أمب نقلــه أمب استقباله/اســتالمه هبــد اســتيالله بيــض النظــر عمــا إذا كانــت
الضحية ما البـاليني أمب أقـج مـا  18عامـا .مبمـا مل يـإن مبسـائج ااتكـاس اجلرميـة الـ كانـت
مستلزَمة ا السا بي كـي تترـكج رميـة االاـاا بالبـاليني أصـبحت اآلن عـامال ملرـد العق بـة
على تلك اجلرمية ،مبملنطبي الرئ ذاته لدى ك ن الضحية ما القصر.
 - 45مب رى تردملد العق بة س اء على رميـة االاـاا باألشـباص أمب علـى اجلـرائم املتصـلة
هبــا ،كمــا أتضــيفت أشــكال دملــدة مــا االســتيالل ،مبع امــج تر ـدملد دملــدة للعق بــة منــها:
الترمبمل للم ا اإلباحية عا األافال أمب تيسري تدامبهلا أمب تس ملقها ،أمب اسـتعمال تلـك املـ ا ا
إنتــاج أي نـ ع مــا أنـ اع الصـ ا أمب املرــاهد .مبتلضــا األشــكال القسـرملة مــا االقتــران ــري
الرمســي مبالزجيــاة إىل مبســائج االســتيالل القائمــة .كمــا أن مبســائج التحاملــج مبالي ـ مبالعن ـ
مبالتهدملد ،أمب أي مبسيلة أخـرى مـا مبسـائج الترهيـ أمب القسـر ،مبإسـاءة اسـتعمال السـلطة أمب
حالة ما حاالة الضع  ،مبقب ل أمب استالم أم ال أمب منـايع للحصـ ل علـى م ايقـة يـر لدملـه
سلطة على الضحية تركج الع امج اجلدملدة املردِّ ة للعق بة.
 - 46مبأيضــى القــان ن  26.842إىل ت ســيع نطــا ايتراضــاة تر ـدملد العق بــة حس ـ صــفة
الضـــحية ،بإضـــاية النســـاء احل امـــج ،مباألشـــباص الـ ـذملا ملزملـــد عمـــرهم علـــى  70عامـــا،
مباألشــباص ذمبي اإلعاقــة ،مباملرضــى أمب العــا زملا عــا تص ـرمل ش ـ مبهنم ب نفســهم .مب ــرى
أملضا ت سيع نطا حق الضحاملا املعتر هبا(.)25
 - 47مبانطالقا ما القان ن اجلدملد ،ـرى عـام  ،2013ا إاـاا مسـ لة منـع رميـة االاـاا
مبمعاقبــة مرتكبيهــا مبتقــدر املســاعدة إىل الضــحاملا ،حسـ الـ اا ا ت صــياة اللجنــة ،إنرــاء
اللجنة التنفيذملة املعنية كايحة االاـاا باألشـباص مباسـتيالهلم مبمحاملـة الضـحاملا مبمسـاعدام،
ال ـ تعمــج ا نطــا ائاســة ال ـ ال ـ زااء التابعــة للســلطة التنفيذملــة ال انيــة ،مبتت ـ ل مــا
__________
( )25ميكـــــــــا االاـــــــــالع علـــــــــى القـــــــــان ن بـــــــــامل قعwww.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000- :
.209999/206554/norma/htm
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مبزاااة التنميــة اال تماعيــة ،مبالعــدل مبحق ـ اإلنســان ،مبالق ـ ى العاملــة مبالعمــج مبالضــمان
اال تمــاعي ،مباألمــا ،مبتتمثــج مهمتــها األساســية ا إعــدا مبتطبيــي خطــة عمــج لفتــرة ســنتني
جيــري تنامبهلــا علــى مراحــج شــ مبمللراعــى ييهــا تقيــيم مبحتليــج اإل ــراءاة مباملك نــاة الــ
سيجري حبثها.
 - 48مبملنص القان ن أملضا على إنرـاء اجمللـ االحتـا ي املعـ كايحـة االاـاا باألشـباص
سـيكل همـة تنفيـذ برنـام مباـ ملرمـي إىل
مب
مباستيالهلم مبمحاملة الضحاملا مبمسـاعدام الـذي
مكايحة االااا باألشباص مباستيالهلم مبمحاملة الضحاملا مبمساعدام.
 - 49مبمليطي عمج اللجنة التنفيذملة كامج املسـاا الـذي ملبـدأ مـا حلظـة اإل انـة مبحـ تقـدر
املســاعدة إىل الضــحاملا :العــامل ن علــى اخلــا اهلــاتفي اجملــاين  - 145ملت ـ ىل ترــييله ال نــام
ال ـ ا املع ـ بإنقــاذ مب عــم األشــباص ضــحاملا رميــة االاــاا التــابع ل ـ زااة العــدل مبحق ـ
اإلنسان -الذملا ملقدم ن الت يه التق مبالع ن النفسـي .مببعـد االنتـهاء مـا تقـدر التسـهيالة
الالزمة ملتدخج ال نام رااكة ق اة األما حيس ملـتم تقـدر الـدعم الـالزم للضـحاملا إىل أن
ملصبح ا ا مبضع ميكنهم ما اإل الء بالرها ة أمام أحد القضاة ،بالتنسيي مع ال نـام الـ ا
املع حبماملة الره التابع لـنف الـ زااة( .)26مب جـر انتـهاء الضـحاملا مـا اإل الء بالرـها ة،
تدخج عملية مسـاعدام مباحتـ ائهم ضـما اختصـاص املكتـ املعـ نـع االسـتيالل اجلنسـي
لنيافال مباالااا باألشباص ،التابع ألمانة الطف لة مبالرباس مباألسـرة امللحقـة بـ زااة التنميـة
اال تماعية .مبملعمج لدى املكت أيرقة متعد ة التبصصاة مـا الفنـيني (،ـام ن مبأخصـائي ن
ا تماعي ن مبأاباء نفسي ن مبأخصائي ن ا علم اإلنسان) ،الذملا جيرمبن اتصاالة مباشـرة مـع
الضحاملا لتقدر الرعاملة مباالحت اء بركج شـامج هلـم .مبملرـمج ذلـك إملـ اء الضـحاملا مبتـ يري مـا
مللــزمهم مــا مالب ـ  ،مبمســاعدة ا تماعيــة ،مباعاملــة ابيــة مبنفســية ،مبت يــه بر ـ ن املســائج
القان نية ،مبمبثائي ،مبكذلك ت يري الدعم مباملسـاعدة هلـم حـال اقـاذ قـراا بـالع ة إىل منـازهلم،
مل ا مرحلة تالية إعا ة ترتي حياام.
 - 50مبا نيســان/أبرملج  ،2012عقـــد املكتــ املعــ نــع االســـتيالل اجلنســـي لنيافـــال
مباالااا باألشباص اال تماع األمبل علـى الصـعيد الـ ا للسـلطاة املعنيـة كايحـة االاـاا
باألشباص ،ي خالله تركيج مراكز تنسيي على صعيد املقااعـاة ،مبا مدملنـة بـ ملن أملـرس
ذاة احلكــم الــذا  ،مبمركــز تنســيي علــى الصــعيد ال ـ ا  .مباخلتــتم اال تمــاع بت قيــع مبثيقــة
__________
( )26ميكا االاالع على تفاصيج اإل ـراءاة مبعمليـاة اإلنقـاذ مبمعل مـاة أخـرى بصـد امل ضـ ع علـى املـ قعني:
،http://www.infojusnoticias.gov.ar/resultados-busqueda-tags/trata-130.html
مب.http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-estado-rescato-a-6431-victimas-de-trata-3598.html
15-03074

23/57

CEDAW/C/ARG/7

املبا ت الت يهية املتعلقة بال مبت ك ل ال ا للمسـاعدة ،الـ تعكـ التعهـد بالعمـج برـكج
مرترك على الصعيد االحتا ي تنفيـذا لا ـراءاة الرـاملة الـ تلقـدَم مـا خالهلـا املسـاعدة إىل
ضحاملا االااا.
 - 51مبقامــت مبزااة األمــا ،املنر ـ ة عــام  ،2011بتركيــز ه هــا علــى اســم سياســاة
تــدامل ق ـ اة األم ـا ا اــال االاــاا باألشــباص ،س ـ اء هبــد اكترــا حــاالة االاــاا
أمب تقدر الرعاملة إىل الضحاملا .مبمـا بـني انـ التقـدم الرئيسـية الـ حققتـها تلـك الـ زااة،
النظام الرامج للمعل ماة اجلنائية عا رمية االااا باألشباص الذي ملرمج معل مـاة كميـة
مبن عية عا اإل راءاة الـ اقـذا ا قـ اة األمـا .مبعـالمبة علـى ذلـك ،تتـ ىل الـ زااة ترـييج
اخلا اهلاتفي اجملاين الذي ملعمـج علـى الصـعيد الـ ا علـى مـداا  24سـاعة مل ميـا اـ ال أملـام
الســنة ،مباملبصــص لتلقــي الرــكامبى ،مباالقتراحــاة مباملطالبــاة .مبعــالمبة علــى ذلــك ،ــرى
تنفيذ النظام االحتا ي لتحدملـد اهل ملـة باالسـتدالل البي لـ ي حتقيقـا لنيمـا ،الـذي ملتـيح تـ يري
معل ماة ميكا عا ارملقها االسـتدالل علـى ه ملـة مجيـع املـ اانني املسـجج بيانـاام ا قاعـدة
معل ماة السجج ال ا لنيشباص.
 - 52مبتعمج ا إاـاا مكتـ النائـ العـام مبحـدة النيابـة العامـة املعنيـة بتقـدر املسـاعدة ا
حــاالة االختطــا البــا للفدملــة مباالاــاا باألشــباص .مبقــد اليــع مســت اها ا نيســان/أبرملج
 2013إىل مبحدة اال عـاء العـام املعنيـة كايحـة االاـاا باألشـباص مباسـتيالهلم ،الـ تتمثـج
مهمتها ا تقدر املساعدة إىل املدعني العامني ا مجيع أا اء البلد على معاجلة أسـباس أعمـال
االختطا البا للفدملـة مباالاـاا باألشـباص .مب قتضـي نـص القـان ن  ،24.946تفـتح ال حـدة
املذك اة التحقيقاة األمبلية الـ تلحـال ييمـا بعـد إىل احملـاكم مبمكاتـ املـدعني العـامني لـدى
ثب ة اختصاصها املكاين مبامل ض عي بالتحقيي ا اجلرمية .مباـدا اإلشـااة ا هـذا الصـد إىل
الربكة األملبريملة-األمرملكية للتعامبن الدمبيل ا اال القان ن ،مبهي اآللية ال تـنظم العالقـة بـني
مكات املدعني العامني ا بلدان أمرملكا الالتينية مبتفسح اجملال أمام ت ايـد التعـامبن الـدمبيل ا
هذا اجملال .مبختامـا ،أنرـ ت عـام  2014اإل ااة املعنيـة بإاشـا الضـحاملا مب عمهـم مبمحاملتـهم
املبتصة بال ام اخلاصـة امل بصصـة لضـحاملا االاـاا مباالسـتيالل ،مبسـ ء املعاملـة ،مباسـتيالل
األافال نسيا ،مبالعن اجلنساين ،مبالعن امل سسي (انظر املريـي السـا س  -مبحـدة اال عـاء
العام املعنية باالااا باألشباص مباستيالهلم ،التابعة ملكت املدعي العام).
 - 53مبييمــا خيــتص بالت صــية اقــم  46املقدمــة مــا اللجنــة ،اــدا اإلشــااة إىل أن اللجنــة
ال انية املعنية بالال ني تطبي املبا ت الت يهية الصا اة عـا مف ضـية األمـم املتحـدة لرـ مبن
الال ني مبتت ىل حتليج البـاة اللجـ ء مـع مراعـاة حـاالة األشـباص الـذملا حيتمـج مبقـ عهم
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ضحاملا لالااا ،أمب الذملا خير ن التعر ،لالضطها حـال إعـا ام إىل بلـداهنم األصـلية .مببـدأ
ا مجيــع أا ــاء البلــد تطبيــي القــان ن العــام اقــم  26.165/06املتعلــي بــاالعترا بــالال ني
مبمحاملتــهم  ،ا ــم أنــه ر تلعتمــد بعــد حـ اآلن القاعــدة املنظمــة لــه .مبا هــذا الصــد مبضــعت
اللجنة ال انية املعنية بـالال ني خـالل عـام  2012مسـ ة قاعـدة تنظيميـة ،خضـعت لعمليـة
ترامبا بني اجلهاة الفاعلة احلك مية الرئيسية مبمنظماة اجملتمع املدين (انظـر املريـي السـابع -
اإل ااة ال انية املعنية باملها رملا).
 - 54مبتتنامبل أحكام القان ن  26.165حاالة الف ـاة الضـعيفة اخلاصـة الـ ترـمج النسـاء،
مباألافال ،مباملراهقني ري املصـح بني بـذمبملهم .مبييمـا خيـتص بتلـك الف ـاة املعرضـة للبطـر،
مبااصة النساء الساعياة إىل اللج ء مبالال اة ،مللطبـي املنظـ ا اجلنسـاين ا بداملـة لقـاء املـرأة
بسلطاة احلـدمب مباملـ ظفني املبتصـني بـإ راءاة حتدملـد مـدى انطبـا صـفة الال ـئ .مبهبـذأل
الطرملقة تت خى ش املراحج اإل رائية التعر بسرعة على احلـاالة الـ تكـ ن ييهـا احلقـ
معرضة للبطر مبكذلك املبـاار احملتمـج م ا هتـها ،مبذلـك عـ املقـابالة الـ اـري مقـدما
ب سالي ينية ترـمج مراعـاة اجلانـ اجلنسـاين ،مببفضـج سياسـة تـدامل املـ ظفني الـ جيـري
تطبيقها للتعر على حاالة العن مباالااا باألشباص.
 - 55مبا أمباخر عام  ، 2011اعتلمـد ال مبت كـ ل املتعلـي حبماملـة األافـال ـري املصـح بني
بــذمبملهم أمب املنفصــلني عــا أســرهم ســعيا إىل اللج ـ ء مبمســاعدام مبالبحــس عــا حلـ ل ائمــة
حلاالام ،مببدأة امسيا مرحلـة تنفيـذأل .مبتـ ىل إعـدا ال مبت كـ ل الفرملـي العامـج الـذي تتـ ىل
تنسيقه مف ضية األمم املتحدة لر مبن الال ني ،مبالـذي تتبعـه األمانـة التنفيذملـة للجنـة ال انيـة
املعنية بالال ني ،مباإل ااة ال انيـة للـهجرة ،مبمكتـ احملـامي العـام للدمبلـة ،مباألمانـة التنفيذملـة
املعنية باألافـال مبالرـباس مباألسـرة ،مباملنظمـاة الدمبليـة مب ـري احلك ميـة املعنيـة .مبمـا خـالل
تلــك األ اة ،حتــامبل ش ـ اجلهــاة الفاعلــة مبضــع خطــة عمــج تســتهد تطبيــي طليــة تنســيي
املبــا ااة الراميــة إىل االســتجابة الحتيا ــاة اــالل اللج ـ ء ال ـذملا تــدخج ضــمنهم الف ــاة
الضعيفة .مبقد نظر املكت اإلقليمي ملف ضية األمـم املتحـدة لرـ مبن الال ـ ني ا تلـك ال ثيقـة
باعتبااها ممااسة يدة ،مبأصبحت مبثيقة التنسيي األمبىل املطبقة ا هذا الصد باملنطقة.
 - 56مبعالمبة على ذلك ،مبضعت اللجنة ال انية املعنية بـالال ني ”اخلطـة الثالثيـة ا اـال
تقدر املساعدة إىل السكان الساعني إىل احلص ل علـى صـفة الال ـئ مبالال ـ ني ا األا نـتني
مبإ مــا هم ا اجملتمــع“ هبــد مبضــع طليــاة املعاجلــة ال ـ تســتجي برــكج شــامج حلــاالة
الضع اال تماعي ال مير هبا اـالب اللجـ ء .مبملنـداج املنظـ ا اجلنسـاين ،مبالعمـر ،مبالتعد ملـة
بني املبا ت ال نصت عليها خطة العمـج .مبجيـري السـعي إىل ”ضـمان أن ملراعـى لـدى تنفيـذ
15-03074

25/57

CEDAW/C/ARG/7

املرااملع االستجابة على النح ال ا لالحتيا اة اخلاصة لـدى النسـاء مباألافـال مباملسـنني
الال ني ،مبكـذلك األشـباص الـذملا لـدملهم احتيا ـاة ابيـة مب/أمب نفسـيه ،أمب ـري ذلـك مـا
االحتيا اة اخلاصة ،بدءا مـا ال صـ ل إىل البلـد حـ إجيـا احللـ ل الدائمـة هلـم .مببنـاء علـى
ذلــك ،يــإن الــ ام الــ تتــ ل منــها اخلطــة الثالثيــة ،مببرنــام تقــدر املســاعدة اإلنســانية
األساســية ،مببرنــام اإل مــاج اال تمــاعي حتــد النســاء مباألافــال مبالرــباس ب صــفهم الف ــاة
الـ حتظــى حاليـا باألمبل ملــة ا احلصـ ل علـى املســاعدة املباشـرة الـ جيــري مـا خالهلــا تـ يري
اإلملـ اء مبالتيذملــة مبالرعاملــة الصـحية ،مبإمكانيــة احلصـ ل علـى املـ اا املتاحــة الـ تيســر عمليــة
اإل ماج مباالندماج ا اجملتمع األا نتي ا ظج املسامباة مبعدم التمييز.
 - 57مبا ،ــيا مبزااة اخلاا يــة ،تعمــج اإل ااة املعنيــة برـ مبن املــرأة التابعــة ملكتـ املمثــج
اخلاص املع بر مبن املـرأة ا السـاحة الدمبليـة ،ثابـة مركـز تنسـيي ا اـال مكايحـة االاـاا
باألشــباص ا احملــيا الــدمبيل .مبتت ـ خى اإل ااة إ ااج املنظ ـ ا اجلنســاين ا مجيــع االتفاقــاة
مباإل راءاة املتعلقة باالااا باألشباص ا احمليا الدمبيل ال أصبحت األا نـتني اريـا ييهـا.
مبهلــذا الســب ــرى تنظــيم التــدامل ا الســن اة األخــرية ا هــذا اجملــال مبا اــال العن ـ
اجلنساين ا إاـاا الـدمبااة ا لتداملبيـة الـ نلظمـت أليـرا البعثـاة الدبل ماسـية التابعـة لـ زااة
اخلاا ية .مبعالمبة على ذلك ،مبا سيا ا تمـاع الـ زملراة مبالسـلطاة العليـا املعنيـة برـ مبن
املــرأة ،الــذي علقــد ا إاــاا الس ـ املرــتركة لبلــدان املبــرمبم اجلن ـ يب ،شــااكت اإل ااة ا
مبضع كتي عن انه ”تربيص إقليمي لالااا بالنساء أل را ،االستيالل اجلنسي“(.)27
الت صية اقم  26الصا اة عا اللجنة :مقاضاة مرتكل اجلرائم ضـد اإلنسـانية ،اجلـرائم
ضد احلرملة اجلنسية
 - 58ييما ملتعلي بالت صية اقم  26الصـا اة عـا اللجنـة ،اـدا اإلشـااة إىل أنـه قـد شلـرع،
خالل السن اة األخـرية مـا عمليـة يـر ،عق بـاة علـى مـرتكل اجلـرائم ضـد اإلنسـانية ،ا
إ راء التحقيقاة مع مرتكل اجلـرائم ضـد احلرملـة اجلنسـية مبمقاضـاام .مبخـالل عـام ،2010
صـداة أمبل إ انـة ضـد أحـد مـرتكل رميـة العنـ اجلنسـي (ب صـفه اجلـاين املباشـر) بسـب
اإلضراا بعد ما احملتجزاة الال ي إخفاؤها ا مركز سـري ،ا قضـية ”م لينـا“ ،ا مـاا
ل بالتا ،مقااعة ب ملن أملرس .مبخالل عـام  2011أصـداة ائـرة االسـت نا االحتا ملـة ا
كج ما مقااع مندمبسا مبت ك مان قرااملا بت سيع معياا حتدملد املس مبلية عـا تلـك اجلـرائم،

__________
( )27متــا علــى امل قــعhttp://www.mercosurmujeres.org/es/diagnostico-en-trata-de-mujeres-con-fines-de- :
) ،explotacion-sexual-av15مبكان زءا ما محلـة “ كتـاس السـ املرـتركة لبلـدان املبـرمبم اجلنـ يب عـا االاـاا
بالنساء’’ املعد للمنااي احلدمب ملة باللياة اإلسبانية مبالي ااانية مبال تيالية.
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حيس استبعدتا يكرة أهنا رائم ااتك كـال منـها ” ـان مباحـد مباشـر“ ،مبنسـبتا املسـ مبلية
إىل الرؤســاء عــا ــرائم اال تصــاس مباالعتــداء اجلنســي املرتكبــة ا مراكــز احتجــاز س ـرملة،
مبعاملتا عدة أشباص باعتبااهم ناة ما املسـت ى املت سـا ا تلـك اجلـرائم ،مبقضـتا كـذلك
ب نـــه ملنبيـــي التفرقـــة بـــني اجلـــرائم ا تطبيـــي العق بـــة (انظـــر املريـــي الثـــاما –تفاصـــيج عـــا
قضاملا أخرى).
 - 59ر ملتقــرا بعــد تقــدر اســتحقاقاة ــ نقدملــة خاصــة إىل ضــحاملا العنــ اجلنســـي
أمب اجلنساين ،مبتبقى إمكانية املطالبة بالتع ملض عا اخلسائر مباألضـراا املقب لـة ا اإلاـاا املـدين
أمب املطالبــة بــاحلي املــدين أمــام القضــاء ،مــا ام ر ملــتم بعــد اســتبعا إمكانيــة احلص ـ ل علــى
اســتحقا اجلـ املقــرا ـ القــان ن .مبا هــذأل احلالــة ال ميكــا اقــاذ إ ــراء ضــد الدمبلــة،
مبلكـا ضـد األشــباص املسـ مبلني بعينــهم عـا األيعــال املرتكبـة .مبا اآلمبنــة األخـرية تقــرا ا
احلكــم الصــا ا ا قضــية ”ميتــان“ إمكانيــة أن ملطال ـ ضــحاملا العن ـ اجلنســي أمب االســتعبا
اجلنســي بــاحلي املــدين ،ـا ملتــيح احلص ـ ل علــى تع ـ ملض عــا األضــراا بت ـ يري العــالج الطــل
مباأل مبملة املثما تستر الضحية صحتها النفسـية التامـة ،مبالتعـ ملض عـا الضـرا املعنـ ي ،مبيقـد
يرصة العمج ،مبالضرا النفسي ،مبالضرا الالحي ستقبلها ا احلياة.
املسامباة ا احلياة السياسية مبالعامة على الصعيد ال ا
املا ة  7ما االتفاقية
 - 60ما زال سااملا ا األا نتني القان ن – 24.012قان ن احلصص مباألنصـبة -الصـا ا عـام
 1991الــذي قضــى بضــرمباة قصــيص نســبة  30ا املائــة علــى األقــج للنســاء علــى الق ـ ائم
االنتبابية املتعلقة باملناصـ الترـرملعية ال انيـة ،ا ظـج حصـص تفضـي إىل إمكانيـة انتبـاهبا
يعليا .مبمعرمب ،على ال ملان اآلن مرااملع ق انني تسـتهد ايـع نصـي مرـااكة اإلنـاث ا
الق ـ ائم االنتبابيــة إىل نســبة  50ا املائــة ،مبذلــك ا إاــاا احل ـ اا الــدائر ح ـ ل املســامباة بــني
اجلنســني( .)28مبا ال اقــع العملــي عــا ة مــا ملف ـ متثيــج النســاء ا املناص ـ ال انيــة املنتببــة
املســت ى القــان ين الســااي .إذ ا تر ـرملا الثــاين/ن يم  2014حصــلت النســاء علــى ح ـ ايل
نســبة  36ا املائــة مــا مقاعــد الـ النـ اس ( 93مقعــدا مــا امـ ع  257مقعــدا) ،مبقرابــة
نسبة  39ا املائة ما مقاعد ال الري ( 28مقعدا ما امـ ع  72مقعـدا) .مببلـه أعلـى
نصي لاناث ا مقاعد ال الري ا الفترة بني عامي  2004مب 43( 2007ا املائـة)،
مبا ال الن اس بله متثيج اإلناث ذامبته عامي  2008مب  40( 2009ا املائة).

__________
( )28انظر.http://www.diputados.gov.ar/frames.jsp?mActivo=proyectos&p=http://www1.hcdn.gov.ar/proyectos_search/bp.asp :
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 - 61مبقد ساعد تزاملد متثيج اإلنـاث ا الكـ نيرس علـى إ ااج بنـ علـى ـدمبل األعمـال
كانت قليال ما تعاجل ما قبج ،ما قبيج املسائج اجلنسية مباجلرائم ضد السالمة اجلنسية .بيـد أن
مرااكتها ر تقتصر على تلك املسائج .يقـد مبقفـت النسـاء مبااء سـا قـ انني ا تماعيـة شـ
عا محاملة خمتل األقلياة مبت سيع نطا احلق  ،ما قبيج قان ن املسامباة ا الزمباج.
 - 62مباملـــرأة ترـــيج أملضـــا منصـ ـ ائاســـة البلـــد (الفترتـــان  2011-2007مب-2011
 ،)2015مبأابعـــة مـــا احلقائــ ال زااملـــة الــ ملبلـــه عـــد ها  16حقيبـــة مبزااملـــة  -األمـــا،
مبالثقايــة( ،)29مبالصــناعة ،مبالتنميــة اال تماعيــة -مبمنصــبا مباحــدا مــا بــني مناص ـ األعضــاء
اخلمسة احلاليني ا ،كمة العدل العليا للدمبلة(.)30
 - 63مبا م أن اهلي اة التررملعية ال انية شـهدة حضـ اا مسـتمرا مـا اإلنـاث علـى مـداا
يترة العررملا سنة املاضية ،ر حتدث ،اكاة لذلك ا اهلي اة التررملعية باملقااعاة ،خص صـا
علــى الصــعيد احمللــي .مبلــذا ،ابــي اجملل ـ ال ـ ا املع ـ بر ـ مبن املــرأة برنااــا ملت ـ خى تعزملــز
مبترجيع مب املرأة ا تلك اهلي اة الترـرملعية ،مبكـذلك تعمـيم مراعـاة املنظـ ا اجلنسـاين ا
املبــا ااة ال ملانيــة .مبمــا املت ـ خى تطبيــي برنــام ”تعزملــز القــدااة ترــجيعا للمســامباة بــني
اجلنسني ا العمج التررملعي“ على اهلي اة التررملعية علـى الصـعيد الـ ا مبصـعيد املقااعـاة
مبالبلدملاة .مبا إااا ذلك ال نام أت ري تربيص للحالـة .مباسـتنا ا إىل النتـائ مبلضـع ليـج
عملـــي للمرـــرِّعاة مباملرـــرِّعني علـــى الصـــعيد الـ ـ ا مبصـــعيد املقااعـــاة مبالبلـ ـدملاة ا
األا نتني ،ملستهد ت يري معل ماة مبمبا ت ت يهية بصد املفاهيم مباملنهجياة ييمـا ملتعلـي
باعتما املفه م اجلنساين ا العمج التررملعي (البنية مباإل ااة مب دمبل األعمال)(.)31
 - 64مبترجيعا ملرااكة املرأة ا احلياة العامة مبكفالـة التكـاي ا الفـرص مبا املعاملـة علـى
صــعيد البلــد ككــج ،سلــا ا كــان ن األمبل /ملســم  2009القــان ن  26.571برــ ن األخــذ
بالدميقرااية ا التمثيج السياسي ،مبالرفايية مباملسامباة ا االنتبابـاة .مبضـمانا ملرـااكة املـرأة
__________
( )29شلكلت ال زااة ا اآلمبنة األخرية بالقان ن .PEN 641/2014

( )30ح أملاا/مامل  ، 2014كان عد أعضاء ،كمة العدل العليـا للدمبلـة سـتة أعضـاء ،منـهم عضـ تان .مبعلـى إثـر
مبياة القاضية كااما أا يباي ا ذلك الرهر أضي ا تررملا األمبل/أكت بر املاضي القاضي إنرملكى بتراترـي.
مبما املنتظر أن ملتقاعد القاضي إملينيـ سـاياامبين ا  31كـان ن األمبل /ملسـم  .مبمـا مل سـيك ن عـد أعضـاء
،كمة العدل العليا ،اعتبااا ما كان ن الثاين/ملناملر  2015أابعة أعضاء ،املثما ملتم تعيني عضـ طخـر أمب أعضـاء
طخرملا حس املنص ص عليه ا القان ن ذي الصلة.
( )31املصــــــــدا :اجمللــــــ ـ الــــــ ـ ا املعــــــ ـ برــــــ ـ مبن املــــــــرأة ،مبلالاــــــــالع علــــــــى الــــــــدليج انظــــــــر:
http://www.ar.undp.org/content/dam/argentina/Publications/G%C3%A9nero/ARG%20TOOLKITGuia%20

.final%20web.pdf
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بص اة يعلية ا احمليا العام ،تقضي املا ة األمبىل –ال علدلت قتضاها الفقرة (س) مـا املـا ة
الثالثة ما القان ن األساسي لنيحزاس السياسية اقم  -23.298بضرمباة االلتـزام ا االنتبابـاة
الدمباملة الـ ارملهـا السـلطاة مباهلي ـاة احلزبيـة بالنسـبة امل ملـة األ ين احملـد ة للمـرأة ـ
القــان ن  24.012مباملراســيم املنظمــة لــه .مبا هــذا الصــد  ،مبييمــا ملتعلــي بالت صــية اقــم 32
الصا اة عا اللجنة ،ادا اإلشااة إىل أن تطبيي القـان ن املـذك ا ،مبمـا أيضـى إليـه مـا زملـا ة
ا حصة املرأة ا هي اة إ ااة األحزاس ،سي ثران ا مباقع التجمعاة السياسية الـ تعمـج ا
املقااعاة مبمدملنة ب ملن أملرس ذاة احلكم الذا .
 - 65مبإذا ما نلظر ،إىل ان القطـاع العـام ،ا القطـاع اخلـاص أملضـا سـيتبني أن مرـااكة
املرأة ا مناص اقاذ القـراااة تقـج عـا اهلـد احملـد لعـام  2015مببعيـدة عنـه ( 0،60ا
املائة) حيس بليت ح عام  2011نسبة  0.42بني الر ال مبالنساء(.)32
املسامباة ا احلياة السياسية مبالعامة على الصعيد الدمبيل ،مباملرااكة ا املنظماة الدمبلية
املا ة  8ما االتفاقية
 - 66مللعامج الر ال مبالنساء ا األا نتني على قدم املسامباة املطلقـة ا احلقـ  ،ـا ملرـمج
مجيع امل اضيع ال تتنامبهلا تلك املـا ة .مبعلـى مب ـه الدقـة ،تبلـه حاليـا نسـبة النسـاء العـامالة
كســفرياة لنيا نــتني ا العــار قرابــة  25ا املائــة ،أي  23ســفرية مــا بــني الســفراء البــاله
عــد هم  93ســفريا( .)33مبخــالل الســن اة األخــرية زا عــد الدااســاة ا معهــد اخلدمــة
اخلاا يــة للدمبلــة التــابع ل ـ زااة اخلاا يــة ،الــذي ملتبــرج منــه الدبل ماســي ن مبالدبل ماســياة
الذملا سيمثل ن البلد مستقبال .مبمنـذ عـام  2005مبحـ اآلن بليـت نسـبة النسـاء املنبراـاة
ا الســلك الدبل ماســي  42.75ا املائــة ،األمــر الــذي ملســتدعي التفــاؤل بـ ن تزملــد مســتقبال
النسبة امل ملة للدبل ماسياة الال ملريلا املناص الرييعة الدمبلية.
 - 67مبترــيج النســاء مناصـ مهمــة ا اهلي ــاة الدمبليــة مــا قبيــج احملكمــة اجلنائيــة الدمبليــة
مباحملكمة الدمبلية لقان ن البحاا.

__________
( )32املصـــــدا :التقرملـــــر املقـــــدم مـــــا البلـــــد عـــــام  2012عـــــا األهـــــدا
.http://www.politicassociales.gov.ar/odm/PDF/IP2012.pdf

اإلمنائيـــــة لنيلفيـــــة .انظـــــر:

( )33ميكـــــا االاـــــالع علـــــى تفاصـــــيج بيانـــــاة املـــ ـ ظفني الـــ ـذملا ملرـــــيل ن مبظـــــائ ا اخلـــــااج بـــــامل قع:
.http://www.mrecic.gov.ar/representaciones
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 - 68مبت ملد األا نتني مجيع قـراااة األمـم املتحـدة الراميـة إىل مكايحـة العنـ اجلنسـي ا
اللزناعاة ،ما قبيج القراا  )2000( 1325الصا ا عا ال األما ،مبالقـراااة املكملـة لـه،
خص صــا القــراا  .)2008( 1820مبمــا اجل ـدملر بالــذكر أن القــراا  )2000( 1325حيــس
أملضا على ايـع مرـااكة اإلنـاث ا مجيـع مسـت ملاة منـع نرـ س اللزناعـاة مبإ اااـا مبحلـها،
ا ملرمج مست ملاة اقاذ القراااة.
 - 69مبقد زا حض ا النسـاء بصـ اة ملح ظـة بـني صـف قـ اة الـدياع مباألمـا ،ـا ا
ذلك الق اة العاملة ا البعثاة اإلنسانية ،مبشيلت املرأة أك عد ما ال ظائ ا الـ زااتني
املعنيتني :ا حالة مبزااة الدياع ،مبظـائ اإل ااة ا الفتـرة  ،2010-2005مبا حالـة مبزااة
األمـــا ،مبظـــائ اإل ااة ا الفتـــرة  ،2013-2010مبمـــا عـــام  2013مبحـ ـ اآلن ،مبهـ ـ
مــا ملعـ اـ ال الفتــرة ال ـ مــرة منــذ إنرــاء هــذأل ال ـ زااة عــام  .2010مبأتــا ذلــك تعمــيم
املنظ ا اجلنساين اخج الق اة املسلحة مبق اة األما عا ارملـي إنرـاء إ ااة حلقـ اإلنسـان
مبإ ااة للسياساة اجلنسانية ا كال ال زااتني.
 - 70مبمتر حاليا خطة العمج ال انية األا نتينيـة الراميـة إىل تنفيـذ القـراا )2000( 1325
رحلة االعتما النهائي ما ائيسـة الـدمبل .مبتأ اج ا تلـك اخلطـة انـ شـ مرتبطـة نـع
العن اجلنسي ،س اء على مست ى األهدا أمب مسـت ى م شـراة التنفيـذ ،مـع إملـالء الرعاملـة
املالئمة للنساء الساعياة إىل اللج ء مع أسرها ا البلد .مبمللتزم البلـد ،ا البلـدان الـ ترـهد
نزاعاة أمب انتهت ييها اللزناعاة ،ال لدى األ نتني حض ا ييهـا ،بالعمـج علـى اإلقـراا برـ
اآلثاا ال حتدثها اللزناعاة املسـلحة ا النسـاء .مبهلـذا ،يـإن أيـرا القـ اة املنرـ اة ا بعثـاة
حفم السالم ملتلق ن تداملبا على املس لة اجلنسانية مبمنع العن اجلنسي(.)34
املسامباة ا الق انني املتعلقة نح اجلنسية للمرأة مبأبنائها
املا ة  9ما االتفاقية
 - 71مللعامــج الر ــال مبالنســاء ا األا نــتني ا ظــج تكــاي مطلــي ا احلقـ  ،ــا ا ذلــك
مجيع امل اضيع ال اا ة ا تلك املا ة ،مبهلذا مللقصد بلفظة اجلنسية ا هذا السيا امل اانة.
__________
( )34أ ا ت معل ماة عا قراا ال األمـا  )2000( 1325مبيقـا للفقـرة اـاء 3-الـ اا ة ا الصـفحة  75مـا
اميع املبا ت الت يهية املتعلقة برـكج مب،تـ ى التقـااملر املطلـ س تقـدميها مـا الـدمبل األاـرا ا املعاهـداة
الدمبلية حلق اإلنسان (.)HRI/GEN/2/Rev.6
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املسامباة ا التعليم
املا ة  10ما االتفاقية
 - 72متتد مرحلة الدااسة األساسية اإللزامية ا مجيع أااضـي البلـد مـا سـا ـ سـن اة
ح االنتهاء ما مرحلة الدااسة الثان ملة ،مبما امللزم أملضا للدمبلة مباملقااعاة تعمـيم اخلـدماة
التعليمية ما املرحلة األمبلية بدءا مـا سـا أابـع سـن اة .مبالتعلـيم العـام ا األا نـتني علمـاين
مبااين جبميع مراحـج الدااسـة اإللزاميـة ،مبت ـد أملضـا خـدماة للتعلـيم اخلـاص ،ملـدخج ييهـا
أملضا أن اع التعليم الدمل  .مببالنسبة للتعليم اجلامعي العام مباجملاين ،هناك اـال مباسـع أمـام هـذا
الن ع ما التعليم بالبلد :ح اآلن هناك  48امعة عامة على الصـعيد الـ ا –م زعـة علـى
مجيع مقااعاة البلد -تقدم اانا تعليمـا عاليـا ،مبا بعـض احلـاالة مللقـدم اانـا التـدامل بعـد
التبرج .مبمنذ عام  ، 2007رى إنرـاء تسـع امعـاة مبانيـة ،ملرـكج البيـة البتـها اجليـج
األمبل ما امعاة األسرة(.)35
 - 73إن التيطيــة التعليم يــة ا األا نــتني عاليــة ــدا ســ اء بالنســبة للــذك ا أمب اإلنــاث،
مبخالل العقد األخري ظلت معـدالة اإلملـام بـالقراءة مبالكتابـة بـني الرـباس مـا كـال اجلنسـني
بالف ــة العمرملــة  25-15عامــا تزملــد علــى  99ا املائــة ،حيــس بليــت  100ا املائــة عــام
.)36(2011
 - 74مبترري البياناة عا مرااكة الذك ا مباإلناث املسجلة ا التعدا ال ا لعـام 2010
إىل أن نسبة اإلناث زا ة عا نسـبة  100ا املائـة ا مجيـع املنـااي التعليميـة بالبلـد ا مجيـع
مراحج التعليم عم ما ،حيس بليت نسبة  95،9ا املائة ا املرحلة االبتدائيـة مبنسـبة 106،6
ا املائة ا املرحلة الثان ملة.
 - 75مبعــالمبة علــى ذلــك ،يــإن حضــ ا اإلنــاث ا املرحلــة اجلامعيــة مباســع ــدا :يفــي
اجلامعاة العامـة بلـه تسـجيج اإلنـاث عـام  2011نسـبة  57.5ا املائـة مـا امـ ع الطلبـة،

__________
( )35اجلامعاة التسع املنر ة منذ عام  2007هـي:

Universidad del Chaco Austral, Universidad Nacional de Río

Negro, Universidad Nacional Arturo Jaureche, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional
de Jose C Paz, Universidad Nacional de Moreno, Universidad Nacional de Villa Mercedes, Universidad

.Nacional del Oeste, Universidad Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
( )36املصـداInforme 2012 Objetivos de Desarrollo http://www.politicassociales.gov.ar/odm/PDF/IP2012.pdf :
.del Milenio:
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مبنسبة  56.3ا املائة ا اجلامعاة اخلاصة ،مبترتفع النسـ بـني اخلـرجيني إىل  61.5ا املائـة
ا احلالة األمبىل مب  62.5ا احلالة الثانية(.)37
 - 76مبحس طخر البياناة ال أعداا مبزااة العل م مبالتكن ل يا مباالبتكاا اإلنتـا ي عـام
 ،2013تت ل املنظ مـة العلميـة ال انيـة مـا مـا ام عـه  46 929مـا البـاحثني مباحلاصـلني
على الزماالة املتفر ني الذي ملكرسـ ن هـ هم للبحـ ث مبالتنميـة ،منـهم  22 726ا ـال
مب 24 203امرأة .مبتبني تلك األاقام مب ـ مسـامباة بـني اجلنسـني علـى الصـعيد الـ ا ييمـا
خيتص بامل اا البررملة املكلفة بالعمج ا املنظ مة العلمية ال انية .مبتـبني أملضـا مب ـ تفـامبة
كـــبري بصـــد املـ ـ اا البرـ ـرملة املكرســـة إل ـــراء البحـ ـ ث ا اـــال تكن ل يـــا املعل مـــاة
مباالتصاالة ال ميثج الر ال ييها نسـبة  70ا املائـة مبالنسـاء نسـبة  30ا املائـة ،مبا بعـض
احلاالة تصج النسبتان إىل  80ا املائة مب 20ا املائة .مبمـا ناحيـة أخـرى ،ال مل ـد تفـامبة
بني اجلنسني ا الت زملع بني اهلي اة ،مبال ا مساااة البح ث.
 - 77مبتكرـ البيانــاة الســابقة أن مرــااكة اإلنــاث ا املســت ملاة التعليميــة العليــا أعلــى
كثريا مـا مرـااكة الـذك ا .بيـد أن تلـك املكانـة األيضـج نسـبيا الـ حتتلـها اإلنـاث ا اـال
التعليم ال تتجلى ا أ ائها اخج س العمج ،على النح امل ضح ييما بعد.
 - 78مبييما خيـتص ـا أمبصـت بـه اللجنـة ا ت صـيتها اقـم  ،34ملـر ييمـا مللـي تبيـان أبـرز
اإل راءاة مبالسياساة املطبقة ا السن اة األخرية بر ن التعليم مباملسامباة بني اجلنسني.
 - 79إن القــان ن اقــم  ،26.206/06املتعلــي بــالتعليم ال ـ ا  ،ملتضــما ضــما م ـ ا أل املنظ ـ ا
اجلنساين مبعدم التمييز ،على النحـ امل ضـح ا الفقـرة (مب) مـا املـا ة األمبىل مبالفقـرة ’ ‘5مـا
املا ة .)38(11
القان ن  26.150ال نـام الـ ا للتعلـيم اجلنسـي
مبخالل عام  ،2006أنرئ
الرـامج ،املطبـي بصـ اة إلزاميـة ا كـج مــا املرحلـة األمبليـة مباالبتدائيـة مبالثان ملـة مبا تــدامل
املعلمــني .مبانطالقــا مــا عمليــة اكتســاس مبحت ملــج املعــاا مبامل اقـ مبالقــيم املتعلقــة بــاحلق
اجلنســية مباإلزابيــة ،ملت ـ خى القــان ن أهــدايا منــها حتقيــي قــدا أك ـ مــا التكــاي ا العالقــاة
اال تماعية بني الر ال مبالنساء.
__________
( )37املصـــــدا:

http://informacionpresupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/Anuario%20de%20Estad%C3%

.ADsticas%20Universitarias%20-%20Argentina%202011.pdf
( )38املصدا.http://portal.educacion.gov.ar/?page_id=57 :
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 - 80مبأيضى القان ن  ،26.058املتعلي بـالتعليم الـتق  ،إىل إعـا ة صـيا ة التـدامل الـتق ا
مجيع أا اء البلد .مبقد أشري ا املا ة  40منه إىل التدابري اخلاصة ال ملضـما تطبيقهـا حصـ ل
الرباس ما اجلنسني على التدامل التق مبالزااعي مب مبام ذلك ا حـاالة اخلطـر اال تمـاعي
أمب عند مصا ية صع باة ا احلص ل علـى التلمـذة الصـناعية .مبأتكـد ا القـان ن أملضـا اعتـزام
اقـاذ تـدابري تسـتهد إ ااج املـرأة ا التـدامل الـتق املهـ  .مبمبيقـا لتعـدا املـدااس التقنيــة،
متثـج النســاء نسـبة  37ا املائــة مـا عــد البـة تلــك املـدااس البــاله عـد هم شـ 230 000
اال  ،مبهي نسبة قيد ر تتجامبز تااخييا  11ا املائة ا تلك املدااس(.)39
 - 81أنرــئ برنــام ” “Conectar Igualidadا نيســان/أبرملج  2010هبــد العمــج علــى
تعاا املدااس العامة مبايع قداااا مبخفض الفجـ اة الرقميـة مبالتعليميـة مباال تماعيـة ا البلـد
عا ارملي ت زملع احل اسي احملم لة على مجيع الطلبة مباملعلمني ا املـدااس الثان ملـة ،مبمـدااس
التعليم اخلاص ،مبمعاهد تدامل املعلمني اخلاضعة إل ااة الدمبلة .مبح اآلن ي تسـليم مـا ملزملـد
على  4،7ملي ن حاس س ،م ل ،ا م عدم ت اير بياناة مصنفة حس اجلنسني(.)40
 - 82مبتركج خطة االنتهاء ما املرحلتني االبتدائية مبالثان ملـة سياسـة تعليميـة تطبقهـا مبزااة
التعليم ،مبتسري على مجيع املنااي التعليميـة ا املقااعـاة .مبترمـي اخلطـة إىل تزمبملـد الرـباس
(ما سا  18عاما) مبالباليني اطـة ،ـد ة مكيفـة حسـ إمكانـاام مباحتيا ـاام ،تسـاعدهم
على االنتهاء ما ااستهم باملرحلتني االبتدائية مبالثان ملة(.)41
 - 83مبخـــالل كـــان ن الثاين/ملنـــاملر  ،2014لشـــا برنـــام عـــم الطلبـــة ا األا نـــتني
( )Progresarاملبصــص للطلبــة مــا الفتــرة العمرملــة  24-18ســنة ال ـذملا لــي ل ـدملهم عمــج
أمب ملعملــ ن بالقطــاع ــري الرمســي ،أمب ملتلقــ ن مرتبــا ملقــج عــا احلــد األ ين الكــاا للمعيرــة
( 4 400مبالا ا أملل ل/سبتم  ،)2014مبملعي أيـرا أسـرام ا ظـرمب مرـاهبة .مبمللقـدم
ا إااا ال نـام قـر ،اقتصـا ي شـامج قـداأل  600مبالا شـهرملا كـي ملـتمكا الرـباس مـا
بـــدء أمب م اصـــلة ااســـاام االبتدائيـــة ،أمب الثان ملـــة ،أمب مـــا بعـــد املرحلـــة الثان ملـــة ،أمب املهنيـــة،
أمب اجلامعيـــة .مبمـــا بـــني امـ ـ ع املقيـ ـدملا الـــذي بلـــه  945 000االـ ـ ا شـــهر ترـ ـرملا
األمبل/أكت بر  ،2014شـكلت اإلنـاث نسـبة  60ا املائـة ،ملتـرامب عمـر  79ا املائـة منـها
بــني  19مب  22عامــا .مبا ال قــت نفســه ،تعلقــت نســبة  26ا املائــة مــا الطلبــاة املتلقــاة
بالدااســة ا اجلامعــاة ،مبنســبة  24ا املائــة بدااســاة مــا بعــد املرحــة الثان ملــة مبالدااســاة

__________
( )39التعدا ال ا للمدااس التقنية مبالزااعية ،الفترة .)www.inet.edu.ar( 2011-2010

( )40املصدا.http://portales.educacion.gov.ar/conectarigualdad/ :
( )41املصدا.http://portal.educacion.gov.ar/?page_id=34 :
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املهنيــة ،مبنســبة  45ا املائــة إلهنــاء الدااســة الثان ملــة .مبتعلقــت نســبة ســة ا املائــة يحسـ
بإهناء الدااسة االبتدائية(.)42
تكاي املرأة ا حق

الت ظ

مبالعمج مباألما االقتصا ي مباال تماعي

املا تان  11مب  13ما االتفاقية
 - 84علــى الــر م مــا التقــدم احملــرز ييمــا ملتعلــي باملســامباة بــني اجلنســني ا اــال التعلــيم،
مب ان ـ التقــدم ال ـ ال ميكــا إنكااهــا ا س ـ العمــج ،مبا مرــااكة اإلنــاث ا مباشــرة
األعمال احلرة االقتصا ملة ،ما زالت املرأة األا نتينية ت ا ه عم ما قصيصا عم ملـا مبأيقيـا ا
ال ظــائ حــيا العمــج .مبر جيلـ خـ ل املــرأة إىل سـ العمــج معــه مرــااكة كــبرية مــا
الر ال على الصعيد العاملي ا الرعا ملـة مباملهـام امللزنليـة ،ممـا أيضـى إىل ظـ اهر مـا قبيـج العمـج
املضاع الي مي الـذي تقـ م بـه املـرأة ،حسـ مـا كرـ عنـه االستقصـاء املتعلـي باسـتعمال
ال قــت لعــام  .)43(2013مبا إاــاا زملــا ة نصــي اإلنــاث مــا مبظــائ القطــاع ــري الرمســي،
ترـيج املــرأة مبظــائ أقــج مرتبـة ا الســلك الرئاســي ،مبت ا ــه نقصـان الت ظـ مبالبطالــة ،ممــا
ملفضي إىل حص هلا ا املت سا على خج أقج ما الر ج ،ا م تصـني ذلـك الـدخج عم مـا
ب نه أعلى.
 - 85مبمـا مل ترـري البيانــاة الـ أعــداا مبزااة القـ ى العاملـة مبالعمــج مباألمـا اال تمــاعي
(الربــع الثــاين مبالثالــس مــا عــام  )2013إىل أن املــرأة متثــج نســبة  42ا املائــة مــا الســكان
النرطني اقتصا ملا ،مبنسبة  41.5ا املائـة مـا السـكان العـاملني ،مبلـدملها نسـبة نرـام قـداها
 47.1ا املائــة( ،)44مبنســبة عمــج قــداها  43،1ا املائــة( ،)45مبنســبة بطالــة قــداها  8،5ا
املائة( .)46مبعالمبة على ذلك ،متثج النسـاء أ لبيـة ا مبظـائ القطـاع العـام ،مبأقليـة ا مبظـائ
القطاع اخلاص ،مبح كـان ن األمبل /ملسـم  2013بليـت النسـبة  54.7ا املائـة ا احلالـة
األمبىل مب 32ا املائــة ا احلالــة الثانيــة( .)47مبا هــذا اإلاــاا أ ا ــت األا نــتني ا أهــدايها
ال انية الرامية إىل حتقيي املسامباة بني اجلنسني كهد مـا األهـدا اإلمنائيـة لنيلفيـة”،حتقيـي

__________
( )42املصدا.www.progresar/anses.gov :

( )43املصدا.http://www.indec.mecon.gov.ar/nuevaweb/cuadros/novedades/tnr_04_14.pdf :
( )44حلسبت كنسبة م ملة للسكان النرطني اقتصا با ما ام ع السكان.
( )45حسبت كنسبة م ملة للسكان العاملني ما ام ع السكان.
( )46حسبت كنسبة م ملة للسكان العاالني ما ام ع السكان النرطني اقتصا ملا.
( : )47نررة احلالة اجلنسانية على امل قع .http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/genero/estadisticas.asp
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تكــاي أك ـ بــني اجلنســني حبل ـ ل عــام  2015عــا ارملــي حتســني مرــااكة املــرأة ا اجملــال
االقتصا ي مبخفض الفج ة ا املرتباة بـني الر ـال مبالنسـاء إىل  20ا املائـة ،مباإلبقـاء علـى
مست ملاة املسامباة بني اجلنسـني احملققـة حـ عـام  2000ا ،ـيا التعلـيم“ .مبترـري البيانـاة
ا ألخـرية ا هـذا الصـد (الربـع األخـري مـا عـام  )2013إىل أن الفجـ ة بـني الر ـال مبالنسـاء
العاملني عمالة تامة ،حس مت سا الدخج ،بليـت نسـبة  13.3ا املائـة ا الربـع الثـاين مـا
عام  ،2013بيد أهنا كانت أكثر اتساعا بسب العمالة الناقصـة ،حيـس إن املـرأة ،حسـ مـا
أشري إليه ما ق بـج ،تعـاين مـا العمالـة الناقصـة نتيجـة حتملـها أعبـاء إضـايية بـ اء العمـج املـلزنيل
مبتقدر الرعاملة(.)48
 - 86مبحسـ االستقصــاء املتعلــي بالعمــج بــدمبن أ ــر مباســتعمال ال قــت املطبــي كنمـ ذج
لالستقصــاء الســن ي لنيســر املعيرــية ا احلضــر –عــا ارملــي املعهــد الــ ا لاحصـــاءاة
مبالتعدا  -بليت ،خالل الربع الثالس ما عام  ،2013نسبة املرااكة ا العمج املـلزنيل 88.9
ا املائة بني النساء مببالكا نسبة  58.2بني الر ال ،مبتتطل ساعاة إضـايية ت سـا قـداأل
 6.4ســاعاة مــا النســاء ،مب 3.4ســاعاة يحس ـ مــا الر ــال .مبعليــه ،يبالنســبة لل قــت
املستير ا األعمال اال تماعية ،تتعلي ما مت سا الساعاة الي مية املبصصة للعمـج بـدمبن
أ ر ( 3.9ساعاة) نسبة  76ا املائة بالنساء ،مببالكا نسبة  24ا املائة بالر ال(.)49
 - 87مبعلـى مـداا التـااملخ ظــج العمـج املـلزنيل مبأنرـطة الرعاملــة مـرتبطني باإلنـاث ،مبمــا زاال
كذلك .مبح عندما مل ي تلك املهام أارا ثالثة مقابـج أ ـر ،يـإن النسـاء ملرـكلا اليالبيـة
العظمــى مــا الق ـ ى العاملــة ييهــا .مباــدا اإلشــااة ا هــذا الصــد  ،مبييمــا ملتعلــي بالت صــية
اقــم  36الصــا اة عــا اللجنــة ،إىل القيــام عــام  2013بســا القــان ن  26.844املتعلــي بالنظــام
اخلــاص لعق ـ عمــج العــاملني ذمبي احلــاالة اخلاصــة ،الــذي ملتضــما ت ســيع نطــا حق ـ
العامالة باخلدمة امللزنلية مبمسامباة حق قها االقتصا ملة مباال تماعية بيريها ما العاملني لـدى
تس ـ ملة حالــة عملــها ،مبإ اا هــا ا الت ـ مني اال تمــاعي مبالضــمان اال تمــاعي .مبا اآلمبنــة
األخــرية أصــبح إ بااملــا علــى اس العمــج عمــج ت ـ مني ضــد خمــاار العمــج لصــاا العــامالة
باخلدمة امللزنلية.
 - 88مبا طذاا/مااس  ،2014صدقت احلك مة األا نتني أمام مكت العمـج الـدمبيل علـى
اتفاقيــة العمــج الالئــي للعمــال امللزنلــيني لعــام ( 2011اقــم  .)189مبهبــذا الت قيــع أصــبحت

__________
( )48املصدا ،http://www.politicassociales.gov.ar/odm/PDF/IP2012.pdf :مباملصدا نفسـه مب Informe País Informe
.2012-ODM

( )49املصدا.http://www.indec.mecon.gov.ar/nuevaweb/cuadros/novedades/tnr_04_14.pdf :
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األا نــتني الدمبلــة العضـ الثالثــة عرــرة ا مكت ـ العمــج الــدمبيل مبالدمبلــة الســابعة ا أمرملكــا
الالتينيــة الـ تصــد علــى تلــك االتفاقيــة الراميــة إىل حتســني أح ـ ال معيرــة مبعمــج عرــراة
املالملني ما العاملني باخلدمة امللزنلية ا العار.
 - 89مبا إااا نف مساا اإلقراا حبق العاملني اال تماعية مبمحاملـة تلـك احلقـ  ،جيـدا
اإلشااة إىل أنـه ا اجملـال الرملفـي ـرى سـا القـان ن  26.727املتعلـي بالعمـال الـزااعيني الـذي
ملقضي بتررملع دملد اصـ ص عقـ العـاملني مبالعـامالة .مبميثـج ذلـك تقـدما مهمـا بالنسـبة
للعمال امل قتني الذملا هم أضع شرحية ا القطاع الرملفي( .)50مبمـا مل يـإن العمـال الـزااعيني
مــدا ني ا قــان ن عق ـ العمــج مــع ضــمان مجيــع حق ـ قهم .مبملعتــر القــان ن حبــدمب نيــا
لني ا قراها اجملل ال ا للعمج الزااعي مبال تقج عا احلد األ ين لني ا الكـاا للمعيرـة
( 4 400مبالا ا أملل ل/ســـبتم  ،)2014مبحيـــد أملضـــا يتـــراة مبأمـــاكا يـــع األ ـ ـ ا.
مبعــالمبة علــى ذلــك ،تقــراة الظــرمب املالئمــة للصــحة مباألمــا مبالســكا للعــاملني الــزااعيني
الذملا ملزملد عد هم على  900 000عامج(.)51
 - 90مبما بني األمبل ملاة األخرى حتسني ظـرمب حيـاة السـكان ،ال سـيما األافـال .مبمـا
بــني املبــا ااة ال ـ أحــدثت ت ـ ثريا كــبريا ا هــذا الصــد القيــام عــام  2009بإنرــاء العــالمبة
الراملة للطفج ال أضيفت إليها عـام  2011العـالمبة الرـاملة مقابـج احلمـج .مبقـد خلصصـت
العالمبتان للنساء العااالة عـا العمـج أمب العـامالة ا القطـاع االقتصـا ي ـري الرمسـي مب/أمب
ا اخلدمة امللزنلية ري املسجلة .مبتت خى منظ مة محاملة الطف لة تطبيي خطة التحصـني اإللزاميـة
مباملساعدة علـى االخنـرام ا الدااسـة .مببـالنظر إىل تزاملـد نسـبة النسـاء العـائالة لنيسـر ،يـإن
العــالمبة الرــاملة املــذك اة تقــدم هلــا مصــداا مهمــا مــا مصــا ا قفي ـ الع ـ ء االقتصــا ي
مبكذلك اإلقراا حبق قها مبحق أبنائها .مبتلديع العالمبة الراملة لنيم ،مـا ر ملثبـت األس أنـه
ملت ـ ىل اإلعالــة .مبحس ـ البيانــاة ال ـ أعــداا اإل ااة ال انيــة للضــمان اال تمــاعي عــا عــام
 ،2013حيصج على العالمبة الراملة مقابج احلمج  160 000مـا املسـتحقاة ،بينمـا حيصـج
على العالمبة الراملة للطفج  3.5ملي ن ما املستحقني(.)52
__________
( )50ميثج القان ن  26.727أهم تقدم ،رز ا اال الق انني الرملفية منـذ قـان ن العمـال الـزااعيني الصـا ا عـام 1944
مبقان ن عمال احلصا الصا ا عام  1947مباملكمِّج هلذا القان ن.

( )51ترتفــع مســت ملاة العمــال ــري النظــاميني ا القطــاع إىل نســبة  62ا املائــة ،بينمــا ملبلــه املت ســا علــى الصــعيد
ال ـ ا نســبة  34.3ا املائــة ،مبا بعــض املنــااي تبلــه نســبة عــدم الثبــاة ا العمــج  85ا املائــة (املصــدا:
.)www.trabajo.gov.ar
( )52املصدا.http://www.anses.gob.ar/asignacion-universal/asignacion-embarazo-149 :
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مبييما ملتعلي بالت صية اقم  36الصا اة عا اللجنة ،مبايقت مبزااة العمج على برنـام
دملــدة للمــرأة“ املبصــص لتــدامل
التكــاي مبالتســامبي ا يــرص التــدامل امله ـ ”مبظــائ
النســاء علــى األنرــطة ــري التقليدملــة بييــة اإلســهام ا حتســني إمكانــاة التحــاقها بال ظــائ ،
مبترــجيع إ اا هــا ا سـ العمــج (القــان ن  .)MTEySS 1553/2010مبخــالل عــام ،2013
استدعى ال نام  500امـرأة لتداملبـها علـى اجملـال اجلنسـاين مبميكانيكـا السـياااة ا سـة
م اقع بالبلد :كاسريمبس مبيل انسي بـااملال (مقااعـة بـ ملن أملـرس) ،مببياـا مااملـا (ك ا مببـا)،
مبسالتا (سالتا) ،مبمدملنة ب ملن أملرس ذاة احلكـم الـذا  .مبالصـ اة العامـة للرـاباة  50-ا
املائة منها ملترامب عمـرها بـني  19مب 25عامـا -ت ضـح أن البيتـها ( 66ا املائـة) أكملـا
على األقج م رحلة الدااسـة الثان ملـة .مبسـة خصيصـة أخـري جيـدا إبرازهـا هـي أن نصـ عـد
النســاء الــال أهنــني الــدمباة التداملبيــة لــي لـدملها أافــال .مبقــد ي تــدامل مــدايب ميكانيكــا
الســياااة علــى املنظ ـ ا اجلنســاين كــي ملتمكن ـ ا خــالل عمليــة التــدامل مــا التعــر علــى
التباملناة اجلنسانية ال ملتعني مبضعها ا االعتباا تيسريا للتدامل  .مبي أملضـا تـدامل املـداباة
مباملدابني احملليني حتقيقا هلـد مضـاع هـ املضـي قـدما ا تـدامل النسـاء مبحتدملـد اجلهـاة
احملليــة ذاة الصــلة مل اصــلة العمــج ا هــذا اجملــال(( )53انظــر املريــي التاســع  -مبزااة العمــج
مبالضمان اال تماعي).
 - 91مبا تر ـرملا األمبل/أكت ـ بر  2014لشــنت أمبل مباة تداملبيــة يعليــة للعــاملني ب ـ زااة
العمج على تطبيي املنظ ا اجلنساين ا س العمج .مبالير ،ما ذلك التدامل هـ أن ملـداج
م ظف الـ زااة املنظـ ا اجلنسـاين ا مهـامهم الي ميـة املتعلقـة بالعمـج ،إضـاية إىل اي ـة مبسـيلة
للترامبا مباإلاشا بصد املهمة مبما مل ترجيع التعـر علـى اجلهـاة ذاة الصـلة بامل ضـ ع
ا كج مكان.
 - 92مبتت ىل مبزااة العمج ترييج مكت اإلاشا بر ن العنـ ا ،ـيا العمـج الـذي عـاجل
 9 000ال ما الباة املر اة املقدمة مـا العمـال ،أسـفرة نسـبة  80ا املائـة منـها عـا
تقدر شك ى امسية .مبما بني ام ع الركامبى ال تلقاها املكت على مداا الـزما ،تعلقـت
نسبة  10ا املائة منها بالتحرش اجلنسي .مبخالل عام  2014حس املكت علـى إبـرام صـك
التزام ما أ ج العمج الالئي اخلايل ما العن ا ،ـيا العمـج انضـم إليـه  115مـا املنظمـاة
النقابية مباحتا اة أاباس العمج.
__________
( )53ميكــــا االاــــالع علــــى املــ ـ ا املتعلقــــة بتلــــك التجربــــة علــــى املــ ـ قعنيhttp://www.trabajo.gov.ar/left/ :
 estadisticas/genero/estudios.aspمب .http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/genero/estadisticas.asp
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 - 93مبييمـــا خيـــتص حبماملـــة حقــ العمـــال ،ملســـري ا األا نـــتني قـــان ن عقــ العمـــج
 20.744/74الذي ملرسي مبا بـاة مبحقـ أابـاس العمـج مبالعـاملني ،مبملكلـ مبزااة العمـج -
ييما خيتص بتطبيي القان ن -هام التفتي مبالرقابة .مبمل م كج يـرع مـا يـرمبع النرـام اتفاقـا
مجاعيا بر ن العمج –تعتمدأل الـ زااة ييمـا بعـد -مبملتفـامب ،حـ ل ترـكيج جلـان حـرة سـن ملة
ذاة متثيج متكايئ .مبحيـي للعـامالة املسـجالة احلصـ ل علـى أ ـازة أم مـة مدي عـة األ ـر
ال تقج عا ثالثة أشهر – مع إمكانية متدملـدها حسـ املتفـي عليـه ا كـج اتفـا مجـاعي مل مـه
القطاع  -مبمتتد ح ستة أشهر إضايية بدمبن أ ر ،مـا ام ال الـدان لـدملهما احلـي ا احلصـ ل
علــى إ ــازة أســب عية ملــدة ملـ مني .مباي ــة إلمكانيــة تقــدر الرضــاعة الطبيعيــة ،حيــي للعــامالة
احلص ل على يتر ااحة ملدة نص ساعة مل ميا خالل السنة األمبىل مـا عمـر امل لـ  .إضـاية
إىل ذلــك ،ملتلقــى سـ اء األمهــاة أمب اآلبــاء ،ا حــاالة املرت ـ املــنبفض أمب شــبه املــنبفض،
عالمبة نقدملـة حك ميـة عـا كـج افـج حـ ملبلـه سـا  18عامـا .مبا حـاالة املرتـ املرتفـع
أمب شــبه املرتفــع ،ملك ـ ن إزــاس أبنــاء أمب تك ـ ملا أســرة ســببا مــا األســباس ال ـ تتــيح خفــض
الضرائ املفرمبضة على الدخج(.)54
 - 94مببالنســـبة ملسـ ـ لة احلقـ ـ ا الضـــمان اال تمـــاعي املب لـــة للعـــاملني مبالعـــامالة،
اعتمــدة ا أملل ل/ســبتم  2014قاعــدة تنظيميــة دملــدة اصــ ص الضــمان اال تمــاعي
بــها احلص ـ ل علــى
للعــاملني ا األعمــال احلــرة ،مبا حالــة العمــج حلســاس اليــري ،ملتــا
اســتحقاقاة الضــمان اال تمــاعي ألمبل ــك األشــباص الـذملا ملبليـ ن ســا التقاعــد ( 60عامــا
للنساء مب  65عاما للر ال ) الذملا تقـج مـدة سـدا اشـتراكاام عـا الفتـرة املطل بـة مبهـي 30
عاما .مبقد أتا تطبيي تلك السياسة ا السن اة السابقة تس ملة اشـتراكاة األشـباص الـذملا
ر ملسد مبا تلك االشتراكاة ا إااا عمج امسـي ،مـا قبيـج حالـة النسـاء الـال ملقمـا بعمـج
اباة البي ة .مبهلذا ملطلي علـى مبسـيلة التسـ ملة املـذك اة ”املعـاش التقاعـدي اخلـاص بربـاة
البي ة“ ال أتاحت لقرابة ملي ين امرأة احلص ل على معاش تقاعدي منذ عام  2007مبحـ
اآلن.
 - 95مبادا اإلشـااة إىل أن مبزااة العمـج لـدملها هـيكالن إ ااملـان خمتصـان سـائج املـرأة ا
،يا العمج اا :اللجنـة الثالثيـة املعنيـة بتكـاي الفـرص بـني الر ـال مبالنسـاء ا ،ـيا العمـج،
مبجلنــة تنســيي حتقيــي التكــاي اجلنســاين مباملســامباة ا الفــرص ا العمــج .مبتقـ م الـ زااة مباملــا
بإعدا بياناة مبإ راء حب ث بصد حالة النساء ا ،يا العمـج ،ميكـا االاـالع عليهـا قـع
ال زااة على شبكة اإلنترنت للحص ل على املعل ماة الالزمة ا هذا الصد .

__________
( )54ميكا احلص ل على مزملد ما املعل ماة بامل قع. y www.afip.gob.arwww.anses.gob.ar :
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تكاي املرأة ا احلص ل على الرعاملة الصحية
املا ة  12ما االتفاقية
 - 96مكت الصحة مباحلق

التابع للمجل

ال ا املع بر مبن املرأة

ا شــبام/ي املر  ،2013مــا خــالل اتفــا بــني اجمللـ الـ ا املعـ برـ مبن املــرأة،
التابع للمجل ال ا للسياساة اال تماعية امللحي كتـ الرئاسـة ،مبمبزااة الصـحة ،أنرـئ
مكت الصحة مباحلقـ التـابع للمجلـ الـ ا املعـ برـ مبن املـرأة ،هبـد التـرمبمل لتنفيـذ
السياساة العامة ا اجملتمـع احمللـي مباملنظمـاة مبامل سسـاة املتصـلة حبصـ ل النسـاء مباألافـال
مبالرباس على الرعاملة الصحية.
مبملتــ ىل املكتــ احلكــ مي املـــذك ا أابعـــة مهـــام ،ـــد ة ب ضــ هـــي( :أ) تنظـــيم
ا تماعــاة إقليميــة مبعلــى صــعيد املقااعــاة مباحملليــاة تعقــدها املنظمــاة ال ـ تعمــج لصــاا
حق املرأة ،مبت يري التدامل مبالت هيج .مبح اآلن عقـدة  200حلقـة عمـج سـاعدة علـى
ت عية ما ملزملد على  6 000مـا النسـاء مبا لر ـال ،ـا ملرـمج املسـ مبلني عـا منظ مـة الصـحة
علــى مجيــع مســت ملااا ،خص صــا بصــد خفــض مبييــاة األمهــاة مبالقضــاء علــى العنـ ضــد
املرأة؛ (س) تنفيذ محالة مبإصداا منر ااة مبت زملـع مـ ا هبـد الت عيـة مبنرـر املعل مـاة؛
(ج) إ راء حب ث عا ارملي منظ مة الصحة بصد مدى حص ل املرأة على الرعاملـة الصـحية؛
( ) شا مبا ااة مبتقدر اإلاشا ا اجملالني القـان ين مبالـتق هبـد مراعـاة املنظـ ا اجلنسـاين
ا حــاالة العن ـ املتصــلة نظ مــة الصــحة (ا حــاالة ال ـ ال ة مبالصــحة اإلزابيــة مبالعن ـ
اجلنسي مبامل سسـي) .مبقـام اجمللـ الـ ا املعـ برـ مبن املـرأة ،بالتنسـيي مـع برنـام سـ ماا
( ) SUMARالتابع ل زااة الصـحة ،بإعـدا مك نـاة الـدمباة الدااسـية الـ سـتجري مـا بعـد.
مبعالمبة على ذلك ،مل ز ما بني امل ا املنتجة مبضع ليج ”القائم ن مبالقائمـاة علـى التـرمبمل
للصحة ا إاـاا املنظـ ا اجلنسـاين“ مب”النمـ ذج التـداملل“ املعـد بـدعم مـا مكتـ صـندمب
األمم املتحدة للسكان ا األا نتني.
احلق

اجلنسية مباإلزابية

ييما خيتص بالنساء مبالفتيـاة يـإن ممااسـتها حلقـ قها اجلنسـية مباإلزابيـة نقطـة ذاة
أايــة خاصــة ا اــال الصــحة .مبخــالل عــام  2013أنرــئ ال نــام الـ ا للصــحة اجلنســية
مباإلزاس املنضـبا( .)55مبهبـد إحااـة اللجنـة علمـا جب انـ التقـدم احملـرز ا مسـ لة احلقـ
__________
( )55املصدا.http://www.msal.gov.ar/saludsexual/ :
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اجلنسية مباإلزابية ا األا نـتني ،اـدا اإلشـااة إىل التقرملـر السـن ي لعـام  2013الـذي أعـدأل
ال نـــام املـــذك ا (( )PNSSyPRانظـــر املريـــي العاشـــر –ال نـــام الـ ـ ا للصـــحة اجلنســـية
مباإلزاس املنضبا).
مبما بني األهدا

املت خاة ما مللي:

• ال ص ل إىل أعلى مست ى للصحة اجلنسية مباإلزابية بني السكان هبـد متكينـهم مـا
اقاذ القراااة ا حرملة مببال متييز أمب عن .
• خفض حاالة مبيياة األمهاة مباألافال بسب األمرا.،
• منع حاالة احلمج ري املر س ييه.
• الترمبمل للصحة اجلنسية لدى الرباس مبالراباة.
• اإلســهام ا منــع األمــرا ،املنق لــة نســيا ،مبيــريمبس نقــص املناعــة البر ـرملة/اإلملدز،
مبأمرا ،األعضاء التناسلية مبالثدي ،مبكر تلك األمرا ،مبكرا.
• ضمان حص ل مجيع السكان علـى املعل مـاة ،مبالت يـه ،مبال سـائج مباخلـدماة ييمـا
خيتص بالصحة اجلنسية مباإلزاس املنضبا.
• متكني اإلنـاث مـا املرـااكة ا اقـاذ القـراااة املتصـلة بصـحتها اجلنسـية مباإلزـاس
املنضبا.
مبمل ير ال نام اانا مبسائج منـع احلمـج ،مباملـ ا الالزمـة للتـدامل مبنرـر املعل مـاة،
مبخدماة املساعدة املقدمة ا إااا املنظ مة العامة الفرعية للصحة.
مبملسري اآلن ا األا نتني قان ن ”ال ال ة بص اة إنسـانية“ ،القـان ن  ،25.929الـذي
ملراعي حق املرأة ا أثناء ال ال ة ،مبالقان ن  26.130املتعلي بربا قنا يال س ا حالـة املـرأة
مبالقنــاتني القــاذيتني أمب القنــاتني املن ـ ملتني ا حالــة الر ــج .مبخــالل عــام  ،2007أ اج مبزملــر
الصحة ،بالقراا اقم  ،232تطبيي منع احلمج باستعمال اهلرم ناة ا حالـة الطـ اات ،ضـما
ال نام الطل اإللزامي ،ك سيلة ما مبسائج منع احلمج باستعمال اهلرم ناة.
مبخــالل عــام  ،2011أت اج التحصــني ضــد ال ـ ام احلتليمــي البرــري ضــما اجلــدمبل
الــزم للتحصــني علــى الصــعيد الـ ا  ،بص ـ اة اانيــة مبإلزاميــة للفتيــاة مــا ســا  10عرــر
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سن اة ،بصر الن ظر عا حص هلا علـى تـ مني اـل ا تمـاعي ،مبهـ متـا ا مجيـع مراكـز
التحصني مباملسترفياة العامة ا البلد(.)56
مب رى خـالل عـام  2013سـا القـان ن  26.862املتعلـي باملسـاعدة علـى اإلخصـاس.
مبملضما ذلك القان ن حي مجيع النساء ا احلصـ ل اانـا علـى مجيـع ال سـائج العلميـة الكفيلـة
باملساعدة على اإلخصاس(.)57
مببرنــام  SUMARهـ برنــام تطبقــه علــى الصــعيد االحتــا ي مبزااة الصــحة ،مبملـ ير
ت مينا صحيا عاما ا مجيع أا اء البلد ،مبحيسا ن عية الرعاملة املقدمـة إىل السـكان الـذملا لـي
لـدملهم تـ مني اــل ا تمــاعي .مبملتـ خى ال نــام أساســا اإلســهام ا خفــض مبييــاة األمهــاة
مباأل افـال ،مبتكثيـ اعاملــة صـحة األافـال ا مجيــع مراحـج الدااسـة مبخــالل يتـرة الرــباس،
مبحتسني الرعاملة الصحية الرـاملة املقدمـة إىل املـرأة ،مبخفـض حـاالة ال ييـاة نتيجـة سـراان
الــرحم مبســراان الثــدي ،مبالتــرمبمل ل ضــع ضـ ابا ملنــع تلــك احلــاالة .مبخــالل عــام 2012
رى ت سيع نطا تلك السياسة ،املبصصة أساسا للنساء احل امج مباألافال ما سا الـ ال ة
مبحـ ســا ـ ســن اة ،كــي ترــمج األافــال مــا ســا ســت ســن اة إىل تســع ســن اة،
مبالرباس مبالنساء ح سا  64سنة ،حيس تيطي حاليا  9.5مالملني مـا األا نتينـيني (نسـاء
مبشباس مبأافال ما سا ال ال ة مبح سا تسع سن اة) .مبملرمج ذلك ال نام حاليـا مجيـع
النساء الال حيصلا على العالمباة الراملة ،مباملستحقني ضما برنام .)58( Progresar
مبملتم أملضا ا إااا ال نام الـ ا للصـحة اجلنسـية مباإلزـاس املنضـبا ترـييج خـا
هاتفي ااين تقدم ما خالله الرعاملة مباإلاشا بصـ اة سـرملة مـا انـ  18مـا املتبصصـني
املت ايرملا حاليا لالستماع إىل الباة املر اة ع اهلات ما املـ اانني .مبترـري طخـر البيانـاة
املتاحة عا عام  2013إىل أن نسبة  64،4ا املائة مـا املكاملـاة اهلاتفيـة عـ تلـك اخلطـ م
اهلاتفيــة مبا ة مــا نســاء معظمهــا مــا الرــرحية العمرملــة  19-15ســنة ،بصــد مبســائج منــع
احلمج مباص ص اجلدمبل الزم ال ا للتحصني ( 64،2ا املائة) .مبتعلقت الباة املرـ اة
مــا الر ــال بفــريمبس نقــص املناعــة البر ـرملة مب ــريأل مــا األمــرا ،املنق لــة باالتصــال اجلنســي
( 44،5ا املائة) ،مبالتدخني ( 47،7ا املائة).
__________
(.http://www.msal.gov.ar/index.php/programas-y-planes/185-vph )56

( )57املصدا:
( )58املصــــــــــــــــــــداhttp://www.msal.gov.ar/sumar/index.php?option=com_content&view=article&id=476:el- :
.programa-sumar
.http://bit.ly/1dNJk4V
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مبييمــا خيــتص بطل ـ اللجنــة تقــدر معل مــاة عــا الرــباس ،اــدا اإلشــااة إىل أنــه
حس األاقام ال أعدها ال نام ال ا للصحة اجلنسية مباإلزاس املنضبا عـا عـام 2013
يإن نسبة  30.12ا املائة ما املسترفياة ،مبنسبة  27.3ا املائـة مـا مراكـز تقـدر الرعاملـة
الصــحية األمبليــة ،ملقــدمان خــدماة الرعاملــة الالزمــة للرــباس .مبترــري األاقــام املطلقــة إىل أن
 228مسترــفى إىل ان ـ  1 730مركــزا مــا املراكــز املــذك اة ملق مــان بتقــدر خــدماة
الصحة اجلنسية مباإلزابيـة إىل الرـباس .مبهنـاك أابـع مقااعـاة تقـدم ييهـا مجيـع مسترـفياة
املقااعة خدماة إىل الرباس ،إىل ان سـت مقااعـاة تقـدم ييهـا مراكـز الرعاملـة الصـحية
األمبلية تلك اخلدماة.
مبما ناحية أ خـرى اـدا اإلشـااة إىل أنـه ي عـا ارملـي اجمللـ الـ ا املعـ برـ مبن
املرأة  -مبا إااا اتفا التعامبن بني امل سساة مبمبزااة الصحة -إعـدا سلسـلة مـا سـجالة
إعالمية عا الصحة ما املنظ ا اجلنساين تعاجل مبحتلج بص اة مرتركة الطلبـاة مباالسترـاااة
مبالر ا ج ال اا ة ع النظام امل حد لتقدر الرعاملة الصحية ع اهلات .
مبيياة األمهاة
حس ـ مــا مبا ا تقرملــر األا نــتني املقــدم عــام  2012بصــد األهــدا اإلمنائيــة
لنيلفية ،الذي أعدأل اجملل ال ا املع بتنسـيي السياسـاة اال تماعيـة ،التـابع ملكتـ ائاسـة
الدمبلة يإن :معدل وفيات األمهات يشكل مشرك ا يسكيا قييكيم مسك ال اا لكافش واا يك
اابش ي اجمل ع .ويُعكىل لاكإ ح كد كب ح يتكني يك ع كدوب قكدة وك كد اامك
ا ض ان صال اا ساء لى األمام اآلم  .ومن و قلإ ااعاام ميلن اإلركا ح اصصكال
لى اا اي ااطبي اجليد خالل رىت امل ا ك امله ك و وقكاف اا ذييك امل اةكب واصصكال لكى
اااةا املأمات واافعاا ق ظيم اخلصاو (ااصفح .)59()59
مبقــد بلــه خــالل عــام  2010معــدل مبييــاة األمهــاة ا األا نــتني  44حالــة لكــج
 100 000م لــ حــي ،مبظــج مســتقرا نســبيا خــالل الفتــرة  2010-1990ا ــم بعــض
التذبذس بني معدل أ ين قداأل  35حالة لكج  100 000م ل حـي (عـام  )2000مبمعـدل
أقصــى قــداأل  55حالــة لكــج  100 000م لـ حــي (عــام  )2009الــذي مبقــع نتيجــة مببــاء
انفل نزا .H1N1
مب اء أملضا ا التقرملر أن:
__________
( )59املصدا.http://www.politicassociales.gov.ar/odm/PDF/IP2012.pdf :
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لى مكدا اا كا يت ق علكا ةااك اافيك ااك قفضك
ي ث األةباب ريا ا األ ج
ح ككدا اصصككال لككى وةككا م ككع اص ك و ككدا فاي ك املعلامككات ككن ااصككح اجل سككي
واإلجناب .وميث اإلجهاض ي د األةباب اا يسي وفيات األمهاتو يك ميثك تسكب 21
املا من جم اع ااافيات املسجل اا  .2010وقفاق ت قلإ ااظاه و رك ا ااكدخ
امل خفضو اا يصب فيها اإلجهاض ي ث خطكا وسكبا ااظك و ريك املسك ي ااك ك
فيها.
إن ممااســة اإل هــا، ،ظـ اة قان نــا ا األا نــتني باســتثناء احلــاالة الـ ال تلفــر،
عق بة عليها ،حس نص املا ة  86ما قان ن العق باة مبهي:
يوال -ج اؤه هبد جت ا خط لى يا يو صح األاو ال دا اايد
اخلط واةا يخ ل.

لى جت كا لاكإ

ثاتيا -لا ت ج اص ن اري صاب يو ه إ ض ام ي معاقك له يكا يو وبااك يليكا .ويك ع
هيه اصاا اصصال لى ماافي ممثلها ااياتاين لى ج اء اإلجهاض.
مبا ضـ ء مب ـ تفســرياة متعــد ة مبمتناقضــة بصــد الفقــرة الثانيــة تفضــي مبمــا إىل
خض ع حاالة اإل ها ،ري احملظ اة للمالحقة القضـائية ،أاسـت احملكمـة العليـا للدمبلـة ا
يت ى حدملثة أصدااا ا طذاا/مااس  2012بصد امل ض ع ثالثة ق اعد مباضحة:
• حي ل الدست ا األا نتي مبمعاهداة حق اإلنسـان مبن يـر ،عق بـة علـى عمليـة
اإل ها ،الـ ارملهـا امـرأة مبقعـت ضـحية لال تصـاس ،مبلـي يقـا علـى العمليـاة
ال ارملها النساء امليتصـباة الـال ملعـانني مـا أي نـ ع مـا أنـ اع اإلعاقـة الذهنيـة،
مراعــاة ملبــا ت معاملــة األيــرا بص ـ اة متكاي ــة مبص ـ ن كرامتــهم ،مبمراعــاة للمبــا ت
القان نية.
• ضرمباة أال ملستلزم األاباء ا أي حالـة مـا احلـاالة إذنـا قضـائيا إل ـراء هـذا النـ ع
ما عملياة اإل ها ،،مبملكفي ا هذأل احلالـة اإلقـراا الرمسـي املقـدم مـا الضـحية أمب
ما ممثلها القان ين.
• ملتعني على القضاة التنحي عا نظر القضاملا املري عة ضد إ راء العملياة املذك اة.
مب اء ا الفت ى املـذك اة أن العمليـاة اإل ااملـة الـ تعطـج إ ـراء عمليـة اإل هـا،
القان نيــة لــي يحسـ ترــكج تناقضــا مــع االلتزامــاة ال اقعــة علــى كاهــج الــدمبل إزاء مجيــع
املا ة  7ما اتفاقيـة البلـدان األمرملكيـة ملنـع العنـ ضـد املـرأة مبمعاقبـة
ضحاملا العن ،
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مرتكبيه مبالقضاء عليه ،املعتمدة بالقـان ن  ، 24.632مبلكنـها قـد تعتـ أملضـا ا حـد ذااـا عنفـا
ما امل سساة باملعىن ال اا ا القان ن ( 26.485املا تان  3مب.)6
مبعالمبة على ذلك ،يإنفاذا ملا ذتكر طنفا ،مل صـي القضـاة السـلطاة ال انيـة مبسـلطاة
املقااعاة بتطبيي برت ك الة على املسترفياة تسـتهد تـ يري الرعاملـة لعمليـاة اإل هـا،
ــري احملظـ ا لريــع احلـ ا ز الـ حتـ ل مبن احلصـ ل علــى اخلــدماة الطبيــة .مبمل صـ ن أملضــا
ب ضع نظام ملتيح للعـاملني الصـحيني ممااسـة اسـتنكا الضـمري شـرملطة أال ملتحـ ل إىل عنصـر
تعطيج أمب ت يج ملفضـي إىل تقـ ملض اعاملـة املـرأة السـاعية إىل إ ـراء عمليـاة اإل هـا ،ـري
احملظ ا.
مباستكماال ملا ذكر طنفا ،جيري تطبيي ” ليـج حتسـني الرعاملـة بعـد اإل هـا “،الـذي
أعدتــه مبزااة الصــحة عــام  ،2005مباعتلمــد بــالقراا  .2005/989مبملقضــي الــدليج بضــرمباة
إ ااج تقدر الرعاملـة ا حالـة حـدمبث مضـاعفاة نتيجـة اإل هـا ،ضـما احلقـ اإلزابيـة،
كجــزء ال ملتجــزأ مــا حقـ اإلنســان ال ا بــة للمــرأة مبك ا ـ مــا مبا بــاة مجيــع املهنــيني
العاملني ا اال الصحة.
مبخـــالل عـــام  ،2010مببعـــد إعـــالن ال نـــام الـ ـ ا للصـــحة اجلنســـية مباإلزـــاس
املنضبا ،شهدة مقااعاة البلد حتدملس مبنرـر الـدليج الـتق لرعاملـة حـاالة اإل هـا ،ـري
احملظ ـ ا ،املعــد عــام  .2007مبملتنــامبل ذلــك الــدليج اإلاــاا القــان ين حلــاالة اإل هــا ،ــري
احملظـ ا ،إضــاية إىل اجل انـ السـرملرملة ،مباجلراحيــة مباألخالقيــاة البي ل يــة املتعلقــة بالرعاملــة
مباملر اة مبامل ايقة ال اعية .مبه م ه عم ما إىل العاملني ا اال الصحة ،مبب ـه خـاص إىل
األاقم ال تضطلع بدمبا ا اال الصـحة اجلنسـية مباإلزابيـة .مبملتمثـج اليـر ،منـه ا خفـض
حجـم احلـ ا ز القائمـة أمــام إ ـراء اإل هـا ،ا احلـاالة الـ ملسـمح هبـا قـان ن العق بــاة،
مبت حيد معـاملري اإل ـراءاة السـرملرملة مباجلراحيـة بيـر ،إ ـراء اإل هـا ،ـري احملظـ ا اخـج
املنظ مة الصحية .مبما اجلدملر بالذكر أن العمج بالنظام االحتـا ي ا البلـد ملفضـي إىل حـدمبث
تباملا شدملد ا احلالة املتعلقة ـدى االلتـزام بالـدليج الـتق مب/أمب تنفيـذ ال مبت كـ الة اخلاصـة
برعاملة عملياة اإل ها ،ري احملظ ا.
مبحس ـ ال ـ اللجنــة ،تــر ييمــا مللــي معل مــاة مفصــلة عــا مقااعــاة البلــد ال ـ
ملسري ييها برمبت ك الة اعاملة عملياة اإل ها ،ري احملظـ ا 66.:ا املائـة مـا مقااعـاة
ي ،سالتا ،تراك  ،ميسي ن  ،سانتا ييـه ،إنتـرى
البلد ت ير تيطية لتلك العملياة مبهى
امل س ،ك ا مببا ،ال امل خا ،ال بامبا ،ن كني ،املـ نيـرمب ،ترـ ب ة ،سـانتا كـرمبز ،تـيريا ل
ي ملي  ،ب ملن أملرس ،مبمدملنة ب ملن أملرس.
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مباملقااعاة ال ر ملسر ييها بعد برمبت ك الة اعاملة عملياة اإل ها ،ري احملظـ ا
هــــي :كـــ املنت  ،ي ام ســــا ،كاتامااكــــا ،ت ك مــــان ،ســــانتيا ل إســــتريمب ،مندمبســــا،
سان ل مل  ،سان خ ان.
مبمـــا بـــني املقااعـــاة الــ انضـــمت إىل برمبت كــ ل الدمبلـــة :ســـانتا ييـــه ،ترـــاك ،
ـ ي ،ال امل خــا ،ســانتا كــرمبز ،تــيريا ل ي ملي ـ  .مبعــالمبة علــى ذلــك ،يــإن مقــااع
امل نيـرمب مبترـ ب ة اـا مـا بـني املقااعـاة الـ انضـمت إىل ال مبت كـ ل الـ ا مبأعـدة
برمبت ك ال خاصا هبا(.)60
مبا ذلك اإلااا ،قتدم ا نيسان/أبرملج  2014للمرة اخلامسة مرـرمبع قـان ن ال قـ
الط عي للحمج الذي أعدته ا ك نيرس الدمبلة ”احلملة ال انيـة إلعمـال احلـي ا اإل هـا،
القــان ين مباآلمــا مباجملــاين“ ،بــدعم مــا م ـا ملزملــد علــى  60نائبــا مبنائبــة مــا ش ـ األحــزاس
السياســية .مبملت ـ خى مرــرمبع القــان ن الســما بــإ راء اإل هــا ،خــالل يتــرة االث ـ عرــر
أسب عا األمبىل ما احلمج ،مباحلص ل على املساعدة الطبية اانا ا إااا منظ مة الصـحة العامـة
مباخلاصــة ،مبن احلصـ ل علــى إذن قضــائي مســبي .مبعــالمبة علــى ذلــك ،تقــرا إمكانيــة مبقـ
عمليــة احلمــج إذا كــان نااــا عــا ا تصــاس ،أمب كانــت صــحة األم ا خطــر ،أمب كــان اجلــنني
مصابا بعي س خلقية خطرية .مبتت خى املبا اة كذلك تدخج الدمبلة بق ة إىل أبعد مـا املقتـر
التررملعي ،مبمل ز تلـك املبـا اة الرـعاا ”تـ يري التعلـيم اجلنسـي القـاذ القـراااة ،مباسـتعمال
م انــع احلمــج منعــا للحمــج ،مباإل هــا ،القــان ين منعــا خلطــر املـ ة“ .مبتنظــر حاليــا ا تلــك
املبا اة جلان الك نيرس ال ا  ،مبال زالت معرمبضة على ال ملان.
مبخالل عام  ،2013أيضى تنسيي ال نام ال ا للصحة اجلنسـية مباحلمـج املنضـبا
التــابع ل ـ زااة الصــحة إىل إملــالء أمبل ملــة لثالثــة خط ـ م اســتراتيجية ا التــدخج :منــع احلمــج
املفا ئ ،مبخفض املصرمبياة الـ تفرضـها املسترـفياة علـى عمليـاة اإل هـا ،،خص صـا
ا حالة الرباس ،مبخفض مبيياة األمهاة نتيجة مضاعفاة اإل ها.،
مبترــكج اخلط ـ م االســتراتيجية املــذك اة ــزءا مــا ــدمبل أعمــال مبزااة الصــحة،
ب صفها اهلي ة ال تضطلع باملس مبلية الرئيسية ا هذا الصد  ،مبال تزال تلك اخلطـ م مدا ـة

__________
( )60مصـــدا املعل مـــاة :اجمللـ ـ
األمبل /ملسم .)2014
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ا اخلطة العملية الراميـة إىل خفـض مبييـاة األمهـاة مباألافـال مبالنسـاء مبالرـباس مبالرـاباة
()61
على النح املبني أ ناأل
اخلطة العملية خلفض مبيياة األمهاة مباألافال مبالنساء مبالرباس مبالراباة
قــرا اجملل ـ االحتــا ي للصــحة عــام  2008إملــالء أمبل ملــة خلفــض مبييــاة األمهــاة
مباألافـال نتيجـة اإلصـابة بـاألمرا ،ا البلـد .مبحتقيقـا لتلـك الياملـة ،اعتمـد خطـة اسـتراتيجية
للفتــرة  2011-2009ترمــي إىل انضــمام مجيــع مقااعــاة البلــد إليهــا ،مبتتضــما سياســاة
تتعلـي باملراحـج األمبىل مبالثانيـة مبالثالثـة مـا الرعاملـة .مبا هـذا الصــد  ،أعـدة األمانـة الفرعيــة
للصــحة اجملتمعيــة ،التابعــة لـ زااة الصــحة ،اخلطــة العمليــة خلفــض مبييــاة األمهــاة مباألافــال
مبالنساء مبالرباس مبالراباة ال ترمي إىل حتقيي األهدا التالية:
• خفض مبيياة األمهاة مباألافال ا مرحل ال ال ة مبما بعدها.
• خفض مبيياة األمهاة جبميع أسباهبا ،خص صا الناشـ ة عـا احلمـج مباإل هـا ،بـني
املراهقاة؛ ما خالل حتسني ت يري الرعاملة اجليدة ا اال الصـحة اجلنسـية مباإلزابيـة،
مبتنفيذ معاجلة شاملة حلاالة محج املراهقاة بيية خفض تلك احلـاالة علـى األ لـني
املت سا مبالط ملج.
• خفض حاالة ال يياة نتيجة سراان عني الرحم.
مبحتقيقا لتلك األهدا  ،تت خى اخلطـة تكامـج األنرـطة مباإل ـراءاة ا مجيـع بـرام
األمانة الفرعية للصحة اجملتمعية  -اإل ااة ال انية لنيم مة مبالطف لـة ،برنـام الصـحة اجلنسـية
مباحلمج املنضـبا ،ال نـام الـ ا للصـحة الرـاملة ا مرحلـة املراهقـة ،ال نـام الـ ا ملنـع
سراان عني الرحم  -مبكذلك إ راء البح ث الكفيلة بتحقيي تلك األهدا (.)62
يريمبس نقص املناعة البررملة – اإلملدز
حس ما اء ا تقرملر األا نتني لعـام  2012برـ ن األهـدا اإلمنائيـة لنيلفيـة(،)63
هناك تركز لل باء ا األا نتني بالتجمعاة الرئيسية احلضرملة ا مجيع املنااي اإل ااملة .مبترـري
__________
( )61للحصــــ ـ ل علــــــى مزملــــــد مــــــا املعل مــــــاة ،انظــــــر اخلطــــــة االحتا ملــــــة للصــــــحة ،القــــــراا :956/2010
.http://www.sssalud.gov.ar/novedades/archivosGSB/documentos/res_956_ms.pdf

( )62املصـــــدا:
.junio2010_WEB.pdf
( )63املصدا.http://www.politicassociales.gov.ar/odm/PDF/IP2012.pdf :
_mortalidad/pdfs/plan_operativo_reimpresion
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التقـدملراة إىل أن نســبة  0،4ا املائــة ممــا ملزملــد عمــرهم علــى  15ســنة مصــاب ن بــالفريمبس،
ا م أن النسبة تبله  12ا املائة بني الر ال الذملا ميااس ن اجلن مع ا ال طخـرملا ،مبسـبعة
ا املائــة بــني متعــااي املبــدااة بــاحلقا ،مبســتة ا املائــة بــني العــاملني مبالعــامالة ا اــااة
اجلــن  ،مب 34ا املائــة بــني مي ـاملري اهل ملــة اجلنســانية [ ]...مبتــبني مــا عمليــاة ترــبيص
حاالة اإلصابة اجلدملدة ا السـن اة األخـرية ،أن ثلثـي حـاالة اإلصـابة قائمـة بـني الر ـال،
مبأن مت سا أعماا املصابني ملبله  36سنة للر ال مب 33سنة للنساء ،مبنسـبة  20ا املائـة بـني
ما تقج أعمااهم عا  24سنة ،مبنسـبة  21ا املائـة بـني مـا تزملـد أعمـااهم علـى  45سـنة.
مبتعي نسبة  35ا املائة ما املصابني ا منطقة ب ملن أملـرس احلضـرملة ،مبترتفـع تلـك النسـبة
إىل  67ا املائــة إذا مــا أضــي بــاقي املنطقــة املركزملــة مــا البلــد .مبتبلــه نســبة مــا ر ملكملـ ا
مرحلــة الدااســة الثان ملــة مــا املصــابني  48ا املائــة بــني الر ــال مب 63ا املائــة بــني النســاء.
مبأصيبت نسبة  89ا املائة مـا الر ـال مب 86ا املائـة مـا النسـاء خـالل اتصـال نسـي ـري
م م ن (الصفحة .)71
مبا إااا التزام األا نتني باألهدا اإلمنائيـة لنيلفيـة ،تـبىن البلـد هـد خفـض حـدة
انتراا يريمبس نقص املناعة البررملة خالل الفترة  2015-2005إىل  10ا املائـة بـني النسـاء
احل امج ا الرـرحية العمرملـة  24-15سـنة .مبترـري طخـر البيانـاة املتاحـة ا هـذا الصـد إىل
النســبة بليــت  0.36ا املائــة عــام  ،2006مبهــي نســبة تقتــرس مــا النســبة املســتهدية لعــام
 2015مبهي  0.32ا املائة .مبعالمبة على ذلك ،اخنفـض مسـت ى انتقـال اإلصـابة بـالفريمبس
اأســـيا مــــا األم إىل الطفــــج مــــا  329افـــال عــــام  ،1995ي صــــبح  100افــــج خــــالل
عام .2009
مبادا اإلشااة إىل أن ش اإل راءاة املتبذة ا اال منـع اإلصـابة األمبليـة مبالثان ملـة
بفريمبس نقص املناعة البرـرملة/اإلملدز تتـ ىل تنسـيقها اإل ااة املعنيـة باإلملـدز مباألمـرا ،املنق لـة
باالتصال اجلنسي التابعة ل زااة الصحة .مبما بني اإل راءاة املذك اة ما مللي:
• ت زملع  60ملي ن ايالة سن ملا ا  2600م قع ثابت ا أماكا خمتلفة ما البلد.
• إنتاج مبنرر مبت زملع م ا مطب عة مبأ مباة الزمة لعمج أيرقة مبمنظماة اجملتمع املـدين
(نرراة مبملصقاة” ،حقيبة م ا مبقائية“ ،كتيباة إاشا ملة ،مباياالة).
• إنرــاء عيــا اة ابيــة متبصصــة هبــد
ذمبي املي ل اجلنسية املتعد ة.
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• تطـ ملر يحــص مــدى اإلصــابة بفــريمبس نقــص املناعــة البرـرملة بصـ اة ا عيــة مباانيــة
مبسرملة ،ا ش املراكز الصحية.
• تقــدر العقــاقري املضــا ة للفريمبســاة العك ســة إىل  46 000شــبص ،جيــري عــالج
 69ا املائة منهم اخج املنظ مة الصحية العامة.
ضمان متتع نساء املنااي الرملفية باملسامباة
املا ة  14ما االتفاقية
ييمــا خيــتص حبالــة نســاء املنــااي الرملفيــة ،حتــيا الدمبلــة اللجنــة علمــا ب ـ ن السياســاة
األساسية العامة الـ ملتبعهـا البلـد ا اـال الصـحة مبالتـ مني اال تمـاعي مبالتعلـيم تتسـم بصـفة
شاملة مبعامة ،مبما مل يهي مطبقة على مجيع نساء املنااي احلضرملة أمب الرملفيـة برـكج متسـامب.
مبمع ذلك ،يفي إااا ت كيـد االلتـزام عاجلـ ة تلـك املسـائج بقـدا أكـ مـا التكـاي ا أااضـي
البلــد ،ت ــد إضــاية إىل ذلــك خطــا مببــرام أخــرى ليســت م هــة خصيصــا صـ س نســاء
املنااي الرملفية ،مبلكا مللعت ن ال هـة األساسـية لتلـك اخلطـا ،مبهـي اخلطـة ال انيـة للمعاجلـة
الراملة”اخلطة هنا قرملبا منك“( )64ال مبضعها اجمللـ الـ ا لتنسـيي السياسـاة اال تماعيـة
ا البلــــد ،مباخلطــــة ال انيــــة للتيذملــــة ،مببرنــــام ترــــجيع زااعــــة البســــاتني التــــابع لـــ زااة
التنمية اجملتمعية.
مبهنـاك برنـام طخــر ا هـذا الصــد هـ ” حـدائي منــااي احلصـا  ،هيــا نضـع بــذمبا
املستقبج“ التابع ل زااة التنميـة اال تماعيـة ،الـذي ملرـجع علـى إقامـة حـدائي منـااي احلصـا
الرامية إىل منع عمج األافال مبالقضاء عليه عـ أمانـة الطف لـة مبالرـباس مباألسـرة ،باالشـتراك
مع شبكة الرركاة املناهضـة لعمـج األافـال .مبتعمـج هـذأل احلـدائي ا صـ اة مراكـز لتنرـ ة
األافال خـالل يصـج الصـي  ،حيـس ملكـ ن باسـتطاعة النسـاء العـامالة تـرك أبنـائها ييهـا.
مبالير ،منها ه اإلسهام ا منع عمج األافال ا الزااعة مبالقضاء عليه نـااي زااعـة التبـه،
مباي ة ظرمب تتيح التكاي ا الفرص بني النساء مبالر ال العاملني ا حصا التبه(.)65
__________
( )64املصدا.http://www.desarrollosocial.gob.ar/planahi/157 :

( )65املصدا :مبزااة التنمية اال تماعيـة’’:ملرـااك مـا ملزملـد علـى  620افـال ا الرـرحية العمرملـة مـا سـنة إىل سـاين
سن اة ا عررة ما حدائي منااي احلصا الـ تعمـج بـني ملـ مي االثـنني مباجلمعـة مـا السـاعة الثامنـة صـباحا
مبحـ السا ســة مســاء ا مبــاين ااســية تابعــة حملليــاة ال مريســيد ،إخلــاا ملا ،إلب ـ ا مب ،امبســاامل ى لريمــا،
ك امبنــج م ل ـدمل  ،ترــيك انا ،ال بنيــا قااعــة ى ســالتا ،مبك امبنــج أاملــاس ،بريملك ـ  ،ترــاميكال قااعــة
ي.
ى
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مبضمانا حلص ل النساء الرملفياة على حق قها مبص ن تلـك احلقـ  ،أنرـ ة مبزااة
الزااعة مبالثرمبة احلي انية مبمصائد األمساك ،بـالقراا  ،255/07السـجج الـ ا للزااعـة األسـرملة،
الذي ملستهد إعدا معل ماة كاملـة مبم ثمبقـة مبم ثـ هبـا مب،دثـة عـا املنـتجني مـا النسـاء
مبالر ال الذملا ت ـه إلـيهم الدمبلـة إ ـراءاة مبخـدماة لصـاا قطـاع الزااعـة األسـرملة .مبقـد
أعــدة أ مباة ااســة تلــك البيانــاة اســتنا ا إىل هنـ نســاين .مبتــبني البيانــاة الصــا اة عــام
 2013أن النساء ملركلا نسبة  47ا املائة ما ام ع مزااعي الزااعة األسـرملة ،مبنسـبة 44
ا املائة ما أعضاء منظماة تلك الزااعة .مبما بني ام ع املناص العليـا ا تلـك املنظمـاة
تريج النساء نسبة  31ا املائة ما أعلى منص (الرئي ) ،مبنسـبة  35ا املائـة مـا املنصـ
الــذي ملليــه (نائ ـ الــرئي ) ،مبنســبة كــبرية قــداها  45ا املائــة مــا املنص ـ الثالــس (أمــني
الصندمب ) .مبييما ملتعلي بامللكيـة الزااعيـة ،متثـج النسـاء احلـائزاة للملكيـة الزااعيـة نسـبة مـا
أابعة إىل ستة ا املائـة مـا حـائزي تلـك امللكيـة ا املنطقـة الرـمالية الرـرقية مـا األا نـتني.
مبا م أن النص ص القان نية ال تنظم ملكية األااضـي تكفـج التكـاي ا املـرياث بـني الر ـال
مبالنساء ،يإن التحيزاة اجلنسانية ما زالت تضفي صفة قان نية علـى تركـز ملكيـة األااضـي ا
ملد الذك ا.
مبتركــز مبلــة األا نــتني ب ــه خــاص علــى الزااعــة األســرملة مبعلــى املنــتجني مــا
املســت ملني الصــيري مباملت ســا ا ذلــك الن ـ ع مــا الزااعــة الــذي ترــكج ييــه النســاء العنصــر
الرئيســي .مبا هــذا الصــد  ،اــدا اإلشــااة إىل أن األمانــة املــذك اة تتبعهــا مبحــدة املنظــ ا
اجلنساين ،ال ت اصـج القيـام ب نرـطة عـم النسـاء الرملفيـاة مبتعتمـد تعمـيم املنظـ ا اجلنسـاين
كاستراتيجية تستهد حتقيي التكـاي ا الفـرص بعـد اكترـا مب ـ تباملنـاة مبيجـ اة ا
احلص ل على امل اا الطبيعية مباإلنتا ية مباال تماعيـة مباسـتعماهلا مبضـبطها .مبا هـذا الصـد ،
مبهبــد مبضــع سياســاة قيقــة تضــما التكــاي عـ مبحــدة التيــيري ا املنــااي الرملفيــة ،بــدأة
مبزااة الزااعة مبالثرمبة احلي انية مبمصائد األمساك ا إ راء حب ث باسـتعمال بيانـاة كميـة عـا
الفج اة اجلنسانية ا القطـاع الرملفـي .مبييمـا مللـي مـا أتعـد مـا مـ ا عـا نرـر حقـ املـرأة
الرملفية ،مبمنر ااة عا املنظ ا اجلنساين:
• املنظ ـ ا اجلنســاين مبامللكيــة ا املنــااي الرملفيــة  -الطبعــة الثانيــة  -مبحــدة التيــيري ا
املنااي الرملفية.2013 ،
• املنظ ا اجلنساين مبامللكية ا املنااي الرملفية باملنطقة الرمالية الكـ ى  -مبحـدة التيـيري
ا املنااي الرملفية.2013 ،
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• التنمية الرملفية ما املفه م اجلنساين  -ليج عملي للتقنيني الرملفيني  -مبحدة التيـيري ا
املنااي الرملفية.2014 ،
مبع تدابري التمييز اإلجيايب أمكا زملا ة مرااكة النسـاء ا م سسـاة شـ  ،ا إاـاا
اال تمــاع التبصصــي املعــ بالزااعــة األســرملة ،التــابع للســ املرــتركة لبلــدان املبــرمبم
اجلن يب ،مبالذي ملتميز بالقداة على اال تماع ا إااا ،ايـج اجملتمـع املـدين (منظمـاة الزااعـة
األسـرملة) ،مبالدمبلــة (مبزاااة الزااعــة) ،حيــس ي مت ملــج تكــالي مرــااكة شبصــني مــا كــج
منظمــة ،شـرملطة أن ملك نــا ا ــال مبامــرأة .مبا حالــة عــدم قــداة املــرأة علــى املرــااكة ،ــري
مت ملج مرااكة شبص مباحد .مبقد ضما ذلك اإل راء منذ البداملة مرـااكة  50ا املائـة مـا
مزااعــاة األســرة ا املناقرــاة برــ ن السياســاة الــ جيــري تنامبهلــا ا ،ايــج اال تمــاع
التبصصي املع بالزااعة األسرملة(.)66
مبا اال امل سساة اجلدملـدة املنبراـة ا السياسـاة اجلنسـانية مبالرـع س األصـلية،
رى للمرة األمبىل ا ال سا الزااعي االعترا بالرع س األصلية عـ إنرـاء إ ااة الرـع س
األصــلية ،التابعــة ألمانــة الزااعــة األس ـرملة اجلدملــدة ،امللحقــة ب ـ زااة الزااعــة مبالثــرمبة احلي انيــة
مبمصائد األمساك ،حيس تت ىل امرأة ما شع ماب تري منص مدملر تلك اإل ااة(.)67
تعليم النساء الرملفياة
ييما خيتص بالتعليم ا املنااي الرملفية ،أمتت خالل عـام  2001نسـبة  22.7ا املائـة
ما النساء مب 17.5ا املائة ما الر ال مرحلة الدااسة الثان ملة أمب ما بعدها ،حيس ملزملـد عـد
النساء الال أكملا مرحلة ااسية أعلى عا عـد الر ـال بنسـبة  30ا املائـة .مببليـت تلـك
املست ملاة عـام  2010نسـبة  33.6ا املائـة للنسـاء مب 24.7ا املائـة للر ـال ،حبيـس تتسـع
الفج ة لصاا النساء بنسبة  36ا املائة.
مبخالل عام  2001أكملت نسبة  22.7ا املائة ما الراباة مب  10،4ا املائة مـا
النساء البالياة ا املنااي الرملفية املرحلة الدااسـية الثان ملـة/التعليم املتعـد ال سـائا أمب مرحلـة
أعلى ،حيس بليت الزملا ة ا عد الراباة علـى عـد النسـاء الباليـاة نسـبة  119ا املائـة.

__________
( )66املصـــدا ،http://www.minagri.gob.ar/site/agricultura_familiar/ :مببرنـــام تعزملـــز السـ ـ
املبرمبم اجلن يب-اال تماع التبصصي املع بالزااعة األسرملة.

املرـــتركة لبلـــدان

( )67املصــدا :مبزااة الزااعــة مبالثــرمبة احلي انيــة مبمصــائد األمســاك ( ،)2013الــدمباة التداملبيــة علــى مرــااملع شــباس
الرـع س األصـلية ا املنطقـة الرـمالية الرـرقية ،الـ اســتمرة سـتة أشـهر مبمشلـت سـة شـع س مـا املنطقــة
الرــمالية ،مبشــااك ييهــا عــد متســامب مــا الر ــال مبالنســاء .مبقــد تكــراة تلــك التجربــة ا باتا نيــا ،بــنف
مست ى املرااكة.

50/57

15-03074

CEDAW/C/ARG/7

مبخالل عام  ،2010أكملت نسبة  33،6ما الراباة مب 17.1ا املائة مـا النسـاء الباليـاة
مرحلة الدااسة الثان ملة أمب ما بعدها ،مبما مل تقلصت الفج ة بني األ يال إىل  96ا املائة.
مبا املنااي الرملفية النائية ،ال تقج ييها كثريا النسبة امل ملة سـ اء للرـاباة أمب النسـاء
البالياة الال أكملـا مرحلـة الدااسـة الثان ملـة/التعليم املتعـد ال سـائا أمب مرحلـة أعلـى عـا
النس املالحظة ا منـااي التجمعـاة احلضـرملة ،اـامبزة نسـبة الفجـ ة بـني األ يـال لصـاا
الراباة بنسبة  133ا املائة عام  ،2001مبنسبة  102ا املائة عام .2010
مبا املنــااي الرملفيــة أيــا ة نســبة  38.7ا املائــة مــا الرــاباة مب 35ا املائــة مــا
الرباس بـ هنم ملسـتعمل ن احلاسـ س ،حيـس بلـه الفـر لصـاا الرـاباة بنسـبة  10ا املائـة.
مبمع ذلك يفـي املسـت ملاة املنبفضـة كـثريا ا املنـااي الرملفيـة النائيـة ( 13.4ا املائـة للنسـاء
مب 28.5ا املائة للر ال) بليت نسبة الفج ة لصاا النسـاء  10ا املائـة .مباـدا اإلشـااة إىل
أن برنــام  Conectar Igualidadمليطــي املــدااس الثان ملــة مباملــدااس الزااعيــة الفنيــة ا املنــااي
احلضرملة مبالرملفية على الس اء.
”Conectada

“Argentina

مبتنفيــذا للبطــة ال انيــة لالتصــاالة الســلكية مبالالســلكية
الكبت ا إااا ”خطة االتصال عـ السـاتالة“ أ هـزة تلفزملـ ن اقميـة-سـاتلية ا املـدااس
االبتدائية باملنااي الرملفية مبمنااي احلدمب  ،مبانتهى ما ملقرس مـا  11 500مداسـة املفيـة مـا
تنفيذ اخلطة .مبأحدث ذلك ت ثريا مهما ا البة املدااس الرملفية(.)68
التقدم احملرز ا اجملال التررملعي

ادا اإلشااة ا اجملال التررملعي إىل القـان ن  26.727املتعلـي بالعمـال الـزااعيني الـذي
ملرــكج تقــدما كــبريا مبمعلمــا تااخييــا أهنــى قاعــدة مــا الق اعــد ال ـ مبضــعتها الدملكتات املــة
العسكري .مبأحدث القان ن تييريا تاما ا نظام التعاقد مـع العمـال ،خص صـا العمـال املـ قتني
الذملا ملركل ن أضع الف اة ا القطاع الرملفي(.)69
__________
( )68املصــــدا :خطــــة Conectada

.2015-2010 ،Argentina
.258/15141/plan-de-accion-2010-2015.html
( )69ميثــج هــذا القان ن،الــذي ــرى ســنه ا  21كــان ن األمبل /ملســم  ،2011أبــرز انــ التقــدم ا إاــاا
التررملعاة الرملفية بعد قان ن العمال الرملفيني ،الذي رى سنه عام  1944عندما كان اجلنرال مبميني بـريمبن
مبزملــرا للعمــج ،مبقــان ن ا ــال احلصــا املكمِّــج لــذلك القــان ن ،كمــا ملرــكج أبــرز حــدث سياســي مبتر ـرملعي.
مبعالمبة على ذلـك ،ـرى االستعاضـة عـا ’’السـجج الـ ا للعمـال مبأابـاس العمـج الـرملفيني’’ ،الـذي حتـ ل
بالقان ن اجلدملد إىل ’’السجج ال ا للعمال مبأاباس العمج الزااعيني’’ ،مبتت ىل ترييله مبزااة العمج.
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مبملــدخج العمــال الرملفيـ ن ضــما قــان ن عقـ العمــج ،مبحيصــل ن بــه علــى مجيــع
حق قهم .مبملقر القان ن باحلدمب الـدنيا لني ـ ا الـ قراهـا اجمللـ الـ ا للعمـال الـزااعيني،
ال ال ملنبيي أن تقـج عـا احلـد األ ين لني ـ ا الكـاا للمعيرـة ،مببـ ال ملتجـامبز عـد سـاعاة
العمج ساين ساعاة مل ميا ،مب 44ساعة أسب عيا مـا االثـنني إىل السـبت حـ السـاعة ال احـدة
ظهرا ،حس ما مبا ا هذا التقرملر بصد املا تني  11مب 13ما االتفاقية.
مبييما خيتص بالنساء ادا اإلشااة إىل أن العامالة الزااعياة امل قتـاة حيصـلا علـى
إ ازاة مبإقراا صرملح بإ ازة أم مة ،مبتلقـدم أملضـا إ ـازة مبالدملـة بعـد املـيال ا إاـاا ت سـيع
نطا للحق ر ملكا متص اا ما قبج .مبحيي للعمال الزااعيني احلي ا التقاعد العـا ي لـدى
بل غ سا  57سنة ،مبن متييز بـني اجلنسـني ،لـدى اسـتيفاء خدمـة مـداا  25عامـا مـع سـدا
االشتراكاة.
مبأتحــرز تقــدم تر ـرملعي طخــر ه ـ مرــرمبع قــان ن الزااعــة األس ـرملة ،املعــرمب ،علــى
ال ملان ،الذي مل س للمنظ ا اجلنساين جبميع ي اته ،مبالذي ملستهد  ،حسـ نـص املـا ة 4
منه ” ،اإلسهام ا القضاء على الفج اة مبالق ال النمطية اجلنسانية ،ا ملضـما املسـامباة بـني
الر ال مبالنساء ا احلق مباملنايع ال ملنص عليه ذلك القان ن ،مبمبضـع اإل ـراءاة امللم سـة
مبتطبيي سياساة إقراا خاصة لصاا النساء العامالة ا الزااعة األسرملة“.
املا ة  15ما االتفاقية
 - 97هناك تكاي مطلي ا األا نـتني بـني الر ـال مبالنسـاء ا احلقـ  ،ـا ا ذلـك مجيـع
امل اضيع املدا ة ا تلك املا ة.
املا ة  16ما االتفاقية
 - 98هناك تكاي مطلي ا األا نـتني بـني الر ـال مبالنسـاء ا احلقـ  ،ـا ا ذلـك مجيـع
امل اضــيع املدا ــة ا تلــك املــا ة .ميكــا الر ـ ع ا ذلــك إىل املســامباة ا الــزمباج مبإصــال
القان ن املدين حس املبني ا الر على االستفساااة بر ن امل ا  1مب 2مب 3ما االتفاقية.
الر مب على الت صياة األخرى
 - 99النساء السجيناة :ييما ملتعلي بالت صية اقم  ،28ترح األا نتني باعتما اجلمعيـة
العامــة لنيمــم املتحــدة عــام  2010ق اعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة الســجيناة مبالتــدابري ــري
االحتجازملة للمجرماة (ق اعد بانك ك) ،حيس إهنا تكمـج الق اعـد الـدنيا ملعاملـة السـجيناة
مبق اعد ا كي  .مبتعمج تلك األ مباة ثابة إااا عام للق انني ال انية ا هذا الصد .
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 - 100مبخـالل عــام  2010أملضـا أنرـ ة مبزااة العـدل مبحقـ اإلنسـان اجمللـ التنفيــذي
للسياساة اجلنسـانية ا السـج ن الـذي اعتمـد –ا إاـاا ال حـداة التابعـة للـدائرة االحتا ملـة
للسج ن -تصميم مبتنفيذ ال نام اجلنساين املعـ بلزنملـالة السـج ن االحتا ملـة هبـد ضـمان
تنامبل املنظ ا اجلنساين بركج كامـج ملفضـي إىل تقليـج األضـراا الـ تتعـر ،هلـا املـرأة نتيجـة
للحب  ،مبإيسا اجملال أمام متتعها بكامج حق قهـا األساسـية مبتيسـري ع اـا إىل احلرملـة .مبقـد
مبص م متر مبزااء العدل ا البلدان األملبريملـة-األمرملكيـة ال نـام ب نـه ممااسـة ايبـة ،مبجيـري
ا هذا اإلااا ،اكاته لدى إ اااة السج ن ا اتيماال مببرا اى.
 - 101مبب ه خاص جيدا إبراز أنه حتقيقا لنيلفة مبعدم خدش احليـاء أثنـاء الزملـاااة ،ـرى
ا مجيع املنرـتة االحتا ملـة تركيـ أ هـزة إلكترمبنيـة للكرـ عـا املعـا ن أمب املتفجـراة أمب
املبــدااة ،مســتكمَلأة بـ هزة مســح ملدمبملــة للكرـ عــا املـ ا احملظـ اة ،بــدال مــا تفتــي
األشباص ملدمبملا الذي كان معم ال به سابقا.
 - 102مبخــالل عــام  ،2012أنر ـ ة مبزااة الصــحة برنــام الص ـحة ا ،ــيا الســج ن -
التابع إل ااة الط اجملتمعي ،ا إااا األمانة الفرعيـة للصـحة اجملتمعيـة -الـذي ملعمـج ا مجلـة
أم ا على الترمبمل للمبا ت الت يهية التالية:
• ت يري ال قاملة مبالتربيص مباملساعدة مبالعالج للسجيناة احل امج :نظـرا إىل أن احلمـج
الذي حيدث أثناء السجا ملركج ا حد ذاته خطرا على األم مبالطفج ،ملعمج ال نـام
علــى ت عيــة العــاملني الفنــيني حيــس ملعقــد حلقــاة عمــج عــا تقــدر الرعاملــة ا أثنــاء
احلمج حيضرها كـج مـا اللزنملـالة مبالعـاملني بالسـج ن؛ مبتنسـيي االتصـاالة املسـبقة
بني املرأة احلامج مباملرر الصـحي تـ يريا للرعاملـة أثنـاء يتـرة احلمـج مباعاملـة امل لـ ،
سعيا إىل إقامة عالقة قائمة على التعاا مبالثقة.
• تقدر اإلاشا ا اال الصحة اجلنسـية مباإلزابيـة :ا إاـاا اسـتراتيجية شـاملة تتركـز
على مس لة احلق اجلنسية مباإلزابية ،جيري الترمبمل إل راءاة تثقيفية تسـتهد أن
تعـــي النســـاء الســـجيناة حيـــاة نســـية صـ ـحية مبأن ميااســـا حقـ ـ قها اجلنســـية
مباإلزابية.
• ال قاملة ما سراان عني الرحم مبتربيصه مبتقدر املساعدة مبالعالج إىل املصاباة بـه:
جيــرى عقــد حلقــاة عمــج تســتهد ال قاملــة مــا ســراان عنــي الــرحم ،مب لســاة
إاشــا ملة قبــج مببعــد إ ــراء اختبــاا بابــانيك المب ،الــذي قضــع لــه كــج امــرأة ت ـ ع
السجا ،مع احترام مبا ت السرملة مباالستقالل مبامل ايقة ال اعية.
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 - 103مبييما مللي سر ألهم البياناة ال ظهرة ا هذا الصد على إثر التعدا األخـري عـا
الســج ن الــذي أ رتــه عــام  2013اإل ااة ال انيــة للرــراة اجلنائيــة بصــد م ض ـ ع العــدل
مبالتررملع اجلنائي التابعة ل زااة العدل مبحق اإلنسان .مبحس نـص القـان ن  ،25.266أنـيا
بتلــك اإل ااة مهمــة مجــع اإلحصــاءاة الرمسيــة عــا اجلرميــة مبأ اء منظ مــة العــدل اجلنــائي ا
مجه املة األا نتني .مبحتقيقا لتلك الياملة ،ملعمج حتت إشـرا اإل ااة املـذك اة النظـام الـ ا
لاحصاءاة املتعلقة بتنفيذ األحكام اجلنائية ،الذي ملستهد القيام سن ملا جبمع معل ماة عـا
األشباص املسج نني نتيجة خمالفة الق انني اجلنائية .مبمـا مل ملتحقـي هـد امـتالك معل مـاة
امسيـة قيقـة مبمباقعيـة عـا حالـة السـج ن علـى الصـعيد الـ ا بييـة اسـم مبتقيـيم السياسـاة
العامة ا هذا الصد  .مبميثج النظـام املـذك ا ،الـذي جيـري تنفيـذأل مـا خـالل إ ـراء تعـدا ا
مجيــع مبحــداة االحتجــاز ا البلــد ،اإلحصــاءاة الرمسيــة عــا الســج ن ا البلــد ،مبملتضــما
معل ماة مصنفة حس مجيع األشباص امل عني ا السج ن.
 - 104مبح  31كان ن األمبل /ملسم  ،2013كان هناك  2 839امرأة سـجينة ا مجيـع
مبحداة االحتجاز اجلنائي بالبلد .مبميثج ذلك العد نسبة أابعـة ا املائـة مـا امـ ع السـجناء
الر ال الذملا بله عد هم  61 270سجينا .مبييما خيـتص اصـائص نـزملالة السـج ن ميكـا
اإلشـااة إىل أن أعمـاا البيتـها تقـج عـا  34عامـا مبأن اجلرميـة الرئيسـية املسـج ناة بســببها
هي انتهاك قان ن حظر املبـدااة .مبعـالمبة علـى ذلـك ،يـإن حـ ايل  80ا املائـة مـا النسـاء
املداناة لسا ما أصحاس الس ابي.
قطا دد ااسجي ات ة ايا

السنة 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2839 2854 2911 2719 2633 2807 2804 2791 2172 2621 2294 2402

تفاصيج مبخصائص عد السجيناة ح عام  2839 ( 2013سجينة)
• نسبة عد السجيناة ا سـج ن املقااعـاة  73.2ا املائـة ( 2 079سـجينة) ،مبا
الســج ن االحتا ملــة  26.8ا املائــة ( 760ســجينة) .مبا احلالــة األخــرية هنــاك نســبة
 41ا املائـــة ( 292ســـجينة) صـــداة حبقهـــا إ انـــة ،مبنســـبة  59ا املائـــة (468
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ســجينة) قيــد االاــام .أمــا بالنســة للســج ن ا املقااعــاة يتبلــه ا املت ســا نســبة
املــداناة  37.2ا املائــة ( 774مدانــة) مبنســبة املتــهماة  62.8ا املائــة (1 305
متهمة) .مبمـا امـ ع املـداناة هنـاك نسـبة  9.3ا املائـة حكـم علـيها بالسـجا أمب
السجا امل بد (نسـبة  10.85ا املائـة مـا املـداناة ا سـج ن املقااعـاة مب 5.1ا
املائة منها ا السج ن االحتا ملة).
• تبله نسبة امل اانـاة األا نتينيـاة ا مجيـع سـج ن البلـد  85ا املائـة .مبتبلـه نسـبة
األ نبياة  14.3ا املائـة معظمهـا ا السـج ن االحتا ملـة ،مبهـا ملنـتمني إىل ب ليفيـا
( 4ا املائة) ،مببااا ا ( 3ا املائة) ،مببريمب ( 2.3ا املائة) ،هبذا الترتي .
• مبييمــا خيــتص ســت ى التعلــيم ،أمتــت نســبة  35.4ا املائــة منــها مرحلــة الدااســة
االبتدائية ،مب است نسبة  21.5ا املائة منها رحلـة الدااسـة الثان ملـة مبن إمتامهـا،
مبنســبة  19.8ا املائــة منــها رحلــة الدااســة االبتدائيــة مبن إمتامهــا ،مبأمتــت نســبة
 11.7ا املائة مرحلة الدااسـة الثان ملـة ،بينمـا هنـاك نسـبة ثالثـة ا املائـة ر مللـتحقا
ب ـ ي تعلــيم امســي .مبهنــاك أقليــة منــها أمتمــا الدااســة باملســت ى الدااســي مــا بعــد
الثان ي أمب اجلـامعي أمب كليهمـا ( 2.6ا املائـة) أمب ر ملـتمما تلـك الدااسـة ( 2.2ا
املائة) .مبا هذا السيا هناك نسـبة  44ا املائـة ر ملرـااكا ا أي برنـام تعليمـي،
مبنســبة  37ا املائــة شــااكا ا برنــام مــا بــرام التعلــيم الرمســي (مرحلــة الدااســة
االبتدائية بنسـبة  17.3ا املائـة ،مبالثان ملـة بنسـبة  17.1ا املائـة ،مبمـا بعـد الدااسـة
الثان ملة بنسبة  0.4ا املائة ،مباجلامعية بنسـبة  2ا املائـة) ،مب اسـت نسـبة  16.5ا
املائة منها ا تعليم ري امسي.
• مبمااست نسبة  28.1ا املائـة عمـال بـ ر بفتـرة عمـج أسـب عية قـداها  40سـاعة،
مبنسبة  11.8ا املائة بفترة  20ساعة ،مب 6.4ا املائة بفتـرة  30سـاعة ،مب 14.9ا
املائة بفترة  10ساعاة .مبعالمبة على ذلك ،شااكت نسبة  41ا املائة ا نـ ع مـا
أن اع التـدامل أمب الت هيـج العملـي ،بينمـا ر تتلـي نسـبة  56.6منـها أي تـدامل أمب
ت هيج.
• مااســت نســبة  67ا املائــة بعــض أن ـ اع األنرــطة الترمبحييــة أمب الرملاضــية ،بينمــا ر
متااس نسبة  30،5ا املائة تلـك األنرـطة .مبعـالمبة علـى ذلـك ،تلقـت نسـبة 89،3
ا ا ملائة بعض أن اع املساعدة الطبية ،بينما ر تتلي نسـبة أابعـة ا املائـة أي نـ ع مـا
أن اع تلك املساعدة.
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• خالل السنة األخرية ،تلقت نسبة  89.3ا املائة زملـاااة بينمـا ر تتلـي نسـبة 10،4
ا املائة أي زملاااة.
• حامبلت نسبة  0.95ا املائة منها االنتحاا ،مبتعرضت نسبة  8،5ا املائة لن ع مـا
أنـ اع اجلـرمب  :نسـبة  2.6ا املائـة نتيجـة أعمـال عنـ مـع سـجينة أخـرى ،مبنسـبة
 0،7ا املائة نتيجة أعمال عن مـع العـاملني بالسـجا ،مبنسـبة  5،8ا املائـة نتيجـة
أسباس أخرى.
• نلس ـ إىل نســبة  24،5ا املائــة ااتكــاس خمالفــاة (خطــرية بنســبة  62،8ا املائــة،
مبمت ســطة بنســبة  27،7ا املائــة ،مبافيفــة بنســبة  10،3ا املائــة) .مبمــا بــني أبــرز
العق باة املطبقة ،كانت نسبة  44.6ا املائـة منـها البقـاء ا احلـب االنفـرا ي ملـدة
 15مل ما على الت ايل ،مبنسبة  18.1ا املائة البقاء ا احلـب االنفـرا ي خـالل سـبع
مــا عطــالة هناملــة األســب ع ،مبنســبة  15.2ا املائــة احلرمــان زئيــا أمب كليــا مــا
احلقـ ـ النظاميـــة ،مبنســـبة  10،7ا املائـــة احلرمـــان مـــا األنرـــطة املرـــتركة ملـــدة
 15مل ما.
• مبختاما ،سلمح لنسبة  5.8ا املائة مـا السـجيناة ،مبن يـر ا النسـ امل ملـة بـني
السج ن االحتا ملة مبسج ن املقطعاة ،ببقاء أبنائها الصياا معها.
 - 105مبييما ملتعلي بالنساء الـال ملعـي معهـا أبنـاؤها ا السـج ن ،اـدا اإلشـااة إىل أن
القــان ن  26.472قــد علــدِّل بــه عــام  2009القــان ن  24.660/96املتعلــي بإنفــاذ عق بــاة
السجا ،مما أتـا للقضـاة منـذ ذلـك ال قـت إمكانيـة السـما للسـجيناة احل امـج مباألمهـاة
سن اة باإلقامة اجل ملة باملنازل(.)70
الال لدملها أبناء تقج أعمااهم عا
 - 106ترـ رملع مكايحــة التــدخني :ييمــا خيــتص بالت صــية اقــم  ،40يــإن األا نــتني أعلنــت
قب هلــا االتفاقيــة اإلاااملــة بر ـ ن مكايحــة التبــه الصــا اة عــا منظمــة الصــحة العامليــة ،مبلكــا
ر تصد عليها بعد .مبمع ذلك هناك قان ن شامج ساا ا البلد علـى الصـعيد الـ ا مبصـعيد
املقااعاة مب/أمب البلـدملاة بصـد تقييـد مب/أمب حظـر التـدخني مب/أمب تنظـيم اإلعـالن عنـه ،عمـال
بالقـــان ن  26.687/2011املتعلـــي بتنظـــيم اإلعـــالن عـــا املنتجـــاة احملـــد ة كتبـــع مبالتـــرمبمل
هلا مباستهالكها.
 - 107التق رملر الصا ا عا بيجني :20 +ييما خيتص بالت صية اقـم  ،47قـدمت األا نـتني
ا أملاا/مامل تقرملرا عا تطبيي إعالن مبمنهاج عمج بيجني ( )1995مبنتائ الدمباة االسـتثنائية

__________
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الثالثة مبالعررملا للجمعية العامـة ( )2000ا إاـاا االحتفـال عـام  2015بالـذكرى السـن ملة
العررملا النعقا امل متر العاملي الرابع املع باملرأة مباعتما إعالن مببرنام عمـج بـيجني .مبملـبني
التقرملــر املــذك ا احلالــة مبالسياســاة العامــة الـ مبلضــعت ا كــج اــال مــا اــاالة االهتمــام
االثن عررة املبينة ا منهاج عمج بيجني(.)71
 - 108األهدا اإلمنائية لنيلفية :مبييما ملتعلي بالت صية اقم  ،48ترـيد األا نـتني جب انـ
التقــدم احملققــة بصــد تكــاي املــرأة ا التعلــيم مبمرــااكتها ا احليــاة السياســية ،مبهــي الياملــاة
احملــد ة ا إاــاا األهــدا اإلمنائيــة لنيلفيــة حتقيقــا للمســامباة بــني اجلنســني .مبمــع ذلــك ،تــرى
األا نتني أن صيا ة األهدا ر ترمج ااالة ائيسية أخرى ترهد عدم تكـاي هيكليـا بـني
الر ال مبالنساء مبعدم ممااسة املرأة لكامج حق قها .لذا تعت األا نتني ،مبه مـا أعربـت عنـه
ا ش احملايج املتعد ة األارا ال شااكت ييهـا ،أن املسـامباة الفعليـة بـني الر ـال مبالنسـاء
جبميــع أبعا هــا الـ تتضــما مســائج مــا قبيــج القضــاء علــى مجيــع أشــكال العنـ ضــد املــرأة،
مبحق قها اجلنسية مباإلزابية ،مباإلقراا ا تق م به ما عمـج ا اـال اإلزـاس ،مبمهـام الرعاملـة،
إىل ان مسائج مهمة أخرى ،هي هد ملنبيي أن حيظى باألمبل ملـة ا خطـة التنميـة ملـا بعـد
عام  ، 2015ال جيـ أن تنبـع قاعـداا األساسـية مـا أهـدا التنميـة املسـتدامة الـ مبايقـت
عليهــا الــدمبل األعضــاء ا األمــم املتحــدة مــا خــالل القــراا  309/68الــذي اقذتــه اجلمعيــة
العامة ا اآلمبنة األخرية.

__________
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