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  املنهجية وعملية التشاور  -أوالً  
يقّيم هذا التقرير مدى وفاء األرجنتني بالتزاماهتا الدولية وما تطبقه من سياسات عامة   -١

 علـى نفـسها لـدى أول        للتوصيات املقدمة إليها وااللتزامات الطوعية اليت قطعتها      اً  تنفيذ
ويقدم التقرير عرضاً عاماً موجزاً لألنشطة الراميـة إىل حتقيـق           . استعراضٍ دوري شامل هلا   

  .تيينن األرجتمعاجملاالحترام الكامل حلقوق اإلنسان يف 
 تقدم، وما أحدثه من تغيريات، وواجهه مـن          الوثيقة ما أحرزه البلد من     وُتربز هذه   -٢

ويـستند إعـدادها أساسـاً إىل       . ٢٠١٢-٢٠٠٨نشطة يف الفترة    حتديات يف تنفيذ هذه األ    
  .اإلسهامات املقدمة من خمتلف اهليئات الوطنية اليت ُدعيت إىل إعدادها

ة بتنسيق عملية صياغة هـذا التقريـر        كلف اجلهةَ امل  )١(وكانت أمانة حقوق اإلنسان     -٣
ارجية وشؤون العبادات، اليت    بالتعاون مع اإلدارة العامة حلقوق اإلنسان بوزارة العالقات اخل        

دعت إىل عقد اجتماعات تشاورية عديدة مع اهليئات الوطنية املختصة بكل موضـوع مـن       
  .)٢(أجل البدء بعملية صياغة هذا التقرير

  التغيريات الطارئة على اإلطار التشريعي واملؤسسي  -ثانياً  
 تربز ٢٠١٢-٢٠٠٨ترة  من بني أهم القوانني اليت اعُتمدت يف الف       :اإلطار التشريعي   -٤

  :القوانني التالية
  املتعلق مبنع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه ومساعدة ضحاياه؛٢٦٣٦٤القانون  •

 املتعلق باحلماية الشاملة ملنع العنف ضد املرأة يف اجملـاالت الـيت             ٢٦٤٨٥القانون   •
 والقضاء عليه؛ عليه متارس فيها عالقاهتا الشخصية واملعاقبة 

  الدعاوى اجلنائية؛  مدةاختصار املتعلق ب٢٦٣٧٤القانون  •

 القضاة املؤقتني؛ لتعيني ة املتعلق باستحداث إجراء أكثر دينامي٢٦٣٧٦القانون  •

  املعاشات التقاعدية؛تسويةب املتعلق ٢٦٤١٧القانون  •

  املتعلق خبدمات االتصاالت السمعية البصرية؛٢٦٥٢٢القانون  •

طين للبيانات اجلينية، املكمِّل ملهامه ونطـاق        املتعلق باملصرف الو   ٢٦٥٤٨القانون   •
 بعيته؛ت

.  النووي  املعدِّل للقانون اجلنائي فيما يتعلق باحلصول على احلمض        ٢٦٥٤٩القانون   •
 املتعلق حبق الضحايا يف االحتكام إىل القضاء يف الدعاوى املتعلقة           ٢٦٥٥٠والقانون  

 باجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية؛
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 علق بإلغاء جترمي االفتراء والقذف يف قضايا املصلحة العامة؛  املت٢٦٥٥١القانون  •

 مـن   ١٣٢إلغاء املادة   عن طريق   ،  "التراضي" املتعلق بإلغاء جواز     ٢٦٧٣٨القانون   •
 القانون اجلنائي؛

 ؛بالزواج املدين املثلي املتعلق ٢٦٦١٨القانون  •

علـى   املتعلق حبق مجيع األشخاص ذوي اإلعاقـة يف االطـالع            ٢٦٦٥٣القانون   •
  الشبكية؛واقعاملعلومات املتاحة على امل

  املتعلق باحلق يف محاية الصحة العقلية؛٢٦٦٥٧القانون  •

 دفوعة الثمن مقدماً؛امل املتعلق باألدوية ٢٦٦٨٢القانون  •

على ملكيـة األراضـي     السلطات العامة   نفوذ  بنظام محاية    املتعلق   ٢٦٧٣٧القانون   •
 حيازهتا؛ متلّكها أو  أوالريفية

  املتعلق باملوت بكرامة؛٢٦٧٤٢نون القا •

ــانون  • ــادة ٢٦٧٠٥الق ــدِّل للم ــائي٦٣ املع ــانون اجلن ــن الق ــداء / م االعت
إذا كـان الـضحية     : ، على النحو التايل   الدعوى بالتقادم  سقوط/القاصرون/اجلنسي

 فيه الضحية   صلقاصراً، يبدأ سقوط الدعوى بالتقادم منذ منتصف ليلة اليوم الذي ي          
 سن البلوغ؛

 املتعلق باهلوية اجلنسانية والرعاية الشاملة لصحة األشخاص مغايري ٢٦٧٤٣ون  القان •
 اهلوية اجلنسية؛ 

 الذي يقّر النظام الفرعي غري القائم على دفع اشـتراكات           ١٦٠٢/٢٠٠٩املرسوم   •
 لإلعانة الشاملة عن كل طفل من أجل احلماية االجتماعية؛

 ميع؛ املنشئ لربنامج املساواة للج٤٥٩/٢٠١٠املرسوم  •

 ؛"اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان" املنشئ للربنامج الوطين ٦٩٦/٢٠١٠املرسوم  •

 ؛٢٥٨٧١ املنشئ للوائح قانون اهلجرة ٦١٦/٢٠١٠املرسوم  •

 القاضي حبظر نشر إعالنات عن اخلدمات اجلنسية يف وسائط          ٩٣٦/٢٠١١املرسوم   •
  .اإلعالم املطبوعة

 هتـدف إىل     وحدات جديـدة   لدولةأُنشئت يف خمتلف سلطات ا    : اإلطار املؤسسي   -٥
  :تعزيز تنمية حقوق اإلنسان، وهي

  :السلطة التنفيذية  )أ(  
 إنشاء وزارة العلم والتكنولوجيا واالبتكار املنِتج؛ •
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إنشاء املكتب املعين بإنقاذ ومرافقة األشخاص املتضررين من جرمية االجتار           •
 باألشخاص؛

ايا انتـهاكات حقـوق     إنشاء مركز الدكتور فريناندو أوّيوا ملساعدة ضح       •
 اإلنسان؛

 ؛"اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان"إنشاء الربنامج الوطين  •

إنشاء الربنامج الوطين ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقـة فيمـا يتعلـق             •
 مبعامالهتم مع هيئات إقامة العدل؛

كانت حىت هذه اللحظة تباشر مهامها ضمن نطـاق         (إنشاء وزارة األمن     •
، وتزويدها بإدارة وطنية حلقوق     )قوق اإلنسان اختصاص وزارة العدل وح   

 اإلنسان خاصة هبا؛

 .إنشاء إدارة دعم حقوق الشعوب األصلية •

  :السلطة القضائية  )ب(  
 خفض عدد أعضاء حمكمة العدل العليا للدولة؛ •

 إنشاء مكتب حوادث العنف املرتيل التابع حملكمة العدل العليا للدولة؛ •

بعة حملكمة العـدل    تكبة ضد اإلنسانية، التا   إنشاء وحدة مراقبة اجلرائم املر     •
 .العليا للدولة

لسلطات التنفيذية  عن ا وتتألف من ممثلني     :اللجنة املشتركة بني السلطات     )ج(  
وهتدف إىل التغلب على املصاعب املتعلقة مبسألة       .  ومكتب املدعي العام   والتشريعية والقضائية 

  .حقوق اإلنسانتهاكات ناتقدمي األدلة إلثبات القضايا املرفوعة بسبب 

  احلالة العامة حلقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  )٢١التوصية (الصكوك الدولية   -ألف  
، حنو توطيد القـانون     ٢٠٠٣تتجه السياسة اخلارجية األرجنتينية، وخباصة منذ عام          -٦

وتعزيزهـا،  الدويل، ومبادئ التعاون، واألمن والسلم، والدميقراطية، واحترام حقوق اإلنسان        
وقد برهن بلدنا، يف هذا السياق، علـى التزامـه        . دولةلل  بوصفها سياسةً  يت توطّدت كلها  ال

، على كـل مـن الربوتوكـول        ٢٠٠٨سبتمرب  /، يف أيلول  حبماية حقوق اإلنسان بالتصديق   
االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الرامي إىل إلغـاء             

وعلى هذا  . واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري      عقوبة اإلعدام،   
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 الـصادرة عـن عمليـة     ٢١النحو، فقد نفّذت األرجنتني املقترح الوارد يف التوصية رقـم           
  .)٣(االستعراض الدوري الشامل

 علـى   ٢٠١١أكتـوبر   /عالوةً على ذلك، صّدقت األرجنتني يف تـشرين األول        و  -٧
ري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           الربوتوكول االختيا 

 على الربوتوكول االختياري الثالـث امللحـق        ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٥والثقافية، وستوقّع يف    
وُيستنتج ممـا تقـدم أنـه، باسـتثناء     . باتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات    

 مؤخراً، فقد أمتّت األرجنـتني      الطفل الذي اعُتمد  ة حقوق   الربوتوكول الثالث امللحق باتفاقي   
   .على مجيع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسانالتصديق 

  التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان  -باء  
 دعوةً مفتوحة دائمة إىل مجيع اآلليـات اخلاصـة          ٢٠٠٢توجه األرجنتني منذ عام       -٨

 وهبذا، فقد زار بلدنا العديد من األفرقة العاملة واملقررين          .التابعة جمللس حقوق اإلنسان احلايل    
وتؤمن األرجنتني إمياناً راسخاً بـضرورة مواصـلة        . املعنيني بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    

توطيد النظام العاملي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وهو ما يدفعها إىل اإلسهام يف حتقيـق               
ايري الدولية على الصعيد الداخلي، وإىل دعم املبادرات الرامية         ذلك باختاذ إجراءات تفي باملع    

إىل جتديد الواليات القائمة وإنشاء ما يلزم من واليات حيوية األمهية، وفقاً ملا يطـرأ علـى                 
  .اجملتمع الدويل من مستجدات

  االلتزامات الطوعية يف جمال التعاون الدويل  -جيم  
تقـارير دوريـة    الشفوي ل عرض  المولة بالتقرير،    األرجنتني، خالل الفترة املش    أهنت  -٩

كما اعترفت باختصاص معظم اللجان املعنية بتحليل       . متعددة على هيئات املعاهدات شفوياً    
االلتماسات املقدمة من أشخاص يّدعون وقوعهم ضحايا انتهاكات للحقوق املعترف هبا يف            

ه على أنفـسنا يف أول اسـتعراض         منا بالتزامنا الطْوعي الذي قطعنا     ووفاًء. )٤(هذه الصكوك 
اللجنة املعنية   باختصاص   ٢٠٠٨يونيه  /، فقد اعترفت األرجنتني يف حزيران     )٥(للحالة يف بلدنا  

 مشروع قـانون يهـدف إىل االعتـراف       ٢٠١٢فرباير  /، وقُدم يف شباط   باالختفاء القسري 
 جملس النواب لى  عرضه ع اً  ، وجيري حالي  )٦(باختصاص اللجنة املعنية حبقوق العمال املهاجرين     

  . ٢٠١٢يوليه / يف متوزجملس الشيوخللنظر فيه، بعد أن أُقّر جزئياً يف 

  العمل والضمان االجتماعي  -دال  
وعـن  .  أعلى مستويات العمل يف تارخيهـا      ٢٠١١سّجلت األرجنتني خالل عام       -١٠

  :تالية التقدم الأوجهالضمان االجتماعي، فقد حقق البلد خالل األعوام األربعة األخرية 
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تعميم املعاشات التقاعدية غري القائمة على اشتراكات على البالغني فوق سن السبعني  •
الذين ال حيصلون على أي نوع من استحقاقات الضمان االجتماعي وال علـى أي              

 نوع آخر من الدخل ويعيشون يف أسر معيشية تعاين من فقر أوضاعها؛ 

 ٢٠١٠ و ٢٠٠٣ترة ما بني عـامي      ففي الف : اإلدماج يف نظام الضمان االجتماعي     •
اّتسع نطاق التغطية خبدمات الضمان االجتماعي للسكان الذين هم يف وضع التقاعد            

، ٢٠٠٣ويف عـام    .  مستفيد ٥ ٥٨٥ ٠٠٠ مستفيد إىل    ٣ ١٨٥ ٠٠٠ ليشمل من 
بلغ عدد املستفيدين من املعاشات التقاعديـة غـري القائمـة علـى اشـتراكات               

  .)٧(بلغ اليوم مليون مستفيد مستفيد، بينما ي١٠٠ ٠٠٠ حنو

  اإلسكان  -هاء  
، اسُتحدثت خطة االئتمان األرجنتينية لبناء مسكن واحـد         ٢٠١٢يونيه  /يف حزيران   -١١

 ١٠٠ ٠٠٠ وتقّر اخلطة إنـشاء  احتفاالً مبرور مائيت عام على استقالل األرجنتني، لكل أسرة
 بيسو، بفترة سداد    ٣٥٠ ٠٠٠وتصل قيمة القروض املمنوحة إىل      . مسكن خالل أربعة أعوام   

  .، وتتفاوت أسعار الفائدة وفقاً لدخل األسرة عاما٣٠ً إىل ٢٠تتراوح بني 

  الصحة  -واو  
تركز األعمال اليت تنهض هبا الدولة يف هذا اجملال على تعميم احلق يف الصحة هبدف                 -١٢

ج والوقايـة،   إجيابية يف جماالت التروي   ضمان متتع مجيع األشخاص هبذا احلق باختاذ إجراءات         
  :ومن بني هذه اإلجراءات ما يلي. والتمويل، والتدريب، وتطوير اإلطار القانوين ذي الصلة

 ؛اض تكلفتهافاخنمع ضمان وصف األدوية بأمسائها النوعية  •

 نطاق التغطية خبدمة األدوية األساسية يف األمراض املزمنة األكثر شيوعاً مـن             توسيع •
 ائة؛ يف امل٧٠ يف املائة إىل ٤٠نسبة 

 ضمان جمانية الغطاء الطيب للنساء احلوامل واألطفال حىت سن السادسة؛ •

ضمان جمانية احلصول على وسائل منع احلمل اهلرمونية، وموانع احلمـل الرمحيـة،              •
 والواقيات الذكرية؛

سّن قانون األدوية املدفوعة الثمن مقـدماً، النـاظم خلـدمات األدويـة املقدمـة                •
ويسمح نظام األدوية املدفوعة الثمن مقدماً      . ذا النظام  مستخدم هل  ٤ ٥٠٠ ٠٠٠ إىل

  بأمراض أو بأمراض الشيخوخة؛أصالً باشتراك األشخاص املصابني 
 يف انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشري        مضاعفة اجلهود الرامية إىل منـع        •

 بزيادة عدد مراكز توزيع الواقيات الذكرية يف خمتلف أحنـاء           ٢٠١١-٢٠٠٨ الفترة
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 يف املائـة يف     ٣٦، وقد سّجلت هذه اجلهود زيادةً بنسبة        مركزاً ٢ ٥٣٣ البالد إىل 
 .جمال اإلنفاق على األدوية املضادة للفريوسات العكوسة

  التعليم والعلم والتكنولوجيا  -ايز  
كما ازداد التمويل يف جمال التعليم؛ إذ         مدرسة، ١ ٣٥١ ،٢٠٠٣ منذ عام    ،أُنشئت  -١٣

 يف املائة عن العام ٣٨ مليون بيسو، أي بنسبة ٢٩ ٢٨٧إىل  لتصل ٢٠١١زيدت ميزانية عام  
املـساواة  "ومن التدابري البارزة األخرى اليت اّتخذت يف هذا اجملال إنشاء برنـامج             . السابق
 على الطالب واملعلمـني يف      حاسوب إنترنت حممول  ، الذي ُوّزع يف إطاره مليونا       "للجميع

أرجنتينياً إىل وطنهم عـن طريـق       اً   عامل ٨٥٠إعادة  املدارس املتوسطة يف شىت أحناء البلد؛ و      
، التابعـة   "قناة امللتقـى  "، وإنشاء   "شبكة الباحثني والعلماء األرجنتينيني يف اخلارج     "برنامج  

تعزيز إمكانية حصول مجيع سـكان      : لوزارة التعليم، واليت تسعى إىل حتقيق األهداف التالية       
ُمتلفزة ومتعددة الوسائط جيـدة؛ وتقـدمي أدوات        البلد على املعرفة؛ وتزويد املدارس مبواد       

  .مبتكرة لتيسري وحتسني عملييت التعليم والتعلم

  املياه  -حاء  
 لتزويد السكان بشبكات الـصرف الـصحي        خّصصة امل ة العام ات االستثمار تزاد  -١٤

مليـون بيـسو يف      ١ ٤٠٠  إىل ٢٠٠٣ومياه الشرب من ثالثة ماليـني بيـسو يف عـام            
  .٢٠١٠ عام
 استناداً إىل اتفاقية تعاون تقين حتويل حوض هنر كونكيستا،تنفيذ عملية اً ري حاليوجي  -١٥

دويل عقدهتا األرجنتني مع مصرف التنمية للبلدان األمريكية، حفّزت على اعتماد استراتيجية            
جديدة لالستثمار والتنمية، بتعزيز نطاق األعمال اليت تتوىل تنفيذها الدولة علـى الـصعيد              

 القابليـة وهتدف هذه العملية إىل قلب معـايري        . لى صعيدي احملافظات والبلديات   الوطين وع 
 يف البلديات   وهم السكان القاطنون   ماليني نسمة    ٤,٧للتأثر االجتماعي البيئي اليت متس حنو       

  .ين عشرة اليت يتألف منها احلوضالثما

  البيئة   -طاء  
 بينها القانون الناظم لالسـتثمارات      اعُتمدت العديد من القوانني يف جمال البيئة، من         -١٦

، والقانون املتعلق بنظام احلد األدىن من امليزانيـات املخصـصة   )٨(املوّجهة الستزراع الغابات 
، وقانون محاية احليوانات الربيـة واحلفـاظ        )٩(للحفاظ على الكتل اجلليدية والبيئة احمليطة هبا      

  .)١٠(عليها



A/HRC/WG.6/14/ARG/1 

GE.12-15751 8 

  الثقافة  -ياء  
طيط االحتادي واالستثمارات العامة واخلدمات بالدولة اخلطةَ       وزارة التخ استحدثت    -١٧

بتحقيق التكامل بني السياسات العامة يف جمال االتصاالت اليت          ،)١١(الوطنية للمساواة الثقافية  
ومن بني األهداف   .  أمانة الشؤون الثقافية بالدولة     اليت تنهض هبا   هذه الوزارة وتلك  تنهض هبا   

 باهلياكل األساسية اليت من شأهنا أن       يئة األحوال التكنولوجية واملتعلقة   هت: الرئيسية هلذه اخلطة  
تضمن حتقيق تكافؤ الفرص يف إمكانية احلصول على املمتلكات واخلدمات الثقافية وإنتاجها            

  .ونشرها، على الصعيد االحتادي اجلامع

  األمن والدفاع  -كاف  
تقريـر  "ملهمة، كرفع السرية عن      التقدم ا  جوانبجيدر، يف هذا السياق، إبراز بعض         -١٨

املتعلق بتحليل وتقييم املسؤوليات السياسية واالسـتراتيجية العـسكرية يف نـزاع            " راتينباخ
جنوب األطلسي ونشره، وإقرار لوائح قانون الدفاع، واعتماد هنج إقليمي للتعاون بإنـشاء             

ل حقوق اإلنسان الذي جملس الدفاع لبلدان أمريكا اجلنوبية، وحتسني مستوى التدريب يف جما   
تضطلع به القوات األرجنتينية املشاركة يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، وكـذلك             

 األمـن   حتسينه يف جمال القضايا اجلنسانية املتوخى يف إعداد اخلطة الوطنية لتنفيذ قرار جملس            
   ".باملرأة والسالم واألمن"املتعلق ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ رقم
، طلبت مجهورية األرجنتني إىل اللجنة الدوليـة للـصليب          ٢٠١٢مارس  /ويف آذار   -١٩

األمحر الشروع يف اختاذ ما يلزم من إجراءات لبدء البحث عن اجلنود الذين قُتلوا وُدفنوا على                
أهنم جمهولو اهلوية يف إقليم جزر مالفيناس وخيورخياس اجلنوبية وساندويتش اجلنوبية، علـى             

 بني مجهورية األرجنتني واململكة املتحدة لربيطانيا       ١٩٨٢ إثر الرتاع املسلح الذي نشب عام     
  . العظمى وآيرلندا الشمالية

  حالة حقوق اإلنسان لفئات حمددة  -مال  

   املشاركة السياسية:املرأة  -١  
. نساءاً تنتمي كل من األرجنتني والربازيل إىل بلدان أمريكا اجلنوبية اليت ترأسها حالي       -٢٠

، املقدمة من منظمـة األمـم       ٢٠٠٨النساء يف ميدان السياسة لعام      ووفقاً خلريطة مشاركة    
 ٢٠٠٧ اليت أجريت يف عاماالنتخابات الربملانية املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل، فقد وضعت 

األرجنتني يف املركز الرابع على مستوى العامل واملركز األول على مستوى القـارة يف نـسبة     
 تترأس  ٢٠٠٩ برئاسة جلان جملس النواب، فقد كانت النساء يف عام        وفيما يتعلق   . متثيل املرأة 

ومتثّل هذه األرقام زيادة بالنـسبة إىل       .  يف املائة من اللجان الدائمة واللجان اخلاصة       ٣٤نسبة  
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 /ويف كـانون األول   . فترات سابقة، وحتافظ على اجتاه النمو املشهود يف العقـود األخـرية           
 جلنة، وهـو مـا ميثـل        ٤٥ جلنة دائمة من أصل      ١٩سة  ، تولت النساء رئا   ٢٠١١ ديسمرب
  .وُيالحظ االجتاه ذاته يف جملس الشيوخ.  يف املائة من جمموع جلان جملس النواب٤٢,٢ نسبة
، ٢٠١١وعند حتليل نسبة مشاركة النساء يف الدورات التشريعية باحملافظات لعـام              -٢١

من جممـوع املـشرِّعني     )  مشرِّعة ٣١٣أي  ( يف املائة    ٢٧,١٥ُيالحظ أن النساء متثل نسبة      
 يف  ٣٦,٧٦، شغلت النساء نـسبة      ٢٠١١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . مشرِّع ١ ١٥٣ هوو

  . يف املائة من مقاعد جملس الشيوخ املوقّر٣٨,٨٨املائة من مقاعد جملس النواب املوقّر و

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٢  
ذلك إىل حتقيق   بياساهتا وبراجمها ساعية    تعتمد األرجنتني يف عملها هنج التعميم يف س         -٢٢

ويرتكز عملها، يف هذا    . هدف رئيسي وهو حتقيق االندماج الكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة        
املضمار، على املبادئ التوجيهية الوطنية والدولية، ومن بينها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي            

، ُنـشر   ٢٠١٠ سبتمرب /لويف أيلو . ٢٠٠٨ لعام   ٢٦٣٧٨اإلعاقة املعتمدة مبوجب القانون     
  .)١٢(وقُدم إىل جلنة منظمة األمم املتحدة" التقرير القُطري"

مت األرجنتني، مبناسبة املـؤمتر الثالـث       وفيما يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية، قدّ       -٢٣
، النسخةَ األوليـة    ٢٠١٠سبتمرب  /للدول األطراف يف االتفاقية املشار إليها، املعقود يف أيلول        

ويف إطار منظمة الدول األمريكيـة،      . رات اإلعاقة يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية      من مؤش 
اختذت األرجنتني، من جانبها، إجراءات رامية إىل حتقيق التعاون التقين الدويل مع هـاييت يف               

ويف . إعادة التأهيل القائمة على جهود اجملتمع، والتـصميم العـام         : موضوعني جوهريني مها  
 لنشر احلقـوق املقـررة يف       )١٣(، نظم البلد محلة عامة    ٢٠١١ و ٢٠١٠بني عامي   الفترة ما   
وَهـدف  .  من أجل تعزيز عملية توعية السكان وإذكاء وعيهم هبذا الشأن          ٢٦٣٧٨ القانون

العمالة والتعليم  : هذا التواصل حتديداً إىل التركيز على عمل الدولة على ثالثة مستويات، هي           
   .تسهيل وصول ذوي اإلعاقةو

وتقدم الدولة إعانات أسرية خمتلفة لألشخاص ذوي اإلعاقة مثل، اإلعانة األسـرية              -٢٤
املخصصة لألبناء املعاقني؛ واإلعانة اخلاصة باملواليد املـصابني مبتالزمـة داون؛ واملـساعدة             

وتدعم الدولـة تنميـة     . املدرسية السنوية لألبناء املعاقني؛ وإعانة اإلعاقة املخصصة لألزواج       
ت الرياضيني ذوي اإلعاقة عن طريق االحتادات الرياضية اخلاصة اليت تقدم املنح، وتوفر             قدرا

اهلياكل األساسية الالزمة للتدريب، وأماكن اإلقامة للتجمعات واملعسكرات الرياضية، وتقدم          
  .للمباريات الدوليةالدعم 
ات اخلاصة   إىل ضرورة اشتمال نظم االشتراك يف القنو       ٢٦٥٢٢ويشري نص القانون      -٢٥

ونشرات األخبار والربامج التعليمية والتثقيفية وذات االهتمام العام، اليت ُتبث على الـصعيد             
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، فضالً عن لغة اإلشـارة      )العرض النصي للحوار  (الوطين، على وسائط إعالم مرئية إضافية       
  .ة، كي يتسىن لألشخاص ذوي اإلعاقة االطالع على حمتوياهتا السمعيواإلشارات

 /اً للبيانات الـواردة يف تعـداد الـسكان الـذي ُنـشر يف كـانون األول                ووفق  -٢٦
، تبلغ نسبة السكان الذين يعانون من نوع ما من القصور أو العجز الـدائم،             ٢٠١١ ديسمرب
ومتثلت نواحي  .  يف املائة من جمموع السكان يف املساكن اخلاصة        ١٢,٩،  أو عقلياً / و جسدياً

  .لبصري، والسمعي، واإلدراكي، واحلركيالقصور أو العجز هذه يف القصور ا
الربنامج الوطين ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة يف معـامالهتم مـع           "وقد أُنشئ     -٢٧

تنفيذاً ألحكام االتفاقية املذكورة والربوتوكول االختياري امللحق هبـا،         " هيئات إقامة العدل  
ومن . ي اإلعاقة إىل القضاء   سيما لاللتزام املتمثل يف ضمان فعالية احتكام األشخاص ذو         وال

بني أهدافه تقدمي التوجيه، واملساعدة التقنية، وخدمات اإلحالة، وإعداد األدلة وبروتوكوالت           
العمل ذات الصلة، والتعرف على قضية األشخاص ذوي اإلعاقة الذين هم رهن احلبس واختاذ 

  .إجراءات بشأهنا

  اإلجنازات فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات  -رابعاً  

  )٢ و١التوصيتان (تمييز ضد أضعف القطاعات السكانية مكافحة ال  -ألف  
تباشر املؤسسة الوطنية ملكافحة التمييز وكراهية األجانب والعنـصرية مهامهـا يف              -٢٨

القضايا اجلنسانية، والتعليم، والصحة، والتعـدد الثقـايف،        : مخسة جماالت عمل كربى، هي    
عالوة . ج خمتلفة هتدف إىل طرح كل من هذه املواضيع        ويشمل كلُّ جمال منها برام    . واإلعاقة

على ذلك، تباشر املؤسسة عملها يف جماالت أخرى تتقاطع مع تلك املذكورة آنفـاً، مثـل                
التنوع اجلنسي، والكبار البالغني، واملمارسات اجليدة يف الوظائف العامة، ضـمن جمـاالت             

 املساعدة واملـشورة إىل األشـخاص       كما أن باملؤسسة إدارة معنية بتقدمي     . )١٤(أخرى كثرية 
املميَّز ضدهم، تستقبل الشكاوى املقدمة بشأن سلوكيات كراهية األجانب أو الـسلوكيات            

  . التمييزية أو العنصرية، وتقدم االستشارة القانونية للمتضررين
 األولوية لتعزيز عملها على الـصعيد       ٢٠١٢-٢٠٠٨لت املؤسسة خالل الفترة     أْوو  -٢٩

 وعـشرين ويف مدينـة      يف كلٍّ من حمافظات البلـد الـثالث       باعتماد فروع هلا    االحتادي،  
  .س املستقلة ذاتياًآير بوينوس

توافق اآلراء على مستوى الدولة على مكافحـة      "برناجما  : َتعزز تنفيذ الربامج التالية   و  -٣٠
جرييب ملنح  الربنامج الت ، و "املساواة يف العمل بني الرجل واملرأة     "و" التمييز بسبب نوع اجلنس   

ج األرجنتيين للمساواة    النموذ - شهادات للشركات الساعية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني       
، "توعية املعلمني بشأن عدم التمييز يف التعليم اجلنـسي الـشامل  "، وبرنامج )١٥(نيبني اجلنس 
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ملتنقّـل  امللعـب ا  "، وبرنـامج    "الشبكة الشبابية ضد التمييز   "، و "الطفولة واإلعاقة "وبرنامج  
  ".لألشخاص الذين يعانون من عجز عام يف النمو

فحة التمييز وكراهيـة األجانـب والعنـصرية منـذ          وتعمل املؤسسة الوطنية ملكا     -٣١
محلة التوعية بالتـشريعات    " إىل جانب االئتالف العام الحتاد النقابات يف         ٢٠١٠مارس  /آذار

 إبراز حقوق هـذه الفئـة مـن         ، اليت تسعى إىل   "اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة ونشرها    
  .السكان

التنوع "، و "الكبار البالغني "، و "املهاجرين والالجئني "تنفذ املؤسسة مشاريع بشأن     و  -٣٢
" اإلنترنت للجميع "ومن بني الربامج املعمَّمة النطاق برناجما       ". التنوع األيديولوجي "، و "الديين

الذي يهـدف إىل    " مرصد كرة القدم  "كما أُنشئ   ". املمارسات اجليدة يف الوظائف العامة    "و
  .التغلب على السلوكيات التمييزية يف إطار هذا النوع من العروض الرياضية

  املرأة  -١  
، إذ سـّجلت  ة ملحوظةدت مشاركة املرأة يف احلياة االقتصادية يف األرجنتني زياد  از  -٣٣

ـ  اًيف نسب النشاط االقتصادي والعمالة، بل أصبحت فاعالً رئيسي        اً  ارتفاع يف جمـال   اً  حتمي
، كانت املرأة   ٢٠١٠ففي هناية عام    . االقتصاد االجتماعي ويف املشاريع الصغرية والتعاونيات     

 وكانـت   اً، يف املائة من جمموع السكان الناشطني اقتـصادي        ٤١,٩األرجنتينية تشكل نسبة    
وتشغل .  يف املائة من نسبة العمالة     ٤٢,٢يف املائة من نسبة النشاط االقتصادي و       ٤٦,٣ متثل

 يف املائـة،  ٢٧,٩ يف املائة، ووظائف تقنيـة بنـسبة   ٨,٩املرأة العاملة وظائف مهنية بنسبة      
  . يف املائة٢٠,٣ يف املائة، ووظائف دون مؤهِّل بنسبة ٤٢,٨وتشغل وظائف مبؤهِّل بنسبة 

ودون التقليل من أمهية إجراءات أخرى سترد بالتفصيل يف خمتلف أجزاء هذا التقرير               -٣٤
مشروع تعزيز منظمة نساء    "ا يتعلق بقضية عدم التمييز ضد املرأة، يربز، يف هذا السياق،            فيم

، الذي يسترشد باملبادئ التوجيهية للخطـة الوطنيـة ملكافحـة التمييـز      "الشعوب األصلية 
امرأة من الشعوب األصلية مؤهلة يف جمـال قـانون          اً  وبتوصياهتا، وتتوىل تنسيق أعماله حالي    

وُتعقد يف إطار تطبيق هذه اخلطة العديد من حلقات العمـل واللقـاءات             . ةالشعوب األصلي 
التأهيلية والتدريبية يف جماالت قانون الشعوب األصلية، والقضايا اجلنسانية، وعدم التمييز ضد            
الشعوب األصلية، تستهدف املنظمات غري احلكومية واملوظفني على الصعيد الوطين وعلـى            

  .صعيد احملافظات
 يربز، يف هذا املضمار، اعتماد قانون االجتـار باألشـخاص وإقـرار لـوائح               كما  -٣٥

 ".باحلماية الشاملة ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة والقضاء عليه" املتعلق ٢٦٤٨٥ القانون

وقد أصدرت وزارة األمن العديد من القرارات الرامية إىل القضاء على املمارسـات               -٣٦
القرارات اليت تنقح النصوص املتعلقة بإمكانية التحاق املرأة        : ما يلي التمييزية ضد املرأة، منها     

، وتلك القاضية بإلغاء القيود     اوالرجل بقوات الشرطة وقوات األمن وبقائهما وتقدمهما فيه       
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املفروضة على التحاق النساء احلوامل أو املرضعات هبذا اجملال، واعتماد حد أدىن من املبادئ              
 بنظام إجازات األمومة والرضاعة، ووقف ممارسة النشاط البدين، ضمن          التوجيهية فيما يتعلق  

كما نظّم القانون مسألة معاملة األشخاص وتسجيلهم واحتجازهم على         . )١٦(قرارات أخرى 
  .)١٧(حنو حيترم هوياهتم اجلنسانية املكتسبة أو املدركَة ذاتياً

العامة للدفاع على إدمـاج النـهج      وتدأب اللجنة املعنية باملواضيع اجلنسانية بالنيابة         -٣٧
اجلنساين يف جمال الدفاع العام، بتيسري احتكام النساء إىل القضاء وحتسني سبل الدفاع عـن               

، وال سيما يف القضايا املتصلة بالنساء ضحايا العنف أو املتعارضـة مـع القـانون                نحقوقه
املساعدة اإللزامية املعنونـة     احللقة الدراسية املتعلقة ب    ٢٠٠٩منذ عام   اً  وُتعقد شهري . اجلنائي

، اليت هتدف إىل تقدمي التدريب للعاملني يف النيابة العامة للدفاع وموظفيها "املرأة أمام القانون "
  .يف جمال القضايا اجلنسانية وحقوق اإلنسان للمرأة

 الـذي أُلغـي     ٢٦٧٣٨، اعتمد جملس النواب القانون      ٢٠١٢مارس  / آذار ٢١ويف    -٣٨
يف القانون اجلنائي، وهو احلكم الذي كـان جييـز إسـقاط            " التراضي"مبوجبه حكم جواز    

العقوبة عن اجلاين يف حاالت اجلرائم املرتكبة ضد السالمة اجلنسية إذا ما طلبت الضحية ذلك        
دون "و" مبحض إرادهتا "إىل احملكمة، على أن ترى احملكمة أن الضحية قد قدمت هذا الطلب             

 إذ تنعدم يف هذا النوع مـن        اً؛غي هذا التدبري العتباره متييزي    وقد أُل ". ممارسة أي ضغط عليها   
  .اجلرائم أي مساواٍة حقيقية بني الضحية واجلاين

وفيما يتعلق مبا تعانيه النساء واألطفال من عنف يف سياق الرتاعات املسلحة، فقـد                -٣٩
تعلق باملرأة   امل ١٣٢٥/٢٠٠٠أيدت األرجنتني اعتماد قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة          

ولدى األرجنتني، يف هذا املضمار، مشروع خطة وطنية        . والسالم واألمن وقراراته املكمِّلة له    
  .، سوف ُيعتمد مبوافقة مثان وزارات١٣٢٥يهدف إىل تنفيذ القرار 

  األطفال واملراهقون من اجلنسني  -٢  
عتمـاد  يف جمـال االعتـراف بـاحلق يف اهلويـة با          اً  أحرزت األرجنـتني تقـدم      -٤٠

 املنشئ لنظام إداري لتسجيل والدات املواليد واألطفال حـىت سـن            ٢٧٨/٢٠١١ املرسوم
عشرة، والذي يتوخى أيضاً اعتماد سياسة خاصة بأفراد اجملتمعات احملليـة للـشعوب              الثانية

  . األصلية
برنامج تعزيز القدرات احمللية لكفالة إمكانيـة احتكـام         " نفّذ البلد    ٢٠١١ويف عام     -٤١
، بتمويل مشترك بني منظمة األمم "طفال واملراهقني من اجلنسني إىل القضاء على حنو كاملاأل

وقد أُدمـج يف مكونـات      . ومكتب أمني املظامل العام بالدولة    ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
املشروع عنصٌر حمدد يتعلق باألطفال واملراهقني من اجلنسني من الشعوب األصلية، اسُتخدم            

عمل ميداين لترويج حقوقهم يف اثنني من اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية مبحافظة            يف تنفيذ   
  .تشاكو
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  امليل اجلنسي  -٣  
فيما يتصل حبالة فئات أخرى متضررة يف الغالب من املمارسات التمييزيـة، تـربز                -٤٢

ال األشخاص  التدابري اليت اختذها البلد هبدف التغلب على أوجه عدم املساواة القانونية اليت تط            
فقد أصدرت اإلدارة الوطنية للضمان االجتماعي، استناداً إىل تقريرين         . بسبب ميوهلم اجلنسية  

تعتـرف  اً  ، قرار ملكافحة التمييز وكراهية األجانب والعنصرية    املؤسسة الوطنية   صادرين عن   
/ زويف متـو  . مبوجبه حبقوق الشركاء من نفس نوع اجلنس فيما يتعلق باملعاشات التقاعديـة           

 الذي أُدخلت مبوجبه تعديالت على القانون املـدين         ٢٦٦١٨، اعُتمد القانون    ٢٠١٠ يوليه
كانت ميوهلم اجلنسية، وُتجيز الزواج بني      اً  تعترف حبق مجيع األشخاص يف الزواج املثلي، أي       

  .األشخاص من نفس نوع اجلنس وُتجيز التبّني
اجلنـسانية، مبوجـب     املتعلـق باهلويـة      ٢٦٧٤٣وقد كان إصـدار القـانون         -٤٣

 ، خطوةً أساسية حنو توسيع نطاق حقوق اجلماعات املميَّز ضدها تارخييـاً         ٧٧٣/١٢ املرسوم
لكل شخص احلق يف أن ُيعترف هبويتـه        "بسبب امليل اجلنسي، وينص هذا القانون على أن         

 وال سيما   اجلنسانية، ويف حرية تنمية شخصيته طبقاً هلويته اجلنسانية، ويف أن ُيعامل وفقاً هلا،            
احلق يف أن ُتحدَّد هويته على هذا النحو يف الصكوك اليت تثبت هويته فيما يتعلـق باالسـم                  

  ".الشخصي والصورة ونوع اجلنس املسّجلة فيها
ووفقاً ألحكام القانون اجلديد، ال يلزم احلصول على إذن قضائي إلتاحة إمكانيـة               -٤٤

. بل تكفي لذلك موافقة الشخص عـن علـم        تعديل البيانات املسجلة أو التدخالت الطبية،       
ية لألشخاص فوق سن الثامنة عـشرة       وجييز القانون إجراء التدخالت اجلراحية الكلية واجلزئ      

، أو تقدمي العالجات اهلرمونية هلم من أجل مواءمة أجسادهم مع هوياهتم املُدَركـة ذاتيـاً              /و
 .وتغطي اخلطة الطبية اإللزامية مجيع اخلدمات الصحية

يف االجتاه ذاته، يكفل الربنامج الوطين للصحة اجلنسية واحلماية املسؤولة، املنـَشأ            و  -٤٥
احلق يف حرية ممارسة امليل اجلنسي، دون التعـرض ألي          "،  ٢٥٦٧٣مبوجب القانون الوطين    

 عمـل،  فرقـة وقد ُحفّز، يف هذا اإلطار، على تشكيل ". شكل من أشكال التمييز أو العنف 
، وهتدف إىل حتديد وتنفيذ سياسات عامـة        ٢٠١٠أكتوبر  /ن األول تباشر مهامها منذ تشري   

ومغايري اهلويـة   اً  مواتية إلتاحة إمكانية حصول الفئات السكانية من املثليات واملثليني جنسي         
  .نسية واإلجنابية على حنو فعالاجلنسية ومزدوجي امليل اجلنسي على خدمات الصحة اجل

  )٣التوصية  (جتار باألشخاص اال:املهاجرون  -باء  
ــار  -٤٦ ــايو /يف أي ــب  ٢٠١٠م ــة، مبوج ــة الوطني ــسلطة التنفيذي ــّرت ال ، أق

ويعكس القانون املذكور، وهـو     . )١٨(٢٥٨٧١، لوائح قانون اهلجرة     ٦١٦/٢٠١٠ املرسوم
نتاج عمل توافقي من جانب قطاعات حكومية وغري حكومية خمتلفة، االلتزام الذي قطعتـه              

ترام حقوق اإلنسان للمهاجرين وأسرهم، وُينشئ يف الوقت        بالدنا على نفسها بكفالة متام اح     
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 انطالقاً من أن هذه التسوية القانونية أمر        اً،نفسه آليات لتيسري تسوية أوضاع املهاجرين قانون      
  . لألجانب يف اجملتمع املستقبِلال غىن عنه من أجل حتقيق االندماج الكامل

، جتدر اإلشارة    املهاجرين وأفراد أسرهم   اية حقوق مجيع العمال   وعن أمهية اتفاقية مح     -٤٧
إىل أن األرجنتني قد أيدت أمهية هذا الصك يف اجملاالت اإلقليمية والعاملية املتعلقة مبوضـوع               

فقد أعادت األرجنتني تأكيد التزامها بأحكام هذه االتفاقية يف كل من مؤمتر اهلجرة             . اهلجرة
، وأهابت بالتـصديق  ة لبلدان املخروط اجلنويباملشترك والسوق السابع لبلدان أمريكا اجلنوبية

  .)١٩(على هذه اآللية وغريها من اآلليات الرامية إىل ضمان حقوق العمال املهاجرين
، املعتمـد يف    ٢٦٣٦٤وفيما يتعلق مبكافحة االجتار باألشخاص، ُيجـّرم القـانون            -٤٨
 حقوق أخرى، حـق     ، االجتار باألشخاص بوصفه جرميةً احتادية، مكرِّساً، ضمن       ٢٠٠٨ عام

الضحايا يف تلقّي معلومات عن حقوقهم بلغٍة يفهموهنا؛ وحقهم يف احلصول على ما يناسب              
من سكن وإعالة وغذاء ونظافة صحية شخصية؛ وحقهم يف احلصول على املساعدة النفسية             
 والطبية والقانونية باجملان؛ وحقهم يف اإلدالء بشهاداهتم يف أحوال خاصة توفر هلم احلمايـة             

والرعاية؛ وحقهم يف اإلفادة من تدابري تكفل سالمتهم البدنية والنفسية؛ وحقهم يف البقاء يف              
  .البلد، وفقاً للتشريعات النافذة فيها

على تنفيـذ   اً  ويف هذا السياق، تعكف وزارة العدل وحقوق اإلنسان بالدولة حالي           -٤٩
  .)٢٠(ألشخاصبرامج متنوعة هتدف إىل محاية حقوق ضحايا جرمية االجتار با

 إىل منع جرمية االجتار باألشخاص ألغراض ٩٣٦/٢٠١١وبالتوازي، يهدف املرسوم   -٥٠
مكتب "على أشكال التمييز ضد املرأة؛ إذ يقضي بإنشاء         اً  االستغالل اجلنسي والقضاء تدرجيي   

، املختص مبمارسة الرقابة علـى وسـائط        "الرقابة على نشر إعالنات عروض جتارة اجلنس      
  .ملطبوعة وفرض جزاءات على املخالفنياإلعالم ا

وُتعىن إدارة منع االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار باألشخاص بأمانـة شـؤون              -٥١
الطفل واملراهق واألسرة، التابعة لوزارة التنمية االجتماعية بالدولـة، بتقـدمي املـساعدة إىل        

األمانة، بدورها، بتقدمي املساعدة بينما ُتعىن . الضحايا واحتوائهم يف أعقاب اإلدالء بشهاداهتم    
القانونية واالقتصادية إىل ضحايا جرمية االجتار األجانب من أجل مساعدهتم على البقـاء يف              

  .األرجنتني أو العودة إىل بلداهنم األصلية، حسبما يفّضلون
وعلى صعيد احملافظات، فقد خططت معظم احملافظات إلنشاء فرق ملساعدة ضحايا             -٥٢

جتار باألشخاص وجّهزهتا، وتعمل هذه الفرق بوجه عام ضمن اختصاص أمانـات            جرمية اال 
فيما يتعلق بإنقاذ ضحايا هذه اجلرميـة       اً  حقوق اإلنسان باحملافظات، اليت تقدم املساعدة أيض      

ولـدى اجمللـس    . والتعّرف على هوياهتم، فضالً عن تقدمي املساعدة هلم ومتابعتهم الحقـاً          
 ،٢٠١٢هقة واألسرة بروتوكول ملساعدة ضحايا االجتار، ويف عـام          االحتادي للطفولة واملرا  
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وقّعت احملافظات على املبادئ التوجيهية لتقدمي املساعدة لضحايا االجتار باألشخاص، الـيت            
  .أعدهتا أمانة شؤون الطفل واملراهق واألسرة

 من قبيل   واختذت وزارة األمن، من جانبها، تدابري عديدة يف جمال منع هذه اجلرمية،             -٥٣
تينيـة؛ وبروتوكـول    نبالغات يف خمافر الشرطة االحتادية األرج     عمل لتسجيل ال  صياغة أدلّة   

للكشف املبكر عن حاالت االجتار يف املناطق احلدودية؛ ونشر ملصقات والفتات عريـضة             
وكتيبات للتعريف هبذه اإلشكالية؛ وختصيص خط هاتفي جماين لتقدمي البالغات يف املنـاطق             

  .   واملطارات وخطوط احلافالت طويلة املسافاتاحلدودية
وحـدة النيابـة    "ويربز ضمن نطاق اختصاص النيابة العامة العمل الذي تضطلع به             -٥٤

، الـيت هتـدف إىل   "العامة للمساعدة يف جرمييت االختطاف لطلب فدية واالجتار باألشخاص       
  .)٢١(دتقدمي املساعدة إىل مكاتب النيابة العامة يف شىت أحناء البال

  )٢٢()١٧التوصية (العنف املرتيل   -جيم  
باحلماية الشاملة ملنع العنف ضـد      " املتعلق   ٢٦٤٨٥ القانون   ٢٠٠٩اعُتمد يف عام      -٥٥

وينطوي هذا القانون على تغيري يف النموذج الفكري الـسائد          ". املرأة واملعاقبة والقضاء عليه   
اسع يتجاوز حدود قضية العنف     لدى طرح موضوع العنف بني اجلنسني، ينطلق من منظور و         

وقد أُقـّرت لـوائح هـذا القـانون مبوجـب           . هلذه اإلشكالية   شامالً  املرتيل ويقدم حالً  
  .١٠١١/١٠ املرسوم
وُيقّر هذا القانون مسؤولية الدولة ال عن مساعدة النساء ضـحايا العنـف املـرتيل          -٥٦

ليتها أيضاً عن التعامل مع ومحايتهن وكفالة إمكانية احتكامهن إىل القضاء فحسب، بل مسؤو      
اجلوانب الوقائية والتوعوية واالجتماعية والقضائية واملتعلقة بتقدمي املساعدة املتصلة جبميـع           

كما ينص القانون على رسم وتنفيذ خطة عمل وطنية ملنع العنـف      . ضروب العنف وأشكاله  
  . هيئات الدولة برّمتهابني اجلنسني والقضاء عليه، بقيادة اجمللس الوطين للمرأة، وُيلزم هبا

كما جتدر اإلشارة إىل أنه قد اعُتمد جزئياً بالفعل يف جملس النواب املوقّر مـشروع                 -٥٧
    .  قانون يهدف إىل إدراج قتل النساء بوصفه جرمية يف القانون اجلنائي

 علـى  ٢٠٠٨ومبوازاة ذلك، يباشر مكتب حوادث العنف املرتيل أعماله منذ عـام             -٥٨
، ٢٠٠٩ وعشرين ساعة يومياً، ويباشر مكتب شؤون املرأة أعماله منـذ عـام              مدار األربع 

مكتب حوادث العنف املرتيل استقبال النساء      ويتوىل  . كمة العدل العليا للدولة   وكالمها تابع حمل  
ضحايا العنف وتقدمي الرعاية هلن وتلقّي شكاواهن وتوجيههن ومرافقتهن، بينما ُيعىن مكتب            

التدريب ملوظفي جهاز القضاء وجهاز األمن وموظفي النيابات العامـة          شؤون املرأة بتقدمي    
  . األخرى املعنية هبذا املوضوع
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، أُنشئت بوزارة العدل وحقوق اإلنسان اللجنة الوطنيـة         ٢٠١١فرباير  /ويف شباط   -٥٩
التنسيقية لألعمال الرامية إىل إقرار جزاءات على ممارسة العنف بني اجلنسني، ومهمتها تنسيق             

  . عمال الرامية إىل استحداث تدابري لتعويض الضحايااأل
ومن جانب آخر، أُقّرت خطوط عمل اخلطة الوطنية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبـة      -٦٠

  .والقضاء عليه، اليت ُنفذت باالشتراك مع اجمللس الوطين للمرأة وهيئات حكومية أخرى
اإلنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق  كما أُبرم اتفاق تعاون متبادل بني أمانة حقوق           -٦١

اإلنسان واجمللس الوطين لتنسيق السياسات االجتماعية، تلتزم األمانة مبوجبـه بـأن تكـون              
الطرف املدَّعي يف القضايا اليت يثبت فيها قتل امرأة مع سبق اإلصرار والترصد بدافع الكراهية               

  . َرس بني اجلنسنياجلنسية أو تعّرض حياة امرأة للخطر بدافع العنف املما
  : اليت نفذها اجمللس الوطين للمرأة، جيدر إبراز ما يلي)٢٣(ومن بني اإلجراءات الرئيسية  -٦٢

العنف ضد املرأة التابع للمجلس، الذي يهدف إىل مجـع معلومـات             مرصدنشئ  أُ •
 دورية منهجية بشأن هذا املوضوع وتسجيلها ومعاجلتها ونشرها؛

تهدف املوظفني العمـوميني واملنظمـات غـري        وُعقدت حلقات عمل توعوية تس     •
 ؛)٢٤(احلكومية

ية، بوُبذلت جهود من أجل إنشاء أمانات معنية بالقضايا اجلنسانية يف التنظيمات النقا   •
 .، وتعزيز عملها نقابة٢١ حمافظة و١٥يف 

وأخرياً، جيدر إبراز ما قدمته وزارة األمن من تدريب إىل أفراد قوات الشرطة واألمن                -٦٣
أو اجلنسي، وقد أنشأت الوزارة يف خمافر الـشرطة أمـاكن           /مة ضحايا العنف املرتيل و    خلد

، قدم مكتب أمني املظـامل العـام        ٢٠١١ويف عام   .  خلدمة هؤالء الضحايا   خمصصة حصرياً 
 فرد من الـشرطة االحتاديـة   ٧٠٠بالدولة، بالتعاون مع وزارة األمن، التدريب إىل أكثر من  

" نية احتكام األشخاص الذين يعانون من ضعف أوضاعهم إىل القضاء         إمكا"األرجنتينية بشأن   
وترد يف مرفق هذا التقرير بيانات صادرة عن مكتب حوادث العنف املرتيل تتعلـق بنطـاق       (

  ).العاصمة االحتادية

احملاكمات على انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكَبة إبان عهد إرهـاب الدولـة             -دال  
  )٥ و٤التوصيتان (

صل األرجنتني االضطالع باملهمة اليت تعهـدت بتنفيـذها وهـي اسـتعراض             توا  -٦٤
وُيعبَّر . ارُتكب من أفعال يف عهد إرهاب الدولة إبان احلكم الدكتاتوري العسكري األخري            ما

عن هذه املهمة باستحداث سياسة دولة ترتكز على الدعائم التارخيية حلركة حقوق اإلنسان             
  . الذكرى، واحلقيقة، والعدالةيف األرجنتني، أال وهي ختليد
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  التدابري الرامية إىل التعجيل باحملاكمات  -١  
يف التحقيق مـع املـسؤولني عمـا        اً  ملحوظاً  أحرزت سلطات الدولة الثالث تقدم      -٦٥

ارُتكب من جرائم خطرية ضد اإلنسانية إبان احلكم الدكتاتوري العـسكري األخـري، ويف              
  .حماكمتهم، وتوقيع عقوبات عليهم

مـّدعى  اً   شخص ٨٧٥ دعاوى قضائية ضد     ٢٠١٢يونيه  /وقد أُقيمت حىت حزيران     -٦٦
 ١٧ومثـة   . منهم حىت هذا التاريخ   اً   شخص ٢٨٧ منهم إىل احملاكمة، وأُدين      ٤٨٢عليه، قُدم   

  .)٢٥(ومخس حماكمات ُحدد تارخيهااً حماكمة جارية حالي
ة مشتركة بني السلطات    كما قررت السلطة القضائية بالدولة الدعوة إىل تشكيل جلن          -٦٧

مؤلفة من النيابة العامة، وجملس القضاء، واجمللس الوطين، ووزارة العدل وحقوق اإلنـسان،             
هبدف مواجهة التحديات القائمة يف هذا املضمار من أجل تنفيذ إجراءات هـذه الـدعاوى               

  . بسريها على النحو الواجبالقضائية والتعجيل
لدولة وحدة اإلشراف القـضائي املعنيـة بـاجلرائم         وأنشأت حمكمة العدل العليا با      -٦٨

، وتناط هبا مهمة حصر القضايا قيد النظر، وطلب معلومات عـن            )٢٦(املرتكبة ضد اإلنسانية  
  .سري اإلجراءات والصعوبات التنفيذية اليت قد تؤخر تنفيذها

 القـضايا   وأصدرت النيابة العامة أوامرها لوكالء النيابة يف شىت أرجاء البالد بإحالة            -٦٩
اليت أسفرت فيها التحقيقات القضائية مع املتهمني عن ثبوت التهم املوجهة إليهم إىل مرحلة              

أن يشارك وكالء النيابة الذين حققوا يف الدعاوى املرفوعـة أمـام            اً  وقررت أيض . احملاكمة
بة على حتديد    حثت النيابة العامة وكالء النيا     اً،وأخري. احملاكم االبتدائية يف احملاكمات الشفوية    

مصدر الصعوبات اليت حتول دون إحالة الدعاوى إىل مرحلة احملاكمة الشفوية؛ وضبط الفترة             
الزمنية اليت يتطلبها التغلب على هذه الصعوبات؛ ورفض مجيع الطلبات املقدمة من حمـامي              

  . املّدعى عليهم اليت يتضح فيها طابع املماطلة إلرجاء احملاكمات
. )٢٧( دعـوى قـضائية  ١٥٥ حقوق اإلنسان الطرف املـّدعي يف    وقد كانت أمانة    -٧٠

كذلك، هتدف إدارة احملفوظات الوطنية للذاكرة إىل استخدام املوارد املتاحة بأكفـأ صـورة      
وقد نظمـت   . ممكنة وتيسري إجراءات الدعاوى عن طريق التمثيل الرقمي للدعاوى القضائية         

 بالبحث عن األشخاص املطلوبني للعدالة      وزارة العدل وحقوق اإلنسان عمل الوحدة اخلاصة      
، املختصة بإجراءات منح مكافآت مالية ملن يقدم تقارير ويـديل           )٢٦٣٧٥مبوجب القانون   (

بشهادات ويقدم وثائق وأي نوع آخر من عناصر األدلة القاطعة من أجل إلقاء القبض علـى        
التحقيق يف جرائم مرتكبـة     األشخاص املطلوبني للعدالة يف الدعاوى اجلنائية اليت جيري فيها          

  . ضد اإلنسانية
 تقصري مدد الدعاوى القضائية،     ٢٦٣٧٤ومن الناحية القانونية، أمثر اعتماد القانون         -٧١

 إجراًء أكثر دينامية لتعيني قضاة مؤقتني يف        ٢٦٣٧٦فأصبحت أكفأ وأبسط، وُينشئ القانون      
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 آخر حيـول دون     رة أو أي مانع   حاالت التنحية أو االعتذار أو اإلجازات أو املناصب الشاغ        
  .وجود قضاة عاديني

وتتعاون اإلدارة الوطنية حلقوق اإلنسان بوزارة األمن مع السلطات القضائية والنيابة             -٧٢
تنظر اإلدارة الوطنية يف إجراءات تنفيذ مهام التحقيق يف القضايا ) أ(: العامة، فعلى سبيل املثال

طاف األطفال دون سن العاشرة أو احتجاز القاصرين        اليت جيري فيها التحقيق يف جرائم اخت      
أنشأت اإلدارة فرقة خاصـة  ) ب(و ؛)٢٨(غري الواجب أو تزوير الوثائق العامة أو إخفاء اهلوية    

بتقدمي املساعدة القضائية هتدف إىل احلصول على احلمض النووي يف حـاالت اختطـاف               
جبمع الوثائق ذات القيمة التارخيية     كما أنشأت فرقة خاصة     ) ج( ؛)٢٩(األطفال وإخفاء اهلوية  

  .)٣٠(أو القضائية

  نظام محاية الضحايا والشهود   -٢  
يرتكز عمل اخلطة الوطنية املتعلقة مبرافقة ومساعدة املّدعني والشهود ضحايا إرهاب             -٧٣

 على حموري مرافقة الشهود ومساعدهتم، وتقدمي التدريب املتعـدد التخصـصات            )٣١(الدولة
  .وط هبم التدخل يف الدعاوى القضائيةللعاملني املن

وتتألف الشبكة الوطنية للخطط من مندوبني عن أمانة حقوق اإلنسان يـضطلعون              -٧٤
 ويباشرون أنشطة   اً،مبهامهم يف كل من حمافظات البلد ويف مدينة بوينوس آيرس املستقلة ذاتي           

ايا واملّدعني خـدمات  وقد قدمت اإلدارة الوطنية حلماية الضح  . ملساعدة الضحايا واحتوائهم  
االستشارة فيما يتعلق بتصميم الربامج اجلاري إعدادها يف حمافظيت توكومـان وسـالتا، يف              
الوقت الذي تتعاون فيه مع الربامج اجلاري تنفيذها يف حمافظـات كوردوبـا وسـانتا فـه               

  .آيرس وبوينوس
ـ           ٢٠٠٨ويف عام     -٧٥ سان، ، أُجريت لقاءات بني كل من وزارة العدل وحقـوق اإلن

ر، ومكتب األمم املتحـدة     قّجملس النواب املو  ووزارة العالقات اخلارجية وشؤون العبادات، و     
املعين باملخدرات واجلرمية، طرحت موضوع محايـة الـضحايا يف األرجنـتني وحتدياتـه؛              
واملمارسات اجليدة الواجب اّتباعها من أجل إنشاء مناذج حلماية الضحايا؛ ومـسألة تـوفري              

ـ   اية للشهود والضحايا؛ ودور اجملتمع يف مساعدهتم؛ كما طرحت حتليالً         األمن واحلم  اً مقاَرن
  .للربامج الوطنية ذات الصلة

فريناندو أوّيوا ملساعدة ضحايا   ويف إطار سياسات جرب الضرر، أُنشئ مركز الدكتور           -٧٦
د  ويقدم املركز املساعدة لضحايا إرهاب الدولـة، وللـشهو         .)٣٢(انتهاكات حقوق اإلنسان  

أو لضحايا انتهاكات حالية    /أُجري من حماكمات على اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، و         فيما
ويباشر املركز مهامـه علـى الـصعيد        . جسيمة حلقوق اإلنسان منسوبة إىل موظفي الدولة      

الوطين، وله مكاتبه يف حمافظات كوردوبا، وسالتا، وخوخوي، وميندوزا، وإنتري رّيـوس،            
وحىت هـذا التـاريخ، يـصل عـدد         . وس آيرس، ومدينة بوينوس آيرس    وتوكومان، وبوين 
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 شخـصاً   ٥١٩األشخاص الذين قدم هلم املركز خدمات املرافقة يف شىت أحناء الـبالد إىل              
  .  شخصا٢٤٠ًويغطي جمموع خدمات املساعدة واإلحالة اليت قدمها 

بروتوكول "ة  ، صدر يف حمكمة العدل العليا للدول      ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٧٧
  ".الشهود يف إطار الدعاوى القضائية/التدخل ملعاملة الضحايا

 يـسهمون  ،كما أُنشئت يف اجملاالت العامة شبكة وطنية من املهنيني يف جمال الصحة       -٧٨
مبعارفهم وممارستهم الطبية يف مساعدة ضحايا إرهاب الدولة وغريه من انتهاكات حقـوق             

   .اإلنسان

  )١٠ و٩ و٨التوصيات (جون حتسني نظام الس  -هاء  

  )٨التوصية (اكتظاظ السجون   -١  
لقد تصدى البلد إلشكالية اكتظاظ السجون يف مراكز االحتجاز بإنـشاء وهتيئـة               -٧٩

وتتعلـق  . أماكن جديدة لإلقامة وإعادة تنظيم السجناء استناداً إىل نظام التجميع املوضوعي          
 ١٥جون يف النظام االحتادي، حيث يقيم حنو        التحسينات املشار إليها باهلياكل األساسية للس     

ووفقاً ألرقام دائرة السجون االحتادية، يبلـغ عـدد أمـاكن           . يف املائة من السجناء يف البلد     
  .نزيالً ٩ ٦٤٤ بطاقٍة استيعابية تتسع لنحو مكاناً ١١ ٠٣٧ اإلقامة
وهتدف خطة اهلياكل األساسية للسجون إىل تعميق التغيري الذي جيري إحداثـه يف               -٨٠

تصميم املنشآت العقابية وتشييدها بغية هتيئة أماكن ُمحكمة بغرض إعادة التأهيـل، تقـدم              
مقترحات مواتية الستحداث بيئة طبيعية مشاهبة يف شكلها ووظيفتها لألمـاكن املوجـودة             

حدَّد أبعاد هذه األماكن حبيث تناسب انشغال الـرتالء مبزاولـة           وُت. خارج أسوار السجون  
 وهي مقّسمة إىل قطاعات خمصـصة  اً،أنشطة منظمة فيها مدةً ال تقل عن عشر ساعاٍت يومي     

لتقدمي املساعدة التعليمية هلم، ومزودة بتصاميم مناسبة لكلٍّ من أطوار عملية إعادة التأهيل يف              
لى حق مجيع األشخاص احملـرومني مـن حريتـهم يف            ع ٢٦٦٩٥وينص القانون   . السجن

  . احلصول على تعليم شامل، دائم وجيد
 يف سجن إيزْيزا، كما ُوسِّع املركز       ٣١ و ٣، ُوسِّعت الوحدتان رقم     ٢٠١١ويف عام     -٨١

 ١٣٦ و٦٠العقايب األول بشمال غرب األرجنتني يف حمافظة سالتا، لتصبح طاقتها االستيعابية           
كذلك، مثة أعمـال ُشـرع يف تنفيـذها وأعمـال يف طـور              .  التوايل  مكاناً، على  ٤٨٠و

 وأعمال إعادة مواءمة للمنشآت، تعكس حتسناً يف أحوال الصالحية للسكن يف            )٣٣(الترخيص
  .)٣٤(األماكن املرّممة

وحبساب األعمال املنجزة حىت هذا التاريخ، فقد حتسنت أحوال األماكن القائمـة              -٨٢
 وقـد   .اًجديـد اً   مكان ٥٣٦إنشاء  اً  ، وجيري حالي   مكاناً ١ ٩٢٤ وأُضيف عليها ما جمموعه   

  . آخر من أعمال إصالح متنوعةمكاناً ١ ٣٥٢ أفاد
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، اللقاء الدويل األول املتعلق باهلياكل األساسـية للـسجون        ، ُعقد   ٢٠١١ويف عام     -٨٣
حيث توافدت سلطات احملافظات وسلطات بلدان أخرى جماورة، ووقعت على ميثاق نوايـا             

دف إىل التحفيز على ضمان جودة تصميم وتشييد املنشآت العقابية مبا يتفق مع القواعـد               يه
  .)٣٥(الوطنية والدولية

  العنف داخل السجون  -٢  
تعمل دائرة السجون االحتادية من أجل احلد من مستويات العنف السائد يف املراكز               -٨٤

 الصحة، وبرامج متعلقة بالقـضايا      وقد ُنفذت، يف هذا السياق، برامج تابعة لوزارة       . العقابية
  .اجلنسانية، ومبغايري اهلوية اجلنسية، والشباب البالغني

 من دائرة السجون االحتادية، حيث تقيم نساء وأمهـات          ٣١وُتعقد يف الوحدة رقم       -٨٥
مع أطفاهلن الذين ال يتجاوزون سن الرابعة، لقاءات دورية بني العاملني يف السجون وأفـراد               

فرق التقنية واألعضاء يف معهد الدراسات املقارنة يف العلوم اجلنائية واالجتماعية، آخرين من ال
اً وتشكل هذه املبادرة جتربةً قيمة جد. الذين جيتمعون هبدف تلبية احتياجات النساء احملتجزات 

تسهم يف خفض مؤشرات العنف، بتعزيز مساحٍة من االحترام والنهوض باملـسؤولية مـن              
  .السجون والنساء احملتجزات على حد سواءجانب العاملني ب

وقد أُعد، يف هذا املضمار، بروتوكول ملنع العنف يف الوحدات املخّصصة إلقامـة               -٨٦
الشباب البالغني وتسوية أوضاع العنف فيها، باالشتراك مع دائرة السجون االحتادية، ومكتب            

 بالدولة، وممـثلني وزاريـني،   االدعاء اخلاص بالسجون يف الدولة، ومكتب أمني املظامل العام    
  .لدراسات القانونية واالجتماعيةومنظمات غري حكومية، كمركز ا

  الصحة  -٣  
سعياً إىل تنفيذ سياسات الصحة يف جمال املنشآت العقابية التابعة لدائرة الـسجون               -٨٧

ـ   "االحتادية، فقد أُبرم اتفاق إطاري للتعاون واملساعدة باسم          مـاج   فإد اً،العدالة والصحة مع
وقد وقّعـت   .  بني كل من  وزارة العدل وحقوق اإلنسان ووزارة الصحة          "الصحة ضرورة 
  .)٣٦(على هذا االتفاقاً احملافظات أيض

  النساء رهن احلبس  -٤  
فيما يتعلق بوضع النساء احملرومات من احلرية األمهات ألبناء صغار، فقـد ُعـّدل                -٨٨

لبة للحرية هبدف إجازة أسلوب السجن املرتيل        املتعلق بتنفيذ العقوبات السا    ٢٤٦٦٠القانون  
يف اً  وال يزال أثر هذا القانون آخـذ      . يف حاالت الرتيالت األمهات ألبناٍء دون سن اخلامسة       

 يف املائة عن العـام      ٧٧,٤ زيادةً يف حاالت تطبيقه بنسبة       ٢٠١١التصاعد؛ إذ سّجل يف عام      
  .السابق
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قاءات بني األمهات احملرومات من احلرية وأبنائهن أعمال برنامجٍ لعقد لاً وُتباَشر حالي   -٨٩
خارج الوحدة العقابية، وهو ما يتيح تزاور األطفال واألمهات يف مكان مناسب من أجـل               

 من اتفاقية حقـوق     ٨املادة  كفالة استمرار العالقات األسرية واحلفاظ عليها، عمالً بأحكام         
  .الطفل
حية من منظور جنساين، فقد قُـدم يف        وهبدف تعزيز تنفيذ سياسات جنائية وإصال       -٩٠

، وهي نتيجة   "نطاق العقوبة : النساء يف السجن  " مطبوعة بعنوان    ٢٠١١معرض الكتاب لعام    
حبث أجراه كل من مكتب أمني املظامل العام بالدولة، ومكتب االدعاء اخلاص بالـسجون يف     

حوال احتجاز النـساء    الدولة، ومركز الدراسات القانونية واالجتماعية، هبدف حبث وإبراز أ        
  .السجينات يف الوحدات العقابية االحتادية بالبالد

، أُنـشئ اجمللـس االستـشاري للـسياسات اإلصـالحية           ٢٠٠٥مايو  /ويف أيار   -٩١
وعن هـذا   . )٣٨("برنامج الشؤون اجلنسانية لرتالء السجون االحتادية     "، واُعتمد   )٣٧(اجلنسانية
 مناسبة فيما يتعلق مبعاملة النساء احملرومـات مـن          ، فقد َهدف إىل وضع معايري     )٣٩(الربنامج

باحتياجاهتن اجلنسانية وتيسر عودهتن إىل أوساط احلرية، وقد أقر         اً  وثيقاً  احلرية، ترتبط ارتباط  
  .ة األمريكية هذه املعايري بوصفها ممارسةً جيدةيمؤمتر وزراء العدل للبلدان األيبري

  )٩التوصية (تسجيل احملتجزين   -٥  
. يف وزارة العدل وحقوق اإلنسان إعداد سجل حمْوسب للمحتجـزين         اً  ري حالي جي  -٩٢

 يتعني على مجيع حماكم االختصاص      )٤٠(وكبديل لذلك، فلدى الوزارة سجل وطين للسوابق      
ـ              أمـر االحتجـاز    اً  اجلنائي يف البلد الرجوع إليه يف غضون مخسة أيام منذ أن يصبح هنائي

له وفقاً للمنصوص عليه يف قوانني اإلجراءات القـضائية،  االحتياطي أو أي تدبري آخر معادل  
). ٢(مـن املـادة     ) ط(و) ب(الفقرتان الفرعيتان   (فضالً عن أحكام اإلدانة وشكل تنفيذها       

ويتعني على الوحدات العقابية يف البلد إبالغ هذا السجل بأمساء مجيع األشـخاص املـدانني               
  .الذين خرجوا من السجون

  )١٠التوصية (يئات اإلصالحية والقضائية التعاون بني اهل  -٦  
 تقدم يف تنفيذ إجراءات رامية إىل تعزيز التعاون         ٢٠١٢-٢٠٠٨أُحرز خالل الفترة      -٩٣

بني إدارة السجون والسلطة القضائية بالدولة، وتربز من بينها ما عقدتـه دائـرة الـسجون            
 سيما مع اجمللس الـوطين      االحتادية من لقاءات مع هيئات من السلطة القضائية بالدولة، وال         

  .للنقض اجلنائي ورابطة القضاة
كما يربز، يف هذا السياق، لقاء ُعقد بني دائرة السجون االحتادية ومكتب االدعـاء                -٩٤

  .اخلاص بالسجون يف الدولة، أسفر عن إنشاء هيئة جديدة للحوار
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 ودائـرة   ومن جانب آخر، تقدم كل من األمانة الفرعية إلدارة السجون بالدولـة             -٩٥
السجون االحتادية املساعدة يف جلسات االستماع اليت يطلب فيها أشخاص حمرومون مـن              
احلرية  ومكتب االدعاء اخلاص بالسجون يف الدولة إصدار أوامر ضبط وإحضار ألغـراض              

  .)٤١(إصالحية، بطلبٍ من السلطات القضائية املختصة
امل العـام والنقابـة العامـة       كما يرتبط كل من إدارة السجون ومكتب أمني املظ          -٩٦

  .للمحامني بعالقة سلسة

  )٧ و٦التوصيتان (ب واملعاقبة عليه يمنع التعذ  -واو  

  )٦التوصية (اآللية الوطنية ملنع التعذيب   -١  
أيدت األرجنتني اعتماد الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهـضة التعـذيب         -٩٧
وقد هنضت اهليئات احلكوميـة  . ريكية اليت صّدقت عليهنشطاً وكانت أول البلدان األماً  تأييد

عن العديد من املنظمات غري احلكومية، مبهام نشر الربوتوكول يف أراضي             ، فضالً )٤٢(الرمسية
  .احملافظات

وبالنظر إىل اهليكل االحتادي للدولة، من املنتظر إنشاء آلية وطنيـة ملنـع التعـذيب       -٩٨
، اعتمد جملس النواب املوقّر مشروع قـانون     ٢٠١١تمرب  سب/ويف أيلول . مبوجب قانون وطين  

  .)٤٣("إنشاء نظام وطين ملنع التعذيب"  بيتعلق 
 قوانني ُتنـشئ    )٤٦(، وميندوزا )٤٥(، ورّيو نيجرو  )٤٤(وقد اعتمدت حمافظات تشاكو     -٩٩

ومثة مشاريع قوانني هبذا الـشأن يف حمافظـات بامبـا،           . آليات ملنع التعذيب يف احملافظات    
  . نوس آيرس، وسانتا فه، ونِيْوكنيوبوي

  )٧التوصية ( التسجيل والبالغات :منع التعذيب  -٢  
تضطلع دائرة السجون االحتادية، ضمن مهامها، مبهمة النهوض بتنفيـذ إجـراءات              -١٠٠

كما أُمر مبنع . هتدف إىل منع حدوث أي أفعال تعذيب يف منشآهتا واإلبالغ عنها أمام القضاء
كة يف األعمال اليت تـضم       عليهم بارتكاب أفعال من هذه الطبيعة من املشار        العاملني املّدعى 

  .نزالء
 عمالً باملبادئ التوجيهية ملنظمة األمم املتحـدة،        اً،وكتقنية ملنع التعذيب، ُتنفذ حالي      -١٠١

. نظم مراقبة بكامريات الفيديو، جرى تشغيلها بالفعل يف اجملّمعات والوحـدات الرئيـسية            
مليات التفتيش أمر إلزامي، وتبقى أشرطة التصوير حتت تـصرف الـسلطة            وتصوير مجيع ع  
   .القضائية بالدولة

تنفيذ نظام لكشف األثر يف مجيع املنشآت االحتادية، مزّود مبـضارب           اً  وجيري حالي   -١٠٢
وفيمـا يتعلـق    . يدوية للكشف، من أجل العثور على املعادن أو املتفجرات أو املخـدرات           
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 القضائية، فلن حيصل العاملون املّدعى عليهم بارتكاب أفعال تعذيب على           باجلوانب اإلجرائية 
حمامني مهنيني من هيئة حمامي دائرة السجون االحتادية، وقد ُنفّذ، يف هذا الصدد، أمر توجيهي 

  .بإجراء حتقيقات قضائية يف هذه الدعاوى
لـسياسات   فريق إلدارة وتصميم اخلطط والـربامج وا       ٢٠١١وقد ُشكل منذ عام       -١٠٣

الرامية إىل الترويج الشامل حلقوق األشخاص احملرومني من احلرية، ومنع التعذيب وغريه من             
وسيتوىل هذا الفريق مراقبة أمناط العمـل الروتينيـة يف          . ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية    

 عـن  الوحدات العقابية االحتادية من أجل التوصية باعتماد إجراءات حتفز على حتسني الدفاع       
  .حقوق اإلنسان لألشخاص احملتجزين

وأنشأ مكتب أمني املظامل العام بالدولة وحدةً معنية بتسجيل أفعال التعذيب وغريها              -١٠٤
من أشكال العنف املؤسسي ومنَهجتها وتتّبعها، ُتناط هبا مهمة الكشف عن أفعال التعـذيب              

نية وتتّبعها يف خمتلف أماكن وغريها من أشكال العنف املؤسسي وأحوال االحتجاز غري اإلنسا   
  .االحتجاز بالنظام االحتادي

 اتفاق ثالثي بني كل من النيابة العامة للدفاع ووزارة العدل ٢٠٠٨كما ُوقّع يف عام   -١٠٥
 يتيح إحالة   اً،وحقوق اإلنسان والنقابة العامة للمحامني يف مدينة بوينوس آيرس املستقلة ذاتي          

  .القضائية إىل النقابة املذكورةمهمة تقدمي املساعدة واحلماية 
الستقبال البالغات املتعلقة   اً  جمانياً  هاتفياً   خط ٢٠١١وقد فّعلت وزارة األمن يف عام         -١٠٦

بانتهاكات ارتكبها أفراد من قوات الشرطة واألمن، وقناة لتلقي البالغـات املتعلقـة بـأي              
من، حتمي مقدِّم البالغ من     أو جرائم ارتكبها أفراد من قوات الشرطة واأل       /دعاوى خمالفات و  

وقد وقعت كل من وزارة األمن والنيابة العامة اتفاَق تعاون يهـدف            . التعرض ألي جزاءات  
  .إىل الوقوف على حاالت العنف املؤسسي، ومنع تكرار هذه السلوكيات، وتبادل املعلومات

  )١٤ و١٣ و١٢ و١١التوصيات (العدالة اجلنائية لألحداث   -ايز  

  )١١التوصية (مل األطفال والشباب أمني مظا  -١  
  .تعيني أمني مظامل األطفال والشباب قيد التنفيذ حىت هذا التاريخعملية زال تال   -١٠٧

  )١٢التوصية ( األطفال رهن االحتجاز حالة  -٢  
 زيـاراٍت  )٤٧(جلنة متابعة املعاملة املؤسسية لألطفال واملراهقني من اجلنـسني   ُتجري    -١٠٨

الحيات التابعة للدولة الوطنية هبدف ضمان إنفـاذ حقـوق األطفـال            دورية ملختلف اإلص  
وُتعىن هذه اللجنة بعمل إحاالت وتقدمي بالغات وطلبات وتقـارير          . واملراهقني من اجلنسني  

وتتوىل اإلدارة الوطنية لرعاية الفئات اليت تعاين من ضعف أوضـاعها           . إىل اهليئات املختصة  
التقارير وتتعاون مع اهليئات املختصة مـن أجـل تنفيـذ           بأمانة حقوق اإلنسان متابعة هذه      
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كما تضطلع هذه اإلدارة الوطنية بزيارات من هذا النوع يف العديـد            . التوصيات الواردة فيها  
   .اًمن احملافظات ويف مدينة بوينوس آيرس املستقلة ذاتي

دائها مع  وقد أصدرت وزارة العدل وحقوق اإلنسان أوامرها لقوات األمن مبواءمة أ            -١٠٩
معايري حقوق اإلنسان النافذة يف احلاالت اليت ُيحتجز فيها أشخاص دون سن الثامنة عـشرة              

  .)٤٨(بدعوى ارتكاهبم أفعاالً جيرمها القانون اجلنائي
من اجلنسني حمرومني من اً ومراهق طفالً ١ ٧٣٠ ، كان مثة٢٠١٠يونيه /ويف حزيران  -١١٠

، ومدينة بوينـوس آيـرس      عظمها يف بوينوس آيرس   احلرية يف مؤسسات إيواء القاصرين، وم     
وقد أُمر جبعل أماكن اإلقامة املؤقتة لألطفال واملراهقني يف خمـافر           .  وكوردوبا اً،املستقلة ذاتي 
 إىل حني إنشاء مبىن جديد لإلقامة املؤقتة        -  إذ ُحدد أهنا األنسب هلذا الغرض      - شرطة حمددة 
  .)٤٩(يباشر أعماله

  )١٤ و١٣التوصيتان (مواءمة التشريعات ونائية لألحداث نظام العدالة اجل  -٣  
 املتعلق باحلماية الشاملة حلقوق األطفال واملـراهقني مـن          ٢٦٠٦١يشمل القانون     -١١١

اجلنسني املبادئ املكّرسة يف اتفاقية حقوق الطفل من أجل تقدمي املساعدة واحلماية إىل هـذه               
نظام احلماية الشاملة حلقوق األطفـال   " ب دعىوُيستكمل ذلك بتعزيز ما يُ   . الفئة من السكان  

، الذي يضم اهليئات والكيانات والدوائر املعنية برسـم الـسياسات           "واملراهقني من اجلنسني  
العامة لإلدارة على مستوى الدولة أو يف القطاع اخلاص وختطيطها وتنـسيقها وتوجيههـا              

ال واملراهقني من اجلنسني وتوفري     وتنفيذها واإلشراف عليها، فيما يتعلق بتعزيز حقوق األطف       
الوقاية واملساعدة واحلماية هلم وإعادة إقرار حقوقهم، على الصعيد الوطين وعلى صـعيدي             

وقد أسفر هذا النظام عن إحـداث حتـّوالت تعلقـت باملواءمـات             . احملافظات والبلديات 
تدريب هلـا، وحتـسني     التشريعية، وإعادة اهليكلة املؤسسية، وتعزيز املوارد البشرية وتوفري ال        

  .، وتوسيع نطاق مشاركة خمتلف املنظمات غري احلكوميةامليزانيةخمصصات 
وعن السياسات املتعلقة باملراهقني اخلارجني أو الذين ُيّدعى خروجهم عن القـانون              -١١٢

اإلدارة الوطنية للمراهقني اخلارجني عن     "اجلنائي، فقد اسُتكملت اجلهود السابقة بتعزيز عمل        
، اليت تضطلع مبسؤولية توجيه السياسات الوطنية، وتنسيق السياسات مـع           "نون اجلنائي القا

احملافظات، وتوفري اخلدمات التقنية، وحتسني اهلياكل األساسية للمباين، والتشجيع على اختاذ           
  .قرارات بديلة حلرمان األطفال من احلرية

تابعة تنفيذ الصكوك الدوليـة  برنامج م"ويف إطار عمل أمانة حقوق اإلنسان، أُنشئ          -١١٣
 تشريعات احلمايـة    ٢٠٠٩وُنقّحت يف عام    " حلقوق اإلنسان فيما يتعلق باألطفال واملراهقني     

ووفقاً للمعلومات اجملّمعة، فقد واءمت معظم احملافظات تشريعاهتا احمللية         . الشاملة باحملافظات 
ملتعلقة بنظام الوصاية ال تـزال      بيد أن بعض التشريعات ا    . مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان    

 . قائمة، وكذلك بعض املمارسات اليت يتعّين تعديلها يف ضوء املعايري الدولية
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 من أجـل    )٥٠(وقد عملت أمانة حقوق اإلنسان باالشتراك مع العديد من احملافظات           -١١٤
ات املرافقة  بإجراء إصالحٍ شاملٍ لنظام املسؤولية اجلنائية لألحداث، بتقدمي خدم        اً  املضي قدم 

املؤسسية، وتقدمي التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للعاملني، وإجـراء زيـارات دوريـة،              
  .والتنسيق مع اجلهات احلكومية

املشتركة لبلدان   السوقالسلطات العليا املعنية حبقوق اإلنسان يف       ويف إطار اجتماع      -١١٥
مبـادرة طفلـة   " تنفيذ مقتـرح     ، يتواصل العمل على   والدول املنتسبة إليها  املخروط اجلنويب   

الذي يهدف إىل تعزيز تنفيذ االتفاقية والصكوك العاملية واإلقليميـة األخـرى     ،  )٥١("اجلنوب
وتسعى املبادرة إىل حفز احلوار والتعاون بني الدول من أجل متابعة وتنفيذ            . حلقوق اإلنسان 

  . األهداف اإلمنائية لأللفية
اإلنسان اللجنة التشريعية إلصالح وحتديث نظام      وقد أنشأت وزارة العدل وحقوق        -١١٦

وقدم اجمللس االحتادي للطفولة واملراهقة واألسرة، من جانبـه،         . )٥٢(العدالة اجلنائية لألحداث  
، )٢٢٢٧٨/٢٢٨٠٣القـانون   (طلباً بتنقيح القانون املعدِّل لنظام العدالة اجلنائية لألحداث         

، والتنسيق مع اجلهات املختصة من أجل إنـشاء         ومواءمة التشريعات اإلجرائية يف احملافظات    
آليات غري سالبة للحرية، ومتابعة أوضاع احلرمان من احلرية ومدى التقيد باحترام حقـوق              

النظام القانوين  "، اعُتمد بوجه عام مشروع القانون املسمى        ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز . األطفال
، "ارجني عن القـانون اجلنـائي     الواجب التطبيق على األشخاص دون سن الثامنة عشرة اخل        

قيد اً  وهو حالي . وجيري مواءمة مشروع القانون هذا مع املعايري الدولية املعتمدة يف هذا اجملال           
  .)٥٣(نظر جملس النواب املوقّر

  )١٦ و١٥التوصيتان (حقوق الشعوب األصلية   -حاء  
 يف إطار   ٧٠٢/٢٠١٠أُنشئت إدارة دعم حقوق الشعوب األصلية مبوجب املرسوم           -١١٧

املؤسسة الوطنية لشؤون الشعوب األصلية، الرامية إىل توطيد تعزيز مشاركة الشعوب األصلية       
يف عمليات استحداث السياسات العامة اليت متسها، بتحفيز اجملتمعات احمللية فيما بينها علـى           

  .املمارسة الكاملة حلقوقها، ومعرفتها، ومعرفة األدوات الالزمة ملمارستها
فز املؤسسة الوطنية لشؤون الشعوب األصلية، بالتنسيق مع وزارة التعليم بالدولة،  وحت  -١١٨

على تنفيذ نظام التعليم املتعدد الثقافات الثنائي اللغة من أجل استعادة قيمة ثقافة اجملتمعـات               
  .احمللية للشعوب األصلية، ولغاهتا األم، ونظرهتا الكونية، وتعزيزها

سياسات العامة اليت متّس الشعوب األصلية، فقد عززت املؤسسة وفيما يتعلق برسم ال   -١١٩
الوطنية لشؤون الشعوب األصلية عمل العديد من اهليئات اليت تضم ممثلني هلذه الشعوب، مثل          
جملس مشاركة الشعوب األصلية، واجمللس االستشاري، واجمللس التعليمي املستقل للـشعوب           

ب األصلية، واللجنـة املعنيـة بتحليـل وتنظـيم         األصلية، والسجل الوطين ملنظمات الشعو    
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وعلى الصعيد الوطين، متتلك سـبع حمافظـات        . املمتلكات اجملتمعية احمللية للشعوب األصلية    
  .)٥٤(هيئات خاصة معنية مبوضوع الشعوب األصلية

وُيحدَّد االعتراف الفعال حبقوق الشعوب األصلية مبوجب قوانني تـشمل مخـسة              -١٢٠
  :مواضيع خمتلفة

هتدف التشريعات إىل احلفاظ على السمات الثقافية واللغات والرؤى الكونية       : التعليم •
 حبق الـشعوب األصـلية يف       ٢٦٢٠٦ويعترف القانون   . واهلويات العرقية وتعزيزها  

احلصول على تعليم مواٍت لسماهتا الثقافية، كما يعترف باجمللس التعليمي املـستقل            
 املتعدد الثقافات   تشارية املعنية بالتخطيط للتعليم   للشعوب األصلية بوصفه اهليئة االس    

 الثنائي اللغة؛

 على ختصيص موجات    ٢٦٥٢٢ينص القانون   :  اإلعالمية السمعية البصرية   اخلدمات •
إذاعية من نوع التضمني السََّعوي والتضمني الترددي وموجات للبـث التلفزيـوين            

ار أن تعزيز ثقافاهتم ونشرها     للشعوب األصلية يف املناطق اليت يستوطنوهنا، على اعتب       
ويشكل إنشاء وسائط إعالم مسعية بصرية مـن رؤيـة          . إحدى مسؤوليات الدولة  

وتدأب املؤسسة الوطنية لشؤون    . غري مسبوق يف تاريخ البلد    اً  الشعوب األصلية حدث  
الشعوب األصلية على تيسري إمكانية وصـول وسـائل تكنولوجيـا املعلومـات             

 جملس مشاركة الشعوب األصلية؛وب، بالتعاون مع واالتصاالت إىل هذه الشع

 اليت  )٥٥(أُنشئت إدارة دعم حقوق الشعوب األصلية     :  الشعوب األصلية  حقوقدعم   •
  يف السياسات العامة اليت متّسها؛تناط هبا مبهمة تعزيز مشاركة الشعوب األصلية

بيعية اليت ُتناط هبا    أُنشئت إدارة الشعوب األصلية واملوارد الط     :  الطبيعية واملواردالبيئة   •
حترام أولوياهتـا   مهمة ضمان إدارة أراضي الشعوب األصلية ومواردها الطبيعية مع ا         

  ورؤيتها الكونية؛
يعترف الدستور الوطين باحلق يف احليازة وامللكيـة اجملتمعيـة لألراضـي        : األراضي •

فورموسـا،  باجملتمعات احمللية للشعوب األصلية، وألراضي حمافظات       اً  املأهولة تقليدي 
وتشاكو، وتشوبوت، ونيْوكني، وتوكومان، وبوينوس آيرس، وإنتري رّيوس، ورّيو         

ويشكل هذا االعتراف، فضالً عن استشارة الـشعوب األصـلية          . نيجرو، وسالتا 
ومن هنا جاء اعتماد    . ٢٠٠٣يتعلق باملصاحل اليت متّسها، سياسة دولة منذ عام          فيما

. ٢٠١٣ حىت عـام     ٢٦٥٥٤وجب القانون    ومتديد مدة نفاذه مب    ٢٦١٦٠القانون  
ـ  اً،وينص هذان القانونان على إجراء مسح حلدود األراضي املأهولة تقليدي           اً، وحالي

وُيهيئ هذان الصكّان القانونيـان   . وبصفة عامة، باجملتمعات احمللية للشعوب األصلية     
ـ            ها األحوالَ لتنظيم اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية وضـمان حيازهتـا وملكيت

وقد أُحرز تقدم كبري فيما يتعلق مبسح أراضي اجملتمعات احمللية للشعوب           . ألراضيها
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فحـىت  (األصلية، أي إجراء مسح تقين وقانوين وعقاري لوضع األراضي املأهولـة            
 ١٥/١٨ ُمسحت مخسة ماليني هكتار من األراضي مـن أصـل            ٢٠١٢مايو  /أيار

ن اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية     مهما م اً  كما يالَحظ أن عدد    ).مأهولةاً  هكتار
وجيري، يف  .  جمتمعات ٣٠٥مير بعملية تنظيم جمتمعي؛ إذ ُمسحت حىت اآلن أراضي          

الوقت نفسه، إعداد صكوك ملكية أراضي اجملتمعات احمللية، عن طريق أعمال جلنة            
تضم ممثلني للشعوب األصلية، وقد أعّدت هذه اللجنة مسودة مشروع قانون هبـذا             

 املوحَّد، الـذي ُعـرض يف       املدينويتوخى مشروع القانون املعدِّل للقانون      . الشأن
 .  على الكونغرس، مسألة ملكية الشعوب األصلية٢٠١٢مارس /آذار

وتعمل املؤسسة الوطنية لشؤون الشعوب األصلية على تنفيذ اخلـدمات القانونيـة              -١٢١
ة توفري خدمة الدفاع القـانوين      للشعوب األصلية، ليشكّل بذلك استجابةً سياسية إىل ضرور       

وُتنفـذ  . الفعال وتعزيز تنظيم اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية يف مواجهة انتهاك حقوقها          
توفري خدمة املرافقة جملتمعات حملية بعينها وتقدمي إعانات        ) أ(: اخلدمات القانونية بطريقتني مها   

جة الثانية تشكل نـواة جملتمعـات   تقدمي إعانات لتنظيمات من األراضي من الدر     ) ب(هلا؛ و 
  .حملية من نفس الشعب

ـ              -١٢٢ اً كما تتدخل املؤسسة الوطنية لشؤون الشعوب األصلية يف حاالٍت متـّس حقوق
فعلـى سـبيل    . أخرى، كاحلق يف املشاركة يف إدارة املوارد الطبيعية، ضمن حاالت أخرى          

تقدمي املشورة له بشأن انفجار     ب(املثال، تدخلت املؤسسة يف جمتمع ليموناو يف سانتا كروث          
بتعزيز اجملتمع احمللي والوساطة يف الصراعات      (؛ وجمتمع مّياكيو يف نيْوكني      )منجم يورانيوم فيه  

؛ )فيما يتعلق باحلق يف ملكية أراضـي لـوف        (؛ ولوف أنتْيكو يف تشوبوت      )اجملتمعية احمللية 
؛ وجمتمع كوستا دي ليبـا يف       )ضيفيما يتعلق باحلق يف ملكية األرا     (وجمتمع بويلتا ديل رّيو     

؛ وجمتمع تيويلتـشي    )بتعزيز اجملتمع احمللي والوساطة يف الصراعات اجملتمعية احمللية       (تشوبوت  
بتعزيز اجملتمع احمللي، وتقدمي التدريب، والوساطة يف الصراعات        (سْيّرا دي تيكا يف تشوبوت      

  .)٥٦()اجملتمعية احمللية

اض الـدوري   يف متابعة عملية االسـتعر    اً  اً منهجي إدماج منظور جنساين إدماج     -طاء  
  )١٨التوصية (الشامل 

فحسب، بل لقد سعى أيضاً إىل ضم فئـات         اً  جنسانياً  ال يشمل هذا التقرير منظور      -١٢٣
األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واألطفال واملراهقني من اجلنسني؛ والكبار البالغني؛ ومجاعة املثليات           

وية اجلنسية ومزدوجي امليل اجلنسي، من بني فئـات سـكانية           ومغايري اهل اً  واملثليني جنسي 
  .أخرى
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  )١٩التوصية (توزيع املوارد  وذاءحق اإلنسان يف الغ  -ياء  
  :هتدف اخلطة الوطنية لألمن الغذائي إىل حتقيق ما يلي  -١٢٤
تقدمي املساعدة الغذائية إىل األسر اليت تعاين من ضعف وضعها االجتمـاعي، عـن               •

 غذية األساسية أو الكوبونات أو البطاقات املغناطيسية لشرائها؛طريق توزيع األ

وتيسري اإلنتاج الذايت لألغذية واملعدات لألسر ومراكز املساعدة على حـد سـواء              •
وتيسري حتقيق اكتفائهما الذايت من     ) دور اإلطعام، واملراكز اجملتمعية، واملدارس، إخل     (

 األغذية الطازجة؛

 أحوال النظافة الصحية يف دور اإلطعام اجملتمعية؛وحتسني األحوال األمنية و •

 وحفز الالمركزية إدارة األموال املخصصة هلذا الغرض؛ •

واختاذ إجراءات يف جماالت التوعية الغذائية، والعناية بالصحة، ودعم األسرة يف جمايل             •
 . أسرة١ ٨٠٠ ٠٠٠إىل حنو اً ويصل هذا املكّمل الغذائي سنوي. التغذية ومنو الطفل

اإلعانة الشاملة عن كل طفل مـن        نظام   ٢٠٠٩عالوةً على ذلك، أُنشئ منذ عام       و  -١٢٥
 الذي يتألف من بدلٍ نقديٍ شهري غري قائم على دفع اشتراكات،            أجل احلماية االجتماعية،  

ُيصرف إىل أحد الوالدين العاملْين يف سوق العمل غري الرمسي أو العاطلْين الذْين ال حيـصالن       
وقد ارتفعت نسبة االلتحـاق     . اعي آخر ولديهم أبناء، مخسة حبد أقصى      أي استحقاق اجتم  

 .)٥٧( يف املائة منذ بدء نفاذ هذا النظام٢٥باملدرسة بنسبة 

اإلعانة الشاملة للحمل من أجل احلماية      ومن البدالت النقدية األخرى غري التعويضية         -١٢٦
سبوع الثاين عشر من احلمل حـىت       إىل املرأة احلامل منذ األ    اً   اليت ُتصرف شهري   االجتماعية،

وتستهدف هذه اإلعانة النساء احلوامل العاطالت أو العامالت بشكل         . الوالدة أو إهناء احلمل   
أو دافعات الـضرائب، أو العـامالت يف        " وظيفة مفتوحة "مؤقت بوصفهن حاصالت على     

تني األخريتني علـى    قطاع االقتصاد غري الرمسي أو يف اخلدمة املرتلية، على أن حيصلن يف احلال            
وُتطالَب النساء احلوامل بإجراء . مبلغٍ مايل مساوٍ للحد األدىن لألجور املعيشية املتغرية أو دونه  

  .  كي يتسىن هلن احلصول على هذا البدلخطة امليالدفحوصات املتابعة املقّررة يف 
إجنازاً غري "  ابننظام اإلعانة الشاملة عن كل"و" خطة امليالد"وقد شكّل التنسيق بني     -١٢٧

الندماجه املباشر بني سياسات حتويالت نقدية مرهونة اً مسبوق يف سياسة بلدنا الداخلية، نظر   
  .)٥٨()وفحوصات املتابعة واللقاحات الكاملة" خطة امليالد"التسجيل يف (بنتائج صحية 

  )٢٠التوصية  ()٥٩(اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان  -كاف  
التابعـة  " اخلطة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان       "٦٩٦/١٠سوم  أُنشئت مبوجب املر    -١٢٨

الختصاص أمانة حقوق اإلنسان بوصفها اجلهة املسؤولة عن عمليـة تنفيـذها ومتابعتـها              
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وقد أُدرجت التوصيات ذات الصلة يف مضمون املسودة احملدَّثـة    . ورصدها وحتديثها وإدارهتا  
ة يف  اضمان املساو : "، ومن ذلك مثالً   ملشروع اخلطة، بإفراد فصولٍ فيها تتناول مواضيع شىت       

وختليد الذكرى، ومواضيع   "،  "احلد من العنف وضمان االحتكام إىل القضاء      "، و "ظل التنوع 
، "تعميم احلقوق حنو حتقيق االندماج االجتماعي     "، و "احلقيقة والعدالة والسياسات التعويضية   

  .ضمن مواضيع أخرى

   وااللتزامات الطوعيةاتدهعتال  -الم  
مبراجع علـى   ثبتة  امل(عالوةً على االلتزامات الطوعية املذكورة يف الفقرات السابقة           -١٢٩

  :، فقد أَوىف البلد بااللتزامات التالية)النحو الواجب
، ٢٠٠٥/٦٦، مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان       ٢٠٠٥تسهم األرجنتني منذ عام      •

وهبذا، فقد  . ونشره عاملياً بذاته،    مستقالًاً  يف إنفاذ احلق يف معرفة احلقيقة بوصفه حق       
دفعت األرجنتني مبشاركتها يف اجمللس بسلسلٍة من القرارات، اعُتمدت كلها بتوافق           

، اعُتمـد يف إطـار اجمللـس املـشار إليـه            ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤ويف  . اآلراء
مث يف  .  الذي يسلّم بأمهية احترام احلق يف معرفة احلقيقـة وكفالتـه           ٩٩/١١ القرار

 الذي يتيح إحـراز تقـدمٍ يف        ١٢/١٢، اعُتمد القرار    ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
كما انطوى التزام بالدنا بتعزيز احلق يف معرفة احلقيقة على حفـز            . توطيد هذا احلق  

إنشاء والية املقّرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلـرب وضـمانات عـدم            
 مبوجب  ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٦  التكرار، واملشاركة يف اعتمادها، وقد أُنشئت يف      

وترتبط هذه اآللية اخلاصة ارتباطاً وثيقاً بقضايا مكافحة اإلفالت من          . ١٨/٧القرار  
 ؛)٦٠(العقاب، والبحث عن احلقيقة، واالحتكام إىل العدالة

وقد سعت األرجنتني إىل إنشاء هيئة يف إطار السوق املشتركة لبلـدان املخـروط               •
السياسات العامة حلقوق اإلنسان، تعمل بوصفها هيئـةً        اجلنويب، أال وهي مؤسسة     

 ؛)٦١(للتعاون التقين وحبث وتنسيق السياسات العامة لبلدان هذه الكتلة الدولية

نافذة وُمطّبقة بكفاءة منذ    " حنو خطة وطنية ملكافحة التمييز    " اخلطة املعنونة    ال تزال و •
راهيـة األجانـب     عن طريق املؤسسة الوطنية ملكافحـة التمييـز وك         ٢٠٠٥عام  

. والعنصرية، وحتدِّد هذه اخلطة النماذج والسياسات العامة الرامية إىل مكافحة التمييز
وقد نّسقت جلنة السياسات العامة املناِهضة للتمييز العمل على بدء تنفيـذ خمطـط              
للتنظيم املؤسسي يتيح تطبيق اخلطة املشار إليها ومتابعتها واإلشراف عليهـا علـى             

  .)٦٢(ادي وعلى حنو تشاركيالصعيد االحت
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  التحديات والقيود  -خامساً  
فيما يتعلق بإعداد هذا التقرير، فعلى الرغم مما شهده من تفاعلٍ بني الكيانات الوطنية     -١٣٠

املتعددة اليت أسهمت يف إعداده بتقدمي املعلومات، تبقى مسألة مدى مالءمة التفاعل مع عدد              
ويف هذا الـسياق، ومـع      . وحةً لدورة االستعراض املقبلة   أكرب من اهليئات يف احملافظات مطر     

 يف البلد تعمل بوصفها ملتقياٍت على الصعيد الوطين وعلى صـعيد            )٦٣(وجود جمالس احتادية  
احملافظات ينصّب عملها على مواضيع ذات اهتمام مشترك، يكمن التحدي املاثل أمامنـا يف              

أجل تعزيز الفائدة منها واالتفـاق علـى        زيادة مستوى العمل التعاوين مع هذه اجملالس من         
  .سياسات مشتركة

  االستنتاج  -سادساً  
يعكس هذا التقرير ما أحرزته بالدنا من مظاهر تقدم يف شىت أرجائها دفاعـاً عـن           -١٣١

حقوق اإلنسان وتعزيزاً هلا، وما نفذته من توصيات مقدمة إليها والتزامات طوعية قطعتـها              
ويف الوقت نفسه، تعي األرجنتني أنه على الرغم مما حققته من           . على نفسها يف التقرير األول    

إجنازات، إال أهنا ال تزال تواجه بعض التحديات اليت يتعّين عليها التعامل معها مـن أجـل                 
التغلب عليها وحتقيق فعالية إنفاذ مجيع حقوق اإلنسان على حنو كامل ودون متييـز، وهـو                

  .ن أجل الوفاء مبا تعّهدت به من التزاماتسيدفعها إىل مواصلة العمل بدأب م ما

 Notes 
1 Adicionalmente, funcionarios del gobierno argentino asistieron al Seminario EPU, Preparación del 

Segundo Ciclo que tuvo lugar en Madrid, España en septiembre de 2011, organizado por la 
OACDH. 

2 Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Subsecretaría de Gestión Penitenciaria; Dirección 
Nacional de Política Criminal; Servicio Penitenciario Federal; Instituto Nacional contra la 
Discriminación; Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación: Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos; Dirección de 
Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos; Centro 
de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”. Del 
Ministerio Público de Defensa: Defensoría General de La Nación, del Ministerio de Salud de la 
Nación: Programa de Salud y Derechos Humanos, de Presidencia de la Nación: Comisión 
Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), del Ministry 
of Security: National Human Rights Directorate. 

3 Ver Informe EPU 1er. Ciclo. 
4 Comité de Derechos Humanos, Comité de los Derechos del Niño, Comité para la Eliminación de 

la Discriminación Racial, Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, Comité contra la Tortura y Comité contra la Desaparición Forzada. 

5 Ver párrafo 66 del Informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU de Argentina (A/HCR/8/34) 1er. Ciclo. 
6 Actualmente a consideración de la Cámara de Diputados de la Nación, tras haber logrado la media 

sanción en la Cámara de Senadores de la Nación en julio de 2012. Ver párrafo 67 del Grupo de 
Trabajo sobre el EPU de Argentina (A/HCR/8/34) 1er. Ciclo. 
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7 A través de la jubilación para amas de casa, jubilación anticipada para desocupados que aún no 
cumpliendo con la edad jubilatoria, cuenten con los 30 años de aportes requeridos y jubilación 
automática para trabajadores autónomos. 

8 Act No. 26.432/2008. 
9 Act No. 26.639/2010: la ley establece los de presupuestos mínimos para la protección de los 

glaciares y el ambiente peri-glacial, con el fin de preservarlos como reservas estratégicas de 
recursos hídricos para el consumo humano y agrícola, la recarga de cuencas hidrográficas, la 
protección de la biodiversidad, y como fuente de información científica y atractivo turístico. 

10 Act No. 26.447/2009, modifica la ley 22.421 respecto de las autoridades de aplicación en Parques 
Nacionales, Monumentos Naturales, Reservas Nacionales, y áreas sujetas a la Administración de 
Parques Nacionales, en lo concerniente a la conservación, protección y manejo de la fauna 
silvestre. 

11 El Plan se articula en cuatro ejes estratégicos de acción: Red Federal de Cultura Digital; 
Infraestructura Cultural; Promoción y Estímulo a la Innovación en las Artes y las Industrias 
Culturales; y administración del Centro Cultural Bicentenario. 

12 Puede consultarse en el sitio Web de Conadis: www.conadis.gov.ar. 
13 La campaña fue difundida en la televisión pública, diarios, vía pública y radio. Su realización fue 

el fruto del trabajo conjunto entre la Secretaria de Comunicación Pública de la Nación y 
Co.Na.Dis. Puede consultarse en: http://www.conadis.gov.ar/. 

14 A Título de ejemplo se puede mencionar los Programas: Ciudades Libres de Discriminación; 
Comunas Libres de Discriminación; observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión; 
Programa Nacional Formación de Formadores; Programa Derechos y Diversidad Sexual; Paridad 
Laboral Entre Mujeres Y Varones; Promoción de la Diversidad en la Educación; Privados/as de la 
Libertad; Migrantes, Derechos Humanos y no Discriminación, entre otros.  

15 Iniciativa lanzada en 2009 por el INADI en forma coordinada con el Consejo Nacional de las 
Mujeres, la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública y la Comisión Tripartita de igualdad de 
oportunidades entre varones y mujeres en el mundo laboral. 

16 Resoluciones ministeriales N° 58/11; 469/11; 472/11, 1079/11 entre otras. 
17 Mediante Resolución Ministerial 1181/2011. 
18 Act No. 25.871, Act No. de Migraciones, establece los objetivos de la política migratoria argentina 

basada en nuestra realidad histórica, geográfica, económica y en el contexto de integración 
regional, a la luz de una tradición de país receptor de migrantes. La norma crea los mecanismos 
para acceder a la regularidad migratoria y prevé, entre otras medidas, el derecho a la salud y la 
educación de los habitantes extranjeros, aun en el caso de que se encuentren en situación 
migratoria irregular.  

19 Ver MERCOSUR RMI/DI No. 1/08. 
20 “Las Víctimas contra las Violencias”; “Brigada Niñ@s”; “Brigada Móvil de Intervención en 

Urgencias con Víctimas de Delitos Sexuales”; “Programa Nacional de Protección de Testigos”; 
“Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata”. Se 
han establecido en el ámbito de todas las fuerzas de seguridad federales unidades específicas para 
la prevención e investigación del delito de trata de personas. Funciona asimismo una Unidad 
Especial para la Promoción de la Erradicación de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y 
Adolescentes y un Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños y de los 
Delitos contra su Identidad, en cuya órbita funciona el Registro Nacional de Información de 
Personas Menores Extraviadas.  

21 A este fin la UFASE celebró convenios con las oficinas de género dependientes de la Supreme 
Court con el objeto de elaborar de manera conjunta una “Guía de trabajo en talleres sobre género y 
trata de personas con fines de explotación sexual” para capacitar a actores y operadores judiciales.  

22 Ver anexo.  
23 Asimismo, se desarrollan las denominadas “Mesas Provinciales”, como espacios de trabajo 

interjurisdiccional e interinstitucional, articulados para la incorporación de la perspectiva de 
género en la política pública.  
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24 Mediante los talleres se busca, generar espacios de reflexión y debate en torno a las temáticas que 
afectan las mujeres. Hasta el momento se han realizado 150 talleres con la participación de 16.000 
personas.  

25 Datos relevados de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones 
a los DDHH cometidas durante el terrorismo de Estado del MPF, a junio 2012. 

26 Mediante Acordada Nº 42/08.  
27 Datos a febrero de 2012.  
28 Resolución Ministerial 181/2011.  
29 Resolución Ministerial 166/2011.  
30 Resolución Ministerial 544/2011.  
31 Por Resolución Ministerial Nº 328/2009 se transfirió al ámbito del Programa de Verdad y Justicia 

del Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH de la Nación.  
32 Mediante Decree No. 141/2011.  
33 En construcción se encuentra la Unidad Centro Federal de Cuyo en Mendoza (536 plazas). En 

Licitación: Complejo Federal de Condenados de Agote en Mercedes, Bs. As. (1584 plazas).  
34 Se puede mencionar tareas ambientales varias en Unidad n°3 y 31 de Ezeiza, Red contra incendio 

y salidas de emergencia en la Unidad n°7 de Chaco, otras se están licitando.  
35 Entre ellos se encontraban: Brasil, Uruguay, Cuba, España, EEUU, Canadá.  
36 Con la participación de programas de Ministerio de Salud de la Nación: Programa de Salud en 

Contextos de Encierro, Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, Programa Nacional de 
Prevención de Cáncer Cérvico Uterino, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable, Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, Dirección de Sida y 
Enfermedades de Transmisión Sexual.  

37 El Consejo está integrado por organizaciones gubernamentales y ONGs, y busca analizar la 
situación de las mujeres en contextos de encierro y proponer medidas tendientes a alcanzar un trato 
equitativo y no discriminatorio.  

38 Resolución M.J.S.y D.H. N° 1.203 de fecha 18 de mayo de 2010.  
39 Extendido hasta el 2011.  
40 Act No. N°22117 y sus modificatorias. 
41 Como resultado de estas audiencias: se ha logrado la conformación de una Mesa de Trabajo para 

elaborar un marco regulatorio del Resguardo de Integridad Física (RIF), la adopción y 
homologación del “Protocolo para prevenir y resolver situaciones de violencia en unidades de 
jóvenes adultos”, y la elaboración de un “Protocolo de Manipulación y Control de Alimentos”. 

42 La Secretaría de DDHH, la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, el Consejo Federal 
de DDHH, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, entre otros. 

43 Ver compromiso voluntario, párr. 70 del Informe del Grupo de trabajo sobre el Universal periodic 
review de Argentina, 2008. 

44 Act No. 6483. 
45 Act No. 4621. 
46 Act No. 8284. 
47 que funciona en el ámbito de la Defensoría General. 
48 Mediante la Resolución Nº 2208/08. 
49 Resolución ministerial MS 611/2011. 
50 Por ejemplo: Provincia de Santa Fe (Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario); 

Provincia de Salta (Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Act No. Penal) Santiago del 
Estero; Provincia de Buenos Aires (Unidad de Atención en Conflictos Juveniles de La Plata). 

51 En el Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente Niñ@Sur, se esta abordando la adecuación 
legislativa de la normativa interna de cada uno de los Estados a la Convención. Se ha llevado 
adelante la sistematización de información que conforma la Base de Datos Legislativa del 
MERCOSUR y Estados Asociados relativa a Trata, Tráfico, Explotación Sexual y Venta de Niños, 
y a la temática de Justicia Penal Juvenil. 
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52 Resolución Nacional Nº 578/2008. 
53 Las características más salientes de los proyectos con estado parlamentario son: se trata de leyes de 

mínima intervención, conforme a un derecho penal mínimo; que respetan las garantías procesales 
y sustantivas; que tienden a la implementación de un sistema de justicia restaurativa o reparadora y 
un alejamiento de la justicia retributiva; que regulan institutos de desjudicialización del conflicto 
mediante herramientas tales como la conciliación, la mediación, el principio de oportunidad 
reglado, etc.; que incluyen un fuerte componente de sanciones no privativas de la libertad con la 
reparación del daño causado y la prestación de servicios a la comunidad, entre otras; y que sólo 
establecen la privación de la libertad para los delitos graves taxativamente enumerados, por tiempo 
determinado, y sólo cuando no resulte posible aplicar otras medidas. 

54 Río Negro, Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Chaco, Chubut, Salta. 
55 Creada mediante el Decree No. 702/2010. 
56 Entre otros también se puede mencionar la Comunidad Motoco Cárdenas de Chubut (dictamen 

sobre la retroversión de los títulos individuales); Comunidad Catalán, Puel y Confederación 
Mapuche de Neuquén (presentación de amicuscuriae fundamentando el derecho a la consulta ante 
la disposición que crea un Municipio en territorios comunitarios); Comunidad del Pueblo 
KollaTinkunaku de Salta (definición del sujeto de derecho en la ley Nº 24.242); Comunidad 
Campo de la Cruz de Buenos Aires (declaración de área protegida del territorio); comunidad 
Paisman Vera de Santa Cruz (fortalecimiento comunitario y mediación en el conflicto 
comunitario); Comunidad La Primavera en la provincia de Formosa (fortalecimiento comunitario, 
mediación en el conflicto comunitario y contacto con las autoridades provinciales 
correspondientes). 

57 http://www.presidencia.gov.ar/component/content/article/102-obra-de-gobierno/1307-inclusion. 
58 Fueron identificados 230.000 niños/niñas menores de 6 años que aún no estaban generando el 

cobro de la AUH por no integrar ninguna de las bases o padrones que utilizó la ANSES para 
identificar a los potenciales titulares de la AUH. 

59 Ver párrafo 70 del Informe EPU 1er. Ciclo. 
60 Ver párrafo 68 del Informe EPU 1er. Ciclo. 
61 Ver párrafo 69 del Informe EPU 1er. Ciclo. 
62 Ver párrafo 70 del Informe EPU 1er. Ciclo. 
63 Ejemplos de los consejos federales existentes son: derechos humanos, educación, adultos mayores, 

discapacidad, ambiente, niñez, adolescencia y familia, mujer, entre otros. Para mayor información 
ver la página www.sgp.gov.ar. 

        


