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 املنهجية -أوالً  
أعددددت هدددذا التقريدددر ؤدارة الشدددةون القانونيدددة املعنيدددة ةقدددوة اقنسدددان التا عدددة ألماندددة  قدددوة  -١

 ةون العبادة.ارجية وشو قوة اقنسان، ومديرية  قوة اقنسان يف وزارة اخلاقنسان، وزارة العدل 

 اإلطار املعياري -اثنياً  

 املعاهدات  
  ملوحددد  : تعدددديل الدو دددة املددددول عودددي  روتوكدددول كيوتدددو ا٢٧١3٧القدددانون ر دددم

 ؛تحدة اقطارية  شأن تغري املناخابتفا ية األمم امل
 ؛انغواياعتماد  روتوكول : ٢٧٢4٦ القانون ر م 
  س ربم يف ابريدد: اعتمداد اتفدداة ابريدس  شددأن تغدري املندداخ، املد٢٧٢٧٠القدانون ر ددم

 ؛٢٠١5 كانون األول/ديسمرب  ١٢يف 
  الدولية. : تعديل نظام روما األساسي لومحكمة اجلنائية٢٧3١8القانون ر م 

 القوانني  
  ؛خلاص  عقود عمل العمال املنزليني: النظام ا٢٦844القانون ر م 
  مكدددددددررا   ١48: يعددددددددل  دددددددانون العقدددددددوابت الدددددددوط   املدددددددادة ٢٦84٧القدددددددانون ،)

 ؛استغالل عمل األطفال
  ؛شخاص،  شأن االجتار ابأل٢٦3٦4 م : يعدل القانون ر ٢٦84٢القانون ر م 
  ؛نزلينيخلاص  عقود عمل العمال امل: النظام ا٢٦844القانون الوط  ر م 
  ؛انثالوط ، جرمية  تل اقعقوابت : يعدل  انون ال٢٦٧9١القانون ر م 
  ؛"م الوط  ملكافحة العنف املةسسي: ينشئ "اليو ٢٦8١١القانون ر م 
  ضدددرو   : ينشدددئ النظدددام الدددوط  ملندددري التعدددذي  وغدددريه مدددن٢٦8٢٧القدددانون ر دددم

  ؛قاسية أو الالؤنسانية أو املهينةاملعاموة ال

  ئي لقضددااز : الدددول الدددميقراطي واملتسدداوي ملددو في اجلهددا٢٦8٦١القددانون ر ددم
 ؛الوط  واالدعاء العام الوط 

  ؛دة طبية: القانون املتعو  ابقجنا  مبساع٢٦8٦٢القانون ر م 
  ة ائم املرتكبددجلددر : السدد ل الددوط  لوبيدداانت اجلينيددة املتعودد  اب٢٦8٧9القددانون ر ددم

 ؛ضد السالمة اجلنسية
  ؛ي التعايش يف املةسسات التعويمية: يش ري عو٢٦89٢القانون ر م 
  وكيددددة  الددددة الئددددوارت فيمددددا يتعودددد  مب ٢٠١٧: ميدددددد  دددد  ٢٦894القدددانون ر ددددم

 ؛يةجملتمعات احملوية لوشعو  األصوا األراضي اليت تشغوها تقويداي  
  ؛ط القانون املدين والت اري الو  : يعتمد مبوجبه٢٦994القانون ر م 
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  ١3١ادة يد   املد: يعدل مبوجبه  دانون العقدوابت األرجنت٢٦9٠4القانون ر م ،)
 ؛جرمية اقغواء

  ؛جرب الس ناء السياسيني السا قني : نظام٢٦9١3القانون ر م 
  ؛ملنزلينياابلعمل الالئ  لوعمال  : االتفا ية املتعوقة٢٦9٢١القانون ر م 
  ؛ضاءموة لومستفيدين من زراعة األع: احلماية الشا٢٦9٢8القانون ر م 
  اجملدداين  اهلاتفيدة الددوط : الصدندوة اخلدداص وودس املسدداعدة٢٧٠39القدانون ر ددم 

 ؛"، العنف اجلنساين١44"
  اص يددددة  قددددوة األشددددخ: حيدددددد الصددددفة الدسددددتورية التفا ٢٧٠44القددددانون ر ددددم

 ؛اقعا ة ذوي
  ؛ ري سنواتلزامي لألطفال ذوي األر : التعويم األويل اق٢٧٠45القانون ر م 
  ؛واملراهقنيفال تغالل اجلنسي لألط: االلتزام إبشهار منري االس٢٧٠4٦القانون ر م 
  ؛اجملوس التشريعي االحتادي لوصحة : ؤنشاء٢٧٠54القانون ر م 
  ؛الوكالة االحتادية لالستخبارات: ؤنشاء ٢٧١٢٦القانون ر م 
 ؛: الو اية من االنتحار٢٧١3٠ر م  القانون 
  يدددددة الدددددوط  راءات اجلنائ: التنفيدددددذ التددددددراي لقدددددانون اقجددددد٢٧١5٠القدددددانون ر دددددم

 ؛٢٧٠٦3 ر م
 ؛سمية  ضاة  ديوني يف جموس القضاءت ٢٧١45 القانون ر م 
  ؛ة والوطنيةالحتادي: تنظيم واوتصاصات العدالة اجلنائية ا٢٧١4٦القانون ر م 
  ؛القانوين األساسي لونيا ة العامة: ٢٧١48القانون ر م 
  م املرتكبدة  اجلدرائ:  ظر الصدف  والعفدو ويفيدف العقو دة يف٢٧١5٦القانون ر م

 ؛ضد اقنسانية
  ؛م الوط  ملكافحة العنف اجلنساين: اليو ٢٧١٧٦ن ر م القانو 
  ؛حملكمة العوياالقضائية أمام ا : حتديد مهام حمامي املساعدة٢٧١83القانون ر م 
  ؛هيئة حمامي ضحااي العنف اجلنساين: ؤنشاء ٢٧٢١٠القانون ر م 
 ؛: املساواة يف التعويم٢٧٢34ر م  القانون 
  لديدددددة وتددددددا ري الوا االتفا يدددددة املتعوقدددددة ابملسدددددةولية: اعتمددددداد ٢٧٢3٧القدددددانون ر دددددم

 ؛األطفال محاية
  ؛جلربياوح  ابتفا ية العمل : اعتماد الربوتوكول امل٢٧٢5٢القانون ر م 
  وأصددحا   اعدددين: الددربانما الددوط  لو ددرب التددار ي لومتق٢٧٢٦٠القددانون ر ددم

 ؛املعاشات التقاعدية
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  ؛ت التوبس(اجلنائية الوط    اال : يعدل  انون اقجراءات٢٧٢٧٢القانون ر م 
  ؛صول ؤىل املعوومات العامةو   يف ال: احل٢٧٢٧5القانون ر م 
  ؛راتالعقوابت الوط ، تعاطي املخد: تعديل  انون ٢٧3٠٢القانون ر م 
  ؛ئ "العقوابت الوط ،  انون "التا: تعديل  انون ٢٧3٠4القانون ر م 
  ؛ضي الوا ديئات القضائية ذات القا: تو يد احملاكم واهل٢٧3٠8القانون ر م 
  لددذين  دداتووا اوئددة التددأمني االسددتثنائية لو نددود السددا قني : ٢٧3٢9القددانون ر ددم

 ؛يف جزر فوكالند  مالفيناس(
  ؛ تمديد  الة الئوارت االجتماعية :٢٧345القانون ر م 
  مكددددررا   94: املعدددددل لقددددانون العقددددوابت الددددوط   املددددادة ٢٧34٧القددددانون ر ددددم )

 ؛اجلرائم املرتكبة ضد احلياة شأن 
  ؛الئيب لوقن االستخدام : ٢٧35٠القانون ر م 
  شدددأن  (١١9: املعددددل لقدددانون العقدددوابت الدددوط   املدددادة ٢٧35٢القدددانون ر دددم 

 ؛االعتداء اجلنسي عوي القصر
  ضددددد  اجلددددرائميف  دددداالت  ١يف  ٢: تقييددددد تئبيدددد   ددددانون ٢٧3٦٢القددددانون ر ددددم

 ؛ة أو جرائم احلر اقابدة اجلماعياقنسانية أو 
  مكدددررا   ٧٠٠: املعددددل لوقدددانون املددددين والت ددداري  املدددادة ٢٧3٦3القدددانون ر دددم) 

 الت ريد من املسةولية الوالدية.  شأن

 اإلطار املؤسسي  
، عددل  دانون الدوزارات  يد  (٢ 5١3/٢٠١٧واملرسدوم  (١ ١3/٢٠١5 صدور املرسوم  -٢

 .ين وزيرا  مسةولية رئيس ديوان احلكومة وعشر أصبحت اخلئة االسرتاتي ية الوطنية من 
وزارة  قدددوة اقنسدددان والتعدديدددة  وأنشددئت داودددل وزارة  قدددوة اقنسدددان، املسددماة  اليدددا   -3

 .(3 الثقافية، مديرايت جديدة
 .٢٦١83من مخسة أعضاء، عوي حنو ما ينص عويه القانون ر م  تتألف احملكمة العويا  اليا   -4

 اتمتابعة التوصي -اثلثاً  
، ٤-99، و٣-99، و2-99، و1-99االلتزامررررررررات الدوليررررررررة  التوصرررررررريات  -ألف 

 (2٣-99، و22-99و
صد ت األرجنتدني عودي اتفا يدة وفدال  داالت انعددام اجلنسدية، واتفا يدة منظمدة العمدل  -5

  قوة الئفدل  شدأن ، وعوي الربوتوكول االوتياري املوح  ابتفا ية٢٠١4عام  ١89الدولية ر م 
 .٢٠١5واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اقاب ية عام  يري األطفال 
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وعودددي الدددرغم مدددن عددددم التصددددي  عودددي االتفا يدددة اقطاريدددة  شدددأن مكافحدددة التبددد ، يدددنظم  -٦
الدعايددددة لومنت دددددات املعدددددة مددددن التبددددد  والددددرتويا هلدددددا  (4 (٢٠١١ ٢٦٦8٧قددددانون الددددوط  ر دددددم ال

 ية. ت عويها االتفا ية اقطار واستهالكها مري أوذ القيود واحملظورات اليت نص
وفيمددددا يتعودددد  ابالتفا يددددة الدوليددددة حلمايددددة ءيددددري األشددددخاص مددددن االوتفدددداء القسددددري، ردت  -٧

 ي.االت االوتفاء القسر عوي املال ظات اخلتامية لو نة املعنية ة ٢٠١5األرجنتني يف نيسان/أ ريل 
 ةددداالت االوتفددداء القسدددري مدددري الفريددد  العامدددل املعددد  كدددامال    وتتعددداون األرجنتدددني تعددداوان   -8
لقسددري يف  ددوينس لوفريدد  العامددل املعدد  ابالوتفدداء ا ١٠5غددري الئددوعي. و ددد عقدددت الدددورة  أو

 .٢٠١5آيرس عام 
لوفريد  العامدل املعد  ابال ت داز التعسدفي  ١٠9الددورة تئوبات وردت األرجنتني عوي م -9

رانما  ددعوومددات أعدددها تتضددمن م ٢٠١٧، وأرسددوت تقددارير حمدثددة عددام ٢٠١٦يف آ /أغسددئس 
 الس ل املو د لضحااي ؤرها  الدولة.

ويعددد احلددوار املةسسددي والددوط  لوضددري وتنفيددذ السياسددات العامددة مددن أهدددا  العمددل مددن  -١٠
 أجل حتقي  نتائا ذات أمهية اجتماعية.

 :(5 وفيما يوي  عال أمثوة ما جرى تنفيذه -١١
 يدددة فري احلماابألشدددخاص وتدددو  اجتمددداا "اجملودددس االحتدددادي الثالددد  ملكافحدددة االجتدددار

: تتمثل مهمة هذا اجملودس يف تصدميم وئدة عمدل ملكافحدة (٦ واملساعدة لوضحااي"
ودس، كت يف اجملاالجتار ابألشخاص، ةيد  يرصدد تنفيدذ املعدايري القائمدة. و دد شدار 

 ؛مات غري  كومية هلا صوة ابملشكوةمنظ 3مري    الكالم والتصويت، 
  لعامدة(: كاندت  الوصول ؤىل املعوومدات ا ٢5٢٧5ر م الالئحة التنفيذية لوقانون

ودي نظدر عنتي ة العديد مدن املنا شدات واملشداورات العامدة الديت وضدعت عرضدت 
 ؛اجة ؤىل تنظيم  عال جوان  القانوناجملتمري املدين مسألة احل

  خلاصدة االدرباما اجملوس الوط  لومرأة: يعمل مدن ودالل مديريدة التسديري اقداري و
ةسسدي لر س املاؤىل تعزيز  ات اجملتمري املدين واجملتمري ككل، سعيا   دعم من منظم

ات عوومدات ذاملشرتك  ني الو ان عوي مستويي املقاطعات والبوددايت، ونشدر امل
 الصوة ةقوة املرأة، والرتويا لور س مري املةسسات األكادميية.

، ٧٤-99، و2٠-99، و11-99، و1٠-99، و8-99األطفررا)  التوصرريات  -ابء 
 (٧5-99و
لدى معظم املقاطعات األرجنتينية  وانني واصة ابحلماية الشاموة لألطفال. ولبعضدها لدوائ   -١٢

 .قانون العقوابتزعومني لؤجرائية حمددة  شأن اقجراءات اخلاصة ابأل داث املخالفني واملخالفني امل
ضرورة تددري  وينئوي تعزيز نظام محاية احلقوة لكل والية من الوالايت القضائية عوي  -١3

ن أل ددداث مددمشددغوي الددنظم ووضددري  روتوكددوالت لوتدددول، تدددما نظددم احلمايددة مددري نظددام  ضدداء ا
 هم.أجل ضمان اتباا هنا شامل ؤزاء احلقوة والضماانت املكفولة لألطفال وأسر 
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ؤىل   شددأن احلمايددة الشدداموة حلقددوة األطفددال واملددراهقني جنبددا   ٢٦٠٦١ويوجددد القددانون ر ددم  -١4
منهدا عودي  دانون  ٢3 والية  ضدائية يف األرجنتدني، تتدوفر ٢4 املقاطعات. ومن  ني جن  مري  وانني

 وتيارية.كوالت االؤ ويمي واص هبا وتتقيد ابلقانون الوط ، واتفا ية  قوة الئفل، والربوتو 
 وؤداراي   و د أنشأت ءيري الوالايت القضائية نظامها لوحمايدة الشداموة لوحقدوة مةسسديا   -١5

 م جماالت تدووها اخلاصة.إبعادة تنظي
واملقاطعات ومدينة  وينس آيرس ممثوة يف اجملوس االحتدادي لألطفدال واملدراهقني واألسدرة،  -١٦

ادي، وهو يد االحت ي  تنا ش وتصمم السياسات العامة اخلاصة ابألطفال واملراهقني عوي الصع
 .كاموهاالذي ينس  اقجراءات يف خمتوف البودايت واملناط  احملوية ويكفل ت

وتضري مقاطعات سانتياغو ديل ؤيسدرتو، وتشداكو، ونيدوكني، وتوكومدان، و رطبدة، وؤندرتي  -١٧
 وة، وتيدريا ديدلس املسدتقريوس، وسان لويس، وكااتماركا، وال ابمبا، وسانتا يف، ومدينة  دوينس آيدر 

 صصها.فويغو  راما ذات هنا متامكل وتنفذها من والل عمويات تدري  أفر تها وي
يف النظدددام احلدددايل  ٢٦٠٦١، أسدددفر تنفيدددذ القدددانون ر دددم ١٠-99فيمدددا يتعوددد  ابلتوصدددية و  -١8

 ٢٠١5داث عدام يني األ لوعدالة اجلنائية لأل داث عن النتائا التالية: كان عدد الس ناء اجلنائ
مدوا السدكان الدذين جميف املائدة مدن  ٠,١4مدراهقني يف ءيدري أحنداء اق وديم الدوط    3 9٠8يبو  

تبوددددد  و مدددددنهم عدددددن السادسدددددة عشدددددرة  4١٢سدددددنة(، تقدددددل أعمدددددار  ١٧و ١4مدددددارهم  دددددني تدددددرتاو  أع
ؤ امدددة  3١ مركدددز خمتودددف يف ١١8سدددنة. وتدددوزاا ؤيدددوا هم عودددي  ١٧و ١٦مدددا  دددني  3 49٦ أعمدددار

يف  ٢٢مرا بدة ورصدد    درانما ٢٦يف املائة من جمموا أمداكن اقيدواء(، و ٢٦,3اجتماعية تر وية  
 يف املائة(. 5١,٧ن من احلرية  مركز  رما ٦١املائة منها(، و

يف  9٧.٦لددرباما املرا بددة يف اق ودديم، فدد ن  وفيمددا يتعودد  ابلدددفاا، جتدددر اقشددارة ؤىل أندده وفقددا   -١9
يف مةسسدددات تقييدددد  يف املائدددة مدددن املدددراهقني 9٢,4املائدددة لدددديهم مسددداعدة  ضدددائية، يف  دددني يسدددتفيد 

عني يف أماكن احلرمان مدن ئة من املراهقني املوديف املا 9٠,٦احلرية من مساعدة  ضائية، كما يستفيد 
 دة  ضائية فنية.يف املائة من مساع 9٦,١9احلرية من مساعدة  ضائية. ووالصة القول، يستفيد 

/5CRC/C/ARG-6ولومزيد من املعوومات، ميكن الرجوا ؤىل التقرير  -٢٠
 ٧). 

 تسجيل املواليد  
سدنة فمدا فدوة، ينتمدون ؤىل  ١٢تبو  أعمدارهم  عد أن لو ظت  االت عديدة ملواطنني  -٢١

ذات الصدوة،  الوطنيدة الشعو  األصدوية   يتمكندوا مدن ؤثبدات هدويتهم  سدب  االفتقدار ؤىل الوثيقدة
 .(8 سنة ١٢طفال  ديثي الوالدة ؤىل غاية أنشئ نظام لتس يل والدات األ

(، ؤذ يدنص عودي ٢٦4١3ووضعت األرجنتني أجهزة متنقوة دائمة لوتوثيد   القدانون ر دم  -٢٢
الصدفة   يل، هدذهأن تسب  املديرية العامة،  ي  ال يوجد مو فون عموميون مسةولون عن التس

 عوي املسةولني احملويني و/أو تنشئ مكات  متنقوة لتس يل اقجراءات.
و دد  اجملوددس االحتددادي لألطفددال واملددراهقني واألسددرة املكوفددني ابلسدد ل عوددي التسدد يل  -٢3

ي؛ وطو  ؤىل املةسسات التعويمية أن تقدم معوومات عدن التسد يل؛ و د  عودي اقداري التوقائ
عدم عر وة احلد  يف التعوديم؛ وعودي اقعفداء مدن دفدري الرسدوم والغرامدات والتشد يري عودي املسداعدة 

 القانونية اجملانية لوحاالت اليت تتئو  التس يل القضائي.



A/HRC/WG.6/28/ARG/1 

7 GE.17-14656 

مدددن األهددددا  اق ائيدددة  5اهلدددد   الددديت تتعوددد   تحقيددد  ٢٠-99وفيمدددا يتعوددد  ابلتوصدددية  -٢4
 .٦لأللفية، يرجري ؤىل الفقرة 

 (19-99و ،18-99الفئات الضعيفة  التوصيتان  -جيم 

تقارير ؤىل الو نة املعنية ابلقضاء عوي التمييز ضد  ابلنظر ؤىل أن األرجنتني  د  دمت مةورا   -٢5
دية حلقدوة اال تصداملعنيدة اب، وجلنة القضاء عوي التمييز العنصري، وجلندة  قدوة الئفدل، والو ندة ااملرأة

 .٢٠١٢/٢٠١٦  الفرتةواالجتماعية والثقافية، يشار فيما يوي ؤىل  عال تدا ري احلماية البارزة يف
صددو  االعددرتا  ابلفددوارة وا ددرتام  قددوة الفئددات الضددعيفة، مددري  تقدددما  حتددرز األرجنتددني  -٢٦

 مراعاة واج  ضمان املساواة  ني ءيري الناس.
لاللتزامات املنبثقة عن الصكوك الدوليدة، وتوصديات هيئدات الر ا دة واالسدتعرا   وامتثاال   -٢٧

رتكددز وئددة ، ت٢٠3٠ مددري وئددة األمددم املتحدددة لوتنميددة املسددتدامة لعددام الدددوري الشددامل، وااشدديا  
 (٢٠١٧آلذار/مارس  RESOL-2017-174-APN-SECDHYPC#MJ العمل املتعوقة ةقوة اقنسان 
 عوي احملاور اخلمسة التالية:

 مشول اجلميري وعدم التمييز واملساواة؛  أ( 
 األمن العام وعدم وجود العنف؛   ( 
 الذاكرة واحلقيقة والعدالة وسياسات اجلرب؛  ج( 
 لوصول ؤىل احلقوة؛تعميم ا  د( 
 الثقافة املدنية وااللتزام ةقوة اقنسان. ( ه 

 األطفا)  
نفذت أمانة األطفال واملراهقني واألسدرة أنشدئة تددري   شدأن التحدول املةسسدي لفائددة  -٢8

، و ظيدت ابلقبدول ٢٦٠٦١هيئات ؤ ويمية، وذلك يف ؤطار معدايري احلمايدة الشداموة لوقدانون ر دم 
 املقاطعات. عوي نئاة واسري يف

 ٢٠٢١-٢٠١٦، ُعرضدددت اخلئدددة االسدددرتاتي ية الوطنيدددة لوفدددرتة ٢٠١٦ويف أيوول/سدددبتمرب  -٢9
با  والبددددالغني قني والشدددد"األرجنتددددني تعورتددددم وتددددتعوم"، الدددديت عددددد  ؤىل تزويددددد "ءيددددري األطفددددال واملددددراه
 وا".وا رتام التن ةاملساوا ابملعار  ذات األمهية االجتماعية وابلقدرات الالزمة لتنمية شاموة يف  ل

 األطفا) والشعوب األصلية  
، أنشدددددئ اجملودددددس االستشددددداري والتشددددداركي لوشدددددعو  األصدددددوية، وتتمثدددددل ٢٠١٦يف عدددددام  -3٠

جمدددداالت  صددددوية، يفؤ دددددى مهامدددده يف املشدددداركة يف تنفيددددذ الددددرباما واخلئددددس املتعوقددددة ابلشددددعو  األ
ملسددددنني، لسددددن، واال، وكبددددار االتعودددديم، والصددددحة، والشددددةون اجلنسددددانية، والشددددبا ، ومحايددددة األطفدددد

 واقعا ة، ومساعدة الضحااي.
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 التعليم املشرتك بني الثقافات  
التعويم املشدرتك  دني الثقافدات هدو طريقدة لونظدام التعويمدي تعمدل يف ؤطدار االعدرتا  ابلتندوا  -3١

ة ن، وثقافددددة اقنسددددااقثدددد . ويددددنص القددددانون الددددوط  لوتعودددديم عوددددي ؤدراج املنظددددور اجلنسدددداين، و قددددو 
 ملو دة.األساسية الشعو  األصوية والسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف املناها الدراسية ا

 السك   
، وضددددعت اخلئددددس الوطنيددددة لوسددددكن واملوئددددل مددددن أجددددل معاجلددددة الع ددددز يف ٢٠١٧يف عددددام  -3٢

موئددل مددن أجددل وطنيددة لوؤسددكان الفئددات السددكانية الدديت تفتقددر ؤىل مددوارد ا تصددادية كافيددة، واخلئددة ال
ة البنيددة التحتيدد تثمار يفحتسدني املندداط  احلضددرية الفقدرية واملندداط  األضددعف يف البودد، مددن وددالل االسد
، والت هيدزات ت العامدةاألساسية  املياه والصر  الصحي(، ويف طرة املركبات والراجوني، والفضداءا

 .(9 اجملتمعية، وحتسني السكن

، 25-99، و2٤-99، و٧-99، و6-99الشررررؤون اجلنسررررانية  التوصرررريات  -دا) 
 (88-99، و26-99و
، السدد ل الددوط  لقتددل اقانث الددذي يتضددمن ٢٠١5يوجددد ابحملكمددة العويددا، منددذ عددام  -33

تكبددة  سددب  ات( املر ءيددري أسددبا   دداالت الوفيددات العنيفددة لونسدداء  الئفددالت واملراهقددات والبالغدد
 نوا اجلنس، سواء صنفت أو   تصنف عوي أهنا من جرائم  تل اقانث.

 3٠،  انون احلصص، الذي ينص عوي وجو  يصيص ٢4٠١٢وال يزال القانون ر م  -34
 .اري املفعولس لوطنيةيف املائة كحد أدىن لونساء يف القوائم االنتخا ية لومناص  التشريعية ا

يف وضددددددري وتنفيددددددذ  و ددددددد أ ددددددرزت وزارة العمددددددل والعمالددددددة والضددددددمان االجتمدددددداعي تقدددددددما   -35
 وي:يينها ما  عزيز تكافة الفرص  ني الرجل واملرأة. ويربز من سياسات عامة ترمي ؤىل ت

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

 نشددئة غددري درانما الو ددائف اجلديدددة لومدرأة: يهددد  ؤىل تدددري  النسداء عوددي األ 
ملائدددة أكثدددر ايف  3٠ؤىل  ٢٠املرتبدددات  التقويديدددة. ويشددد ري هدددذا الدددربانما حتسدددني 

 ؛فضلأيف الو ائف التقويدية(؛ وحتسني االعرتا ؛ وتوفري فرص عمل  مما
  ضددددااي   دددرانما تدددددري  النقدددداابت. واددددري تنفيددددذ أعمدددال توعيددددة وتدددددري   شددددأن

 ؛ةاملتوسئ املساواة  ني اجلنسني موجهة ملندويب النقاابت العمالية وأطرها
 ال اا األعمدددديددددة  تكددددافة الفددددرص: تضددددم القئدددداا احلكددددومي و ئددددالو نددددة الثالثيددددة املعن

العمددل  يف عددا  ونقدداابت العمددال، هبددد  تعزيددز املسدداواة يف املعاموددة وتكددافة الفددرص
 .(١٠ ومقاطعاتلعن طري  احلوار االجتماعي والتش يري عوي ؤنشاء الو ان الثالثية 

دراسدددات نوعيدددة، وتوجددده  (١١ وجتدددري و ددددة تسددد يل جدددرائم  تدددل اقانث وترتيبهدددا ورصددددها -3٦
هلددذه الغايددة، تقدددم دورات  السياسددات العامددة لوو ايددة والعددالج مددن منظددور  قددوة اقنسددان. وحتقيقددا  

تددددري / وقات عمدددل  شدددأن تعمددديم مراعددداة املنظدددور اجلنسددداين مدددري هندددا  دددائم عودددي  قدددوة اقنسدددان 
 قاطعات والبودايت.لفائدة مو في البودايت واملقاطعات و وات األمن، ابلتنسي  مري  كومات امل
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، ٤9-99، و٤8-99، و٤٧-99، و٤6-99العنرررررف املنرررررزت  التوصررررريات  -هاء 
، 55-99، و5٤-99، و5٣-99، و52-99، و51-99، و5٠-99و
 (61-99، و6٠-99، و59-99، و58-99، و5٧-99، و56-99و
،  ُددددمت وئدددة العمدددل الوطنيدددة األوىل ملندددري العندددف ضدددد املدددرأة ومسددداعدة ٢٠١٦يف عدددام  -3٧
 .٢٦485 من القانون ر م 9لوفقرة  أ( من املادة  ايه والقضاء عويه، امتثاال  ضحا
" املعوومدات، وآليدات الوصدول ؤىل العدالدة، ١44ويوفر اخلس اهلاتفي اجملداين لومسداعدة " -38

عة والسدنة، دار السداوالئعن لونسداء الالئدي يتعرضدن حلداالت العندف يف ءيدري أحنداء البودد، عودي مد
 متعددة التخصصات ومدر ة عوي املنظور اجلنساين.من والل أفر ة 

وتُنظام البياانت اق صائية لومكاملات يف التقارير الشهرية اليت يعدها مرصد العنف ضد  -39
 .(١٢ لومرأة املرأة. وهذه اق صاءات عونية ومتا ة عوي املو ري الشبكي لوم وس الوط 

 وتوكدددول اقطددداري لورعايدددة املنزليدددة، دعمدددا  وفيمدددا يتعوددد   ددددور الرعايدددة، جدددرى اعتمددداد الرب  -4٠
ة مرتكبيددده ه ومعا بدددلالسدددت ا ة احملويدددة يف جمددداالت مسددداعدة ضدددحااي العندددف اجلنسددداين والو ايدددة منددد

 االت العندددفلورعايدددة مدددن أجدددل الكشدددف عدددن  دددمبدددادت توجيهيدددة واستئصددداله. ويدددوفر الربوتوكدددول 
 اجلنساين واياذ ؤجراءات  شأهنا ومتا عتها.

ؤىل رعايدة ضدحااي اقيدذاء وسدوء املعامودة النداءني ‘ ضحااي ضدد العندف‘انما ويهد   ر  -4١
ف األسدري ااي العنعن ممارسة أنواا خمتوفة من العنف. ويتمثل أ د مسارات عموه يف رعاية ضح

يندة  دوينس آيدرس  يف مد ١3٧والعنف اجلنسدي وتقددا الددعم هلدم، مدن ودالل اخلدس اهلداتفي ر دم 
أسدرهم مدن و األطفال  مسيونيس( وتقدا الرعاية لضحااي االعتداء اجلنسي عوياملستقوة ومقاطعة 

نة، ويشدر  . ويعمدل االثندان عودي مددار السداعة والسد٠8٠٠ ٢٢٢ ١٧١٧والل اخلس اهلاتفي 
لئوارت او االت  عويهما أوصائيون نفسيون وأوصائيون اجتماعيون. ويف احلاالت االستع الية

ااي ؤىل افدد  الضددحوة ومقاطعددة مسدديونيس(، تددذه  فر ددة متنقوددة تر  يف مدينددة  ددوينس آيددرس املسددتق
دعم مستشدددفي أو لتقددددا شدددكوى  سددد  كدددل  الدددة عودددي  ددددة، ؤذ تقدددوم  تددددوالت تتضدددمن الددد

 القانوين من أجل تعزيز ؤمكانية وصول الضحااي واألسر ؤىل العدالة.
عتدداء اجلنسدي عودي ،  دأت احلموة الوطنيدة املتعوقدة ابال٢٠١٦ويف تشرين الثاين/نوفمرب  -4٢

ؤىل جرميددة  ه السددكاناألطفدال، حتددت ؤشددرا  رألسدة األرجنتددني واليونيسدديف، يف حماولددة لوفدت انتبددا
س اهلدداتفي تصددال ابخلدداالعتددداء اجلنسددي عوددي األطفددال. وحتدد  هددذه احلموددة اجملتمددري احملوددي عوددي اال

  الذي يعمل عوي مدار الساعة والسنة(. ٠8٠٠ ٢٢٢ ١٧١٧الوط  
فريد  الئفدالت  -  دعم محوة مناهضة اقغدواء‘ ضحااي ضد العنف‘ظي  رانما كما حي -43
 Equipo Niñas  "ومحوددددددددة "األرجنتددددددددني عمنددددددددا )"Nos importa Argentina" وتوضددددددددري أعمددددددددال .)

 طفدددددددال يفالئفدددددددالت املناهضدددددددة لالسدددددددتغالل اجلنسدددددددي لألطفدددددددال واقغدددددددواء واسدددددددتغالل األ فريددددددد 
ىل اخلدددددس ؤغوغدددددل"، مدددددري تسدددددويس الضدددددوء عودددددي الو دددددوء ؤىل جنددددد  مدددددري " اقاب يدددددة جنبدددددا   املدددددواد
 .٠8٠٠ ٢٢٢ ١٧١٧ اهلاتفي
، ردت هدددددذه ٢٠١٧شدددددباي/فرباير  ١٢ ددددد   ٢٠١٦تشدددددرين الثددددداين/نوفمرب  ١9ومندددددذ  -44

 54٠و منهددا  دداالت اعتددداء جنسددي عوددي أطفددال ٧54مكاملددات، كانددت  ٢ ١٠3احلموددة عوددي 
 منها اتصاالت طو  ؤرشادات.
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 واألفراة املتنقلة ملساعدة ضحااي العنف 1٣٧اخلط اهلاتفي  - البياانت اإلحصائية  
  أكتددددددو ر /مكاملددددددة مددددددن تشددددددرين األول ١٢4 993: توقددددددي ١3٧اخلددددددس اهلدددددداتفي

 ؛٢٠١٧ؤىل أاير/مايو  ٢٠٠٦
  ١٦ ٦٠3ضددددحية،  ٢8 8٢3الفريدددد  املتنقددددل املعدددد  ابلعنددددف األسددددري: سدددداعد 

 ؛منهم فتيات ومراهقات
  اي ضدددحية مدددن ضدددحا ١٠ ٧54الفريددد  املتنقدددل املعددد  ابلعندددف اجلنسدددي: سددداعد

ملمتددة مدن منهم طفالت ومراهقات   يداانت الفدرتة ا 5 ٦34االعتداء اجلنسي، 
 ؛(٢٠١٧ؤىل آذار/مارس  ٢٠١٦كتو ر تشرين األول/أ

 ار/ر ؤىل آذتقدددددددا الدددددددعم القددددددانوين لوضددددددحااي يف الفددددددرتة مددددددن كددددددانون الثاين/يندددددداي 
؛ وشددددخص وا ددددد مددددن مغددددايري اهلويددددة ذكددددرا   ٢3أنثددددي؛ و ٢9٢: ٢٠١٧ مددددارس

 ضحية. 3١٦=  اجلنسانية، اجملموا
ضدا س صدف  ٦ ٠٧٠، توقي التدري  اقلزامي  شأن العنف اجلنساين ٢٠١٦ويف عام  -45

 ضا س صف من شرطة العاصمة. ٢٠٠من الشرطة االحتادية و وضباطا  
مددن الفريدد  املتعدددد التخصصددات املعدد  ابحلمايددة مددن البالغددات احملالددة ؤىل احملدداكم املدنيددة  -4٦

ن عدددقدددارير األوليدددة . ويتعوددد  األمدددر  تقدددارير عدددن التفددداعالت األسدددرية والت٢ ٠8١العندددف األسدددري: 
القضدائية  امدة واملسداعدةو ردود عوي طوبات احملاكم ومكات  النيا دة الع ا (تقرير  ١ 583املخاطر  

 (.تقريرا   498 
ابلسدددد ل املو ددددد لوعنددددف ضددددد املددددرأة املعهددددد الددددوط  ل  صدددداءات  ويتددددوىل الدددددفري  دددددما   -4٧

ت، ؤدودال البيداان ييسدر ا  ر ميد والتعداد. وتتي  دعامته الر مية رصد عموية تداول املعوومات وموفا  
 .(١3 من أجل تقدميها ؤىل الوكاالت اليت تئوبها

شدأة مبوجد  القدانون ومرصد العنف ضد املرأة التا ري لوم وس الوط  لومرأة هدو هيئدة من -48
ثددل قددة  دده. وتتمموجهددة ؤىل رصددد العنددف ضددد املددرأة وءددري وتسدد يل البيدداانت املتعو ٢٦485ر ددم 

ىل منددري لراميددة ؤمهمتدده يف وضددري نظددام معوومددات دائددم يقدددم مدددوالت قدارة السياسددات العامددة ا
 .(١4 العنف ضد املرأة والقضاء عويه

االت العندف، وكدذا األطفدال واملدراهقني، ميكدن حلدوفيما يتعو  ابملسنات الالئدي يتعرضدن  -49
 االطالا عوي صفحة اجملوس الوط  لومرأة.

السدد ل الددوط  لوبيدداانت اجلينيددة املتصددوة ابجلددرائم املرتكبددة  ٢٦8٧9وأنشددأ القددانون ر ددم  -5٠
 .(١5 ضد السالمة اجلنسية، وهو يعمل يف ؤطار وزارة العدل و قوة اقنسان

الدذي يعدر   ئريقدة أدة اقجدراءات الديت  ٢٧35٢لقدانون ر دم ، ُسدن ا٢٠١٧ويف عام  -5١
 تشموها جرمية االعتداء اجلنسي.
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، 91-99، و9٠-99، 89-99احلقرررررروق اجلنسررررررية واإليابيررررررة  التوصرررررريات  -واو 
 (96-99، و95-99، و9٤-99، و9٣-99، و92-99و
. ٢5٦٧3ر دم  أنشئ الربانما الوط  لوصدحة اجلنسدية واقجندا  املسدةول مبوجد  القدانون -5٢

وسدري، معوومدات  لوصحة اجلنسية واقجنا ية، وهو وس وط  جمداين ٠8٠٠ويقدم اخلس اهلاتفي 
 عن احلقوة اجلنسية واقجنا ية  ئريقة شاموة ؤىل ءيري السكان.

، تقدددددم معوومددددات  شددددأن طددددرة منددددري احلمددددل، ومنددددري احلمددددل يف ٠8٠٠ومددددن وددددالل اخلددددس  -53
لدددددوطن ودددددي صدددددعيد ام العدددددام لوصدددددحة، واألعمدددددال االجتماعيدددددة عاحلددددداالت الئارئدددددة، والتزامدددددات النظدددددا

سدددي، لعندددف اجلن؛ و قدددوة مسدددتخدمي النظدددام الصدددحي، واواملقاطعدددات، واخلددددمات املدفوعدددة مسدددبقا  
رطان عندد  انوين، وسددواالعتدداء اجلنسددي عودي األطفددال؛ والرعايدة الال قددة ل جهدا ، واقجهددا  القد

زدوجدي واملثويدني وم املثويدات جنا ية لومدراهقني؛ ورعايدة فئدةالر م وسرطان الثدي؛ واحلقوة اجلنسية واق
 دة الئبيددددة، ؤىلة ابملسدددداعامليددددل اجلنسددددي ومغددددايري اهلويددددة اجلنسددددانية، واالوددددتالالت اجلنسددددية واقجنا يدددد

 .عة لوقضيةجان  مواضيري أورى. ويتي  اخلس اهلاتفي تقدا الشكاوى وؤطالة عموية متا 

 معد) الوفيات النفاسية  
مولدددددددود  دددددددي  ١٠ ٠٠٠وفيدددددددات لكدددددددل  5.5تراجدددددددري معددددددددل الوفيدددددددات النفاسدددددددية مدددددددن  -54
تعود  مبعددل ي(. كمدا تقوصدت الف دوة  دني املقاطعدات فيمدا ٢٠١4 عدام  3,٧( ؤىل ٢٠٠9  عام

 ٠.٢٦5نتقددل مددن الوفيددات النفاسددية يف الفددرتة نفسددها، وهددو مددا يال ددا يف مةشددر جيدد ، الددذي ا
ؤهنداء احلمدل  الناءدة عدنمعددل الوفيدات النفاسدية  . وتراجدري٢٠١3عام  ٠.٢33ؤىل  ٢٠٠9عام 

ملبددني يف امولددود  ددي، عوددي النحددو  ١٠ ٠٠٠وفدداة لكددل  ٠.٦ؤىل  ١,٢عددن طريدد  اقجهددا  مددن 
 الشكل البياين التايل:

ب حلمررررل بسرررربمعررررد) الوفيررررات النفاسررررية ومعررررد) الوفيررررات النفاسررررية النا ررررة عرررر    رررراء ا
حصرراءات املصرردرم مديريررة اإل 2٠1٤-2٠٠9اإلجهرراضمج  هوريررة األرجنتررنيمج السررنوات 

 (DEIS – MSAL املركز األرجنتيين لتصنيف األمراض  - واملعلومات الصحية

 

ويبددني الشددكل البيدداين التددايل اففددا  الوفيددات النفاسددية الناءددة عددن اقجهددا  ابلنسددبة  -55
 اقجهدددددا  املئويدددددة مقارندددددة ابلفئدددددات األودددددرى مدددددن األسدددددبا : اففضدددددت الوفيدددددات الناءدددددة عدددددن

 .٢٠١4يف املائة عام  ١4,8ؤىل  ٢٠٠9يف املائة عام  ٢١.٢ من
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 2٠1٤-2٠٠9ات الوفيات النفاسية حسب األسباب ابلنسبة املئويرة مر  جممرول البلردمج سرنو 
مرررراض تصرررنيف األاملركرررز األرجنتيرررين ل - املصررردرم مديريرررة اإلحصررراءات واملعلومرررات الصرررحية

 DEIS – MSAL) 

 

، و عت وزارة الصحة، و عال املناط  الصحية ملقاطعة  دوينس ٢٠٠9من عام  وانئال ا   -5٦
 .(١٦ راهقني"ساء واملآيرس ودوائر أورى ذات أولوية، "اخلئة العموية خلفال وفيات األطفال والن

وددددمات وندددتا مدددا سدددب  عدددن تددددري  األوصدددائيني يف التوليدددد الئدددارت، وؤعدددادة تنظددديم  -5٧
 التوليد، ونوعية الفحوص  بل الوالدة، وما ؤىل ذلك.

و د نفذت احلكومة الوطنية ؤجدراءات ترمدي ؤىل ضدمان  د  املدرأة يف ايداذ القدرار  شدأن  -58
يدة أمدرا  هدا، ورعاتنظيم األسرة، وحتسني املعرو  من وسدائل مندري احلمدل وؤمكانيدة احلصدول عوي

احلمددل  سدديوة منددريو شددورة  شددأن سددبل الوصددول الفعددال ؤىل النسدداء يف الو ددت املناسدد ، وؤسددداء امل
 تكرار املستوى الدراسي.ل الال قة، جتنبا  

 محل املراهقات  
يف الفددددددرتة  تصدددددداعداي   ( اجتاهددددددا  عامددددددا   ١9و ١5عددددددر  معدددددددل وصددددددو ة املراهقددددددات  مددددددا  ددددددني  -59
ففدا ، ا، ُسد ل ٢٠١٢. ويف عدام ٢٠١١يف األلدف عدام  ٦8,٢، ليصدل ؤىل ٢٠١١ؤىل  ٢٠٠9 من

 .٢٠١4يف األلف عام  ٦5.١، و٢٠١3يف األلف عام  ٦4.9يف األلف، و ٦5.٦ ي   و  
ولتوزيري األمومة يف سن املراهقة عال ة وثيقة مبستوى التنمية االجتماعية اال تصادية، مري  -٦٠

وينس آيدددرس ،  وددد  معددددل وصدددو ة املراهقدددات يف مديندددة  ددد٢٠١4وجدددود ثغدددرات كبدددرية. ويف عدددام 
 يف األلف. 99,4يف األلف و و  يف مقاطعة ميسيونس  ٢9.٦املستقوة 

 وسائل منع احلمل  
ؤىل سددوة واسددعة مددن وسددائل منددري احلمددل الدديت تددوزا يف البوددد،  تكفددل  ريددة الوصددول جمدداان   -٦١

ريدد  طغئيددة عددن وهددي موجهددة ؤىل النسدداء والرجددال البددالغني سددن اقجنددا  الددذين ليسددت لددديهم ت
 مني الصحي االجتماعي.نظام لودفري املسب  أو التأ

 مستشدددفي ومركدددزا   8 ٦98لومعوومدددات الدددواردة مدددن املقاطعدددات، فقدددد كدددان هنددداك  ووفقدددا   -٦٢
 .٢٠٠9عام  5 4٠٠،  ينما كان العدد (١٧ ٢٠١4توفر وسائل منري احلمل عام  صحيا  

 غري املباشرة املباشرة اقجها 



A/HRC/WG.6/28/ARG/1 

13 GE.17-14656 

 اإلطار القانوين املعمو) به حلاالت اإلجهاض غري املعااب عليها  
األسبا  الرئيسية املرتبئة ابلوفيات النفاسية هو عمويات اقجها  ابلنظر ؤىل أن أ د  -٦3

جدل ضدمان ءات مدن أ، نفدذت احلكومدة الوطنيدة ؤجدراغري املأمونة اليت جترى لسيدات محون عرضا  
احلمل  سائل منري   األشخاص يف البت يف صحتهم اجلنسية واقجنا ية، وحتسني املعرو  من و 

رضدي عودي عفل  صول األشخاص الدذين ينتظدرون وضدري محدل وؤمكانية احلصول عويها، كما تك
ل الفعودددي عودددي ة واحلصدددو الرعايدددة املناسدددبة، وغدددري املتسدددمة ابلتمييدددز واقنسدددانية، ؤىل جانددد  املشدددور 

 لتكرار احلمل العرضي. وسيوة من وسائل منري احلمل  عد الوالدة جتنبا  
" روتوكددول الرعايددة الشدداموة ووضددري الددربانما الددوط  لوصددحة اجلنسددية واقجنددا  املسددةول  -٦4

، وهدددو ٢٠١5الدددذي نشدددر عدددام  (٢٠١5  (١8 لألشدددخاص الدددذين حيددد  هلدددم اقجهدددا  القدددانوين"
ويهددا" الدديت ملعا دد  عنسددخة منقحددة مددن "الدددليل التقدد  لورعايددة املتكاموددة حلدداالت اقجهددا  غددري ا

 .٢٠١٠صيغت عام 
ا ددة مدن األسدبا  األر عدة وؤمكانية احلصول عوي اقجها  القانوين الذي يندرج يف و  -٦5

صددحة اجلنسددية لددوط  لوااملفصدوة يف القددانون اجلنددائي هددي أ ددد البنددود ذات األولويددة لدددى الددربانما 
 .(١9 واقجنا  املسةول

وينبغي أن يتم اقجها  القانوين يف ا رتام ملعايري اجلدودة، وؤمكانيدة الوصدول، والسدرية،  -٦٦
 .ا ة، واملعوومات العومية احملدثةوالكفاءة الفنية، ونئاة اخليارات املت

والرعايددة الشدداموة ملددا  عددد اقجهددا  أمددر ال  ددد مندده لوحددد مددن معدددل الوفيددات النفاسددية،  -٦٧
ليدددوي ايددة الشددفس أ( العددالج املسددتع ل مددري األوددذ  تقن يف ذلددك ثالثددة عناصددر أساسددية هددي:  مبددا

قجندا  ا وددمات اق الدة ؤىلمن داول الر م؛ و  ( املشورة يف جمال الصحة اقجنا ية؛ و ج( 
 املسةول  عد اقجها .

لورعايدة الشداموة لونسداء  ووضري الربانما الوط  لوصحة اجلنسية واقجنا  املسدةول دلديال   -٦8
، وهي أداة تساهم يف احلد من األمرا  والوفيات النفاسدية لتحسدني (٢٠ قجها ابالالئي يقمن 

يت فر دة الصدحية الدلددليل األواقجنا يدة. ويتعدني أن تئبد  انوعية الرعاية مري ا رتام احلقدوة اجلنسدية 
وليدد، ومراكدز اء، والتتستقبل هدذا الندوا مدن الدزايرات، وكدذلك الددوائر االستشدفائية ألمدرا  النسد

 الرعاية الصحية األولية، وما ؤىل ذلك.
مدددن كدددل مقاطعدددة  ويئوددد  الدددربانما الدددوط  لوصدددحة اجلنسدددية واقجندددا  املسدددةول سدددنواي   -٦9

 ودددي مسدددتوىمعوومدددات عدددن ؤمكانيدددة احلصدددول عودددي اخلدمدددة ومددددى توافرهدددا يف النظدددام الصدددحي ع
 املقاطعة، لرصد احلالة عوي الصعيد الوط .

 (65-99، و6٤-99، و6٣-99، و62-99االجتار ابألشخاص  التوصيات  -زاي 
ن ، ؤذ أنشدددأت أدوات اكدددن مدددن الكشدددف املبكدددر عددداسدددتبا يا   ايدددذت األرجنتدددني مو فدددا   -٧٠

اء ااي وؤجددر  دداالت االجتددار ابألشددخاص، مددن وددالل  روتوكددوالت العمددل و ددراما مسدداعدة الضددح
 عمويات تفتيش العمل.
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. (٢١ ٢٢٦84مبوجدد  القددانون ر ددم  ٢٦3٦4، مت تعددديل القددانون ر ددم ٢٠١٢ويف عددام  -٧١
ني   أزال التفريدد   ددمددن  ددانون العقددوابت،  يدد اثنيددا   ومكددررا   مكددررا   ١45وعدددل اقصددال  املددواد 

ألشددخاص الجتددار اباالبددالغني والقصددر فيمددا يتصددل ابلرضددا؛ وشدددد العقددوابت املفروضددة عوددي جرميددة 
 ديدة.مشددة ج وكذا عوي اجلرائم ذات الصوة؛ وءري غاايت جديدة لالستغالل؛ وأوذ  عوامل

واسددددددتغالهلم ومحايددددددة الضددددددحااي  ويشددددددكل اجملوددددددس االحتددددددادي ملكافحددددددة االجتددددددار ابألشددددددخاص -٧٢
الجتدددار. وهدددو تصدددوة ابومسددداعدعم املنتددددى الددددائم لوتنسدددي  املةسسدددي مدددن أجدددل متا عدددة ءيدددري القضدددااي امل
 ري احلكومية.نظمات غيتألف من ممثوي الدولة عوي صعيد الوطن واملقاطعات ومكت  النائ  العام وامل

االجتدار ابألشدخاص واسدتغالهلم ومحايدة  . أنشئت الو ندة التنفيذيدة ملكافحدة٢٠١3ويف عام  -٧3
 زارات.و وي أر ري الضحااي ومساعدعم، وهي جلنة تتمتري ابالستقاللية الو يفية وتتألف من ممث

ويعمددل يف مكتدد  النائدد  العددام مكتدد  وكيددل النيا ددة املعدد  ابالجتددار ابلبشددر واسددتغالهلم،  -٧4
االوتئددا   يف  داالت ءيدري أحندداء البوددوتتمثدل و يفتده يف تقددا املسدداعدة لومددعني العدامني يف 

 لوفدية واالجتار ابألشخاص. طوبا  
، وافدددددد  مكتدددددد  النائدددددد  العددددددام عوددددددي الدددددددليل العموددددددي لوبحدددددد  عددددددن ٢٠١4ويف عددددددام  -٧5

 هنددم ضددحاايأاألشددخاص، الددذي يتضددمن مبددادت توجيهيددة لوتحقيدد  يف اوتفدداء األشددخاص املدددعي 
دي   ؤىل تفدددا عدددالج الضدددحااي، يهدددد واصدددا  لالجتدددار ابلبشدددر؛ كمدددا يتضدددمن  روتوكدددول ؤجدددراءات 

 معاودة اقيذاء.
، تشكل الربانما الدوط  قنقداذ ودعدم األشدخاص املتضدررين مدن جرميدة ٢٠١٢ويف عام  -٧٦

االحتاديدة يف  ات األمدناالجتار ابلبشر، التا ري لوزارة العدل و قدوة اقنسدان، والدذي يعمدل مدري  دو 
 لعام.االنائ   مل هذا الربانما  تعاون مري مكت جمال منري اجلرمية ومساعدة الضحااي. ويع

منري االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتدار ابألشدخاص، التدا ري ألماندة األطفدال مرف  ويوفر  -٧٧
انددة األطفددال واملددراهقني ، تتددوفر أم٢٠١٢واملددراهقني واألسددرة، الرعايددة الشدداموة لوضددحااي. ومنددذ عددام 

جلنسدددي ااالعتددداء العندددف األسددري وؤسددداءة معاموددة األطفدددال و واألسددرة عودددي  ددرانما لوتددددري   شددأن 
 لتدري .اوالتصدي هلا، وعوي  رانما فرعي  شأن االستغالل اجلنسي، من أ رز أنشئته 

لرعايدددة الئفدددل، التدددا ري ألماندددة األطفدددال واملدددراهقني واألسدددرة،  ١٠٢ويعمدددل اخلدددس اهلددداتفي  -٧8
 ويميدددة فر دددة اقوينسددد  االسدددت اابت مدددري األ عودددي مددددار السددداعة والسدددنة، ويدددديره أفدددراد مددددر ون،

 البودية املتخصصة. أو
،  ددددمت وزارة التنميدددة االجتماعيدددة ومكتددد  اليونيسددديف يف األرجنتدددني ٢٠١٦ويف عدددام  -٧9

ملسدداعدة األطفددال  ١٠٢واملنظمددة الدوليددة ملسدداعدة األطفددال وئددة مشددرتكة لتمديددد اخلددس اهلدداتفي 
 ليشمل ءيري أحناء البود.

األمدددددن هدددددي املسدددددةولة عدددددن النظدددددام املتكامدددددل لومعوومدددددات اجلنائيدددددة جلرميدددددة االجتدددددار ووزارة  -8٠
مدن أمدام  دوات األ ابألشخاص، الذي حيتوي معوومات كمية ونوعية عن اقجراءات اليت تقوم هبدا

 ؤمكانية ارتكا  جرمية االجتار.
وجددد  يدداانعم يف وجددرى تنفيددذ نظددام حتديددد اهلويددة البيومرتيددة الددذي حيدددد املددواطنني الددذين ت -8١

  اعدة  ياانت الس ل الوط  لألشخاص.



A/HRC/WG.6/28/ARG/1 

15 GE.17-14656 

ولدددى وزارة األمددن أداة توجيهيددة لتوقددي الشددكاوى و روتوكددوالت ؤجرائيددة قنقدداذ وكشددف  -8٢
 . الضحااي، وال سيما يف املعا ر احلدودية مبعية املديرية الوطنية لوه رة

 ٢٠٠٠ رجنتينية ومئارات األرجنتدنيوتعمل األرجنتني مري  ودان املنئقة واخلئوي اجلوية األ -83
 واالحتاد األرجنتي  ملو في الئريان، من أجل تدري  املو فني.

 الشكاوى عوي مدار الساعة والسنة. ١45ويتوقي اخلس اهلاتفي الوط  اجملاين  -84

 مل ترررررتم  86-99، و8٧-99، و85-99القضررررراء علرررررل الفقررررررم التوصررررريات  -حاء 
 املوافقة علل هذه األخرية(

يشدددكل الفقدددر والضدددعف االجتمددداعي  قدددائ  معقددددة ومتعدددددة األ عددداد تت ددداوز القيددداس  -85
 من مداويل األسر املعيشية. األ ادي البعد انئال ا  

، جددرى ؤطددالة اخلئددة الوطنيددة لوئفولددة املبكددرة الدديت عددد  ؤىل ضددمان ٢٠١٦ويف عددام  -8٦
 النماء الشامل لألطفال الوا عني يف  االت الضعف االجتماعي.

وهددي عددد  ؤىل تعزيددز وتوطيددد أمدداكن الرعايددة والددنها املتكامددل ؤزاء األطفددال يف مر وددة  -8٧
 الئفولة املبكرة، من أجل كفالة تغذية كافية وصحية.

واري تنفيذ اخلئدة الوطنيدة لألمدن الغدذائي الديت عدد  ؤىل ضدمان احلصدول عودي الغدذاء  -88
ف االجتمداعي، طأة الضدعو مية لوسكان الوا عني حتت املالئم والكايف واملتواف  مري العادات اق وي

اخلئدة وئدة و ىل ذلدك. ؤمن والل  ئائ  غذائية واقنتاج الذايت لوغذاء والوجبات املدرسدية، ومدا 
 احتادية واري تنفيذها يف ءيري املقاطعات.

مبدددددادرة مشدددددرتكة  دددددني الدددددوزارات  (El Estado en tu Barrio ومبدددددادرة "الدولدددددة يف  يدددددك"  -89
يف  الجتمدداعيد  ؤىل توسدديري نئدداة  ضددور الدولددة يف احملددالت الوا عددة حتددت وطددأة الضددعف اعدد

الرفدددداه  ىل حتسددددنيؤاق وددديم، ةيدددد  تتدددي  هلددددا شدددبكة مددددن اخلدددددمات االجتماعيدددة األساسددددية الراميدددة 
 االجتماعي وتعزيز اندماج األفراد.

ادات املديالد وجتهيدز ومن اخلدمات اليت تقدمها هذه املبدادرة مدا يودي: احلصدول عودي شده -9٠
يددددل السددددريري، ، والتحو ئا دددة اهلويددددة الوطنيددددة؛ والرعايددددة الئبيددددة ورعايدددة صددددحة العيددددون، واملختددددربات
 ة الئفل.مل قعالواخلدمات الصيدلية؛ وشهادة الس ل اجلنائي؛ و رانما البيت؛ والبدل الشا

اقجدراءات  ، عدززت اقدارة الوطنيدة لوضدمان االجتمداعي٢٠١٦-٢٠١٢ووالل الفرتة  -9١
ي الرفددددداه حلصدددددول عوددددداالراميدددددة ؤىل القضددددداء عودددددي الفقدددددر، وتعزيدددددز املسددددداواة يف توزيدددددري الثدددددروة، ويف 

تمدداعي مان االجاال تصدادي واالجتمدداعي جلميدري الندداس، مددن ودالل تعزيددز السياسددات العامدة لوضدد
 واستحداث سياسات أورى زادت التغئية وكفاية املداويل. املوجودة سوفا  

نظددام الفرعددي غددري القددائم عوددي االشددرتاكات لنظددام اقعدداانت األسددرية  القددانون ويتددألف ال -9٢
 ( مما يوي:٢4٧١4 ر م

 ؤعانة الئفل؛ 
 وؤعانة الئفل ذي اقعا ة؛ 
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 وؤعانة ما  بل الوالدة؛ 
 وؤعانة الئفل املخصصىة لومساعدة املدرسية السنوية؛ 
 لومساعدة املدرسية السنوية وؤعانة الئفل ذي اقعا ة املخصصىة. 

وأنشئ النظام اخلاص لعقود عمل العمال املنزليني، وأدما عمال ذلك النظدام يف  درانما  -93
 اقعاانت األسرية.

( الددذي PROGRESAR ددرانما دعددم الئددال  األرجنتينيددني   84/٢٠١4وأنشددأ املرسددوم  -94
 سنة. ٢4و ١8يستهد  الشبا  الذين ترتاو  أعمارهم  ني 

، أدمدددا دافعدددو الضدددريبة الو يددددة والعمدددال املة تدددون يف نظدددام اقعددداانت ٢٠١٦ويف عدددام  -95
 األسرية، ةي  ُوسري نئاة تغئيتها.

كددددددذلك، اعتمددددددد القددددددانون املتعودددددد  ابلتعددددددويال التددددددار ي لومتقاعدددددددين   ٢٠١٦ويف عددددددام  -9٦
عوددي اظ وأصددحا  املعاشددات الددذي  دددد مبوجبدده معددال تقاعدددي شددامل لومسددنني، هبددد  احلفدد

 مستوايت التغئية ابملعاشات التقاعدية.
واملعال التقاعدي الشامل لومسنني عالوة مدى احلياة، انحهدا اقدارة الوطنيدة لوضدمان  -9٧

ي اسددتحقاة أسددنة والددذين لدديس لددديهم  ٦5االجتمدداعي، لكبددار السددن الددذين تت دداوز أعمددارهم 
 ي حتديثدده مددرتني يفالتقاعدددي، واددر يف املائددة مددن احلددد األدىن لومعددال  8٠آوددر. ويعددادل مبوغدده 

ويتمتددددددري  (.٢٦4١٧السددددددنة مددددددن وددددددالل تعددددددديالت أر ددددددام املعاشددددددات التقاعديددددددة  القددددددانون ر ددددددم 
عددددين ي لومتقااملسدددتفيدون مدددن املعدددال التقاعددددي الشدددامل لومسدددنني  تغئيدددة الضدددمان االجتمددداع
مددل لبوددو  يف العر وميكددنهم احلصددول عوددي ؤعدداانت أسددرية. وابقضددافة ؤىل ذلددك، ميكددنهم االسددتمرا

 اكنهم من احلصول عوي تقاعد عادي.اليت عدد سنوات االشرتاك املئوو ة 
وفيمددا يتعودد  ابألشددخاص احملددرومني مددن  ددريتهم،  ددة نددص عوددي أن حتصدديل البدددل الشددامل  -98

لس ن درة عن اقعالة الئفل  د يقوم  ه وكيل،  ي  يكون عوي صا   احل  أن يقدم شهادة صا
 حملاكمة.اانتظار  ويدفري البدل الشامل قعالة الئفل ملن هم رهن اال ت از يف الذي حيت ز  ه.

،  دررت اقدارة الوطنيدة لوضدمان االجتمداعي الهندا ال تدرى مدا يتندا  مدري ٢٠١٠ويف عام  -99
. وينبغددددي الحتاديددددةاممارسددددة مهددددام ضددددمن مةسسددددة التعدددداون التقدددد  واملددددايل التا عددددة لدددددائرة السدددد ون 

مدددة. ة احملاكتثدددل لوشدددروي املنصدددوص عويهدددا يف القدددانون وأن يكدددون عودددي ذمدددلصدددا   احلددد  أن مي
 واري التحصيل من والل شخص الوكيل.

يف  وال اددددوز لألشددددخاص احملددددرومني مددددن  ددددريتهم احملكددددوم عودددديهم والددددذين يددددةدون أعمدددداال   -١٠٠
اطعددة  رطبددة مق ائددرة سدد ندمةسسددة التعدداون التقدد  واملددايل التا عددة لدددائرة السدد ون االحتاديددة أو يف 

اقعاندة  ون حتصديلدأن يكونوا من ذوي احل  يف البدل الشدامل قعالدة الئفدل، وهدو مدا ال حيدول 
 من الوالد اآلور أو الشخص املسةول عن األطفال.

مويون أسرة  ٢,١ماليني طفل ومراه  ينتمون ؤىل  3,8ويغئي البدل الشامل قعالة الئفل  -١٠١
 ١٢4٦/٧89ه اقعاندددة (. وتعدددادل القيمدددة اقءاليدددة احلاليدددة هلدددذ٢٠١٧  يددداانت كدددانون الثاين/ينددداير 

 من دوالرات الوالايت املتحدة. دوالرا  
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، 15-99، و1٤-99، و1٣-99، و12-99منرررررع التعرررررذيب  التوصررررريات  -طاء 
 (16-99و

اآللية الوطنية لوو اية من التعذي  وغريه من ضرو  املعاموة القاسدية  ٢٦8٢٧أنشأ القانون ر م  -١٠٢
 (.4٦5/٢٠١4وم  املرس ٢٠١4أو الالؤنسانية أو املهينة. وجرى تنظيم عموها يف نيسان/أ ريل 

 ، داودددل وزارة  قدددوة اقنسدددان والتعدديدددة الثقافيدددة، مرفقدددا  ٢٠١4وهدددي تددددير، مندددذ عدددام  -١٠3
ت احلكوميدة ري السوئامعن تنفيذ الربوتوكول االوتياري التفا ية مناهضة التعذي  يعمل  مسةوال  
وطنيدددة ملندددري آلليدددة الاتمدددري املددددين. ويركدددز املرفددد  وئدددوي عموددده يف توطيدددد تشدددغيل عمويدددة تنفيدددذ واجمل

عدددات يف ة املقاطالتعدددذي ؛ وتعزيدددز مدددا هدددو  دددائم مدددن آليدددات حمويدددة ملندددري التعدددذي ، ودعدددم ومسددداعد
 عموية ؤنشاء وتشغيل اآلليات احملوية ملنري التعذي .

فاوتدددة مدددن التقددددم يف عموهدددا،  سددد  درجدددة ولآلليدددات احملويدددة ملندددري التعدددذي  درجدددات مت -١٠4
زالء ندددددة، وندددددوا امتثاهلدددددا لوربوتوكدددددول االوتيددددداري، واملدددددوارد املخصصدددددة هلدددددا ووصدددددائص كدددددل مقاطعددددد
 سددددان/ت، يف نيالسدددد ون، وامتددددداد ؤ ودددديم املقاطعددددة، ومددددا ؤىل ذلددددك. و دددددمت األرجنتددددني معوومددددا

 .(٢٢ ، أمام جلنة مناهضة التعذي ٢٠١٧ أ ريل
، ُأ رز تقدم يف ؤطالة عموية اوتيار أعضاء الو ندة الوطنيدة ملندري ٢٠١٧نيسان/أ ريل ويف  -١٠5

 ، مدري فدت  عمويدةشدر عضدوا  عالتعذي ، اهليئة املكوفدة إبدارة النظدام والديت ينبغدي أن تتدألف مدن ثالثدة 
 صة هلا.ثة املخصالتس يل أمام املنظمات غري احلكومية لتقدا مرشحيها لشغل املناص  الثال

، ٣8-99، و٣٧-99، و٣6-99، و٣٣-99دائررررة السرررجون  التوصررريات  -ءاي 
، ٤٤-99، و٤٣-99، و٤2-99، و٤1-99، و٤٠-99، و٣9-99و
 (٤5-99و

 التدريب  
طورت وزارة األمن عمويات لتحدي  املناها الدراسدية ترمدي ؤىل مواءمدة التددري  املهد   -١٠٦

 لوشرطة.والتغو  عوي الت ز   ني النظرية واملمارسة الفعوية 
ومدن  دني هددذه العمويدات هنداك الدديت هلدا صددوة ابسدتخدام الشدرطة لوقددوة، وتقنيدات الدددفاا  -١٠٧

شخاص رهدن اموة األعن النفس، واستعمال األسوحة النارية، وتقنيات االعتقال واال ت از، ومع
 الرعاية أو اال ت از.

مدن وزارة األمددن، ادري تددوفري التددري  جلهدداز الو ايدة يف األ يدداء التدا ري لوشددرطة  وانئال دا   -١٠8
مددددو في وفددددر نتيدددد ، و االحتاديددددة األرجنتينيددددة، و ددددوات درك األ يدددداء التا عددددة لودددددرك الددددوط  األرج

عنددف اجلنسدداين، نددزيل واليتندداول مشدداكل العنددف امل السددوا ل األرجنتينيددة. ويتوقددي املو فددون تدددريبا  
، ي املدددددواداجلنسددددداين، وسياسدددددات اقدمددددداج، واألشدددددخاص الدددددذين يعدددددانون مشددددداكل تعددددداط والتندددددوا

 وتكتيكات الشرطة، وما ؤىل ذلك.
، وضددددعت اخلئددددة السددددنوية لوتدددددري  التقدددد  املهدددد . وينبغددددي ملددددديرايت ٢٠١٢ويف عددددام  -١٠9

ييزيددة التدددري  ومعاهددد التعودديم أن تكفددل عدددم تضددمن األنشددئة التدريبيددة ملمارسددات تعسددفية أو ا
 تقو   قوة اقنسان.
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ومن اقلزامي، يف ؤطار التدري  املقدم ملو في دائرة السد ون االحتاديدة، اتبداا دورات لت ديدد  -١١٠
  زين.مري احملتاملعوومات لفائدة ضباي وضباي صف املستقبل  غية تعزيز عال اعم مري  عضهم و 

 البنية التحتية  
اري توسيري وعاء املباين التا ري لدائرة الس ون االحتادية عن طري  أعمدال خمتوفدة. ويدربز  -١١١

ة  دددوينس ، مبقاطعدددمدددن  ينهدددا تقددددم أشدددغال تشدددييد املركدددز االحتدددادي لومددددانني يف أغدددويت، مرسددديدس
 ٢ ١5٠ا ية االسددتيع آيددرس وسدد ن ليتددورال يف كوروندددا، مبقاطعددة سددانتا يف، الوددذين تبودد  طا تهمددا

 نظام.لو آور جديد سرير 5٠٠يف و دات خمتوفة ستضيف  . و دأت أشغال توسعةا  سرير 
وسددتمتثل املرافدد  اجلديدددة لوشددروي املنصددوص عويهددا يف  واعددد األمددم املتحدددة النموذجيددة  -١١٢

 وتوصيات اهليئات الدولية. -  واعد مانديال - الدنيا ملعاموة الس ناء

 احملرومني م  حريتهممج الصحةمج األنشطة الرتفيهية والثقافيةظروف االحتجازمج تدريب األشخاص   
تواصل تنفيذ الربانما الوط  لوعمل يف الس ون، الذي حيسن  رو  عمل األشخاص  -١١3

 هن، يدزاول عمدال  و ت الدرااحملرومني من احلرية ويسهم يف ؤااد أدوات اقدماج عند اخلروج. ويف ال
ال تدزال االحتاديدة. و  شخاص احملرومني من احلريدة يف السد ونيف املائة من األ ٧4,١مدفوا األجر 

 مهام الربانما الوط  لوسياسات الثقافية يف فضاءات الس ون سارية.
ويعمددل مرفدد  النهددو  ابلصددحة يف فضدداءات السدد ون ومددا  عددد السدد ون عوددي اقدمدداج  -١١4

وتددربز مددن  ألوليددة.اصددحية االجتمدداعي لوفئددات املسددتهدفة، مددن وددالل تنفيددذ اسددرتاتي ية الرعايددة ال
 ١5٠هددددا لدددديت توقا ينهددددا دورات املرشدددددين الصددددحيني املقدمددددة يف خمتوددددف املةسسددددات االحتاديددددة وا

ثدي وسدرطان عند  ؛ وتعزيز التغئية ابلفحوصات لوو اية من سرطان ال٢٠١٦عام  صحيا   مرشدا  
مددددل لوحوا يةالددددر م لدددددى النسدددداء نددددزيالت مةسسددددات دائددددرة السدددد ون االحتاديددددة والتغئيددددة الصددددح

 احملرومات من  ريتهن يف الس ون االحتادية.
مرفددد  لتعزيدددز التعوددديم يف فضددداءات السددد ون ومدددا  عدددد السددد ون مدددن أجدددل  وهنددداك أيضدددا   -١١5

ن ؤىل ضددددما النهددددو  ابقدمدددداج االجتمدددداعي لوسدددد ناء املفددددرج عددددنهم وأ ددددارهبم، مددددن وددددالل سددددعي
توايته يف ختودددف مسدددمبلتعوددديم الر دددي ؤمكانيدددة احلصدددول عودددي التعوددديم. ويف الو دددت الدددراهن، يتوقدددي ا

 يف املائة من األشخاص احملرومني من  ريتهم. ٧3,١9املةسسات االحتادية 
والربانما الوط  لتعزيز الرايضة يف فضاءات الس ون وما  عد السد ون مكدرس قشدراك  -١١٦

وا س زيدددز الددددر ؤىل تع األشدددخاص احملددددرومني مدددن  ددددريتهم مدددن وددددالل النشددداي البدددددين، وذلدددك سددددعيا  
 العاطفية واجملتمعية.

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

دددم وتعوادددم" -١١٧ : تعدددر  احملددداور واألهددددا  التعويميدددة اخلئدددة االسدددرتاتي ية الوطنيدددة لألرجنتدددني "عورت
، يف ؤطار مبدادت وغداايت السياسدة التعويميدة املنصدوص عويهدا ٢٠٢١-٢٠١٦ذات األولوية لوفرتة 

 انون التعويم الوط . و ة سعي ؤىل رفري التحدي املتمثدل يف ؤعمدال احلد  يف التعوديم، مدري السدعي يف 
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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تشدددددييد  اعدددددات راي  األطفدددددال، هبدددددد  ضدددددمان التغئيدددددة  وئدددددة ثالثدددددة آال  راي : -١١8
ري  املسدددددتمر سدددددنوات يف ءيدددددري أحنددددداء البودددددد؛ والتدددددد 5و 4و 3الشددددداموة هبدددددذه القاعدددددات لفئدددددات 

  البود.مركز ا تكار لومستوى األويل يف ١٠٠لومعومني اخلاص هبذا املستوى وؤنشاء 
  فيدددده أشددددكال جديدددددة لتنظدددديم الددددتعوم؛ وقعددددادة توجيدددده تُقددددرت  اقطددددار التددددوجيهي لوددددتعوم: -١١9

 تدنية.متدري  املعومني؛ وقنتاج املواد والتدوالت يف املدارس اليت هلا نتائا 
، جددرى تددوفري ٢٠١٦-٢٠١٢وددالل الفددرتة  الددربانما الددوط  لوتثقيددف اجلنسددي الشددامل: -١٢٠

 معوم. ١١5 ٢٠٠مدرسة و 44 ١٠٠ التدري  لد
تئيدددل اليدددوم الدراسدددي، ؤذ تقددددم لوتالميدددذ ؤمكانيدددة  مدددن الفصدددل الدراسدددي:املدرسدددة يدددرج  -١٢١

 املشاركة يف أنشئة رايضية وفنية وتروحيية وعومية.
: جددددرى ؤعددددادها مدددري وزراء يف الدددددوائر الرتا يدددة األر عددددة اخلئدددة الوطنيدددة لتدددددري  املعومدددني -١٢٢

وددددالل السددددنوات األر ددددري ، وهددددي توجدددده ؤجددددراءات املعهددددد الددددوط  لتدددددري  املعومددددني (٢3 والعشددددرين
ملعومدني الدذين ذ تددر  االقادمة، وتقرت  التحسني املنه ي لوتدري  األويل واملسدتمر لومعومدني، ؤ

الل العمدل يدة، مدن وديقدمون الدعم لوتالميذ يف  نداء القددرات عودي التصدر  يف احليداة االجتماع
 التعاوين، والتعاطف، والتفكري النقدي.

 الصحة  
 نظام صحي عمومي وشامل، مري ؤمكانية احلصول اجملداين عودي وسدائل مندري لدى األرجنتني -١٢3

ميدري السدكان. قيدز، جلاحلمدل، وأدويدة السدرطان وأمدرا  خمتوفدة، مثدل فدريوس نقدص املناعدة البشدرية/ا
 م السكان.ؤىل جن  نظام لألعمال االجتماعية ونظام صحي واص يغئيان معظ ويوجد جنبا  

وعدد  (، Plan Nacer( يف توسديري وئدة الدوالدة  Plan Sumar وتتمثدل وئدة اقضدافة  -١٢4
طان  سدب  سدر  ؤىل اقسهام يف وفال معدل الوفيات النفاسية ووفيات الرضري، ووفال الوفيدات

م ري أحنداء اق ودية يف ءيالر م والثدي وكذا رعاية صحة األطفال واملراهقني. وتوفر التغئية الصحي
ممدن ليسدت  عامدا   ٦4ولونساء    سن  عاما   ١9    سن الوط  لوحوامل واألطفال واملراهقني

 لديهم تغئية صحية غري توك اليت يوفرها نظام الصحة العمومي.

 التحصني  
تواصدددل األرجنتدددني مدددن  مدددوارد لتوسددديري اجلددددول الدددزم  لوتحصدددني مدددن أجدددل الو ايدددة مدددن  -١٢5

اميدددددددة لقدددددددا  الئبيدددددددة اقلز يف اخلئدددددددة  ٢٦٧9٦، أدرج القدددددددانون ر دددددددم ٢٠١4األمدددددددرا . ويف عدددددددام 
  .سي. جي.( ضد السل لفائدة فئة األطفال يف ءيري أحناء اق ويم الوط  يب.
، نظمدت محودة ترمدي ٢٠١4ويف ؤطار محوة التحصدني الوطنيدة، يف تشدرين األول/أكتدو ر  -١٢٦

رعدددة سدددنوات ج ؤىل ضدددمان توقدددي ءيدددري األطفدددال الدددذين تدددرتاو  أعمدددارهم  دددني سدددنة وا ددددة وأر دددري
 ؤضافية من لقا ني: وا د ضد احلصبة واحلمرياء، والثاين ضد شول األطفال.

، أدرج لقا ددددان يف اجلدددددول الددددزم  الددددوط  لوتحصددددني، وهددددو ٢٠١٧مددددن عددددام  واعتبددددارا   -١٢٧
 جدول جماين وؤلزامي.
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 صحة الشعوب األصلية  
صدددياغة ، ؤىل ٢٠١٦يهدددد  "الدددربانما الدددوط  لصدددحة الشدددعو  األصدددوية"، املنشدددأ عدددام  -١٢8

فال وعمل عوي وئس من أجل احلد من أوجه التفاوت يف احلالة الصحية لوشعو  األصوية وال
 معدالت االعتالل والوفيات يف صفو  السكان األصويني.

ويوجددددد عوددددي املو ددددري الشددددبكي لددددوزارة الصددددحة األرجنتينيددددة املنشددددور السددددنوي "مةشدددددرات  -١٢9
مريكيدة تقددم بوددان األجنتينيدة ومنظمدة الصدحة لوأساسية". وهو مبادرة مشرتكة لدوزارة الصدحة األر 

 قددم نبدذا  الر يدة، وت ، جتمرتري أ دث البياانت املتا ة القادمة من خمتودف املصدادر١99٦منذ عام 
التغئيددددة، و يددددة الوصددددول اال تصددددادية، واملددددوارد، وؤمكان - عددددن املةشددددرات الدميغرافيددددة، واالجتماعيددددة
يثمددا كانددت نسدداين،  ةشددرات العامددة لوبوددد، والددنها اجلواعددتالل ووفيددات وصددحة األم والئفددل، وامل

سدددداكن يشددددية واملمتا ددددة، وتدددددما املةشددددرات املسددددتمدة مددددن التعددددداد الددددوط  لوسددددكان واألسددددر املع
 ة اتصداال  تصدوة ابلصدح. كما ترصد فيها مةشرات متا عة األهدا  اق ائية لأللفيدة امل٢٠١٠ لعام

 .(٢4  قدر أكرب مباشرا  

، ٣٠-99، و29-99، و28-99، و2٧-99، و21-99 التوصيات التمييز  -الم 
 (11٧-99، و116-99، و٧6-99، و٣2-99، و٣1-99و

دراسددة  ٢٠١3أجددرى املعهددد الددوط  ملكافحددة التمييددز وكراهيددة األجاندد  والعنصددرية عددام  -١3٠
ني"،  األرجنتددددلتمييددددز يف"اخلريئددددة الوطنيددددة لوتمييددددز. اجملموعددددة الثانيددددة مددددن اق صدددداءات املتعوقددددة اب

لددوط  الصددعيدين اءددري وحتويددل وتوزيددري ونشددر  يدداانت ؤ صددائية موثو ددة  شددأن املسددألة عوددي  هبددد 
وخريئدددة يف لاألوىل  واحملودددي، وتقيددديم  الدددة األفدددراد واجملموعدددات ضدددحااي التمييدددز. وأعددددت الئبعدددة

عدددددة . وتوجدددددد الئب٢٠١4ونشدددددرت عدددددام  ٢٠١3. وأعددددددت الثانيدددددة عدددددام ٢٠٠9-٢٠٠٧ الفدددددرتة
 ،  يد التحرير.٢٠١٦  دأ العمل فيها يف أواور عام الثالثة، اليت

تشددددرين الثدددداين/نوفمرب  8الددددذي يعوددددن يددددوم  ٢٦85٢، اعتمددددد القددددانون ٢٠١3ويف عددددام  -١3١
 قية".لألرجنتني املنحدرين من أصل أفريقي وذوي الثقافة األفري وطنيا   "يوما  
كيد مدن جديدد عودي االلتدزام يف ؤطار العقد الدويل لومنحدرين من أصل أفريقي، جرى التأ -١3٢

، ٢٠١5 م. ويف عداابلنضال من أجل االعرتا  ابلسكان املنحدرين من أصل أفريقدي والتعريدف هبدم
نتداج املعدار  ؤىل تعزيدز ، الديت عدد  ؤ‘النقيبة ماراي رمييديوس ديل فايل‘أطوقت مسا قة من  ةوث 

ت اجملتمدددري مدددري منظمدددا ونُظمدددت، ابلتعددداوناألكادمييدددة املتعوقدددة ابهلويدددة املنحددددرة مدددن أصدددل أفريقدددي. 
 ريقي.ن أصل أفماملدين، أايم وطنية لوعمل والتفكري لفائدة اجملتمعات احملوية املنحدرة 

ويشدد ري املعهددد الددوط  ملكافحددة التمييددز وكراهيددة األجاندد  والعنصددرية احملتددوايت املوجهددة  -١33
ة، وتوفري   األصوييكوي ضد الشعو لونشر وأعمال ؤذكاء الوعي من أجل القضاء عوي التمييز اهل

 األدوات الالزمة ملمارسة الشعو  األصوية حلقو ها.
ومدددن أجدددل مواصدددوة االنتظدددام يف تسددد يل الدددوالدات وؤطدددالة العمويدددات املتنقودددة لوتوثيددد   -١34

ات، جددرى املقاطعدد التا عددة لوسدد ل الددوط  لألشددخاص يف اجملتمعددات احملويددة لوشددعو  األصددوية يف
 لسنة وا دة. 4٠٦/٢٠١5احملددة مبوج  املرسوم ر م اديد املهوة 
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ؤىل ضدددمان ممارسدددة املهددداجرين حلقدددو هم عودددي  ددددم املسددداواة مدددري املدددواطنني، يعمدددل  وسدددعيا   -١35
 صدرية عودي ؤذكداءند  والعن رانما املهاجرين التا ري لومعهدد الدوط  ملكافحدة التمييدز وكراهيدة األجا

 تمري.الوعي المهية التنوا الثقايف وؤثراء اجمل
اتفددداة مدددري املنظمدددة الدوليدددة لوه دددرة، نعظادددم يف ؤطددداره املعهدددد الدددوط  ملكافحدددة  وأُ دددرم أيضدددا   -١3٦

سدددعي ؤىل الددديت ت (SOYMIGRANTE# أان مهددداجر" "التمييدددز وكراهيدددة األجانددد  والعنصدددرية محودددة 
 ؤذكاء الوعي ةقوة هذه اجملموعة.

مدددن السدددكان املهددداجرين يةكددددون أهندددم يف املائدددة  4٠وتبدددني وريئدددة مكافحدددة التمييدددز أن  -١3٧
ة لوتمييددز كثددر عرضددلددذلك التقريددر، فدد ن اجملموعددة األ عددانوا مددن شددكل مددن أشددكال التمييددز. ووفقددا  

، يوددديهم البريوفيدددون يف املائدددة مدددن احلددداالت 44تتدددألف مدددن املهددداجرين البدددوليفيني، الدددذين يشدددكوون 
يف املائددة املتبقيددة  ١٦ل ئددة،  ينمددا تتشددكيف املا ١8يف املائددة، ومواطنددو ابراغددواي  نسددبة  ٢٢ نسددبة 

 من اب ي ءاعات املهاجرين  الصينيون، والكوريني، وغريهم(.
ويعمددل املعهددد مددري املنظمددات غددري احلكوميددة والشددركات مددن أجددل ؤ امددة عال ددات عمددل  -١38

ة مدل والعمالدزارة العو شاموة لو ميري، وادر تسويس الضوء يف هذا الصدد عوي االتفاة املربم مري 
 والضمان االجتماعي هبد  احلد من املمارسات التمييزية.

ومدددن جانبددده، عمدددل  دددرانما املسدددنني عودددي ؤذكددداء الدددوعي ةددداالت التمييدددز والتهمددديش الددديت  -١39
ييدز"، ان والتميواجهها هةالء األشخاص،  ي  صمم مواد خمتوفة  واثئ   شأن "شيخووة السك

 ا ؤىل ذلك(.و"كرب السن والقوال  النمئية والتحامل"، وم
ومددن املهددام األوددرى الدديت أجنددزت تنظدديم أايم التوعيددة يف الشددارا مددن أجددل "اليددوم العدداملي  -١4٠

 ز املتقاعدين.يف مراك لوتوعية إبيذاء املسنني وؤساءة معاموتهم" و"يوم املتقاعد"، و وقات عمل
العقائددد، ، نظمددت مائدددة لوحددوار  ددني األداين مددري ممثوددي خمتوددف ٢٠١٧ويف  دايددة عددام  -١4١

تمييدز ري عودي الوذلك كشكل من أشكال التصدي لأل كام املسبقة والقوال  النمئية الديت تشد 
  سب  العقيدة واقعالء من أمهية التنوا الدي .

ؤىل البياانت املقدمة من وريئدة التمييدز فيمدا يتعود  ابأل كدام املسدبقة وأشدكال  واستنادا   -١4٢
يف  5٧ان، فدد ن  يف  ودددالوصددم التمييزيددة املتصددوة ابلئائفددة اليهوديددة، والغ ددر، والعددر ، واملسددومني
 ية.ويات ديناملائة من السكان يتصورون أن التمييز اندر ضد األشخاص املنتمني ؤىل أ 

 (118-99، و115-99، و11٤-99، و11٣-99ن  التوصيات املهاجرو  -ميم 
مددن  ٢٠لدددى األرجنتددني سياسددة منفتحددة عوددي اهل ددرة ميكددن مال ظددة مبادئهددا يف املددادة  -١43

يدة تدوفر محايدة فور اطنني، و الدستور، اليت تةكدد عودي املسداواة يف احلقدوة املدنيدة لومهداجرين مدري املدو 
 امة يف البود وكذا ألسرهم.لألفراد من ءيري األمم ممن  تارون اق 

يف  املتعوددد  ابهل دددرة عودددي أن تكفدددل الدولدددة، ٢58٧١لدددذلك، يدددنص القدددانون ر دددم  وتبعدددا   -١44
 ول ؤىل اخلدددماتيف الوصدد ءيددري الددوالايت القضددائية التا عددة هلددا، جلميددري املهدداجرين وأسددرهم املسدداواة

الضدددددددمان و لعمالددددددة، االجتماعيددددددة، واملنددددددافري العامددددددة، والصددددددحة، والتعوددددددديم، والعدالددددددة، والعمددددددل، وا
 نون.ا املواطشروي احلماية واحلماية املة تة واحلقوة اليت يتمتري هب االجتماعي يف  ل
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 3١4 ٠٠٠وجتدر اقشارة ؤىل أنه من  ني ؤجراءات من  تصاري  اق امة اليت تزيد عدن  -١45
تعوددددددد  ي، ٢٠١٧و دددددد   زيران/يونيددددددده  ٢٠١٦ دائمددددددة ومة تدددددددة( الدددددديت  ُدددددددت فيهدددددددا وددددددالل عدددددددام 

و يددة املشددرتكة مددة مددن رعددااي مددن  ودددان السددوة اجلنؤجددراءات  ئوبددات مقد ٢8٧ ١٠4 جمموعدده مددا
ة األرجنتدني  ءهوريديفوالدول املرتبئة هبا، والذين يوزمهم من أجدل احلصدول عودي تصدري  ل  امدة 

ة( وشددهادة  ددة اهلويدداسددتيفاء  ددد أدىن مددن الشددروي، أال وهددي: شددهادة اهلويددة  جددواز السددفر أو  ئا
يهمددا( ، ومددا ؤلؤثبددات النشدداي  الدراسددة، العمددل عدددم وجددود سددوا   جنائيددة، مددن دون  اجددة ؤىل

 مارس يف البود.يسالذي 
وتعدددال ابلئريقدددة نفسدددها مسدددائل ؤنسدددانية حمدددددة، فيمدددا يتعوددد  ابملهددداجرين احملتددداجني ؤىل  -١4٦

شدددخاص أجدددل األ مدددن  بيدددل نظدددام  بدددول احلددداالت اقنسدددانية الدددذي أنشدددئ مدددن محايدددة دوليدددة، مدددثال  
اص، مبسدداعدة تضددان اخلددهوريددة العر يددة السددورية، عددن طريدد  آليددة اال املتضددررين مددن النددزاا يف اجلم

ملتحددددة اة األمدددم مدددن الدولدددة و تعددداون مدددري منظمدددات دوليدددة مثدددل املنظمدددة الدوليدددة لوه دددرة ومفوضدددي
 البوددد  تأشددرية سددرهم ؤىلالسددامية لشددةون الالجئددني، والدديت تيسددر دوددول املددواطنني السددوريني وأفددراد أ

 ألرجنتني.امن دولة و وة لوت ديد ولو فها من اجلهات املوجهة لودعوة ؤنسانية ملدة سنتني،  ا 
ويف جمددددددال محايددددددة الالجئددددددني، اعتمدددددددت األرجنتددددددني القددددددانون العددددددام املتعودددددد  ابالعددددددرتا   -١4٧

ة والضدماانت ، الذي يعمد  ويوسدري  شدكل كبدري نئداة احلقدو ٢٦١٦5ابلالجئني ومحايتهم، ر م 
مكانيددة الوصددول ؤ. وملوتمسددي الو ددوء والالجئددني ١95١ املنصددوص عويهددا يف اتفا يددة جنيددف لعددام

ابجملددددان. اييدددز و  ؤىل اهليئدددات واخلددددمات العامدددة لوصدددحة والتعودددديم والضدددمان االجتمددداعي مدددن دون
 انونية.وابقضافة ؤىل ذلك، حي  ملوتمسي الو وء كما حي  لالجئني العمل  صورة  

لالزمددة لتصددميم وتنسددي  السياسددات ولو ندة الوطنيددة لالجئددني الو ددائف واالوتصاصدات ا -١48
 ابلتعدداون مددري العامددة مددن أجددل البحدد  عددن  وددول دائمددة. و ددد وضددعت الو نددة الوطنيددة لالجئددني،
دماج دعدددم االندددمفوضدددية شدددةون الالجئدددني، وئدددة عمدددل يف جمدددال املسددداعدة اقنسدددانية األساسدددية و 

ألوددرى. ويف ملدددين ااري احملوددي، تعمددل يف ؤطارهددا ابلتنسددي  مددري اهليئددات احلكوميددة ومنظمددات اجملتمدد
فددددال نيددددة لألطهددددذا السددددياة، تددددوفر اق امددددة والغددددذاء لوفئددددات األضددددعف مددددن وددددالل األمانددددة الوط

لدة ة العمدل والعماعة لوزار واملراهقني واألسرة، واقدماج يف سوة العمل من والل أمانة العمل التا 
ة  قدددوة  ري لدددوزار التددداوالضدددمان االجتمددداعي، والرعايدددة النفسدددية املتخصصدددة مدددن ودددالل مركدددز أولدددوا 

يدددرس، آة  دددوينس اقنسدددان والتعدديدددة الثقافيدددة، واملسددداعدة االجتماعيدددة مدددن ودددالل  كومدددة مدينددد
 مددن وددالل جامعددة قسددبانيةوغريهددا مددن اهليئددات احملويددة يف املندداط  الداوويددة لوبوددد، وتعودديم الوغددة ا

  وينس آيرس، وغريها من اجلهات.

، 11٠-99، و1٠9-99، و1٠8-99الشرررررررررعوب األصرررررررررلية  التوصررررررررريات  -نون 
 (112-99، و111-99و

تددددرد معوومددددات مفصددددوة عددددن التشددددريعات والتقدددددم احملددددرز والتدددددا ري املوموسددددة الدددديت ايددددذعا  -١49
لددددددوري لتقريدددددر ااألرجنتدددددني لضدددددمان ممارسدددددة الشدددددعو  األصدددددوية واتعهدددددا الكددددداموني ةقو هدددددا يف ا

CERD/C/ARG/21-23 ٢٠١5-٢٠١٠، الذي يغئي الفرتة. 
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، انتقددددددل املعهددددددد الددددددوط  لشددددددةون السددددددكان األصددددددويني، وكالددددددة منفددددددذة ٢٠١٦ويف عددددددام  -١5٠
اقنسددان  زارة  قددوةو ؤىل مدددار وزارة التنميددة االجتماعيددة لوسياسددات املتعوقددة ابلشددعو  مددن مدددار 

 ٢٠١٦ويف عددام  والتعدديددة الثقافيددة،  يدد  أوددذت اجملتمعددات احملويددة عوددي أهنددا صددا بة  قددوة.
ولددة ياسددات الدساالستشدداري والتشدداركي لوشددعو  األصدوية مددن أجددل حتديددد ، أنشددئ اجملوددس أيضدا  

 يف شةون الشعو  األصوية.
 تعدددديل  ومدددن مهدددام اجملودددس االستشددداري والتشددداركي لوشدددعو  األصدددوية:  أ( الددددفري  ددددما   -١5١

يف  ة تنظيميدددة لوحددد ، مبواءمتددده مدددري املعدددايري الدوليدددة؛ وا دددرتا  مشدددروا الئحددد٢33٠٢القدددانون ر دددم 
مدددل الدوليدددة نظمدددة العمملدددا هدددو منصدددوص عويددده يف اتفا يدددة  ور املسدددب  واحلدددر واملسدددتنري، وفقدددا  التشدددا
و  تمعيددة لوشددع شددأن الشددعو  األصددوية، ومشددروا الئحددة تنظيميددة  شددأن املوكيددة اجمل ١٦9 ر ددم

سدددة وؤدارة شددد يري دراتاألصدددوية؛ و  ( تعزيدددز اهلويدددة االجتماعيدددة الثقافيدددة واحلكدددم الدددذايت؛ و ج( 
 ألراضي من  بل اجملتمعات احملوية.لمن أجل احليازة الفعوية األراضي 
وتسدددددري األرجنتدددددني عودددددي سدددددبيل جدددددرب الضدددددرر فيمدددددا  دددددص  قدددددوة الشدددددعو  األصدددددوية  -١5٢

والل ؤعئائده التعوديم  خبئوة هامة من ٢٦٢٠٦وا تياجاعا. و د  ام القانون الوط  لوتعويم ر م 
افدددات لوشدددعو  عددددد الثققدددة". ولتشددد يري التعوددديم املتاملتعددددد الثقافدددات الثندددائي الوغدددة طدددا ري "الئري

وزارة صدددويني و األصدددوية، توضدددري مشددداريري حمدددددة مشدددرتكة  دددني املعهدددد الدددوط  لشدددةون السدددكان األ
الرت ددددددوي و ي الوغددددددة التعودددددديم والرايضددددددة. ويددددددربز مددددددن  ينهددددددا  ددددددرانما مروجددددددي التعدددددددد الثقددددددايف الثنددددددائ

منحدددددة  ١٦٧، ُمنحدددددت ٢٠١٦ويف عدددددام واالجتمددددداعي، و دددددرانما امليسدددددرين متعدددددددي الثقافدددددات. 
 دراسية لئال  اجملتمعات احملوية األصوية.

وفيمددددا يتعودددد  ابحلصددددول عوددددي امليدددداه، و ددددري املعهددددد الددددوط  لشددددةون السددددكان األصدددددويني  -١53
دل، انما لوتبددااتفدداة مسدداعدة وتعدداون مددري املةسسددة الوطنيددة لوميدداه، هبددد  وضددري  ددر  ٢٠١٦ عددام

  املدددوارد وث، وتددددرياملشدددرتك واملنسددد  ملشددداريري الدراسدددات والبحدددموجددده يف املقدددام األول ل جنددداز 
 هما ومحايتهما.ومرا بت البشرية يف جمال معرفة املوارد املائية والبيئة واستخدامهما وؤدارعما

، أطود  عودي الصدعيد الدوط  تنفيدذ وئدة "نقداي ضدعف أيضدا   ٢٠١٦من عدام  وانئال ا   -١54
ملسددداكن، اري، واالبودددد املائدددة"؛ مدددن أجدددل  نددداء وددددمات امليددداه، والصدددر  الصدددحي والئا دددة، واجملددد

ة الدددديت يصددددل   الريفيددددواملدددددارس واملراكددددز الصددددحية، والتنميددددة احلضددددرية، املوجهددددة ؤىل سددددكان املندددداط
 صوية. تمعات احملوية لوشعو  األنسمة، واليت تقيم هبا اجمل ١٠ ٠٠٠تعدادها    

ولومعهددد الددوط  لشددةون السددكان األصددويني  رانجمددان رئيسدديان، الددربانما الددوط  لومسدد   -١55
 العقاري اآلنف الذكر و رانما تعزيز اجملتمري احملوي. 

والربانما الوط  لومس  العقاري موجه ؤىل اجملتمعات احملوية لوشعو  األصدوية املسد وة  -١5٦
عدددات،  املقاطيفلسددد ل الدددوط  لوم تمعدددات احملويدددة لوشدددعو  األصدددوية أو لددددى هيئدددة خمتصدددة يف ا

  ( كفالددة تورية؛ ووتتمثددل أهدافدده فيمددا يوددي:  أ( عيئددة الظددرو  الالزمددة قعمددال احلقددوة الدسدد
  التقدد  اء املسددو ج( ؤجددر  ؛مشدداركة الشددعو  األصددوية يف وضددري املشدداريري املسددتمدة مددن الددربانما

 .واملسا ي حلالة موكية األراضي اليت تشغوها تقويداي  والقانوين 
لوتمكدني  اتفا دات مدري ءيدري املقاطعدات تقريبدا   وو ري املعهد الوط  لشةون السكان سدوفا   -١5٧

 من تنفيذ هذا القانون. 
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لودددبالد  رمتهدددا،  8٠5 ، كدددان  دددد جدددرى مسددد  اجملتمعدددات احملويدددة الدددد٢٠١٧ويف آذار/مدددارس  -١58
وشعو  لتمعات احملوية وها اجملتقريبية ابهلكتارات لألراضي اليت مشوها املس  واليت تشغوتبو  املسا ة ال
 .كتارا  ه 8 3٠٦ 35٠.3٦وتشغوها جهات عمومية  وكانت تشغوها تقويداي   األصوية راهنا  

وميكددددن االطددددالا عوددددي نتددددائا الددددربانما  سدددد  املقاطعددددات، وعدددددد اجملتمعددددات احملويددددة  -١59
ز يف التقريدر سدي احملدر واهلكتارات اليت مشوها املس ، وكدذلك أ ددث أوجده التقددم التشدريعي واملةس

CERD/C/ARG/21-23 صري.مييز العنويف املعوومات التكميوية املقدمة ؤىل جلنة القضاء عوي الت 

، 1٠1-99، و1٠٠-99، و99-99، و98-99ارررررررررررة  التوصررررررررررريات اإلعا -سني 
 (1٠٧-99، و1٠6-99، و1٠٣-99، و1٠2-99و

مددن  ، الددذي اعتمددد مبوجبدده القددانون املدددين والت دداري، مزيدددا  ٢٦994أجددرى القددانون ر ددم  -١٦٠
ارسددددة رتا  مبماملواءمددددة مددددري اتفا يددددة  قددددوة األشددددخاص ذوي اقعا ددددة، وال سدددديما يف جمددددال االعدددد

 اقعا ة لألهوية القانونية.األشخاص ذوي 
وفيمدددا يتعوددد  ابقدمددداج يف العمالدددة، تقدددوم األرجنتدددني  دددذلك مدددن  دددرانما تشددد يري تكدددافة  -١٦١

يف  فة الفدددرصفدددرص العمدددل لدددوزارة العمدددل والعمالدددة والضدددمان االجتمددداعي و دددرانما تشددد يري تكدددا
تحسدني   نية، ملهالعمل، الذي يهد  ؤىل مساعدة األشخاص ذوي اقعا ة يف ؤنشاء مشاريعهم ا

 كفاءات ومهارات العمل.
وفيما يتعو  إبمكانية جلوء األشخاص ذوي اقعا دة ؤىل القضداء، أنشدئ الدربانما الدوط   -١٦٢

ما تيسدددري و دددران (ADAJUS ملسددداعدة األشدددخاص ذوي اقعا دددة يف معدددامالعم مدددري ؤدارة القضددداء 
لوط  مسداعدة ربانما امشاركة ذوي اقعا ة يف االنتخاابت لوزارة الداووية والنقل. ويستهد  ال
السد ون،  ، ومدو فياألشخاص ذوي اقعا ة يف معامالعم مري ؤدارة القضاء املدو فني القضدائيني

 و وات األمن، ومو في اخلدمة املدنية، ومنظمات اجملتمري املدين.
، الددذي توددزم مبوجبدده الدولددة الن تضددري، ٢٧٢٦9ر اقشددارة ؤىل اعتمدداد القددانون ر ددم وجتددد -١٦3

ابحلقدددوة  ة،  ئا دددةعددن طريددد  الو ندددة االستشدددارية الوطنيدددة املعنيددة إبدمددداج األشدددخاص ذوي اقعا ددد
 ئريقدة  . ويدنص القدانون املدذكور عودي أن تُعوتدم نفدس البئا دة،(٢5 لفائدة األشخاص ذوي اقعا دة

 ا يدددة  قدددوةومتا دددة، األشدددخاص ذوي اقعا دددة ةقدددو هم األساسدددية مبوجددد  اتفمدددوجزة وواضدددحة 
املئالبدددة  لك آليددداتاألشدددخاص ذوي اقعا دددة والقدددوانني اخلاصدددة املعمدددول هبدددا يف هدددذا اجملدددال، وكدددذ

قعا دة  ئا دة اص ذوي اإبعماهلا. كما ينص عوي أنه ينبغي لو نة التقييم املعنيدة أن تسدوم األشدخ
يددة، هلددذه الغا قيقددا   دددة. وحتيف املددادة السددا قة، عنددد تقدددا شددهادة اقعا ددة املو  احلقددوة املشددار ؤليهددا
 مينحها ميزانية واصة.

 (٧٣-99، و٧2-99، و٧1-99، و68-99اجلرائم ضد اإلنسانية  التوصيات  -عني 
يف طددددور  ٢84. ومددددن  ينهددددا (٢٦  ضددددية مددددن  ضددددااي اجلددددرائم ضددددد اقنسددددانية 593سدددد وت  -١٦4

 ها  كم غري هنائي.صدر في ١٧٦يف طور احملاكمة/ ١5التقدا ؤىل احملاكمة/ يف طور ١١8التحقي /
 (.٧٧و رئت سا ة  ٧5٠ أدين  ٢ ٧8٠املتهمون الذين صدرت يف  قهم أ كام:  -١٦5
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وجهدت ؤلديهم عم/البدا ون: ال أسدس  ٧94املتهمون الذين   تصددر يف  قهدم أ كدام:  -١٦٦
 ية. سبا  صحد ل دالء إبفاداعم/مستبعدون ألموضوعية حملاكمتهم/  يتم استدعا هم  ع

مدددن  4٦٧متدددو    54٢/حمت دددزا   ١٠44يف  الدددة سدددرا / متهمدددا   ١49/فدددارا   متهمدددا   45 -١٦٧
 مري اقدانة و/أو الرباءة(. ٧5دون ؤصدار  كم/

يف سدددددد ون دائددددددرة السدددددد ون االحتاديددددددة  5٠8رهددددددن اق امددددددة اجلربيددددددة/ 5١8احملت ددددددزون:  -١٦8
 يف مراف   وات األمن. ٦يف املستشفيات/ ٦س ون املقاطعات/ أو

يف القضددااي الدديت حيقدد  فيهددا يف  وتنتصدد  وزارة  قددوة اقنسددان والتعدديددة الثقافيددة مدددعيا   -١٦9
 جرائم ارتكبت والل فرتة الديكتاتورية األورية.

وتددةثر عدددة عوامددل يف أو ددات الدددعاوى، املرتبئددة عددادة خبصوصدديات كددل واليددة  ضددائية،  -١٧٠
الضدخمة".  "القضداايوالناجم عن العددد الكبدري مدن الشدهود، و  دم املوفدات، والدرتاكم،  والتعقيد

لعويددا حملكمددة ااولوتخفيددف مددن هددذه الظددرو ، أنشددئت أجهددزة لتسددريري اقجددراءات. ومددن   ؤنشدداء 
نيددة  تنفيددذ ئيددة الوطلو نددة مشددرتكة  ددني السددوئات ودعوعددا لاللتئددام، وتوصددية حمكمددة الددنقال اجلنا

 ت.اجليدة املصممة لت ن  معاودة ؤيذاء الشهود، وتسريري اقجراءااملمارسات 
واسدتدعاهم؛ و ديم  شداهدا   84٢ ، اتصدل  درانما احلقيقدة والعدالدة  دد٢٠١٦ووالل عدام  -١٧١

قيدد ، ؤمددا  ندداء تقددارير حت ١٠، و دددم شدداهدا   ٢٧34 ددرو  اخلئددر واهلشاشددة الدديت  ددد يتعددر  هلددا 
 لربانما.عوي طو  من احملاكم أو مببادرة من ا

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

 (٧٠-99و 69-99 ان اامة العد)  التوصيت -صاد 
فيمدددا  دددص التوصدددية املتعوقدددة ةمايدددة الشدددهود والضدددحااي، ينفدددذ الدددربانما الدددوط  حلمايدددة  -١٧3

فدا أمدن الشدهود حل، تددا ري ٢٠٠3لعدام  ٢5٧٦4الشهود واملتهمني، املنشأ مبوج  القانون ر دم 
د تعدداونوا  دديكونددون  عوددي  يدداعم أو سددالمتهم اجلسدددية، والددذين واملتهمددني الددذين يواجهددون وئددرا  

ئم املنصدوص أن اجلدرا ئريقة  ا ة يف حتقي   ضائي من اوتصاص الوالية القضدائية االحتاديدة  شد
 .٢5٢4١و ٢3٧3٧قانونني ر م من  انون العقوابت وال ١٧٠و مكررا   ١4٢عويها يف املادتني 

والمدددر  ضدددائي، ميكدددن أن ُتشدددمل القضدددااي املتعوقدددة ابجلرميدددة املنظمدددة أو العندددف املةسسدددي  -١٧4
 عندما اويه أمهية التحقي  أو املصوحة السياسية اجلنائية منه. أو

ملقاضدداة وهددذا الددربانما أداة حموريددة يف التحقيدد  يف اجلرميددة املنظمددة واجلددرائم املتصددوة هبددا وا -١٧5
فري صدر اقثبدات وتدو ضدمان عنافيها واملعا بة عويها، ؤذ يعزز ؤجراءات العدالدة ابعتبداره آليدة فعالدة ل

 احلماية لومواطنني الذين يتعاونون مري ؤدارة العدالة.
وهنددداك  روتوكددددول تشدددغيوي عددددام يغئدددي مواضدددديري مدددن مثددددل: اقجدددراءات اقداريددددة، وؤدارة  -١٧٦

يات الرت يل، والسرية، وتدا ري املسداعدة، وحتويدل املخداطر، ومدا ؤىل األموال، و وات األمن، وعمو
ذلددك؛ و روتوكددوالت خمتوفددة حمددددة  سدد  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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ة ضدددحااي انتهاكدددات  قدددوة اقنسدددان، "الددددكتور فراننددددو وتتمثدددل و دددائف مركدددز مسددداعد -١٧٧
هاكدات  قدوة حااي انتأولوا"، من  ني أمور أورى، فيما يوي:  أ( تقدا املساعدة والددعم ؤىل ضد

( تنفيددددذ اقنسددددان، مددددن وددددالل أجهددددزة الدددددعم و/أو هنددددا عالجيددددة عوددددي الصددددعيد الددددوط ؛ و  
لقيدددام ة تسدددم  ابيف جمدددال الصدددحة العقويددداسدددرتاتي يات ترمدددي ؤىل توطيدددد شدددبكة وطنيدددة لوعددداموني 

 ودددددي ؤجدددددراءعإب ددددداالت ؤىل اجملددددداالت العامدددددة؛ و ج(  نددددداء  ددددددرات أفر دددددة متعدددددددة التخصصدددددات 
 التقييمات املتعددة التخصصات املئوو ة مبوج   وانني اجلرب الوطنية.

، ؤ دالتهم وفيما يتعو  ابملساعدة الشاموة لضحااي االنتهاكدات اجلسديمة حلقدوة اقنسدان و/أو -١٧8
يقصدد انيون، و تشمل هذه الفئدة ضدحااي ؤرهدا  الدولدة، والعندف املةسسدي، وضدحااي  ريد  كرومد

 ابلضحااي املتضررون املباشرون وأفراد أسرهم.
ضددددحية، ؤذ تكفددددل  ٢ ٠٠٠، سدددداعد مركددددز أولددددوا أكثددددر مددددن ٢٠١٢/٢٠١٧ويف الفددددرتة  -١٧9
ئدددة نسدددان، واخلانتهاكدددات  قدددوة اقالشدددهود يف حماكمدددات  -  تقددددا الددددعم ؤىل الضدددحااي أيضدددا  

الدولددة. ويف  اقرهددا  الوطنيددة لتقدددا املسدداعدة والدددعم الشدداموني ؤىل املتظومددني والشددهود ضددحااي
 ية يف البود.ضحية يف اقجراءات القضائ ١ 5٠٠،  دم الدعم ألكثر من ٢٠١٢/٢٠١٧ الفرتة
ةسسدددي يف سدددياة أ دددداث  وجتددددر اقشدددارة ؤىل املسددداعدة املقدمدددة ؤىل ضدددحااي العندددف امل -١8٠

لتسدددرت يف  ضدددية ابالشدددهود يف احملاكمدددة املتعوقدددة  - وؤىل الضدددحااي ٢٠٠١كدددانون األول/ديسدددمرب 
 الرا ئة األرجنتينية اقسرائيوية املشرتكة.

عوددددي  ددددوانني اجلددددرب، تنتمددددي ؤىل  فريقددددا   ٦٠ويف الفدددرتة نفسددددها، جددددرى تدددددري  أكثددددر مددددن  -١8١
 د املقاطعات والبودايت.مةسسات نظام الصحة العامة عوي صعي

، توجددددد مراكددددز تيسددددري الو ددددوء ؤىل ولتيسددددري الوصددددول ؤىل العدالددددة لوقئاعددددات األكثددددر ضددددعفا   -١8٢
ال ملهنيدة، يف اجملداالرعايدة القضاء، وأجهدزة التددول املبكدر عودي املسدتوى االحتدادي الديت تقددم املشدورة و 

ة ملشدورة والتوعيداىل القضداء تيسري الو وء ؤ االجتماعي. وتوفر مراكز - القانوين كما يف اجملال النفسي
ءيري  يفوهي موجودة  لوسكان املستفيدين وتقوم  وساطات جمتمعية  شأن املسائل املتصوة ةقو هم.

املرشدددين و نفسدديني، أحندداء البوددد، وتتددألف مددن فريدد  متعدددد االوتصاصددات مددن احملددامني، واألوصدداء ال
يف جمداالت  مدري احملوديعوي املساعدة عوي  دل مشداكل اجملتاالجتماعيني، واملو فني اقداريني مدر  

 وما ؤليها. األسرة، واقسكان، واقعاانت، واقعا ة، والعمل، والنزاعات  ني اجلريان،
، تشدد ري وزارة العدددل سوسددوة مددن املبددادرات الراميددة ؤىل حتسددني وتعزيددز ٢٠١٦ومنددذ عددام  -١83

ر املةسسددي يهددد  ويتعودد  األمددر  فضدداء لوحددوا. ٢٠٢٠النظددام القضددائي املسددمي  ددرانما العدالددة 
عيدة وتسدم  يدة اجتماؤىل وضري وتنفيذ وتقييم السياسات من أجل  ناء عدالة تةيت نتدائا ذات أمه

تحقيدد  أهدددا  لأداة  ٢٠٢٠ةددل النزاعددات  ئريقددة سددريعة وموثو ددة. كمددا يشددكل  ددرانما عدالددة 
 ١٦هلدد  عدالدة  ان الوصدول ؤىل التضدم االتنمية املستدامة، من والل  ناء مةسسات موثدوة هبد

 من أهدا  التنمية املستدامة(.
عودددددي األ عددددداد غدددددري القضدددددائية لوعدالدددددة. وتدددددوفر هدددددذه  أيضدددددا   ٢٠٢٠ويعمدددددل  دددددرانما عدالدددددة  -١84

ة ذات صوة ابلوساطة ، التدري  وأنشئ(Justo Vos  ‘العدالة لكم‘املبادرات، املتمحورة  ول  رانما 
طنني واملنظمات غري مشاركة فاعوة من جان  املوا ٢٠٢٠رانما عدالة . ويتضمن  اجملتمعية وصيصا  
 .اجملتمري املدين ن وممثوومنتدايت احلوار واملنا شة اليت ينسقها مسةولون  كوميو  احلكومية انئال ا  
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 (8٣-99حرية التعبري  التوصية  -ااف 
املعنيدددة  وضدددري مشدددروا  دددانون اهليئدددة الوطنيدددة لالتصددداالت، والو ندددة  ٢٦٧/١5أنشدددأ املرسدددوم  -١85

 التصاالت.ل، واجملوس االحتادي ٢٧٠٧8ور م  ٢٦5٢٢ؤصال  وحتدي  وتو يد القانونني ر م 
 مركزيددة هلددا اسددتقاللية ذاتيددة ات عددة لددوزارة االتصدداالت، واهليئددة الوطنيددة لالتصدداالت هيئددة ال -١8٦

ملرا د  املدايل مكتد  ا لر ا دة تعمل  وصفها السوئة املنفذة لوقوانني املدذكورة أعداله، وهدي واضدعة
 من الدستور(. 85العام ومكت  املراجري العام حلساابت الدولة  املادة 

ؤىل التغيريات اليت نفذت، من املتو دري ؤعدادة تشدكيل مصدفوفة وسدائس االتصدال  واستنادا   -١8٧
ي تفددادجدد  هلددا و السددمعي البصددري اخلاصددة واحلكوميددة مددن أجددل جتندد  أشددكال الرتكيددز الدديت ال مو 

التصداالت از شدبكات اقجراءات اليت ترمي ؤىل التأثري عل اخلئوي التحريرية، ةي  تشد ري تعزيد
 لتعبري.م  رية االسوكية والالسوكية، وتضمن تكافة الفرص يف الوصول ؤليها، يف ؤطار حيرت 

 (8٠-99، و٧9-99، و٧8-99، و٧٧-99الوصو)  ىل املعلومات  التوصيات  -راء 
 شددددأن احلدددد  يف الوصددددول ؤىل املعوومددددات  ٢٠١٦لعددددام  ٢٧٢٧5ر ددددم  يتضددددمن القددددانون -١88

مددات الدديت يف ن املعوو عددالعامددة مددن أجددل تعزيددز مشدداركة املددواطنني وشددفافية اقدارة ؤمكانيددة البحدد  
حتويوهدددا و ونسدددخها   دددوزة السدددوئات الددديت تتكدددون منهدددا الدولدددة والوصدددول ؤليهدددا والتماسدددها وتوقيهدددا

 .(٢٧ ها ةريةوؤعادة استخدامها وؤعادة توزيع
 ٢9الدذي يددول  يدز النفداذ يف  ٢٠٦/٢٠١٧ونظم تنفيذ القانون املذكور املرسوم ر دم  -١89

 .٢٠١٧أيوول/سبتمرب 

 املشاركة يف املؤمترات الدولية -رابعاً  
شدداركت األرجنتددني  فاعويددة يف املشدداريري الرئيسددية لومنا شددة  شددأن منددري اقابدة اجلماعيددة.  -١9٠

ن احلمايددة. سددةولية عددعضددو يف الشددبكة العامليددة جلهددات التنسددي  املعنيددة ابملويف هددذا الصدددد، فهددي 
شدارك تائري اجلماعيدة، ية والفظديف شبكة أمريكا الالتينية ملنري اقابدة اجلماع وؤضافة ؤىل كوهنا طرفا  

 حتصدددل ون الددددويليف التحدددرك العددداملي ضدددد أعمدددال اقجدددرام اجلماعيدددة الو شدددية، وهدددو شدددبكة لوتعدددا
نيدددة تعميددد  عودددي ؤمكا شدددبكات خمتوفدددة ملندددري اقابدة اجلماعيدددة واملسدددةولية عدددن احلمايدددةحتدددت لوائهدددا 

مدل نيدة العضدو الكاا الالتيالتعاون يف منري هذه الفظدائري اجلماعيدة. كمدا أهندا البودد الو يدد يف أمريكد
ة عوددي ي املوافقدد. كمددا اددري العمددل عوددالتحددالف الدددويل ق يدداء ذكددرى اهلولوكوسددتالعضددوية يف 

 الوطنية ملنري اقابدة اجلماعية.اآللية 
 ، انضمت األرجنتني ؤىل "االئتال  من أجل احلرية عوي اقنرتنت"٢٠١٦ويف  زيران/يونيه  -١9١

 Freedom Online Coalition) نددددت، . وشددددارك  ودددددان، داوددددل االئددددتال  مددددن أجددددل احلريددددة عوددددي اقنرت
صاصدددات عتمدداد اوتاب، الددذي انتهددت واليتدده أعمددال الفريدد  العامددل املعدد  ابالوتصاصدددات فاعويددة يف 

 .ئيس""أصد اء الر ، ويواصل العمل يف ؤطار فري  ٢٠١٧جديدة لوتحالف يف أاير/مايو 
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Notes 
 

 1 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/138140/20151211 publicado en el B.O. 10 de 

diciembre de 2015. 
 2 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/166561/20170717 publicado en el B.O. 14 de julio 

de 2017. 

 3 Decisión Administrativa 483/16. 
 4 Reglamentada por Decreto 602/2013. 
 5 Otros ejemplos aparecen citados en el cuerpo de este informe en sus secciones temáticas específicas, 

por ejemplo, actividades realizadas por el INADI. 
 6 Marzo de 2017. 

 7 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fARG%2f5-

6&Lang=en 
 8 Mediante Decretos PEN 90/09, 92/10, 278/11, 294/12, 339/13 y 297/14. 

 9 Véase, Párrafo 21, E/C12/ARG/4. 

 10 Consultar Informe CEDAW/C/ARG/7 

 11 Funciona en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. 

 12 http://www.cnm.gob.ar/linea144.php#Est 
 13

 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ARG/INT_CEDAW_AI

S_ARG_25805_S.pdf 
 14 http://www.cnm.gob.ar/observatorio.php 
 15 https://www.justicia2020.gob.ar/debate-la-implementacion-registro-nacional-datos-geneticos/ 
 16 http://www.msal.gob.ar/images/stories/banners/gestion_sanitaria_2009-2015/informe-gestion-2009-

2015.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. 
 17 Informe Anual de Gestión 2014 PNSSyPR. 

 18 Disponible en http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000690cnt-

Protocolo%20ILE%20Web.pdf. 

 19 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. 

 20 http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000695cnt-0000000587cnt-Guia-para-la-

atencion-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. 

 21 Reglamentada por Decreto 111/2015. 

 22 Para ampliar la información, consultar el informe CAT/C/ARG/5-6 y la información complementaria. 

 23 Resolución CFE N° 286/16. 

 24 http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/indicadores-basicos/ 
 25 Disponible en http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/acceso-a-la-justicia-para-personas-con-

discapacidad/cartilla-de-derechos.aspx 

 26 Informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad al mes de marzo de 2017. 

 27 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm 
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