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يعرب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة.
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أوالً -املنهجية
 -١أعدددت هددذا التقريددر ؤدارة الشددةون القانونيددة املعنيددة ةقددوة اقنسددان التا عددة ألمانددة قددوة
اقنسان ،وزارة العدل و قوة اقنسان ،ومديرية قوة اقنسان يف وزارة اخلارجية وشةون العبادة.

اثنياً -اإلطار املعياري
املعاهدات


الق ددانون ر ددم  :٢٧١3٧تع ددديل الدو ددة امل دددول عو ددي روتوك ددول كيوت ددو املوحد د
ابتفا ية األمم املتحدة اقطارية شأن تغري املناخ؛



القانون ر م  :٢٧٢4٦اعتماد روتوكول انغواي؛



القدانون ر ددم  :٢٧٢٧٠اعتمداد اتفدداة ابريدس شددأن تغدري املندداخ ،املدربم يف ابريدس
يف  ١٢كانون األول/ديسمرب ٢٠١5؛



القانون ر م  :٢٧3١8تعديل نظام روما األساسي لومحكمة اجلنائية الدولية.

القوانني
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القانون ر م  :٢٦844النظام اخلاص عقود عمل العمال املنزليني؛
املد د ددادة  ١48مكد د ددررا)،



القد د ددانون  :٢٦84٧يعد د دددل د د ددانون العقد د ددوابت الد د ددوط
استغالل عمل األطفال؛



القانون ر م  :٢٦84٢يعدل القانون ر م  ،٢٦3٦4شأن االجتار ابألشخاص؛



القانون الوط ر م  :٢٦844النظام اخلاص عقود عمل العمال املنزليني؛



القانون ر م  :٢٦٧9١يعدل انون العقوابت الوط  ،جرمية تل اقانث؛



القانون ر م  :٢٦8١١ينشئ "اليوم الوط ملكافحة العنف املةسسي"؛



القددانون ر ددم  :٢٦8٢٧ينشددئ النظددام الددوط ملنددري التعددذي وغددريه مددن ضددرو
املعاموة القاسية أو الالؤنسانية أو املهينة؛



القددانون ر ددم  :٢٦8٦١الدددول الدددميقراطي واملتسدداوي ملددو في اجلهدداز القضددائي
الوط واالدعاء العام الوط ؛



القانون ر م  :٢٦8٦٢القانون املتعو ابقجنا مبساعدة طبية؛



القددانون ر ددم  :٢٦8٧9السد ل الددوط لوبيدداانت اجلينيددة املتعود ابجلددرائم املرتكبدة
ضد السالمة اجلنسية؛



القانون ر م  :٢٦89٢يش ري عوي التعايش يف املةسسات التعويمية؛



الق ددانون ر ددم  :٢٦894مي دددد د د  ٢٠١٧ال ددة الئد دوارت فيم ددا يتعود د مبوكي ددة
األراضي اليت تشغوها تقويداي اجملتمعات احملوية لوشعو األصوية؛



القانون ر م  :٢٦994يعتمد مبوجبه القانون املدين والت اري الوط ؛
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القانون ر م  :٢٦9٠4يعدل مبوجبه دانون العقدوابت األرجنتيد
جرمية اقغواء؛



القانون ر م  :٢٦9١3نظام جرب الس ناء السياسيني السا قني؛



القانون ر م  :٢٦9٢١االتفا ية املتعوقة ابلعمل الالئ لوعمال املنزليني؛



القانون ر م  :٢٦9٢8احلماية الشاموة لومستفيدين من زراعة األعضاء؛



القدانون ر ددم  :٢٧٠39الصدندوة اخلدداص وودس املسدداعدة اهلاتفيدة الددوط اجملدداين
" ،"١44العنف اجلنساين؛



القد ددانون ر د ددم  :٢٧٠44حيد دددد الصد ددفة الدس ددتورية التفا يد ددة قد ددوة األشد ددخاص
ذوي اقعا ة؛



القانون ر م  :٢٧٠45التعويم األويل اقلزامي لألطفال ذوي األر ري سنوات؛



القانون ر م  :٢٧٠4٦االلتزام إبشهار منري االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني؛



القانون ر م  :٢٧٠54ؤنشاء اجملوس التشريعي االحتادي لوصحة؛



القانون ر م  :٢٧١٢٦ؤنشاء الوكالة االحتادية لالستخبارات؛



القانون ر م  :٢٧١3٠الو اية من االنتحار؛



القد ددانون ر د ددم  :٢٧١5٠التنفيد ددذ التد دددراي لقد ددانون اقج د دراءات اجلنائيد ددة الد ددوط
ر م ٢٧٠٦3؛



القانون ر م  ٢٧١45تسمية ضاة ديوني يف جموس القضاء؛



القانون ر م  :٢٧١4٦تنظيم واوتصاصات العدالة اجلنائية االحتادية والوطنية؛



القانون ر م  :٢٧١48القانوين األساسي لونيا ة العامة؛



القانون ر م  :٢٧١5٦ظر الصدف والعفدو ويفيدف العقو دة يف اجلدرائم املرتكبدة
ضد اقنسانية؛



القانون ر م  :٢٧١٧٦اليوم الوط ملكافحة العنف اجلنساين؛



القانون ر م  :٢٧١83حتديد مهام حمامي املساعدة القضائية أمام احملكمة العويا؛



القانون ر م  :٢٧٢١٠ؤنشاء هيئة حمامي ضحااي العنف اجلنساين؛



القانون ر م  :٢٧٢34املساواة يف التعويم؛



القد ددانون ر د ددم  :٢٧٢3٧اعتمد دداد االتفا يد ددة املتعوقد ددة ابملسد ددةولية الوالديد ددة وتد دددا ري
محاية األطفال؛



القانون ر م  :٢٧٢5٢اعتماد الربوتوكول املوح ابتفا ية العمل اجلربي؛



القددانون ر ددم  :٢٧٢٦٠الددربانما الددوط لو ددرب التددار ي لومتقاعدددين وأصددحا
املعاشات التقاعدية؛
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االت التوبس)؛



القانون ر م  :٢٧٢٧٢يعدل انون اقجراءات اجلنائية الوط



القانون ر م  :٢٧٢٧5احل يف الوصول ؤىل املعوومات العامة؛



القانون ر م  :٢٧3٠٢تعديل انون العقوابت الوط  ،تعاطي املخدرات؛



القانون ر م  :٢٧3٠4تعديل انون العقوابت الوط  ،انون "التائ "؛



القانون ر م  :٢٧3٠8تو يد احملاكم واهليئات القضائية ذات القاضي الوا د؛



القددانون ر ددم  :٢٧3٢9وئددة التددأمني االسددتثنائية لو نددود السددا قني الددذين دداتووا
يف جزر فوكالند مالفيناس)؛



القانون ر م  :٢٧345تمديد الة الئوارت االجتماعية؛



الق ددانون ر ددم  :٢٧34٧املع دددل لق ددانون العق ددوابت ال ددوط
شأن اجلرائم املرتكبة ضد احلياة؛



القانون ر م  :٢٧35٠االستخدام الئيب لوقن ؛



القددانون ر ددم  :٢٧35٢املعدددل لقددانون العقددوابت الددوط
االعتداء اجلنسي عوي القصر؛



الق ددانون ر ددم  :٢٧3٦٢تقيي ددد تئبيد د ددانون  ٢يف  ١يف دداالت اجلد درائم ض ددد
اقنسانية أو اقابدة اجلماعية أو جرائم احلر ؛



القددانون ر ددم  :٢٧3٦3املعدددل لوق ددانون املدددين والت دداري املددادة  ٧٠٠مكددررا)
شأن الت ريد من املسةولية الوالدية.

امل ددادة  94مك ددررا)

املددادة  )١١9شددأن

اإلطار املؤسسي
صدور املرسوم  )١ ٢٠١5/١3واملرسدوم  ،)٢ ٢٠١٧/5١3عددل دانون الدوزارات يد
-٢
أصبحت اخلئة االسرتاتي ية الوطنية من مسةولية رئيس ديوان احلكومة وعشرين وزيرا.
 -3وأنشددئت داوددل وزارة قددوة اقنسددان ،املسددماة اليددا وزارة قددوة اقنسددان والتعدديددة
الثقافية ،مديرايت جديدة .)3
-4

تتألف احملكمة العويا اليا من مخسة أعضاء ،عوي حنو ما ينص عويه القانون ر م .٢٦١83

اثلثاً -متابعة التوصيات
ألف -االلتزامر ر ر ررات الدولير ر ر ررة التوصر ر ر رريات  ،1-99و ،2-99و ،٣-99و،٤-99
و ،22-99و)2٣-99
 -5صد ت األرجنتدني عودي اتفا يدة وفدال داالت انعددام اجلنسدية ،واتفا يدة منظمدة العمدل
الدولية ر م  ١89عام  ،٢٠١4وعوي الربوتوكول االوتياري املوح ابتفا ية قوة الئفدل شدأن
يري األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اقاب ية عام .٢٠١5
4
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 -٦وعوددي ال ددرغم م ددن ع دددم التصدددي عوددي االتفا يددة اقطاري ددة ش ددأن مكافحددة التب د  ،يددنظم
القد ددانون الد ددوط ر د ددم  )4 )٢٠١١ ٢٦٦8٧الدعايد ددة لومنت د ددات املعد دددة مد ددن التب د د والد ددرتويا هلد ددا
واستهالكها مري أوذ القيود واحملظورات اليت نصت عويها االتفا ية اقطارية.
 -٧وفيم ددا يتعو د د ابالتفا ي ددة الدولي ددة حلماي ددة ءي ددري األش ددخاص م ددن االوتف دداء القس ددري ،ردت
األرجنتني يف نيسان/أ ريل  ٢٠١5عوي املال ظات اخلتامية لو نة املعنية ةاالت االوتفاء القسري.
 -8وتتع دداون األرجنت ددني تع دداوان ك ددامال م ددري الفري د العام ددل املع د ة دداالت االوتف دداء القس ددري
أو غددري الئددوعي .و ددد عقدددت الدددورة  ١٠5لوفري د العامددل املع د ابالوتفدداء القسددري يف ددوينس
آيرس عام .٢٠١5
 -9وردت األرجنتني عوي متئوبات الددورة  ١٠9لوفريد العامدل املعد ابال ت داز التعسدفي
يف آ /أغسددئس  ،٢٠١٦وأرسددوت تقددارير حمدثددة عددام  ٢٠١٧تتضددمن معوومددات أعدددها درانما
الس ل املو د لضحااي ؤرها الدولة.
 -١٠ويعددد احلدوار املةسسددي والددوط لوضددري وتنفيددذ السياسددات العامددة مددن أهدددا العمددل مددن
أجل حتقي نتائا ذات أمهية اجتماعية.
 -١١وفيما يوي عال أمثوة ما جرى تنفيذه :)5


اجتم دداا "اجملو ددس االحت ددادي الثال د ملكافح ددة االجت ددار ابألش ددخاص وت ددوفري احلماي ددة
واملساعدة لوضحااي"  :)٦تتمثل مهمة هذا اجملودس يف تصدميم وئدة عمدل ملكافحدة
االجتار ابألشخاص ،ةيد يرصدد تنفيدذ املعدايري القائمدة .و دد شداركت يف اجملودس،
مري الكالم والتصويت 3 ،منظمات غري كومية هلا صوة ابملشكوة؛



الالئحة التنفيذية لوقانون ر م  ٢5٢٧5الوصول ؤىل املعوومدات العامدة) :كاندت
نتي ة العديد مدن املنا شدات واملشداورات العامدة الديت وضدعت عرضدت عودي نظدر
اجملتمري املدين مسألة احلاجة ؤىل تنظيم عال جوان القانون؛



اجملوس الوط لومرأة :يعمل مدن ودالل مديريدة التسديري اقداري والدرباما اخلاصدة
دعم من منظمات اجملتمري املدين واجملتمري ككل ،سعيا ؤىل تعزيز الر س املةسسدي
املشرتك ني الو ان عوي مستويي املقاطعات والبوددايت ،ونشدر املعوومدات ذات
الصوة ةقوة املرأة ،والرتويا لور س مري املةسسات األكادميية.

ابء -األطفررا( التوصرريات  ،8-99و ،1٠-99و ،11-99و ،2٠-99و،٧٤-99
و)٧5-99
 -١٢لدى معظم املقاطعات األرجنتينية وانني واصة ابحلماية الشاموة لألطفال .ولبعضدها لدوائ
ؤجرائية حمددة شأن اقجراءات اخلاصة ابأل داث املخالفني واملخالفني املزعومني لقانون العقوابت.
 -١3وينئوي تعزيز نظام محاية احلقوة لكل والية من الوالايت القضائية عوي ضرورة تددري
مشددغوي الددنظم ووضددري روتوكددوالت لوتدددول ،تدددما نظددم احلمايددة مددري نظددام ضدداء األ ددداث م دن
أجل ضمان اتباا هنا شامل ؤزاء احلقوة والضماانت املكفولة لألطفال وأسرهم.
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 -١4ويوجددد القددانون ر ددم  ٢٦٠٦١شددأن احلمايددة الشدداموة حلقددوة األطفددال واملدراهقني جنبددا ؤىل
جن مري وانني املقاطعات .ومن ني  ٢4والية ضدائية يف األرجنتدني ،تتدوفر  ٢3منهدا عودي دانون
ؤ ويمي واص هبا وتتقيد ابلقانون الوط  ،واتفا ية قوة الئفل ،والربوتوكوالت االوتيارية.
 -١5و د أنشأت ءيري الوالايت القضائية نظامها لوحمايدة الشداموة لوحقدوة مةسسديا وؤداراي
إبعادة تنظيم جماالت تدووها اخلاصة.
 -١٦واملقاطعات ومدينة وينس آيرس ممثوة يف اجملوس االحتدادي لألطفدال واملدراهقني واألسدرة،
ي تنا ش وتصمم السياسات العامة اخلاصة ابألطفال واملراهقني عوي الصعيد االحتادي ،وهو
الذي ينس اقجراءات يف خمتوف البودايت واملناط احملوية ويكفل تكاموها.
 -١٧وتضري مقاطعات سانتياغو ديل ؤيسدرتو ،وتشداكو ،ونيدوكني ،وتوكومدان ،و رطبدة ،وؤندرتي
ريوس ،وسان لويس ،وكااتماركا ،وال ابمبا ،وسانتا يف ،ومدينة دوينس آيدرس املسدتقوة ،وتيدريا ديدل
فويغو راما ذات هنا متامكل وتنفذها من والل عمويات تدري أفر تها ويصصها.
 -١8وفيمددا يتعو د ابلتوصددية  ،١٠-99أسددفر تنفيددذ القددانون ر ددم  ٢٦٠٦١يف النظددام احلددايل
لوعدالة اجلنائية لأل داث عن النتائا التالية :كان عدد الس ناء اجلنائيني األ داث عدام ٢٠١5
يبو  3 9٠8مدراهقني يف ءيدري أحنداء اق وديم الدوط  ٠,١4يف املائدة مدن جممدوا السدكان الدذين
ت د درتاو أعمد ددارهم د ددني  ١4و ١٧سد ددنة) ،تقد ددل أعمد ددار  4١٢مد ددنهم عد ددن السادسد ددة عشد ددرة وتبو د د
أعمددار  3 49٦مددا ددني  ١٦و ١٧سددنة .وتددوزاا ؤي دوا هم عوددي  ١١8مركددز خمتوددف يف  3١ؤ امددة
اجتماعية تر وية  ٢٦,3يف املائة من جمموا أمداكن اقيدواء) ،و ٢٦درانما مرا بدة ورصدد  ٢٢يف
املائة منها) ،و ٦١مركز رمان من احلرية  5١,٧يف املائة).
 -١9وفيمددا يتعو د ابلدددفاا ،جتدددر اقشددارة ؤىل أندده وفقددا ل درباما املرا بددة يف اق ودديم ،ف د ن  9٧.٦يف
املائددة لددديهم مسدداعدة ضددائية ،يف ددني يسددتفيد  9٢,4يف املائددة مددن امل دراهقني يف مةسسددات تقييددد
احلرية من مساعدة ضائية ،كما يستفيد  9٠,٦يف املائة من املراهقني املودعني يف أماكن احلرمان مدن
احلرية من مساعدة ضائية .ووالصة القول ،يستفيد  9٦,١9يف املائة من مساعدة ضائية فنية.
 -٢٠ولومزيد من املعوومات ،ميكن الرجوا ؤىل التقرير .)٧ CRC/C/ARG/5-6
تسجيل املواليد
 -٢١عد أن لو ظت االت عديدة ملواطنني تبو أعمدارهم  ١٢سدنة فمدا فدوة ،ينتمدون ؤىل
الشعو األصدوية يتمكندوا مدن ؤثبدات هدويتهم سدب االفتقدار ؤىل الوثيقدة الوطنيدة ذات الصدوة،
أنشئ نظام لتس يل والدات األطفال ديثي الوالدة ؤىل غاية  ١٢سنة .)8
 -٢٢ووضعت األرجنتني أجهزة متنقوة دائمة لوتوثيد القدانون ر دم  ،)٢٦4١3ؤذ يدنص عودي
أن تسب املديرية العامة ،ي ال يوجد مو فون عموميون مسةولون عن التس يل ،هدذه الصدفة
عوي املسةولني احملويني و/أو تنشئ مكات متنقوة لتس يل اقجراءات.
 -٢3و د اجملوددس االحتددادي لألطفددال واملدراهقني واألسددرة املكوفددني ابلسد ل عوددي التس د يل
اقداري التوقائي؛ وطو ؤىل املةسسات التعويمية أن تقدم معوومات عدن التسد يل؛ و د عودي
عدم عر وة احلد يف التعوديم؛ وعودي اقعفداء مدن دفدري الرسدوم والغرامدات والتشد يري عودي املسداعدة
القانونية اجملانية لوحاالت اليت تتئو التس يل القضائي.
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 -٢4وفيمددا يتعو د ابلتوصددية  ٢٠-99الدديت تتعو د تحقي د اهلددد  5مددن األهدددا اق ائيددة
لأللفية ،يرجري ؤىل الفقرة .٦

جيم -الفئات الضعيفة التوصيتان  ،18-99و)19-99
 -٢5ابلنظر ؤىل أن األرجنتني د دمت مةورا تقارير ؤىل الو نة املعنية ابلقضاء عوي التمييز ضد
املرأة ،وجلنة القضاء عوي التمييز العنصري ،وجلندة قدوة الئفدل ،والو ندة املعنيدة ابحلقدوة اال تصدادية
واالجتماعية والثقافية ،يشار فيما يوي ؤىل عال تدا ري احلماية البارزة يف الفرتة .٢٠١٦/٢٠١٢
 -٢٦حتددرز األرجنتددني تقدددما صددو االعدرتا ابلفدوارة وا درتام قددوة الفئددات الضددعيفة ،مددري
مراعاة واج ضمان املساواة ني ءيري الناس.
 -٢٧وامتثاال لاللتزامات املنبثقة عن الصكوك الدوليدة ،وتوصديات هيئدات الر ا دة واالسدتعرا
الدددوري الشددامل ،وااشدديا مددري وئددة األمددم املتحدددة لوتنميددة املسددتدامة لعددام  ،٢٠3٠ترتكددز وئددة
العمل املتعوقة ةقوة اقنسان  RESOL-2017-174-APN-SECDHYPC#MJآلذار/مارس )٢٠١٧
عوي احملاور اخلمسة التالية:
مشول اجلميري وعدم التمييز واملساواة؛

أ)
)

األمن العام وعدم وجود العنف؛

ج)

الذاكرة واحلقيقة والعدالة وسياسات اجلرب؛

د)

تعميم الوصول ؤىل احلقوة؛

ه)

الثقافة املدنية وااللتزام ةقوة اقنسان.

األطفا(
 -٢8نفذت أمانة األطفال واملراهقني واألسدرة أنشدئة تددري شدأن التحدول املةسسدي لفائددة
هيئات ؤ ويمية ،وذلك يف ؤطار معدايري احلمايدة الشداموة لوقدانون ر دم  ،٢٦٠٦١و ظيدت ابلقبدول
عوي نئاة واسري يف املقاطعات.
 -٢9ويف أيوول/سددبتمرب  ،٢٠١٦عُرضددت اخلئددة االس درتاتي ية الوطنيددة لوفددرتة ٢٠٢١-٢٠١٦
"األرجنت ددني تعوتر ددم وت ددتعوم" ،ال دديت ع ددد ؤىل تزوي ددد "ءي ددري األطف ددال واملد دراهقني والشد دبا والب ددالغني
ابملعار ذات األمهية االجتماعية وابلقدرات الالزمة لتنمية شاموة يف ل املساواة وا رتام التنوا".
األطفا( والشعوب األصلية
 -3٠يف عد ددام  ،٢٠١٦أنشد ددئ اجملود ددس االستشد دداري والتشد دداركي لوشد ددعو األصد ددوية ،وتتمثد ددل
ؤ دددى مهام دده يف املش دداركة يف تنفي ددذ الد درباما واخلئ ددس املتعوق ددة ابلش ددعو األص ددوية ،يف جم دداالت
التعو دديم ،والص ددحة ،والش ددةون اجلنس ددانية ،والش ددبا  ،ومحاي ددة األطفد دال ،وكب ددار الس ددن ،واملس ددنني،
واقعا ة ،ومساعدة الضحااي.
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التعليم املشرتك بني الثقافات
 -3١التعويم املشدرتك دني الثقافدات هدو طريقدة لونظدام التعويمدي تعمدل يف ؤطدار االعدرتا ابلتندوا
اقثد د  .وي ددنص الق ددانون ال ددوط لوتعو دديم عو ددي ؤدراج املنظ ددور اجلنس دداين ،و ق ددوة اقنس ددان ،وثقافد دة
الشعو األصوية والسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف املناها الدراسية األساسية املو دة.
السك
 -3٢يف ع ددام  ،٢٠١٧وض ددعت اخلئ ددس الوطني ددة لوس ددكن واملوئ ددل م ددن أج ددل معاجل ددة الع ددز يف
ؤسددكان الفئددات السددكانية الدديت تفتقددر ؤىل م دوارد ا تصددادية كافيددة ،واخلئددة الوطنيددة لوموئددل مددن أجددل
حتسدني املندداط احلضدرية الفقدرية واملندداط األضددعف يف البودد ،مددن وددالل االسدتثمار يف البنيددة التحتيدة
األساسية املياه والصر الصحي) ،ويف طرة املركبات والراجوني ،والفضداءات العامدة ،والت هيدزات
اجملتمعية ،وحتسني السكن .)9

دا( -الشر ررؤون اجلنسر ررانية التوصر رريات  ،6-99و ،٧-99و ،2٤-99و،25-99
و ،26-99و)88-99
 -33يوجددد ابحملكمددة العويددا ،منددذ عددام  ،٢٠١5الس د ل الددوط لقتددل اقانث الددذي يتضددمن
ءيددري أسددبا دداالت الوفيددات العنيفددة لونسدداء الئفددالت واملراهقددات والبالغدات) املرتكبددة سددب
نوا اجلنس ،سواء صنفت أو تصنف عوي أهنا من جرائم تل اقانث.
 -34وال يزال القانون ر م  ،٢4٠١٢انون احلصص ،الذي ينص عوي وجو يصيص 3٠
يف املائة كحد أدىن لونساء يف القوائم االنتخا ية لومناص التشريعية الوطنية ساري املفعول.
 -35و د ددد أ د ددرزت وزارة العم د ددل والعمال د ددة والض د ددمان االجتم د دداعي تق د دددما يف وض د ددري وتنفي د ددذ
سياسات عامة ترمي ؤىل تعزيز تكافة الفرص ني الرجل واملرأة .ويربز من ينها ما يوي:


ؤعداد نشرة املسائل اجلنسانية وسوة العمل :تتضمن مةشرات شأن الدة املدرأة
يف سوة العمل؛



درانما الو ددائف اجلديدددة لومدرأة :يهددد ؤىل تدددري النسداء عوددي األنشددئة غددري
التقويديددة .ويش د ري هددذا الددربانما حتسددني املرتبددات  ٢٠ؤىل  3٠يف املائددة أكثددر
مما يف الو ائف التقويدية)؛ وحتسني االعرتا ؛ وتوفري فرص عمل أفضل؛



د درانما ت دددري النق دداابت .وا ددري تنفي ددذ أعم ددال توعي ددة وت دددري ش ددأن ض ددااي
املساواة ني اجلنسني موجهة ملندويب النقاابت العمالية وأطرها املتوسئة؛



الو ن ددة الثالثي ددة املعني ددة تك ددافة الف ددرص :تض ددم القئ دداا احلك ددومي و ئد داا األعمد دال
ونقدداابت العمددال ،هبددد تعزيددز املسدداواة يف املعاموددة وتكددافة الفددرص يف عددا العمددل
عن طري احلوار االجتماعي والتش يري عوي ؤنشاء الو ان الثالثية لومقاطعات .)١٠

 -3٦وجتددري و دددة تس د يل ج درائم تددل اقانث وترتيبهددا ورصدددها  )١١دراسددات نوعيددة ،وتوجدده
السياسددات العامددة لوو ايددة والعددالج مددن منظددور قددوة اقنسددان .وحتقيقددا هلددذه الغايددة ،تقدددم دورات
تدددري  /وقات عمددل شددأن تعمدديم مراعدداة املنظددور اجلنسدداين مددري هنددا ددائم عوددي قددوة اقنسددان
لفائدة مو في البودايت واملقاطعات و وات األمن ،ابلتنسي مري كومات املقاطعات والبودايت.
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هاء -العن ر ررف املن ر ررزت التوص ر رريات  ،٤6-99و ،٤٧-99و ،٤8-99و،٤9-99
و ،5٠-99و ،51-99و ،52-99و ،5٣-99و ،5٤-99و،55-99
و ،56-99و ،5٧-99و ،58-99و ،59-99و ،6٠-99و)61-99
 -3٧يف عددام ُ ،٢٠١٦دددمت وئددة العمددل الوطنيددة األوىل ملنددري العنددف ضددد امل درأة ومسدداعدة
ضحاايه والقضاء عويه ،امتثاال لوفقرة أ) من املادة  9من القانون ر م .٢٦485
 -38ويوفر اخلس اهلاتفي اجملداين لومسداعدة " "١44املعوومدات ،وآليدات الوصدول ؤىل العدالدة،
والئعن لونسداء الالئدي يتعرضدن حلداالت العندف يف ءيدري أحنداء البودد ،عودي مددار السداعة والسدنة،
من والل أفر ة متعددة التخصصات ومدر ة عوي املنظور اجلنساين.
 -39وتُنظام البياانت اق صائية لومكاملات يف التقارير الشهرية اليت يعدها مرصد العنف ضد
املرأة .وهذه اق صاءات عونية ومتا ة عوي املو ري الشبكي لوم وس الوط لومرأة .)١٢
 -4٠وفيم ددا يتعود د دددور الرعاي ددة ،ج ددرى اعتم دداد الربوتوك ددول اقط دداري لورعاي ددة املنزلي ددة ،دعم ددا
لالسددت ا ة احملوي ددة يف جم دداالت مس دداعدة ض ددحااي العن ددف اجلنس دداين والو اي ددة من ده ومعا ب دة مرتكبي دده
واستئصدداله .ويددوفر الربوتوكددول مبددادت توجيهيددة لورعايددة مددن أجددل الكشددف عددن داالت العنددف
اجلنساين واياذ ؤجراءات شأهنا ومتا عتها.
 -4١ويهد رانما ‘ضحااي ضدد العندف‘ ؤىل رعايدة ضدحااي اقيدذاء وسدوء املعامودة النداءني
عن ممارسة أنواا خمتوفة من العنف .ويتمثل أ د مسارات عموه يف رعاية ضحااي العنف األسدري
والعنف اجلنسدي وتقددا الددعم هلدم ،مدن ودالل اخلدس اهلداتفي ر دم  ١3٧يف مديندة دوينس آيدرس
املستقوة ومقاطعة مسيونيس) وتقدا الرعاية لضحااي االعتداء اجلنسي عوي األطفال وأسدرهم مدن
والل اخلس اهلاتفي  .٠8٠٠ ٢٢٢ ١٧١٧ويعمدل االثندان عودي مددار السداعة والسدنة ،ويشدر
عويهما أوصائيون نفسيون وأوصائيون اجتماعيون .ويف احلاالت االستع الية و االت الئوارت
يف مدينددة ددوينس آيددرس املسددتقوة ومقاطعددة مسدديونيس) ،تددذه فر ددة متنقوددة تراف د الضددحااي ؤىل
مستشددفي أو لتقدددا شددكوى س د كددل الددة عوددي دددة ،ؤذ تقددوم تدددوالت تتضددمن ال ددعم
القانوين من أجل تعزيز ؤمكانية وصول الضحااي واألسر ؤىل العدالة.
 -4٢ويف تشرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠١٦دأت احلموة الوطنيدة املتعوقدة ابالعتدداء اجلنسدي عودي
األطفدال ،حتددت ؤشدرا رألسدة األرجنتددني واليونيسدديف ،يف حماولددة لوفدت انتبدداه السددكان ؤىل جرميددة
االعتددداء اجلنسددي عوددي األطفددال .وحتد هددذه احلموددة اجملتمددري احملوددي عوددي االتصددال ابخلدس اهلدداتفي
الوط  ٠8٠٠ ٢٢٢ ١٧١٧الذي يعمل عوي مدار الساعة والسنة).
 -43كما حيظي رانما ‘ضحااي ضد العنف‘ دعم محوة مناهضة اقغدواء  -فريد الئفدالت
 )Equipo Niñasومحو د د ددة "األرجنت د د ددني عمن د د ددا" " .)"Nos importa Argentinaوتوض د د ددري أعم د د ددال
فري د د د الئفد د ددالت املناهضد د ددة لالسد د ددتغالل اجلنسد د ددي لألطفد د ددال واقغ د د دواء واسد د ددتغالل األطفد د ددال يف
امل د دواد اقاب ي د ددة جنب د ددا ؤىل جند د د م د ددري "غوغ د ددل" ،م د ددري تس د ددويس الض د ددوء عو د ددي الو د ددوء ؤىل اخل د ددس
اهلاتفي .٠8٠٠ ٢٢٢ ١٧١٧
 -44ومند ددذ  ١9تش د درين الثد دداين/نوفمرب  ٢٠١٦د د  ١٢شد ددباي/فرباير  ،٢٠١٧ردت هد ددذه
احلموددة عوددي  ٢ ١٠3مكاملددات ،كانددت  ٧54منهددا دداالت اعتددداء جنسددي عوددي أطفددال و54٠
منها اتصاالت طو ؤرشادات.
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البياانت اإلحصائية  -اخلط اهلاتفي  1٣٧واألفراة املتنقلة ملساعدة ضحااي العنف


اخل د ددس اهل د دداتفي  :١3٧توق د ددي  ١٢4 993مكامل د ددة م د ددن تشد د درين األول/أكت د ددو ر
 ٢٠٠٦ؤىل أاير/مايو ٢٠١٧؛



الفريد د املتنق ددل املعد د ابلعن ددف األس ددري :س دداعد  ٢8 8٢3ض ددحية١٦ ٦٠3 ،
منهم فتيات ومراهقات؛



الفريد د املتنق ددل املعد د ابلعن ددف اجلنس ددي :س دداعد  ١٠ ٧54ض ددحية م ددن ض ددحااي
االعتداء اجلنسي 5 ٦34 ،منهم طفالت ومراهقات يداانت الفدرتة املمتددة مدن
تشرين األول/أكتو ر  ٢٠١٦ؤىل آذار/مارس )٢٠١٧؛



تق د دددا ال د دددعم الق د ددانوين لوض د ددحااي يف الف د ددرتة م د ددن ك د ددانون الثاين/ين د دداير ؤىل آذار/
م ددارس  ٢9٢ :٢٠١٧أنث ددي؛ و ٢3ذكد درا؛ وش ددخص وا ددد م ددن مغ ددايري اهلوي ددة
اجلنسانية ،اجملموا =  3١٦ضحية.

 -45ويف عام  ،٢٠١٦توقي التدري اقلزامي شأن العنف اجلنساين  ٦ ٠٧٠ضدا س صدف
وضباطا من الشرطة االحتادية و ٢٠٠ضا س صف من شرطة العاصمة.
 -4٦البالغددات احملالددة ؤىل احملدداكم املدنيددة مددن الفريد املتعدددد التخصصددات املعد ابحلمايددة مددن
العنددف األسددري .٢ ٠8١ :ويتعو د األمددر تقددارير عددن التفدداعالت األس درية والتقددارير األوليددة ع دن
املخاطر  ١ 583تقريرا) و ردود عوي طوبات احملاكم ومكات النيا دة العامدة واملسداعدة القضدائية
 498تقريرا).
 -4٧ويت ددوىل ال دددفري دددما ابلسد د ل املو ددد لوعن ددف ض ددد املد درأة املعه ددد ال ددوط ل ص دداءات
والتعداد .وتتي دعامته الر مية رصد عموية تداول املعوومات وموفا ر ميدا ييسدر ؤدودال البيداانت،
من أجل تقدميها ؤىل الوكاالت اليت تئوبها .)١3
 -48ومرصد العنف ضد املرأة التا ري لوم وس الوط لومرأة هدو هيئدة منشدأة مبوجد القدانون
ر ددم  ٢٦485موجهددة ؤىل رصددد العنددف ضددد امل درأة وءددري وتس د يل البيدداانت املتعوقددة دده .وتتمثددل
مهمتدده يف وضددري نظددام معوومددات دائددم يقدددم مدددوالت قدارة السياسددات العامددة الراميددة ؤىل منددري
العنف ضد املرأة والقضاء عويه .)١4
 -49وفيما يتعو ابملسنات الالئدي يتعرضدن حلداالت العندف ،وكدذا األطفدال واملدراهقني ،ميكدن
االطالا عوي صفحة اجملوس الوط لومرأة.
 -5٠وأنشددأ القددانون ر ددم  ٢٦8٧9الس د ل الددوط لوبيدداانت اجلينيددة املتصددوة ابجل درائم املرتكبددة
ضد السالمة اجلنسية ،وهو يعمل يف ؤطار وزارة العدل و قوة اقنسان .)١5
 -5١ويف عام ُ ،٢٠١٧سدن القدانون ر دم  ٢٧35٢الدذي يعدر
تشموها جرمية االعتداء اجلنسي.
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واو -احلقر ر رروق اجلنسر ر ررية واإليابير ر ررة التوصر ر رريات  ،9٠-99 ،89-99و،91-99
و ،92-99و ،9٣-99و ،9٤-99و ،95-99و)96-99
 -5٢أنشئ الربانما الوط لوصدحة اجلنسدية واقجندا املسدةول مبوجد القدانون ر دم .٢5٦٧3
ويقدم اخلس اهلاتفي  ٠8٠٠لوصحة اجلنسية واقجنا ية ،وهو وس وط جمداين وسدري ،معوومدات
عن احلقوة اجلنسية واقجنا ية ئريقة شاموة ؤىل ءيري السكان.
 -53وم ددن و ددالل اخل ددس  ،٠8٠٠تق دددم معووم ددات ش ددأن ط ددرة من ددري احلم ددل ،ومن ددري احلم ددل يف
احلد دداالت الئارئد ددة ،والتزامد ددات النظد ددام العد ددام لوصد ددحة ،واألعمد ددال االجتماعيد ددة عود ددي صد ددعيد الد ددوطن
واملقاطعددات ،واخلدددمات املدفوعددة مسددبقا؛ و قددوة مسددتخدمي النظددام الصددحي ،والعنددف اجلنسددي،
واالعتدداء اجلنسددي عودي األطفددال؛ والرعايدة الال قددة ل جهدا  ،واقجهددا القدانوين ،وسدرطان عند
الر م وسرطان الثدي؛ واحلقوة اجلنسية واقجنا ية لومدراهقني؛ ورعايدة فئدة املثويدات واملثويدني ومزدوجدي
املي ددل اجلنس ددي ومغ ددايري اهلوي ددة اجلنس ددانية ،واالو ددتالالت اجلنس ددية واقجنا يد دة ابملس دداعدة الئبي ددة ،ؤىل
جان مواضيري أورى .ويتي اخلس اهلاتفي تقدا الشكاوى وؤطالة عموية متا عة لوقضية.
معد( الوفيات النفاسية
 -54تراج د د ددري معد د دددل الوفيد د ددات النفاسد د ددية م د د ددن  5.5وفي د د ددات لكد د ددل  ١٠ ٠٠٠مولد د ددود د د ددي
عام  )٢٠٠9ؤىل  3,٧عدام  .)٢٠١4كمدا تقوصدت الف دوة دني املقاطعدات فيمدا يتعود مبعددل
الوفيددات النفاسددية يف الفددرتة نفسددها ،وهددو مددا يال ددا يف مةشددر جيد  ،الددذي انتقددل مددن ٢٦5.٠
عام  ٢٠٠9ؤىل  ٠.٢33عام  .٢٠١3وتراجدري معددل الوفيدات النفاسدية الناءدة عدن ؤهنداء احلمدل
عددن طريد اقجهددا مددن  ١,٢ؤىل  ٠.٦وفدداة لكددل  ١٠ ٠٠٠مولددود ددي ،عوددي النحددو املبددني يف
الشكل البياين التايل:
معر ررد( الوفير ررات النفاسر ررية ومعر ررد( الوفير ررات النفاسر ررية النا ر ررة ع ر ر ر رراء احلمر ررل بسر رربب
اإلجهرراضمج هوريررة األرجنتررنيمج السررنوات  2٠1٤-2٠٠9املصرردرم مديريررة اإلحصرراءات
واملعلومات الصحية  -املركز األرجنتيين لتصنيف األمراض )DEIS – MSAL

 -55ويبددني الشددكل البيدداين التددايل اففددا الوفيددات النفاسددية الناءددة عددن اقجهددا ابلنسددبة
املئوي د ددة مقارن د ددة ابلفئد ددات األو د ددرى م د ددن األس د ددبا  :اففض د ددت الوفي د ددات الناء د ددة ع د ددن اقجه د ددا
من  ٢١.٢يف املائة عام  ٢٠٠9ؤىل  ١4,8يف املائة عام .٢٠١4
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الوفيات النفاسية حسب األسباب ابلنسبة املئويرة مر جممرول البلردمج سرنوات 2٠1٤-2٠٠9
املص رردرم مديري ررة اإلحص رراءات واملعلوم ررات الص ررحية  -املرك ررز األرجنتي ررين لتص ررنيف األمر رراض
)DEIS – MSAL

غري املباشرة

املباشرة

اقجها

 -5٦وانئال ا من عام  ،٢٠٠9و عت وزارة الصحة ،و عال املناط الصحية ملقاطعة دوينس
آيرس ودوائر أورى ذات أولوية" ،اخلئة العموية خلفال وفيات األطفال والنساء واملراهقني" .)١٦
 -5٧ون ددتا م ددا س ددب ع ددن ت دددري األوص ددائيني يف التولي ددد الئ ددارت ،وؤع ددادة تنظ دديم و دددمات
التوليد ،ونوعية الفحوص بل الوالدة ،وما ؤىل ذلك.
 -58و د نفذت احلكومة الوطنية ؤجدراءات ترمدي ؤىل ضدمان د املدرأة يف ايداذ القدرار شدأن
تنظيم األسرة ،وحتسني املعرو من وسدائل مندري احلمدل وؤمكانيدة احلصدول عويهدا ،ورعايدة أمدرا
النسدداء يف الو ددت املناس د  ،وؤسددداء املشددورة شددأن سددبل الوصددول الفعددال ؤىل وسدديوة منددري احلمددل
الال قة ،جتنبا لتكرار املستوى الدراسي.
محل املراهقات
 -59ع د ددر مع د دددل وص د ددو ة املراهق د ددات م د ددا د ددني  ١5و ١9عام د ددا) اجتاه د ددا تص د دداعداي يف الف د ددرتة
من  ٢٠٠9ؤىل  ،٢٠١١ليصدل ؤىل  ٦8,٢يف األلدف عدام  .٢٠١١ويف عدام ُ ،٢٠١٢سد ل اففدا ،
ي و  ٦5.٦يف األلف ،و ٦4.9يف األلف عام  ،٢٠١3و ٦5.١يف األلف عام .٢٠١4
 -٦٠ولتوزيري األمومة يف سن املراهقة عال ة وثيقة مبستوى التنمية االجتماعية اال تصادية ،مري
وج ددود ثغ درات كب ددرية .ويف ع ددام  ،٢٠١4و د مع دددل وص ددو ة املراهق ددات يف مدين ددة دوينس آي ددرس
املستقوة  ٢9.٦يف األلف و و يف مقاطعة ميسيونس  99,4يف األلف.
وسائل منع احلمل
 -٦١تكفددل ريددة الوصددول جمدداان ؤىل سددوة واسددعة مددن وسددائل منددري احلمددل الدديت تددوزا يف البوددد،
وهددي موجهددة ؤىل النسدداء والرجددال البددالغني سددن اقجنددا الددذين ليسددت لددديهم تغئيددة عددن طري د
نظام لودفري املسب أو التأمني الصحي االجتماعي.
 -٦٢ووفقددا لومعوومددات ال دواردة مددن املقاطعددات ،فقددد كددان هندداك  8 ٦98مستشددفي ومرك دزا
صحيا توفر وسائل منري احلمل عام  ،)١٧ ٢٠١4ينما كان العدد  5 4٠٠عام .٢٠٠9
12
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اإلطار القانوين املعمو( به حلاالت اإلجهاض غري املعااب عليها
 -٦3ابلنظر ؤىل أن أ د األسبا الرئيسية املرتبئة ابلوفيات النفاسية هو عمويات اقجها
غري املأمونة اليت جترى لسيدات محون عرضا ،نفدذت احلكومدة الوطنيدة ؤجدراءات مدن أجدل ضدمان
األشخاص يف البت يف صحتهم اجلنسية واقجنا ية ،وحتسني املعرو من وسائل منري احلمل
وؤمكانية احلصول عويها ،كما تكفل صول األشخاص الدذين ينتظدرون وضدري محدل عرضدي عودي
الرعايددة املناسددبة ،وغددري املتسددمة ابلتمييددز واقنسددانية ،ؤىل جان د املشددورة واحلصددول الفعوددي عوددي
وسيوة من وسائل منري احلمل عد الوالدة جتنبا لتكرار احلمل العرضي.
 -٦4ووضددري الددربانما الددوط لوصددحة اجلنسددية واقجنددا املسددةول " روتوكددول الرعايددة الشدداموة
لألش ددخاص ال ددذين حي د هل ددم اقجه ددا الق ددانوين"  )٢٠١5 )١8الددذي نش ددر ع ددام  ،٢٠١5وه ددو
نسددخة منقحددة مددن "الدددليل التقد لورعايددة املتكاموددة حلدداالت اقجهددا غددري املعا د عويهددا" الدديت
صيغت عام .٢٠١٠
 -٦5وؤمكانية احلصول عوي اقجها القانوين الذي يندرج يف وا ددة مدن األسدبا األر عدة
املفصدوة يف القددانون اجلنددائي هددي أ ددد البنددود ذات األولويددة لدددى الددربانما الددوط لوصددحة اجلنسددية
واقجنا املسةول .)١9
 -٦٦وينبغي أن يتم اقجها القانوين يف ا رتام ملعايري اجلدودة ،وؤمكانيدة الوصدول ،والسدرية،
والكفاءة الفنية ،ونئاة اخليارات املتا ة ،واملعوومات العومية احملدثة.
 -٦٧والرعايددة الشدداموة ملددا عددد اقجهددا أمددر ال ددد مندده لوحددد مددن معدددل الوفيددات النفاسددية،
مبددا يف ذلددك ثالثددة عناصددر أساسددية هددي :أ) العددالج املسددتع ل مددري األوددذ تقنيددة الشددفس اليدددوي
من داول الر م؛ و ) املشورة يف جمال الصحة اقجنا ية؛ و ج) اق الدة ؤىل وددمات اقجندا
املسةول عد اقجها .
 -٦8ووضري الربانما الوط لوصحة اجلنسية واقجنا املسدةول دلديال لورعايدة الشداموة لونسداء
الالئي يقمن ابقجها  ،)٢٠وهي أداة تساهم يف احلد من األمرا والوفيات النفاسدية لتحسدني
نوعية الرعاية مري ا رتام احلقدوة اجلنسدية واقجنا يدة .ويتعدني أن تئبد الددليل األفر دة الصدحية الديت
تستقبل هدذا الندوا مدن الدزايرات ،وكدذلك الددوائر االستشدفائية ألمدرا النسداء ،والتوليدد ،ومراكدز
الرعاية الصحية األولية ،وما ؤىل ذلك.
 -٦9ويئو د ال ددربانما ال ددوط لوصددحة اجلنس ددية واقجن ددا املس ددةول سددنواي م ددن ك ددل مقاطع ددة
معوومددات عددن ؤمكانيددة احلصددول عوددي اخلدمددة ومدددى توافرهددا يف النظددام الصددحي عوددي مسددتوى
املقاطعة ،لرصد احلالة عوي الصعيد الوط .

زاي -االجتار ابألشخاص التوصيات  ،62-99و ،6٣-99و ،6٤-99و)65-99
 -٧٠اي ددذت األرجنت ددني مو ف ددا اس ددتبا يا ،ؤذ أنش ددأت أدوات اك ددن م ددن الكش ددف املبك ددر عد دن
دداالت االجتددار ابألشددخاص ،مددن وددالل روتوكددوالت العمددل و دراما مسدداعدة الضددحااي وؤجددراء
عمويات تفتيش العمل.
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 -٧١ويف عددام  ،٢٠١٢مت تعددديل القددانون ر ددم  ٢٦3٦4مبوج د القددانون ر ددم .)٢١ ٢٦84٢
وعدددل اقصددال امل دواد  ١45مكددررا ومكددررا اثنيددا مددن ددانون العقددوابت ،ي د أزال التفري د دني
البددالغني والقصددر فيمددا يتصددل ابلرضددا؛ وشدددد العقددوابت املفروضددة عوددي جرميددة االجتددار ابألشددخاص
وكذا عوي اجلرائم ذات الصوة؛ وءري غاايت جديدة لالستغالل؛ وأوذ عوامل مشددة جديدة.
 -٧٢ويش د ددكل اجملو د ددس االحت د ددادي ملكافح د ددة االجت د ددار ابألش د ددخاص واس د ددتغالهلم ومحاي د ددة الض د ددحااي
ومسدداعدعم املنتدددى الدددائم لوتنسددي املةسسددي مددن أجددل متا عددة ءيددري القضددااي املتصددوة ابالجتددار .وهددو
يتألف من ممثوي الدولة عوي صعيد الوطن واملقاطعات ومكت النائ العام واملنظمات غري احلكومية.
 -٧3ويف عام  .٢٠١3أنشئت الو ندة التنفيذيدة ملكافحدة االجتدار ابألشدخاص واسدتغالهلم ومحايدة
الضحااي ومساعدعم ،وهي جلنة تتمتري ابالستقاللية الو يفية وتتألف من ممثوي أر ري وزارات.
 -٧4ويعمددل يف مكتد النائد العددام مكتد وكيددل النيا ددة املعد ابالجتددار ابلبشددر واسددتغالهلم،
وتتمثدل و يفتده يف تقددا املسدداعدة لومددعني العدامني يف ءيدري أحندداء البودد يف داالت االوتئددا
طوبا لوفدية واالجتار ابألشخاص.
 -٧5ويف ع د ددام  ،٢٠١4وافد د د مكتد د د النائد د د الع د ددام عو د ددي ال د دددليل العمو د ددي لوبحد د د ع د ددن
األشددخاص ،الددذي يتضددمن مبددادت توجيهيددة لوتحقيد يف اوتفدداء األشددخاص املدددعي أهنددم ضددحااي
لالجتددار ابلبشددر؛ كمددا يتضددمن روتوكددول ؤج دراءات واصددا عددالج الضددحااي ،يهددد ؤىل تفددادي
معاودة اقيذاء.
 -٧٦ويف عام  ،٢٠١٢تشكل الربانما الدوط قنقداذ ودعدم األشدخاص املتضدررين مدن جرميدة
االجتار ابلبشر ،التا ري لوزارة العدل و قدوة اقنسدان ،والدذي يعمدل مدري دوات األمدن االحتاديدة يف
جمال منري اجلرمية ومساعدة الضحااي .ويعمل هذا الربانما تعاون مري مكت النائ العام.
 -٧٧ويوفر مرف منري االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتدار ابألشدخاص ،التدا ري ألماندة األطفدال
وامل دراهقني واألسددرة ،الرعايددة الشدداموة لوضددحااي .ومنددذ عددام  ،٢٠١٢تتددوفر أمانددة األطفددال وامل دراهقني
واألسددرة عوددي درانما لوتدددري شددأن العنددف األسددري وؤسدداءة معاموددة األطفددال واالعتددداء اجلنسددي
والتصدي هلا ،وعوي رانما فرعي شأن االستغالل اجلنسي ،من أ رز أنشئته التدري .
 -٧8ويعمددل اخلددس اهلدداتفي  ١٠٢لرعايددة الئفددل ،التددا ري ألمانددة األطفددال وامل دراهقني واألسددرة،
عو ددي م دددار الس دداعة والس ددنة ،وي ددديره أفد دراد م دددر ون ،وينسد د االس ددت اابت م ددري األفر ددة اق ويمي ددة
أو البودية املتخصصة.
 -٧9ويف ع ددام  ،٢٠١٦دددمت وزارة التنمي ددة االجتماعي ددة ومكتد د اليونيس دديف يف األرجنت ددني
واملنظمددة الدوليددة ملسدداعدة األطفددال وئددة مشددرتكة لتمديددد اخلددس اهلدداتفي  ١٠٢ملسدداعدة األطفددال
ليشمل ءيري أحناء البود.
 -8٠ووزارة األمد ددن هد ددي املسد ددةولة عد ددن النظد ددام املتكامد ددل لومعوومد ددات اجلنائيد ددة جلرميد ددة االجتد ددار
ابألشخاص ،الذي حيتوي معوومات كمية ونوعية عن اقجراءات اليت تقوم هبدا دوات األمدن أمدام
ؤمكانية ارتكا جرمية االجتار.
 -8١وجددرى تنفيددذ نظددام حتديددد اهلويددة البيومرتيددة الددذي حيدددد املدواطنني الددذين توجددد يدداانعم يف
اعدة ياانت الس ل الوط لألشخاص.
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 -8٢ولدددى وزارة األمددن أداة توجيهيددة لتوقددي الشددكاوى و روتوكددوالت ؤجرائيددة قنقدداذ وكشددف
الضحااي ،وال سيما يف املعا ر احلدودية مبعية املديرية الوطنية لوه رة.
 -83وتعمل األرجنتني مري ودان املنئقة واخلئوي اجلوية األرجنتينية ومئارات األرجنتدني ٢٠٠٠
واالحتاد األرجنتي ملو في الئريان ،من أجل تدري املو فني.
 -84ويتوقي اخلس اهلاتفي الوط اجملاين  ١45الشكاوى عوي مدار الساعة والسنة.

حاء -القضر رراء علر ررل الفقر رررم التوصر رريات  ،85-99و ،8٧-99و 86-99مل تر ررتم
املوافقة علل هذه األخرية)
 -85يش ددكل الفق ددر والض ددعف االجتم دداعي ق ددائ معق دددة ومتع ددددة األ ع دداد تت دداوز القي دداس
األ ادي البعد انئال ا من مداويل األسر املعيشية.
 -8٦ويف عددام  ،٢٠١٦جددرى ؤطددالة اخلئددة الوطنيددة لوئفولددة املبكددرة الدديت عددد ؤىل ضددمان
النماء الشامل لألطفال الوا عني يف االت الضعف االجتماعي.
 -8٧وهددي عددد ؤىل تعزيددز وتوطيددد أمدداكن الرعايددة والددنها املتكامددل ؤزاء األطفددال يف مر وددة
الئفولة املبكرة ،من أجل كفالة تغذية كافية وصحية.
 -88واري تنفيذ اخلئدة الوطنيدة لألمدن الغدذائي الديت عدد ؤىل ضدمان احلصدول عودي الغدذاء
املالئم والكايف واملتواف مري العادات اق ويمية لوسكان الوا عني حتت وطأة الضدعف االجتمداعي،
من والل ئائ غذائية واقنتاج الذايت لوغذاء والوجبات املدرسدية ،ومدا ؤىل ذلدك .واخلئدة وئدة
احتادية واري تنفيذها يف ءيري املقاطعات.
 -89ومبد ددادرة "الدولد ددة يف يد ددك"  )El Estado en tu Barrioمبد ددادرة مشد ددرتكة د ددني الد ددوزارات
ع دد ؤىل توسدديري نئدداة ضددور الدولددة يف احملددالت الوا عددة حتددت وطددأة الضددعف االجتمدداعي يف
اق و دديم ،ةيد د تت ددي هل ددا ش ددبكة م ددن اخل دددمات االجتماعي ددة األساس ددية الرامي ددة ؤىل حتس ددني الرف دداه
االجتماعي وتعزيز اندماج األفراد.
 -9٠ومن اخلدمات اليت تقدمها هذه املبدادرة مدا يودي :احلصدول عودي شدهادات املديالد وجتهيدز
ئا ددة اهلوي ددة الوطني ددة؛ والرعاي ددة الئبي ددة ورعاي ددة ص ددحة العي ددون ،واملختد دربات ،والتحوي ددل السد دريري،
واخلدمات الصيدلية؛ وشهادة الس ل اجلنائي؛ و رانما البيت؛ والبدل الشامل قعالة الئفل.
 -9١ووالل الفرتة  ،٢٠١٦-٢٠١٢عدززت اقدارة الوطنيدة لوضدمان االجتمداعي اقجدراءات
الرامي د ددة ؤىل القض د دداء عو د ددي الفق د ددر ،وتعزي د ددز املس د دداواة يف توزي د ددري الث د ددروة ،ويف احلص د ددول عو د دي الرف د دداه
اال تصدادي واالجتمدداعي جلميدري الندداس ،مددن ودالل تعزيددز السياسددات العامدة لوضدمان االجتمدداعي
املوجودة سوفا واستحداث سياسات أورى زادت التغئية وكفاية املداويل.
 -9٢ويتددألف النظددام الفرعددي غددري القددائم عوددي االشدرتاكات لنظددام اقعدداانت األسدرية القددانون
ر م  )٢4٧١4مما يوي:
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ؤعانة الئفل؛



وؤعانة الئفل ذي اقعا ة؛
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وؤعانة ما بل الوالدة؛



وؤعانة الئفل املخصصىة لومساعدة املدرسية السنوية؛



وؤعانة الئفل ذي اقعا ة املخصصىة لومساعدة املدرسية السنوية.

 -93وأنشئ النظام اخلاص لعقود عمل العمال املنزليني ،وأدما عمال ذلك النظدام يف درانما
اقعاانت األسرية.
 -94وأنشددأ املرسددوم  ٢٠١4/84درانما دعددم الئددال األرجنتينيددني  )PROGRESARالددذي
يستهد الشبا الذين ترتاو أعمارهم ني  ١8و ٢4سنة.
 -95ويف ع ددام  ،٢٠١٦أدم ددا دافع ددو الض دريبة الو يدددة والعم ددال املة ت ددون يف نظددام اقع دداانت
األسرية ،ةي ُوسري نئاة تغئيتها.
 -9٦ويف ع د ددام  ٢٠١٦ك د ددذلك ،اعتم د ددد الق د ددانون املتعود د د ابلتع د ددويال الت د ددار ي لومتقاع د دددين
وأصددحا املعاشددات الددذي دددد مبوجبدده معددال تقاعدددي شددامل لومسددنني ،هبددد احلف داظ عوددي
مستوايت التغئية ابملعاشات التقاعدية.
 -9٧واملعال التقاعدي الشامل لومسنني عالوة مدى احلياة ،انحهدا اقدارة الوطنيدة لوضدمان
االجتمدداعي ،لكبددار السددن الددذين تت دداوز أعمددارهم  ٦5سددنة والددذين لدديس لددديهم أي اسددتحقاة
آوددر .ويعددادل مبوغدده  8٠يف املائددة مددن احلددد األدىن لومعددال التقاعدددي ،واددري حتديثدده م درتني يف
الس د ددنة م د ددن و د ددالل تع د ددديالت أر د ددام املعاش د ددات التقاعدي د ددة الق د ددانون ر د ددم  .)٢٦4١٧ويتمت د ددري
املس ددتفيدون م ددن املع ددال التقاع دددي الش ددامل لومس ددنني تغئي ددة الض ددمان االجتم دداعي لومتقاع دددين
وميكددنهم احلصددول عوددي ؤعدداانت أسدرية .وابقضددافة ؤىل ذلددك ،ميكددنهم االسددتمرار يف العمددل لبوددو
عدد سنوات االشرتاك املئوو ة اليت اكنهم من احلصول عوي تقاعد عادي.
 -98وفيمددا يتعو د ابألشددخاص احملددرومني مددن دريتهم ،ددة نددص عوددي أن حتصدديل البدددل الشددامل
قعالة الئفل د يقوم ه وكيل ،ي يكون عوي صا احل أن يقدم شهادة صادرة عن الس ن
الذي حيت ز ه .ويدفري البدل الشامل قعالة الئفل ملن هم رهن اال ت از يف انتظار احملاكمة.
 -99ويف عام  ،٢٠١٠دررت اقدارة الوطنيدة لوضدمان االجتمداعي الهندا ال تدرى مدا يتندا مدري
ممارس ددة مه ددام ض ددمن مةسس ددة التع دداون التقد د وامل ددايل التا ع ددة ل دددائرة السد د ون االحتادي ددة .وينبغ ددي
لص ددا احل د أن ميتث ددل لوش ددروي املنص ددوص عويه ددا يف الق ددانون وأن يك ددون عو ددي ذم دة احملاكم ددة.
واري التحصيل من والل شخص الوكيل.
 -١٠٠وال ا ددوز لألش ددخاص احمل ددرومني م ددن د دريتهم احملك ددوم عو دديهم وال ددذين ي ددةدون أعم دداال يف
مةسسددة التعدداون التقد واملددايل التا عددة لدددائرة السد ون االحتاديددة أو يف دائددرة سد ن مقاطعددة رطبددة
أن يكونوا من ذوي احل يف البدل الشدامل قعالدة الئفدل ،وهدو مدا ال حيدول دون حتصديل اقعاندة
من الوالد اآلور أو الشخص املسةول عن األطفال.
 -١٠١ويغئي البدل الشامل قعالة الئفل  3,8ماليني طفل ومراه ينتمون ؤىل  ٢,١مويون أسرة
يدداانت كددانون الثاين/يندداير  .)٢٠١٧وتعددادل القيم ددة اقءاليددة احلاليددة هلددذه اقعان ددة ٧89/١٢4٦
دوالرا من دوالرات الوالايت املتحدة.
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طاء -من ر ررع التع ر ررذيب التوص ر رريات  ،12-99و ،1٣-99و ،1٤-99و،15-99
و)16-99
 -١٠٢أنشأ القانون ر م  ٢٦8٢٧اآللية الوطنية لوو اية من التعذي وغريه من ضرو املعاموة القاسدية
أو الالؤنسانية أو املهينة .وجرى تنظيم عموها يف نيسان/أ ريل  ٢٠١4املرسوم .)٢٠١4/4٦5
 -١٠3وهددي تدددير ،منددذ عددام  ،٢٠١4داوددل وزارة قددوة اقنسددان والتعدديددة الثقافيددة ،مرفقددا
مسةوال عن تنفيذ الربوتوكول االوتياري التفا ية مناهضة التعذي يعمل مري السوئات احلكوميدة
واجملتمددري املدددين .ويركددز املرف د وئددوي عمودده يف توطيددد تشددغيل عمويددة تنفيددذ اآلليددة الوطنيددة ملنددري
التعددذي ؛ وتعزيددز مددا هددو ددائم مددن آليددات حمويددة ملنددري التعددذي  ،ودعددم ومسدداعدة املقاطعددات يف
عموية ؤنشاء وتشغيل اآلليات احملوية ملنري التعذي .
 -١٠4ولآلليددات احملويددة ملنددري التعددذي درجددات متفاوتددة مددن التقدددم يف عموهددا ،س د درجددة
امتثاهلد ددا لوربوتوكد ددول االوتيد دداري ،وامل د دوارد املخصصد ددة هلد ددا ووصد ددائص كد ددل مقاطع د دة ،وند ددوا ن د دزالء
السد د ون ،وامت ددداد ؤ و دديم املقاطع ددة ،وم ددا ؤىل ذل ددك .و دددمت األرجنت ددني معووم ددات ،يف نيس ددان/
أ ريل  ،٢٠١٧أمام جلنة مناهضة التعذي .)٢٢
 -١٠5ويف نيسان/أ ريل  ،٢٠١٧أُ رز تقدم يف ؤطالة عموية اوتيار أعضاء الو ندة الوطنيدة ملندري
التعذي  ،اهليئة املكوفدة إبدارة النظدام والديت ينبغدي أن تتدألف مدن ثالثدة عشدر عضدوا ،مدري فدت عمويدة
التس يل أمام املنظمات غري احلكومية لتقدا مرشحيها لشغل املناص الثالثة املخصصة هلا.

ايء -دائ رررة الس ررجون التوص رريات  ،٣٣-99و ،٣6-99و ،٣٧-99و،٣8-99
و ،٣9-99و ،٤٠-99و ،٤1-99و ،٤2-99و ،٤٣-99و،٤٤-99
و)٤5-99
التدريب
 -١٠٦طورت وزارة األمن عمويات لتحدي املناها الدراسدية ترمدي ؤىل مواءمدة التددري املهد
والتغو عوي الت ز ني النظرية واملمارسة الفعوية لوشرطة.
 -١٠٧ومدن دني هددذه العمويدات هنداك الدديت هلدا صددوة ابسدتخدام الشدرطة لوقددوة ،وتقنيدات الدددفاا
عن النفس ،واستعمال األسوحة النارية ،وتقنيات االعتقال واال ت از ،ومعاموة األشخاص رهدن
الرعاية أو اال ت از.
 -١٠8وانئال دا مدن وزارة األمددن ،ادري تددوفري التددري جلهدداز الو ايدة يف األ يدداء التدا ري لوشددرطة
االحتادي ددة األرجنتيني ددة ،و د دوات درك األ ي دداء التا ع ددة لو دددرك ال ددوط األرجنتيد د  ،وم ددو في وف ددر
الس دوا ل األرجنتينيددة .ويتوقددي املو فددون تدددريبا يتندداول مشدداكل العنددف املنددزيل والعنددف اجلنسدداين،
والتند ددوا اجلنسد دداين ،وسياسد ددات اقدمد دداج ،واألشد ددخاص الد ددذين يعد ددانون مشد دداكل تعد دداطي امل د دواد،
وتكتيكات الشرطة ،وما ؤىل ذلك.
 -١٠9ويف ع ددام  ،٢٠١٢وض ددعت اخلئ ددة الس ددنوية لوت دددري التق د د املهد د  .وينبغ ددي مل ددديرايت
التدددري ومعاهددد التعودديم أن تكفددل عدددم تضددمن األنشددئة التدريبيددة ملمارسددات تعسددفية أو اييزيددة
قوة اقنسان.
تقو
GE.17-14656
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 -١١٠ومن اقلزامي ،يف ؤطار التدري املقدم ملو في دائرة السد ون االحتاديدة ،اتبداا دورات لت ديدد
املعوومات لفائدة ضباي وضباي صف املستقبل غية تعزيز عال اعم مري عضهم ومري احملت زين.
البنية التحتية
 -١١١اري توسيري وعاء املباين التا ري لدائرة الس ون االحتادية عن طري أعمدال خمتوفدة .ويدربز
مددن ينهددا تقدددم أشددغال تشددييد املركددز االحتددادي لومدددانني يف أغددويت ،مرسدديدس ،مبقاطع دة ددوينس
آيددرس وسد ن ليتددورال يف كوروندددا ،مبقاطعددة سددانتا يف ،الوددذين تبود طا تهمددا االسددتيعا ية ٢ ١5٠
سريرا .و دأت أشغال توسعة يف و دات خمتوفة ستضيف  5٠٠سرير آور جديد لونظام.
 -١١٢وسددتمتثل املرافد اجلديدددة لوشددروي املنصددوص عويهددا يف واعددد األمددم املتحدددة النموذجيددة
الدنيا ملعاموة الس ناء  -واعد مانديال  -وتوصيات اهليئات الدولية.
ظروف االحتجازمج تدريب األشخاص احملرومني م حريتهممج الصحةمج األنشطة الرتفيهية والثقافية
 -١١3تواصل تنفيذ الربانما الوط لوعمل يف الس ون ،الذي حيسن رو عمل األشخاص
احملرومني من احلرية ويسهم يف ؤااد أدوات اقدماج عند اخلروج .ويف الو ت الدراهن ،يدزاول عمدال
مدفوا األجر  ٧4,١يف املائة من األشخاص احملرومني من احلريدة يف السد ون االحتاديدة .وال تدزال
مهام الربانما الوط لوسياسات الثقافية يف فضاءات الس ون سارية.
 -١١4ويعمددل مرفد النهددو ابلصددحة يف فضدداءات السد ون ومددا عددد السد ون عوددي اقدمدداج
االجتمدداعي لوفئددات املسددتهدفة ،مددن وددالل تنفيددذ اسدرتاتي ية الرعايددة الصددحية األوليددة .وتددربز مددن
ينه ددا دورات املرش دددين الص ددحيني املقدم ددة يف خمتو ددف املةسس ددات االحتادي ددة وال دديت توقاه ددا ١5٠
مرشدا صحيا عام ٢٠١٦؛ وتعزيز التغئية ابلفحوصات لوو اية من سرطان الثدي وسدرطان عند
ال ددر م ل دددى النس دداء ند دزيالت مةسس ددات دائ ددرة الس د د ون االحتادي ددة والتغئي ددة الص ددحية لوحوام ددل
احملرومات من ريتهن يف الس ون االحتادية.
 -١١5وهندداك أيض ددا مرف د لتعزي ددز التعو دديم يف فضدداءات الس د ون ومددا ع ددد الس د ون م ددن أج ددل
النه ددو ابقدم دداج االجتم دداعي لوسد د ناء املف ددرج ع ددنهم وأ ددارهبم ،م ددن و ددالل س ددعي ؤىل ض ددمان
ؤمكانيددة احلصددول عوددي التعودديم .ويف الو ددت ال دراهن ،يتوقددي التعودديم الر ددي مبختوددف مس دتوايته يف
املةسسات االحتادية  ٧3,١9يف املائة من األشخاص احملرومني من ريتهم.
 -١١٦والربانما الوط لتعزيز الرايضة يف فضاءات الس ون وما عد السد ون مكدرس قشدراك
األش ددخاص احمل ددرومني م ددن د دريتهم م ددن و ددالل النش دداي الب دددين ،وذل ددك س ددعيا ؤىل تعزي ددز ال ددروا س
العاطفية واجملتمعية.

كاف -التعليم التوصيتان  1٧-99و)9٧-99
التعليم

 -١١٧اخلئددة االس درتاتي ية الوطنيددة لألرجنتددني "عتورددم وتعاوددم" :تعددر احملدداور واألهدددا التعويميددة
ذات األولوية لوفرتة  ،٢٠٢١-٢٠١٦يف ؤطار مبدادت وغداايت السياسدة التعويميدة املنصدوص عويهدا
يف انون التعويم الوط  .و ة سعي ؤىل رفري التحدي املتمثدل يف ؤعمدال احلد يف التعوديم ،مدري السدعي
ؤىل حتقي تكافة الفرص لو ميري .ويف هذا الصددد ،يشد ري الئدال عودي االلتحداة والبقداء والدتعوم
والتخرج من والل عمويات التعويم والتعوم اجليد اليت تراعي الفروة اخلاصة لوئال .
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 -١١8وئد ددة ثالثد ددة آال راي  :تش د ددييد اع د ددات راي األطف د ددال ،هب د ددد ض د ددمان التغئي د ددة
الشد دداموة هبد ددذه القاعد ددات لفئد ددات  3و 4و 5سد ددنوات يف ءيد ددري أحند دداء البود ددد؛ والتد دددري املسد ددتمر
لومعومني اخلاص هبذا املستوى وؤنشاء  ١٠٠مركز ا تكار لومستوى األويل يف البود.
 -١١9اقط ددار الت ددوجيهي لو ددتعوم :تُق ددرت في دده أش ددكال جدي دددة لتنظ دديم ال ددتعوم؛ وقع ددادة توجي دده
تدري املعومني؛ وقنتاج املواد والتدوالت يف املدارس اليت هلا نتائا متدنية.
 -١٢٠الددربانما الددوط لوتثقيددف اجلنسددي الشددامل :وددالل الفددرتة  ،٢٠١٦-٢٠١٢جددرى تددوفري
التدري لد  44 ١٠٠مدرسة و ١١5 ٢٠٠معوم.
 -١٢١املدرسددة يددرج مددن الفصددل الدراسددي :تئيددل اليددوم الدراسددي ،ؤذ تقدددم لوتالميددذ ؤمكانيددة
املشاركة يف أنشئة رايضية وفنية وتروحيية وعومية.
 -١٢٢اخلئ ددة الوطني ددة لت دددري املعوم ددني :ج ددرى ؤع دددادها م ددري وزراء يف ال دددوائر الرتا ي ددة األر ع ددة
والعشد درين  ،)٢3وه ددي توج دده ؤجد دراءات املعه ددد ال ددوط لت دددري املعوم ددني و ددالل الس ددنوات األر ددري
القادمة ،وتقرت التحسني املنه ي لوتدري األويل واملسدتمر لومعومدني ،ؤذ تددر املعومدني الدذين
يقدمون الدعم لوتالميذ يف نداء القددرات عودي التصدر يف احليداة االجتماعيدة ،مدن ودالل العمدل
التعاوين ،والتعاطف ،والتفكري النقدي.
الصحة
 -١٢3لدى األرجنتني نظام صحي عمومي وشامل ،مري ؤمكانية احلصول اجملداين عودي وسدائل مندري
احلمدل ،وأدويدة السدرطان وأمدرا خمتوفدة ،مثدل فدريوس نقدص املناعدة البشدرية/اقيدز ،جلميدري السدكان.
ويوجد جنبا ؤىل جن نظام لألعمال االجتماعية ونظام صحي واص يغئيان معظم السكان.
 -١٢4وتتمثدل وئدة اقضدافة  )Plan Sumarيف توسديري وئدة الدوالدة  ،)Plan Nacerوعدد
ؤىل اقسهام يف وفال معدل الوفيات النفاسية ووفيات الرضري ،ووفال الوفيدات سدب سدرطان
الر م والثدي وكذا رعاية صحة األطفال واملراهقني .وتوفر التغئية الصحية يف ءيري أحنداء اق وديم
سن  ٦4عامدا ممدن ليسدت
سن  ١9عاما ولونساء
الوط لوحوامل واألطفال واملراهقني
لديهم تغئية صحية غري توك اليت يوفرها نظام الصحة العمومي.
التحصني
 -١٢5تواصددل األرجنتددني مددن م دوارد لتوس دديري اجل دددول ال ددزم لوتحصددني م ددن أجددل الو ايددة م ددن
األم د د درا  .ويف عد د ددام  ،٢٠١4أدرج القد د ددانون ر د د ددم  ٢٦٧9٦يف اخلئد د ددة الئبيد د ددة اقلزاميد د ددة لقد د ددا
يب .سي .جي ).ضد السل لفائدة فئة األطفال يف ءيري أحناء اق ويم الوط .
 -١٢٦ويف ؤطار محوة التحصدني الوطنيدة ،يف تشدرين األول/أكتدو ر  ،٢٠١4نظمدت محودة ترمدي
ؤىل ضددمان توقددي ءيددري األطفددال الددذين ت درتاو أعمددارهم ددني سددنة وا دددة وأر ددري سددنوات جرعددة
ؤضافية من لقا ني :وا د ضد احلصبة واحلمرياء ،والثاين ضد شول األطفال.
 -١٢٧واعتب ددارا م ددن ع ددام  ،٢٠١٧أدرج لقا ددان يف اجل دددول ال ددزم ال ددوط لوتحص ددني ،وه ددو
جدول جماين وؤلزامي.
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صحة الشعوب األصلية
 -١٢8يهددد "الددربانما الددوط لصددحة الشددعو األصددوية" ،املنشددأ عددام  ،٢٠١٦ؤىل صددياغة
وئس من أجل احلد من أوجه التفاوت يف احلالة الصحية لوشعو األصوية والعمل عوي وفال
معدالت االعتالل والوفيات يف صفو السكان األصويني.
 -١٢9ويوجد ددد عود ددي املو د ددري الشد ددبكي لد ددوزارة الصد ددحة األرجنتينيد ددة املنشد ددور السد ددنوي "مةش د درات
أساسية" .وهو مبادرة مشرتكة لدوزارة الصدحة األرجنتينيدة ومنظمدة الصدحة لوبوددان األمريكيدة تقددم
ت
جتمري أ دث البياانت املتا ة القادمة من خمتودف املصدادر الر يدة ،وتقددم نبدذا
منذ عام  ،١99٦ر
ع ددن املةشد درات الدميغرافي ددة ،واالجتماعي ددة  -اال تص ددادية ،واملد دوارد ،وؤمكاني ددة الوص ددول والتغئي ددة،
واعددتالل ووفيددات وصددحة األم والئفددل ،واملةشدرات العامددة لوبوددد ،والددنها اجلنسدداين ،يثمددا كانددت
متا ددة ،وت دددما املةشد درات املس ددتمدة م ددن التع ددداد ال ددوط لوس ددكان واألس ددر املعيش ددية واملس دداكن
لعام  .٢٠١٠كما ترصد فيها مةشرات متا عة األهدا اق ائية لأللفيدة املتصدوة ابلصدحة اتصداال
مباشرا قدر أكرب .)٢4

الم -التمييز التوصيات  ،21-99و ،2٧-99و ،28-99و ،29-99و،٣٠-99
و ،٣1-99و ،٣2-99و ،٧6-99و ،116-99و)11٧-99
 -١3٠أجددرى املعهددد الددوط ملكافحددة التمييددز وكراهيددة األجان د والعنصدرية عددام  ٢٠١3دراسددة
"اخلريئ ددة الوطني ددة لوتميي ددز .اجملموع ددة الثاني ددة م ددن اق ص دداءات املتعوق ددة ابلتميي ددز يف األرجنت د دني"،
هبددد ءددري وحتويددل وتوزيددري ونشددر يدداانت ؤ صددائية موثو ددة شددأن املسددألة عوددي الصددعيدين الددوط
واحملو ددي ،وتقي دديم ال ددة األف دراد واجملموع ددات ض ددحااي التميي ددز .وأع دددت الئبع ددة األوىل لوخريئ ددة يف
الفد ددرتة  .٢٠٠9-٢٠٠٧وأعد دددت الثانيد ددة عد ددام  ٢٠١3ونشد ددرت عد ددام  .٢٠١4وتوجد ددد الئبعد ددة
الثالثة ،اليت دأ العمل فيها يف أواور عام  ،٢٠١٦يد التحرير.
 -١3١ويف ع ددام  ،٢٠١3اعتم ددد الق ددانون  ٢٦85٢ال ددذي يعو ددن ي ددوم  8تشد درين الث دداين/نوفمرب
"يوما وطنيا لألرجنتني املنحدرين من أصل أفريقي وذوي الثقافة األفريقية".
 -١3٢يف ؤطار العقد الدويل لومنحدرين من أصل أفريقي ،جرى التأكيد مدن جديدد عودي االلتدزام
ابلنضال من أجل االعرتا ابلسكان املنحدرين من أصل أفريقدي والتعريدف هبدم .ويف عدام ،٢٠١5
أطوقت مسا قة من ةوث ‘النقيبة ماراي رمييديوس ديل فايل‘ ،الديت عدد ؤىل تعزيدز ؤنتداج املعدار
األكادميي ددة املتعوق ددة ابهلوي ددة املنح دددرة م ددن أص ددل أفريق ددي .ونُظم ددت ،ابلتع دداون م ددري منظم ددات اجملتم ددري
املدين ،أايم وطنية لوعمل والتفكري لفائدة اجملتمعات احملوية املنحدرة من أصل أفريقي.
 -١33ويشد ري املعهددد الددوط ملكافحددة التمييددز وكراهيددة األجاند والعنصدرية احملتددوايت املوجهددة
لونشر وأعمال ؤذكاء الوعي من أجل القضاء عوي التمييز اهليكوي ضد الشعو األصوية ،وتوفري
األدوات الالزمة ملمارسة الشعو األصوية حلقو ها.
 -١34ومددن أج ددل مواص ددوة االنتظ ددام يف تس د يل ال ددوالدات وؤط ددالة العموي ددات املتنقوددة لوتوثي د
التا عددة لوسد ل الددوط لألشددخاص يف اجملتمعددات احملويددة لوشددعو األصددوية يف املقاطعدات ،جددرى
اديد املهوة احملددة مبوج املرسوم ر م  ٢٠١5/4٠٦لسنة وا دة.
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 -١35وسددعيا ؤىل ضددمان ممارسددة املهدداجرين حلقددو هم عوددي دددم املسدداواة مددري امل دواطنني ،يعمددل
رانما املهاجرين التا ري لومعهدد الدوط ملكافحدة التمييدز وكراهيدة األجاند والعنصدرية عودي ؤذكداء
الوعي المهية التنوا الثقايف وؤثراء اجملتمري.
 -١3٦وأُ ددرم أيضددا اتفدداة مددري املنظمددة الدوليددة لوه ددرة ،نعظاددم يف ؤطدداره املعهددد الددوط ملكافحددة
التمييددز وكراهيددة األجان د والعنص درية محوددة "أان مهدداجر"  )#SOYMIGRANTEالدديت تسددعي ؤىل
ؤذكاء الوعي ةقوة هذه اجملموعة.
 -١3٧وتبددني وريئ ددة مكافح ددة التميي ددز أن  4٠يف املائ ددة م ددن الس ددكان امله دداجرين يةك دددون أهن ددم
عددانوا مددن شددكل مددن أشددكال التمييددز .ووفقددا لددذلك التقريددر ،ف د ن اجملموعددة األكثددر عرض دة لوتمييددز
تتددألف مددن املهدداجرين الب دوليفيني ،الددذين يشددكوون  44يف املائددة مددن احلدداالت ،يودديهم البريوفيددون
نسددبة  ٢٢يف املائددة ،ومواطنددو ابراغدواي نسددبة  ١8يف املائددة ،ينمددا تتشددكل  ١٦يف املائددة املتبقيددة
من اب ي ءاعات املهاجرين الصينيون ،والكوريني ،وغريهم).
 -١38ويعمددل املعهددد مددري املنظمددات غددري احلكوميددة والشددركات مددن أجددل ؤ امددة عال ددات عمددل
شاموة لو ميري ،وادر تسويس الضوء يف هذا الصدد عوي االتفاة املربم مري وزارة العمدل والعمالدة
والضمان االجتماعي هبد احلد من املمارسات التمييزية.
 -١39ومددن جانبدده ،عمددل درانما املسددنني عوددي ؤذكدداء الددوعي ةدداالت التمييددز والتهمدديش الدديت
يواجهها هةالء األشخاص ،ي صمم مواد خمتوفة واثئ شأن "شيخووة السكان والتمييدز"،
و"كرب السن والقوال النمئية والتحامل" ،وما ؤىل ذلك).
 -١4٠ومددن املهددام األوددرى الدديت أجنددزت تنظدديم أايم التوعيددة يف الشددارا مددن أجددل "اليددوم العدداملي
لوتوعية إبيذاء املسنني وؤساءة معاموتهم" و"يوم املتقاعد" ،و وقات عمل يف مراكز املتقاعدين.
 -١4١ويف دايددة عددام  ،٢٠١٧نظمددت مائدددة لوح دوار ددني األداين مددري ممثوددي خمتوددف العقائددد،
وذلك كشكل من أشكال التصدي لأل كام املسبقة والقوال النمئية الديت تشد ري عودي التمييدز
سب العقيدة واقعالء من أمهية التنوا الدي .
 -١4٢واستنادا ؤىل البياانت املقدمة من وريئدة التمييدز فيمدا يتعود ابأل كدام املسدبقة وأشدكال
الوصددم التمييزيددة املتصددوة ابلئائفددة اليهوديددة ،والغ ددر ،والعددر  ،واملسددومني يف ودددان ،ف د ن  5٧يف
املائة من السكان يتصورون أن التمييز اندر ضد األشخاص املنتمني ؤىل أ ويات دينية.

ميم -املهاجرون التوصيات  ،11٣-99و ،11٤-99و ،115-99و)118-99
 -١43لدددى األرجنتددني سياسددة منفتحددة عوددي اهل ددرة ميكددن مال ظددة مبادئهددا يف املددادة  ٢٠مددن
الدستور ،اليت تةكدد عودي املسداواة يف احلقدوة املدنيدة لومهداجرين مدري املدواطنني ،وتدوفر محايدة فوريدة
لألفراد من ءيري األمم ممن تارون اق امة يف البود وكذا ألسرهم.
 -١44وتبعددا لددذلك ،يددنص القددانون ر ددم  ٢58٧١املتعو د ابهل ددرة عوددي أن تكفددل الدولددة ،يف
ءيددري الددوالايت القضددائية التا عددة هلددا ،جلميددري املهدداجرين وأسددرهم املسدداواة يف الوصدول ؤىل اخلدددمات
االجتماعيد د ددة ،واملند د ددافري العامد د ددة ،والصد د ددحة ،والتعود د دديم ،والعدالد د ددة ،والعمد د ددل ،والعمالد د ددة ،والضد د ددمان
االجتماعي يف ل شروي احلماية واحلماية املة تة واحلقوة اليت يتمتري هبا املواطنون.
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 -١45وجتدر اقشارة ؤىل أنه من ني ؤجراءات من تصاري اق امة اليت تزيد عدن 3١4 ٠٠٠
دائمد د ددة ومة تد د ددة) الد د دديت دُ د ددت فيهد د ددا ود د ددالل عد د ددام  ٢٠١٦و د د د زيران/يونيد د دده  ،٢٠١٧يتعو د د د
مددا جمموعدده  ٢8٧ ١٠4ؤجدراءات ئوبددات مقدمددة مددن رعددااي مددن ودددان السددوة اجلنو يددة املشددرتكة
والدول املرتبئة هبا ،والذين يوزمهم من أجدل احلصدول عودي تصدري ل امدة يف ءهوريدة األرجنتدني
اسددتيفاء ددد أدىن مددن الشددروي ،أال وهددي :شددهادة اهلويددة جدواز السددفر أو ئا ددة اهلويدة) وشددهادة
عدددم وجددود س دوا جنائيددة ،مددن دون اجددة ؤىل ؤثبددات النشدداي الدراسددة ،العمددل ،ومددا ؤليهمددا)
الذي سيمارس يف البود.
 -١4٦وتع ددال ابلئريق ددة نفس ددها مس ددائل ؤنس ددانية حم ددددة ،فيم ددا يتعو د ابمله دداجرين احملت دداجني ؤىل
محايددة دوليددة ،مددثال مددن بيددل نظددام بددول احلدداالت اقنسددانية الددذي أنشددئ مددن أجددل األشددخاص
املتضددررين مددن الندزاا يف اجلمهوريددة العر يددة السددورية ،عددن طريد آليددة اال تضددان اخلداص ،مبسدداعدة
مددن الدولددة و تعدداون مددري منظمددات دوليددة مثددل املنظمددة الدوليددة لوه ددرة ومفوضددية األمددم املتحدددة
السددامية لشددةون الالجئددني ،والدديت تيسددر دوددول املدواطنني السددوريني وأفدراد أسددرهم ؤىل البوددد تأشددرية
ؤنسانية ملدة سنتني ،ا وة لوت ديد ولو فها من اجلهات املوجهة لودعوة ومن دولة األرجنتني.
 -١4٧ويف جم د ددال محاي د ددة الالجئ د ددني ،اعتم د دددت األرجنت د ددني الق د ددانون الع د ددام املتعود د د ابالعد د درتا
ابلالجئني ومحايتهم ،ر م  ،٢٦١٦5الذي يعمد ويوسدري شدكل كبدري نئداة احلقدوة والضدماانت
املنصددوص عويهددا يف اتفا يددة جنيددف لعددام  .١95١وملوتمسددي الو ددوء والالجئددني ؤمكانيددة الوصددول
ؤىل اهليئ ددات واخل دددمات العام ددة لوص ددحة والتعو دديم والض ددمان االجتم دداعي م ددن دون ايي ددز وابجمل ددان.
وابقضافة ؤىل ذلك ،حي ملوتمسي الو وء كما حي لالجئني العمل صورة انونية.
 -١48ولو ندة الوطنيددة لالجئددني الو ددائف واالوتصاصدات الالزمددة لتصددميم وتنسددي السياسددات
العامددة مددن أجددل البحد عددن وددول دائمددة .و ددد وضددعت الو نددة الوطنيددة لالجئددني ،ابلتعدداون مددري
مفوضددية شددةون الالجئددني ،وئددة عمددل يف جمددال املسدداعدة اقنسددانية األساسددية ودعددم االن ددماج
احملوددي ،تعمددل يف ؤطارهددا ابلتنسددي مددري اهليئددات احلكوميددة ومنظمددات اجملتم دري املدددين األوددرى .ويف
ه ددذا السد ددياة ،ت ددوفر اق امد ددة والغد ددذاء لوفئد ددات األض ددعف م ددن و ددالل األمان ددة الوطني ددة لألطف ددال
واملراهقني واألسرة ،واقدماج يف سوة العمل من والل أمانة العمل التا عة لوزارة العمدل والعمالدة
والضددمان االجتمدداعي ،والرعايددة النفسددية املتخصصددة مددن وددالل مركددز أول دوا التددا ري لددوزارة قددوة
اقنس ددان والتعددي ددة الثقافي ددة ،واملس دداعدة االجتماعي ددة م ددن و ددالل كوم ددة مديند دة ددوينس آي ددرس،
وغريهددا مددن اهليئددات احملويددة يف املندداط الداوويددة لوبوددد ،وتعودديم الوغددة اقسددبانية مددن وددالل جامعددة
وينس آيرس ،وغريها من اجلهات.

نون -الشر ر ر ررعوب األصر ر ر ررلية التوصر ر ر رريات  ،1٠8-99و ،1٠9-99و،11٠-99
و ،111-99و)112-99
 -١49ت ددرد معووم ددات مفص ددوة ع ددن التشد دريعات والتق دددم احمل ددرز والت دددا ري املوموس ددة ال دديت اي ددذعا
األرجنت د ددني لض د ددمان ممارس د ددة الش د ددعو األص د ددوية واتعه د ددا الك د دداموني ةقو ه د ددا يف التقري د ددر ال د دددوري
 ،CERD/C/ARG/21-23الذي يغئي الفرتة .٢٠١5-٢٠١٠
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 -١5٠ويف ع د ددام  ،٢٠١٦انتق د ددل املعه د ددد ال د ددوط لش د ددةون الس د ددكان األص د ددويني ،وكال د ددة منف د ددذة
لوسياسددات املتعوقددة ابلشددعو مددن مدددار وزارة التنميددة االجتماعيددة ؤىل مدددار وزارة قددوة اقنسددان
والتعدديددة الثقافيددة ،ي د أوددذت اجملتمعددات احملويددة عوددي أهنددا صددا بة قددوة .ويف عددام ٢٠١٦
أيضدا ،أنشددئ اجملوددس االستشدداري والتشدداركي لوشددعو األصدوية مددن أجددل حتديددد سياسددات الدولددة
يف شةون الشعو األصوية.
 -١5١ومددن مهددام اجملوددس االستشدداري والتشدداركي لوشددعو األصددوية :أ) الدددفري دددما تعددديل
القددانون ر ددم  ،٢33٠٢مبواءمتدده مددري املعددايري الدوليددة؛ وا درتا مشددروا الئح دة تنظيميددة لوح د يف
التشدداور املسددب واحلددر واملسددتنري ،وفقددا ملددا هددو منصددوص عويدده يف اتفا يددة منظمددة العمددل الدوليددة
ر ددم  ١٦9شددأن الشددعو األصددوية ،ومشددروا الئحددة تنظيميددة شددأن املوكيددة اجملتمعيددة لوشددعو
األصددوية؛ و ) تعزيددز اهلويددة االجتماعيددة الثقافيددة واحلكددم الددذايت؛ و ج) تش د يري دراس ددة وؤدارة
األراضي من أجل احليازة الفعوية لألراضي من بل اجملتمعات احملوية.
 -١5٢وتس د ددري األرجنت د ددني عو د ددي س د ددبيل ج د ددرب الض د ددرر فيم د ددا د ددص ق د ددوة الش د ددعو األص د ددوية
وا تياجاعا .و د ام القانون الوط لوتعويم ر م  ٢٦٢٠٦خبئوة هامة من والل ؤعئائده التعوديم
املتع دددد الثقاف ددات الثن ددائي الوغ ددة ط ددا ري "الئريق ددة" .ولتشد د يري التعو دديم املتع دددد الثقاف ددات لوش ددعو
األص ددوية ،توض ددري مش دداريري حم ددددة مش ددرتكة ددني املعه ددد ال ددوط لش ددةون الس ددكان األص ددويني ووزارة
التعو د دديم والرايض د ددة .وي د ددربز م د ددن ينه د ددا د د درانما مروج د ددي التع د دددد الثق د ددايف الثن د ددائي الوغ د ددة والرت د ددوي
واالجتمد دداعي ،و د درانما امليس د درين متعد ددددي الثقافد ددات .ويف عد ددام ُ ،٢٠١٦منحد ددت  ١٦٧منحد ددة
دراسية لئال اجملتمعات احملوية األصوية.
 -١53وفيمد ددا يتعو د د ابحلصد ددول عود ددي امليد دداه ،و د ددري املعهد ددد الد ددوط لشد ددةون السد ددكان األصد ددويني
عددام  ٢٠١٦اتفدداة مسدداعدة وتعدداون مددري املةسسددة الوطنيددة لوميدداه ،هبددد وضددري ددرانما لوتبددادل،
موج دده يف املق ددام األول ل جن دداز املش ددرتك واملنس د ملش دداريري الدراس ددات والبحد دوث ،وت دددري املد دوارد
البشرية يف جمال معرفة املوارد املائية والبيئة واستخدامهما وؤدارعما ومرا بتهما ومحايتهما.
 -١54وانئال ا من عدام  ٢٠١٦أيضدا ،أطود عودي الصدعيد الدوط تنفيدذ وئدة "نقداي ضدعف
البو ددد املائددة"؛ م ددن أج ددل ندداء ودددمات املي دداه ،والص ددر الص ددحي والئا ددة ،واجمل داري ،واملس دداكن،
وامل دددارس واملراك ددز الص ددحية ،والتنمي ددة احلضد درية ،املوجه ددة ؤىل س ددكان املن دداط الريفيد دة ال دديت يص ددل
 ١٠ ٠٠٠نسمة ،واليت تقيم هبا اجملتمعات احملوية لوشعو األصوية.
تعدادها
 -١55ولومعهددد الددوط لشددةون السددكان األصددويني رانجمددان رئيسدديان ،الددربانما الددوط لومسد
العقاري اآلنف الذكر و رانما تعزيز اجملتمري احملوي.
 -١5٦والربانما الوط لومس العقاري موجه ؤىل اجملتمعات احملوية لوشعو األصدوية املسد وة
يف الس د ل الددوط لوم تمعددات احملويددة لوشددعو األصددوية أو لدددى هيئددة خمتصددة يف املقاطعددات،
وتتمثددل أهدافدده فيمددا يوددي :أ) عيئددة الظددرو الالزمددة قعمددال احلقددوة الدس دتورية؛ و ) كفالددة
مشدداركة الشددعو األصددوية يف وضددري املشدداريري املسددتمدة مددن الددربانما؛ و ج) ؤجددراء املس د التق د
والقانوين واملسا ي حلالة موكية األراضي اليت تشغوها تقويداي.
 -١5٧وو ري املعهد الوط لشةون السكان سدوفا اتفا دات مدري ءيدري املقاطعدات تقريبدا لوتمكدني
من تنفيذ هذا القانون.
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 -١58ويف آذار/مددارس  ،٢٠١٧كددان ددد جددرى مس د اجملتمعددات احملويددة الد د  8٠5لوددبالد رمتهددا،
وتبو املسا ة التقريبية ابهلكتارات لألراضي اليت مشوها املس واليت تشغوها اجملتمعات احملوية لوشعو
األصوية راهنا وكانت تشغوها تقويداي وتشغوها جهات عمومية  8 3٠٦ 35٠.3٦هكتارا.
 -١59وميك ددن االطد ددالا عود ددي نت ددائا الد ددربانما س د د املقاطعد ددات ،وعد دددد اجملتمعد ددات احملويد ددة
واهلكتارات اليت مشوها املس  ،وكدذلك أ ددث أوجده التقددم التشدريعي واملةسسدي احملدرز يف التقريدر
 CERD/C/ARG/21-23ويف املعوومات التكميوية املقدمة ؤىل جلنة القضاء عوي التمييز العنصري.

سني -اإلعاار ر ر ر ررة التوصر ر ر ر رريات  ،98-99و ،99-99و ،1٠٠-99و،1٠1-99
و ،1٠2-99و ،1٠٣-99و ،1٠6-99و)1٠٧-99
 -١٦٠أجددرى القددانون ر ددم  ،٢٦994الددذي اعتمددد مبوجبدده القددانون املدددين والت دداري ،مزيدددا مددن
املواءم ددة م ددري اتفا ي ددة ق ددوة األش ددخاص ذوي اقعا ددة ،وال س دديما يف جم ددال االع د درتا مبمارسد ددة
األشخاص ذوي اقعا ة لألهوية القانونية.
 -١٦١وفيمددا يتعو د ابقدمدداج يف العمالددة ،تقددوم األرجنتددني ددذلك مددن درانما تش د يري تكددافة
ف ددرص العم ددل ل ددوزارة العم ددل والعمال ددة والض ددمان االجتم دداعي و درانما تشد د يري تك ددافة الف ددرص يف
العمل ،الذي يهد ؤىل مساعدة األشخاص ذوي اقعا ة يف ؤنشاء مشاريعهم املهنية ،تحسدني
كفاءات ومهارات العمل.
 -١٦٢وفيما يتعو إبمكانية جلوء األشخاص ذوي اقعا دة ؤىل القضداء ،أنشدئ الدربانما الدوط
ملسدداعدة األشددخاص ذوي اقعا ددة يف معددامالعم مددري ؤدارة القضدداء  )ADAJUSو درانما تيسددري
مشاركة ذوي اقعا ة يف االنتخاابت لوزارة الداووية والنقل .ويستهد الربانما الوط مسداعدة
األشخاص ذوي اقعا ة يف معامالعم مري ؤدارة القضاء املدو فني القضدائيني ،ومدو في السد ون،
و وات األمن ،ومو في اخلدمة املدنية ،ومنظمات اجملتمري املدين.
 -١٦3وجتدددر اقشددارة ؤىل اعتمدداد القددانون ر ددم  ،٢٧٢٦9الددذي توددزم مبوجبدده الدولددة الن تضددري،
عددن طري د الو نددة االستشددارية الوطنيددة املعنيددة إبدمدداج األشددخاص ذوي اقعا دة ،ئا ددة ابحلقددوة
لفائدة األشخاص ذوي اقعا دة  .)٢5ويدنص القدانون املدذكور عودي أن تُعوتدم نفدس البئا دة ،ئريقدة
مددوجزة وواض ددحة ومتا ددة ،األشددخاص ذوي اقعا ددة ةق ددو هم األساسددية مبوج د اتفا ي ددة ق ددوة
األشددخاص ذوي اقعا ددة والق دوانني اخلاصددة املعمددول هبددا يف هددذا اجملددال ،وكددذلك آليددات املئالبددة
إبعماهلا .كما ينص عوي أنه ينبغي لو نة التقييم املعنيدة أن تسدوم األشدخاص ذوي اقعا دة ئا دة
احلقددوة املشددار ؤليهددا يف املددادة السددا قة ،عنددد تقدددا شددهادة اقعا ددة املو دددة .وحتقيقددا هلددذه الغايددة،
مينحها ميزانية واصة.

عني -اجلرائم ضد اإلنسانية التوصيات  ،68-99و ،٧1-99و ،٧2-99و)٧٣-99
 -١٦4سد د وت  593ض ددية م ددن ض ددااي اجلد درائم ض ددد اقنس ددانية  .)٢٦وم ددن ينه ددا  ٢84يف ط ددور
التحقي  ١١8/يف طور التقدا ؤىل احملاكمة ١5/يف طور احملاكمة ١٧٦/صدر فيها كم غري هنائي.
 -١٦5املتهمون الذين صدرت يف قهم أ كام ٢ ٧8٠ :أدين  ٧5٠و رئت سا ة .)٧٧
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 -١٦٦املتهمون الذين تصددر يف قهدم أ كدام ٧94 :وجهدت ؤلديهم عم/البدا ون :ال أسدس
موضوعية حملاكمتهم /يتم استدعا هم عد ل دالء إبفاداعم/مستبعدون ألسبا صحية.
 45 -١٦٧متهمددا فددارا ١49/متهمددا يف الددة س درا  ١٠44/حمت دزا 54٢/متددو  4٦٧مددن
دون ؤصدار كم ٧5/مري اقدانة و/أو الرباءة).
 -١٦8احملت د ددزون 5١8 :ره د ددن اق ام د ددة اجلربي د ددة 5٠8/يف سد د د ون دائ د ددرة السد د د ون االحتادي د ددة
أو س ون املقاطعات ٦/يف املستشفيات ٦/يف مراف وات األمن.
 -١٦9وتنتصد وزارة قددوة اقنسددان والتعدديددة الثقافيددة مدددعيا يف القضددااي الدديت حيقد فيهددا يف
جرائم ارتكبت والل فرتة الديكتاتورية األورية.
 -١٧٠وتددةثر عدددة عوامددل يف أو ددات الدددعاوى ،املرتبئددة عددادة خبصوصدديات كددل واليددة ضددائية،
والتعقيد الناجم عن العددد الكبدري مدن الشدهود ،و دم املوفدات ،والدرتاكم ،و"القضدااي الضدخمة".
ولوتخفيددف مددن هددذه الظددرو  ،أنشددئت أجهددزة لتسدريري اقجدراءات .ومددن ؤنشدداء احملكمددة العويددا
لو نددة مشددرتكة ددني السددوئات ودعوعددا لاللتئددام ،وتوصددية حمكمددة الددنقال اجلنائيددة الوطنيددة تنفيددذ
املمارسات اجليدة املصممة لت ن معاودة ؤيذاء الشهود ،وتسريري اقجراءات.
 -١٧١ووالل عدام  ،٢٠١٦اتصدل درانما احلقيقدة والعدالدة د  84٢شداهدا واسدتدعاهم؛ و ديم
ددرو اخلئددر واهلشاشددة الدديت ددد يتعددر هلددا  ٢٧34شدداهدا ،و دددم  ١٠تقددارير حتقيد  ،ؤمددا ندداء
عوي طو من احملاكم أو مببادرة من الربانما.

فاء -التشريعات التوصيتان  5-99و)9-99
 -١٧٢انظر الفرا الثاين.

صاد -اامة العد( التوصيتان  69-99و)٧٠-99
 -١٧3فيمددا ددص التوصددية املتعوق ددة ةمايددة الشددهود والضددحااي ،ينف ددذ الددربانما الددوط حلماي ددة
الشهود واملتهمني ،املنشأ مبوج القانون ر دم  ٢5٧٦4لعدام  ،٢٠٠3تددا ري حلفدا أمدن الشدهود
واملتهمددني الددذين يواجهددون وئدرا عوددي يدداعم أو سددالمتهم اجلسدددية ،والددذين يكونددون دد تعدداونوا
ئريقة ا ة يف حتقي ضائي من اوتصاص الوالية القضدائية االحتاديدة شدأن اجلدرائم املنصدوص
عويها يف املادتني  ١4٢مكررا و ١٧٠من انون العقوابت والقانونني ر م  ٢3٧3٧و.٢5٢4١
 -١٧4والمددر ضددائي ،ميكددن أن تُشددمل القضددااي املتعوقددة ابجلرميددة املنظمددة أو العنددف املةسسددي
أو عندما اويه أمهية التحقي أو املصوحة السياسية اجلنائية منه.
 -١٧5وهددذا الددربانما أداة حموريددة يف التحقي د يف اجلرميددة املنظمددة واجل درائم املتصددوة هبددا واملقاضدداة
فيها واملعا بة عويها ،ؤذ يعزز ؤجراءات العدالدة ابعتبداره آليدة فعالدة لضدمان عناصدر اقثبدات وتدوفري
احلماية لومواطنني الذين يتعاونون مري ؤدارة العدالة.
 -١٧٦وهن دداك روتوك ددول تش ددغيوي ع ددام يغئ ددي مواض دديري م ددن مث ددل :اقجد دراءات اقداري ددة ،وؤدارة
األموال ،و وات األمن ،وعمويات الرت يل ،والسرية ،وتدا ري املسداعدة ،وحتويدل املخداطر ،ومدا ؤىل
ذلددك؛ و روتوكددوالت خمتوفددة حمددددة سد نددوا ضددية الشددخص الددذي تتعددني محايتدده ،عوددي سددبيل
املثال ال احلصر :االجتار ابلبشر ،واجلرمية املنظمة ،واجلرائم ضد اقنسانية ،وما ؤىل ذلك.
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 -١٧٧وتتمثددل و ددائف مركددز مسدداعدة ضددحااي انتهاكددات قددوة اقنسددان" ،الدددكتور فرانندددو
أولوا" ،من ني أمور أورى ،فيما يوي :أ) تقدا املساعدة والددعم ؤىل ضدحااي انتهاكدات قدوة
اقنس ددان ،م ددن و ددالل أجه ددزة ال دددعم و/أو هن ددا عالجي ددة عو ددي الص ددعيد ال ددوط ؛ و ) تنفي ددذ
اس درتاتي يات ترم ددي ؤىل توطي ددد ش ددبكة وطني ددة لوع دداموني يف جم ددال الص ددحة العقوي دة تس ددم ابلقي ددام
إب د دداالت ؤىل اجملد دداالت العامد ددة؛ و ج) ند دداء د دددرات أفر د ددة متعد ددددة التخصصد ددات عود ددي ؤج د دراء
التقييمات املتعددة التخصصات املئوو ة مبوج وانني اجلرب الوطنية.
 -١٧8وفيما يتعو ابملساعدة الشاموة لضحااي االنتهاكدات اجلسديمة حلقدوة اقنسدان و/أو ؤ دالتهم،
تشمل هذه الفئدة ضدحااي ؤرهدا الدولدة ،والعندف املةسسدي ،وضدحااي ريد كرومدانيون ،ويقصدد
ابلضحااي املتضررون املباشرون وأفراد أسرهم.
 -١٧9ويف الف ددرتة  ،٢٠١٧/٢٠١٢س دداعد مرك ددز أولد دوا أكث ددر م ددن  ٢ ٠٠٠ض ددحية ،ؤذ تكف ددل
أيضددا تقدددا الدددعم ؤىل الضددحااي  -الشددهود يف حماكمددات انتهاكددات قددوة اقنسددان ،واخلئددة
الوطنيددة لتقدددا املسدداعدة والدددعم الشدداموني ؤىل املتظومددني والشددهود ضددحااي اقرهددا الدولددة .ويف
الفرتة  ،٢٠١٧/٢٠١٢دم الدعم ألكثر من  ١ 5٠٠ضحية يف اقجراءات القضائية يف البود.
 -١8٠وجت دددر اقش ددارة ؤىل املس دداعدة املقدم ددة ؤىل ض ددحااي العن ددف املةسسددي يف س ددياة أ ددداث
ك ددانون األول/ديس ددمرب  ٢٠٠١وؤىل الض ددحااي  -الش ددهود يف احملاكم ددة املتعوق ددة ابلتس ددرت يف ض ددية
الرا ئة األرجنتينية اقسرائيوية املشرتكة.
 -١8١ويف الف ددرتة نفس ددها ،ج ددرى ت دددري أكث ددر م ددن  ٦٠فريق ددا عو ددي د دوانني اجل ددرب ،تنتم ددي ؤىل
مةسسات نظام الصحة العامة عوي صعيد املقاطعات والبودايت.
 -١8٢ولتيس ددري الوص ددول ؤىل العدال ددة لوقئاع ددات األكث ددر ض ددعفا ،توج ددد مراك ددز تيس ددري الو ددوء ؤىل
القضاء ،وأجهدزة التددول املبكدر عودي املسدتوى االحتدادي الديت تقددم املشدورة والرعايدة املهنيدة ،يف اجملدال
القانوين كما يف اجملال النفسي  -االجتماعي .وتوفر مراكز تيسري الو وء ؤىل القضداء املشدورة والتوعيدة
لوسكان املستفيدين وتقوم وساطات جمتمعية شأن املسائل املتصوة ةقو هم .وهي موجودة يف ءيري
أحندداء البوددد ،وتتددألف مددن فري د متعدددد االوتصاصددات مددن احملددامني ،واألوصدداء النفسدديني ،واملرشدددين
االجتماعيني ،واملو فني اقداريني مدر عوي املساعدة عوي دل مشداكل اجملتمدري احملودي يف جمداالت
األسرة ،واقسكان ،واقعاانت ،واقعا ة ،والعمل ،والنزاعات ني اجلريان ،وما ؤليها.
 -١83ومنددذ عددام  ،٢٠١٦تشد ري وزارة العدددل سوسددوة مددن املبددادرات الراميددة ؤىل حتسددني وتعزيددز
النظددام القضددائي املسددمي درانما العدالددة  .٢٠٢٠ويتعود األمددر فضدداء لوحدوار املةسسددي يهددد
ؤىل وضري وتنفيذ وتقييم السياسات من أجل ناء عدالة تةيت نتدائا ذات أمهيدة اجتماعيدة وتسدم
ةددل النزاعددات ئريقددة س دريعة وموثو ددة .كمددا يشددكل درانما عدالددة  ٢٠٢٠أداة لتحقي د أهدددا
التنمية املستدامة ،من والل ناء مةسسات موثدوة هبدا تضدمن الوصدول ؤىل العدالدة اهلدد ١٦
من أهدا التنمية املستدامة).
 -١84ويعمد ددل د درانما عدالد ددة  ٢٠٢٠أيضد ددا عود ددي األ عد دداد غد ددري القضد ددائية لوعدالد ددة .وتد ددوفر هد ددذه
املبادرات ،املتمحورة ول رانما ‘العدالة لكم‘  ،)Justo Vosالتدري وأنشئة ذات صوة ابلوساطة
اجملتمعية وصيصا .ويتضمن رانما عدالة  ٢٠٢٠مشاركة فاعوة من جان املواطنني واملنظمات غري
احلكومية انئال ا منتدايت احلوار واملنا شة اليت ينسقها مسةولون كوميون وممثوو اجملتمري املدين.
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ااف -حرية التعبري التوصية )8٣-99
 -١85أنشددأ املرسددوم  ١5/٢٦٧اهليئددة الوطنيددة لالتصدداالت ،والو نددة املعنيددة وضددري مشددروا ددانون
ؤصال وحتدي وتو يد القانونني ر م  ٢٦5٢٢ور م  ،٢٧٠٧8واجملوس االحتادي لالتصاالت.
 -١8٦واهليئددة الوطنيددة لالتصدداالت هيئددة ال مركزيددة هلددا اسددتقاللية ذاتيددة ات عددة لددوزارة االتصدداالت،
تعمل وصفها السوئة املنفذة لوقوانني املدذكورة أعداله ،وهدي واضدعة لر ا دة مكتد املرا د املدايل
العام ومكت املراجري العام حلساابت الدولة املادة  85من الدستور).
 -١8٧واستنادا ؤىل التغيريات اليت نفذت ،من املتو دري ؤعدادة تشدكيل مصدفوفة وسدائس االتصدال
السددمعي البصددري اخلاصددة واحلكوميددة مددن أجددل جتند أشددكال الرتكيددز الدديت ال موجد هلددا وتفددادي
اقجراءات اليت ترمي ؤىل التأثري عل اخلئوي التحريرية ،ةي تشد ري تعزيدز شدبكات االتصداالت
السوكية والالسوكية ،وتضمن تكافة الفرص يف الوصول ؤليها ،يف ؤطار حيرتم رية التعبري.

راء -الوصو( ىل املعلومات التوصيات  ،٧٧-99و ،٧8-99و ،٧9-99و)8٠-99
 -١88يتض ددمن الق ددانون ر ددم  ٢٧٢٧5لع ددام  ٢٠١٦ش ددأن احل د د يف الوص ددول ؤىل املعووم ددات
العامددة مددن أجددل تعزيددز مشدداركة املدواطنني وشددفافية اقدارة ؤمكانيددة البحد عدن املعوومددات الدديت يف
ددوزة السددوئات الدديت تتكددون منهددا الدولددة والوصددول ؤليهددا والتماسددها وتوقيهددا ونسددخها وحتويوهددا
وؤعادة استخدامها وؤعادة توزيعها ةرية .)٢٧
 -١89ونظم تنفيذ القانون املذكور املرسوم ر دم  ٢٠١٧/٢٠٦الدذي يددول يدز النفداذ يف ٢9
أيوول/سبتمرب .٢٠١٧

رابعاً -املشاركة يف املؤمترات الدولية
 -١9٠شدداركت األرجنتددني فاعويددة يف املشدداريري الرئيسددية لومنا شددة شددأن منددري اقابدة اجلماعيددة.
ويف هددذا الصدددد ،فهددي عضددو يف الشددبكة العامليددة جلهددات التنسددي املعنيددة ابملسددةولية عدن احلمايددة.
وؤضافة ؤىل كوهنا طرفا يف شبكة أمريكا الالتينية ملنري اقابدة اجلماعية والفظدائري اجلماعيدة ،تشدارك
يف التحددرك العدداملي ضددد أعمددال اقج درام اجلماعيددة الو شددية ،وهددو شددبكة لوتعدداون الدددويل حتصددل
حتددت لوائهددا شددبكات خمتوفددة ملنددري اقابدة اجلماعيددة واملسددةولية عددن احلمايددة عوددي ؤمكانيددة تعمي د
التعاون يف منري هذه الفظدائري اجلماعيدة .كمدا أهندا البودد الو يدد يف أمريكدا الالتينيدة العضدو الكامدل
العضددوية يف التحددالف الدددويل ق يدداء ذكددرى اهلولوكوسددت .كمددا اددري العمددل عو دي املوافق دة عوددي
اآللية الوطنية ملنري اقابدة اجلماعية.
 -١9١ويف زيران/يونيه  ،٢٠١٦انضمت األرجنتني ؤىل "االئتال من أجل احلرية عوي اقنرتنت"
 .)Freedom Online Coalitionوش ددارك و دددان ،داو ددل االئ ددتال م ددن أج ددل احلري ددة عو ددي اقنرتن ددت،
فاعويددة يف أعمددال الفري د العامددل املع د ابالوتصاصددات ،الددذي انتهددت واليتدده ابعتمدداد اوتصاصددات
جديدة لوتحالف يف أاير/مايو  ،٢٠١٧ويواصل العمل يف ؤطار فري "أصد اء الرئيس".
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Decisión Administrativa 483/16.
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Mediante Decretos PEN 90/09, 92/10, 278/11, 294/12, 339/13 y 297/14.
Véase, Párrafo 21, E/C12/ARG/4.
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Funciona en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.
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http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ARG/INT_CEDAW_AI
S_ARG_25805_S.pdf
http://www.cnm.gob.ar/observatorio.php
https://www.justicia2020.gob.ar/debate-la-implementacion-registro-nacional-datos-geneticos/
http://www.msal.gob.ar/images/stories/banners/gestion_sanitaria_2009-2015/informe-gestion-20092015.pdf. Ver Plan para la reducción de la mortalidad materna, infantil de la mujer y el adolescente.
Las jurisdicciones ingresadas al Plan Operativo fueron las que concentraban el mayor número
absoluto de defunciones maternas e infantiles.
Informe Anual de Gestión 2014 PNSSyPR.
Disponible en http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000690cntProtocolo%20ILE%20Web.pdf.
Art. 86 del CPN: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además,
inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o
farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El
aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no
puede ser evitado por otros medios. 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al
pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante
legal deberá ser requerido para el aborto.
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000695cnt-0000000587cnt-Guia-para-laatencion-integral-de-mujeres-que-cursan-un-aborto.pdf.
La guía fue publicada en el 2015 y está basada en la Guía para el mejoramiento de la atención post
aborto publicada por la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la
Nación (DINAMI) en agosto de 2005 (con segunda y tercera edición en septiembre de 2007 y
diciembre de 2009). Esta guía fue aprobada por Resolución Ministerial núm. 989, del 9 de agosto de
2005, en el marco del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica,
implementado por Resolución (MSyAS) núm. 1459, del 1 de junio de 1993.
Reglamentada por Decreto 111/2015.
Para ampliar la información, consultar el informe CAT/C/ARG/5-6 y la información complementaria.
Resolución CFE N° 286/16.
http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/indicadores-basicos/
Disponible en http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/acceso-a-la-justicia-para-personas-condiscapacidad/cartilla-de-derechos.aspx
Informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad al mes de marzo de 2017.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm
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