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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةرابعةالدورة ال
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ - أكتوبر/ تشرين األول٢٢ ،جنيف

السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً      األمم املتحدة   فوضية  مأعدته  موجز      
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  ٥للفقرة 

  *األرجنتني    

إىل عمليـة   املعنية  من اجلهات    جهة   ٣٧املقدمة من    )١(هذا التقرير موجز للمعلومات     
لعامة اليت اعتمدها جملس حقـوق      وهو يتَّبع املبادئ التوجيهية ا    . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من           . ١٧/١١٩اإلنسان يف مقرره    
جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيمـا يتـصل                

ملعلومـات  وقد ذُكرت بصورٍة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع ا          . بادعاءات حمدَّدة 
ومبقتضى . الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري            

، ُيفرد، عند االقتضاء، فرع مستقل للمعلومات املقدمـة         ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان     
 على أساس االمتثـال قيد االستعراض املعتمدة يف الدولة  من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان      

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية النصوص الكاملة جلميع املعلومات         . ملبادئ باريس التام  
 يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت طرأت أثنـاء            يتوقد روع . الواردة

  .تلك الفترة

__________ 

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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لدولة قيـد   يف ا املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان          -أوالً
  ملبادئ باريسعلى أساس االمتثال التام ستعراض املعتمدة اال
، أجرى مكتب أمني املظامل حتليالً ملـستوى تنفيـذ بعـض            ٢٠١٢مارس  /يف آذار   -١

  .)٢(األوىل لعملية االستعراض الدوري الشاملولة التوصيات اليت تلقّتها األرجنتني يف اجل
" الوطن الكـبري "تنفيذ برنامج  بأن  أفاد مكتب أمني املظامل   ،  ٣التوصية  فيما يتعلق ب  ف  -٢

. )٣(تقدماً فيما يتعلق بوضع املهاجرين، على الرغم من وجود حاالت متييز حىت اآلن            قد حقق   
تعديلٍ لقانون االجتار   عند تقديره لقيام جملس الشيوخ باعتماد       مكتب أمني املظامل    أعرب  وقد  

  .)٤(٢٠١١باألشخاص يف عام 
تقدمي مشروع القانون املنـشئ  بمكتب أمني املظامل    ّحب  ر،  ٦وفيما يتعلق بالتوصية      -٣

  .)٥(آللية وطنية ملنع التعذيب
ففيما يتعلق خبدمات نظام السجون، أفاد مكتب أمني املظامل بأنه  ،٨أما عن التوصية      -٤

أحوال االحتجاز، وانعدام الرعايـة الطبيـة يف        سوء  بإساءة املعاملة، و  تتصل  يتلقى بالغات   
 أفاد باستمرار اكتظاظ السجون وبعدم مراعاة الفـصل بـني املتـهمني             كما. )٦(السجون

  .)٧(واملدانني، وبني السجناء اجلدد والسجناء أصحاب السوابق
، مل توائم أكثر من نصف احملافظات قوانيَنها مـع        ١٣ و ١٢وفيما يتصل بالتوصيتني      -٥

مثة تعارض بـني هـذا      عالوة على ذلك    و .)٨(قانون محاية األطفال واملراهقني من اجلنسني     
  .)٩(القانون وقانون قضاء األحداث

 يف تشريعاهتا املتعلقة حبقوق ، فقد أحرزت األرجنتني تقدما١٦ً و١٥وعن التوصيتني   -٦
وعلى الـرغم مـن     . )١٠(فعال على حنو     هذه التشريعات  الشعوب األصلية، لكن يلزم تنفيذ    

 تقطنها اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية      اعتماد القانون املتعلق حبيازة وملكية األراضي اليت      
تتعلـق  ، فما زال مكتب أمني املظامل يتلقّى بالغات )١١()٢٠١٣ومتديد مدة نفاذه حىت عام  (

  .)١٢(حباالت طرد
د نّبه مكتب أمني املظامل إىل أنه مـا زال مـن            فق،  بالتطورات اجلديدة وفيما يتعلق     -٧

ومثة حواجز ال حصر هلا . )١٣(قة باألشخاص ذوي اإلعاقة املالَحظ عدم االمتثال للقوانني املتعل    
 إىل الطرق واملنشآت العامة، فضالً عن عقبـاٍت حتـول دون            تعترض إمكانية وصوهلم مادياً   
 وفقاً الحتياجـاهتم    املكيفةكما أن وسائل املواصالت العامة      . إمكانية حصوهلم على وظائف   

  .)١٤(غري كافية
الكيماويـات  ب أمني املظامل إىل تقريرٍ عن اإلعاقة و       عالوةً على ذلك، أشار مكت    و  -٨

. للكيماويات الزراعية واإلعاقـة   املشروع  الزراعية السامة يتناول العالقة بني االستخدام غري        
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وأوصى املكتب، ضمن إجراءات أخرى، بتعديل املنهجية املـستخدمة يف تـصنيف ُسـمّية             
  .)١٥(الكيماويات الزراعية

 مليـون   ١٣إلنسان، أشار مكتب أمني املظامل إىل تعّرض حنو         وعن البيئة وحقوق ا     -٩
هلذه األخطار بسبب   يف املائة منهم٥٨إذ يتعرض . طفل ومراهق من اجلنسني إىل أخطارٍ بيئية

ألهنم يعيشون يف    يف املائة منهم     ٤٢عدم كفاية اهلياكل األساسية للمرافق الصحية، ويواجهها        
يف مناطق  ألهنم يعيشون    يف املائة منهم     ٢٩، بينما يواجهها    األنشطة الصناعية أماكن قريبة من    

يف هلذه األخطار ألهنـم يعيـشون        يف املائة منهم     ٣ُتستخدم فيها مبيدات اآلفات، ويتعرض      
  .)١٦(مناطق تباَشر فيها أنشطة نفطية

  املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة  -ثانياً  

  اإلطاراملعلومات األساسية و  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 الـذي  D-1377باعتماد مشروع القانون الطفل واملراهق حقوق دعم أوصت مجاعة     -١٠

املتعلق بإجراء تقدمي   وُيوافق مبوجبه على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل          
  .)١٧(البالغات

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 واملؤسـسة   )١٨(ريق أمريكا الالتينية املعين بالعدالة والشؤون اجلنسانية      فأبرز كل من      -١١

 بيد أن أكـَرب صـعوبة       .املرأةق   قوانني تعترف حبقو   اعتماد البلد  )١٩(املعنية بصحة املراهقني  
وال تزال املعاقبة   . يواجهها البلد يف هذا السياق تكمن يف الفجوة القائمة بني القوانني والواقع           

  . الرئيسية القائمةالقضايا  إحدى على اإلجهاض
 )٢٠(ة القطاعات من أجل التنوع يف توكومان      دواعترف كل من اهليئة التنسيقية املتعد       -١٢

 ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة         واالحتاد األرجنتيين للمثليات واملثليني جنسياً    
، وأبرزا اعتماد   اته اجلماع  مبا أحرزه البلد من مظاهر تقدم فيما يتعلق بوضع هذ          )٢١(اجلنسية

  .)٢٢(قانون الزواج املثلي الذي جييز زواج الشركاء من نفس نوع اجلنس
وأبرزت مؤسسة دراسات وحبوث املرأة اعتماد قانون مكافحة العنف ضد املرأة يف              -١٣
وأضافت املؤسسة أن العقوبة    . )٢٤(غري أن هذا القانون مل ُينفذ تنفيذاً كامالً       . )٢٣(٢٠٠٩عام  
ال يعترب فعالً   كما أن التحرش اجلنسي     . مل ُتشدَّد حىت اآلن   الزوجي  لى حاالت االغتصاب    ع

  .)٢٥(قتل اإلناث جرميةً مستقلةً بذاهتاجنائياً كما أن القانون اجلنائي ال يعترب 
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 اعتماد  )٢٧(٥ والورقة املشتركة    )٢٦(وأبرز كل من املنتدى االجتماعي للصحة والبيئة        -١٤
أعربا عن أسفهما لعدم إقرار لوائح تنفيذية       ، لكنهما   )٢٦٦٢٥٧رقم  (عقلية  قانون الصحة ال  

  . )٢٨(حىت اآلن بعد مضي أكثر من عام على سّنهله 

          بـإحراز تقـدم    ) فرع األرجنـتني   (ةمنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفول    ت  وأفاد  -١٥
الت تفتقر إىل أُطُر قانونيـة  بيد أن بعض احملافظات ما ز. فيما يتعلق بتشريعات حقوق الطفل  

، كما يلزم مواءمة القـانون املـدين مـع التـشريعات املتعلقـة              )٢٩(مالئمة هبذا اخلصوص  
  .)٣٠(باألطفال

         كل حمافظـة مـن حمافظـات األرجنـتني         وأفادت رابطة الفكر اجلنائي بأن لدى         -١٦
 تشتت فيمـا يتعلـق      وهو ما يسفر عن إحداث     حمافظة قانون جنح خاصاً هبا،       ٢٥وعددها  

احلركـة  شددت  و. )٣١(بفرض العقوبات يفضي إىل اإلخالل باحلق يف املساواة أمام القانون         
يف بعض  حيتجزون  القبض على السكان املنحدرين من أصل أفريقي        على أن   الثقافية األفريقية   

ـ   وأكد  . )٣٢(هذه القوانني جملرد وجودهم يف الشارع     احملافظات مبوجب    يين االحتـاد األرجنت
هذه القـوانني    ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية أن         للمثليات واملثليني جنسياً  

ة القطاعات من أجل التنوع     دوأعربت اهليئة التنسيقية املتعد   . )٣٣(تعاقب على اهلوية اجلنسانية   
يف توكومان عن أسفها ملالحقة الشرطة النساَء مغايري اهلويـة اجلنـسية مبوجـب هـذا                

وأوصت رابطة الفكر اجلنائي مبواءمة تشريعات املخالفـات مـع مقتـضيات            . )٣٤(شريعالت
  .)٣٥(الدستور والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
 اآللية الوطنية  عن أسفه لعدم إنشاء   )٣٦(أعرب مركز الدراسات القانونية واالجتماعية      -١٧

، )٣٨(، ومرصـد حقـوق اإلنـسان   )٣٧(وأضاف كل من منظمة العفو الدولية     . ملنع التعذيب 
             أن جمموعةً من املنظمات قد أعدت مشروع قـانون هبـذا الـشأن          )٣٩(٥والورقة املشتركة   

  .)٤٠(أقّره جملس النواب مل ينظر فيه جملس الشيوخ حىت اآلن، بعد أن
، واحلملة  )٤١()فرع األرجنتني  (ةمنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفول    كل من   وذكَّرت    -١٨

والورقـة  ،  )٤٣( واملراهق لطفلحقوق ا دعم  مجاعة  ، و )٤٢(األرجنتينية من أجل احلق يف التعليم     
، مبضي ستة أعوام حىت اآلن دون أن تعّين الدولة أمني مظامل معين حبقـوق               )٤٤(٥املشتركة  

  .الطفل واملراهق
االطـالع علـى    تزايـد صـعوبة     وأوضح مركز الدراسات القانونية واالجتماعية        -١٩

املعهـد  بسبب التدخل السياسي يف عمل      املعلومات وفقدان اإلحصائيات الرمسية مصداقيتها      
وأوضح، عالوة على ذلك، أن األرجنتني تغفل إصدار بيانـات          . الوطين لإلحصاء والتعداد  

فريـق  وأعرب كل مـن     . )٤٥(ة حملّددات عدم املساواة   مفصلّة ذات منظور جنساين أو مراعي     
         ، ومؤسـسة دراسـات وحبـوث       )٤٦(أمريكا الالتينية املعين بالعدالة والـشؤون اجلنـسانية       
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، والورقـة  )٤٩(، ومرصد حقوق اإلنـسان )٤٨(الدميقراطية + حرية التعبري ، ومؤسسة)٤٧(املرأة
  .عن دواعي قلق مماثلة )٥٠(١٠املشتركة 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
ـ  )٥١(فريق أمريكا الالتينية املعين بالعدالة والشؤون اجلنسانية      كل من   شار  أ  -٢٠ ات  واجله
عدم علمهما بأي عملية تشاور جرت مع اجملتمع املدين من        إىل   )٥٢(٧ملقدِّمة للورقة املشتركة    ا

  .اض الدوري الشاملأجل إعداد التقرير الوطين املقّدم يف إطار عملية االستعر

  حقوق اإلنسانيف جمال تنفيذ االلتزامات الدولية     -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 مبا بذلته الدولة من جهود من أجـل تعزيـز انـدماج             ٨ الورقة املشتركة    تبرّح  -٢١

أسف الستمرار  أعربت عن   إال أهنا   . اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية وجمتمعات املهاجرين     
  .)٥٣(اناة هذه اجملتمعات من التمييزمع
وأبرزت املؤسسة األرجنتينية للمساواة والتنوع واالندماج وجود تشريعات ملكافحة           -٢٢

 قد مشل جزئيـاً الـسكان       ٢٠١٠تعداد السكان الوطين لعام     بأن  التمييز يف البلد واعترفت     
ن أجل القـضاء علـى      بيد أهنا أضافت أن ما جيدي نفعاً م       . )٥٤(املنحدرين من أصل أفريقي   

وأوصـت  . )٥٥(التمييز ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي هو اختاذ إجراءات ملموسة          
رمسي ملكافحة العنصرية ينطلق من ديوان الرئاسة واحلكومات احمللية إلعالن املؤسسة بالترويج 

 مـن ي  ؛ وطلب اعتذار رمس   )٥٧(؛ وإعداد خطة وطنية للعمل اإلجيايب     )٥٦(واألحزاب السياسية 
جمتمع السكان املنحدرين من أصل أفريقي عن اجلرمية اليت ارُتكبت حبق أفراده بوصفها جرميةً              

ورأت احلركـة   . )٥٨(فريقية األصل األضد اإلنسانية؛ وإعادة بناء الذاكرة التارخيية األرجنتينية        
ر وجودهم  الثقافية األفريقية أن السكان املنحدرين من أصل أفريقي يتعرضون لالزدراء وُينكَ          

  .)٥٩(على حنو منهجي
املؤسسة الوطنية ملكافحة التمييز وكراهيـة      ونّبهت احلركة الثقافية األفريقية إىل أن         -٢٣

حل مشاكل جمتمع السكان املنحدرين من أصل أفريقي، ذلك  تستطيع  األجانب والعنصرية ال    
  .)٦٠(أهنا هيئة خمتصة بتلقّي البالغات وعرضها فحسب

 ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري     جنسياًد األرجنتيين للمثليات واملثليني     االحتاوذكّر    -٢٤
اهلوية اجلنسية بأن القانون املتعلق باألفعال التمييزية ال يعترف حىت اآلن باهلويـة اجلنـسانية               

  .)٦١(وامليل اجلنسي بوصفهما سببني من أسباب التمييز
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي   -٢
 القانونية واالجتماعية إىل تفاقم حاالت الطرد العنيفة وحاالت         ه مركز الدراسات  نّب  -٢٥

مركـز  سـلط  و. )٦٢(القمع اليت أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى وحاالت احتجاز تعسفي         
حقوق اإلنسان التابع لكلية احلقوق جبامعة أوكالهوما الضوء على استمرار انتشار           دراسات  

ات احمللية للشعوب األصلية، وخباصة يف حاالت الرتاعات علـى          ضد اجملتمع العنصري   العنف
وأشار املركز إىل عدم حتقيق السلطات يف أعمال العنف املرتكبـة ضـد هـذه               . األراضي
كما ال يتمتع أفراد الشعوب األصلية املدَّعى عليهم يف قضايا جنائية حبماية قانونية             . اجملتمعات

  .)٦٣(حمامي دفاعخدمات  ما ال حيصلون على ة، وغالباًكاملة تعكس معايريهم وقيمهم الثقافي
 إىل أن التعذيَب    )٦٥( ومرصد حقوق اإلنسان   )٦٤(وأشار كل من منظمة العفو الدولية       -٢٦

 شيوع هذه املمارسة على حنـو       ٥وأبرزت الورقة املشتركة    . بات مشكلةً متكررة يف البالد    
 ٢٠٠٠ ويف الفترة ما بـني عـامي         .)٦٦(آيرس بوينسمنهجي يف مرافق االحتجاز مبحافظة      

على الصعيد االحتادي بتهمة ممارسة أعمال قمـع غـري          دعوى   ١٤ ٣٦٦ ُرفعت   ٢٠١١و
ومل تصدر   يف املائة منها بوصفها قضايا تعذيب،٤ومل ُتحدَّد سوى . قانونية وممارسة التعذيب

  .)٦٧( يف املائة منها٠,٣٢أحكام إدانة إال يف 
 ٣٢ و ١٨إىل أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بـني          ٥ة  لورقة املشترك أشارت ا و  -٢٧

 للعنف املؤسسي وأن من بني الذين ميارسون هذا العنف العاملني بدائرة      سنة هم األشد تعرضاً   
  .)٦٨(آيرس السجون وأفراد شرطة بوينس

وأفاد مركز الدراسات القانونية واالجتماعية بأن معظم األشخاص احملرومني من احلرية             -٢٨
وتتسم أحـوال مراكـز     . نون من أحوال احتجاز تنطوي على انتهاكات خطرية حلقوقهم        يعا

يف حمافظـة بـوينس     ال سـيما     و االحتجاز يف البلد بارتفاع معدالت العنف فيها واكتظاظها       
  .)٦٩(آيرس
وأعربت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان عن قلقها بشأن أحوال االحتجاز يف              -٢٩

وأضافت أنه يتعني على الدولة ضمان هتيئة أحوال تتالءم مع الكرامـة            . رسآي بوينسحمافظة  
باملبادئ واملمارسات الفضلى   اكتظاظ السجون، عمالً    مشكلة    ملعاجلة اإلنسانية وإنشاء آليات  

 البلـدان   الصادرة عـن جلنـة    املتعلقة حبماية األشخاص احملرومني من احلرية يف األمريكتني         
  .)٧٠(ناألمريكية حلقوق اإلنسا

وأوصت منظمة العفو الدولية بتحسني أحوال مجيع السجون ومرافـق االحتجـاز              -٣٠
ملعاملـة  الـدنيا   قواعد األمم املتحدة النموذجية     ضمان الوفاء باملعايري الدولية، مبا يف ذلك        ل

السجناء؛ وبضمان التحقيق يف مجيع ادعاءات التعذيب وغريه من ضروب إسـاءة املعاملـة              
  .)٧١(املّدعى أهنم جناة إىل العدالة؛ وتقدمي  ونزيهاًحتقيقاً وافياً
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 إىل وقوع النساء يف نظام الـسجون ضـحايا إلسـاءة            ٥ونّبهت الورقة املشتركة      -٣١
املعاملة؛ وإجراءات التفتيش والفحوصات املهينة؛ واالستخدام املفرط إلجراء العزل كتـدبري           

ها جلميع أنواع العنف؛ وانقطاع األواصر      للسيطرة؛ وعمليات النقل املستمرة اليت يتعرضن في      
ويشكل ترّدي عمل نظام    . )٧٢(ُتصمَّم وتنفَّذ من أجل الرجال    تدابري  األسرية؛ وتطبيق برامج و   

  .)٧٣(الصحة يف السجون أخطر انتهاك للحقوق تعانيه النساء احملتجزات
 اجلنـسي    ومزدوجـي امليـل    االحتاد األرجنتيين للمثليات واملثليني جنسياً    وأوضح    -٣٢

 ومزدوجي امليـل اجلنـسي      ومغايري اهلوية اجلنسية أن وضع مجاعة املثليات واملثليني جنسياً        
ومغايري اهلوية اجلنسية يف مرافق االحتجاز خيضع لتقدير سلطات السجون، استناداً إىل لوائح      

أو ية األشخاص مغايرو اهلوية اجلنسعزل ومن املعتاد أن ُي". أخالقية"ألسباب عقوبات تتضمن 
  .)٧٤( أشخاص ارتكبوا جرائم جنسانيةمعيف زنازين يودعوا 

مشكلة خطرية،  يشكل  ما زال    أن العنف ضد املرأة   إىل   ١الورقة املشتركة   أشارت  و  -٣٣
. )٧٥( يف املائـة مـن حاالتـه       ٨٠وال سيما يف إطار العالقات األسرية حيث ُتسجَّل نسبة          

  .)٧٦(رتفاعاً مثرياً للجزعوأضافت أن عدد حاالت قتل اإلناث قد ارتفع ا
الرئيسية العقبات   أن   فريق أمريكا الالتينية املعين بالعدالة والشؤون اجلنسانية      أوضح  و  -٣٤

اإلحصائيات، والـصعوبات الـيت     عدم توافر   القائمة يف جمال مكافحة العنف ضد املرأة هي         
وأهاب الفريق . )٧٧(ةإىل القضاء، ونقص السياسات العاماللجوء تواجهها الضحايا يف إمكانية    

ىل القضاء، تشمل تقدمي خدمات اللجوء إبالدولة أن ترسم وتنفذ سياسات متكّن الضحايا من 
املساعدة القانونية والرعاية النفسية على نطاق واسع وباجملان، وتوفري دور اإليواء، وتقـدمي             

  .)٧٨( ماليةإلتاحة احلصول على إعاناتتسهيالت 
وأضافت أهنن ُيختطفن   .  إىل أن االجتار بالنساء واقٌع حي      ٢ركة  وأشارت الورقة املشت    -٣٥

من أفقر املناطق مشال البالد، وُيعَبُر هبن أوالً حمافظات خمتلفة، حيث ُيعتدى عليهن وُيغتصنب من               
جانب املّتجرين هبن لسلب إرادهتن، مث ُتنقل الضحايا إىل أماكن العرض لتلبية طلب الزبـائن،               

  .)٧٩(، ومار ديل بالتا، ورّيو غاييغوس، بل وإسبانياآيرسبوينس هذه األماكن وتشمل 
واعترفت اللجنة األرجنتينية ملتابعة وتنفيذ االتفاقية الدولية حلقوق الطفل بإنشاء البلد             -٣٦

بيد أنه يف كثري مـن األحيـان مل تتجـاوز           .  حلماية حقوق الطفل   برامج وختصيصه أمواالً  
أن تنفيذ الربامج ذات الصلة قد مت على حنـو          طور الصياغة أو    املقترحات املقدمة هبذا الشأن     

ويف جمال املنع والتعزيز، مل جتد      . )٨٠(، مع تداخل أهدافها وفئات السكان اليت تستهدفها       جمزأ
اللجنة سياسات موجهة إىل الرأي العام حتذر من جرائم االجتـار باألطفـال، واالسـتغالل            

  .)٨١( يف البغاء، ويف املواد اإلباحيةاجلنسي لألطفال، وبيعهم، واستخدامهم
وأوصت اللجنة األرجنتينية ملتابعة وتنفيذ االتفاقية الدولية حلقوق الطفل بأن تستخدم   -٣٧

 وإقليميا لالستغالل اجلنسي    التعاريف املتفق عليها دولياً   الدولة يف سياساهتا وبراجمها وقوانينها      
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واستخدام األطفال يف املـواد     والسياحة اجلنسية،   االجتار هبم   ألغراض جتارية، وبيع األطفال و    
  .)٨٢(اإلباحية

 ارتفاع عدد األطفال ضـحايا االسـتغالل اجلنـسي      ٨والحظت الورقة املشتركة      -٣٨
ه ُيعثر بعـد ذلـك علـى        وذكرت ظاهرة اختفاء البنات والشابات، مشريةً إىل أن       . واالجتار
ع للمواليد، وإىل انتـشار البغـاء       كما أشارت إىل وجود حاالت سرقة وبي      . مّيتاتبعضهن  
  .)٨٣( هائالً يف موانئ باتاغونياانتشاراً
ة القطاعات من أجل التنـوع يف توكومـان إىل أن           داهليئة التنسيقية املتعد  وأشارت    -٣٩

. للتعامل مع جرمية االجتار باألشخاص ال يشمل األشخاص مغايري اهلوية اجلنسية     َتبع  النهج امل 
 ١٣ممن تتراوح أعمارهم بـني       مراهقون مغايرو اهلوية اجلنسية      هرياًإذ يصل إىل توكومان ش    

  .)٨٤(نظام البغاء فيها سنة حيث يستوعبهم ١٨و
 أن من الشائع توّرط بعض موظفي الدولـة يف هـذه            ٨الورقة املشتركة   الحظت  و  -٤٠

نـسي  وأوصت بأن تعتمد احلكومة تدابري ملكافحة االستغالل اجل       . )٨٥(األنشطة غري القانونية  
واالجتار باألشخاص، والقضاء على الفساد وعلى توّرط موظفني عموميني يف هذه األنـشطة    

  .)٨٦(غري القانونية
 إزاء تعرض العمـال غـري       هوأعرب مركز الدراسات القانونية واالجتماعية عن قلق        -٤١

 والعمل   لالستغالل يف قطاعي صناعة املنسوجات     احلائزين لوثائق هوية أو الفقراء فقراً مدقعاً      
  .)٨٧(الزراعي، وإخضاعهم ألحوال مهينة وحرماهنم من احلرية يف حاالت كثرية

أن توصيةً حبظر   لألطفال  والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين           -٤٢
الستعراض الـدوري الـشامل     املعين با يف نص تقرير الفريق العامل      قد وردت   العقاب البدين   

          ومـن مثَّ،   . التوصـيات مل ترد يف موجز     ستعراض األوىل لألرجنتني، لكنها     خالل عملية اال  
فضالً عن ذلك، اعترفت املبادرة حبظر العقـاب        و. )٨٨(مل ُيسجَّل موقف احلكومة هبذا الشأن     

 يف املـرتل ويف  إال أنه ال يزال مـشروعاً .  صرحياً يف املؤسسات العقابية يف البلد     البدين حظراً 
  .)٨٩(رعاية البديلةأوساط ال

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
 عن قلقها إزاء عدم امتثال السلطة التنفيذيـة         آيرس بوينسأعربت نقابة احملامني يف       -٤٣

عـالوة علـى ذلـك،    و. )٩٠(مطلقاً للعديد من القرارات الرمزية اليت أصدرهتا احملكمة العليا      
ف موظفو احلكومة بالتجريد من األهلية عدداً من القضاة الذين أصدروا أحكاماً ضد             استهد

  .)٩١(السلطة التنفيذية
عمـل   أن السلطة التنفيذية تتدخل أيـضاً يف         آيرس بوينسورأت نقابة احملامني يف       -٤٤

 يف املائة من املناصـب يـشغلها قـضاة          ٢٥فنسبة  . السلطة القضائية بتأخري تعيني القضاة    
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وباملثل، أسفر تعديل القانون الناظم جمللس القضاة عن خـضوع هـذه اهليئـة              . )٩٢(قتونمؤ
  .)٩٣(لسيطرة السلطة التنفيذية حصرياً

 بأن السلطة القضائية مل حتقق يف وقـائع         آيرس بوينسكما أفادت نقابة احملامني يف        -٤٥
معظم الدعاوى اجلنائية   وتؤول  . الفساد األخرية ومل تقاضِ موظفي احلكومة احلاليني وتدينهم       

وأفـادت  . )٩٤(أو إىل احلفظإمكانية تنفيذ األحكام   املتعلقة حباالت فساد خطرية إما إىل عدم        
منظمة العفو الدولية بعدم إجراء حتقيقات يف االنتهاكات األخرية حلقوق اإلنسان أو بفـرط              

  .)٩٥( فيهاطول أمد التحقيقات
 ومركز  )٩٧(آيرس بوينس ونقابة احملامني يف     )٩٦(واعترف كل من منظمة العفو الدولية       -٤٦

يف سري العدالـة فيمـا يتعلـق        كبري  مبا أُحرز من تقدم      )٩٨(الدراسات القانونية واالجتماعية  
بيـد أن مركـز الدراسـات القانونيـة         . باملقاضاة على جرائم احلكم الدكتاتوري األخري     

ضاة على اجلرائم اليت ارُتكبت ضـد       تزال مثة عقبات حتول دون املقا      واالجتماعية يرى أنه ال   
  .)٩٩(السالمة اجلنسية إبان احلكم الدكتاتوري بوصفها جرائم مستقلة بذاهتا

كما أفاد مركز الدراسات القانونية واالجتماعية بأن نظام العدالة اجلنائية لألحداث             -٤٧
صرين املتـهمني   ما زال نافذاً رغم خمالفته أحكام اتفاقية حقوق الطفل؛ إذ إنه ال يكفل للقا             

  .)١٠٠(أصول احملاكماتمراعاة بارتكاب جرائم 

  احلق يف احلياة األسرية  -٤  
 فرع األرجنتني بـشروع البلـد يف        - ةمنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفول    اعترفت    -٤٨

يف حالة األطفال الذين اضـطروا إىل تـرك         للرعاية  عملية إهناء استخدام املؤسسات وسيلةً      
كنها أضافت أن الطريقة اليت ُتنفَّذ هبا العملية ال تتفق مع مبدأ مصلحة الطفل              ، ل أسرهم مؤقتاً 

وأوصت املنظمة بتطبيق املبادئ التوجيهية لألمـم       . )١٠١(وتعوزها الصرامة اإلجرائية  الفضلى  
  .)١٠٢(املتحدة املتعلقة بالرعاية البديلة لألطفال، وخباصة فيما يتعلق بالعمل مع األسر األصلية

ية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف            حر  -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 أفاد االئتالف األرجنتيين من أجل دولة علمانية بأن للديانة الكاثوليكية وضعاً قانونياً             -٤٩
ـ     و. )١٠٣( عن سائر األديان   مميزاً ذا الوضـع بتـدخل الكنيـسة       عالوة على ذلك، يسمح ه

وأوصـى  . )١٠٤(الكاثوليكية لكبح مظاهر تقدم اجتماعي متوافق عليها على نطـاق واسـع        
االئتالف بإجراء تعديل دستوري من أجل إلغاء امتيازات الكنيـسة الكاثوليكيـة وضـمان     

  .)١٠٦(، كما أوصى بسّن قانون بشأن حرية الضمري)١٠٥(العلمانية احلقّة للدولة
لسمعية امركز الدراسات القانونية واالجتماعية أن قانون اخلدمات اإلعالمية ظ الحو  -٥٠

، يـسهم يف تعدديـة نظـام اإلعـالم يف           ٢٠٠٩، املعتمد يف عام     )٢٦٥٢٢رقم  (البصرية  
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الدميقراطية أن بعض اجلوانب اإلجيابيـة       + حرية التعبري  مؤسسةوأوضحت  . )١٠٧(األرجنتني
ُتستكمل بعد، مثل إدماج هيئات إذاعية جديدة للمجتمعـات         لنظام البث اإلذاعي اجلديد مل      

احمللية يف هذا النظام أو منح تراخيص اإلشارات الرقمية، اليت ُمدِّدت فترة املنافسة املفتوحـة               
  .)١٠٨(عليها أربع مرات

 الضوَء على أن إلغاء جترمي النقد يف        جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان    سلطت  و  -٥١
، يسهم يف محاية حرية     ٢٠٠٩تعلقة بالصاحل العام، الذي اعتمده الكونعرس يف عام         املسائل امل 

  .)١٠٩(دميقراطيةجواء التعبري وتعزيز قوة النقاش العام يف ظل أ
شـهدت  الدميقراطية إىل أن السنوات األخرية قد        + حرية التعبري  مؤسسةوأشارت    -٥٢

وأضـافت أن   .  الصحافة، واملعارضـة   اسي تقّيد حرية التعبري وحرية    تطورات ذات طابع سي   
كما أن محاية العمل الـصحفي      .  باتت تؤثر على حرية التعبري     قوانني خمتلفة اعُتمدت حديثاً   

  .)١١٠(وحرية الصحافة أصبحتا مهددتني بضغوط غري مربرة
عالوةً على ذلك، ُتستخدم املوارد املخصصة لإلعالن عن أعمال احلكومة كـأدة            و  -٥٣

الدميقراطية باعتماد قانون يـنظم،      + وأوصت مؤسسة حرية التعبري   . )١١١(أو العقاب للدعم  
 وُيلزم احلكومة بتقدمي معلومات عـن املـوارد         )١١٢(بشفافية، خمصصات اإلعالنات الرمسية   

  .)١١٣(املخصصة لوسائط اإلعالم
          بأن احملكمةَ العليا قـد قـررت يف مـستهل      آيرس بوينسوأفادت نقابة احملامني يف       -٥٤
دور النشر أرباح مبيعاهتا اليت كانت قد ُحرمت منها تعسفاً،          إحدى   أن تعيد إىل     ٢٠١٠عام  

كما . )١١٤(وجتاهلت السلطة التنفيذية هذا القرار    . كعقاب على سياسة التحرير اليت تنتهجها     
، منع أحد القضاة حظر نشاط مطبعيت صحيفتني مستقلتني، لكّن السلطة           ٢٠١٠أنه يف عام    

  .)١١٥(ية أقّرت هذا احلظر متجاوزةً قرارهالتنفيذ
" قانون مكافحة اإلرهـاب   "وأعربت العديد من املنظمات عن قلقها بشأن اعتماد           -٥٥

وهو يتضمن تعـاريف غامـضة      ،  ٢٠١١ديسمرب  /يف كانون األول  ) ٢٦٧٣٤القانون رقم   (
ف أنـشطة   وتكثياألنشطة الزراعية   متكِّن من تطبيقه لتجرمي حركات االحتجاج على توسيع         

  .)١١٦(التعدين
 بتنقيح قانون مكافحة اإلرهاب ملنع تطبيقه من أجـل          ٧وأوصت الورقة املشتركة      -٥٦

طريـق  عـن   ؛ ومعاجلة الصراعات االجتماعيـة      )١١٧(قمع حركات االحتجاج االجتماعي   
ضمان عدم النيل من مسعة احملتجني يف التصرحيات العامة اليت تـصدر عـن              ؛ و )١١٨(التفاوض
  .)١١٩(دولةسلطات ال

أنه ليس لدى األرجنتني قـانون بـشأن إمكانيـة          إىل   ١٠الورقة املشتركة   أشارت  و  -٥٧
 فريق أمريكا الالتينية املعين بالعدالة والـشؤون اجلنـسانية         وأفاد. )١٢٠(االطالع على املعلومات  

بات بوجود مرسوم صادر عن السلطة التنفيذية ينظم إمكانية االطالع على املعلومات، لكّن طل            
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 ١٠وأوصت الورقة املـشتركة     . )١٢١(االطالع على املعلومات ُتقابل بالرفض على حنو منهجي       
  .)١٢٣( وإنشاء برنامج حكومي مفتوح)١٢٢(باعتماد قانون بشأن االطالع على املعلومات

اسـتطاعت أن    بأن األرجنتني قد     جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان    واعترفت    -٥٨
 إىل قـانون     مستوى مشاركة املرأة يف جملس الربملان، وهو ما ُيعزى جزئياً          ترفع إىل حد كبري   

بيد أن مستوى املشاركة السياسية للمرأة يف الـسلطة التنفيذيـة ويف            . احلصص الذي أقرته  
  .)١٢٤(حكومات البلديات واحملافظات متدٍن جداً

  اتيةواحلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة وم  -٦  
عكس ت بأن سوق العمل     ريق أمريكا الالتينية املعين بالعدالة والشؤون اجلنسانية      فأفاد    -٥٩

شار الفريق إىل أن سوق العمل تـشهد        أو.  من حيث نوع اجلنس     حاداً  ورأسياً  أفقياً انقساماً
وجوداً مكثفاً للمرأة يف املهن اليت تتطلب مهارات متدنية وأن النساء يشغلن معظم الوظائف              

  .)١٢٥(ياًغري املسجلة رمس
 أن أكثر أوضاع عدم     فريق أمريكا الالتينية املعين بالعدالة والشؤون اجلنسانية      وأكد    -٦٠

 تتجلى يف قطاع اخلدمة املرتلية؛ إذ يتسم هذا القطـاع بوضـعٍ             قلقاالستقرار املهين إثارةً لل   
ة وذكـر أن الـسلط   . خاص يقّيد احلقوق املهنية وإمكانية احلصول على الضمان االجتماعي        

على جملس الشيوخ للنظر فيه من أجـل        ُينتظر أن يعرض    التنفيذية قد أعّدت مشروع قانون      
 عن ذلك، باستحداث سياسات ترمي إىل إضـفاء         فضالً،  فريقالوأوصى  . إلغاء هذا الوضع  

  .)١٢٦(طابع رمسي على قطاع العمل املرتيل
ختـصيص   تـنظم  إىل عدم وجود الئحة آيرس بوينسمكتب أمني املظامل يف  شار  وأ  -٦١

  .)١٢٧( عاما٢٠ًمعلّقة مدة وهي مسألة ما زالت حصة من الوظائف لألشخاص ذوي اإلعاقة، 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
 يف ٨٠ملا نسبته  عن قلق ألن احلق يف السكن غري مكفول  ٨أعربت الورقة املشتركة      -٦٢

وُيعزى ذلك إىل أسباب من بينها انعدام أمن احليازة، واملـضاربة           . املائة من السكان الريفيني   
على األراضي، وحركة اهلجرة النامجة عن حاالت الطرد والرتاعـات واملـشاريع اإلمنائيـة              

  .)١٢٨(الكربى
 مبا أحرزه البلد من تقـدم يف جمـال          آيرس بوينسواعترف مكتب أمني املظامل يف        -٦٣

  .)١٢٩(الشهادة املوّحدة لإلعاقةنظام اإلعاقة وتنفيذ الضمان االجتماعي لألشخاص ذوي 

  احلق يف الصحة  -٨  
 حنو إنشاء نظام صحة     املنتدى االجتماعي للصحة والبيئة أنه يتعّين املضي قُُدماً       رأى    -٦٤
عـالوة علـى    و. )١٣٠(رجنتنية يكون موحداً وشامالً وجمانياً ومتاحاً جلميع الناس يف األ         عام
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إنشاء صندوق للطوارئ الصحية على وجه عاجل مـن أجـل تلبيـة             ذلك، اقترح املنتدى    
  .)١٣١(احتياجات السكان الصحية

 بأن األمراض املزمنة غري املعدية هي أول أسباب الوفاة يف           ٦وأفادت الورقة املشتركة      -٦٥
 يف نسبة اإلصابة مبرض الـسمنة        وأن أفقر القطاعات االجتماعية تسجل ارتفاعاً      )١٣٢(األرجنتني

إال أن البلد يفتقر إىل إطار ناظم للوقايـة         . )١٣٣(ومرض السكري وتعاين من سوء جودة التغذية      
  .)١٣٤( للحق يف الصحةمن األمراض املزمنة غري املعدية ومكافحتها، وهو ما يشكل انتهاكاً

 ٤٠ ٠٠٠دخني يبلغ    إىل أن عدد الوفيات بسبب الت      ٦كما نبهت الورقة املشتركة       -٦٦
التصديق على االتفاقيـة    ه ينبغي للدولة    ورأت الورقة أن  . )١٣٥( يف األرجنتني  حالة وفاة سنوياً  

التبغ استهالك  قانون مكافحة   تنفيذ   وإقرار لوائح ل   )١٣٦(التبغاستهالك  اإلطارية بشأن مكافحة    
ن عـن الـسجائر،     البيئة خالية من الدخان، وتقييد اإلعال     عل  فيما يتعلق جب  ) ٢٦٦٨٧رقم  (

  .)١٣٧(علب السجائرعلى وإدراج حتذيرات صحية 
 عن قلق بشأن االرتفاع اهلائل يف معدل إدمان الكحول          ٢وأعربت الورقة املشتركة      -٦٧

واملخدرات، ومعظم ضحاياه مراهقون وبالغون شباب تتراوح أعمـارهم بـني العاشـرة             
  .)١٣٨( الفقراءوخصوصاًالجتماعية، هذه املشكلة مجيع الطبقات اس ومت. واخلامسة والعشرين

           والورقـة   )١٤٠(١ والورقـة املـشتركة      )١٣٩(وأكد كل من منظمة العفو الدوليـة        -٦٨
 أن املضاعفات املتصلة بعملية اإلجهاض تشكل أول أسباب وفيات األمهات        )١٤١(٤ركة  تاملش

 ٤ت الورقة املشتركة    وأبرز. يف البلد، وأن معظم الضحايا شابات صغريات حمدودات الدخل        
 وأن املستشفيات العامة يف البلد  حالة سنويا٥٠٠ً ٠٠٠أن عدد حاالت اإلجهاض يربو على 

  .)١٤٢(بسبب اإلجهاض غري املأمونإىل املستشفيات  حالة إدخال ٦٠ ٠٠٠تسجل حنو 
حيق  من القانون اجلنائي،   ٨٦وأوضحت منظمة العفو الدولية كذلك أنه وفقاً للمادة           -٦٩
نساء والفتيات الاليت ُيعرِّضهن احلمل ملخاطر صحية عقلية أو جسدية، أو الـاليت يكـون               لل

وقد أُوِّل نص هذه املادة     . عملية إجهاض قانونية  اخلضوع ل  عن حادث اغتصاب     محلهن نامجاً 
، أوضحت احملكمة العليا مضموهنا، إذ أقّرت       ٢٠١٢مارس  / في آذار ف. تأويالت غري مّتسقة  
االغتصاب يف اإلجهاض املأمون، وعدم ضرورة احلصول على أمر قضائي          حق مجيع ضحايا    

غري أن بعض السلطات احمللية قد أعربت عن معارضتها . من أجل تقدمي هذا النوع من العالج   
  .)١٤٣(حلكم احملكمة العليا، وتبقى مسألة االمتثال هلذا احلكم غَري واضحة

دولةَ بكفالة خدمة اإلجهاض القـانوين       ال املؤسسة املعنية بصحة املراهقني   وأوصت    -٧٠
وفقاً لدليل وزارة الصحة للرعاية الشاملة حلاالت اإلجهاض القانوين وحكم احملكمة العليـا             

، وحبفز النقاش الربملاين من أجل تعديل التشريع الـذي          )١٤٤(٢٠١٢مارس  / آذار ١٣املؤرخ  
  .)١٤٥(يعاقب النساء الاليت ُينهني محالً غري مرغوبٍ فيه



A/HRC/WG.6/14/ARG/3 

13 GE.12-15543 

 أن قطاعاٍت واسعة من سكان البلد تطالب بـأن يكفـل      ٤ورأت الورقة املشتركة      -٧١
دون متييـز   يف املستشفيات العامة    باإلجهاض احلقَّ يف اإلهناء الطوعي للحمل        التشريع املتعلق 

  .)١٤٦(حىت األسبوع الثاين عشر من احلملوذلك 
 أن مـستوى تنفيـذ   )١٤٨(٤ والورقة املـشتركة   )١٤٧(١كما رأت الورقة املشتركة       -٧٢

عالوة على  و. )١٤٩(يميتقحيتاج إىل   الربنامج الوطين للصحة اجلنسية وتنظيم األسرة متفاوت و       
يف جمال الصحة باستيفاء شروٍط ال ينص       العاملني  ذلك، من املثري للقلق مطالبة بعض املهنيني        

إمكانية احلـصول   عليها القانون وممارستهم أشكاالً مقّنعة من االستنكاف الضمريي ُتعرقل          
  .)١٥٠(على خدمات الربنامج الوطين للصحة اجلنسية وتنظيم األسرة

وأفادت مؤسسة دراسات وحبوث املرأة بأن من املالَحظ ارتفاع نـسبة اإلصـابة               -٧٣
فوق وبوجه خاص، ي  . اإليدز يف صفوف النساء ارتفاعاً هائالً     /بفريوس نقص املناعة البشري   
 ١٩ و ١٥ عاماً والفئة العمرية ما بني       ٢٤ و ١٥ة العمرية ما بني     عدد النساء املصابات يف الفئ    
بواقع تسعة رجال مقابل كل عشر نساء ومثانية رجال مقابل كل   (عاماً عدد الرجال املصابني     

وأضافت املؤسسة أن األشخاص املصابني بفـريوس نقـص         . )١٥١()عشر نساء، على التوايل   
لق بإمكانية احلصول على خدمات الصحة اجلنـسية        املناعة البشري يتعرضون للتمييز فيما يتع     

  .)١٥٢(واإلجنابية

  احلق يف التعليم  -٩  
اعترفت احلملة األرجنتينية من أجل احلق يف التعليم بزيادة االستثمارات املوّجهة إىل              -٧٤

عدم يرسخ أوجه   بيد أن هيكل التمويل التعليمي للنظام االحتادي        . )١٥٣( زيادة مطردة  التعليم
 ٢ ٨٠٠(يف جمال التعليم    فعلى سبيل املثال، كانت استثمارات حمافظة سالتا        .  هيكلية مساواة
 دوالر  ١٣ ٧٠٠(تيّريا ديل فوجيو    حمافظة   أقل من استثمارات     ٢٠٠٩يف عام   ) للتلميذدوالر  
  .)١٥٤(خبمس مراتللتلميذ 

وترتفع .  عن قلق بشأن نوعية التعليم يف املدارس العامة        ٢وأعربت الورقة املشتركة      -٧٥
 إلهناء املنـاهج     كافياً  يف صفوف املعلمني، كما أهنم ال يولون اهتماماً        بديل الغياب والت  انسبت

أن نسبة التسّرب من املدرسة ال تزال كبرية، كذلك  ٢رأت الورقة املشتركة و. )١٥٥(الدراسية
ـ  منها هي فئة الشباب املنتمني إىل أسر فقرية وريفية           وأن أكثر الفئات تسرباً    يتركـون  ن  مم

  .)١٥٦( عن عملاملدرسة حبثاً
 أنه على الرغم من اعتراف القانون حبـق الـشعوب           ٦وأوضحت الورقة املشتركة      -٧٦

ورحبت الورقـة   . )١٥٧(نه مل ُيفّعل يف معظم احملافظات     فإاألصلية يف التعليم املتعدد الثقافات،      
        ثقافات يف سان خوان يف الفتـرة        هيكالً تعليمياً ثنائي اللغة ومتعدد ال      ١٤ بتنفيذ   ٢املشتركة  

  .)١٥٨(٢٠١٢ و٢٠٠٨ما بني عامي 



A/HRC/WG.6/14/ARG/3 

GE.12-15543 14 

قـط   يف املائة ف   ٢٩,٣ما نسبته   وأفادت احلملة األرجنتينية من أجل احلق يف التعليم           -٧٧
. )١٥٩(من الطالب ذوي اإلعاقة يتلقون التعليم يف إطار مناذج خمصصة لتحقيـق االنـدماج             

تعليم الوطنية واحمللية مع أحكام اتفاقية حقوق األشـخاص         وأوصت احلملة مبواءمة قوانني ال    
  .)١٦٠(ذوي اإلعاقة

واعترفت احلملة األرجنتينية من أجل احلق يف التعليم باعتماد األرجنتني قوانني تكفل              -٧٨
بيد أن األطفال األجانـب يواجهـون       . مهاجرينك كانت أوضاعهم    التعليم لألجانب، أياً  

عالوة على ذلك، فـإن موضـوع       و. )١٦١(حقهم يف التعليم  ممارسة  صعوبات عديدة تعوق    
  .)١٦٢(اهلجرة غُري مدَرجٍ يف املناهج الدراسية، مما ُيدمي االجتاهات التمييزية ضد املهاجرين

ة القطاعات من أجل التنوع يف توكومان عن أسفها         د اهليئة التنسيقية املتعد   وأعربت  -٧٩
اجلنسية ضحايا للعنف والتحرش اجلنسي يف املدارس      لوقوع األطفال واملراهقني مغايري اهلوية      

  .)١٦٣(من جانب زمالئهم ومعلميهم
 ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري     جنسياًاالحتاد األرجنتيين للمثليات واملثليني     ورأى    -٨٠

املتحاِملة إلدامة الرتعات   اهلوية اجلنسية أن التعليم الديين ما زال يشكل أحد املصادر الرئيسية            
  .)١٦٤(طب التمييزية واملضايقات يف الوسط املدرسيواخلُ
 ومزدوجـي امليـل اجلنـسي       جنسياًاالحتاد األرجنتيين للمثليات واملثليني     ورحب    -٨١

               ومغايري اهلوية اجلنسية بإنشاء برنامج للتعلـيم اجلنـسي الـشامل مبوجـب القـانون يف                
 منـها علـى     مل يشهد أيـاً   أنه  ضئيلة أو   غري أن تنفيذه قد شهد مظاهر تقدم        . ٢٠٠٦عام  

املشاكل القائمة  إحدى  احلملة األرجنتينية من أجل احلق يف التعليم أن         ورأت  . )١٦٥(اإلطالق
كمن يف أن كل والية قضائية تتمتع باستقالل ذايت يف تطبيق هذا الربنـامج              تيف هذا الصدد    

اسات تنسيق احتادية وعلى صعيد      باعتماد سي  ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٦٦(وفقاً لواقعها 
اهليئـة  وأوصت  . )١٦٧(احملافظات من أجل ضمان فعالية تنفيذ برنامج التعليم اجلنسي الشامل         

ة القطاعات من أجل التنوع يف توكومان بإدماج مسأليت التنـوع العـاطفي             دالتنسيقية املتعد 
  .)١٦٨( الشاملتطبيق قانون التعليم اجلنسيإطار اجلنسي والتعبريات اجلنسانية يف 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٠  
فيما يتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، رأى االحتاد األرجنتـيين ملؤسـسات              -٨٢

 من اإلجراءات بعد التصديق علـى       مش أن احلكومة مل تتخذ مزيداً     غاملكفوفني واملصابني بال  
نتخابات؛ ومـسألة   وتشكل إمكانية املشاركة يف اال    . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

 ،استخدام املواصالت العامة؛ وإمكانية الوصول إىل البيئة املادية يف القطاعني العام واخلـاص            
  .)١٦٩(بعض املسائل املعلّقة يف هذا املضمار

على ضرورة احترام ما الُتزم بـه مـن          آيرس بوينسمكتب أمني املظامل يف     شدد  و  -٨٣
 جمايل االتصاالت وإمكانية املشاركة يف االنتخابات، األشخاص ذوي اإلعاقة يفالتزامات جتاه  
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وإلغاء القيود املفروضة على حق االنتخاب يف حالة األشخاص الصم أو ذوي اإلعاقة الـذين         
وتبقى ضرورة إلغاء القيود املفروضـة علـى حـق          . )١٧٠(أهليتهم القانونية مثة ما يقّيد    ليس  

  .)١٧١(دة أهليتهم القانونيةاالنتخاب يف حالة األشخاص ذوي اإلعاقة املقّي

  الشعوب األصلية  -١١  
إجراء أول استعراض دوري    على   أنه بعد مضي أربعة أعوام       ٩رأت الورقة املشتركة      -٨٤

شامل لألرجنتني، مل حيرز البلد أي تقدم فيما يتعلق بإنشاء آليات تتسم بالكفـاءة تكفـل                
  .)١٧٢(ممارسة الشعوب األصلية حقها يف املشاورة ويف املشاركة

 الشعوب األصلية، تشريعاً  بالتعاون مع    بأن تسّن الدولة،     ٩وأوصت الورقة املشتركة      -٨٥
 لرسـم حـدود     ات؛ وتستحدث إجراء  )١٧٣(بشأن املشاورة املسبقة ُيطبَّق يف شىت أحناء البلد       

 ؛ وتدابري ملنع أعمال العنف ضد أفراد اجملتمعات احمللية        )١٧٤(أراضي الشعوب األصلية وحيازهتا   
  .)١٧٥(للشعوب األصلية

 أن  حقوق اإلنسان التابع لكلية احلقوق جبامعة أوكالهومـا       دراسات  مركز  ورأى    -٨٦
إذ مل توضع موضَع التنفيـذ الكامـل        . سياسات احلكومة جتاه الشعوب األصلية غري مّتسقة      

. يديـة امللكية اجملتمعية ألراضيها التقل   سندات  آليات منح اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية       
أراضيهم التقليدية بتصريح مـن     كما ُتنتهك حقوق الشعوب األصلية يف األراضي باستغالل         

، اليت ُتدار   مؤسسات األعمال وقد استغلت   . دون موافقتهم أو تقدمي تعويضات هلم     احلكومة  
بتصريحٍ من احلكومة، هذه املوارد، ولّوثت األراضي وجماري املياه، ومنعت التمتع باحلق يف              

كما قوبلت بالعنف املظاهرات املدنية الـيت ُنظمـت       . ل إىل أراضي الشعوب األصلية    الوصو
منظمة األمم والشعوب    تضروع. )١٧٦( على التدخل يف مسألة احلقوق يف األراضي       احتجاجاً
  .)١٧٧( الوضع اخلاص الذي يواجهه شعب مابوتشي يف نيْوكني ورّيو نيغروةغري املمثلَّ

ال تقتـصر   املتعلقة بالشعوب األصلية    املشاكل   على أن    ٣ة  وشددت الورقة املشترك    -٨٧
        فأحوال الَعَوز والتهميش السائدة يف تلك اجملتمعات تعكـس         . احلق يف حيازة األراضي   على  

  .)١٧٨(قصوروأوجه  قص العامة املتعلقة هبذه املسألة من نوااتما يعتري السياس
العدالة وحقوق اإلنسان أنه رغم وجود      ورأى منتدى املواطنني للمشاركة من أجل         -٨٨

           كل من املؤسسة الوطنية لشؤون الشعوب األصلية وجملس مـشاركة الـشعوب األصـلية،              
وأبرزت . )١٧٩(مل ُتنشأ حىت اآلن آليات مشاركة فيما يتعلق باستخدام املوارد الطبيعية واملوئل           

سات التنمية احملليـة وسياسـات       مشكلة اختصاص احملافظات فقط بسيا     ٩الورقة املشتركة   
األراضي واستغالل املوارد، وعدم قدرة املؤسسة الوطنية لشؤون الشعوب األصـلية علـى             

  .)١٨٠(ممارسة أي سلطة عليها
مبوجبـه  ُعلقت   الذي   )٢٦١٦٠القانون رقم   (أن  إىل   ٩الورقة املشتركة   أشارت  و  -٨٩

راضي الشعوب األصلية، مل ُينفـذ      أربعة أعوام، وقضى بإجراء مسح أل     اإلخالء ملدة   عمليات  
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عالوة علـى   و. )١٨١()٢٦٥٥٤القانون رقم   مبوجب   (٢٠١٣رغم متديد هذه املدة حىت عام       
 ودون مـشاورة    لطة التنفيذية مؤخراً  فإن ما يدعو إىل القلق يف هذا الصدد مبادرة الس         ذلك،  

غرس، يقتـرح إدراج  الشعوب األصلية إىل رفع مشروع قانون معدِّل للقانون املدين إىل الكون   
  .)١٨٢(إطار القانون اخلاصيف  مسألة امللكية اجملتمعية للشعوب األصلية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٢  
املؤسسة األرجنتينية للمساواة والتنوع واالندماج باعتماد األرجنتني إجراًء        اعترفت    -٩٠

البالغني ال حيـصلون    ملتمسي اللجوء   ن  بيد أ . لتحديد وضع الالجئني وفقاً للمعايري الدولية     
  .)١٨٣(على أي مساعدة مادية

والحظت املؤسسة األرجنتينية للمساواة والتنوع واالنـدماج وقـوع الالجـئني             -٩١
وملتمسي اللجوء ضحايا إلساءة املعاملة والتمييز وكراهية األجانب والتهميش واالسـتبعاد           

  .)١٨٤( حمددةإثنيةعات انتمائهم إىل مجابسبب أصوهلم أو االجتماعي 
قانون اهلجرة يف   تنفيذ  بدء نفاذ الئحة    بمركز الدراسات القانونية واالجتماعية     نّوه  و  -٩٢
بيد أن بعض املشاكل املتعلقة بإجراءات اهلجرة وبـرامج التـسوية القانونيـة             . ٢٠١٠عام  

 القانونيـة   عدم كفاءة إجراءات التسوية   مثالً  ألوضاع املهاجرين ما زالت قائمة، ومن ذلك        
ألوضاع مواطين السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب والدول املنتسبة إليها؛ والتأويـل            
التقييدي ملعايري التسوية القانونية ألوضاع بعض املواطنني من خارج السوق املشتركة لبلدان            

بني فئـات   ساهبم اخلاص، من    حلاملخروط اجلنويب؛ واستبعاد غري العاملني بعقود أو العاملني         
كما أبرزت املؤسسة األرجنتينية للمساواة والتنوع واالندماج املـشاكل الـيت           . )١٨٥(أخرى

 احلصول على تصاريح اإلقامة، وما يترتب عى ذلـك مـن            يفيواجهها املهاجرون األفارقة    
وكشف مكتب أمني املظـامل     . )١٨٦(ضعف أوضاعهم يف مواجهة مضايقات قوات األمن هلم       

الذين تقل مـدة  املهاجرين ذوي اإلعاقة املقيمني من ن استمرار عدم قدرة     ع آيرس بوينسيف  
  .)١٨٧(اشتراكاتدفع غري قائمة على إعانات على احلصول على إقامتهم عن عشرين سنة 

  احلق يف التنمية، مبا يف ذلك القضايا البيئية  -١٣  
 )١٨٨(نـسان أوضح كل من منتدى املواطنني للمشاركة من أجل العدالة وحقوق اإل            -٩٣

 أن اسـتخدام مبيـدات      )١٩٠( واملنتدى االجتماعي للصحة والبيئة    )١٨٩(٧والورقة املشتركة   
 على الصحة   كالغليفوسيت من جانب الصناعات الزراعية يشكل خطراً       اآلفات العالية الّسمية  

آلثـار  السكان املتضررين،    بإجراء تقييم علين، مبشاركة      ٧وأوصت الورقة املشتركة    . والبيئة
  .)١٩١(التوسع يف زراعة فول الصويا على متتع اجملتمعات احمللية الريفية حبقوق اإلنسان
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