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اومأ -اعلواات عااة عو الدولة
العاصمة (وأكرب مدينة من حيث السكان)

بوينس آيرس

اللغة الرمسية

اإلسبانية

نظام احلكم

مجهورية احتادية دميقراطية

املساحة اإلمجالية

 3 761 274كيلومرتا مربعا

نسبة املساحة املغطاة باملياه

 1.1يف املائة

احلدود

 9 665كيلومرتا

جمموع السكان

املرتبة الثانية والثالثون

اجملموع

 40 117 096نس ــمة حبس ــا تع ــداد الس ــكان

لعام 2010

 42 192 500نسمة حبسا تقديرات عام 2012
الكثافة السكانية

 14.43نسمة يف الكيلومرت املربع

الناتج احمللي اإلمجايل (تعادل القدرة الشرائية)

املرتبة العشرون

اجملموع ()2012

 756 226دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة

الناتج احمللي اإلمجايل (االمسي)

املرتبة اخلامسة والعشرون

اجملموع ()2012

 474 812ملي ــون دوالر م ــن دوالرات الوالي ــات
املتحدة

نصيا الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل

 11 835دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة

 -1مجهوريــة األرجنتــل دولــة ذات ســيادة تعتمــد نظام ـا مجهوري ـا متثيلي ـا احتادي ـا وتقــع يف أقصــى
اجلنوب الشرقي ألمريكا اجلنوبية.
 -2وينقس ــم إقليمه ــا إىل  23حمافظ ــة باإلة ــافة إىل مدين ــة ب ــوينس آي ــرس املس ــتقلة ذاتيـ ـ ا وه ــي
عاصـمة الدولـة ومقــر احلكومـة االحتاديــة .ويسـ ل سـكا ا البــال عـددهم  40مليــون نسـمة معــدالت
يف مؤش ـرات التنميــة البش ـرية والــدخل الفــردي ومســتوى املعيشــة مــن بــل املعــدالت األعلــى يف أمريكــا
الالتينية.
 -3واألرجنتل أكرب بلد ناطق باإلسبانية مساحةا يف العامل وهي الدولة الثانيـة األكـرب يف أمريكـا
اجلنوبية والرابعة يف القارة األمريكية والسابعة يف العامل.
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 -4وحيــد هــذا اإلقلــيم الواقــع يف القــارة األمريكيــة الــذي ي ــم جــزءا كبــريا مــن املوــرون اجلنــو
بوليفيا وباراغواي من الشمال والربازيل من الشمال الشرقي وأوروغواي واحمليط األطلسي من الشـرق
وشيلي من اجلنوب والغرب.
 -5ووفق ا للبنك الـدويل حيتـل النـاتج احمللـي اإلمجـايل االمسـي ل رجنتـل املرتبـة اخلامسـة والعشـرين
يف العامل من حيث األمهية غري أن ناجتها احمللي اإلمجايل إذا ما أُخذت يف االعتبار القـدرة الشـرائية
ي ع اقتصادها يف املرتبة العشرين من حيث األمهية يف العامل .ويف عـام  2010صـنفف البنـك الـدويل
البلد ةمن الشرحية األعلى من الدول املتوسطة الدخل أو اعتربه سوق ا ناشئة.

الف -الخصائص الد مغ افية وامقتصاد ة وامالتماعية والثقافية
 -1الخصائص اإلثنية والد مغ افية للبلد وسكانه وفقاأ للمؤش ات التالية
اجلدول 1
حقم السكان

()1

جمموع السكان

الذكور
اإلناث

40 117 096
19 523 766
20 593 330

 -6وفقـا لنتــائج تعــداد الســكان لعــام  2010يبلـ جممــوع الســكان  40 117 096نســمة يف
اإلقلــيم الــوطين ككــل  20 593 330مــنهم إنــاث و 19 523 766ذكــور .وباملقارنــة مــع تعــداد
ـري نسـبت  10.6يف املائـة يف الفـرتة مـا بـل التعـدادين مـا ميثـل
السكان السـابق ( )2001يالحـ تغ ن
زيادة قدرها  3 856 966نسمة عن عام .2001
 -7ومــن حيــث النمــو الــدميغرايف حتتــل األرجنتــل املرتبــة الرابعــة ةــمن بلــدان أمريكــا الالتينيــة.
كما تبل مشاركة األرجنتل النسبية يف السوق اجلنوبية املشرتكة  14.7يف املائة.
 -8وفيمــا يتعلــق بــالتوزيع اجلغ ـرايف بالنســبة لعــام  2010يالح ـ أن مــا نســبت  70يف املائــة مــن
السكان يرتكـز يف سـحم حمافظـات أرجنتينيـة هـي :مدينـة بـوينس آيـرس املسـتقلة ذاتيـا وحمافظـة بـوينس
آيــرس وقرطبــة وســانتا يف ومينــدوزا وتوكومــان .وةــمن هــذه احملافظــات ت ــم بــوينس آيــرس تار يـا
أعلى نسبة سكانية من جمموع سكان البلد.
__________
( )1تشكل جزر مالفيناس وخورخياس اجلنوبية وساندويتش اجلنوبية واجملاالت البحرية اجملاورة هلا جزءا ال يت زأ من اإلقلـيم
الــوطين األرجنتيــين .وألن هــذه األقــاليم حمتلــة بصــورة غــري مشــروعة مــن قبــل اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا
الشمالية فقد ُمنعحم مجهورية األرجنتل من إجراء تعداد السكان لعام  2010يف هذه املنطقة.
املصـدر :املعهـد الـوطين لاحصـاءات وتعـداد السـكان .التعـداد الـوطين للسـكان واألسـر املعيشـية واملسـاكن لعــام .2010
ويشمل جمموع السكان األشواص الذين يعيشون يف الشوارع.
4/46

GE.15-11341

HRI/CORE/ARG/2014

 -9ومن جهة أخـرى تعتـرب مدينـة بـوينس آيـرس املسـتقلة ذاتيـا أعلـى مقاطعـة مـن حيـث الكثافـة
الســكانية إذ تبل ـ ــا  14 450.8نســمة يف الكيلــومرت املربــع .وتــأيف يف املرتبــة الثانيــة دوائــر ب ـوينس
آيــرس الكــربى البــال عــددها  24حيــث تبلـ الكثافــة الســكانية ــا  2 694.8نســمة يف الكيلــومرت
املربع .ويفـوق معـدل الكثافـة السـكانية يف كلتـا املنطقتـل اللتـل تشـكالن منطقـة العاصـمة معـدال ا
يف باقي أحناء البلد بكثري.
 -10أما خبصوص البنية السكانية لبلدنا فـيالح تزايـد نسـبة املسـنل ( 65سـنة ومـا فـوق) رـرور
الســنل .ويف تركيبــة الســكان املســنل تفــوق نســبة اإلنــاث إىل حــد كبــري نســبة الــذكور ويــزداد هــذا
الفارق أكثر لدى فئات األعمار املتقدمة جدا ( 75عام ا وما فوق).
اجلدول 2
التغي المطلق والتغي النسبي للسكان في فت ة اا بيو التعداد و واعد النمةو فةي البلةد ،كةً
للفت ة 2010-1869

األعوام

1869
1895
1914
1947
1960
1970
1980
1991
2001
2010
املصدر:

عدد السكان

1 830 214
4 044 911
7 903 662
15 893 811
20 013 793
23 364 431
27 949 480
32 615 528
36 260 130
40 117 096

التغري املطلق
2 214 697
3 858 751
7 990 165
4 119 966
3 350 638
4 585 049
4 666 048
3 644 602
3 856 966

التغري النسيب يف فرتة متوسط معدل
النمو السنوي
ما بل التعدادين
بالنسبة املئوية
بالنسبة املئوية
121
95.4
101.1
25.9
16.7
19.6
16.7
11.2
10.6

31
35.7
21.4
17.4
15.6
18.1
14.7
10.1
11.4

املعهد الوطين لاحصاءات وتعداد السكان .التعدادات الوطنية للسكان من عام  1869إىل عام .2010

الكثافة السكانية
 -11املس ــاحة اإلمجالي ــة للبل ــد 3 761 277 :كيل ــومرتا مربعـ ـا (التع ــداد ال ــوطين للس ــكان واألس ــر
املعيشية واملساكن لعام .)2010
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 -12املسـاحة لغـرح حسـاب الكثافـة الســكانية 2 780 403 :كيلـومرتات مربعـة (تشـمل مدينــة
بــوينس آيــرس املســتقلة ذاتي ـا و 22حمافظــة ودائــريف ريــو غرانــدي وأوش ـوايا التــابعتل حملافظــة تي ـريا ديــل
2
فويغو وأنتاركتيكا وجزر جنوب احمليط األطلسي)( ).
البنية العم ة
اجلدول 3
اقموع السكان بحسب نوع القنس واؤش الةك،و ة فةي البلةد ،كةً بحسةب الفاةات العم ةة
الخماسية السنوات لعام 2010
الفئة العمرية

4-0
9-5
14-10
19-15
24-20
29-25
34-30
39-35
44-40
49-45
54-50
59-55
64-60
69-65
74-70
79-75
84-80
89-85
94-90
99-95

جمموع السكان
3 337 652
3 381 219
3 503 446
3 542 067
3 300 149
3 130 509
3 098 713
2 678 435
2 310 775
2 196 350
2 042 993
1 868 950
1 621 190
1 293 061
1 015 897
801 659
565 916
298 337
102 808
23 483

اإلناث

1 697 972
1 717 752
1 779 372
1 785 061
1 648 456
1 552 106
1 523 342
1 311 528
1 125 887
1 067 468
986 196
893 570
760 914
588 569
438 438
321 481
200 744
92 848
26 574
4 704

نوع اجلنس

الذكور

1 639 680
1 663 467
1 724 074
1 757 006
1 651 693
1 578 403
1 575 371
1 366 907
1 184 888
1 128 882
1 056 797
975 380
860 276
704 492
577 459
480 178
365 172
205 489
76 234
18 779

مؤشر الذكورة

103.6
103.3
103.2
103.6
99.8
98.3
96.7
95.9
95.0
94.6
93.3
91.6
88.4
83.5
75.9
67.0
55.0
45.2
34.9
25.0

__________
( )2تشــكل ج ــزر مالفينــاس وخورخيــاس اجلنوبيــة وســاندويتش اجلنوبيــة واجملــاالت البحريــة اجملــاورة هلــا ج ــزءا ال يت ـزأ مــن
اإلقلــيم الــوطين األرجنتيــين .وألن هــذه األقــاليم حمتلــة بصــورة غــري مشــروعة مــن قبــل اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى
وأيرلندا الشمالية فقد ُمنعحم مجهورية األرجنتل من إجراء تعداد السكان لعام  2010يف هذه املنطقة.
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الفئة العمرية

 100وما فوق
المقموع

جمموع السكان

3 487
40 117 096

اإلناث

نوع اجلنس

784
19 523 766

الذكور

مؤشر الذكورة

29.0
2 703
94.8 20 593 330

املصدر :املعهد الوطين لاحصاءات وتعداد السكان .التعداد الوطين للسكان واألسر املعيشية واملساكن لعام .2010
مالحظة :يشـ ـ ــمل جممـ ـ ــوع السـ ـ ــكان األشـ ـ ــواص الـ ـ ــذين يعيشـ ـ ــون يف الش ـ ـ ـوارع .ويبـ ـ ــل مؤشـ ـ ــر الـ ـ ــذكورة عـ ـ ــدد الـ ـ ــذكور
لكل  100أنثى.

اجلدول 4
اعد اإلعالة (النسبة الماو ة للسكان الك و لقً اعما هم عو  15سنة ولفوق  65سنة).
نسبة اإلعالة اإلالمالية المحتملة لل باب والمسنيو في البلد ،كً للفت ة .2010/1991
اجملموع
بالنسبة املئوية

65.1
61.7
55.5

1991
2001
2010

الشباب
بالنسبة املئوية

50.5
45.7
39.6

املسنون
بالنسبة املئوية

14.6
16.0
15.9

املصدر :املعهــد الــوطين لاحصــاءات وتعــداد الســكان .التعــداد الــوطين للســكان واألســر املعيشــية واملســاكن لعــام 1991
والتعدادان الوطنيان لعامي  2001و.2010

اجلدول 5
اعد الخصوبة .المعد النهائي لعدد المواليد في البلد ،كً في عااي  2001و2010

سائ البلد

املعدل النهائي لعدد املواليد
2010
2001
3.1

2.9

املصدر :املعهـ ـ ــد الـ ـ ــوطين لاحصـ ـ ــاءات وتعـ ـ ــداد السـ ـ ــكان .التعـ ـ ــدادان الوطنيـ ـ ــان للسـ ـ ــكان واألسـ ـ ــر املعيشـ ـ ــية واملسـ ـ ــاكن
لعامي  2001و.2010
مالحظةُ :حيتسـ ــا املعـ ــدل النهـ ــائي لعـ ــدد املواليـ ــد لـ ــدى النسـ ــاء الالئـ ــي ت ـ ـرتاوا أعمـ ــارهن بـ ــل  45و 49سـ ــنة يف ايـ ــة
سن اإلجناب.

ـاس للوصــوبة .وهــو عــدد املواليــد األحيــاء للنســاء الالئــي
 -13واملعــدل النهــائي لعــدد املواليــد مقيـ ن
ترتاوا أعمارهن بل  45و 49سنة خالل فـرتة اإلجنـاب (اخلصـوبة املتـأخرة) قياسـ ا إىل جممـوع النسـاء
الالئي مشلهن التعداد من هذه الفئات العمرية.
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 -14ويالح ـ أن املعــدل النهــائي لعــدد املواليــد قــد الف ـ يف ســائر البلــد مــن  3.1مواليــد لكــل
امرأة يف عام  2001إىل  2.9يف عام  .2010وتوةح هذه البيانات الفاح معدل اخلصوبة خالل
العقــد األخــري .واملقاطعــة األدي مــن حيــث مســتوى املعــدل النهــائي لعــدد املواليــد هــي مدينــة بــوينس
آيرس إذ بل فيها معدل املواليد لكـل امـرأة  1.9يف عـام  .2010وبالتـايل فقـد حافظـحم دون فـرق
تقريبا على املعدل املس ل يف تعداد السكان لعام ( 2001مولودان لكل امرأة) وال تزال ةـمن خانـة
أدي مســتويات اخلصــوبة يف البلــد .وميكــن تصــنيف بــاقي احملافظــات ةـمن فئتــل مهــا :احملافظــات الـ
تس ل ما بل  2و 3مواليد لكل امرأة (أربع حمافظات) وتلك ال يفوق فيها املعدل  3مواليد (تسع
عشــرة حمافظــة) .وتشــمل اجملموعــة األوىل كــال مــن تي ـريا ديــل فويغــو وأنتاركتيكــا وجــزر جنــوب احملــيط
األطلسي وبوينس آيرس وقرطبة وسانتا يف يف حل تشمل الفئة الثانية كال من حمافظة ميسيونيس
وسانتياغو ديل إيستريو وتشاكو وفورموسا وسالتا ال تس ل أعلى معدالت اخلصوبة.
 -15وجتــدر اإلشــارة إىل أن بيانــات تعــداد الســكان لعــام  2010ال تعــرح احملافظــات الـ يفــوق
أو يعادل فيها معدل املواليد لكل امرأة  .4وخالف ا لذلك ُس لحم هذه احلالـة وفقـ ا لتعـداد السـكان
لعام  2001يف مخس حمافظات هي :فورموسا وخوخوي وميسيونيس وسالتا وسانتياغو ديل إيستريو.
 -16وتوةح بيانات تعداد السكان لعـام  2010الفـاح متوسـط عـدد املواليـد لكـل امـرأة ابتـداء
مــن الفئــة العمريــة  25إىل  29ســنة حــي ايــة ســن اإلجنــاب ( 45إىل  49ســنة) .واعتبــارا مــن ســن
اخلمســل فاملســتويات املشــار إليهــا يف بيانــات تعــداد الســكان لعــام  2010مشــا ة لتلــك املس ـ لة
خالل العقد السابق.
لوز ع السكان بحسب األصً اإلثني

السكان األوون
 -17يبل عدد السكان األولل الذين يـُ َعِّرفون أنفسـهم كـذلك  955 032نسـمة يف سـائر البلـد
ما ميثل  2.4يف املائة من جمموع السكان على الصعيد الوطين.
 -18ويشكل الذكور  481 074واإلناث  473 958من هذا اجملموع .وهـذه معلومـة إحصـائية
ذات داللــة حيــث يالح ـ لــدى مقارنــة الناســا ر مــوع الســكان أن نســبة الــذكور ونســبة اإلنــاث
تنقلبان :فبينما يشكل الذكور  48.7يف املائة واإلناث  51.3يف املائة من جمموع سكان األرجنتـل
ميثل الذكور  50.4يف املائة من السكان األولل واإلناث  49.6يف املائة منهم.
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اجلدول 6
السكان األصليون او المنحد ون او ال عوب األصلية واألولى في المسةا،و الخاصةة بحسةب
نوع القنس وبحسب الفاات العم ة الكب ى في البلد ،كً في عام 2010
السكان األصليون أو املنحدرون من الشعوب األصلية أو األوىل
الفئة العمرية

المقموع

الذكور

اإلناث

صفر إىل 14

271 286

138 726

132 560

 15إىل 64

627 725

314 903

312 822

 65وما فوق

56 021

27 445

28 576

955 032

481 074

473 958

المقموع

املصدر :املعهد الوطين لاحصاءات وتعداد السكان تعداد السكان لعام .2010

 -19واحملافظــات الـ ت ــم أكــرب نســبة مــن الســكان األولــل هــي تشــوبوت ونيــوكل وخوخــوي
وريو نيغرو وسالتا وفورموسا حيث ترتاوا فيها النسا بل  8.7يف املائة و 6.1يف املائة.
 -20ومــن جممــوع الســكان الــذين يـُ َعرفــون أنفســهم بــأ م ينتمــون إىل الشــعوب األوىل أو ينحــدرون
منهــا يصــرا مــا نســبت  21.5يف املائــة أ ــم ينتمــون إىل شــعا مابوتشــي أو ينحــدرون من ـ ويبل ـ
جمموعهم  205 009نسمة.
 -21وشـعوب مابوتشــي وتوبــا وغـواراين هـي الوحيــدة الـ تفــوق نسـبتها  10يف املائــةو وتشــكل هــذه
الشعوب جمتمعة  45.9يف املائة من السكان األولل يف األرجنتل .ومتثل شعوب دياغيتـا وكويـا وكيتشـوا
وويتشي نسبا ترتاوا بل  5و 10يف املائة من جمموع السكان األولل وتشكل يف جمملهـا  25يف املائـة
من جمموع السكان األولل .وينتمي مـا نسـبت  70يف املائـة مـن السـكان األولـل األرجنتينيـل إىل الشـعوب
املذكورة آنفا.
 -22وفيما يتعلق برتكيبة السكان األولل حبسا السـن ينتمـي  65.7يف املائـة مـنهم إىل فئـة مـن
هم يف سن العمل ال تشمل الفئات العمرية من  15إىل  64سنة .ومتاثـل النسـبة املسـ لة إىل حـد
كبري نسبتهم من جمموع السكان ( 64.3يف املائة).
 -23ولــدى حتليــل الفئــات العمريــة الكــربى األخــرى تالحـ اختالفــات مهمــة فيمــا يتعلــق باملعــدل
الوطين .وي م السكان األولون أعلـى نسـبة مـن السـكان الشـباب ( 28.4يف املائـة مقابـل  25.5يف
املائة) وأدي نسبة من املسنل ما يعكس بنية سكانية أقل شيووخة ( 5.9يف املائة مقابل  10.2يف
املائة من جمموع السكان).
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السكان املنحدرون من أصول أفريقية
 -24أبان تعداد السكان لعام  2010ألول مرة يف تـاريخ األرجنتـل إحصـاءات بشـأن السـكان
املنحدرين من أصول أفريقية.
 -25فوــالل الفــرتة التار يــة املمتــدة مــا بــل عــام  1700وأوائــل عــام  1800وصــل عبيــد أفارقــة
بصورة قانونية أو غري قانونية إىل ميناء بوينس آيرس استُقدموا عرب شركة غينيا .ويشري تعداد السكان
لع ــام  1778إىل ه ــذا الوص ــول ال ــذي سـ ـ ل نس ــبة مهم ــة  -تف ــوق  30يف املائ ــة  -م ــن األفارق ــة
واملنح ــدرين م ــن أص ــول أفريقي ــة يف س ــانتياغو دي ــل إيس ــتريو وكتامارك ــا وس ــالتا وقرطب ــة وتوكوم ــان
وب ــوينس آي ــرس .واعتب ــارا م ــن ع ــام ُ 1801وة ــع نظ ــام لتش ــكيل ميليش ــيات املنح ــدرين م ــن أص ــول
حمررين "أنقذ م" الدولة لغرح
أفريقية .وقد كانحم اجليوش يف الفرتة املوالية لثورة مايو تتألف من أرقاء َّ
اخلدمة العسكرية.
 -26وس ل تعداد السكان لعام  2010من األسـر املعيشـية  62 642أسـرة ةـمحم علـى األقـل
فـردا مـن أصـول أفريقيـة مــا يشـكل  0.5يف املائـة مـن جممـوع األســر املعيشـية يف البلـد .ويوجـد معظــم
األســر املعيشــية ال ـ ت ــم علــى األقــل فــردا مــن أصــول أفريقيــة يف حمافظــة بــوينس آيــرس ( 39.1يف
املائة) .ويوجد  25.6يف املائـة منهـا يف دوائـر بـوينس آيـرس الكـربى البـال عـددها  24دائـرة و13.5
يف املائة وسط حمافظة بوينس آيرس .ويأيف بعد ذلك مدينة بوينس آيـرس املسـتقلة ذاتيـا بنسـبة 12.9
يف املائة وإينرتي ريوس بنسـبة  7.7يف املائـة وسـانتا يف بنسـبة  6.8يف املائـة وقرطبـة بنسـبة  6.2يف
املائــة .ويبلـ جممــوع األشــواص الــذين يعيشــون يف مســاكن خاصــة ويـُ َعرفــون أنفســهم بــأ م ينحــدرون
من أصول أفريقية 149 493و أي  0.4يف املائة من السكان.
 -27ويبلـ ـ ع ــدد ال ــذكور  76 064م ــن جمم ــوع الس ــكان املنح ــدرين م ــن أص ــول أفريقي ــة وع ــدد
اإلنــاث  73 429مــنهم .وهــذه معلومــة إحصــائية ذات داللــة حيــث يالح ـ لــدى مقارنــة الناســا
رع ــدل جمم ــوع الس ــكان أن نس ــبة ال ــذكور واإلن ــاث تنقل ــا :فبينم ــا يش ــكل ال ــذكور  48.7يف املائ ــة
واإلنـاث  51.3يف املائــة مــن جممــوع ســكان البلــد ميثــل الــذكور  51يف املائــة مــن الســكان املنحــدرين
م ــن أص ــول أفريقي ــة واإلن ــاث  49يف املائ ــة م ــنهم .ويت ل ــى انق ــالب ه ــذه النس ــبة ل ــدى حتلي ــل مؤش ــر
الــذكورة بــل الســكان املنحــدرين مــن أصــول أفريقيــة الــذي يبلـ 103.6و أي أن مثــة مــا ينــاهز 103
ذكور لكل  100أنثى على خالف مؤشر الذكورة بل جمموع السكان الذي يبل  94.8ما يعـين
أن مثة زهاء  95ذكرا لكل  100أنثى.
 -28وتبل ـ نســبة األميــة  3.7يف املائــة بــل الســكان الــذين يـُ َعرفــون أنفســهم بــأ م مــن الســكان
األولـل أو املنحــدرين مــن الشــعوب األوىل .ويالحـ الفــاح يف مســتوى األميــة بنســبة  2.3يف املائــة
يف الفرتة .2010-2005
 -29وتـرتاوا أعمــار مــا نســبت  67.9يف املائــة مــن الســكان املنحــدرين مــن أصــول أفريقيــة مــا بــل 15
و 64ســنةو أي أ ــم ينتمــون إىل فئــة مــن هــم يف ســن العمــل وينتمــي مــا نســبت  24.7يف املائــة إىل الفئــة
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العمريــة املرتاوحــة بــل صــفر و 14ســنة وتبل ـ أعمــار مــا نســبت  7.4يف املائــة  65ســنة أو أكثــر .ونســبة
الس ــكان م ــن ه ــذه الفئ ــة العمري ــة ه ــي دون املتوس ــط عل ــى الص ــعيد ال ــوطين ( 10.3يف املائ ــة) ل ــذلك
يالحـ وجــود نسـبة أقــل مــن الشـيووخة بــل السـكان املنحــدرين مــن أصـول أفريقيــة .وفيمـا يتعلــق بــالتوزيع
اجلغ ـ ـرايف للس ــكان املنح ــدرين م ــن أص ــول أفريقي ــة يف اإلقل ــيم ال ــوطين يرتك ــز م ــا نس ــبت  70.3يف املائ ــة
يف حمافظات بوينس آيرس ومدينة بوينس آيرس املستقلة ذاتيا وإينرتي ريوس وسانتا يف وقرطبة.

السكان األجانا
 -30س لحم بيانات تعداد السكان لعام  2010من السكان املولودين يف اخلارج ما نسـبت 4.5
يف املائة أي ما جمموع  1 805 957نسمة .ويبل منط اهل رة أن سكان البلـدان اجملـاورة يشـكلون
تار يـا أعلــى نســبة ل جانــا ( 3.1يف املائــة) مــن جممــوع الســكان .وبالفعــل ينتمــي  77.7يف املائــة
من األجانا إىل البلدان اجملـاورة وبـريو .وتشـكل اإلنـاث غالبيـة السـكان املولـودين يف اخلـارج (53.9
يف املائــة) وهــي نســبة تفــوق تلــك ال ـ تشــكلها مثــيال ن ةــمن جممــوع الســكان املولــودين يف البلــد.
وفيما يتعلق بالسن فإن نسبة السـكان املولـودين يف اخلـارج ةـمن السـكان الـذين هـم يف سـن العمـل
( 64-15ســنة) وةــمن الســكان املســنل ( 65ســنة ومــا فــوق) تفــوق نســبة الســكان املولــودين يف
البلد .ويشـكل األشـواص القـادمون مـن البلـدان اجملـاورة ومـن بـريو معظـم السـكان الـذين هـم يف سـن
العمــل ( 1 114 346شوص ـا مــا نســبت  86.4يف املائــة مــن هــذه الفئــة العمريــة) بينمــا يشــكل
اإليطــاليون واإلســبان مكونـا مهمـا ةــمن فئــة املســنل ( 165 637شوصـا مــا نســبت  44يف املائــة
من هذه الفئة العمرية).
 -31ويالح وفق ا لتعداد السـكان لعـام  2010أن البلـد الـذي يوفـد أكـرب عـدد مـن السـكان إىل
األرجنتل هو باراغواي را عـدده  550 713شوصـ ا .ويشـكل هـؤالء األشـواص  30.5يف املائـة مـن
الس ــكان املول ــودين يف اخل ــارج وق ــد تزاي ــد ع ــددهم يف التع ــدادين األخ ـ ـريين للس ــكان .وتليه ــا بوليفي ــا
رــا عــدده  345 272شوص ـ ا ( 19.1يف املائــة) وش ـيلي رــا عــدده  191 147شوص ـ ا ( 10.6يف
املائة) وبريو را عدده  157 514شوص ا ( 8.7يف املائة) .ومتثل هذه البلدان األربعة  68.9يف املائـة
من جمموع املهاجرين.
 -32وتعترب كل من إيطاليـا وإسـبانيا بـدورمها البلـدين األوروبيـل اللـذين ينتمـي إليهمـا أكـرب عـدد
مــن الســكان يف األرجنتــل لكــن كالمهــا عــرف نســبة متناقصــة خــالل العقــود األخــرية .ويعــزى هــذا
االجتــاه جزئي ـا إىل قلــة تــدفقات اهل ــرة مــن بلــدان مــا وراء البحــار وإىل وفيــات اإليطــاليل واإلســبانيل
املتقدمل يف السن.
 -33ويالح ـ أن املراك ــز احل ـ ـرية األكث ــر ج ــذب ا ل ش ــواص غ ــري املول ــودين يف البل ــد ه ــي دوائ ــر
بوينس آيرس الكـربى البـال عـددها  24ومدينـة بـوينس آيـرس املسـتقلة ذاتيـ ا حيـث يوجـد  62.2يف
املائــة مــن املولــودين يف اخلــارج ، .يليهمــا حبســا األمهيــة وســط حمافظــة بــوينس آيــرس وميندوســا
وقرطبة وريو نيغرو وميسيونيس وسانتا يف بنسا تفوق  2يف املائة.
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 -34وقد وصل  29.4يف املائة مـن السـكان األجانـا إىل البلـد بـل عـام  2002وعـام .2010
ويصرا أكثر من نصفهم أ م يتمتعون بنوع ما من التغطية الصحية و 85.5يف املائة مـن األشـواص
الذين تبل أعمارهم  65سنة وما فوق لديهم معاشات تقاعدية.
 -2استوى اعي ة اختلف ش ائح السكان بحسب المؤش ات التالية
اجلدول 7
اعد وفيات ال ضع في عام 2009
معدل وفيات الرةع لكل ألف مولود حي

البلد

12.1

مجهورية األرجنتل

املصدر :مديرية اإلحصاءات واملعلومات الصحية وزارة الصحة.

مالحظة تقنية
 -35يبـل معــدل وفيــات الرةـع نســبة وفيــات الرةـع الــذين تقــل أعمـارهم عــن ســنة واحـدة الـ حتــدث
خــالل عــام معــل إىل عــدد املواليــد األحيــاء املس ـ لل خــالل العــام ذاتـ  .ويعــرب عنـ بصــيغة لكــل 1 000
مولود حي.

معدل وفيات الرةع السنوي=

عدد وفيات الرةع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة ال
حتدث بل سكان منطقة جغرافية معينة خالل عام معل
مولود حي مس ل ةمن سكان املنطقة اجلغرافية املعينة خالل
العام ذات

لكل 1 000

 -36واملواليد األحياء املس لون هم الذين يولدون خالل عام التس يل وخالل العام السابق ل .
اجلدول 8
وفيات األاهات .اعد وفيات األاهات في عام 2009
البلد

مجهورية األرجنتل

معدل وفيات األمهات لكل  10 000مولود حي

5.5

املصدر :مديرية اإلحصاءات واملعلومات الصحية وزارة الصحة.

مالحظة تقنية
 -37يعكس معدل وفيات األمهات خطر وفاة النساء خالل فرتة احلمل والوالدة والنفاس.
 -38والقاسم املستعمل هو عدد املواليد األحياء قياسا إىل عدد النسـاء املعرةـات للوفـاة ألسـباب
ويعرب عن بصيغة لكل  10 000مولود حي.
تتعلق باحلمل والوالدة والنفاسَّ .
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عدد الوفيات ألسباب مرتبطة باألمومة وال حتدث
بل السكان اإلناث يف منطقة جغرافية معينة خالل
عام معل
معدل وفيات األمهات السنوي= ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لكل 10 000
مولود حي مس ل بل سكان املنطقة اجلغرافية
املعينة خالل العام ذات

 -39ويف ع ــام  2001أُدرج سـ ـؤال ة ــمن االس ــتمارات اإلحص ــائية للوفي ــات م ــن أج ــل حتدي ــد
حاالت وفيات األمهات بشكل أف ل وبالتايل معرفة مستوى معدل وفيات األمهات بشكل أدق.
 -40ومن خالل هذه األداة يسـعى نظـام اإلحصـاءات الصـحية سـنويا إىل حتسـل نوعيـة املعلومـات
وجتاوز مشكل إغفال أسباب وفيات األمهات.
 -41وأظهــرت األحبــاث ال ـ أجنز ــا مديريــة اإلحصــاءات واملعلومــات الصــحية يف الفرتتــل 2001-2000
و 2006-2005أن إغفــال التسـ يل املــدين واإلحصــائي للمواليــد األحيــاء ميــس جمموعــة مــن الواليــات
وحتسـنحم عمليـة تسـ يل املواليـد األحيـاء وال سـيما ابتـداء مـن عـام  2004بف ـل
الق ائية يف البلـد .ف
س ـ ـريان مفعـ ــول كـ ــل مـ ــن املرسـ ــوم  03/262و 04/832و 05/819بشـ ــأن جمانيـ ــة وثيقـ ــة التعريـ ــف
الوطنية عند الوالدة والقانون  05/26061واملرسوم التنظيمـي  06/415الـذي يـنص علـى مـنح وثيقـة
التعريف الوطنية األوىل جمان ا لكل األطفال واملراهقل املولودين يف اإلقليم الوطين بشكل دائم.
اجلدول 9
اؤش ات ب أن الق مة وإقااة العد  :اإلحصاجات المتعلقة بالق مة
-1
العام

الب يانات الصاد ة عو النظام الوطني للمعلواات القنائية

2008
2007
2006
2005

العام

2008
2007
2006
2005

GE.15-11341

عدد حاالت القتل العمد

2 305
2 071
2 052
2 115

املعدل لكل  100 000شوص

5.8
5.2
5.2
5.8

عدد حاالت القتل اخلطأ يف حوادث السري معدل عدد احلوادث لكل  100 000شوص

3 988
3 783
3 692
3 443

10
9.6
9.5
9.5
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العام

2008
2007

عدد حاالت اجلرائم ةد السالمة اجلنسية

3 988
3 783

معدل عدد اجلرائم لكل  100 000شوص
10
9.6

 -2البيانات الصاد ة عو النظام الوطني لإلحصاجات ب أن لنفيك العقوبات على السقناج

العام

2008
2007
2006

األشواص احملرومون من احلرية

54 537
52 457
54 000

معدل عدد احلاالت لكل
 100 000شوص
137.2
134.6
139

مالحظة :حيص ــى األش ــواص احملروم ــون م ــن احلري ــة داخ ــل املؤسس ــات السـ ـ نية وال يُــدرج احملت ــزون داخ ــل أقس ــام
الشرطة ومؤسسات القاصرين.

 -42وترتاوا مدة احلبس االحتياطي يف األرجنتل بل سنتل وثالث سنوات تقريب ا.
 -43وجتدر اإلشارة إىل أن عقوبة اإلعدام ال تنفَّذ يف األرجنتل.
 -44ووفق ـ ـا لتقري ــر النظ ــام ال ــوطين لاحص ــاءات بش ــأن تنفي ــذ العقوب ــات لع ــام  2008ك ــان أغل ــا
األشــواص احملــرومل مــن احلريــة يعيشــون هــذا الوةــع منــذ أقــل مــن  3ســنوات بينمــا مل تكــن قــد صــدرت
أحكام ائية خبصوص معظم احلاالت (جرت حماكمة  59يف املائة منهم دون صدور حكم ائي).
 -45أما خبصوص مدة العقوبة املفروةة على احملت ـزين الـذين صـدرت يف حقهـم أحكـام بالفعـل فقـد
تراوحــحم فيمــا نســبت  34يف املائــة مــن احلــاالت بــل  3و 6ســنوات بينمــا تراوحــحم يف  26يف املائــة منهــا
بــل  6و 9ســنوات .ومــن جهــة أخــرى بلغــحم نســبة املــدانل اــن عــاودوا ارتكــاب اجلرميــة  20.4يف املائــة
( 12.3يف املائة منهم عدة مرات) بينما فُرةحم تدابري أمنية على  2يف املائة منهم.
 -46وأخ ــريا جت ــدر اإلش ــارة إىل أن أغل ــا احملت ـ ـزين متهم ــون بارتك ــاب جرمي ــة ة ــد املمتلك ــات
(السرقة والنها) .وبل عدد احملت زين املتهمل بارتكاب جرائم القتـل العمـد  7 839شوصـا وعـدد
املتهمل بارتكاب إحدى املوالفات  3 252شوص ا.

باج -الهيكً الدستو ي والسياسي والقانوني للدولة
 -1نظام الحكم القمهو ي
 -47يســتند النظــام السياســي جلمهوريــة األرجنتــل إىل نظــام احلكــم التمثيلــي اجلمهــوري االحتــادي
املكرس يف الدستور الوطين الذي اعتمده يف عام  1853املؤمتر العام املؤسس لالحتاد األرجنتيين .وقد
خ ــع نــص هــذا الدســتور إىل إصــالحات يف عــام  1860وخباصــة ةــم حمافظــة بــوينس آيــرس ال ـ
كانــحم منفصــلة عــن االحتــاد األرجنتيــين يف الفــرتة مــا بــل عــامي  1853و .1860ويف عــام 1949
عــدلحم مجعيــة تأسيســية نــص الدســتور املعمــول ب ـ يف الفــرتة  1860/1853الــذي ألغت ـ احلكومــة
14/46

GE.15-11341

HRI/CORE/ARG/2014

املؤقتــة أي ـا يف عــام  1956وأعــادت العمــل بــالنص الســابق .ويف  22آب/أغســطس  1994اعتمــدت
مجعية وطنية تأسيسية إصالحات للدستور الوطين دخلحم حيز النفاذ يف  24آب/أغسـطس .1994
وتتعلق هذه اإلصالحات أساس ا باجلزء التنظيمي من الدستور.
 -48ونظــام احلكــم رئاســي يقــوم علــى أســاس الفصــل بــل الســلطات التش ـريعية والتنفيذيــة والق ــائية.
والسلطة التنفيذية من اختصاص رئيس الدولة.
 -49وتتكون مجهورية األرجنتـل مـن  23حمافظـة ومدينـة بـوينس آيـرس املسـتقلة ذاتيـ ا .واحملافظـات
هي :بوينس آيرس وكتاماركا وكوريينتيس وقرطبة وتشاكو وتشـوبوت وإينـرتي ريـوس وفورموسـا
وخوخوي والبامبا والريوخـا وميندوسـا وميسـيونيس ونيـوكل وريـو نيغـرو وسـالتا وسـان خـوان
3
وسان لويس وسانتا كروث وسانتا يف وسانتياغو ديل إيستريو وتوكومان وتيريا ديل فويغو( ).
 -50ورــا أن األمــر يتعلــق حتمهوريــة احتاديــة فــإن احملافظــات تتمتــع باالســتقالل الــذايف عــن الدولــة
فيما ص نظامها احمللي را يتواءم مع الدستور الوطين .وت ع كل منها دستورها اخلـاص الـذي تكفـل
فيـ ـ إقام ــة الع ــدل واالس ــتقالل ال ــذايف للبل ــديات م ــن خ ــالل حتدي ــد نط ــاق وحمت ــوى النظ ــام املؤسس ــي
والسياسي واإلداري واالقتصادي واملايل .وتنتوا سلطا ا املتمثلة يف احملاف وأع اء اجمللس التشـريعي
وغ ــريهم م ــن م ــوظفي احملافظ ــة .وتص ــدر قوانينه ــا م ــن خ ــالل املؤسس ــات احمللي ــة ول ــديها ص ــالحية إبـ ـرام
اتفاق ــات دولي ــة شـ ـريطة أال تتع ــارح م ــع السياس ــة اخلارجي ــة للدول ــة وأال مت ــس بالص ــالحيات املوول ــة
للحكومــة االحتاديــة أو بالــدَّين العــام للدولــة .وعلــى غ ـرار ذلــك قــوز هلــا روافقــة الكــونغرس االحتــادي
إبرام معاهدات جزئية ألغراح إقامة العدل ورعاية املصاحل االقتصادية واخلدمات ذات املنفعة العامة.
 -2سلطات الدولة .الحكواة املحاد ة
السلطة الت

عية

 -51وفقـ ـا للدس ــتور ال ــوطين الس ــاري املفع ــول تت ــألف الس ــلطة التشـ ـريعية م ــن الكـ ـونغرس ال ــذي ي ــم
جملســل مهــا جملــس الن ـواب وجملــس الشــيو (املــادة  44مــن الدســتور الــوطين) .ويتــألف جملــس الن ـواب مــن
أع ــاء ينتوــبهم الشــعا يف احملافظ ــات ومدينــة ب ـوينس آي ـريس ب ــاالقرتاع املباشــر ويتوقــف عــددهم عل ــى
جمموع السكان .ول غراح االنتوابية ينقسم البلد إىل مقاطعات تنتوـا كـل واحـدة منهـا مرشـحيها رـا
وعدد سكا ا .وتدوم واليتهم أربع سنوات وقدَّد نصفهم كل سنتل وقوز إعادة انتوا م.
يتناسا َ

 -52ويتــألف جملــس الشــيو مــن ثالثــة أع ــاء عــن كــل حمافظــة وثالثــة عــن مدينــة بــوينس آيــرس
يُنتوبــون بــاالقرتاع املباشــر بشــكل متـزامن علــى أســاس مقعــدين للحــزب السياســي الــذي حيصــل علــى
أكــرب عــدد مــن األص ـوات واملقعــد ااخــر للحــزب السياســي الــذي يلي ـ مــن حيــث عــدد األص ـوات.
ويكــون لكــل ع ــو يف جملــس الشــيو صــوت واحــد (املــادة  54مــن الدســتور الــوطين) .وتــدوم واليــة

__________
( )3ج ــزر مالفين ــاس وخورخي ــاس اجلنوبي ــة وس ــاندويتش اجلنوبي ــة واجمل ــاالت البحري ــة اجمل ــاورة هل ــا ج ــزء ال يت ـزأ م ــن اإلقل ــيم
األرجنتيين .وألن هذه األقاليم حمتلة يف الوقحم الراهن بصـورة غـري مشـروعة مـن قبـل اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى
وأيرلندا الشمالية فهي تشكل موةوع نزاع على السيادة بل البلدين وتعرتف األمم املتحدة ذا النزاع.
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األع اء سحم سنوات وقوز إعادة انتوا م لفرتات غري حمددة .وجتديد اجمللـس جزئـي حيـث قـدَّد
ثلث كل عامل (املادة  56من الدستور الوطين).
 -53وصــياغة القـوانل واملوافقــة عليهــا مــن مهــام الســلطة التشـريعية .ومــن اختصاصــات الكــونغرس
الـوطين أي ـ ا إعـالن حالــة احلصـار يف منطقـة أو عــدة منـاطق مـن الدولــة يف حالـة اةـطرابات داخليــة
واملوافقة عليها أو تعليقها عندما تعلنها السلطة التنفيذية خالل فرتة إجازة الكونغرس.
ـا
 -54كمــا ينــدرج ةــمن مؤسســات الســلطة التشـريعية اهليئـةُ الوطنيــة العامــة ملراجعــة احلســابات ومكتـ ُ
أمـ ــل املظـ ــامل .واهليئـ ــة الوطنيـ ــة العامـ ــة ملراجعـ ــة احلسـ ــابات جهـ ــاز للمسـ ــاعدة التقنيـ ــة للك ـ ـونغرس تتمتـ ــع
باالستقاللية الوظيفية ألغراح املراقبة اخلارجية للقطاع العـام الـوطين يف جوانبـ املتعلقـة باملمتلكـات واملسـائل
االقتصادية واملالية والتنفيذية بوصف ذلك اختصاصا حصريا هلا (املادة  85من الدستور الوطين).
 -55ومكتــا أمــل املظــامل هيئــة مســتقلة داخــل الكـونغرس الــوطين لــديها االســتقاللية الوظيفيــة التامــة
مهمته ــا ص ــون وقاي ــة حق ــوق اإلنس ــان وغريه ــا م ــن احلق ــوق وال ــمانات واملص ــاحل املكفول ــة يف الدس ــتور
والقوانل إزاء اارسات اإلدارة أو أفعاهلا أو َمواطن تقصريها (املادة  86من الدستور الوطين).
السلطة التنفيك ة
 -56تنــان الســلطة التنفيذيــة الوطنيــة رُـواطن حيمــل صــفة رئــيس دولــة األرجنتــل (املــادة  87مــن
الدستور الوطين).
 -57وتدوم والية الـرئيس ونائبـ أربعـة أعـوام وقـوز إعـادة انتوا مـا لواليـة تاليـة واحـدة .وإذا أُعيـد
انتوا مــا أو خلــف أحــدمها ااخــر وجــا عليهمــا أن ينتظ ـرا انق ــاء فــرتة واليــة واحــدة (املــادة 90
من الدستور الوطين) .وتنتهي سلطة رئيس الدولة يف اليوم ذات الذي تنق ي في واليتـ ألربعـة أعـوام
ما مل يقطعها حدث ما يستدعي استكماهلا الحقا (املادة  91من الدستور الوطين).
 -58ويف حالة مرح الرئيس أو غياب عن العاصمة االحتادية أو وفات أو تنحي أو عزلـ عـن منصـب
ميــارس الســلطةَ التنفيذي ـةَ نائــا رئــيس الدولــة .ويف حال ـة عــزل ال ـرئيس ونائب ـ أو وفا مــا أو اســتقالتهما
أو ع زمها حيدد الكونغرس املوظف العام الذي يتـوىل الرئاسـة إىل حـل انتفـاء سـبا الع ـز أو انتوـاب
رئيس جديد (املادة  88من الدستور الوطين).
 -59ومنــط انتوــاب رئ ــيس الدولــة ونائب ـ ه ــو االق ـرتاع الشــعيب املباش ــر يف ج ـولتل حيــث يعت ــرب
اإلقلـيم الــوطين دائـرة واحــدة (املـادة  94مــن الدسـتور الــوطين) .وجتـرى االنتوابــات يف غ ـون شــهرين
قبل انتهاء والية الرئيس احلايل (املادة  95من الدستور الوطين) .وجترى اجلولـة االنتوابيـة الثانيـة عنـد
االقت ــاء بــل قــائم املرشــحل اللتــل أحرزتــا أكــرب عــدد مــن األص ـوات خــالل ثالثــل يوم ـا املواليــة
لل ولة االنتوابية األوىل (املادة  96من الدستور الوطين) .وال جمال جلولـة ثانيـة عنـدما حتصـل القائمـة
الـ حصــدت أكــرب عــدد مــن األص ـوات يف اجلولــة األوىل علــى أكثــر مــن  45يف املائــة مــن األص ـوات
املقرتعـ ــة الصـ ــحيحة (املـ ــادة  97مـ ــن الدسـ ــتور الـ ــوطين) أو عنـ ــدما حتصـ ــل علـ ــى  40يف املائـ ــة مـ ــن
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األصوات مع وجود فـارق يزيـد علـى عشـر نقـان مئويـة مـن جممـوع األصـوات املقرتعـة الصـحيحة عـن
القائمة االنتوابية ال تليها يف عدد األصوات (املادة  98من الدستور الوطين).
 -60وي ــطلع رئــيس جملــس الــوزراء الــذي يتحمــل املســؤولية السياســية أمــام الكــونغرس الــوطين
رمارســة اإلدارة العامــة للــبالد مــن خ ـالل الل ـوائح والقـوانل الالزمــة هلــذا الغــرح وملمارســة املهــام ال ـ
يفوةــها لـ رئــيس الدولــة بتصــديق وزيــر الدولــة املكلــف بــالفرع الــذي يشــري إليـ القــانون أو الالئحــة.
ويقـوم بتنسـيق وحت ـري وعقـد جلسـات جملـس الــوزراء ويرتأسـها يف حالـة غيـاب الـرئيس .وينبغـي لـ أن
حي ــر جلســات الكــونغرس علــى األقــل مــرة يف الشــهر بالتنــاوب بــل جملســي ليقــدم تقريـرا عــن ســري
عمــل احلكومــة مــع إمكانيــة اســتدعائ ص ـراحة أو اســت واب ش ـريطة تصــويحم األغلبيــة املطلقــة مــن
جمموع أع اء أي من اجمللسل .ور رد بدء الدورات العادية للكونغرس يقدم مع باقي الوزراء مذكرة
مفصــلة عــن حالــة الدولــة فيمــا يتعلــق بشــؤون كــل وزارة علــى حــدة .كمــا يقــدم التقــارير والتوةــيحات
الشــفوية أو اخلطيــة ال ـ قــد يطلبهــا أحــد اجمللســل مــن الســلطة التنفيذيــة مــع إمكانيــة ح ــور جلســات
الكـ ـونغرس واملش ــاركة يف مداوالتـ ـ دون ح ــق التصـ ـويحم فيه ــا .وي ــطلع باملص ــادقة عل ــى املراس ــيم املتعلق ــة
ــع ملراجعــة الل نــة الدائمــة املشــرتكة للم لســل.
رمارســة الصــالحيات ال ـ يفوةــها الك ـونغرس وال ـ
كما يصادق إىل جانا الوزراء ااخـرين علـى املراسـيم ال ـرورية وامللحـة واملراسـيم املتعلقـة بـاإلعالن
اجلزئي للقوانل ويقوم شوصيا بإحالتها بعد املوافقة عليهـا إىل الل نـة الدائمـة املشـرتكة للم لسـل
بغرح دراستها (املادتان  100و 101من الدستور الوطين).
السلطة القضائية
 -61تنـان السـلطة الق ـائية للدولــة رحكمـة العـدل الوطنيـة العليــا وباحملـاكم األخـرى األدي درجــة
ال ينشئها الكونغرس يف اإلقليم الوطين (املادة  108من الدستور الوطين) .وال ميكـن لـرئيس الدولـة
بأي حال من األحوال أن ميـارس وظـائف ق ـائية وال أن يـدعي لنفسـ حـق النظـر يف ق ـايا عالقـة
أو سبق البحم فيها (املادة  109من الدستور الوطين).
 -62ويتوىل اجمللس الق ائي مهمة اختيار الق ـاة وإدارة السـلطة الق ـائية .ويعـاد تشـكيل اجمللـس
دوريا سعيا إىل حتقيق التوازن بل متثيل اهليئات السياسية املنتوبة شعبيا من بل ق اة مجيع احملاكم
واحملــامل املرخصــل علــى صــعيد االحتــاد وكــذلك أشــواص آخـرين مــن اجملــاالت األكادمييــة والعلميــة
وفق ا للعدد والطريقة ال حيددها القانون.
 -63وحياف ق اة حمكمة العدل الوطنية العليا وق اة احملـاكم االحتاديـة األدي درجـة علـى مناصـبهم
ما دامـوا يتمتعـون بسـلو حسـن (املـادة  110مـن الدسـتور الـوطين) .ويـتم عـزهلم بقـرار مـن هيئـة حملفـل
مكونــة مــن مشـ ِّـرعل وق ــاة وحمــامل مرخصــل (املــادة  115مــن الدســتور الــوطين) بســبا ســوء أداء
عملهم أو ارتكا م خمالفة يف اارسة مهامهم أو جرائم عادية (املادة  53من الدستور الوطين).
 -64وتتــوىل احملكمــة العليــا واحملــاكم األدي درجــة يف البلــد النظــر والتقريــر يف مجيــع الق ــايا الـ تتمحــور
حول املسائل الـ ينظمهـا الدسـتور وقـوانل الدولـة واملعاهـدات املربمـة مـع الـدول األجنبيـة ومتـارس احملكمـة
العليا يف هذه الق ايا واليتها الق ائية االستئنافية وفقا للقواعد واالستثناءات ال قد حيددها الكونغرس.
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 -65ودون اإلخالل را سبق ذكره متارس احملكمة الوطنيـة العليـا واليـة ق ـائية أصـلية وحصـرية يف
الق ــايا املتعلق ــة بالس ــفراء وال ــوزراء والقناص ــل األجان ــا ويف ق ــايا الوالي ــة األمريالي ــة والبحري ــة ويف
الــدعاوى ال ـ تكــون الدولــة طرفـا فيهــا ويف الق ــايا ال ـ تنشــأ بــل حمــافظتل أو أكثــر وبــل إحــدى
احملافظــات وســكان حمافظــة أخــرى وبــل ســكان حمافظــات خمتلفــة وبــل إحــدى احملافظــات أو ســكا ا
ودولة أجنبية أو مواطن أجنيب.
اكتب المدعي العام
 -66مكت ــا امل ــدعي الع ــام هيئ ــة مس ــتقلة تتمت ــع باالس ــتقالل ال ــوظيفي واالكتف ــاء امل ــايل ال ــذايف
مهمتها تعزيز عملية تدخل النظام الق ائي للدفاع عن شرعية املصاحل العامة للم تمع بالتنسـيق مـع
الس ــلطات األخ ــرى لل مهوري ــة .ويت ــألف م ــن م ــدع ع ــام للدول ــة وحم ــام ع ــام لل ــدفاع وأع ــاء آخ ـرين
حيددهم القانون .ويتمتع أع اؤه حبصانات وظيفية ومكافآت مالية ال قوز املساس ـا (املـادة 120
من الدستور).
اكتب الدفاع العام
 -67مكتا الدفاع العام هو اهليئة املكلفـة بكفالـة املسـاعدة الفعليـة ل شـواص والـدفاع الق ـائي
عن حقوقهم ومن بل مهام الرئيسية:


توفري املساعدة القانونية من أجل كفالة احتكام األشواص إىل الق اءو



إسداء املشورة ل شواص واارسة مهمـة الـدفاع عـنهم وعـن حقـوق املتقاةـل (رـا يف ذلـك
التمثيل الشرعي للقاصرين والعاجزين)و



اارس ــة الوص ــاية العام ــة عل ــى القاصـ ـرين ال ــذين ل ــيس ل ــديهم متثي ــل ق ــانوين وعل ــى الع ــاجزين
وفاقدي األهليةو



رسم وتنفيذ سياسات من أجل تيسري احتكام الفئات ال عيفة للغاية إىل الق اء.

 -68ويق ــدم ه ــذه اخلدم ــة حم ــامو املس ــاعدة الق ــائية واملمثل ــون الق ــانونيون واألوص ــياء الع ــامون
التابعون ملكتا الدفاع العام.
 -69ويف الق ــايا اجلنائيــة إذا ا ُ ــم شــوص مــا بارتكــاب جرميــة ومل يوكــل حماميـا يثــق فيـ عــل لـ
قاةي املوةوع حمامي املسـاعدة الق ـائية الرمسـي الـذي يقـع عليـ الـدور يف إطـار التنـاوب علـى تقـد
املساعدة الق ائية .وهذه اخلدمة جمانية.
 -70أما خبصـوص الق ـايا غـري اجلنائيـة (املدنيـة واألسـرية واملتعلقـة باملمتلكـات والت اريـة واملنازعـات
اإلدارية على الصـعيد االحتـادي وق ـايا العمـل وال ـمان االجتمـاعي ومـا إىل ذلـك) فـيمكن الل ـوء إىل
حمام رمسي للمسـاعدة الق ـائية (الفقـراء ومـن يتغيبـون عـن احملاكمـة) طلبـ ا للمشـورة و/أو املسـاعدة الق ـائية
اجملانية شريطة تقد إثباتات وح ج على حالة الفقر.
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 -71وي َقــيم موظفــو مكتــا املســاعدة الق ــائية احلالــة ويقــدمون لصــاحبها املشــورة و/أو املســاعدة
الق ائية املناسبتل ملباشرة اإلجراءات القانونية ذات الصلة مي مت استيفاء شرون القبـول (املـادة 60
من القانون  24946بشأن إثبات حالة الفقر).
 -72وف الا عن ذلك تعا ََل يف مكاتا املسـاعدة الق ـائية للقاصـرين والعـاجزين يف الق ـايا املدنيـة
والت ارية واملتعلقة بالعمل املسـائل املتصـلة بالقاصـرين وبأهليـة األشـواص مـن قبيـل طلبـات اإليـداع يف
مستشفيات األمراح العقلية وامللتمسات املتعلقة حباالت جنون األشواص وفقـدا م ل هليـة وإسـداء
املشــورة يف املســائل املدنيــة األس ـرية .ويتــوىل حمــامو املســاعدة الق ــائية للقاص ـرين والعــاجزين متثيــل هــاتل
الفئتــل .وي َقــيم موظفــو مكتــا املســاعدة الق ــائية احلالــة ويباشــرون عنــد االقت ــاء اإلج ـراءات ذات
الصلة أو يقومون بإرشاد صاحبها  ،إحالة ق يت .

ثانياأ -اإلطا العام لحما ة حقوق اإلنسان ولعت تها
 -73األمانــة املكلفــة بالشــؤون اخلارجيــة التابعــة لــوزارة الشــؤون اخلارجيــة والدينيــة هــي املســؤولة عــن
السياسة اخلارجية للدولة فيما يتعلق بالعالقات مع مجيع البلدان واملنظمات الدولية.
 -74وينبغي للمديرية العامة حلقوق اإلنسـان التابعـة لـوزارة الشـؤون اخلارجيـة والدينيـة أن تسـاهم مـن
جهته ــا يف إعـ ــداد ورس ــم خطـ ــط السياس ــة اخلارجيـ ــة وبراجمه ــا ومشـ ــاريعها وأه ــدافها يف جمـ ــال حقـ ــوق
اإلنسان وأن تشـار كـذلك يف عـرح السياسـة اخلارجيـة املتصـلة ـذه املواةـيع أمـام اهليئـات أو الكيانـات
أو الل ان املوتصة الدولية.
 -75ويندرج ةمن نطاق اختصاصها ما يلي:
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التنســيق مــع اجلهــات املوتصــة يف جمــال العالقــات مــع بــاقي الــدول بشــأن املســائل املتصــلة
حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين ونظام القانوين الدويلو



إعـداد مشـاريع املبـادل التوجيهيـة واخلطـط وبـرامج العمـل ل حـداث الدوليـة حلقـوق اإلنســان
والق ــانون اإلنس ــاين الـ ـ تش ــار فيه ــا مجهوري ــة األرجنت ــل وذل ــك بالتنس ــيق م ــع اجله ــات
املوتصة األخرىو



املشــاركة إىل جانــا اجلهــات املوتصــة يف دراســة معــايري القــانون احمللــي مــن أجــل مواءمتهــا
مع معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساينو



املشاركة بالتنسيق مع اجلهات املوتصة يف إبرام املعاهدات واالتفاقات واالتفاقيات الدولية
حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين ال تكون دولة األرجنتل طرف ا فيهاو



دعم الدراسات وعمليات رسم وتقييم املشـاريع والـربامج واخلطـط مـع بـاقي اهليئـات والوحـدات
التابعـة للدولـة ذات الصـلة بالسياسـة اخلارجيــة لل مهوريـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان والقــانون
اإلنساين وذلك بغرح ةمان االتساق الالزم لتنفيذهاو
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تنســيق وإج ـراء املشــاورات الالزمــة مــع مفوةــية األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئ ــل
فيما يتعلق بقرارات منح الل وء و/أو احلماية ملن يطلبهما من األجانا يف اجلمهوريةو



النظ ــر بالتنس ــيق م ــع اجله ــات املوتص ــة األخ ــرى يف املس ــائل املتعلق ــة باألقلي ــات القومي ــة
واإلثنية والدينية واللغوية يف نطاق عمل اهليئات الدوليةو



النظر بالتنسيق مع اجلهات املوتصة األخرى يف املسائل املتصلة باملعايري الدولية حلقوق الطفل.

 -76ومــن جهــة أخــرى تتمثــل املســؤولية األساســية ملديريــة شــؤون امل ـرأة يف معاجلــة الق ــايا ذات
الصلة باملرأة على الصعيد الدويل ويف السياسـة اخلارجيـة لل مهوريـة .وتشـمل اإلجـراءات الـ ت ـطلع
ا ما يلي:


وة ــع وتنس ــيق اإلج ـراءات املتعلق ــة بق ــايا امل ـرأة ة ــمن أه ــداف السياس ــة اخلارجي ــة للبل ــد
وكذلك معاجلة إشكالية املساواة وتكافؤ الفرص بـل اجلنسـل واملوقـف الـذي ينبغـي اعتمـاده
يف خمتلف اهليئات عند االقت اءو



املش ــاركة يف إع ــداد مش ــاريع املب ــادل التوجيهي ــة واخلط ــط وبـ ـرامج العم ــل ل ح ــداث الدولي ــة
املتعلقــة بوةــع املـرأة وحالتهــا الـ تشــار فيهــا مجهوريــة األرجنتــل باإلةــافة إىل تلــك الـ
جتري داخل اهليئات الدولية ال تكون األرجنتل طرف ا فيهاو



املشاركة مع اجلهات املوتصة يف دراسـة معـايري القـانون احمللـي مـن أجـل مواءمتهـا مـع معـايري
القانون الدويل املتعلقة بوةع املرأة وحالتها وكذلك يف إبرام املعاهدات واالتفاقـات واالتفاقيـات
الدولية ال تتفاوح األرجنتل بشأ ا يف جمال وةع املرأة وحالتهاو



املشاركة يف خمتلف األحداث واالجتماعـات الـ تنظمهـا اهليئـات الدوليـة أو احلكومـات األجنبيـة
ال تعا ََل خالهلا الق ايا املتعلقة باملرأةو



تنسيق مشاركة اثلي الدولة لدى اهليئات الدولية واهليئـات احلكوميـة الدوليـة واألنشـطة الـ
ي طلعون ا يف اخلارج املتعلقة حبالة املرأة وحقوقها وبإشكالية املساواة بل اجلنسلو



تنســيق األنشــطة واملعلومــات الالزمــة لوةــع إطــارات العمــل يف املشــهد الــدويل مــع اهليئــات
احلكومية الوطنية.

الف -الموافقة على المعا ي الدولية لحقوق اإلنسان
 -77وقعــحم مجهوريــة األرجنتــل وصــدقحم علــى املعاهــدات التاليــة وعلــى بروتوكوال ــا االختياريــة
وأقرت اختصاص الل ان املعنية بكل منها:
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العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة
والثقافية

الربوتوكـ ــول االختيـ ــاري للعهـ ــد الـ ــدويل اخلـ ــاص بـ ــاحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

الربوتوكـ ـ ــول االختيـ ـ ــاري األول للعهـ ـ ــد الـ ـ ــدويل اخلـ ـ ــاص
باحلقوق املدنية والسياسية

الربوتوك ـ ــول االختيـ ـ ــاري الثـ ـ ــاين للعه ـ ــد الـ ـ ــدويل اخلـ ـ ــاص
باحلقوق املدنية والسياسية املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام

اتفاقية الق اء على مجيع أشكال التمييز ةد املرأة

الربوتوكـ ـ ــول االختيـ ـ ــاري التفاقيـ ـ ــة الق ـ ـ ــاء علـ ـ ــى مجيـ ـ ــع
أشكال التمييز ةد املرأة

اتفاقية مناه ة التعذيا

الربوتوكول االختياري التفاقية مناه ة التعذيا

اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكـ ــول االختيـ ــاري التفاقيـ ــة حقـ ــوق الطفـ ــل بشـ ــأن
إشرا األطفال يف النزاعات املسلحة

االتفاقية
الدولية
للق اء على
مجيع
أشكال
التمييز
العنصري

االتفاقية
الدولية
حلماية مجيع
األشواص
من االختفاء
القسري
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اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بي ـع
واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية

العهد الدويل اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية

اتفاقية حقوق
األشواص
ذوي اإلعاقة
االتفاقية
الدولية
حلماية
حقوق مجيع
العمال
املهاجرين
وأفراد
أسرهم

اتفاقية حقوق األشواص ذوي اإلعاقة

األرجنتل

اتفاقية مناه ة
التعذيا وغريه من
اتفاقية الق اء على ةروب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو
مجيع أشكال
التمييز ةد املرأة الالإنسانية أو املهينة

الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق األشــواص
ذوي اإلعاقة

العهد الدويل اخلاص
باحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية
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املعاهدات الدولية

احلالة

توقيع دون تصديق
توقيع وتصديق
املوتصة بتلقي البالغات الفردية ومعاجلتها.

ال توقيع وال تصديق

عدم وجود معلومات

باشرت إجراءات التوقيع والتصديق على الصك املعين وتعرتف أي ا باختصاص اهليئات

 -79وصــالحية إب ـرام املعاهــدات مــن اختصــاص الســلطة التنفيذيــة للدولــة (الفقــرة  11مــن املــادة  99مــن الدســتور الــوطين) .ودون املســاس
بــذلك خــول الدســتور الــوطين للســلطة التش ـريعية القيــام بــإجراء جــوهري (قبــول أو رف ـ املعاهــدات املربمــة مــع الــدول األخــرى ومــع املنظمــات
الدوليةو الفقرة  22من املادة  75من الدستور الوطين) يف فرتة ما بل إبرام معاهدة ما وإبداء املوافقـة علـى االلتـزام ـا وذلـك علـى أسـاس مبـدأ
الفصــل بــل الســلطات ومــا يـرتبط بـ مــن اارســة املراقبــة املتبادلــة .ويكفــل ذلــك مشــاركة اثلــي الشــعا واثلــي احملافظــات يف ا ــاذ القـرار بشــأن
املسائل ال يلتزم ا البلد.

GE.15-11341

 -78ويتألف النظام القـانوين السـاري املفعـول يف مجهوريـة األرجنتـل مـن معـايري قانونيـة خمتلفـة يف تراتبيتهـا ونطاقـات سـريا ا تسـت يا كلهـا
للقواعد ال ينص عليها الدستور يف هذا الصدد.

HRI/CORE/ARG/2014

 -80ومتــنح املــادة  75مــن الدســتور الــوطين األســبقية الدســتورية ملعاهــدات حقــوق اإلنســان
التالية ال تسمو على القوانل الوطنية حبكم شرون سريا ا وينبغي اعتبارها مكملة للحقوق
وال مانات املعرتف ا يف الدستور الوطين:


اإلعالن األمريكي حلقوق اإلنسان وواجبات و



اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانو



االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسانو



العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةو



العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكول االختياريو



اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهاو



االتفاقية الدولية للق اء على مجيع أشكال التمييز العنصريو



اتفاقية الق اء على مجيع أشكال التمييز ةد املرأةو



اتفاقيــة مناه ــة التعــذيا وغــريه مــن ةــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو
املهينةو



اتفاقية حقوق الطفلو



اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري ل شواصو



اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ةد اإلنسانية.

باج -اإلطا القانوني لحما ة حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني
السلطات المختصة
 -1السلطات القضائية
 -81إقامة العدل سلطة مشرتكة بل الدولة واحملافظات يف النظـام الق ـائي األرجنتيـين .ويف
هــذا الصــدد تــنص املادتــان  5و 123مــن الدســتور الــوطين علــى أن ت ــع كــل حمافظــة دســتورا
خاصا ا وفقا ملبادل وإعالنات وةمانات القانون األمسى "يكفل إدارة النظام الق ائي ا".
و ت ــار ك ــل حمافظ ــة موظفيه ــا وق ــا ا دون ت ــدخل م ــن احلكوم ــة االحتادي ــة (امل ــادة  22م ــن
الدستور الوطين) .وبالتايل تشكل القـوانل الـ يصـدرها الكـونغرس الـوطين واملعاهـدات املربمـة
مع الدول األجنبيـة القـانون األمسـى للدولـةو وينبغـي لسـلطات كـل حمافظـة أن تلتـزم بـ بصـرف
النظـر عـن أي حكــم خمـالف لـذلك قــد تت ـمن قـوانل احملافظــات أو دسـاتريها (املـادة  31مــن
الدستور الوطين).
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 -82وإدارة النظـام الق ــائي العــادي مــن اختصــاص الســلطة الق ــائية لكــل حمافظــة داخــل
إقليمهــا مــن خــالل تنفيــذ القـوانل املشــار إليهــا يف الفقــرة  12مــن املــادة ( 75القــانون املــدين
والقــانون الت ــاري والقــانون اجلنــائي وقــانون التعــدين وقــانون العمــل وال ــمان االجتمــاعي)
حسبما إذا كانحم الق ايا أو األشواص خاةعل لواليا ا الق ائية اخلاصة.
 -83وفيمــا يتعلــق بنظــام الق ــاء الــوطين تــنص املــادة  116مــن الدســتور الــوطين علــى أن
تت ــوىل احملكم ــة الوطني ــة العلي ــا واحمل ــاكم ذات ال ــدرجات األدي للدول ــة النظ ــر والتقري ــر يف مجي ــع
الق ــايا ال ـ تتمحــور حــول املس ــائل ال ـ ينظمهــا الدســتور وق ـوانل الدول ــة رهن ـ ا رــا يقــع ة ــمن
اختصاصــات الواليــات الق ــائية للمحافظــات .ويف هــذه احلــاالت متــارس احملكمــة الوطنيــة العليــا
واليتها االستئنافية (املادة  117من الدستور الوطين).
 -2السلطات اإلدا ة
ااانة حقوق اإلنسان
 -84تعترب أمانـة حقـوق اإلنسـان التابعـة لـوزارة العـدل وحقـوق اإلنسـان السـلطة املوتصـة
فيما يتعلق حبقوق اإلنسان على الصعيد الوطين.
 -85وتتمثل أهداف هذه األمانة واإلجراءات ال ت طلع ا فيما يلي:
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إعــداد وتنفيــذ ومتابعــة السياســات واخلطــط وال ـربامج الراميــة إىل تعزيــز وقايــة احلقــوق
املدنيـ ــة والسياس ـ ــية واالقتص ـ ــادية واالجتماعي ـ ــة والثقافي ـ ــة وحق ـ ــوق اجملتمع ـ ــات احمللي ـ ــة
واحلقوق اجلماعية بشكل عامو



تنســيق إج ـراءات تعزيــز وقايــة حقــوق اإلنســان مــع الــوزارات األخــرى ومــع الســلطة
الق ــائية ومكتــا املــدعي العــام ومكتــا أمــل املظــامل والكــونغرس الــوطين ومنظمــات
اجملتمع املدينو



طيط وتنسيق ومراقبة تنفيذ األنشـطة املتعلقـة بالتـدريا وبتعزيـز املؤسسـات يف جمـال
حقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين سـواء علــى صــعيد الدولــة أو فيمــا يتعلــق
باجملتمع املدينو



تنسيق إجراءات اجمللس االحتادي حلقوق اإلنسان وتنفيذ إجراءات املفوةيات التابعـة
ل مانة العامة حلقوق اإلنسان على الصعيد الداخليو



تقــد املســاعدة لــوزارة العــدل وحقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق رواءمــة معــايري القــانون
احمللي مع القانون الدويل حلقوق اإلنسانو



املشاركة يف املراقبة النشطة للق ايا واحلاالت املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلقـوق املدنيـة
والسياس ــية واالقتص ــادية واالجتماعي ــة والثقافي ــة وحق ــوق اجملتمع ــات احمللي ــة واحلق ــوق
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اجلماعيــة ومتابعتهــا واإلبــال ،عنهــا وذلــك باالشـرتا مــع اهليئــات الوطنيــة واهليئــات
القائمــة علــى صــعيد احملافظــات والبلــديات ومــع منظمــات اجملتمــع املــدين املعنيــة ــذا
املوةوع.
اايو المظالم
 -86أمــل املظــامل هيئــة تتمتــع باالســتقاللية التامــة عــن بــاقي ســلطات الدولــة وتســت يا
مهمتها األساسية احملـددة روجـا الدسـتور الـوطين (املـادة  )86إىل حاجـة النظـام اجلمهـوري
حلمايـة حقــوق اإلنسـان وإىل مؤسســة املراقـا املــايل الـدائم لــادارة العامـة والشــركات الـ تقــدم
خدمات عامة.
 -87ويف  1كــانون األول/ديســمرب  1993ســن الكــونغرس الــوطين القــانون رقــم 284-24
الذي أنشأ يف إطار السلطة التشريعية مكتا أمل املظامل .وميارس أمل املظامل املعروف أي ـا
باس ــم "أومبودمس ــان" مهام ـ دون تلق ــي تعليم ــات م ــن أي جه ــة حكومي ــة .وق ــد أُنيط ــحم ب ــأمل
املظــامل مهمتــان أساســيتان تتمثــل األوىل يف اارســة املراقبــة املســتمرة الراميــة إىل رصــد أي مظهــر
مــن مظــاهر االخــتالل يف أداء اإلدارات العامــة ملهامهــا سـواء كانــحم تصـرفات أو أفعــاالا أو أوجـ
تقصــري أو كانــحم غــري مشــروعة أو تعســفية أو متســمة باإلجحــاف أو اإلمهــال أو غــري الئقــة
بشكل خطـريو وتتمثـل الثانيـة الوثيقـة الصـلة بـاألوىل يف الـدفاع عـن حقـوق مجيـع سـكان البلـد.
وقوز ل أن يباشر حبكـم منصـب أو بطلـا مـن طـرف مـا حتقيقـات مـن أجـل اسـت الء حقيقـة
أفعــال اإلدارة العامــة ال ـ قــد تشــكل انتهاك ـ ا حلقــوق امل ـواطنل ومصــاحلهم رــا يف ذلــك احلقــوق
اجلماعية أو املتصلة باملصلحة العامة.
 -88ويعتم ــد أم ــل املظ ــامل م ــن أج ــل إجن ــاز مهمتـ ـ عل ــى آلي ــات قانوني ــة ش ــي .وق ــوز لـ ـ
طلا ملفات والتماس تقارير وإجناز عمليـات تفتـيش وحتقـق وطلـا ا ـاذ إجـراءات أو تـدابري
أخرى إثباتية حتقيقا ملهمت  .ولكن الدستور الوطين يتيح لـ أي ـا أداة أساسـية تتميـز عمـا سـواها:
إ ــا إةــفاء الطــابع القــانوين علــى مــا يتوــذه مــن إجـراءات لل ــوء إىل العدالــة كلمــا طــال احلقــوق
اجلماعيـة للمـواطنل ديـد أو تعســف أو إنكـار بســبا أي تصـرف مــن تصـرفات الدولــة أو مــن
عون لسلطتها.
اكتب و،يً شؤون السقون
 -89أنشــم مكتــا وكيــل شــؤون الس ـ ون روجــا مرســوم للس ـلطة التنفيذيــة يف عــام 1993
ةــمن وزارة الع ــدل وحق ــوق اإلنس ــان وعم ــل يف إطاره ــا  10س ــنوات .ويف ك ــانون األول/ديس ــمرب
 2003سن الكونغرس الوطين القانون رقم  25875بشـأن مكتـا وكيـل شـؤون السـ ون الـذي
ي ع هذه اهليئة يف إطار السلطة التشريعية ومينحها كامل السيادة واالستقاللية.
 -90ويتمتع وكيل شؤون الس ون بصفة وكيل الوزير وواليت أربـع سـنوات قابلـة للت ديـد.
ومهمت ـ األساس ــية قاي ــة حق ــوق اإلنس ــان للمحت ـزين ال ـواردة يف نظ ــام الس ـ ون االحت ــادي
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وهي حقوق منصـوص عليهـا يف النظـام القـانوين الـوطين ويف املعاهـدات الدوليـة القائمـة يف هـذا
اجملال ال ان محم إليها األرجنتل .وال ع وكيـل شـؤون السـ ون يف سـياق اارسـت ملهمتـ
ألي أمــر إلزامــي وال يتلقــى تعليمــات مــن أي ســلطة وإمنــا يتعــل عليـ أداء مهمتـ باســتقاللية
وأن يستند إىل سلطت التقديرية لتحديد احلاالت الواجا متابعتها.
 -91إن واليــة وكيــل شــؤون الس ـ ون ــول ل ـ القيــام بزيــارات دوريــة إىل مجيــع املؤسســات
الس نية ال يوجد ا احملت زون املـدانون بأحكـام صـادرة عـن حمـاكم وطنيـة أو احتاديـة .وقـوز
لـ حبكــم منصــب أو بطلـا مــن طــرف مـا أن حيقــق يف أي فعــل أو تقصـري مــن شــأن املســاس
حبقوق احملت زين ويكون ملزما بإقامة دعوى جنائية إن اقت ى األمر ذلك .وتُـرتجم آراء وكيـل
ش ــؤون الس ـ ـ ون أو وجه ــات نظ ــره إىل توص ــيات موجه ــة إىل وزارة الع ــدل ال ـ ـ تق ــع عليه ــا
مسؤولية مراقبة ورصـد نظـام السـ ون الـوطين واالحتـادي يـُ َفعلهـا صـاحا هـذه احلقيبـة الوزاريـة
من خالل املوافقة عليها بقرارات.
 -92وف ـالا عــن ذلــك لــدى أمانــة حق ـوق اإلنســان أمانــة فرعيــة حلمايــة حقــوق اإلنســان
وأمانة فرعية لتعزيز حقوق اإلنسان.
األاانة الف عية لحما ة حقوق اإلنسان
 -93ت طلع هذه األمانة الفرعية را يلي:


إع ــداد خط ــط وبـ ـرامج خاص ــة يف جم ــال قاي ــة حق ــوق اإلنس ــان الفردي ــة واجلماعي ــة
واإلشراف على تنفيذهاو



املش ــاركة يف عملي ــات مج ــع وحت ــديث وحف ـ ـ ورقمن ــة احملفوظ ــات واملعلوم ــات املتعلق ــة
بانتهاكات حقوق اإلنسان بسبا إرهاب الدولة واإلشراف على التنفيـذ الفعلـي جلميـع
قوانل جرب ال رر من قبل دولة األرجنتلو



املشـ ــاركة يف أنشـ ــطة املراقبـ ــة النشـ ــطة للق ـ ــايا واحلـ ــاالت املتعلقـ ــة حبقـ ــوق اإلنسـ ــان
ومتابعتهــا واإلبــال ،عنهــا علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل وال ســيما أمــام منظمــة األمــم
املتحدة ومنظمة الدول األمريكية والسوق اجلنوبية املشرتكة.

 -94وفيما يلي بع

الوحدات التابعة ألمانة حقوق اإلنسان:

(أ) املديرية الوطنية للشؤون القانونية املتعلقة حبقوق اإلنسان
 -95ومهامها هي:
إســداء املشــورة بشــأن تنفيــذ املعــايري القانونيــة وإبــداء ال ـرأي فيمــا ــص الش ــؤون
(أ)
القانونية املتعلقة رهام أمانة حقوق اإلنسانو
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(ب) اارس ــة دور امل ــدافع وامل ــدعي واملت ــرر واملراق ــا وص ــديق احملكم ــة و/أو أي
شــكل آخــر مــن أشــكال املشــاركة املناســبة يف اإلج ـراءات الق ــائية حســا املعــايري الرمسيــة للهيئــة
الق ــائية املوتصــة وذلــك يف مجيــع احلــاالت الـ قــد تقــع فيهــا انتهاكــات خطــرية حلقــوق اإلنســان
تشــكل ظاهريـا جـرائم ةــد اإلنســانية وتنطــوي علــى انتهاكــات حلقــوق اإلنســان قــد حتــدث اةــطرابا
و/أو فزعا اجتماعياو
(ج) تنفي ــذ اإلج ـراءات املتعلق ــة بالش ــؤون ذات الط ــابع اإلقليم ــي وال ــدويل املتص ــلة
رسألة حقوق اإلنسان ال تندرج ةمنها اختصاصات األمانةو
(د) متابع ــة تنفي ــذ املع ــايري واألحك ــام والقـ ـرارات املتعلق ــة ركافح ــة اإلف ــالت م ــن
العق ــاب وج ــرب ال ــرر الن ــاجم ع ــن االنتهاك ــات اخلط ــرية حلق ــوق اإلنس ــان ة ــمن مجل ــة أم ــور
أخرى.

(ب) مديرية تدبري سياسات جرب ال رر
 -96من بل املهام ال تندرج ةمن اختصاصا ا ما يلي:
مس ــاعدة امل ــدير ال ــوطين للش ــؤون القانوني ــة املتعلق ــة حبق ــوق اإلنس ــان يف تنس ــيق
(أ)
اإلج ـراءات املتصــلة خبطــط وب ـرامج جــرب ال ــرر النــاجم عــن آثــار انتهاكــات حقــوق اإلنســان ال ـ
تسببحم فيها الدولةو
(ب) تنفيذ قوانل جرب ال رر الوطنية وأي قانون ميكن سن يف هذا اجملالو
(ج)

تنفيذ الربامج واألنشطة املوةوعة وحتديد االحتياجات اجلديدة.

(ج) املديرية الوطنية لرعاية الفئات ال عيفة
 -97تتمثل مهامها يف:
(أ) كفالــة التنفيــذ الفعلــي للمعــايري الوطنيــة والدوليــة ال ـ تكفــل حقــوق اإلنســان
واحلريـ ــات األساسـ ــية مـ ــع مراعـ ــاة وةـ ــع الفئـ ــات ال ـ ــعيفة رـ ــن فـ ــيهم املعـ ــوزون واملهـ ــاجرون
واألطفــال وطــالبو الل ــوء واألشــواص ذوو اإلعاقــة واملســنون والشــعوب األصــلية واألقليــات
اجلنسيةو
(ب) تلقــي الشــكاوى املتعلقــة بانتهاكــات حقــوق اإلنســان ووةــع آليــة لاج ـراءات
العاجلة ومتابعة تنفيذها حلمايتها على أف ل وج و
(ج) مس ـ ــاعدة أم ـ ــل حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان يف إع ـ ــداد ب ـ ـرامج لتعزي ـ ــز وقاي ـ ــة حق ـ ــوق
األشــواص ذوي اإلعاقــة وأخــرى ااثلــة موجهــة إىل األشــواص املصــابل بفــريوس نقــص املناعــة
البشرية/اإليدز وإىل الفئات ال عيفة األخرى على أساس مبدأ عدم التمييزو
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(د) وةــع إج ـراءات املراقب ــة النش ــطة للمشــاكل املتعلق ــة بانته ــا حق ــوق اإلنس ــان
بالتنســيق مــع اهليئــات احلكوميــة والشــبكات االجتماعيــة وذلــك حبكــم املنصــا أو بطلــا مــن
طرف ما.

(د) إدارة مركز مساعدة ةحايا انتهاكات حقوق اإلنسان "الدكتور فريناندو أويوا"
 -98يدير هذا املركز أعمال املساعدة الشاملة ل حايا إرهاب الدولة وةحايا سـوء اسـتعمال
السلطة الذين عانوا صدمات نفسية خطرية من شأ ا اإلةرار حبقوقهم األساسية و/أو بذويهم
ويُقصـ ــد بـ ــذلك تقـ ــد الـ ــدعم النفسـ ــي والتوجي ـ ـ واإلرشـ ــاد للمت ـ ــررين و/أو لـ ــذويهم حسـ ــا
االحتياجــات الـ قــري حتديــدها .وينســق إجـراءات مســاعدة ال ــحايا والشــهود واملــدعل الــذين
يتعل عليهم املثول أمام احملاكم وخباصـة احملاكمـات املتصـلة بـالتحقيق يف اجلـرائم ةـد اإلنسـانية
ويقدم املركز من أجل ذلك املساعدة والدعم النفسي خالل جلسـات االسـتماع يف احلـاالت الـ
تقت ي ذلك.

(ه) اجمللس االحتادي حلقوق اإلنسان
 -99ينــاقش اجمللــس الــذي يتــألف منــذ عــام  2003مــن الســلطات العليــا حلقــوق اإلنســان
على صعيد الدولة واحملافظات ومدينة بوينس آيرس املبـادرات وينسـق خمتلـف املواةـيع املتعلقـة
حبماية وتعزيـز حقـوق اإلنسـان بغـرح تنسـيق السياسـات العامـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان مـع
حكومــات احملافظــات علــى صــعيد الدولــة واحملافظــات والبلــديات مــن خــالل تعزيــز التعــاون
األفقي بل خمتلف الواليات الق ائية.
الب ااج
 -100توجــد داخــل وزارة العــدل وحقــوق اإلنســان بـرامج شــي تعمــل مــن أجــل قايــة حقــوق
اإلنســان .وباإلةــافة إىل ذلــك جتــدر اإلشــارة إىل أن خمتلــف وزارات احلكومــة الوطنيــة لــديها
أقسـام ـتم بتعزيــز وقايـة حقــوق اإلنسـان يف نطـاق اختصاصــا ا الوزاريـة علــى وجـ التحديــد.
وميكـن اإلشــارة علــى ســبيل املثــال إىل مديريــة حقـوق اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين التابعــة
لــوزارة الــدفاع ومديريــة الشــؤون الدوليــة التابعــة لــوزارة العمــل واألمانــة الوطنيــة لشــؤون الطفــل
واملراهق واألسرة واألمانة الفرعية للسياسات الغذائية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية ومديرية
حقوق اإلنسان التابعة لوزارة الشؤون اخلارجية والدينية إىل جانا أقسام أخرى.
ب نااج "الضحا ا ضد اعما العنف"
 -101يقــدم هــذا الربنــامج الرعايــة ل ــحايا االعتــداءات وغريهــا مــن ةــروب املعاملــة الســيئة
الناجت ــة ع ــن اارس ــة العن ــف أيف ـ ا كان ــحم طبيعتـ ـ وذل ــك يف إط ــار م ــن االحت ـواء واألم ــن وكفال ــة
احلقوق .ويشمل مكافحة العنف األسري وسوء املعاملة واستغالل األطفال وبغاءهم.
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 -102ويف مدينــة بــوينس آيــرس املســتقلة ذاتيـا تسـ ل هــذه اهليئــة بيانــات طلبــات املســاعدة
من خالل خط هاتفي (اخلط رقم  )137ويتقرر بناء عليها تدخل الفريق املتنقل الذي ينتقـل
إىل منزل ال ـحية ملسـاعد ا واحتوائهـا ومرافقتهـا يف تقـد الشـكوى .وبالتـايل فـإن العمـل مـع
ال حايا فعال علـى الصـعيد امليـداين إذ قـري التعامـل مباشـرة مـع ال ـحية نفسـها ويف املكـان
الــذي تقــع في ـ أعمــال العنــف .ويشــار إىل أن ةــحايا العنــف اجلنســي يقــدمون شــكاواهم إىل
مفوةية الشرطة ومن مثة يبدأ تدخل هذا الربنامج.
الوحدات الخاصة التابعة لقوات األاو املحاد ة
 -103جتــدر اإلشــارة إىل أن وزارة األمــن الــوطين أُنشــئحم يف كــانون األول/ديســمرب 2010
وصار يتبع هلـا كـل مـن الشـرطة االحتاديـة والشـرطة البحريـة وجهـاز الـدر واجمللـس االحتـادي
ل من الـداخلي (وهـي أجهـزة كانـحم يف السـابق تابعـة لـوزارة العـدل واألمـن وحقـوق اإلنسـان).
كما يعطي قرار وزاري تعليمات جلهاز الدر والشـرطة االحتاديـة والشـرطة البحريـة وشـرطة أمـن
املطارات بإنشاء وحدات خاصة ألغراح القيام رهام منع جرمية االجتار باألشواص والتحقيـق
فيها وكذلك مهام االستوبارات الالزمة هلذا الغرح.
اكتب إنقاذ ودعم األشخاص المتض و او ال مة املقا باألشخاص
 -104يش ــكل ه ــذا املكت ــا مرك ــز مجي ــع األنش ــطة املتعلق ــة رن ــع جرمي ــة االجت ــار باألش ــواص
والتحقي ــق فيه ــا وك ــذلك بت ــوفري ال ــدعم واملس ــاعدة الق ــائية ل ش ــواص املت ــررين م ــن ه ــذه
اجلرميــة إىل حــل إدالء ال ــحية بشــهاد ا .وفــور ذلــك يتلقــى ال ــحايا املســاعدة مــن ال ـربامج
املتوصصة يف "مساعدة ةحايا االجتار باألشواص".
الب نااج الوطني لمنع اختطاف األطفا واملقا بهم واكافحة ال ائم طمس هةو تهم
الكي عمً في إطا ه السقً الوطني للمعلواات الم تعلقة بالقاص و المختطفيو
 -105يتوخى هذا الس ل تنظيم وتبادل املعلومات املتاحة على صعيد البلد ككـل يف قاعـدة
ـويل مصــريهم وكــذلك بأولئــك الــذين ُعثــر علــيهم أو الــذين
البيانــات املتعلقــة بالقاص ـرين اجملهـ ُ
يوجــدون يف مؤسســات الرعايــة أو احلمايــة أو االحت ــاز وذلــك يف مجيــع احل ـاالت ال ـ ُجتهــل
فيها البيانات املتعلقة بنَسبهم أو هويتهم.
اكتب اساعدة ضحا ا الق مة
 -106ينــدرج ةــمن اختصاصــات هــذا املكتــا التــابع للنيابــة العامــة الوطنيــة مــا يلــي :تقــد
املشورة القانونية ل حايا اجلرائم بشأن إمكانيات حصوهلم على مسـاعدة الدولـة وخباصـة ذوو
الدخل احملدود منهمو وتقد املشورة ل حايا اجلرائم الذين يشكلون حاالت اجتماعيـة معقـدة
للغاية بغرح إرشادهم إىل آليات الدعم واملساعدة التابعة للدولة وغري احلكومية.
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الوحةةدة التابعةةة لمكتةةب المةةدعي العةةام للمسةةاعدة فةةي قضةةا ا امختطةةاف بغ ة
وحامت املقا باألشخاص

امبت ةتاز

 -107تقـ ــدم هـ ــذه الوحـ ــدة املسـ ــاعدة ملكاتـ ــا املـ ــدعل العـ ــامل يف سـ ــائر البلـ ــد يف ق ـ ــايا
االختطــاف واالجتــار باألشــواص .وتقــدَّم املســاعدة بطلــا مــن املــدعي العــام املكلــف بالق ــية
وحتحم إشراف  .كما تنسق برامج التدريا وتعد قاعـدة بيانـات بشـأن ق ـايا االختطـاف بغـرح
االبتزاز وحاالت االجتار باألشواص.
الوحةدة التابعةةة لمكتةب المةةدعي العةةام المعنيةة بةةالتحقيق فةةي الة ائم المسةةا بالسة اة
القنسية واملقا باألشخاص وبغاج األطفا
 -108هي وحدة تابعة ملكتا املدعي العام ونطاق واليتها مدينة بوينس آيرس.
اكتب اكافحة العنف المنتلي التابع للمحكمة العليا الوطنية
 -109يقدم هذا املكتا املساعدة ل شواص الذين يعانون االعتـداءات البدنيـة أو النفسـية أو
املادي ــة يف الوس ــط األس ــري بغ ــرح ة ــمان االحتك ــام السـ ـريع إىل الق ــاء .ويق ــدم املعلوم ــات
واإلرشادات بشأن اخلطوات الق ائية الواجا ا اذها يف كل حالة على حدة وحييل الشكاوى
ويصــدر شــهادات بشــأن احلالــة الصــحية واإلصــابات احملتملــة ويعــد يف نفــس الوقــحم التقــارير ذات
الصــلة .ويعمــل مكتــا مكافحــة العنــف املنــزيل بشــكل وثيــق مــع املؤسســات العامــة األخــرى ال ـ
ميك ــن أن تق ــدَّم إليه ــا الش ــكاوى وه ــي :مفوة ــيات الش ــرطة واحمل ــاكم ومكات ــا امل ــدعل الع ــامل
وبرنامج "ال حايا ةد أعمال العنف" وشرطة الطوارل.

اليم -إطا لعت ت حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني
 -110األمانةُ الفرعية لتعزيز حقوق اإلنسان تابعة ل مانة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان .ومهامهـا
هي:
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إع ــداد خط ــط وبـ ـرامج خاص ــة يف جم ــال تعزي ــز حق ــوق اإلنس ــان الفردي ــة واجلماعي ــة
واإلشراف على تنفيذهاو



املش ـ ــاركة يف أنش ـ ــطة التواص ـ ــل الع ـ ــام ويف التظ ـ ــاهرات الثقافي ـ ــة الرامي ـ ــة إىل تعزي ـ ــز حق ـ ــوق
اإلنسانو



طيط وتنسيق وتتبع األنشطة املتعلقـة بالتـدريا وبتعزيـز املؤسسـات يف جمـال حقـوق
اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين علــى صــعيد اجملتمــع املــدين والدولــة رــا يف ذلــك
القوات املسلحة وقوات األمن والشرطة ونظام الس ون.
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لعت ت التثقيف والتد ب في اقا حقوق اإلنسان
 -111تتبع املديريةُ الوطنية للتدريا يف جمال حقوق اإلنسان واملديريـةُ الوطنيـة لتطـوير املعـايري
املتعلقة حبقوق اإلنسان ل مانة الفرعية لتعزيز حقوق اإلنسان.
ا وع لعت ت نظام حما ة حقوق اإلنسان
 -112يتبــع ل مانــة الفرعيــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان أي ـا هــذا املشــروع املتعلــق بتعزيــز نظــام
قايــة حقــوق اإلنســان .وتتمثــل أنشــطت الرئيســية يف إنشــاء مراصــد حلقــوق اإلنســان يف خمتلــف
حمافظ ــات البل ــدو وتنظ ــيم ق ــالت لنش ــر حق ــوق اإلنس ــان والتوعي ــة ــا عل ــى الص ــعيد ال ــوطين
واإلقليم ــي واحملل ــيو والقي ــام بأنش ــطة للتأهي ــل والت ــدريا يف جم ــال حق ــوق اإلنس ــان م ــن خ ــالل
تنسيق دورات تدريبية متعددة يف مجيع أحناء البلد.
اللقنة الوطنية امست ا ة المعنية بإدااج األشخاص ذوي اإلعاقة
 -113تتمث ــل مهم ــة ه ــذه الل ن ــة الوطني ــة يف تنس ــيق وتوحي ــد وتوجيـ ـ وتعزي ــز ونش ــر مجي ــع
األنشــطة ال ـ مــن شــأ ا أن تســهم بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة يف إدمــاج األشــواص ذوي
اإلعاقــة علــى الصــعيد الــوطين دون متييــز علــى أســاس الســن أو اجلــنس أو العــرق أو الــدين أو
املسـتوى االجتمــاعي واالقتصــادي مــع ةــمان التوزيــع العــادل للمزايــا الناشــئة عنهـا واالســتفادة
منها.
 -114وتتألف الل نة الوطنيـة االستشـارية املعنيـة بإدمـاج األشـواص ذوي اإلعاقـة مـن رئـيس
وجملس لادارة مكون من ثالثة مدراء وأمل عام متوصصل يف خمتلف اجملـاالت ذات الصـلة
حبالــة اإلعاقــة (الوقايــة وإعــادة التأهيــل والــدعم وتكــافؤ الفــرص) يــوفرون املعلومــات التقنيــة ال ـ
تـدعم عمليــة ا ــاذ القـرارات .وميــارس الـرئيس الــذي يتمتــع يف اهلــرم اإلداري بصــفة تعــادل رتبــة
وزير الدولة مهمة التمثيل القانوين هلذه اهليئة وتوجي عملها وإدارت .
 -115واعتُم ــد اهليك ــل التنظيم ــي لل ن ــة الوطني ــة االستش ــارية املعني ــة بإدم ــاج األش ــواص ذوي
اإلعاقــة روجــا املرســوم رقــم  1992/984الــذي يــنص يف مادتـ الثامنــة علــى االســتعانة بل نــة
تقنيــة وجلنــة استشــارية .وتتــألف هــذه الل نــة االستشــارية مــن منظمــات غــري حكوميــة منشــأة يف
مجهورية األرجنتل تعمل يف جمال اإلعاقة.
 -116أم ــا الل ن ــة التقني ــة فتت ــألف م ــن من ــدو هيئ ــات الس ــلطة التنفيذي ــة واثل ــي الس ــلطتل
التشريعية والق ائية بصفة مستشارين.
 -117وأخــريا جتــدر اإلشــارة إىل أن الل نــة الوطنيــة االستشــارية املعنيــة بإدمــاج األشــواص
ذوي اإلعاقــة تـرأس اجمللــس االحتــادي لشــؤون اإلعاقــة املنشــأ روجــا القــانون رقــم  24657يف عــام
 .1996ويتــألف اجمللــس االحتــادي لشــؤون اإلعاقــة مــن املــوظفل الــذين ميارســون الســلطة علــى
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أعلى مستوى يف هذا اجملال يف كل حمافظة ويف مدينة بوينس آيـرس ومـن اثلـي املنظمـات غـري
احلكومية ل شواص ذوي اإلعاقة الذين قري انتوا م وفقا للقانون.
الب نااج الوطني لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة في اعاا لهم اع إقااة العد
 -118أنشم هذا الربنامج من قابل مؤسسـة رئاسـة الدولـة امتثـاالا التفاقيـة حقـوق األشـواص
ذوي اإلعاقـ ــة وبروتوكوهل ـ ــا االختيـ ــاري وخباص ـ ــة الت ـ ـزام األرجنت ـ ــل كدولـ ــة ط ـ ــرف بـ ــأن تكف ـ ــل
ل شواص ذوي اإلعاقة سبالا فعالة للوصول إىل الق اء.

 -119وهذا الربنامج تابع لوزارة العـدل وينـدرج هدفـ ةـمن سياسـات اإلدمـاج االجتمـاعي
الـ تنفــذها احلكومــة الوطنيــة بغــرح تعزيــز حقــوق األشــواص ذوي اإلعاقــة مــن خــالل ا ــاذ
اإلجراءات املناسبة والتواصل واإلعالم يف إطار السياسات.
 -120ويسـ ــتهدف هـ ــذا الربنـ ــامج األشـ ــواص ذوي اإلعاقـ ــة والعـ ــاملل يف جمـ ــال الق ـ ــاء
وموظفي الس ون وقـوات األمـن ومـوظفي اإلدارة العامـة واهليئـات املهنيـة ومنظمـات اجملتمـع
املدين ومهام هي:


التوجي واملساعدة التقنية واإلحالة وإعداد أدلة التدخل وبروتوكوالت و



توفري التدريا للفاعلل يف جمال السلطة الق ـائية وللهيئـات املهنيـة ومـوظفي اإلدارة
العامة وكذلك لكيانات القطاع اخلاص ال تطلب و



النظر والتدخل يف حاالت األشواص ذوي اإلعاقة املوجودين يف حالة احت ازو



مواءم ــة عملي ــات ت ــدخل هيئ ــات اخلـ ـرباء يف اإلجـ ـراءات الق ــائية أو التمهيدي ــة الـ ـ
يكون األشواص ذوو اإلعاقة طرف ا فيهاو



تقد املساعدة التقنية الالزمة ملواءمة القوانل وإصالحهاو



تعزيز التعاون بل الوكاالتو



حفز التعاون وتبادل اخلربات مع املؤسسات واهليئات الدولية.

األاانة الوطنية ل ؤون الطفً والم اهق واألس ة
 -121يندرج القانون رقم  26061املعتمد يف عام  2005ةـمن مبـادل الرعايـة الشـاملة
ل طفال واملراهقل.
 -122وأُنشئحم روجا هذا القانون األمانةُ الوطنيـة لشـؤون الطفـل واملراهـق واألسـرة بوصـفها
اهليئــة املتوصصــة يف جمــال حقــوق الطفــل واملراهــق التابعــة للســلطة التنفيذيــة الوطنيــة وبالتــايل
املوجهة للسياسات العامة يف هذا اجملال.
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 -123ومــن خــالل املرســوم رقــم  06/416املــنظم هلــذا القــانون أنشــأت الســلطة التنفيذيــة
الوطنيــة وحــد ا التابعــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة لت ــمن بــذلك إجنــاز عملهــا يف إطــار السياســات
االجتماعية الشاملة ومنحتها االستقالل املايل بغرح تسريع وترية تنفيذ سياسا ا.
 -124واهليئــة املعنيــة حبمايــة احلقــوق علــى الصــعيد االحتــادي هــي اجمللــس االحتــادي لشــؤون
الطفل واملراهق واألسرة الذي يتألف من املكلـف بواليـة األمانـة الوطنيـة لشـؤون الطفـل واملراهـق
واألسرة وهو من يرأسها ومن اثلـي هيئـات قايـة حقـوق الطفـل واملراهـق واألسـرة القائمـة يف
كــل حمافظــة ويف مدين ـة بــوينس آيــرس املســتقلة ذاتي ـ ا .وأكــد اجمللــس االحتــادي لشــؤون الطفــل
واملراهق واألسرة يف جلست االفتتاحية املعقودة يف  15كانون األول/ديسمرب  2006التزامات
بشأن ما يلي:
(أ) ترسـيخ عمليـة التحــول املؤسسـي وتعزيــز إجـراءات مواءمـة املعــايري علـى صــعيد
الدولــة واحملافظــات والبلــديات علــى حنــو قعــل مؤسســات الدولــة وإطارا ــا القانونيــة تتســق مــع
احلقوق واملبادل وال مانات املكرسة يف اتفاقية حقوق الطفل وحترتمهاو
(ب) اعتماد أشكال تنظيمية على مجيع مستويات اإلدارة من شأ ا ةمان نظام
صــارم للحمايــة الشــاملة حلقــوق األطفــال واملـراهقل يعــزز التمتــع الشــامل بــاحلقوق ولـ القــدرة
علــى املواجهــة الفعالــة واملالئمــة ملــا قــد يلحــق هــذه احلقــوق مــن ديــد أو انتهــا مــع إق ـرار
خاصيات كل جمتمع يف عمليات التدخلو
(ج) تعزيز مشاركة اجملتمع من خالل منظماتـ يف إعـداد وتنفيـذ سياسـات تعزيـز
احلق ــوق وقايته ــا و/أو اس ــتعاد ا واارس ــة األطف ــال وامل ـ ـراهقل حلقه ــم يف االس ــتماع إل ــيهم
وحقهم يف املشاركةو
(د) تعزي ــز عملي ــات مراجع ــة وتغي ــري املمارس ــات املؤسس ــية إزاء األطف ــال واملـ ـراهقل
رواءمتهــا مــع منــوذج احلمايــة الشــاملة وتفــادي تــداخل اجلهــود وازدواجيــة اهلياكــل والتــأخر يف
حتقيــق األهــداف وذلــك مــن أجــل توحيــد املـوارد والــدوائر اإلداريــة وتنســيقها واالســتفادة القصــوى
منهــا .وإعــداد املعــايري الــدنيا لنوعيــة املســاعدة وبروتوكــوالت التــدخل ونظــم التسـ يل يف جمــاالت
الطفولة مع الرتكيز بشكل خاص على األطفال واملراهقل احملرومل من الرعاية األبوية.
المقلس الوطني ل ؤون الم اة
 -125لدى األرجنتل آلية وطنية للنهوح بـاملرأة تسـمى اجمللـس الـوطين لشـؤون املـرأة وهـي
تابعة للم لس الوطين لتنسيق السياسـات االجتماعيـة .واجمللـس الـوطين لشـؤون املـرأة هـو اهليئـة
املكلفـة بالسياســات العامـة لتكــافؤ الفـرص واملســاواة يف املعاملــة بـل املـرأة والرجـل بغــرح تعزيــز
عمليـ ــة حت ـ ــول اجتم ـ ــاعي وثق ـ ــايف قائم ـ ــة علـ ــى املش ـ ــاركة الكامل ـ ــة واملتكافئ ـ ــة للم ـ ـرأة يف احلي ـ ــاة
االقتصادية والثقافية للبلد .ومن بل أهداف احملددة حفز ورصد التنفيذ الفعلـي التفاقيـة الق ـاء
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عل ــى مجي ــع أش ــكال التميي ــز ة ــد امل ـرأة ال ـ اكتس ــبحم الص ــبغة الدس ــتورية يف البل ــد من ــذ ع ــام
 1994واتفاقي ــة البل ــدان األمريكي ــة ملن ــع العن ــف ة ــد امل ـرأة واملعاقب ــة والق ــاء علي ـ (املعروف ــة
باتفاقية بيليم دو بارا).
 -126وباإلة ــافة إىل ذل ــك ف ــاجمللس ال ــوطين لش ــؤون املـ ـرأة ه ــو اهليئ ــة املس ــؤولة ع ــن تنفي ــذ
القــانون رقــم  26485أي القــانون الــوطين ملنــع العنــف ةــد امل ـرأة واملعاقبــة والق ــاء علي ـ يف
نطاق عالقا ا الشوصية مع غريها املعتمد يف عام  .2009ووسع هذا القانون نطاق تعريف
العنف ةد املرأة الذي كان ساريا حي ذلك احلل يف القوانل الوطنية وذلك بإدخال جمموعة
مــن أنـواع العنــف (البــدين والنفســي واجلنســي واالقتصــادي واملــادي والرمــزي) وأمناطـ (يف املنــزل
واملؤسسات وأماكن العمل وأقسام الوالدة ووسائط اإلعالم).
المعهد الوطني ل ؤون السكان األصلييو
 -127أُنش ـ ــئحم ه ـ ــذه اهليئ ـ ــة الالمركزي ـ ــة يف أيلول/س ـ ــبتمرب  1985روج ـ ــا الق ـ ــانون رق ـ ــم
 23302بوصــفها كيان ـا ال مركزي ـا رشــاركة الســكان األصــليل ويــنظم شــؤو ا املرســوم رقــم
 155الصــادر يف شــبان/فرباير  .1989وهــدفها الرئيســي كفالــة اارســة املنتمــل إىل الشــعوب
األصلية حلقهم يف املواطنة الكاملة حيث ي من إعمال احلقوق املكرسة دسـتوري ا (الفقـرة 17
من املادة .)75
 -128وه ــدف املعه ــد ال ــوطين لش ــؤون الس ــكان األص ــليل تق ــد الرعاي ــة والـ ـدعم للس ــكان
األصليل واجملتمعـات األصـلية املوجـودة يف البلـد وكفالـة قايتهـا وتنميتهـا ومشـاركتها الكاملـة
يف احليــاة االجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة للبلــد مــع اح ـرتام قيمهــا وأمنــان عيشــها اخلاصــة
وذلــك مــن خــالل تنفيــذ ب ـرامج تتــيح حصــوهلا علــى ملكيــة األراةــي وتعزيــز إنتاجه ـا الزراعــي
والغ ــابوي واملع ــدين والص ــناعي أو التقلي ــدي حتمي ــع فروع ـ واحملافظ ــة عل ــى أمناطه ــا الثقافي ــة يف
اخلطــط املتعلقــة بــالتعليم وقايــة صــحة املنتمــل إليهــا وذلــك وفــق مــا يــنص علي ـ املرســوم رقــم
 06/410املنظم للهيكل التنظيمي للمعهد.
 -129وبوصــف هــذا املعهــد هيئــة مكلفــة بتنفيــذ السياســة املتعلقــة بالســكان األصــليل فهــو
حيفز مشاركة اجملتمعات يف رسم وإدارة سياسات الدولة املتصـلة ـا مـع مراعـاة أشـكال تنظيمهـا
التقلي ــدي وكفالـ ــة تعزي ــز اهلويـ ــات اإلثني ــة والثقافيـ ــة وإنش ــاء األسـ ــس الالزم ــة لتنميـ ــة شـ ــاملة
ومستدامة ومتوافقة مع احلفاظ على البيئة يف األقاليم ال تقطنها هذه اجملتمعات.
 -130ومن جهـة أخـرى حيفـز املعهـد الـوطين لشـؤون السـكان األصـليل بالتنسـيق مـع وزارة
التعليم الوطنية تنفيذ منوذج التعليم املشرت بل الثقافات الثنـائي اللغـة وذلـك مـن أجـل تعزيـز
قيمة ثقافة الشعوب األصلية ولغا ا األم ورؤيتها الكونية وتوطيدها.
 -131وجتدر اإلشارة إىل مبادرات احلكومة الوطنية التالية:
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الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان
 -132تقــرر وةــع هــذه اخلطــة يف كــانون األول/ديســمرب  2010وقــد أفســححم عمليــة صــياغتها
جمــاالا للح ـوار واملشــاركة الدميقراطيــة .وتســتند اخلطــة إىل دعــم خمتلــف اجلهــات احلكوميــة ال ـ ترســم
سياســة حقــوق اإلنســان وتتكلــف رتابعــة وتنفيــذ التوصــيات املقدمــة يف إطــار االســتعراح الــدوري
الشــامل .وتشــمل اخلطــة جمموعــة مــن االلتزامــات املتعلقــة بعمــل الدولــة الراميــة إىل توطيــد نظــام قايــة
وتعزيــز حقــوق اإلنســان يف خمتلــف جمــاالت عمــل احلكومــة وتشــكل إطــارا للعمــل يراعــي املقرتحــات
والتوص ــيات القائم ــة عل ــى املب ــادل املعتم ــدة يف جم ــال ترس ــيخ الدميقراطي ــة والتنمي ــة واحـ ـرتام حق ــوق
اإلنســان .ومــن بــل العناصــر األساســية للوطــة تعزيــز احلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة الـ
تُعتــرب عامليــة وشــاملة ومرتابطــة وتتطلــا متابعـةا وتنفيــذا تــدرقيل .كمــا أن سياســات العدالــة واحلقيقــة
وسياسات االستذكار تعد بدورها أساسية .وتشمل اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان ثالثة حمـاور ذات
أولوية هي :املساواة وعدم التمييز وةمانات التمتع باحلقوق واإلدماج االجتماعي.
 -138املنه ية:


االستقصــاء .ويشــمل( :أ) احل ـوار علــى الصــعيد االحتــاديو (ب) احل ـوار بــل هيئــات
الوالي ــات الق ــائية عل ــى الص ــعيد ال ــوطينو (ج) مش ــاورة الف ــاعلل يف اجملتم ــع امل ــدين
واخلرباءو (د) مشاورة املواطنلو



التنظيم املنه ي للمعلوماتو



إعداد املقرتحاتو



صياغة اخلطة.

اعهد السياسات العااة لحقوق اإل نسان التابع للسوق القنوبية الم ت ،ة
 -133وافق جملس وزراء السوق اجلنوبية املشرتكة على إنشاء معهد السياسات العامـة حلقـوق
اإلنسان يف سياق االجتماع السابع عشر للسلطات العليا املعنيـة حبقـوق اإلنسـان خـالل فـرتة
رئاســة األرجنتــل املؤقتــة هلــذه الســوق .وبغــرح تنســيق السياســات املشــرتكة فيمــا يتعلــق رعاجلــة
املســائل املتصــلة حبقــوق اإلنســان يســهر هــذا املعهــد علــى بلــورة السياســات العامــة يف املنطقــة
كلها وتصميمها ومتابعة تنفيـذها وعلـى اعتمـاد املعـايري الدوليـة يف هـذا اجملـال .وهلـذا الغـرح
يســعى إىل ســد الثغ ـرات القانونيــة يف جمــال قايــة حقــوق األطفــال وامل ـراهقل والق ــاء عل ــى
ج ـرمي االجتــار باألشــواص و ـريبهم وةــمان قايــة حقــوق األشــواص ذوي اإلعاقــة وعــدم
التميي ــز ة ــد مجاع ــات املثلي ــات واملثلي ــل ومزدوج ــي املي ــل اجلنس ــي ومغ ــايري اهلوي ــة اجلنس ــانية
وحاملي صفات اجلنسل.
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اللقان الب لمانية
 -134أنش ــئحم ك ــذلك يف إط ــار الس ــلطة التش ـريعية هيئ ــات خاص ــة خمتص ــة يف جم ــال حق ــوق
اإلنســان .ولــدى جملــس الن ـواب وجملــس الشــيو علــى حــد س ـواء جلنــة معنيــة حبقــوق اإلنســان
وال ــمانات .ويف كلتــا احلــالتل ت ــم الل نتــان برملــانيل منتمــل إىل مجيــع األحـزاب السياســية
املمثلة يف الربملان.
عمل هاتل الل نتل مسامهةُ موظفي احلكومة الـذين يُـدعون بشـكل دوري إىل
 -135وتثري َ
تقــد املعلومــات ومســامهةُ اخل ـرباء الــوطنيل والــدوليل يف هــذا اجملــال .وف ـالا عــن أن هــاتل
الل نتل تشكالن منتدى طبيعيا ملناقشة مسـائل تـرتجم إىل مشـاريع قـوانل فإ مـا تطلبـان إىل
الســلطة التنفيذيــة الوطنيــة تقــد تقــارير بشــأن املســائل الـ تنــدرج ةــمن نطــاق اختصاصــهما.
كما اقتدت احملافظات ذا املثال وجتهزت جمالسها التشريعية يئات حلقوق اإلنسان.

دا  -عملية لقد م التقا

على الصعيد الوطني

 -136تتــوىل املديريــة العامــة حلقــوق اإلنســان التابعــة لــوزارة الشــؤون اخلارجيــة والدينيــة تنســيق
عملي ــة تق ــد التق ــارير الدوري ــة إىل هيئ ــات رص ــد تنفي ــذ املعاه ــدات الدولي ــة يف جم ــال حق ــوق
اإلنســان .ويســتث مــن ذلــك عمليــة تقــد التقــارير إىل الل نــة املعنيــة بالق ــاء علــى التمييــز ةــد
املرأة ال تتوالها مديرية شؤون املرأة بالتنسيق مع اجمللس الوطين لشؤون املرأة.
 -137وحسـ ــا االقت ـ ــاء يُتو ـ ــذ بطلـ ــا م ـ ــن املديري ـ ــة العامـ ــة حلق ـ ــوق اإلنس ـ ــان إج ـ ـراء
الس ــتدعاء مجي ــع املتح ــاورين احلك ــوميل املعني ــل باملوة ــوع اخل ــاص بك ــل معاه ــدة م ــن أج ــل
احلصول على مجيع املعلومات الالزمة إلعـداد تقريـر البلـد بشـأن املعاهـدة الدوليـة املعنيـة حبقـوق
اإلنسان.
 -138ويف معظم احلاالت يتمثل إجراء االستدعاء فيما يلي:


يُستدعى اثلو كل من احلكومة الوطنية وحكومات احملافظـات واهليئـات الالمركزيـة
واجملــالس االستشــارية والســلطة الق ــائية والســلطة التشـريعية ومكتــا أمــل املظــامل
مــن خ ــالل الس ــلطات املعنيــة يف ك ــل منه ــا وق ــري اطالعهــم عل ــى تفاص ــيل التقري ــر
الواجا إعداده وإبالغهم بأمهيتها وطلا تعيل اثل كمسؤول عن التنسيقو



يُستدعى اثلو اجمللس االحتادي حلقوق اإلنسان عرب االتصال حبكام كل حمافظةو
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يوةع جدول زمين لالجتماعات يُستهل باجتمـاع إعالمـي .ويف هـذا السـياق تُعـرح
تباشر االجتماعـات
أهداف املهمة واملبادل التوجيهية وفئات مصادر املعلومات َ ،
ذات الصلة.
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 -139ويف كل لقاء يقدم املسؤولون عن التنسيق يف خمتلف اهليئـات املعنيـة تقـارير عـن عمـل
هــذه اهليئــات املتصــل رحــاور االتفاقيــة ال ـ يتعلــق ــا األمــر حيــث يعرةــون بيانــات ملموســة
خبصوص أعماهلا احملددة يف هذا اجملال.
 -140وكما هو معتاد يف جمال إعداد التقـارير الدوريـة ت ـع السـلطات املوتصـة رهـن إشـارة
منظمــات اجملتمــع املــدين الرئيســية املعنيــة حبمايــة حقــوق اإلنســان مســودة أوىل للتقريــر وتــدعوها
إىل تقد مالحظا ا بشأ ا.
 -141ودون املســاس بــذلك تتمثــل املمارســة العامــة يف اختيــار منظمــات اجملتمــع املــدين يف
مجهورية األرجنتل تقد تقاريرها البديلة إىل هيئات رصد تنفيذ املعاهدات.
 -142وجتم ــع املديري ــة العام ــة حلق ــوق اإلنس ــان الـ ـ تت ــوىل مهم ــة إع ــداد التقري ــر وص ــياغت
وتقدمي كل املعلومات ال تتلقاها خالل اجتماعات العمل.
 -143كمــا تتكلــف املديريــة العامــة حلقــوق اإلنســان بتنســيق عمليــة الــدفاع عــن التقريــر أمــام
هيئة املعاهدة ذات الصلة عندما تنص على ذلك االتفاقية ال يتعلق ا األمر.

ثالثاأ -اعلواات ب أن المساواة وعدم التمييت وسبً امنتصاف الفعالة
الف -المساواة وعدم التمييت
 -144دون إغفــال واجــا كــل بلــد يف أن يقــرر داخليـ ا منــوذج اجملتمــع الــذي يريــد أن ينشــئ
فإن سن القانون املتعلق بزواج املثليل مؤخرا جعل من األرجنتل أول دولة يف أمريكا الالتينية
وعاشر دولة يف العامل جتيز االرتبان بل شوصل من نفس نوع اجلنس يف مجيع أحناء إقليمها.
 -145وتقــدمحم األرجنتــل خطــوة إةــافية حنــو حتقيــق املســاواة يف احلقــوق والتصــدي للتمييــز إذ
وافق الكونغرس الوطين يف  9أيار/مايو  2012على قانون اهلوية اجلنسانية ورقت ـاه "حيـق لكـل
شوص أن يُعرتف ويت اجلنسانية وحبريت يف تنمية شوصيت وفقا هلويت اجلنسانية".

 -146وعلى الصـعيدين اإلقليمـي والـدويل عـززت األرجنتـل عمليـة التفـاوح بشـأن صـكو
قايــة حقــوق اإلنســان وشــاركحم فيهــا بنشــان .ويف عــام  2011وبالتصــديق علــى الربوتوكــول
االختيــاري للعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة اكتملــحم عمليــة
التصديق على أهم صكو حقوق اإلنسان يف املنظومة العاملية واإلقليمية.

 -1المعهد الوطني لمكافحة التمييت و ،ه األالانب والعنص ة
 -147يف  5متوز/يولي ـ ـ  1995اعتم ــد الك ـ ـونغرس ال ــوطين الق ــانون رق ــم  515-24الص ــادر
يف  28متوز/يولي ـ مــن نفــس العــام واملنشــم للمعهــد الــوطين ملكافحــة التمييــز وكــره األجانــا
والعنصـ ـ ـرية .وب ـ ــدأ املعه ـ ــد مهامـ ـ ـ يف ع ـ ــام  1997بوص ـ ــف كيانـ ـ ـا ال مركزيـ ـ ـا خاة ـ ــعا لوالي ـ ــة
وزارة الداخلية (أُحلـق بـوزارة العـدل وحقـوق اإلنسـان منـذ آذار/مـارس  2005روجـا املرسـوم
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الرئاســي رقــم  )184وذلــك ــدف إعــداد سياســات وطنيــة وتــدابري ملموســة ملكافحــة التمييــز
وكره األجانا والعنصرية من خالل حفز وتنفيذ إجراءات لتحقيق هذه الغاية.
 -148وتســتهدف إج ـراءات املعهــد الــوطين ملكافحــة التمييــز وكــره األجانــا والعنصـرية مجيــع
من يتعرةون للتمييز الفعلي أو احملتمل مع إيالء اهتمام خاص ألشد الفئات ةـعف ا بغـرح
ة ــمان املمارس ــة الفعلي ــة للحق ــوق وال ــمانات عل ــى ق ــدم املس ــاواة ودون متيي ــز أي املس ــاواة
احلقيقية يف الفرص واملعاملة وليس املساواة القانونية فحسا.
 -149والصالحيات ال مينحها القانون رقم  24515للمعهد واسعة النطاق:


الوقاية/النشــر :نشــر املبــادل واملعــايري القانونيــة الســارية املفعــول بشــأن عــدم التمييــزو
وتوعية الرأي العامو



التثقيف :إعداد قالت تثقيفية وتنفيذهاو



التحقي ــق :تلق ــي الش ــكاوى املتعلق ــة بالس ــلوكات املتس ــمة ب ــالتمييز أو ك ــره األجانـ ــا أو
العنصرية وجتميعها وحفظها يف س لو



اخل ــدمات :إس ــداء املش ــورة لل ــحاياو وتق ــد املس ــاعدة الق ــائية اجملاني ــةو وإس ــداء
املشورة إىل مكتا املدعي العام يف املسائل املتصلة باختصاص و



التوثي ــق :جتمي ــع وحت ــديث املعلوم ــات املتعلق ــة بالق ــانون ال ــوطين وال ــدويل واملق ــارن يف ه ــذا
اجمل ــالو وإنش ــاء سـ ـ ل للتوثي ــق ت ــابع للمعه ــد ال ــوطين ملكافح ــة التميي ــز وك ــره األجان ــا
والعنصريةو



التعــاون :إقامــة عالقــات التعــاون مــع الكيانــات األخــرى الـ لــديها نفــس األهــدافو
وإبرام اتفاقات.

 -150أما خبصوص أهداف هذا املعهد فإن مهمت تتمثل فيما يلي:
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نش ــر املب ــادل املكرس ــة يف الدس ــتور ال ــوطين واملعاه ــدات الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان
واملعــايري املتســقة واملتكاملــة والقــانون رقــم  23592املتعلــق بأفعــال التمييــز باإلةــافة
إىل نتائج الدراسات ال ين زها املعهد أو يدعمها واالقرتاحات ال يقدمهاو



إعـ ــداد وحفـ ــز تنظـ ــيم قـ ــالت للتثقيـ ــف والتواصـ ــل ترمـ ــي إىل تعزيـ ــز قيمـ ــة التعدديـ ــة
االجتماعية والثقافية وإىل الق اء على السلوكات املتسمة بـالتمييز أو كـره األجانـا
أو العنصريةو



تلقـ ــي الشـ ــكاوى املتعلقـ ــة بالسـ ــلوكات املتسـ ــمة بـ ــالتمييز وكـ ــره األجانـ ــا والعنص ـ ـرية
وتنسيق عملية تلقيها وحفظها يف س لو
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تقــد املشــورة الشــاملة واجملانيــة ل ف ـراد أو اجلماعــات اــن يعــانون مــن التمييــز أو ل ــحايا
ك ــره األجان ــا أو العنص ـرية م ــع ت ــوفري املس ــاعدة الق ــائية اجملاني ــة للط ــرف املع ــين ال ــذي
يطلبها.

 -151وباإلةـ ــافة إىل ذلـ ــك فـ ــإن السـ ــلطة التنفيذيـ ــة الوطنيـ ــة مـ ــن خـ ــالل سـ ــن املرسـ ــوم رقـ ــم
 05/1086املتعل ــق باعتم ــاد اخلط ــة الوطني ــة ملكافح ــة التميي ــز امل ــؤر  7أيلول/س ــبتمرب 2005
تُســند روجــا املــادة  1من ـ إىل املعهــد الــوطين ملكافحــة التمييــز وكــره األجانــا والعنص ـرية مهمــة
تنســيق عمليــة تنفيــذ هــذه اخلطــة .وبالتــايل يــدرج املعهــد ةــمن األهــداف الرئيســية الـ يســعى إليهــا
االس ـرتاتي يات التالي ــة :إة ــفاء الط ــابع االحت ــادي عل ــى إدارة املعه ــد وتنظ ــيم ق ــالت لتعزي ــز قيم ــة
التعددي ــة االجتماعي ــة والثقافي ــة وإدم ــاج مظ ــاهر التن ــوع والق ــاء عل ــى مجي ــع الس ــلوكات املتس ــمة
بالتمييز وحتديث الدراسة التشويصية حلاالت التمييـز يف سـائر اإلقلـيم الـوطين مـن خـالل البحـوث
املتوصصة.
 -2الخطة الوطنية لمكافحة التمييت
 -152ق ــري من ــذ ع ــام  2005تنفي ــذ اخلط ــة الوطني ــة ملكافح ــة التميي ــز وه ــي برن ــامج عم ــل
يشــمل تشويص ـ ا دقيق ـ ا هلــذه املســألة ويقــدم توصــيات حمــددة ــذا اخلصــوص مــا قعــل بلــدنا
نرباس ا يف إعداد خطط ااثلة يف بلدان أخرى.

باج -سبً امنتصاف الفعالة
 -153تتوافر جلميع سكان مجهورية األرجنتل جمموعة من سبل االنتصـاف الـ تتـيح معاجلـة
احلاالت ال يُنتهك فيها حـق أساسـي .وتـنظَّم سـبل االنتصـاف هـذه رقت ـى القـوانل العاديـة
وتتنــوع حســا موةــوعها .ويــنص الدســتور الــوطين يف املــادة  43من ـ علــى إج ـراءات احلمايــة
املؤقتة وأمر اإلح ار أمام احملكمة واالطالع على البيانات الشوصية.
 -154ويـنص قــانون اإلجـراءات اجلنائيـة علــى أنـ "قــوز لكـل شــوص يعتــرب أنـ ت ــرر مــن جرميــة
تس ــتوجا املالحق ــة الق ــائية أو يعل ــم بارتكا ــا دون أن ي ــدعي ت ـ ـرره منه ــا أن يبلـ ـ القاة ــي أو
املــدعي العــام أو الشــرطة بوقوعهــا .وعنــدما يتعلــق األمــر بــدعوى جنائيــة شوصــية ال قــوز اإلبــال،
إال ملن حيق ل إقامة الدعوى وفق ا ملا ينص علي القانون اجلنـائي يف هـذا الصـدد .ووفقـ ا لاجـراءات
املنصوص عليها ( )...قوز للمعين باألمر أن يطلا اعتباره طرف ا مدعي ا".
 -155وينص قانون اإلجراءات اجلنائية (املـادة  )177علـى أن مسـؤولية اإلبـال ،عـن اجلـرائم
املستوجبة للمالحقة الق ائية تقع علـى عـاتق املـوظفل أو املسـتودمل يف القطـاع العـام الـذين
يعلم ــون ــا خ ــالل اارس ــتهم مله ــامهم وعل ــى األطب ــاء والق ــابالت والص ــيادلة وغ ــريهم ا ــن
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يشــتغلون بــأي فــرع مــن فــروع فــن العــالج فيمــا يتعلــق بــاجلرائم ال ـ يعلمــون ــا لــدى تقــد
اإلسعافات املتصلة رهنهم ما مل تندرج الوقائع ةمن أسرار املهنة.
 -1لدبي الحما ة المؤقتة
 -156يــنظم القــانون رقــم  16986تــدبري احلمايــة املؤقتــة يف إطــار احلقــوق أو ال ــمانات ال ـ
يعــرتف ــا الدســتور الــوطين بشــكل صـريح أو ةــمين باســتثناء احلريــة الفرديــة الـ يكفلهــا إجـراء
أمــر اإلح ــار أم ــام الق ــاء .وق ــوز تق ــد هــذه ال ــدعوى ة ــد أي فعــل أو تقص ــري م ــن جان ــا
السلطات العامة أو أشواص مستقلل ميكن يف شـكل احلـايل أو الوشـيك أن ينتهـك أو يقيـد أو
يغري أو يهـدد بشـكل تعسـفي أو غـري قـانوين احلقـوق وال ـمانات الـ يكفلهـا الدسـتور الـوطين
أو إح ــدى املعاه ــدات أو الق ـوانل .وعن ــد االقت ــاء ميك ــن للقاة ــي أن يعل ــن ع ــدم ت ـوافر ص ــفة
املشروعية الدستورية يف القاعدة ال ارتكز عليها الفعل أو التقصري املسبا لل رر.
 -157وميكن تقد هـذه الـدعوى ةـد أي شـكل مـن أشـكال التمييـز وكـل مـا يتعلـق حبقـوق
قاية البيئة واملنافسة واملستودمل واملستهلكل وكذلك احلقوق اجلماعية بوج عام مـن قابـل
الشــوص املت ــرر وأمــل املظــامل والرابطــات ال ـ تعمــل لتحقيــق هــذه الغايــات واملس ـ لة وفق ـا
للقانون الذي حيدد شرون وصي تنظيمها.
 -158ويتعل تقد الدعوى أمام قاةي احملكمة االبتدائيـة الـ يشـمل نطـاق واليتهـا املكـان
الذي وقع في الفعـل أو الـذي طالـ أثـره أو قـد يطالـ  .وعنـدما تُقبـل الـدعوى يطلـا القاةـي
مــن الســلطة املوتصــة إجنــاز تقريــر مفصــل عــن مالبســات وأســس اإلج ـراء املطعــون في ـ قــا
تقدمي خالل أجل معقول حيدده (مخسة أيام على العمـوم) .وإن قُـدم التقريـر أو انصـرم األجـل
احملــدد دون تقدمي ـ ومل يقــدم الطــرف املــدعي أي دليــل أصــدر القاةــي خــالل  48ســاعة
حكم ا مرتكزا إىل أساس قانوين باملوافقة على تدبري احلماية املؤقتة أو رف .
 -159وتــنظم املــادة  321مــن قــانون اإلجـراءات املدنيــة والت اريــة تــدبري احلمايــة املؤقتــة ةــد
فعـ اـل أو تقصــري شــوص مســتقل .ويف حالــة هــذا اإلج ـراء تنطبــق املعــايري املتعلقــة بــاإلجراءات
املوجزة.
 -160وتكــرس املــادة  28مــن قــانون اإلج ـراءات اإلداريــة (القــانون رقــم  19549والتعــديالت
املدخلة علي ) تدبري احلماية املؤقتة بسـبا تـأخر يف اإلجـراءات اإلداريـة عنـدما ال تراعـي السـلطة
اإلداريــة ااجــال احملــددة أو يف حالــة عــدم حتديــد هــذه ااجــال عنــدما متــر فــرتة زمنيــة تت ــاوز
األجــل املعقــول إلصــدار احلكــم أو الق ـرار الــذي يطلب ـ الشــوص املعــين مــن حيــث الشــكل أو
امل مون .وبعد تقد الطلا يصدر القاةـي قـرارا بشـأن مقبوليتـ مـع مراعـاة مالبسـات الق ـية
ويطلا مـن السـلطة اإلداريـة املعنيـة إذا رأى ذلـك مناسـب ا أن تطلعـ خـالل أجـل حيـدده علـى
أسباب التأخري املزعوم.
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 -2اا اإلحضا ااام القضاج
 -161عنــدما يتعــرح احلــق يف احلريــة البدنيــة لل ــرر أو التقييــد أو التغيــري أو التهديــد أو يف
حالة تشديد غري مشروع لشكل االحت از أو ظروف أو يف حالة اختفـاء قسـري ل شـواص
قــوز تقــد دعــوى للمثــول أمــام الق ــاء .وميكــن تقــد هــذا الطلــا مــن قابــل املت ــرر أو أي
شوص ينوب عن ويبحم فيها القاةي بشكل فوري حي خالل فرتة سريان حالة احلصار.
 -162ويــنص القــانون رقــم  23098علــى أن ـ يتعــل إصــدار أمــر اإلح ــار أمــام الق ــاء يف
حالة اإلبال ،عن فعل أو تقصري من جانا إحدى السلطات العامة يرتتا عليـ مـا يلـي( :أ)
تقيي ند أو دي ند فعلي حلرية التنقل دون أمر خطي صادر عـن سـلطة خمتصـةو (ب) تشـديد غـري
مشــروع لشــكل وظــروف احلرمــان مــن احلريــة دون املســاس بالصــالحيات اخلاصــة بقاةــي املوةــوع
إن ُوجدت.
 -163وعنــدما تقيَّــد حريــة شــوص مــا روجــا إعــالن حالــة احلصــار ميكــن أن تكــون الغايــة
من إجراء اإلح ار أمام الق اء يف هذه احلالة حتديدا التأكـد اـا يلـي( :أ) مشـروعية إعـالن
حالــة احلصــارو (ب) العالقــة بــل أمــر احلرمــان مــن احلريــة والوةــع الــذي أدى إىل إعــالن حالــة
احلصـارو (ج) التشـديد غـري املشـروع لشــكل وظـروف احلرمـان مـن احلريــة وهـو مـا ال قـوز بــأي
ح ــال م ــن األحـ ـوال أن ق ــري داخ ــل املؤسس ــات املوصص ــة لتنفي ــذ العقوب ــاتو (د) املمارس ــة
الفعلية حلق اختيار مغادرة اإلقليم الوطين.

 -164وعنــدما يتعلــق األمــر حبرمــان شــوص مــا مــن احلريــة ور ــرد تقــد الشــكوى يصــدر
القاةــي عنــد االقت ــاء أمــرا فوريـ ا إىل الســلطة املعنيــة بعــرح احملت ــز عليـ وتقــد تقريــر مفصــل
عـن ســبا إجـراء االحت ــاز وعــن شـكل وظــروف تنفيـذه وعمــا إذا كانــحم السـلطة قــد تصـرفحم
بناء على أمر خطي صادر عن سلطة خمتصة وهـي احلالـة الـ ينبغـي فيهـا إرفاقـ وعمـا إذا كـان
احملت ز قد أُحيل علـى سـلطة أخـرى مـع حتديـد تلـك السـلطة وسـبا اإلحالـة وظروفهـا .وعنـدما
يتعلق األمر بتهديد فعلي حبرمان شوص ما من احلرية يأمر القاةي السـلطة املعنيـة بتقـد تقريـر
يف هذا الشأن.
 -165ويف احلاالت ال يكـون فيهـا لـدى احملكمـة املوتصـة أو القاةـي املوـتص دليـل كـاف
عل ــى أن شوص ـا م ــا أُودع ره ــن االعتق ــال أو االحت ــاز أو احل ــبس م ــن قاب ــل موظ ــف خاة ــع
لســلطتهما أو مــن قابــل مــرؤوس إداري أو سياســي أو عســكري وُ شــى أن يُنقــل خــارج دائــرة
واليتهما الق ائية أو يلحق ب ةرر ال ميكن جربه قبل استفادت من إجراء أمر اإلح ار أمام
الق اء قوز للقاةي أو احملكمة أن يصدرا حبكم منصبهما قرارا بتوجي أمر إىل مـن حيت ـز
ه ـ ــذا الش ـ ــوص أو إىل أي مف ـ ــتش ش ـ ــرطة أو ة ـ ــابط ش ـ ــرطة أو أي موظ ـ ــف آخ ـ ــر بع ـ ــرح
الشوص احملت ز أو املهدد على الق اء من أجل ا اذ القرار املناسا وفقا للقانون.
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 -3امط ع على البيانات ال خصية
 -166قــوز لكــل شــوص أن يقــدم هــذه الــدعوى مــن أجــل االطــالع علــى مــا ص ـ مــن
البيان ــات الـ ـواردة يف السـ ـ الت أو يف مص ــارف البيان ــات العام ــة أو اخلاص ــة املوجه ــة إلع ــداد
التقــارير ومعرفــة الغايــة مــن تلــك البيانــات وطلــا إلغائهــا أو تصــحيحها أو إبقائهــا س ـرية أو
حتديثها يف حالة التزوير أو التمييز .وال قوز املساس بسرية مصادر معلومات الصحافة.
 -4الطعو امستثنائي
 -167تنظم املادة  14من القانون رقـم  48إجـراء الطعـن االسـتثنائي أمـام احملكمـة الوطنيـة العليـا.
وميكــن الطعــن يف األحكــام النهائيــة يف احلــاالت التاليــة( :أ) عنــدما تت ــمن الــدعوى طعنـا يف صــحة
معاهــدة أو قــانون صــادر عــن الك ـونغرس أو عــن ســلطة تتصــرف باســم األمــة ويكــون الق ـرار ةــد
صحتهاو (ب) عندما تكون صحة قانون أو مرسوم أو سـلطة إقليميـة موةـوع طعـن بـدعوى خمالفـة
الدســتور الــوطين أو املعاهــدات أو الق ـوانل الصــادرة عــن الك ـونغرس ويك ــون الق ـرار لصــاحل ص ــحة
الق ــانون أو الس ــلطة اإلقليمي ــةو (ج) عن ــدما يك ــون تفس ــري حك ــم م ــن أحك ــام الدس ــتور أو أحك ــام
معاهــدة أو قــانون صــادر عــن الك ـونغرس أو هيئــة تتصــرف باســم الســلطة الوطنيــة موةــوع طعــن
ويكون القرار ةد صحة االستحقاق أو احلـق أو االمتيـاز أو اإلعفـاء املسـتند إىل احلكـم املـذكور
ويشكل موةوع الدعوى.
 -168وق ــد وس ــع االجته ــاد الق ــائي للمحكم ــة الوطني ــة العلي ــا نط ــاق الطع ــن االس ــتثنائي
ليشمل حاالت األحكام التعسفية أي احلاالت ال يـتم فيهـا بشـكل مـن األشـكال انتهـا
ةــمانات الــدفاع أمــام الق ــاء (بســبا تنفيــذ ق ـوانل مل يبــدأ نفاذهــا بعــد وإســقان األدل ــة
وإغفال مسائل ذات صلة وما إىل ذلك).
 -5سبً امنتصاف اإلدا ة
 -169ينظم القانون رقـم  19549املتعلـق بـاإلجراءات اإلداريـة سـبل االنتصـاف الـ ميكـن
الل وء إليها ةـد أفعـال اإلدارة العامـة .وتتمثـل يف التمـاس إعـادة النظـر الـذي يقـدم أمـام اهليئـة
ال صدر عنها اإلجراء موةوع الطعن والطعن اهلرمي الذي يقدم أمام نفس السلطة بيد أن
الـوزير املوـتص هــو مـن يتوــذ القـرار بشــأن  .ويتـوىل رئـيس الدولــة تسـوية مســألة الطعـون اهلرميــة
املقدمة ةد أفعال الوزراء.
 -6نظم التعو ض
 -170التع ــوي بوص ــف ج ــربا لل ــرر ه ــو حتدي ــد مق ــدار املس ــؤولية .وبالت ــايل يتع ــل عل ــى
السلطات الق ائية حتديده يف الدعاوى اجلنائية وغريها على حد سواء.
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اليم -اعلواات اخ ى ذات صلة اتعلقة بحقوق اإلنسان
 -171منذ إعادة إرساء الدميقراطية وخباصـة منـذ عـام  2003والدولـة تنـتهج سياسـة تعزيـز
حق ــوق اإلنس ــان وقايته ــا وه ــي سياس ــة تعك ــس املطال ــا األساس ــية للم تم ــع األرجنتي ــين.
ولذلك فحماية هذه احلقوق وتعزيزها يشكالن حمور السياسة اخلارجية لبلدنا.
 -172وينص دستور األرجنتل على جمتمع دميقراطي تعددي حمـوره األساسـي االحـرتام التـام
حلقوق اإلنسان .ومـن الركـائز الـ يسـتند إليهـا كفالـة املسـاواة التامـة يف التمتـع بـاحلقوق جلميـع
السكان سواء كانوا مواطنل أو أجانا وةمان مبدأ عدم التمييز وفصل السلطات.
 -173ويف عام  1994حينما جرى إصالا الدستور الوطين ترسخ االلتـزام حبمايـة حقـوق
اإلنسان وتعزيزها بت مل نص أحكام الصكو الرئيسية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان:
 -174فف ــي ااون ــة األخ ــرية ح ــددت األرجنت ــل أس ــس تنفي ــذ خط ــة وطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان
فأفسححم بذلك جماالا للحوار واملشاركة الدميقراطية يرمي إىل إعادة تأكيد راهنية حقـوق اإلنسـان
وإعماهلا يف األرجنتل وأنشأت هيئة إةافية لرتسيخ االلتزامات الدولية وتوطيدها.
 -175وف ـالا عــن ذلــك قــري منــذ عــام  2005تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة ملكافحــة التمييــز
وهي برنامج عمل يشمل تشويصا دقيقا هلذه املسـألة ويقـدم توصـيات حمـددة ـذا اخلصـوص
ما قعل بلدنا نرباسا يف إعداد خطط ااثلة يف بلدان أخرى.
 -176وقــد ركــزت األرجنتــل بوج ـ خــاص علــى العمــل تــدرقي ا علــى دمــج اارســات وقواعــد
املعايري الدولية حلقوق اإلنسان:
 -177ففــي عــام  2004أدى ســن قــانون اهل ــرة اجلديــد رقــم  25871إىل إلغــاء الق ـوانل
ال ـ كــان فرةــها احلكــم الــديكتاتوري العســكري األخــري وإىل حتديــد مبــادل روجــا الدســتور
ال ــوطين واملعاه ــدات الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان .وأف ــحم الئح ــة ه ــذا الق ــانون إىل توطي ــد ــج
سياســة عــدم التمييــز إزاء املهــاجرين مــن خــالل تنفيــذ برنــاجمل خاصــل لتوحيــد وثــائق اهل ــرة:
أحــدمها موج ـ للمهــاجرين مــن خــارج الســوق اجلنوبيــة املشــرتكة والثــاين وهــو الربنــامج الــوطين
لتوحيد وثائق اهل رة "الوطن الكبـري" موجـ للمهـاجرين مـن البلـدان ذات الع ـوية الكاملـة يف
الس ــوق اجلنوبي ــة املش ــرتكة والبل ــدان املنتس ــبة إليه ــا ال ــذي مت م ــن خالل ـ تس ـ يل 420 000
شــوص للحصــول علــى رخصــة اإلقامــة القانونيــة .وهــذا يعــزز سياســة ه ــرة تيســر للمهــاجرين
احلصـول علــى اإلقامــة القانونيـة وهــي عنصــر رئيسـي ل ــمان العمــل يف ظـروف تصــون الكرامــة
سواء تعلق األمر بالعمال الوافدين على األرجنتل أو باملواطنل األرجنتينيل املتنقلـل عـرب إقلـيم
أمريكا اجلنوبية.
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 -1اإلدااج امالتماعي
 -178أنشــأ املرســوم رقــم  1602الصــادر يف عــام  2009اإلعانــة الشــاملة لكــل طفــل ال ـ
يستفيد منها حاليـ ا أكثـر مـن  3.6ماليـل مـن األطفـال واملـراهقل مـن سـن الـوالدة حـي 18
سنة .وباملثل ُشرع روجا املرسوم الرئاسي رقـم  2011/446تنظـيم اإلعانـة الشـاملة اخلاصـة
باحلمل للحماية االجتماعية املوجهة إىل النساء العاطالت عن العمـل أو العـامالت يف املنـازل
أو يف قطاع االقتصاد غري الرمسي اعتبارا من الشهر الثالث من احلمل.
 -179وسامهحم التدابري املذكورة أعاله يف توسيع أسس نظام احلماية االجتماعية األرجنتيين
را يتيح التنسيق الفعال للسياسات يف هذا اجملال.
 -180ويش ــكل س ــن ق ــانون الص ــحة العقلي ــة رق ــم  26657حت ــوالا نوعيـ ـ ا ي ــع ح ــدا العتب ــار
األشـواص ذوي اإلعاقــة العقليــة هــدف ا لـربامج املسـاعدة ليعتــربهم أصــحاب حــق .وحمــوره الرئيســي
إ اء استودام مؤسسات الرعاية وإعادة تأهيل املرةى وإدماجهم يف اجملتمع .وتبل نسـبة املـوارد
املوصصة هلذا الغرح  10يف املائة من امليزانية اإلمجالية املوصصة لقطاع الصحة.
 -181ويف تش ـرين الثــاين/نوفمرب  2012اعتُمــد القــانون رقــم  26827الــذي ينشــم االيــة
الوقائيــة الوطنيــة عم ـالا باملعــايري احملــددة يف الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناه ــة التعــذيا
وغريه من ةروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 -2المساواة
 -182تقدمحم األرجنتل خطوة إةافية حنو حتقيق املساواة يف احلقـوق والتصـدي للتمييـز إذ
وافق الكونغرس الوطين يف  9أيار/مايو  2012على قانون اهلويـة اجلنسـانية ورقت ـاه "حيـق
لكل شوص أن يُعرتف ويت اجلنسانية وحبريت يف تنمية شوصيت وفق ا هلويت اجلنسانية".

 -183وعلى الصـعيدين اإلقليمـي والـدويل عـززت األرجنتـل عمليـة التفـاوح بشـأن صـكو
قايــة حقــوق اإلنســان وشــاركحم فيهــا بنشــان .ويف عــام  2011وبالتصــديق علــى الربوتوكــول
االختياري امللحـق بالعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة اكتملـحم
عملية التصديق على أهم صكو حقوق اإلنسان يف املنظومة العاملية واإلقليمية.
 -3السياسة الخا الية
 -184ـدف السياســة اخلارجيــة ل رجنتـل إىل تعزيــز القــانون الـدويل والتعــاون وتــرويج القــيم
الكونية واالحرتام التام حلقوق اإلنسان.
 -185وتتـ ــابع األرجنتـ ــل التوصـ ــيات املقدمـ ــة يف إطـ ــار االسـ ــتعراح الـ ــدوري الشـ ــامل حيـ ــث
صدقحم يف عام  2008على الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق بالعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق
املدني ـ ــة والسياس ـ ــية وعل ـ ــى اتفاقي ـ ــة حق ـ ــوق األش ـ ــواص ذوي اإلعاق ـ ــة وبروتوكوهل ـ ــا االختي ـ ــاري.
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وقــد ا ُ ــذت خبصــوص هــذه االتفاقيــة خط ـوات حامســة لتحقيــق تنفيــذها الكامــل والفعــال مــن
خــالل الل نــة االستشــارية الوطنيــة املعنيــة بإدمــاج األشــواص ذوي اإلعاقــة رشــاركة نشــطة مــن
اجملتمع املدين املنظَّم.
 -186وفيما يتعلق بآليات رصد تنفيذ معاهـدات حقـوق اإلنسـان أوفـحم األرجنتـل رـا قطعتـ
على نفسها من التزامات خبصـوص تقـد تقـارير دوريـة إىل هيئـات املراقبـة وكـذلك مـا يـرتبط منهـا
بنظــام الطلبــات الفرديــة .وجــدير بالــذكر أن بلــدنا يعــرتف باختصــاص الل ــان بــالنظر يف الطلبــات
املقدمة من أشواص ي فدعون وقوعهم ةحايا انتهاكات للحقوق املعـرتف ـا يف تلـك املعاهـدات
(الل نــة املعني ــة حبقــوق اإلنس ــان وجلنــة حق ــوق الطف ــل وجلنــة الق ــاء علــى التميي ــز العنص ــري
والل نة املعنية بالق اء على التمييز ةد املرأة وجلنة مناه ة التعذيا والل نة املعنيـة باالختفـاء
القسري).
 -4الكا ،ة والحقيقة والعدالة
 -187إن املســار الــذي تســلك دولــة األرجنتــل منــذ عــام  1983وخباصــة الــزخم احلاســم الــذي
أعطت منذ عام  2003للكفاا من أجل إعمال حقوق اإلنسان وقايتها جعـل بلـدنا يتبـوأ مكانـة
رائــدة علــى الصــعيد العــاملي .وهــذا املســار ه ــو مثــرة العمــل الــدؤوب للهيئــات احملليــة املعنيــة حبق ــوق
اإلنســان ال ـ مــا انفكــحم تطالــا الدولــة حتــحم شــعار "الــذاكرة واحلقيقــة والعدالــة" بــأن تكف ــل
حســن أداء املؤسســات الدميقراطيــة والـ حفــزت انطالقـا مــن دورهــا يف اجملتمــع املــدين مقرتحــات
سياسات عامة تراعي املعايري الدولية حلماية حقوق اإلنسان.
 -188ولــيس النهــوح بــاحلق يف معرفــة احلقيقــة واملبــادرات الراميــة إىل منــع االنتهاكــات الواســعة
النط ــاق الـ ـ تتع ــرح هل ــا حق ــوق اإلنس ــان واملقرتح ــات املتعلق ــة باالتفاقي ــة الدولي ــة حلماي ــة مجي ــع
األشــواص مــن االختفــاء القســري ســوى أمثلــة مقت ــبة عــن اجملــاالت ال ـ متــارس فيهــا األرجنتــل
دورا ريادي ا.
 -189ومتثل مكافحة اإلفالت من العقاب واالست ابة للمطالـا الداعيـة إىل إجـالء احلقيقـة
وإحقــاق العدالــة وجــرب ةــرر ةــحايا االنتهاكــات اجلســيمة ال ـ تعرةــحم هلــا حقــوق اإلنســان
خالل احلكم الديكتاتوري العسـكري األخـري ركـائز أساسـية يف السياسـة الشـاملة لدولـة األرجنتـل
يف جمال حقوق اإلنسان.
 -190ونظــرا لتــاريخ األرجنتــل وااللتزامــات ال ـ قطعتهــا علــى نفســها تكتســي املعاقبــة علــى
اجلرائم ةد اإلنسانية ومنع اإلبادة اجلماعية أمهية خاصة .ويف هذا السياق شاركحم األرجنتـل
مشاركة نشطة يف عملية إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية.
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 -5الم ا ،ة على الصعيد الدولي
 -191يف إط ـ ــار األم ـ ــم املتح ـ ــدة كان ـ ــحم األرجنت ـ ــل ع ـ ــوا يف جلن ـ ــة حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان يف
الفـرتات التاليــة 1962-1957 :و 1968-1966و .1993-1980وظلــحم ع ــوا فيهــا منــذ
ع ــام  1997إذ أُعي ــد انتوا ــا يف أيار/م ــايو  2005إىل أن أُنش ــم جمل ــس حق ــوق اإلنس ــان
الذي كانحم ع وا في مدة سنة.
 -192وتعــاون بلــدنا مــع مجيــع اإلج ـراءات اخلاصــة التابعــة جمللــس حقــوق اإلنســان .واســتقبل
مقــررين وأفرقــة عاملــة معنيــة بتعزيــز حقــوق اإلنســان وقايتهــا ودعــم املبــادرات الراميــة إىل جتديــد
الواليات القائمة وإىل إنشـاء أخـرى جديـدة علـى حـد سـواء .ويف إطـار جملـس حقـوق اإلنسـان
أي ـا قــدمحم األرجنتــل عــدة مشــاريع ابتكاريــة يــربز مــن بينهــا إدراج موةــوع احلــق يف معرفــة
احلقيقــة يف جــدول األعمــال الــدويل .ويقــوم النهــوح ــذا احلــق علــى منــع االنتهاكــات الواســعة
النطاق حلقوق اإلنسان يف العامل .وف الا عن ذلـك قـدمحم منـذ عـام  2009مبـادرات بشـأن
علم الطا الشرعي الوراثي وحقوق اإلنسان.
 -193وجتــدر اإلشــارة إىل إنشــاء واليــة مواةــيعية جديــدة مــؤخرا للمقــرر اخلــاص املعــين بتعزيــز
احلقيقــة والعدالــة وجــرب ال ــرر وةــمانات عــدم التك ـرار .وقُــدمحم هــذه املبــادرة باالش ـرتا مــع
سويسرا ومن بل املشاركل الرئيسيل يف تقدميها املغرب وكوت ديفوار وفرنسا.
 -194ومتثل األنشطة املتصلة بتعميم االن مام إىل االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع األشـواص
مــن االختفــاء القســري ال ـ دخلــحم حيــز النفــاذ يف  23كــانون األول/ديســمرب  2010وال ـ
قبلــحم األرجنتــل روجبهــا اختصــاص الل نــة املعنيــة باالختفــاء القســري حمــورا رئيســيا للسياســة
اخلارجية لبلـدنا إىل جانـا اجلهـود الـ تبـذهلا داخـل منظمـة الـدول األمريكيـة واجلمعيـة العامـة
ل مم املتحدة من أجل صياغة اتفاقية بشأن قاية حقوق األشواص املسنل.
 -195وإلعط ــاء مث ــال عل ــى التـ ـزام األرجنت ــل رتابع ــة التوص ــيات الـ ـ ق ــدمتها ال ــدول يف إط ــار
االســتعراح ال ــدوري الش ــامل أثن ــاء الــدورة اخلامس ــة عش ــرة للم ل ــس (أيلول/س ــبتمرب )2010
ق ــدمحم طوعيـ ـا تقري ــرا بش ــأن التق ــدم احمل ــرز يف تنفي ــذ ه ــذه التوص ــيات يق ــدم بش ــكل مقت ــا
اإلجراءات املتوذة حي اان.
 -6الم ا ،ة على الصعيد اإلقليمي
 -196تشــار األرجنتــل بنشــان يف مجيــع املفاوةــات ال ـ جتــرى بشــأن حقــوق اإلنســان يف
إطار منظمة الدول األمريكية وتتحاور باستمرار مع دول املنطقة.
 -197وتوج ـ األرجنتــل علــى غ ـرار الــدعوة ال ـ توجههــا إىل آليــات األمــم املتحــدة دعــوة
مفتوحة ودائمة إىل هيئات منظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسـان لزيـارة بلـدنا .ويف السـياق
ذات ـ تعــرتف باختصــاص جلنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنســان وحمكمــة البلــدان األمريكيــة
حلقوق اإلنسان بتلقي الشكاوى ةد دولة األرجنتل فيما يتصل بانتهاكات حقوق اإلنسان.
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 -198ويف عــام ُ 2009عقــدت يف ب ــوينس آيــرس دورة اســتثنائية لل ن ــة البلــدان األمريكي ــة
حلق ــوق اإلنس ــان احتف ــاء بال ــذكرى السـ ـنوية إلنش ــاء جلن ــة البل ــدان األمريكي ــة حلق ــوق اإلنس ــان
( ) 1959والـ ــذكرى السـ ــنوية لانشـ ــاء الفعلـ ــي حملكمـ ــة البلـ ــدان األمريكيـ ــة حلقـ ــوق اإلنسـ ــان
( )1979والذكرى السنوية للزيارة التار ية ال قامحم ا الل نة لبلدنا يف عام .1979
 -199ومن جهة أخرى تشكل القـرارات املعتمـدة مـؤخرا يف الـدورة احلاديـة واألربعـل لل معيـة
العامــة ملنظمــة الــدول األمريكيــة بشــأن "احلــق يف معرفــة احلقيقــة" و"األشــواص املســنل وحقــوق
اإلنس ــان" و"قاي ــة ط ــاليب الل ــوء يف األمـ ـريكتل" و"االحتك ــام إىل الق ــاء" و"دور حم ــاميي
املساعدة الق ائية" مبادرات أرجنتينية.
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