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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
   ملا قبل الدورةالفريق العامل

  الدورة الرابعة واألربعون
        ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه / متوز٢٠

  قائمة بالقضايا واألسئلة املطروحة فيما يتصل بالنظر يف التقارير الدورية    
    

  األرجنتني    
  

يف التقريـــر الـــدوري الـــسادس لألرجنـــتني    نظـــر الفريـــق العامـــل ملـــا قبـــل الـــدورة        
)CEDAW/C/ARG/6.(  
  

  حملة عامة    
وينبغـي أن  . يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن عملية إعداد التقريـر الـدوري الـسادس             - ١

تتضمن هذه املعلومات اإلدارات واملؤسسات احلكومية اليت شاركت يف إعداد التقرير وطبيعـة             
ــة،    ومــدى مــشاركتها، وأن تــبني مــا إذا   كانــت قــد جــرت استــشارة املنظمــات غــري احلكومي

  .إذا كانت احلكومة قد اعتمدت التقرير وقُدم بعد ذلك إىل الربملان وما
ويتــضمن التقريــر بيانــات إحــصائية حمــدودة للغايــة، مــصنفة حبــسب اجلــنس عــن حالــة    - ٢

انـات والتحليـل   ويرجى تقدمي معلومات عن حالة مجـع البي . املرأة يف جماالت مشمولة باالتفاقية 
. يف البلد بوجه عام، وبيان إىل أي مدى مجع هذه البيانات على أساس كـل جـنس علـى حـدة                 

وصــف الطريقــة الــيت تعتــزم هبــا احلكومــة حتــسني عمليــة مجــع البيانــات املفــصلة    /ويرجــى بيــان
  . فيما يتعلق باجملاالت اليت تشملها االتفاقيةسحسب نوع اجلن
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  ي واملؤسسياإلطار الدستوري والتشريع    
يــشري التقريــر إىل خمتلــف التــدابري والقــوانني الــيت اعتمــدت علــى املــستويني االحتــادي       - ٣

ويرجى تقدمي معلومـات مفـصلة     . اواحمللي، يف السنوات األخرية للنهوض حبالة املرأة أو حتسينه        
عـاال يف   اجلهود اليت اضطلعت هبا احلكومة من أجـل تنفيـذ تلـك القـوانني والتـدابري تنفيـذا ف            عن

  .مجيع أرجاء البلد، على املستويني االحتادي واحمللي، خالل الفترة قيد االستعراض
، اجلـزء الثـاين، الفقرتـان       A/59/38انظـر   (وأوصت اللجنة، يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة         - ٤

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

ويرجـى تقــدمي  . اللجنـة أيـضا الدولـة إىل تقيــيم هـذه التـدابري وأثرهـا علــى املـرأة بـشكل دوري        
ــود    ــة جه ــشاريعها      معلومــات عــن أي ــا وم ــر سياســاهتا وبراجمه ــيم أث ــة لتقي ــا احلكوم ــضطلع هب ت

  . على املرأةاالجتماعية واالقتصادية
  

  اجلهاز احلكومي املعين بالنهوض باملرأة    
، اجلـزء الثـاين، الفقرتـان       A/59/38انظـر   (أعربت اللجنة، يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة            - ٥

عن القلق إزاء حمدودية الـدور الـذي يؤديـه اجمللـس النـسائي الـوطين يف اهليكـل         ) ٣٧١ و   ٣٧٠
. عم اجلهـاز الـوطين القـائم املعـين بالنـهوض بـاملرأة            احلكومي، وأوصت الدولـة الطـرف بـأن تـد         

ويرجى تقدمي معلومات عن اجمللس النسائي الوطين ودوره احلـايل يف اهليكـل احلكـومي، مبـا يف                  
.  العامـة  ذلك معلومات عن تفاعله مع اآلليات األخرى للدولة فيما يتعلق بتخطيط الـسياسات            

بشرية واملالية للمجلس علـى مجيـع املـستويات     مفصلة عن املوارد ال تيرجى تقدمي معلوما   كما
م هبا احلكومة ما إذا كانـت ميزانيتـه متناسـبة مـع الـسياسات الـيت يفتـرض أنـه           والكيفية اليت تقيّ  

ُيـضطلع هبـا للعمـل علـى حتـسني التنـسيق            ويرجى إدراج معلومات عن أيـة جهـود         . يضطلع هبا 
  .يات املعنية بالنهوض باملرأةالنسائي الوطين ومكاتب املقاطعات والبلدبني اجمللس 

  
  الربامج وخطط العمل    

يشري التقرير إىل خطة العمل الوطنية مـن أجـل القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة داخـل                   - ٦
ويرجــى تقــدمي معلومــات إضــافية عــن اخلطــة . األســرة الــيت يــروج هلــا اجمللــس النــسائي الــوطين
يــة والبــشرية املخصــصة للخطــة وعمــا إذا درد املاالوطنيــة، مبــا فيهــا معلومــات مفــصلة عــن املــوا

كانـــت قـــد وضـــعت مؤشـــرات وأهـــداف حمـــددة زمنيـــا لتقيـــيم تنفيـــذ هـــذه اخلطـــة يف مجيـــع 
  .البلد مناطق
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 بــشأن التربيــة اجلنــسية الــذي أنــشئ مبقتــضاه  26.150ىل القــانون رقــم ويــشري التقريــر إ  - ٧
ربنامج بشكل إلزامـي يف مجيـع    الالربنامج الوطين بشأن التربية اجلنسية والذي ينص على تطبيق          

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

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

  .سري أعماهلا وتشكيلها وهيكلها
  

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    
علـيم، فإهنـا    يشري التقرير إىل أنه على الرغم من وصول املرأة إىل مستويات عليا مـن الت                - ٨

. ما زالت ختتار جماالت تتـصل باجملـاالت االجتماعيـة الـيت هلـا أثرهـا علـى مرتباهتـا يف املـستقبل                      
فهل استحدثت تدابري للتصدي هلذه املشكلة؟ ويرجـى تقـدمي معلومـات عمـا إذا كانـت تبـذل                   

تــؤدي إىل حاليـا أيـة جهـود لتغـيري األمنـاط االجتماعيــة والثقافيـة الـيت تـسبب القولبـة النمطيـة و          
  .اختيار النساء والفتيات أدوارا منطية تقليدية

  
  العنف ضد املرأة    

ــسابقة       - ٩ ــة ال ــا اخلتامي ــة، يف تعليقاهت ــة الدول ــاين،  A/59/38انظــر (حثــت اللجن ، اجلــزء الث
، علــى أن تكفــل اختــاذ هنــج شــامل للتــصدي للعنــف ضــد النــساء         )٣٧٩ و ٣٧٨الفقرتــان 

ويــشري التقريــر إىل .  بــشأن العنــف ضــد املــرأة١٩عامــة رقــم والفتيـات، مــع مراعــاة توصــيتها ال 
. خمتلــف القــوانني الــيت أُصــدرت، علــى املــستويني الــوطين واحمللــي بــشأن العنــف داخــل األســرة
. ويرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن التــشريعات احلاليــة الــيت تــنظم العنــف العــائلي يف البلــد 

  .تتناول مسألة االغتصاب يف إطار الزواجويرجى التفضل بتحديد ما إذا كانت التشريعات 
ويرجى تقدمي معلومات إحصائية عن عدد حاالت العنـف ضـد النـساء والفتيـات الـيت                   - ١٠

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

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

  .الفترة قيد النظر
ــا للتــصدي حلــ     - ١١ . االت العنــف العــائليويــشري التقريــر إىل مكتــب أنــشأته احملكمــة العلي

  .ويرجى تقدمي معلومات مفصلة عن هذا املكتب وعن إنشائه وتشكيله وهيكله
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ويــشري التقريــر إىل العنــف املقتــرف ضــد املــرأة يف مكــان العمــل وإىل خمتلــف القــوانني    - ١٢
 تـشريعا صـادرا يف املقاطعـات ويف     ٢١املتعلقة بالتحرش والعنف يف مكان العمل والذي تناول         

ويرجى تقدمي معلومات عن حالة هذه القـوانني وعـن حـاالت التحـرش يف               . نغرس الوطين الكو
  .القطاعني العام واخلاص

  
  استغالل املرأة    

يـــشري التقريـــر إىل خمتلـــف مـــشاريع القـــوانني املتعلقـــة باالجتـــار، الـــيت عرضـــت علـــى    - ١٣
ا وكــذلك ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن حالــة مــشاريع القــوانني تلــك ومــضموهن . الكــونغرس

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

 الـوطين   والسياسيات االحتادية القائمة ملنع التجـارة واالجتـار بالنـساء والفتيـات علـى الـصعيدين               
  .والدويل، والتحقيق يف هذه احلاالت واملعاقبة عليها وقمعها

ويشري التقرير إىل إنشاء وحـدة متخصـصة للتحقيـق يف اجلـرائم املرتكبـة ضـد الـسالمة            - ١٤
ويرجـى التفـضل بوصـف      . اجلنسية وكذلك االجتـار باألشـخاص واسـتغالل األطفـال يف البغـاء            

قدمي معلومات عن عدد احملاكمات وحـاالت احلكـم         ويرجى أيضا ت  . طريقة عمل هذه الوحدة   
بالرباءة وباإلدانة، فضال عن عدد اجلزاءات اليت فرضت فيما يتصل هبـذه اجلـرائم خـالل الفتـرة                

  .قيد النظر
  

  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    
، ويف املؤسـسات،    ) يف املائـة   ٢١,٧٦(يشري التقريـر إىل تـدين متثيـل املـرأة يف النقابـات                - ١٥

ويرجــى تقــدمي معلومــات وإحــصاءات مــستكملة . ويف صــفوف رؤســاء األقــسام يف اجلامعــات
ــا إذا كانــت         ــان م ــد االســتعراض وتبي ــرة قي ــرأة يف هــذه اجملــاالت خــالل الفت عــن مــشاركة امل

 ٤ مــن املــادة ١احلكومــة تنظــر يف اختــاذ تــدابري خاصــة مؤقتــة، علــى النحــو اجملمــل يف الفقــرة    
  .، لزيادة مشاركة املرأة يف تلك اجملاالت٢٥ية العامة رقم والتوص
ــن        - ١٦ ــدد مـ ــد عـ ــد عقـ ــياغته بعـ ــرت صـ ــانون جـ ــشروع قـ ــع مـ ــر إىل وضـ ــشري التقريـ ويـ

االجتماعــات فيمــا بــني النــساء قــام بتنــسيق إجــراءات عقــدها املعهــد الــوطين ملكافحــة التمييــز   
وكراهية األجانب والعنصرية، وكان اهلدف منها مناقشة االستراتيجيات املتصلة بالتكـافؤ بـني             

ويرجى تقدمي معلومـات عـن حالـة مـشروع القـانون            . إقامة املشاريع النساء والرجال يف ميدان     
  .هذا وعن نطاقه وحمتواه األساسي
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  التعليم    
 بـشأن التعلـيم الفـين املهـين     ٢٠٠٥ لـسنة  N. 26.058يشري التقرير إىل أن القـانون رقـم     - ١٧

ن إجـراءات    مـن هـذا القـانون تتـضم        ٤٠يعيد تصميم التعليم الفين على نطاق البلـد وأن املـادة            
) مــن الــذكور واإلنــاث(حمــددة يكفــل تنفيــذها إمكانيــة احلــصول علــى التعلــيم الفــين للــشباب  

ــشأن       ــد مــصادفة صــعوبات ب ــة خــالل حــاالت اخلطــر االجتمــاعي أو عن ودوام تلــك اإلمكاني
ويذكر التقرير أيضا أنه ستتخذ إجـراءات إلدراج املـرأة          . احلصول على فرص التلمذة الصناعية    

ويرجـى تقـدمي معلومـات حمـددة عـن اإلجـراءات الـيت تنفـذ يف الوقـت                   .  الفـين املهـين    يف التعليم 
احلايل لضمان توافر سبل احلصول على التعليم الفين للمرأة ومن أجلـها واسـتدامة هـذا التعلـيم                  

  .وإجناز براجمه
حـة   من ٥٠ ٠٠٠ويشري التقرير إىل اخلطة الوطنية املتعلقـة بـاملنح الدراسـية والـيت تـوفر                  - ١٨

 سـنة والـذين   ١٩ و ١٣دراسية داخل البلد كـل سـنة للطلبـة الـذين تتـراوح أعمـارهم مـا بـني                   
ــات     . يتعرضــون خلطــر االنقطــاع عــن الدراســة    ــصلة عــن املتطلب ــات مف ــدمي معلوم ويرجــى تق

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

  .هذه اإلحصاءات مدونة على أساس مقارن
 ٣٨٢، اجلـــزء الثـــاين، الفقرتـــان   A/59/38انظـــر (ويف التعليقـــات اخلتاميـــة الـــسابقة     - ١٩
، طلبت اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن تقريرها املقبل بيانات ومعلومات شـاملة              )٣٨٣ و

عن حالة املرأة مـن حيـث التعلـيم والفـرص التعليميـة املتاحـة هلـا، مبـا يف ذلـك يف جمـال التعلـيم                           
ويرجى تقدمي معلومـات مفـصلة عـن أنـواع التعلـيم املهـين والفـين حـسب نـوع اجلـنس                      . املهين

  .وجمال الدراسة
  

  الصحة    
د مـا إذا كانـت      يرجى حتديـ  . يشري التقرير إىل حاالت حمدودة ال حيظر فيها اإلجهاض          - ٢٠

ويرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات مفـصلة عـن       . احلكومة قد اختذت أية تـدابري إلباحـة اإلجهـاض    
عدد النساء الالئي جرت حماكمتهن بـسبب إجـراء عمليـات إجهـاض غـري مـشروعة يف الفتـرة                    

  .قيد النظر وعن اجلزاءات اليت فرضت
لغــن عــن احلمــل نتيجــة  ويرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن عــدد النــساء الالئــي أب    - ٢١

التعرض لالغتصاب خالل السنوات األربع املاضـية وعـدد النـساء الالئـي لقـني حـتفهن بـسبب           
ويرجـى التفـضل بتقـدمي معلومـات مفـصلة عـن أيـة جهـود                . عمليات اإلجهاض غري املـشروعة    
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ويرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة لزيـادة وعـي                  . تبذل للتصدي هلذه القضية   
  .ضحايا بأمهية تلقي العالج الطيب بعد حدوث أي اعتداءال

، اجلـزء الثـاين،   A/59/38انظر (وكانت اللجنة قد أعربت، يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة         - ٢٢
، عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عـن اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة               )٣٨١  و ٣٨٠الفقرتان  

 للصحة اجلنسية واألبـوة املـسؤولة، وطلبـت اللجنـة إىل            الطرف يف تقييم فعالية الربنامج الوطين     
ويقـدم التقريـر   . الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري املقبل معلومـات شـاملة عـن تقييمـه      

غري أنه مل جير تقيـيم أربعـة مـن أهـداف الربنـامج              . معلومات بشأن التأثري الذي أحدثه الربنامج     
ويرجـى تقـدمي معلومـات      . ٢٠٠٥صائية مـن سـنة      العشرة، بسبب عدم إدراج املعلومات اإلحـ      

  .إحصائية تتعلق بتلك األهداف ليتسىن أيضا تقييم أثر الربنامج يف تلك اجملاالت األربعة
 يف املائـة مـن حـاالت الوفيـات          ٥٢، كانـت نـسبة      ٢٠٠٥ويوضح التقرير أنه يف سـنة         - ٢٣

ويرجـى تقـدمي معلومـات    . صحيةالنفاسية تتصل بعدم كفاية الرعاية الطبية وبنوعية اخلدمات ال        
. ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦إحصائية عن األسباب الرئيسية للوفيـات النفاسـية ومعـدالهتا خـالل عـامي               

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

، كان معـدل حـاالت احلمـل بـني املراهقـات عاليـا              ٢٠٠٥نة  ويوضح التقرير أنه يف س      - ٢٤
ويرجى تقدمي معلومات إحصائية عن عدد حاالت احلمل بني املراهقات اليت أُبلـع عنـها      . نسبيا

  .خالل الفترة قيد االستعراض
 بشأن وسيلة منـع احلمـل اجلراحـي، الـذي صـدر يف      26.130ويشري التقرير إىل القانون      - ٢٥

ويرجـى  . املمارسة الطبية اخلاصة بربط قنايت فالوب وقطع القنـوات املنويـة           وينظم   ٢٠٠٦سنة  
تقدمي معلومات عن تنفيـذ ذلـك القـانون يف مجيـع أحنـاء البلـد وبيـان الـصعوبات الرئيـسية الـيت                        

  .صودفت فيما يتعلق مبحاولة تنفيذه بشكل فعلي
، اجلـزء الثـاين، الفقرتـان       A/59/38انظـر   (وأعربت اللجنة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة            - ٢٦

ــصال       )٣٨١  و٣٨٠ ــق االت ــن طري ــة ع ــاألمراض املنقول ــاد اإلصــابات ب ــا إزاء ازدي ، عــن قلقه
ويرجـى تقـدمي معلومـات إحـصائية عـن          . اإليـدز /اجلنسي، مبا فيها فريوس نقص املناعة البـشرية       

الفترة قيد النظـر    اإليدز، خالل   /النسبة املئوية لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية       
ويرجى بيان مـا إذا كـان يوجـد سـجل وطـين يـوفر بيانـات مماثلـة            . مصنفة حسب نوع اجلنس   

ويرجى أيضا حتديد ما إذا كـان قـد مت اسـتحداث أيـة     . ميكن أن تيسر االطالع على املعلومات  
 برامج خمصصة حتديدا للمرأة والفتاة من أجـل مكافحـة األمـراض املنقولـة عـن طريـق املمارسـة               

  .اإليدز/اجلنسية، مبا فيها اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
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  االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية    
يــذكر التقريــر أنــه رغــم عــدم وجــود قيــود مــن ناحيــة املبــدأ أمــام حــصول املــرأة علــى    - ٢٧

 التسهيالت االئتمانية والرهونات وغري ذلك مـن أشـكال االئتمـان، فـإن العوائـق موجـودة مـن                  
ــضمانات      ــة وال ــسهيالت االئتماني ــق باحلــصول علــى الت ــة، وال ســيما فيمــا يتعل ــة العملي . الناحي

ويرجى تقدمي معلومات عن املعوقات اليت تقابلها املرأة يف هذا الـصدد، وحتديـد مـا إذا كانـت                   
أية جهود تبذهلا احلكومة حاليا بغية القضاء على أي نوع من الالمساواة القائمـة حبكـم الواقـع               

ويرجـى أيـضا بيـان اجلهـود الـيت ُتبـذل حاليـا يف هـذا               .  النساء والرجال بـشأن هـذه املـسألة        بني
 أرجنتينيـة مـن الـسكان األصـليني     -اجملال ملعاجلة حالة التهميش اليت تعاين منها أقليات أفريقيـة    

  .وأقليات أخرى
  

  املرأة الريفية    
، اجلـزء الثـاين، الفقرتـان       A/59/38ظـر   ان(أعربت اللجنة، يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة            - ٢٨
، عــن قلقهــا إزاء حالــة املــرأة الريفيــة، وال ســيما يف ضــوء الفقــر املــدقع الــذي    )٣٧٧  و٣٧٦

تعانيه وعدم وصوهلا إىل خدمات الرعاية الـصحية والتعلـيم والتـسهيالت االئتمانيـة واخلـدمات                
يف تعزيــز حقــوق املــرأة الريفيــة ويــشري التقريــر إىل أن بعــض الــصعوبات الــيت تواجــه . اجملتمعيــة

ويـذكر التقريـر   . تشمل التحيز اجلنسي والعنف وصعوبات أخرى تتعلق بصحة املرأة وتعليمهـا      
ويرجـى  . كذلك أن هناك نقصا يف التنسيق داخل املؤسسات املختلفة اليت تعاجل تلك املـشاكل             

ؤســسات مــن أجــل حتديــد اجلهــود الــيت اضــطلعت هبــا احلكومــة لتعزيــز التنــسيق بــني خمتلــف امل 
ويرجى أيضا حتديد ما إذا كانت امليزانية الوطنية تضع جانبـا مبلغـا             . التصدي لتلك الصعوبات  

  .حمددا للربامج اليت تفيد املرأة الريفية
ويرجــى تقــدمي معلومــات تقــارن بــني معــدل الوفيــات اخلــاص بــاملرأة الريفيــة واملعــدل     - ٢٩

ــاملرأة يف املنــاطق احلــضرية   أيــضا تقــدمي معلومــات إحــصائية عــن معــدالت   ويرجــى. اخلــاص ب
  .وفيات الرضع يف املناطق الريفية باملقارنة مع تلك املعدالت يف املناطق احلضرية

  
   من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     

  . من االتفاقية٢٠ من املادة ١يرجى وصف التقدم احملرز صوب قبول تعديل الفقرة   - ٣٠
  


