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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة السادسة واألربعون

        ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠- ١٢
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  
  األرجنتني    

يف ) CEDAW/C/ARG/6(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري السادس لألرجنتني   -  ١
وترد قائمة القضايا وأسئلة . ٢٠١٠يوليه / متوز١٣ املعقودتني يف ٩٢٧و  ٩٢٦جلستيها 

ردود حكومة األرجنتني يف الوثيقة كما ترد  ،CEDAW/C/ARG/Q/6اللجنة يف الوثيقة 
CEDAW/C/ARG/Q/6/Add.1.  

  
  مقدمة    

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرها الدوري السادس يف   -  ٢
  .عليها إلرادهتا السياسية املعلنة وجهودها لتحسني وضع املرأة يف األرجنتنيين تثموعده و

وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف للحوار البّناء وللجهود اليت بذهلا   -  ٣
 برئاسة املمثل الدائم لألرجنتني لدى األمم املتحدة، الذي كان برفقته رئيس اجمللس ،الوفد

وتالحظ اللجنة مع ذلك أن الوفد . لرد على األسئلة اليت أثارهتا اللجنة ل،القومي للمرأة
إجابات حمددة واضحة ومباشرة بشأن بعض املواضيع قيد املناقشة وترك بعض يقدم   مل

األسئلة اليت أثارهتا اللجنة خالل احلوار دون إجابة، ال سيما فيما يتعلق باجلزء األول 
  .االتفاقية  من
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  بيةاجلوانب اإلجيا    
هتنئ اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق   -  ٤

باالتفاقية وعلى التدابري التشريعية احملددة اليت اعتمدت والسياسات والربامج االجتماعية اليت 
، وال سيما يف جماالت خفض الفقر، ومنح حقوق املعاشات ٢٠٠٤تقررت منذ عام 

تدابري األمن االجتماعي اليت حسنت وضع املرأة ووصوهلا إىل التعليم، التقاعدية وغريها من 
وترحب . ٢٠٠١هبدف مواجهة آثار األزمة االقتصادية العاملية اليت أصابت البلد يف عام 

-٢٠٠٨اللجنة أيضا باجلهود اليت ُبذلت ملواجهة آثار األزمة االقتصادية واملالية للفترة 
والحظت .  اختذت إلدخال منظور جنساين، وفقا لالتفاقية وال سيما التدابري اليت،٢٠٠٩

 يف املائة يف االستثمارات، واخنفاض معدالت الفقر ذات الصلة ١٧٦زيادة مدهشة تبلغ 
  . ومنح األولوية للنساء والفتيات يف سياسات الضمان االجتماعي،بالنساء والفتيات

 إىل زيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامة وتثين اللجنة على الدولة الطرف لتدابريها الرامية  - ٥
 املرأة وترحب بصفة خاصة بأن. واختاذ إجراء إجيايب لكفالة املساواة يف الفرص واملعاملة هلن

انتخبت، للمرة األوىل، رئيسة للجمهورية وأنه جرى تعيني امرأتني كقاضيتني يف حمكمة  قد
 يف املائة من ٣٨,٥، كانت نسبة ٢٠٠٧يسمرب د/ وأنه يف كانون األول،العدل العليا االحتادية

   .الوظائف التنفيذية داخل احلكومة الوطنية تشغلها نساء
ــة أيــضا باعتمــاد القــانون الــشامل مبنــع العنــف ضــد املــرأة يف عالقاهتــا       - ٦ وترحــب اللجن

، الذي يغطي مجيـع أشـكال   )٢٦٤٨٥/٢٠٠٩القانون  (واملعاقبة عليه والقضاء عليه     الشخصية  
اجلنساين، مبا يف ذلك، العنف اجلسدي، والنفسي، واجلنسي، واالقتصادي، والعنـف يف            العنف  

جمــال املــرياث؛ ويقــرر االلتــزام باختــاذ تــدبري وقــائي ملــساعدة الــضحايا مــن النــساء وإنــشاء            
مكتـب حلـاالت العنـف املنــزيل يف إطـار حمكمـة العـدل               وكذلك ترحـب بإنـشاء      العنف   مرصد

  .العليا االحتادية
ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها احلكومة للتصدي جلرمية االجتار بالبشر وتاليف و  -  ٧

 على اتفاقية األمم ٢٠٠٢نوفمرب /إيذاء الضحايا جمددا، وال سيما التصديق يف تشرين الثاين
املتحدة بشأن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكويل بالريمو امللحقني هبا، وذلك مبوجب 

القانون  ( واملعاقبة عليه، واعتماد قانون بشأن منع االجتار باألشخاص٢٥٦٣٢القانون 
 والذي يعدل القانون اجلنائي وقانون ،٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٠يف ) ٢٦٣٦٤/٢٠٠٨

وتالحظ اللجنة . اإلجراءات اجلنائية وحيظر مجيع أشكال االجتار بالبشر ويعاقب عليها
وبشأن تقدمي واملعاقبة عليه ين ملنع االجتار بالبشر القانون سينفّذ يف إطار الربنامج الوط  أن

  .للضحايا الدعم
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أن الدولة الطرف اعتمدت، وهي تقوم بإعداد تقريرها بوترحب اللجنة كذلك   -  ٨
أن اجمللس القومي للمرأة تلقى ، وتالحظ  على املشاركةاالدوري السادس، هنجا شامال وقائم

اجمللس  من  أيضا تربعاتتوقدم. ات احلكوميةتربعات كثرية من خمتلف الوكاالت واهليئ
ووردت تربعات أيضا .  يف اآللية الوطنية للنهوض باملرأةاتاالحتادي للمرأة الذي ميثل املقاطع

  . واهليئة القضائيةةالتشريعييئة من اهل
  

  اجملاالت الرئيسية اليت تبعث على القلق والتوصيات    
ف بأن تنفِّذ بطريق منهجي ومستمر مجيع تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطر  -  ٩

أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وترى أن بواعث القلق 
 أولوية من قبل اوالتوصيات اليت وردت يف هذه املالحظات اخلتامية تتطلب اهتماما ذ

، حتث اللجنة وبناء على ذلك. الدولة الطرف من اآلن وحىت تقدمي التقرير الدوري التايل
عن أن تبلغ الدولة الطرف على أن تركز على تلك اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية و

الدولة اللجنة وتدعو . تحقق يف تقريرها الدوري التايلتاإلجراءات املتخذة والنتائج اليت 
يئة الطرف إىل أن تقدم هذه املالحظات اخلتامية إىل مجيع الوزارات املعنية وإىل الربملان واهل

  .القضائية، بغية كفالة تنفيذها التام
  

  الربملان    
أن احلكومة تتحمل املسؤولية الرئيسية على تأكيد التشّدد اللجنة، مع إعادة   -  ١٠

وختضع للمساءلة بصفة خاصة عن التنفيذ التام اللتزامات الدولة الطرف مبوجب 
دعو الدولة الطرف إىل  وت،ع احلكومةواالتفاقية، على أن االتفاقية ملزمة جلميع فر

الالزمة طوات تشجيع برملاهنا على أن يتخذ، وفقا إلجراءاته، وحسب االقتضاء، اخل
يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وعملية تقدمي احلكومة لتقريرها التايل  فيما
  .لالتفاقية وفقا

  
  مساءلة احلكومة االحتادية    

 اهلياكل الدستورية االحتادية للدولة الطرف، تؤكد اللجنة مع تسليمها مبدى تعقيد  -  ١١
القيادة حلكومات املقاطعات فري احلكومة االحتادية مسؤولة عن كفالة تنفيذ االتفاقية وتو  أن

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن احلكومة االحتادية تنقصها آلية فعالة . واألقاليم يف ذلك الشأن
قانونية وغريها هبدف التنفيذ التام الدابري تاختاذ الحكومات املقاطعات تقرر لكفالة أن 

  . بطريقة مترابطة ومتسقةيةلالتفاق
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يف احلسبان املسؤولية القانونية على أن تؤخذ وحتث اللجنة الدولة الطرف،   -  ١٢
ساءلة التفاقية، على إنشاء آلية فعالة هتدف إىل كفالة املاتنفيذ عن للحكومة االحتادية 

 الذي تشارك ،ك واملتسق لالتفاقية يف مجيع أحناء إقليمهاوالتنفيذ الشفاف واملتماس
  . املستوى القومي ومستوى املقاطعات والبلديات-مجيع مستويات احلكومة  فيه
  

   احمللي وإبرازهامركز االتفاقية يف النظام القانوين     
ية اتفاقعلى قيامها بإضفاء الصبغة الدستورية على تثين اللجنة على الدولة الطرف   -  ١٣

حلقوق اإلنسان، يف األخرى الدولية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والصكوك 
وكذلك زيادة الوعي العام  ،أن تنفيذها على حنو فعال تالحظلكنها  نظامها القانوين الوطين

. ازال حمدوديظر كل متييز ضد املرأة، ال حتأحكامها، واعتماد تشريعات وتدابري أخرى ب
االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري يف وجود لوعي بيف اعام النقص الللجنة القلق إزاء ايساور و

يساورها و. القانونسؤولني عن إنفاذ القضاة وغريهم من املأوساط األرجنتني، وال سيما يف 
أنه يوجد االتفاقية، أو ال يعرفن أن هلن حقوقا مبوجب ن النساء أنفسهن ألخاص بوجه قلق ال

ألنه يترتب على ذلك انعدام الربوتوكول االختياري، و، عمال بشكاوىالمي لتقدإجراء 
قدرهتن على املطالبة بالتعريف حبقوقهن ومحايتها على حنو كامل وإعماهلا على حنو تقف فيه 

  . مع الرجلاملرأة على قدم املساواة 
 ذلك وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابري تشريعية وغريها، مبا يف  -  ١٤

هتا، تمييز ضد املرأة وتعزز مساواأشكال الظر كل حت، ، عند االقتضاءجزاءاتفرض 
االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري  بوجود وعيإلجياد تنفيذ تدابري على حتثها  كما

الوزارات ا يشمل ، مببني مجيع أصحاب املصلحةللجنة، والتعريف هبا والتوصيات العامة 
حبقوق هبدف خلق وعي  على إنفاذ القانون، ني، والقائم والقضاةناحلكومية ونواب الربملا

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضطلع حبمالت إلذكاء كذلك . اإلنسان للمرأة
 وتكفل استفادهتا من إجراءات  اإلنسانيةالوعي تستهدف املرأة لزيادة وعيها حبقوقها

   .وص عليها مبوجب االتفاقيةووسائل االنتصاف املتعلقة بانتهاكات حقوقها املنص
  

    لتقدمي الشكاوىليات القانونيةاآلالوصول إىل العدالة و    
منصوص عليه يف املرأة إىل العدالة بالرغم من أن وصول نه قلق ألاللجنة يساور   -  ١٥

بشأن قدرهتا العملية على ممارسة هذا احلق، ورفع قضايا أمام احملاكم فإن ، اتالتشريع
وخباصة يف  ، وحواجز اللغةاقوقه حتّدها، عوامل كانعدام املعلومات املتعلقة حبتعرضها للتمييز

. صعوبات عملية يف الوصول إىل احملاكموما إىل ذلك من  الشعوب األصلية،نساء حالة 
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ما يصدر عن اجلهاز القضائي من تنميط جنساين وافتقاره إىل إزاء أيضا اللجنة القلق ويساور 
   .جنساين والعنف ضد املرأة ويعلى أساس جنسييز أي معلومات بشأن التم

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة إلزالة العوائق   -  ١٦
 .العدالة إىل اوصوهل تضمن ضع تدابريتاليت قد تواجه املرأة يف الوصول إىل العدالة، و

 حبقوقها، مبا يف املرأةوعي ف  بأن تعزز الدولة الطر،على وجه التحديداللجنة وتوصي 
، ةاألصليشعوب الفئات حرمانا، مبا يف ذلك جمتمعات الأشد وبني ذلك يف املناطق الريفية 

من املرأة تمكن لتاملساعدة القانونية تقدمي من خالل برامج حمو األمية القانونية ووذلك 
 ،وسوء املعاملةسائل االنتصاف القانونية املتاحة ضد التمييز بشأن ورف ااكتساب مع

أيضا الدولة الطرف اللجنة حتث و.  مبوجب االتفاقيةا املنصوص عليهاواملطالبة حبقوقه
ن ون العامون واملدعوعلى ضمان أن تكون السلطة القضائية، مبا يف ذلك القضاة واحملام

 .ةاالتفاقيالطرف مبوجب  قوق املرأة والتزامات الدولةدراية حب، على حمامو الدفاع اجملاينو
الوعي اجلنساين جلميع بشأن على توفري التدريب أيضا دولة الطرف وتشجع اللجنة ال

   .يف ذلك وكاالت إنفاذ القانون، ورصد نتائج هذه اجلهود ، مباأفراد اجلهاز القضائي
  

  وإدماج منظور جنساين يف السياسات والربامج الوطنية الوطنية األجهزة    
نه رغم الزيادة ألالقلق فإهنا يساورها لدولة الطرف، جبهود االلجنة يف حني ترحب   -  ١٧

مل يستطع اجمللس للمرأة، للمجلس الوطين األخرية يف توفري املوارد املالية والبشرية الالزمة 
التحديات اهليكلية اليت واجهته منذ إنشائه يف حىت اآلن أن يذلل، على حنو كامل، 

أن تعزز متاما على ة  قادرتطنية ليسالو ويبدو، تبعا لذلك، أن األجهزة .١٩٩٢  عام
سياسات عامة وتنفذ ضع  توأ ،حتقق املساواة بني اجلنسني وأ ،حنو فعالعلى النهوض باملرأة 

 املقاطعات والبلديات،يف هناك تناقضات خطرية يف تنفيذ االتفاقية و. يف مجيع أحناء البلد
  . لعقبات االجتماعيةيزال يتعني التصدي ل  وال
 من احلالية الوطنية األجهزةاللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز وتوصي   -  ١٨

ها تزود، وبأن عمل على حنو فعالنعها من الخالل معاجلة نقاط الضعف اهليكلية اليت مت
يف على التأثري إبرازها وجعلها أقدر ، وتهافعاليلزيادة يكفي من املوارد املالية والبشرية  مبا

 التنسيقي على الصعيدين ا وتعزيز دورهها، وتنفيذهاصميموت صياغة السياسات العامة
استحداث االستثمار يف ة داإىل زيأيضا الدولة الطرف اللجنة تدعو و .الوطين واحمللي

وسيلة لتقييم ويشكل بعثرة البيانات امل مجع نيّسهبدف حتنظام ملؤشرات جنسانية شاملة 
  متتعوتعزيز، ميم املساواة بني اجلنسنيتأثري وفعالية السياسات والربامج الرامية إىل تع

 لتصدياللجنة أيضا على ضرورة وضع خطة شاملة لشّدد وت. حبقوق اإلنساناملرأة 
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 واملفاهيم اخلاطئة، وذلك هبدف تغيري املواقف ، والصور النمطية،االجتماعيةعقبات لل
  .  على حنو فّعاللقانوناوتنفيذ 

مج عديدة ترمي إىل احلد من الفقر والتصدي ويف حني ترحب اللجنة، بتنفيذ برا  -  ١٩
لنقص املساكن، مبا يف ذلك متديد إعانات األسر من خالل اإلعانة الشاملة لكل طفل من 
أجل احلماية االجتماعية، فإهنا تالحظ أن هذه السياسات مل تتضمن بالكامل منظورا جنسانيا 

  .يف تصميمها وتنفيذها
 الطـــرف إدمـــاج املنـــاظري اجلنـــسانية يف مجيـــع     وتوصـــي اللجنـــة أن تكفـــل الدولـــة     - ٢٠

  .والربامج السياسات
  

  تدابري خاصة مؤقتة    
مع أن اللجنة، حتيط علما بوجود تدابري خاصة مؤقتة يف التشريع احمللي للدولة   -  ٢١

بالقطاعني السياسي ونقابات العمال، فإهنا تالحظ حمدودية الطرف، وخاصة فيما يتعلق 
  . جماالت أخرى فيما يتعلق بوضع إطارها املفاهيمي وتنفيذهاتطبيق هذه التدابري يف

ــة الطــرف علــى تــشجيع إجــراء مناقــشة علــى نطــاق واســع        - ٢٢ ــة الدول وحتــث اللجن
 للجنــة، ٢٥ مــن االتفاقيــة والتوصــية العامــة رقــم     ٤ مــن املــادة  ١يتعلــق بــالفقرة   فيمــا
ياسي واالقتصادي واالجتمـاعي    تتخذ يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك اجملال املدين والس          وأن

والثقايف، تـدابري مؤقتـة خاصـة هبـدف حتقيـق املـساواة الفعالـة، وال سـيما مـن أجـل النـساء                        
  .الاليت يعانني من أشكال متعددة للتمييز

  
  العنف ضد املرأة    

يف حني ترحب اللجنة بالقانون الشامل ملنـع العنـف ضـد املـرأة يف عالقاهتـا الشخـصية                     - ٢٣
، فإهنا تعرب عـن قلقهـا ألنـه، بعـد مـرور             ))٢٠٠٩ (٢٦٤٨٥القانون  (والقضاء عليه   واملعاقبة  

عــام علــى اعتمــاده، ال توجــد أي تــشريعات تنفيذيــة، وال خمصــصات كافيــة مــن املــوارد املاليــة 
  .لتنفيذ ذلك القانون

وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى أن تقـوم علـى حنـو متـسق يف مجيـع املقاطعـات                         - ٢٤
ماد وتنفيذ تشريعات وختصيص موارد مالية من أجـل التنفيـذ الكامـل للقـانون               بتسريع اعت 

وجيـب  . الشامل ملنع العنف ضد املرأة يف عالقاهتا الشخصية واملعاقبـة عليـه والقـضاء عليـه               
ــوطين واإلقليمــي        ــستوى ال ــى امل ــشريعات القائمــة عل ــال للت ــذ الفع ــك التنفي ــشمل ذل أن ي

 .ال العنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك العنــف املــرتيل  واملــستوى احمللــي ملكافحــة مجيــع أشــك 
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وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تعزيــز نظامهــا جلمــع البيانــات بــشأن مجيــع أشــكال  
العنف ضد املرأة، وإيراد هذه املعلومـات يف إطـار إجـراء اللجنـة للمتابعـة، املـشار اليـه يف                     

يما يتعلق بالتحديد باالغتصاب يف وف.  من املالحظات اخلتامية يف التقرير احلايل٥١الفقرة 
، اإلبـالغ إطار الزواج، حتث اللجنة الدولة الطرف على وضـع نظـام لتـشجيع املـرأة علـى       

  .وجمموعة مؤشرات لتقييم االجتاهات املتعلقة باإلبالغ عن هذه اجلرمية، ومدى انتشارها
يب اجلــرائم ضــد وتــثين اللجنــة علــى اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف حملاكمــة مــرتك   - ٢٥

ألن تعــرب عــن أســفها  غــري أهنــا . األخــرية الــيت ارتكبــت خــالل فتــرة الديكتاتوريــة  اإلنــسانية
ــيت ارتكبــت  العنــف اجلنــسي  حــوادث  ــرأة يف مراكــز  ال ــعتقــال االضــد امل ــرة  ال سرية خــالل فت

   .األخرية مل يعاقب عليهاالديكتاتورية 
ل التعريف حبوادث العنف تكفإجراءات استباقية وتوصي اللجنة بأن تتخذ   -  ٢٦

واملعاقبة تها األخرية، ومالحقخالل فترة الديكتاتورية اجلنسي ضد املرأة اليت ارتكبت 
يف سياق حماكمات بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، وذلك متشيا مع قرار عليها 

   .تعويضات للضحاياتكفل منح كما ، )٢٠٠٨( ١٨٢٠جملس األمن 
  

  النساء احملتجزات     
 من النساء مرتفععدد تشري إىل وجود تعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعلومات اليت   -  ٢٧

تعريضهن لكشف ، وتكرار عمليات تجزاتيف السجون، واستمرار العنف ضد النساء احمل
وظروف وحاالت تعرض النساء احملتجزات للقتل، البحث والتفتيش، فروجهن ألغراض 

لجنة أيضا أن تدابري منع تكرار هذه األفعال وتعزيز وتالحظ ال. االحتجاز السيئة عموما
 فضال عن مقاضاة مرتكيب العنف اجلنسي ضد النساء يف السجون النساء احملتجزات،  محاية
  . تزال حمدودة ال
 حالة املرأة يف السجن من خالل وضع سياسات مبعاجلةوتوصي اللجنة   -  ٢٨

الدولة الطرف  وحتث خباصة ،جلنسنيشاملة تراعي الفوارق بني اوبرامج واستراتيجيات 
الفوارق ون راعين و سجوشراف على النساء احملتجزات موظفعلى أن تكفل أن يتوىل اإل

ة يف املؤسسات األمامياخلطوط يف من الرجال حراس ، وعدم توظيف بني اجلنسني
على اختاذ اخلطوات أيضا الدولة الطرف اللجنة حتث و. اإلصالحية اخلاصة بالنساء

اسبة لضمان االحترام الكامل لكرامة وحقوق اإلنسان جلميع األشخاص خالل املن
 افصن إلسدي، واالمتثال التام للمعايري الدولية وإنشاء آلية خارجيةاجلتفتيش العمليات 

  .  و ميكن الوصول إليهاة وشاملةمستقلومراقبتهن تكون لسجينات ا
  



CEDAW/C/ARG/CO/6
 

8 10-48531 
 

  دعارة الاالجتار واستغالل     
لى الدولة الطرف على شروعها يف وضع االجتار بالبشر يف صدارة تثين اللجنة ع  -  ٢٩

إزاء الطابع عرب الوطين جلرمية االجتار باألشخاص الربنامج الوطين، رغم أن القلق يساورها 
االجتار، وإعادة هذا لحدود املتورطني يف اجلالبني العابرة لشبكة من قبيل ، دعارةواستغالل ال

وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة ضرورة العمل مع .  األصليةمإدماج الضحايا يف بلداهن
 ويف املناطق ،يف مشال األرجنتنيوخباصة  اإلقليمي واحمللي، ين على الصعيداملختصةاألجهزة 

  . الفئات عرضة للخطرشد وجد أتالشمالية الشرقية حيث 
ال تعزيز جهودها أكثر من ذي قبل يف جمعلى اللجنة الدولة الطرف ث وحت  -  ٣٠

. أنشطة مكافحة االجتار بغرض حتقيق معاجلة تامة وشاملة لتعقيدات جرمية دولية بطبيعتها
 املؤرخ ٢٦٣٦٤كما حتث اللجنة الدولة الطرف على استكمال القانون رقم 

 عن طريق كفالة احلماية الكافية وفقا للمعايري الدولية جلميع النساء ٢٠٠٨أبريل /نيسان
كذلك األفراد املتجر هبم، واخلائفون من التعرض بصرف النظر عن أعمارهن، و

  .لالضطهاد لدى عودهتم إىل بلدهم األصلي
  

  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    
ترحب اللجنة بتحقيق زيادة كبرية يف عدد النساء الاليت يشاركن يف السياسة؛ وبأنه،   -  ٣١

أصوات على حصلن وبأن املرشحات للرئاسة للجمهورية للمرة األوىل، تنتخب امرأة رئيسة 
الوزارات  وبأن ربع إمجايل ،املُدىل هبا يف املائة من األصوات ٧٨عن إمجالية تزيد نسبتها 

 يف املائة ٢٣  وزير دولة ونصب  ميفاملعينني األشخاص  يف املائة من ٢٢ وبأن ،تترأسها نساء
كما تالحظ أن عددا كبريا من . ساءمن الناآلن حىت وكيل وزارة هم نصب من املعينني يف م

خرى، داخل األيئات اهلوكاالت والأو الوظائف التنفيذية يف /وظائف كبار املسؤولني و
احلكومة الوطنية وعلى صعيد احلكومات احمللية، وداخل اجلهاز التشريعي الوطين ويف بعض 

 القطاع اخلاص، األجهزة التشريعية احمللية، وداخل السلطة القضائية، وإىل حد ما داخل
  .إال أن اللجنة تالحظ أيضا أن هناك اختالفات واضحة بني املقاطعات. شغلها النساءت

وحتث اللجنة الدولة الطرف على معاجلة التفاوت الكبري يف مستوى املشاركة   -  ٣٢
 بوسائل منها االستثمار يف محالت ،السياسية والتمثيل السياسي للمرأة فيما بني املقاطعات

املواقف والقوالب إزاحة يم والتوعية الرامية إىل إزالة العراقيل االجتماعية السائدة والتعل
  .زالت منتشرة يف بعض املناطق النمطية القائمة على التحيز اجلنسي اليت ما
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  التعليم    
مع أن اللجنة ترحب باملعلومات اليت تشري إىل إحراز تقدم يف جمال التعليم، بوسائل   -  ٣٣

 من األهداف اإلمنائية لأللفية وعن طريق وضع وتنفيذ تشريعات متعلقة ٢ اهلدف منها حتقيق
 والقانون ؛)٢٠٠٥( بشأن التعليم التقين واملهين ٢٦٠٥٨بالتعليم ومنها القانون الوطين 

 وهو برنامج ،الذي ينشئ الربنامج الوطين للتربية اجلنسية الشاملة) ٢٠٠٦( ٢٦١٥٠الوطين 
القانون  و؛ البلد يف مجيع املستويات التعليمية ابتداء من سن اخلامسةإجباري يف مجيع أرجاء

، ومع أهنا تالحظ  يف التعليمعلى دمج منظور جنساينصراحة ينص  الذي ٢٦٢٠٦الوطين 
كإحدى مع التقدير أن احلكومة حددت تدريب املعلمني واستعراض الكتب املدرسية 

 رمبا يكون للقوالب النمطية اجلنسانية وتأثري تعرب عن قلقها من أنه اللجنة األولويات، فإن
اإلعالم أثر على اختيار املرأة مهنا اجتماعية تقليدية وعلى ميزهتن النسبية احملدودة يف  وسائل

الرجال وحصوهلن على بلفترة أطول باملقارنة يف نظام التعليم سوق العمل رغم بقائهن 
  .مؤهالت أعلى

لى كفالة نشر املعلومات املتعلقة بالفرص التعليمية وحتث اللجنة الدولة الطرف ع  - ٣٤
 بغية زيادة توسيع نطاق ،سع، مبا فيها املتعلقة بالتعليم املهيناللمرأة على نطاق و

وتوصي  .االختيارات املهنية للمرأة، مبا يف ذلك احلصول على وظائف ذات أجور أعلى
يع مستويات النظام التعليمي  مجيفالتدريب اجلنساين للمعلمني لزامية اللجنة كذلك بإ

، بغية إزالة القوالب النمطية اجلنسانية من  والبلدياتعلى صعيد البلد يف مجيع املقاطعات
وينبغي وضع استراتيجيات حمددة للتصدي بصورة . املناهج الدراسية الرمسية وغري الرمسية

  .حامسة للثقافة األبوية السائدة
  

  العمالة    
ابري الرامية إىل خفـض معـدل بطالـة النـساء وكـذلك بـدور اللجنـة                 ترحب اللجنة بالتد    - ٣٥

وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا        . العمـل مكان  الثالثية املعنية باملساواة يف املعاملة وتكافؤ الفرص يف         
يف القطـــاعني االقتـــصاديني الرمســـي وغـــري الرمســـي،  املتكافئـــة إزاء ظـــروف عمـــل املـــرأة غـــري  

لنـساء يف املهـن ذات األجـور املتدنيـة، والتفاوتـات يف األجـور               التمييز املهين وتركـز ا     واستمرار
يف كل من القطاعني العام واخلـاص، واالفتقـار إىل خـدمات رعايـة األطفـال                بني الرجل واملرأة    

ورغــم . ن العمــلايف مكــتحــرش اجلنــسي  فــضال عــن غيــاب التــشريعات الالزمــة للتــصدي لل   
 املنـازل، تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء اسـتمرار       التدابري الرامية إىل محايـة خادمـات       بعض اختاذ

  .حالتهن هشاشة
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الضرورية لكفالة تنفيذ اخلطوات وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كافة   -  ٣٦
تشريعاهتا املتعلقة بالعمل على وجه أفضل، ومعاجلة الفجوات يف األجور، وتشجيع النساء 

ن العمل ايف مكالتحرش اجلنسي انون بشأن على العمل يف اجملاالت غري التقليدية، وسن ق
. توفري محاية شاملة خلادمات املنازلالعام واخلاص، مبا يف ذلك فرض جزاءات فعالة، و

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري هبدف توفري خدمات لرعاية األطفال 
مسؤوليات عملها التكلفة ويف املتناول لتمكني املرأة من إقامة توازن بني حمتملة 

  . ومسؤولياهتا األسرية
  

  الصحة    
مع أن اللجنة تقدر وضع الربنامج الوطين للصحة اجلنسية واألبوة املسؤولة، ونشر   -  ٣٧

دليل تقين، يف إطار هذا الربنامج، للرعاية يف حاالت اإلجهاض غري اإلجرامية يهدف إىل 
الحظ أن احلصول على خدمات  من القانون اجلنائي، فإهنا ت٨٦توضيح جوانب املادة 

 وتعرب عن قلقها .مشكلة كبرية للمرأة األرجنتينيةال يزال يشكل الصحة اجلنسية واإلجنابية 
معدل الوفيات النفاسية اليت يعزى سبب بشأن إزاء ارتفاع معدالت احلمل بني املراهقات، و

   .ثلثها إىل اإلجهاض غري الشرعي
 أن تكفل حصول النساء واملراهقات على وحتث اللجنة الدولة الطرف على  -  ٣٨

اخلدمات الصحية، مبا يف ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية، وأن تتأكد من أن التثقيف يف 
 حسب ،جمال الصحة اجلنسية والتناسلية جيري يف مجيع املدارس على كافة املستويات

واصلة خفض ارتفاع كما حتث الدولة الطرف على اختاذ كافة التدابري الالزمة مل. االقتضاء
على استعراض التشريعات كذلك وحتث اللجنة الدولة الطرف . معدل الوفيات النفاسية

 وما يترتب عليها من عواقب وخيمة على صحة املرأة ،القائمة اليت جترم اإلجهاض
الدليل الفين لتوفري الرعاية املتكاملة ” تطبيق وينبغي للدولة الطرف أن تكفل. وحياهتا

مجيع أحناء البالد بطريقة موحدة ، يف “جهاض اليت ال يعاقب عليها القانونحلاالت اإل
  . تتوافر خدمات صحية متساوية وفعالة العتراض حاالت احلمل كي
 األرجنتني يفويساور اللجنة القلق إزاء اتساع نطاق استخدام التبغ بني النساء   -  ٣٩

ُتستهدف يف محالت النساء ن ألواللجنة قلقة بشكل خاص . وتأثريه اخلطري على صحتهن
التبغ اإلعالنية، اليت تشجعهن على زيادة استهالكهن للتبغ، فتتمخض عن ذلك أمراض 

  . ووفيات سببها التبغ
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ   -  ٤٠
حظر التدخني يف األماكن  إىل ووضع تشريعات هتدف وتنفيذهاملنظمة الصحة العاملية 

  . العامة وفرض قيود على إعالنات التبغ
  

  املرأة الريفية    
مـع أن اللجنــة تعتـرف بــاجلهود الراميــة إىل حتقيـق الالمركزيــة وتـوفري فــرص التــدريب       - ٤١
لألســر ، مبــا يف ذلــك، كــبريةالئتمانيــة القــروض اال و،واســعة النطــاق نــسبياالصحية الــرعايــة الو

ــا  ــة، فإهن ــ الريفي ــيما    ال ت ــة، وال س ــرأة الريفي ــة امل ــة إزاء حال ــسّنات وزال قلق ــشعوب  املُ ــساء ال ن
ــة       ــهميش وافتقــارهن يف العــادة إىل الرعاي ــاهتن مــن الفقــر املــدقع والت ــالنظر إىل معان األصــلية، ب

  .الصحية والتعليم والتسهيالت االئتمانية واخلدمات اجملتمعية
رار يف إيالء عناية خاصة الحتياجات وحتث اللجنة الدولة الطرف على االستم  -  ٤٢

املرأة الريفية، وضمان مشاركتها يف عمليات صنع القرار وحصوهلا بصورة كاملة على 
  .خدمات التعليم والصحة والتسهيالت االئتمانية

  
  الفئات الضعيفة من النساء    

ى حتظ  واملهاجرات وذوات اإلعاقة الاملُسّنات  تسلم الدولة الطرف بأن حقوق   -  ٤٣
وتسلم الدولة الطرف أيضا . أنه كثريا ما ميارس التمييز ضدهنبباالحترام الكامل و

حقوق املثليات ومزدوجات امليل اجلنسي ومغايرات اهلوية اجلنسية ال حتترم بالكامل   بأن
  . وبأهنن يتعرضن أحيانا للتمييز ويستهدفن بالعنف

واملهاجرات املُسّنات  وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان احترام حقوق  -  ٤٤
وذوات اإلعاقة وكذلك املثليات ومزدوجات امليل اجلنسي ومغايرات اهلوية اجلنسية، من 

وينبغي أن تكون كل النساء املشار إليهن .  وتوفري احلماية الكاملة هلنبني فئات أخرى
يف أعاله قادرات على العيش بعيدا عن أي متييز وعنف وأن يتمتعن بكافة احلقوق، مبا 

ذلك احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية وكذلك احلقوق 
  .اجلنسية واإلجنابية

  
  الالجئات وملتمسات اللجوء    

 القـــانون رقـــم(شعر اللجنـــة بـــالقلق ألنـــه علـــى الـــرغم مـــن ســـن قـــانون الالجـــئني  تـــ  - ٤٥
طـرف يف الربنـامج اإلقليمـي    ، وإنشاء اللجنـة الوطنيـة لالجـئني، ومـشاركة الدولـة ال         )٢٦١٦٥

ة بعـد مجيـع األنظمـة    ملكتب مفوض األمم املتحـدة الـسامي لـشؤون الالجـئني، مل تعتمـد الدولـ         
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زمــة لتيــسري التنفيــذ الفعــال للقــانون ولــسد بعــض الثغــرات يف جمــال احلمايــة،          الداخليــة الال
ــساء        وال ــيهم الن ــضعف، مبــن ف ــها مبلتمــسي اللجــوء يف حــاالت ال ــق من ــات ســيما املتعل والفتي

  . واألطفال غري املصحوبني بذويهم
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تيسري التنفيذ الكامل والفعال لقانون الالجئني   -  ٤٦

، وال سيما فيما يتعلق حبماية ملتمسات اللجوء والالجئات، )٢٦١٦٥القانون رقم (
وص اعتماد األطفال غري املصحوبني بذويهم، بطرق من بينها على وجه اخلصوكذلك 

على أن تواصل توفري أيضا  الدولة الطرف تشجعو. مجيع األنظمة الداخلية الالزمة
نهج مراع لالعتبارات ل همتباعاالتدريب ملوظفي احلدود واهلجرة واللجوء من أجل كفالة 

لتحديد اهلوية، واختاذ تدابري مراعية لالعتبارات مالئم اجلنسانية، والتنفيذ الفعال لنظام 
، مبا يف ذلك ما يتعلق بطلبات اللجوء نية يف اإلجراء املتعلق بتحديد مركز الالجئاجلنسا

استكمال وحتث اللجنة أيضا الدولة الطرف على . القائمة على أساس العنف اجلنساين
وفقا  عن طريق كفالة احلماية الكافية ٢٠٠٨أبريل / املؤرخ نيسان٢٦٣٦٤القانون رقم 

بصرف النظر عن أعمارهن، وكذلك األفراد املتجر  النساءجلميع للقانون الدويل 
باإلضافة إىل و. واخلائفني من التعرض لالضطهاد لدى عودهتم إىل بلدهم األصلي هبم

ذلك، يتعني اختاذ تدابري من أجل كفالة أال تقع الالجئات وملتمسات اللجوء من النساء 
ية للتحديد السريع هلوية والفتيات ضحية االجتار بالبشر أو هتريب الالجئني، ووضع آل

  . لحماية إىل عملية اللجوءل ونضحايا االجتار، وكفالة إحالة من قد حيتاج
  

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعالن ومنهاج عمل بـيجني، اللـذين            - ٤٧

ــة، اســتخداما كــامال عنــد تنفيــذ االلتزامــات امل    نوطــة هبــا مبوجــب  يعــززان أحكــام االتفاقي
االتفاقيــــة، وتطلــــب إىل الدولــــة الطــــرف إدراج معلومــــات عــــن ذلــــك يف تقريرهــــا        

  .املقبل الدوري
  

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية ال غىن عنه يف سبيل حتقيق   -  ٤٨

جنساين وإىل التجسيد الواضح وتدعو إىل إدماج منظور . األهداف اإلمنائية لأللفية
ألحكام االتفاقية يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق تلك األهداف، وتطلب إىل الدولة 

  .الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل
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  النشر    
تطلب اللجنة أن ُتنَشر هذه املالحظات اخلتامية يف األرجنتني على نطاق واسع   -  ٤٩

ن ون والربملانيون والسياسيون احلكوميواملسؤوليف ذلك وعية الشعب، مبا من أجل ت
 اليت اختذت لكفالة مساواة طواتواملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، باخل

. املرأة بالرجل حبكم القانون وحبكم الواقع، وباخلطوات األخرى الالزمة يف هذا الصدد
شجَّع الدولة الطرف على وُت. اجملتمعات احمللية إىلالنشر ميتد ذلك وتوصي اللجنة بأن 

وتطلب . املالحظاتهذه تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقشة التقدم احملرز يف تنفيذ 
 وإعالن ومنهاج عمل ،اللجنة إىل الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة

املرأة ”معية العامة عن موضوع  ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للج،بيجني
، على “املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠عام 

  .نطاق واسع وال سيما لدى املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان
  

  التصديق على املعاهدات األخرى    
لدولية الرئيسية التسعة تالحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إىل الصكوك ا  -  ٥٠

سيعزز من متتع املرأة مبا هلا من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف  )١(حلقوق اإلنسان
 وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على االتفاقية الدولية حلماية .مجيع جوانب احلياة

  .حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
  

  متابعة املالحظات اخلتامية    
حتريرية تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون عامني، معلومات   -  ٥١

  .  أعاله٤٠  و٢٥التوصيات الواردة يف الفقرتني عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ 
  

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة   )١(  

واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   والــسياسية، 
ــن ضــروب        ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل ــية   أشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب  املعامل

ع العمـال املهـاجرين     الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـ                  أو
، واتفاقية حقـوق األشـخاص      القسريوأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء          

 .ذوي اإلعاقة



CEDAW/C/ARG/CO/6
 

14 10-48531 
 

  التقرير املقبلإعدادا     
تطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تكفـل مـشاركة واسـعة مـن كافـة الـوزارات                      - ٥٢

ــات العا ــات النــسائية        واهليئ ــف املنظم ــشري خمتل ــل، وأن تست ــر املقب ــداد التقري ــدى إع ــة ل م
  .ومنظمات حقوق اإلنسان خالل تلك املرحلة

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل املعرب عنها يف هذه و  -  ٥٣
 من ١٨املالحظات اخلتامية وذلك يف تقريرها الدوري املقبل املقّدم مبوجب املادة 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل يف شهر . اقيةاالتف
  . ٢٠١٤يوليه عام /متوز
املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير ”تباع إوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل   -  ٥٤

ة مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيق
 اليت أقرها االجتماع اخلامس املشترك ،“أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها

 ٢٠٠٦يونيه /بني جلان اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان يف حزيران
وجيب تطبيق املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير ). Corr.1 و HRI/MC/2006/3انظر (

يناير / اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني يف كانون الثايناخلاصة مبعاهدات بعينها، اليت
فهما . ، باالقتران مع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي وثيقة أساسية موحدة٢٠٠٨

يشكالن معا املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع 
تصر عدد صفحات الوثيقة اخلاصة مبعاهدة بعينها وينبغي أن يق. أشكال التمييز ضد املرأة

يتعني أال يتجاوز عدد صفحات الوثيقة األساسية املوحدة بينما  صفحة، ٤٠على 
  . صفحة٨٠ إىل ٦٠املستكملة 

  


