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 عملية إعداد التقرير -أوالً  

وو ارة الخارجية    ( 1) أعدت هذا التقرير أمانُة حقوق اإلنسااااان التالوة لو ارة الودق وحقوق اإلنسااااان في الدولة  - 1
 . ( 3) ، ممارسًة الصالحيات التي يسندها إليها قانون الو ارات ( 2) والتجارة الدولية وشؤون العبادة )و ارة الخارجية( 

 اختصاا  لها  االتحادية الدولة  في حكومية وكالة 30 من  مسااهمات  إعداده،  أجل من والتمسا،، -2
 الثالث. الدولة لسلطات وتالوة النظر، قيد المجاالت في محدد

  آيرس  بوينس  ماااديناااة  ومن  أرجنتينياااة  مقاااا واااة  16  من  مولوماااات  وردت  اتحااااد ،  نهج  ولتحقيق -3
 من المقدمة المساااااااااهمات  ترد الوثيقة، هذه في المقدمة المولومات إلى  وإضااااااااافة  .( 4) الذاتي لالحكم  المتمتوة

 األوق. المرفق في المقا وات

 لمعية والمشااااااركة للتشااااااور آلية ُأنشااااائ، الدولية،  الحماية  هيئات وتوصااااايات  اقتراحات على  وبناء -4
  ، (5) البلد  أنحاء  جميع من  منظمة 20 من أكثر  مع  للحوار مستديرة موائد ونظم، المدني.  المجتمع  منظمات
 والتحديات المنفذة التدابير عن مولومات الدولة وقدم،  لوحظ، التي  والصاااووبات  المشااااكل  عرضااا،  حيث
 عقدت. التي الحوار  موائد عن  تقرير الثاني المرفق في  ويرد تنتظر. تزاق ال التي

 موظم  المرفقااات  في  سااااااااااااااتقااد   الجولااة،  هااذه  في  الكلمااات  لواادد  األقصااااااااااااااى  لااالحااد  التزاماااً   ،وأخيراً  -5
 السالقة. الدورة في المقدمة التوصيات  وتنفيذ  لمتالوة المتولقة المولومات

 تنفيذ توصيات الجولة السابقة -ثانياً  

 االلتزامات الدولية بتعزيز المؤسسات -ألف 

 كلتا وتشااااااااااكل الخارجية.  وو ارة اإلنسااااااااااان  حقوق  ألمانة تالوة التوصاااااااااايات  لمتالوة  الو نية اآللية -6
 مع  تنسااااااااااااقان  فإنهما ثم،  ومن  اإلنسااااااااااااان.  لحقوق  الدولية الهيئات  قرارات جميع  لمتالوة  دائمة آلية الوحدتين
  الخاصااااااااااااة،  اإلجراءات و يارات  التقارير،  وإعداد المولومات، جمع عملية  والمحافظات  األخرى  الدولة  أجهزة
 الو ارات. قانون  في لهما المخولة الصالحيات لموجب التوصيات،  ومتالوة

  21  النظر  قياد  يزاق  ال  ذلا،،  إلى  وإضااااااااااااااافاة  المطلوباة.  الادورياة  التقاارير  جميع  األرجنتين  وقادما، -7
  مالحظاات  تتضاااااااااااااامن  بالغاات 10  وكاذا لاالكاامال،  عليهاا  الرد  وتم الموااهادات  هيئاات إلى  مقادمااً   فرديااً   بالغااً 
   لب  23 ل  جهتها، من الماضاااية، 12 ال األشاااهر  في اآللية  واساااتجاب،  المتالوة.  مرحلة في  تزاق ال ختامية

  الزيارات  إليها المشاااااااار  الوكاالت تنساااااااق ،وأخيراً   الخاصاااااااة.  اإلجراءات  من مقد  المولومات على  حصاااااااوق
 .( 6) 2022 عا  خالق لوثات 3 نفذت حيث الخاصة، اإلجراءات  تطلبها التي الرسمية

 المرشاحين الختيار آلية وإنشااء بوضاع اإلنساان، حقوق  أمانة مع لالتواون  الخارجية، و ارة  وقام، -8
 ومراعي  وشاااااااااااااافااا   مفتوح  اختيااار  إجراء  على  تقو   وهي  اإلنساااااااااااااااان.  حقوق   لحمااايااة  الاادولي  النظااا   لهيئااات

 الجنسانية. لالعتبارات

وفيما يتولق لالتوزيز المؤسااااااااااااااسااااااااااااااي، تم لالفول تويين وبدء عمل ساااااااااااااالطات مكتب أمين مظالم   -9
األ فاااق والمراهقين، وهو أعلى هيئااة مرافبااة في نظااا  الحمااايااة الشااااااااااااااااملااة لحقوق الطفاال، لوااد أن  حقوق 
، وافق مجلس شااااااااايوى األمة على تويين شااااااااااغلة  2020. وفي شاااااااااباط/فبراير  عاماً   15 شااااااااااغرة لفترة ظل،

 .( 7) المنصب ومساعديها
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رئيس ديوان مظاالم خادماات االتصاااااااااااااااق   ، عين الكونغرس الو ني أيضاااااااااااااااً 2020وفي حزيران/يونيا    - 10
فترة  ، تميزت ل 2016 عا   بذل، مرحلة الضاااول المؤساااساااي الذ  عان، من  الهيئة منذ   الساااموي البصااار ، منهياً 

 من دون رأس تالها التدخل. وديوان المظالم هو الهيئة المسؤولة عن حماية حقوق الجماهير السمعية البصرية. 

  لرصاد عامة  هيئة وهي  التوذيب، لمنع الو نية  اللجنة أنشائ، ،2017 ديسامبر  األوق/  كانون  وفي -11
  األشااااااخا   حقوق  لحماية  أساااااااسااااااية  هيئة التوذيب  لمنع الو نية  واللجنة االحتجا . أماكن  ومتالوة  ومرافبة

 التوذيب. مناهضة التفافية  االختيار    للبروتوكوق  امتثاالً   حريتهم، من  المحرومين

 وهو  الوامة، المولومات إلى  الوصاااااااااااااوق لوكالة الجديد الرئيس  تويين تم ،2022  آذار/مارس وفي -12
  ومفتوحة  شافافة علنية اساتما  عملية  لود  التويين  وتم  .2020 األوق/ديسامبر  كانون   منذ  شااغراً   كان  منصاب
 .( 8) ترشيح  لمناقشة

  وجود  من  الرغم  على  لوااد،  يوين لم  المظااالم  لااديوان  الجااديااد)ة(  الرئيس)ة(  أن  لاا   يؤساااااااااااااال  وممااا -13
 .( 9) الكونغرس في المناقشة قيد  قوانين  مشاريع

 عملية الذاكرة والحقيقة والعدالة والجبر -باء 

 وعلى األرجنتين. في للدولة ساااااياساااااة  أخرى  مرة والجبر  والودالة  والحقيقة الذاكرة عملية  أصااااابح، -14
 .كبيراً  تقدماً  الجرائم لهذه القضائية المالحقة أحر ت المختلفة،  تقلباتها من الرغم

  لالجرائم  الموني الوا  المدعي  مكتب هي  متخصااااااااااصااااااااااة،  وحدة لألمة الوا  المدعي مكتب ولدى -15
 .( 10) اإلنسانية ضد

 اإلنساااااااااانية  ضاااااااااد لالجرائم  الموني الوا  المدعي مكتب  ساااااااااجل ،2022  أيلوق/سااااااااابتمبر  15 وفي -16
  الجرائم على المحاكمة فتح في  أعيد الذ   الوا  وهو  ،2006 عا  منذ النظر قيد  قضاااااااااية 637 مجموع  ما

 صااادرت القضاااايا،  هذه  كل  بين  ومن  األخيرة.  الوساااكرية المدنية  الديكتاتورية خالق المرتكبة  اإلنساااانية ضاااد
 63 وتنتظر المحاكمة، قيد المائة(  في 2)  منها 14 وتوجد المائة(،  في 45)  قضااااية 286  في لالفول أحكا 
 التحقيق. مرحلة في المائة( في 43) 274 وتوجد المداولة، بدء موعداً  المائة( في 10)  منها

 1  088  أدين  الجرائم،  هااذه  في  موهم  التحقيق  تم  الااذين  لألشااااااااااااااخااا   اإلجمااالي  الواادد  بين  ومن -17
 لالفتقار  135 سااابيل  أخلي  ،شاااخصااااً  495  محاكمة تجر    ذل،،  إلى  وإضاااافة .166  سااااحة  وبرئ،  شاااخصااااً 

  577 يزاق وال ،31 مع لالفول التحقيق  وجرى   منهم، 95 على الدعوى   ورفضاااااااا، موضااااااااو ية،  أسااااااااس إلى
 هذه في موهم التحقيق  جرى   الذين  األشااخا  موظم  ويخضااع اإلجرائي. وضااوهم  في الب،  ينتظرون   متهماً 
 ضااااااااااااد لالجرائم الموني الوا  المدعي مكتب يحذر الصاااااااااااادد، هذا وفي سااااااااااااراح.  حالة  في لمحاكمة  الجرائم

  بياني  رساااااااااااام الثالث  المرفق في  ويرد .( 11) 2006 عا  منذ يسااااااااااااتمر لاتجاه  يتولق األمر أن من اإلنسااااااااااااانية
 المذكورة.  للبيانات

 الوملية. هذه لمواكبة فاعلة تدابير اتخاذ أيضاً  الو نية التنفيذية السلطة وتشجع -18

 محاكمات في  قدماً  للمضااااي  االسااااتراتيجية  الخطة اإلنسااااان  حقوق  أمانة  أ لق، ،2020 عا  وفي -19
 لالضحايا.  أكبر عناية  وتوفير  التحقيقات  وتوزيز  لتسريع  مختلفة  إجراءات تحدد التي  اإلنسانية، ضد  الجرائم
 .( 12) المحاكمات اتجاه في تدفع التي الفاعلة الجهات مختلل مع الخطة على االتفاق  وتم

قضاااااية جنائية في    270وفي الوق، الحاضااااار، أمانة حقوق اإلنساااااان هي المدعي المؤساااااساااااي في   - 20
، ولديها جميع أنحاء البلد، إضاافة إلى أنها تقد  تقارير التحقيق وتسااعد وتخطر آال  الشاهود والضاحايا سانوياً 
 هيئة من الخبراء الذين يشاركون في كل تقييم صحي للمتهمين والمدانين لارتكاب جرائم ضد اإلنسانية. 
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  الوحدة تشاااغيل اإلنساااان  حقوق  أمانة أعادت ،2019 األوق/ديسااامبر  كانون   في ذل،، إلى  وإضاااافة -21
 مساااؤولية عن مولومات  تجمع التي اقتصااااد ، بدافع  المرتكبة  اإلنساااانية  ضاااد الجرائم  في للتحقيق  الخاصاااة
 هيئة  مع  واضااااحة لطريقة  الوحدة وتومل اقتصاااااد .  بدافع المرتكبة  اإلنسااااانية ضااااد  الجرائم  وعن الشااااركات
 .( 13) خا  لشكل التحقيقات بهذه قدماً  للدفع اإلنسان حقوق  أمانة إلى شكاوى   يرفوون   الذين المحامين

  المساااااااااؤولية في لشااااااااا نها التحقيق يجر    قضاااااااااية 30  هناك كان،  الوثيقة، هذه كتالة  تاريخ  وحتى -22
  منتسابون   ارتكبها التي  للجرائم  البار ة القضاايا ومن  اإلنساانية.  ضاد جرائم عن شاركات إلى  لمنتسابين الجنائية

 .( 14) "فورد" قضية 2018 عا  حكم فيها وصدر شركات إلى

  السااجل مثل  الحقيقة: مورفة  في  الحق لضاامان  مكرسااة  مجاالت أيضاااً  اإلنسااان  حقوق  أمانة ولدى -23
 في  لوملهما  يقومان اللذان  المختفين، هوية لتحديد  الالتينية  أمريكا ومبادرة  ( 15) الدولة  إرهاب لضاااحايا  الموحد
 اللجنة  تشاجع  وبالمثل،  .( 16) هويتهم وتحديد  والمغتالين  والمختفين المحتجزين  األشاخا  عن البحث عمليات
  من   أمهاتهم،  أسااااااار  أثناء ولدوا  والذين  المختفين  األشاااااااخا   أ فاق عن البحث  ( 17) الهوية  في  للحق الو نية
  حقوق   انتهاكات  ضااااااحايا لمساااااااعدة أوُلَوا" فرناندو "الدكتور مركز  ويقد   وهويتهم.  وجودهم  مكان تحديد  أجل

 .( 18) واألقارب الضحايا إلى المساعدة جانب ،  من اإلنسان،

 اإلنساان حقوق  أمانة أنشا ت والودالة،  والحقيقة الذاكرة عملية  تطور  عن مولومات نشار  أجل  ومن -24
 للجمهور ومتااح  واحاد  مكاان في  يجمع  الاذ   اإلنسااااااااااااااانياة"، ضااااااااااااااد الجرائم  "محااكماات  االفتراضااااااااااااااي  الموقع

 .( 19) البالد أنحاء جميع في تجر   التي الشفوية لالمحاكمات المتولقة المولومات

 لار ة أحداث  وقو،  حيث الذاكرة، مواقع على عالمات  بوضاااع أيضااااً  اإلنساااان  حقوق  أمانة  وتقو  -25
  إ ار وفي وهكذا،  سابق.  سر    احتجا  مركز  800 من أكثر اعتماد  لالفول تم  وقد الدولة.  إرهاب  سياق  في

 فيها  ارتكب، التي  واألماكن الهوية مجهولي مقابر  فيها اكتشاااف، التي المقابر  توتبر ،( 20) الذاكرة  مواقع قانون 
  عليهااا.   والحفااا   عليهااا  عالمااات  وضااااااااااااااع  يجااب  ذاكرة"  "مواقع  قااانوني  غير  قمع  فيهااا  وقع  التي أو  مااذالح
 .( 21) موقواً  250 حوالي على عالمات وضع تم الحاضر، الوق، وفي

  في لإلدراج ( 22) الذاكرة موقع متحل  ترشاااايح  ملل  رساااامياً  ُقد   ،2021 األوق/ديساااامبر  كانون  وفي -26
 .( 23) الوالمي للتراث اليونسكو قائمة

وبود ساااانوات عديدة من نضاااااق منظمات حقوق اإلنسااااان، يجر  التخطي  لفتح أربوة أماكن جديدة  - 27
 في كورينتس، وفيزوبيو، محافظة لاهيا بالنكا، وكامبو د  مايو.   9تديرها أمانة حقوق اإلنسان: فوج المشاة 

 د   كامبو  الذاكرة  موقع لإنشاااء  مرسااوماً   الدولة  رئيس وقع  ،2021  األوق/ديساامبر  كانون   10 وفي -28
  مومار    اقتراح عن تساااافر أن شاااا نها  من  جما ية  عملية تطوير إلى  اإلنسااااان حقوق  أمانة  ودع،  .( 24) مايو
 .( 25) الدولة إرهاب أحداث إبرا  إلى الحاجة  يلبي

  الدولة،  إرهاب لضااحايا تقاعدية  ومواشااات توويضااات على  تنص التي  القوانين  بتنفيذ يتولق فيماو  -29
  آخر في ارتكب،  التي اإلنساااااااااان  حقوق   انتهاكات  ضاااااااااحايا  لتوويض  المحافظات لوض  أنظمة إلى  إضاااااااااافة
  . ( 26) الو نية  لالقوانين قدماً   الدفع مسااؤولة  يتولى من هي اإلنسااان حقوق  أمانة عسااكرية، - مدنية  ديكتاتورية
 عملياة  تنفياذ  تم  ،2022و  2021  عاامي  وخالق  إدار .  ملل  20 000  من  أكثر  حااليااً  المواالجاة  قياد ويوجاد
 من  اعتباراً  ذل،، إلى  وإضاااااافة  اإلدار . المساااااار يسااااار  أن شااااا ن   من ما وهو الملفات، لهذه  ضاااااخمة رقمنة
  القساااااااااار    النفي  حاالت  لتشاااااااااامل  لاالسااااااااااتحقاق  االعترا   موايير  تمديد  تم  ،2019 ديساااااااااامبر األوق/  كانون 

  القضائية. أو السياسية السلطات تصر  تح، ووضووا احتجزوا الذين واألشخا 
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 اإلنسااااااااااانية  ضااااااااااد لالجرائم يتولق فيما  والودالة والحقيقة  الذاكرة عملية في ها  تقد  ُأحر  ،وأخيراً  -30
  ،2022  وأيار/مايو  نيساااااااان/أبريل فبين عقاب.  دون  من  وظل،  لبلدنا  أخرى   تاريخية  فترات في  ارتكب، التي
 الجرائم  في تحقق شاااااااااااااافوياة  محااكماة  أوق هاذه وكاانا،  .( 27) ناالاالبي  ماذلحاة  حقيقاة السااااااااااااااتجالء  محااكماة جرت

 الحكم، واعتبر .( 28) اإلنسااااااانية ضااااااد جرائم لاعتبارها األصاااااالية للشااااااووب  المحلية المجتموات  ضااااااد  المرتكبة
  جما ية إلادة عملية  إ ار في  ارُتكب، اإلنساااااااااانية ضاااااااااد  جرائم كان،  أنها  ،2022  أيار/مايو  في الصاااااااااادر
 .( 29) المحلية المجتموات هذه لصالح الضرر جبر  تدابير  عليها تترتب األصلية، للشووب

 المرأة ونوع الجنس والتنوع -جيم 

  ويفي   .( 30) والتنو  الجنساااااااااانية والشاااااااااؤون  المرأة   و ارة ُأنشااااااااائ،  ،2019 األوق/ديسااااااااامبر  كانون  في -31
 على  وينطو    والتنو ، المرأة   لحقوق  يتصاااال فيما  األرجنتين  بها توهدت التي لااللتزامات عملها في شااااروعها
 وتنفيذ تصااااااااميم ببحث مكلفة وهي الوا . األعماق جدوق في  المدرجة الجنسااااااااانية  للقضااااااااايا األولوية إعطاء
 والتنو . والمساواة  الجنس بنو  المتولقة الو نية الوامة السياسات  وتقييم

  مرة 13 ب   أكبر  2021 عا   والتنو   الجنساااانية والشاااؤون  المرأة   لو ارة  المخصاااصاااة الميزانية وكان، -32
 .( 31) 2019 عا  في للمرأة  الو ني للموهد المخصصة  تل، من

 الحكومة فرو  جميع في نافذاً   التنو   وساااااياساااااات الجنساااااانية  الساااااياساااااات في االساااااتثمار ويصااااابح -33
 67  ُحدد ،2021 عا  ميزانية وفي جنساااني. منظور من الميزانية  بنود تصااني  نظا  إلى اسااتناداً  الو نية،

 الحكومية  اإلدارة ل   قام، الذ  لالتصااااااااااااني  قورن، ما وإذا  والتنو . الجنسااااااااااااانية  الشااااااااااااؤون  مجاق  في  بنداً 
 الحقيقية. لالقيمة أكبر مرات 5و اإلسمية لالقيمة مرة 13,6 أكبر الحالي االستثمار فإن السالقة،

 دمج   يوز  الذ   ،( 32) الجنساانية  الساياساات  لتوميم الو ني الو راء  مجلس  ُأنشا  ،2020 عا  وفي -34
 الو نية. الوامة السياسات  وتنفيذ تصميم في الجنساني المنظور

 تنفذه  الذ   -  والتنو   الجنساااني للمنظور  المرا ية  للميزنة  الو ارات  بين  المشااترك  البرنامج ويشااجع -35
  اتبا   -  ( 33) الو راء  مجلس  ورئيس  االقتصاااااااااااااد  و ارة  مع  بتواون   والتنو  الجنسااااااااااااانية والشااااااااااااؤون  المرأة   و ارة

 الو ني.  ودون  الو ني الصويدين على  الميزانية  وتقييم الميزنة في الجنسانية المنظور تراعي منهجيات

  و ارة في الجنساااااانية  والشاااااؤون   والمسااااااواة  لالقتصااااااد الو نية المديرية ُأنشااااائ،  ذل،، إلى  وإضاااااافة -36
 تل، سااااايما وال المسااااااواة، عد   فجوات من تقلل  التي  الوامة  الساااااياساااااات  وتقييم لتصاااااميم البلد في  االقتصااااااد
 .( 34) االقتصاد  المجاق في الموجودة

 أنشاااااا    القطاعات،  بين  والمشااااااترك االتحاد   المسااااااتوى  على  تصااااااريفها لسااااااياسااااااات يتولق فيماو  -37
 المونية  السااااالطات أعلى  من يت لل الذ   والتنو ، الجنساااااانية  والشاااااؤون   للمرأة  االتحاد   المجلس 2020 عا 

 الذاتي. لالحكم المتمتوة آيرس بوينس مدينة وفي مقا وة كل في  والتنو  والمساواة  الجنسانية  لالشؤون 

ن ،2021 عا  وفي -38   لالجنس  المتشاابهين  لألشااخا  الرساامي الومل إلى  الوصااوق  توزيز قانون  سااُ
 على  ينص الذ   ،( 35) بيركنز"  لوهانا  - سااااكايان "ديانا الجنساااانية الهوية  ومغاير   جنساااياً   والمتحولين  اآلخر
  اآلخر لالجنس  المتشااااااابهين من المائة في 1 عن تقل ال نسااااااابة موظفيها ضااااااامن الو نية  الدولة تشاااااااغل أن

  ساااااابق  وقد  بها. الموموق  الوادية التوظي    رق   جميع  في الجنسااااااانية، الهوية  ومغاير   جنسااااااياً   والمتحولين
 من الجنسااااااانية الهوية ومغاير   جنسااااااياً  والمتحولين اآلخر لالجنس المتشاااااابهين حصااااااة  حدد الذ  المرسااااااو 
 والمتحولين اآلخر لالجنس للمتشااااااااابهين الوحيد الساااااااااجل ُأنشااااااااا  كما .36الو نية الوامة  اإلدارة في  الوظائل
 ساكيان".  ديانا -  بيركنز "لوهانا الجنسانية الهوية  ومغاير   جنسياً 
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 إلنشاااء  المساااواة"  قد   على  "الرعاية قانون   مشاارو   الحكومة  قدم، ية،الرعا لسااياسااات يتولق فيماو  -39
  الخدمات  من الموروض  نطاق  توساايع على ينص الذ  ،( 37) األرجنتين في الرعاية لسااياسااات  الشااامل النظا 

  المدفوعة الرعاية أعماق  وتوزيز الرعاية،  احتياجات  مع  الومل  ساااعات  وتكيي  للرعاية،  األساااسااية والهياكل
 متساوية. لجولها التراخيص نظا  وتوديل األجر،

، أجرى الموهاد الو ني لإلحصااااااااااااااء والتوادادات، إلى جااناب ماديرياات اإلحصااااااااااااااء 2021 عاا   وفي  - 40
في المنا ق الحضارية    منزالً   28  520اإلقليمية في جميع أنحاء البالد، أوق مساح و ني الساتخدا  الوق، في  

 ، من أجل تحديد كمي الستخدا  الوق، والمشاركة في مختلل أشكاق الومل. ( 38) في جميع أنحاء البالد 

  ( 39) (Micaela)  مكاييال قانون   اعتماد إلى  اإلشاااااااااااااارة تجدر التدريب،  لساااااااااااااياساااااااااااااات يتولق فيماو  -41
  األشاخا  لجميع  الجنسااني والونل الجنسااني المنظور على إلزامي تدريب على  ينص والذ  ،2019 عا 
 .( 40) للدولة الثالث السلطات في الومومية، الوظيفة في  يوملون   الذين

 نو    لشااااااا ن المنفذة الساااااااياساااااااات عن المولومات  من  مزيداً   تتضااااااامن وثيقة الرالع المرفق  في  وترد -42
 والتنو . الجنس

 الحقوق الجنسية واإلنجابية -دال 

 إلى خفضااااااا،  قد كان،  التي  الصاااااااحة، حقيبة إلى  الو ارية  الرتبة  الحالية الو نية  الحكومة أعادت -43
 .( 41) السالقة اإلدارة ظل في حكومة كتالة

 التي  ،( 42) الصااااااحة  لو ارة  التالوة واإلنجابية  الجنسااااااية  للصااااااحة  الو نية  المديرية  هرمياً  نظم، كما -44
 واإلنجابية. الجنسية الصحة خدمات على السكان حصوق  توميم  تيسير إلى تسوى

 الو ني الكونغرس أقر القانوني، اإلجهاض  إلى  الوصوق لضمان المنفذة  لاإلجراءات يتولق فيماو  -45
  كااانون   في  النفاااذ  حيز  دخاال  الااذ   ،( 43) الومااد   اإلجهاااض  قااانون   2020  األوق/ديساااااااااااااامبر  كااانون   30  في

 .2021  الثاني/يناير

 يمتثل  لما لإلجهاض،  الالحقة  والرعاية  الومد   اإلجهاض على  الحصاااااااوق  إمكانية  القانون  وينظم -46
  واألشااااخا  للمرأة  اإلنسااااان  ق وحقو  الوامة  لالصااااحة يتولق فيما  األرجنتين  دولة  بها توهدت  التي  لاللتزامات

 التي والوفيات  األمراض  من  الحد في ويسااهم  اإلنجاب، على  قدرة لهم  ممن  األخرى   الجنسااانية الهويات  ذو  
 .( 44) منها الوقاية  يمكن

 هوية ذات أو امرأة  أل  الومد   اإلجهاض في  الحق  الخصااااااااو ،  وج  على  القانون،  ويضاااااااامن -47
 إلى لالوصاااااااااااوق  يسااااااااااامح الفترة،  تل، وبود الحمل. من 14 ال األسااااااااااابو ُ  حتى  اإلنجاب  على  قدرة  لها  أخرى 

  اعتااداء   عن  ناااتجاااً   الحماال  يكون   عناادمااا  التاااليين:  السااااااااااااااببين  على  يقو   نظااا   خالق  من  القااانوني  اإلجهاااض
 وأصبح  اإلنجاب.  على  قادرة  أخرى  هوية  ذات أ  أو  المرأة  حياة أو  صحة  للخطر يورض عندما أو  جنسي،
  الصاافة وإسااقاط اإلجهاض على  القانونية  الصاافة إلضاافاء واألسااباب  اآلجاق من مختل  نظا  األرجنتين لدى

 .( 45) البلد أنحاء جميع في إلزامياً  وتطبق الوا  لالنظا  تتولق القاعدة  وهذه عن . الجرمية

 اإلجهاض  في  الحق  لديهم الذين لألشااخا  الشاااملة  الرعاية  بروتوكوق ُنشاار ،2021 عا   وخالق -48
 عد   أوج  من والحد األمهات  ووفيات  اعتالق  مؤشاااااااااارات تحسااااااااااين إلى يسااااااااااوى وهو  ،( 46) والقانوني الومد 
  المقا وات جميع  على  يجب أن  إلى لالنظر واإلنجابية،  الجنسااية  الصااحة مزايا على  الحصااوق  في المساااواة 

 القانون. علي  ينص لما لالمتثاق الخدمات وتنظيم الصحية سياساتها  تكيي  البالد في
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  المتوخاة االسااتراتيجيات من كواحدة  2022 عا   مباشاارة الوالدة  لود  الحمل  منع دليل أيضاااً  وُنشاار -49
  التركيز  مع اإلجهاض، أو  القيصارية الوالدة أو الوالدة  لود  الحمل  منع وساائل إلى  الوصاوق  وتحساين  لتوسايع
  المستشفى. من التسريح قبل ووضوها األجل  ويلة وسائل  توفير على

 15 ساااااااااااااان دون  الحوامل والمراهقات  الطفالت لرعاية   ريق  خريطة  الصااااااااااااااحة  و ارة ووضااااااااااااااو، -50
 مثل األخرى،  المساااااؤولة  والمؤساااااساااااات  الصاااااحي القطا   اساااااتجالة  في  شاااااامل  نهج  اتبا   أجل من  ،( 47) عاماً 
 المقصود. غير الحمل لحاالت الطفل، حماية ووكاالت والودالة التوليم قطا 

 ماا   ُرفع  وهكاذا، المحاافظاة.  القطااعاات  من  المقااوماة  لوض  الوماد   اإلجهااض  قاانون   ساااااااااااااان  وولادد -51
 القضائية  الواليات  مختلل  في  المحاكم  أما  الدستورية وعد   الدستورية  الحقوق   حماية دعوى   37 عن  يقل ال
 أ  يوجد وال الدعاوى. هذه  من 26 مدوياً  رفضااااااااااً   ورفضااااااااا،  الودالة  وبت،  .( 48) القانون   في للطون البلد في
 القانون. ضد المرفوعة الطوون  يدعم الموضو ية األسس في حكم

 المبكرة، والطفولة  الحمل  أثناء الشااملتين الصاحية والرعاية الوناية قانون  صادر نفسا ،  الوق، وفي -52
  وغيرهن  النسااء وحياة  لصاحة  الشااملة الرعاية  توزيز إلى  يساوى وهو .49يو " 1  000" قانون   لاسام المورو 

  وحفز  التغاذياة، وقلاة  التغاذياة  وسااااااااااااااوء  الوفياات  من  للحاد  المبكرة،  الطفولاة  مرحلاة في  واأل فااق  الحوامال،  من
  الحوامل،  من  وغيرهن للنساااااااااء المولومات لتوفير  تدريبات وُنظم، الونل.  ومنع متكاملة، لطريقة  الصااااااااحة
 يو . 1 000 الو ارات بين المشتركة الخطة وُوضو،

 تذكي التي المراهقة، مرحلة في  المقصااااااااود  غير  الحمل  لمنع  الو نية  الخطة  توزيز  أيضاااااااااً   وجرى  -53
  لدى  واإلنجابية  الجنساااااااية  الحقوق   لممارساااااااة  وتمكن المراهقة،  مرحلة  في المقصاااااااود غير  الحمل  لمنع الوعي
 .( 50) السكان من الفئة هذه

 ومجاااني  و ني  خ   وهو  الصااااااااااااااحااة،  لو ارة  التااالع  0800-222-3444  الهاااتفي  الخ   يزاق  وال -54
 الومل. يواصل السكان، لجميع واإلنجابية الجنسية الصحة عن مولومات  يقد  وسر  

ن  ،2022  تمو /يولي  وفي -55  والتهاب  البشاااارية المناعة نقص لفيروس  الشاااااملة االسااااتجالة قانون  سااااُ
  واالجتما ية  والنفسااااية البدنية  الرعاية  يضاااامن الذ   ،( 51) والساااال جنسااااياً  المنقولة  واألمراض  الفيروسااااي الكبد

 السكان. لجميع والمجانية الشاملة

 األجل،  والطويلة  األجل  القصاااااايرة  الحمل  منع وسااااااائل  شااااااراء  وتدير الو نية  الصااااااحة  و ارة وتموق -56
 لضاااااااااامان البلد أنحاء جميع في تو   التي الحاجزة، والوسااااااااااائل  الطوارئ،  حاالت في  الحمل  منع ووسااااااااااائل
 .( 52) الوامة الصحة نظا  إلى المجاني الوصوق

 الجنساااااااااااية  للصاااااااااااحة  الو نية  المديرية اشاااااااااااترت  اإلجهاض، إلى للوصاااااااااااوق  المحددة  الحالة وفي -57
 جميع في  الصاااااااااااااحية  والمرافق  اإلقليمية  البرامج على وو عت   (misoprostol)  ميزوبروساااااااااااااتوق واإلنجابية

 من  واعتبااااراً   ميزوبروسااااااااااااااتوق.  عالج  جرعاااة  74057  تو يع  تم  ،2021 عاااا   وخالق  .24  ال  المقاااا واااات
  في  للتو يع  محاددة  دفواات  على  والتكنولوجياا  واألغاذياة  لألدوياة  الو نياة اإلدارة  وافقا،  ،2022  حزيران/يونيا 

 .( 53) المقا وات جميع إلى شحنها وتم الوامة الصحة دوائر

 من للفترة السااااابب، نو  حساااااب  األمهات، وفيات مودالت عن مولومات  الخامس المرفق  في  وترد -58
 .2020 إلى 2014

 إلى  األرجنتين في المواليد لوفيات  الرئيسااااية  األسااااباب  توود المواليد، وفيات لمودالت يتولق فيماو  -59
 المبكرة  المرافبة  اسااااااتراتيجيات  توزيز  على  اإلجراءات  وتركز  الخلقية. والتشااااااوهات  للوالدة السااااااالقة  األمراض



A/HRC/WG.6/42/ARG/1 

GE.22-17676 8 

 الوالدة  مساااااااتشااااااا يات إلى  المناساااااااب  الوق، في  واإلحالة  المخا ر، وتحديد كافية،  مواعيد فرض  مع  للحمل،
 والمواليد. األمهات على المخا ر حسب مناسب توقيد مستوى  موالجة على القادرة

 المورضاااااااين   للمواليد األولية  الرعاية  لشااااااا ن عمل  حلقات  ونظم،  المدربين  تدريب في تقد  وُأحر  -60
 الوالدة  لحااديثي  الرئو    القلبي  اإلنوااا   على  للتاادريااب  علميااة  جمعيااات  مع  شااااااااااااااراكااات  عقااد  تم كمااا  للخطر.
 .( 54) الوالدة لحديثي األكسجين الناقص اإلقفار    الدماغ واعتالق

  لمخا ر  المورضااااااين الوالدة حديثي للرضااااااع  التنفسااااااي  الجها  عدوى   من  الوقاية  برنامج واسااااااتمر -61
  لاااااليفيزوماااااب   توفير  مع  الموقاااادة(،  الخلقيااااة  القلااااب  وأمراض  جااااداً   المبكرون   الخاااادج  )الرضااااااااااااااع  عاااااليااااة

(palivizumab)  ًأجاال  من  اآلمن  لااالنو   المونيااة  الوماال  مجموعااة  وُأ لقاا،  البلااد.  أنحاااء  جميع  في  مجااانااا  
 المنزق. في المفاج  الرضع موت من الوقاية

 سنوات.   3لجميع الحوامل واأل فاق الذين تزيد أعمارهم عن    19- وُضمن التطعيم المجاني من كوفيد  - 62

 من خالق مختلل هيئات التدريب. ( 55) توزيز البرنامج الو ني للتثقي  الجنسي الشامل   وجرى أيضاً  - 63

 أجهزة  خالق  من  مادردسس 61 500 يقاارب لماا ،2017/2022 الفترة  في  حضااااااااااااااور ، تادرياب  وقاد  -64
  وأفرقة المكتبات  وأمناء  االختصااا   ذات  التقنية  واألفرقة  للمدرسااين  افتراضااية  دورات أيضاااً  وُعقدت مختلفة.
 للتثقي  األكاديمي التحديث بدأ ،2022 عا  وفي  المدرساااين.  تدريب  و الب  والمفتشاااين  والمشااارفين  اإلدارة
 مشارك. 38 000 ب  وذل، لود، عن التوليم  ريقة ظل في الشامل الجنسي

 جميع  على  وتو يوها والرقمية  البيانية  التوليمية المواد تطوير اسااااااااااتمر ارة،االسااااااااااتشاااااااااا   فترة  وخالق -65
 والتثقي  الجنس ونو   اإلنساااااااااان  حقوق   "مجموعة نشااااااااار  تم ذل،، إلى  وإضاااااااااافة  .( 56) التوليمية  المساااااااااتويات

 مادة. 3 000 000 تسليم يشمل إ ار في الشامل"، الجنسي

 منع العنف الجنساني والمعاقبة عليه -هاء 

.  ( 57) ( 2022- 2020، قدم، الحكومة خطة الومل الو نية لمكافحة الونل الجنساااااااااااني ) 2020 عا    في  - 66
تدبير لمكافحة    100وتضاامن، أكثر من   ( 58) شااخص   3  400وكان، الخطة نتيجة لوملية تشاااركية شاامل، أكثر من  

 . ( 59) وقتل اإلناث مغايرات الهوية الجنسية  ، مثل قتل اإلناث وقتل المتحولين جنسياً أشد أشكاق الونل تطرفاً 

  ، قُادما، خطاة الومال الو نياة لمكاافحاة الونل الجنسااااااااااااااااني للفترة 2022وفي أيلوق/ساااااااااااااابتمبر   - 67
. والخطة الجديدة هي اساااااااتمرار للخطة الساااااااالقة، وصااااااامم، بنفس الطريقة من خالق (60)2024- 2022

عملية تشاااركية نفذت في جميع أنحاء البلد. وهي تتضاامن إجراءات قصاايرة ومتوسااطة و ويلة األجل من  
 . (61)و نية   مركزية  ال   وكاالت   5و ارة و   20

 الونل  لحاااالت  المتكاااماال  ظااا الن   إنشااااااااااااااااء  في  الو نيااة  للخطااة  الرئيساااااااااااااايااة  التاادابير  أحااد  ويتمثاال -68
  واالسااااااتشااااااارات الجنساااااااني الونل  لحاالت المتولقة المولومات  وإدارة  لتنظيم و نية أداة  وهو  .( 62) الجنساااااااني
 إلي   تنضااااااام أن  ويمكن  ( 63) 2020  الثاني/نوفمبر  تشااااااارين  منذ  الومل  دخل، ل ،  المتولقة والشاااااااكاوى  لشااااااا ن 

 2 582 . ويوجد حالياً ( 64) الونل الجنسااااااني في جميع أنحاء البلد الهيئات المختصاااااة من أجل الوناية لحاالت  
ماً   واستشارة. حالة 222 998 تسجيل وتم للنظا  مستخدس

 مجاني  اتحاد   مرفق وهو  وتوميم ، تحساااااااااااين أمثل وتحساااااااااااين   144  الخ  لتحديث  برنامج  ونفذ -69
 .( 65) بهم والوناية جنساني عنل حاالت في يعيشون  الذين واألشخا  لمساعدة
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  سااااجل إلى  اسااااتناداً  اإلناث، لقتل المتولقة الرساااامية  اإلحصاااااءات لألمة الوليا الودق  محكمة  وتود -70
  الساااااجل عمل  بروتوكوق ويحدد  .( 66) جنساااااانية  ألساااااباب  الونيفة النسااااااء بوفيات المتولقة القضاااااائية للقضاااااايا
  مولومات    مصااااااااااااااادر  ضاااااااااااااامن  لألمة  الوليا  الودق لمحكمة  ( 67) األرجنتينية  للودالة  التالع اإلناث لقتل الو ني
 فيها يجر    والتي البلد، في  والوشااااااارين  األربع  القضاااااااائية الواليات في  القضااااااااء على الموروضاااااااة القضاااااااايا
  ألساااباب  اآلخر لالجنس  الجنساااانية/المتشااابهات الهوية  مغايرات والنسااااء  للنسااااء  الونيفة الوفيات  في التحقيق
 إرشادية. موايير لارا دو  بيليم  اتفافية توريفات اتخاذ  مع جنسانية،

  الحاالت في القضاااااااة ضااااااد للشااااااكاوى  عاماً  سااااااجالً  األمة  قضاااااااء  مجلس أنشاااااا  ،2021 عا  وفي -71
 .( 68) الجنساني لالونل المتولقة

 من   يتم الاذ  ،( 69) (“Programa Acompañar”) الونااياة"  "برناامج  ُأنشاااااااااااااا  ،2021 عاا  وفي -72
  خالق من جنساااااااااني، عنل  حاالت  يواجهون  الذين  لألشااااااااخا  المباشاااااااار  االقتصاااااااااد  الدعم  تقديم  خالل 

 .( 70) أشهر 6 لمدة لألجور  والمتغير الحيو   األدنى الحد توادق نقدية تحويالت

 دخالً   يوفر  الذ   والمراهقين،  لأل فاق االقتصاااد   الجبر نظا   أنشاا   ،( 71) بريسااا  قانون  ساان وعقب -73
  تغطية ويشاااااااااامل  التقاعد ، الموا  من األدنى الحد يوادق  اإلناث قتل  ضااااااااااحايا األمهات  أل فاق شااااااااااهرياً 
 .( 72) اإلعاقة ذو   لألشخا  الحياة مدى أو ،21 سن حتى شاملة صحية

 الودق  و ارة  إشااااااارا   تح، المنشااااااا ة الجنسااااااااني، الونل  ضاااااااحايا  أجل  من محامون   هيئة وانتقل، -74
 من لها ما إلى مضيفة والتنو ، الجنسانية والشؤون  المرأة  و ارة إشرا  إلى 2021 عا  في اإلنسان،  وحقوق 
 يراعي  مجانياً   قانونياً  دعماً   يقدمون   متخصاااااااااصاااااااااين  محامين من تت لل  وهي إقليمي. ونطاق  ومهنيين  موارد

 والتنو . الجنساني المنظور

 في  المرأة   ضاااااااااااااااد  لاالونل  الموني  الواا   المادعي  مكتاب  يتوااون   الواا ،  المادعي  مكتاب  إ اار  وفي -75
  الجنس  نو   لساابب  األشااخا   من وغيرها المرأة   ضااد للونل الجنائية  المقاضاااة اسااتراتيجيات  وتنفيذ تصااميم
 الجنساااااانية، الهوية مغايرات قتل  وجرائم اإلناث، قتل  لجرائم  ساااااجل  أيضااااااً  ولديها  .( 73) الجنساااااية الميوق و/أو
 مدينة في  اإلناث قتل غير ساااااياقات  في للنسااااااء الومد القتل  وجرائم اآلخر،  لالجنس  المتشااااابهات  قتل  وجرائم
 مختلفة  أدوات  على الوا  المدعي مكتب  ووافق  .( 74) اإلحصاائية  التقارير  لنشار أسااسااً  ُيساتخَد  آيرس،  بوينس
 .( 75) الجنساني الونل قضايا في  الوامين  للمدعين

 منع العنف المؤسسي ونظام السجون  -واو 

 المدعي  مكتب  لدى  لشا نها، الجنائية  والمالحقة  المؤساساي الونل  حاالت  في لالتحقيق  يتولق فيما -76
 .( 76) المؤسسي لالونل الموني الوا  المدعي مكتب هي متخصصة، وحدة الوا 

  مكافحة لسااااااياسااااااات  الو نية  المديرية جهتها،  من اإلنسااااااان،  حقوق  ألمانة الحالية  القيادة  وعز ت -77
 .( 77) تراتبيتها وحددت المؤسسي الونل

 البار ة،  القضاااائية القضاااايا مختلل  في مد ياً   رفاً   لصااافتها نفساااها  اإلنساااان  حقوق  أمانة  وقدم، -78
 المؤسسي. الونل ضحايا  لب على  بناء

، من خالق مركز الشاكاوى،  ( 78) وتقد  أمانة حقوق اإلنساان المشاورة القانونية والمرافقة النفساية واالجتما ية  - 79
 الساعة.   24الموظفين الوموميين على مدار   أو  وهو خ  هاتفي مجاني يساعد ضحايا عنل قوات األمن 

 في  المؤساااساااي الونل لضاااحايا  االجتما ية النفساااية  المسااااعدة أيضااااً  اإلنساااان  حقوق  أمانة  وتقد  -80
 منهم 23 كان قريب، أو  ضااااااااااااااحية 67 ب   الوناية تم،  ،2022  آب/أغسااااااااااااااطس وفي لها.  التالع أوُلَوا  مركز
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 توفير  أجل  من  الصاحية  الخدمات مقدمي تساتهد  كما المركز.  من متخصاصاين  مع النفساي الوالج  يتلقون 
 الضحايا. لهؤالء متخصصة مساعدة

  خطة  2020 عا  اإلنسااااااااااان  حقوق  أمانة  أ لق، الممارسااااااااااات، هذه تكرار  وتجنب  الوعي وإلذكاء -81
 لذكرى  تخليداً  ملصاااااقات وضاااااع  من  تتكون   ،( 79) الجسااااايمة  المؤساااااساااااي  الونل أعماق  على عالمات لوضاااااع
 جبر وكذا  المؤساااااساااااي، الونل  ألعماق الدولة  رفض  على  واضاااااحة عالمة وهذه .الحقاً   وتدشاااااينها  الضاااااحايا
 .موقواً  25 على عالمات وضع تم اآلن، وحتى وأحبائهم. أسرهم خالق من الضحايا، ضرر

 أمانة من فاعلة لمشاااركة البالد، نواب مجلس في  الحاكمة الكتلة من  قطا  قا   أخرى،  جهة  ومن -82
  شااااملة  أدوات  توليد إلى يساااوى  المؤساااساااي،  الونل  لمكافحة  شاااامل قانون  مشااارو  لصاااياغة اإلنساااان،  حقوق 
 لالضاااااااحايا االعتناء إلى  إضاااااااافة البالد، أنحاء  جميع  في  عليها  والقضااااااااء  المؤساااااااساااااااي الونل  حاالت  لمنع

 السادس. المرفق في المشرو   ويرد  وتوويضهم.

 تنته، التي الممارساااااااات على للقضااااااااء الساااااااجون   وحرس األمن  قوات  لتدريب  حاالت عدة  وهناك -83
 اإلنسان. حقوق 

وتركز المديرية الو نية للتدريب في مجاق حقوق اإلنسان التالوة ألمانة حقوق اإلنسان على تدريب   - 84
 المقا وات على منع الونل المؤسسي. وللمزيد من المولومات، يرد  ي  المرفق السالع. قوات األمن في  

  مناهج   تتبع التي  ،( 80) للسااااااجون  الو نية المدرسااااااة  االتحادية السااااااجون  موظفي  إشااااااارة رهن وتوجد -85
 واألمنية. الجنائية المواملة مجاق في جديدة  موايير وتنفيذ اإلنسان حقوق  لاحترا  تفي دراسية

 المنظور  في إلزاميااً   تادريبااً   2021 عاا   السااااااااااااااجون   لادراسااااااااااااااات  الولياا  األكااديمياة  أدرجا،  وباالمثال، -86
 " يادة المساامى  النشاااط  لمحتوى  الومالء  لتحصاايل عمل  خطة ُوضااو،  مكاييال،  قانون   وبموجب الجنساااني.

 .( 81) المرأة" ضد والونل الجنسانية  لالقضايا الوعي

  الحد إلى يسااااوى االتحادية األمن  قوات  لمنتساااابي  تدريبات جانبها،  من الو ني، األمن  و ارة  وتنفذ -87
  عنها،   والتوبير الجنساااااااانية والهوية الجنساااااااي  التوج   أسااااااااس على  والتمييز المؤساااااااساااااااي، الونل  حاالت من

  في  وترد  اإلنساااااااااان.  حقوق  مجاق  في  للشااااااااار ة  المهني التدريب  توزيز إلى  وكذا للقوة، المفرط واالساااااااااتخدا 
 الحاالت. هذه  عن تفصيالً   أكثر مولومات الثامن المرفق

 في الطوارئ   حالة اإلنسان  وحقوق   الودق  و ارة أعلن،  االتحاد ، السجون   نظا   لحالة يتولق فيماو  -88
 الحرمان ظرو  وتحساين االتحادية،  الساجون  دائرة في اإليواء  في الوجز  حل  أجل من  ،( 82) الساجون  مساائل
 الضعيفة. للفئات لالنسبة وخاصة الحرية،  من للحرمان بديلة  تدابير  وتنفيذ  وتوزيز الحرية، من

 كبير عدد هناك يزاق ال االتحادية، الساااااااااااجون  دائرة في حالياً   اكتظا   وجود عد   من الرغم وعلى -89
  استيوابية.  اقة انتظار في سجنية غير مؤسسات في المودعين األشخا  من

 بيانات  بتحديث  يقو   لإلحصااااااءات  قسااااام االتحادية  الساااااجون  لدائرة الشااااابكي الموقع  على وُأنشااااا  -90
  الجنس  ونو   القانوني الوضااااع وكذل، والملء، االسااااتيوابية القدرة  لتطور  بيانية رسااااوماً   وينشاااار  يومياً  النزالء

 .( 83) والجنسية واألعمار

  ببناء   الو نية الدولة تقو   حريتهم،  من  المحرومين  األشاااخا  إيواء  أماكن على  للطلب واساااتجالة -91
  مقا وة - مرساااااايدس  - األولى  المرحلة -  أغوتي  في  للمدانين االتحاد  "المجمع :التالية السااااااجون   وحدات
 -  كوروندا ،  أرجنتينو ليتوراق االتحاد   السااااااااااجني و"المركز  نزيال؛ 1 152 يسااااااااااتوعب الذ   آيرس"  بوينس
 كويو، د   "لوخان  الساااااااادس االتحاد  الساااااااجني والمجمع  نزيال؛ 464 يساااااااتوعب الذ   في"  ساااااااانتا  مقا وة
 .نزيالً  736 لإجمالي مندو ا"، مقا وة
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 اإليواء  شاااااااااروط  موايير  تحديث  تم  ،( 84) اإلنساااااااااان  وحقوق   الودق  لو ارة  تالع  عمل فريق  إ ار وفي -92
  دائرة سااجون   من  سااجن لكل  االسااتيوابية  الطاقة تحديد  وتم لها؛  االمتثاق المنشاا ت على التي  الدنيا  والتدابير
 التالوة المؤسااسااات لصااالحية األساااسااية  الشااروط" على  الموافقة تم، ،2021 عا  وفي االتحادية. السااجون 
 السااااااااااجون   دائرة لمؤسااااااااااسااااااااااات  االسااااااااااتيوابية  القدرة" تحدد التي  والوثيقة ،"لإليواء  االتحادية السااااااااااجون  لدائرة

  السااااااااااااااجنية  المجموات في بها  موموالً  كان  التي  المزدوجة  األساااااااااااااار ة ُأ يل، ذل،، إلى  وإضااااااااااااااافة  ."االتحادية
 .( 85) فردية كان،  التي  الزنا ين في االتحادية،

  االتحادية السااااااااااااااجون  دائرة  لدى  للقوة، المفرط االسااااااااااااااتخدا   منع إلى  الرامية  لالتدابير قيتول فيماو  -93
  مواجهة في  للتدخل إجرائي  ودليل  "بروتوكوق وكذا الفتاكة"، غير  األساااالحة  اسااااتخدا   لشاااا ن  عمل  "بروتوكوق
 .( 86) "لالنظا  اإلخالق حاالت

  الساااجون  دائرة  لدى  المحتجزين  لألشاااخا  الجديد  الت ديبي النظا  لشااا ن  برلمانية مناقشاااة وتجر   -94
 لضاااااااامان  ،( 87) 24660 رقم  القانون  توديل على تشااااااااجع  التنفيذية  الساااااااالطة لها  تروج مبادرة وهي االتحادية.

 التاسع. المرفق في  يرد وهو حريتهم. من المحرومين لألشخا  الواجبة القانونية اإلجراءات مراعاة

  األشاااااااااخا  لمواملة  الشاااااااااامل  "البرنامج على الموافقة  جرت ،2021 األوق/أكتوبر  تشااااااااارين وفي -95
 اآلثار من الحد إلى تهد  التي المحددة  التدخالت من مجموعة وهو المدة"،  قصاايرة ل حكا   عليهم المحكو 
 المجتمع. في الناجح االندماج فر  وتحسين للسجن المفاقسمة

 التشاااااااااركية   اإلدارة وأساااااااااليب  الوسااااااااا ة  برنامج هناك المنا عات،  حل أدوات لإعماق يتولق فيماو  -96
 السااااجون   في ل  الومل يجر   الذ   اإلنسااااان،  وحقوق   الودق  لو ارة السااااجون   في الونل  من  والحد للمنا عات
 تم ،"خوليانو  ماريو  برنامج" تساااااااااااامى  المدني، المجتمع لمشاااااااااااااركة  تكميلية تجربة ُأضاااااااااااايف، كما االتحادية.
 .( 88) الشباب من مجموعة  مع تطويرها

  االتحادية، السااجون  دائرة عمل،  حريتهم، من  المحرومين لألشااخا   الطبية لالرعاية يتولق فيماو  -97
 الطوارئ   حاالاة لمواجهاة  متواددة وقاائياة  إجراءات  واعتمادت  الصااااااااااااااحاة  و ارة  مع  ،19-كوفياد  جاائحاة باداياة  مناذ

 األولوية  ذات  الفئات من  فئة  لاعتبارهم  السجون  وموظفو  الحرية من المحرومون   األشخا   وُأدرج  الصحية.
 10 ُبني، نفسااااااااااا ،  الوق، يوف  .( 89) 19-كوفيد  ضاااااااااااد للتطعيم  االساااااااااااتراتيجية  الخطة ضااااااااااامن اللقاح لتلقي

 .( 90) مختلفة سجون  في نموذجية مستش يات

  " 2023- 2021 وجرت الموافقة على "الخطة االساتراتيجية للصاحة الشااملة لدائرة الساجون االتحادية للفترة  - 98
 التصااعدية  الشااملة للرعاية نموذج  ترسايخ إلى تساوى وهي اإلنساان، وحقوق   الودق  وو ارة  الصاحة  و ارة  بين

  لألشااخا   الصااحة في  الحق  لضاامان  فوالة جودة  ذات خدمات يوفر  األولية،  الصااحية الرعاية على القائمة
 الحرية. من  المحرومين

 تسوى   خا ،  بوج   الضعيفة لالفئات مونية  الومل  لتنسيق هيئة  السجون  لشؤون   الفر ية ولألمانة -99
 مع يوشاااان  اللواتي والنساااااء حريتهن؛ من المحرومات للحوامل المكفولة الحقوق  على  الحصااااوق ضاااامان إلى

 الاذين  والمراهقين  واأل فااق  أمهااتهم؛  مع الشااااااااااااااجن في  يعيشااااااااااااااون  الاذين  واأل فااق السااااااااااااااجون؛ في أ فاالهن
 6و  االتحادية السااااااااااجون   في حوامل 6  هناك كان،  ،2022  أيلوق/ساااااااااابتمبر 9 وفي  .( 91) مون يعيشااااااااااون  ال

 أ فالهن. مع أمهات

  لو ارة  التالوة اإللكترونية للمرافبة الخاضاوين  األشاخا  مسااعدة مديرية أعدت ذل،، إلى  وإضاافة -100
  لحااالت  آلياة  على  ينص  المنزلي،  الونل  لحااالت  المتولقاة  لإلجراءات  بروتوكوالً   االجتماا ياة  والتنمياة  الوادق

  لإلقامة يخضون  الالئي الونل أنوا  من نو   أ  ضحايا النساء وصوق لضمان الوادية،  والحاالت الطوارئ 
 .( 92) الودالة إلى الجبرية
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  دائرة لدى الموجودين  الجنسااااااية الهوية  مغاير   لألشااااااخا   خا  عالج  "برنامج أيضاااااااً   وأنشاااااا  -101
 .( 93) الجنسي والتنو  الجنس نو  لش ن السجون  لموظفي تدريبات وقدم، االتحادية"، السجون 

 ساااوبيا، "كاردو و بالغ إ ار في إلي   التوصااال  تم الذ  الودية التساااوية  اتفاق إلى  اإلشاااارة وتجدر -102
 االتفاق، هذا  فبموجب  .( 94) اإلعاقة ذو    األشااااااااااااخا  لحقوق  المونية اللجنة على الموروض  روبرتو"  راووق
  وإتاحة السجون   نظا  في الذهنية  اإلعاقة ذو    األشخا  عن المبكر  للكشل  إجراءات  بتنفيذ  الدولة التزم،
 .( 95) موقولة  تيسيرية  ترتيبات

 منع التعذيب والمعاقبة عليه -زاي 

  كااانون   منااذ  ،( 96) (26827 رقم  القااانون   لموجااب  )المنشااااااااااااااا ة  التوااذيااب  لمنع  الو نيااة  اللجنااة  توماال -103
 االحتجا . أماكن ومتالوة ومرافبة لرصد عامة هيئة لصفتها كاملة لصورة ،2017 األوق/ديسمبر

  في  التواذياب،  لمنع المحلياة  اآللياات اإلنسااااااااااااااان حقوق   وأمااناة  التواذياب  لمنع  الو نياة اللجناة  وتوز  -104
 التزاماً  اإلنسااااااان  لحقوق  االتحاد   المجلس وقع ،2020يولي   تمو /  ففي  لود. فيها  توجد ال  التي  المقا وات

 .( 97) وتفويلها محلية آليات لإنشاء

 آيرس بوينس ومدينة آيرس، بوينس :المحلية آلياتها لها مقا وة 16 ثمة الحاضااااااااااار،  الوق، وفي -105
 ومندو ا، والريوخا،  وخوخو ،  ريوس،  وإنتر    وكورينتس،  وتشااااااااااااااوبوت، وتشاااااااااااااااكو، الذاتي، لالحكم  المتمتوة

 على -  وتوكومان فويغو، ديل وتييرا  إسااتيرو، ديل  وسااانتياغو  وسااالتا،  نيغرو،  وريو  ونيوكين،  وميساايونيس،
 فورمو ا،  المحلية:  آلياتها  لود  مقا وات 8 تنشااااااا  لم  أخرى، ناحية  ومن تتشاااااااكل. لم لوضاااااااها أن من الرغم

 كرو . وسانتا  لامبا، وال في، وسانتا  وكوردوبا، لويس، وسان خوان، وسان  وكاتاماركا،

 التالوة   الداخلية  الشاااؤون   إدارة  تتولى المواملة، وساااوء التوذيب  ادعاءات في لالتحقيق يتولق فيماو  -106
 .( 98) المؤسسة هذه لموظفي القانوني غير السلوك وتقييم ومرافبة كشل مسؤولية االتحادية السجون  لدائرة

 تتلقى   التي  الخارجية  الرقالة  هيئات من  الوديد  هناك التوذيب،  لمنع الو نية  اللجنة إلى  وإضاااااااااااافة -107
 مثل وتسجلها،  االحتجا   سياقات  في  تحدث التي  الحاالت  في وتنظر  القضائية  السلطة إلى وتقدمها شكاوى 
 الوا  المدعي ومكتب  البلد، في  الساااااااجون  مظالم  أمين ومكتب المظالم، أمين لمكتب  التالوة الساااااااجون   لجنة

 الوا . المدعي لمكتب  التالع المؤسسي لالونل  الموني

 المساواة وعدم التمييز   -حاء 

 على  بدوره الوقوبات قانون   وينص  .( 99) 1988 عا   منذ الونصااااااااااار    التمييز المحلي  القانون  يجر  -108
 .( 100) الونصرية الكراهية بدافع التشديد ظرو  مع القتل

 قانون  لتحديث  القوانين  مشااااااااااريع من  الوديد النواب  مجلس  في  الكونغرس على  موروضاااااااااة وتوجد -109
 .( 102) للتمييز ك سباب الجنسانية والهوية الجنسي لالتوج  واالعترا   ،( 101) التمييز أفواق

 والتوصااااااب   التمييز  أشااااااكاق  جميع  لمكافحة  األمريكية  البلدان اتفافية على لالتصااااااديق يتولق فيماو  -110
 التوصاااااب،  أشاااااكاق من  بذل، يتصااااال وما الونصااااار    والتمييز الونصااااارية  لمكافحة  األمريكية  البلدان واتفافية
 .( 103) 1202 األوق/أكتوبر تشرين في إقرارهما تم قانون، مشروعي التنفيذية السلطة قدم،

  لمكااافحااة  الو نيااة  الخطااة  والونصااااااااااااااريااة  األجااانااب  وكره  التمييز  لمكااافحااة  الو ني  الموهااد  وأعااد -111
  أكثر   وتحااااادد  األرجنتين  في  للتمييز  محاااااد ث  تشااااااااااااااخيص  على  تحتو    التي  ،( 104) 2024-2021 التمييز
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 محددة،  فئات على  وتركز  الحقوق، إلى الوصااااااااوق  تضاااااااامن  إجراءات لاتخاذ الو نية  للدولة  توهداً  250 من
  المستدامة. التنمية ل هدا  وترتب  إ ار، خالق  من وتنظم

  لمكافحة الو ني الموهد  نفذها التي  اإلجراءات  عن  المولومات  من مزيداً  الواشر  المرفق  ويتضمن -112
 بلدنا. في  التمييز منع أجل  من  التمييز

 الحق في التنمية والقضاء على الفقر   -طاء 

 حالة  في  المتمثل  الدقيق الوضااااااااااع إلى 19-كوفيد  جائحة عن الناجمة الوالمية األ مة  انضاااااااااااف، -113
 من الجديدة،  السالطات تنصايب وق،  يواني، كان الذ   البلد بها تمر التي واالجتما ية  االقتصاادية الطوارئ 
 الخارجية.  الديون  من عاد   غير مستوى  ومن والمسكنة الفقر في كبيرة   يادة

 من   مختلفاة  برامج  2020 عاا   مناذ الحاالياة  الو نياة  الحكوماة   بقا،  قيق،الاد  المشااااااااااااااهاد  هاذا  وفي -114
 ومساعدتها.  بها والوناية  المجتمع من المتضررة الفئات جميع حماية إلى يهد  قو ، عا  استثمار خالق

 نقد  اساااااااتحقاق وهو ،( 105) الطوارئ  حاالت في  األسااااااارة  دخل هو الرئيساااااااية  اإلجراءات  أحد  وكان -115
 وعا لين  رساميين  غير عماق من المكونة المعيشاية  األسار إلى  موج   االشاتراكات، على قائم  غير  اساتثنائي

 من  الضااااول  من  درجة  أعلى من  تواني التي الفئات  وهي  الدنيا، الفئات من المساااااهمة وأحاديي  الومل  عن
  والمتغير  الحيو    األدنى  الحد من المائة في 60 يقارب ما مقدارها  ويمثل  االقتصاااااااااادية.  االجتما ية الناحية
 .2020 عا  مرات ثالث وُدفع شخص ماليين 8,9 إلى وصل وقد لألجور.

 أجور   نصاااال إلى  يصاااال ما دفع  الدولة  ضاااامن،  ،( 106) واإلنتاج الومل على  المساااااعدة  خالق  ومن -116
 على  حصاااااااااااال، شااااااااااااركة  328 000 من عامل  مليون  1,8 يقارب ام تغطية وتم، الخا .  القطا  عماق

 .( 107) واإلنتاج الومل على المساعدة

عامل فصاالوا    143 000وبإعانة البطالة، تم ضاامان اسااتمرارية الدخل والتغطية الصااحية ألكثر من  - 117
 . 2021عن الومل في الفترة التي سبق، الجائحة، وقد حصلوا على اإلعانة حتى كانون األوق/ديسمبر  

 إلى وصاااااااااااااال  وقاد الغاذاء، في األساااااااااااااار  حق  لتوزيز ذياةاألغا   برناامج  تنفياذ بادأ األ فااق،  حاالاة وفي -118
 السااااااااااااااكااان  وكااذلاا،  الغااذائيااة،  البطاااقااة  مبلغ  توساااااااااااااايع  تم  ،2021 عااا  وفي  ومراهق.   فاال  ماليين  4 حوالي

  تبلغ  من إلى  لتصااااال سااااانوات، 6 حتى  األ فاق  على الحين ذل، حتى يقتصااااارون   كانوا  الذين المساااااتهدفين،
 .عاماً  14 أعمارهم

 على   ينص الذ   ،( 108) المتحرك الجديد التقاعد  قانون   اعُتمد  ،2020 األوق/ديساااااااااااامبر  كانون  وفي -119
 على القائمة  وغير  االشاااااتراكات على القائمة  الوائلية  والوالوات  التقاعدية، المواشاااااات لمزايا  فصااااالي تحديث

 توبراألوق/أك  وتشاااااااارين  أيلوق/ساااااااابتمبر  خالق تطبيق   ساااااااايتم جديد  توزيز تحديد  مؤخراً   وجر    االشااااااااتراكات.
 .2022  الثاني/نوفمبر  وتشرين

  الشااملة  الطفل  عالوة على  للحاصالين  الصاحية  الطوارئ   حاالت في اساتثنائية  إعانة  أيضااً  وُمنح، -120
  للضامان  الشاامل  األرجنتيني للنظا  االجتماعي  الضامان  اساتحقاقات من  وللمساتفيدين  للحمل؛  الشاامل والبدق

 غير  التقاعدية  المواشااااااات  من  وللمسااااااتفيدين الساااااان؛  لكبار  الشااااااامل الموا  من  وللمسااااااتفيدين االجتماعي؛
 .( 109) أكثر أو أ فاق سبوة وألمهات والوجز للشيخوخة االشتراكات على القائمة

 أكبر وجود  لوحظ الجائحة، عن الناجمة  والصاااااااااااااحية  االقتصاااااااااااااادية  االجتما ية األ مة ذروة وفي -121
  دخل تفويل  أفضى  ،2020 عا   ففي  االجتماعي. الضمان  برامج  خالق من  األسر  دخل على  للحفا   للدولة
  المحلي  الناتج من المائة في 1) بيزو مليون  262 118 إجمالي  ما صاار  إلى الطوارئ   حاالت  في  األساارة
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 بيزو مليون  226,865  قدره ما  صاااااااااار  إلى واإلنتاج الومل على المساااااااااااعدة  تفويل  وأفضااااااااااى اإلجمالي(؛
 الواليااات  دوالرات  من  دوالر  مليون   9  665و  اإلجمااالي(  المحلي  الناااتج  من  المااائااة  في  0,83)  2020 عااا 

  الطفاال  عالوة  تحويالت  وارتفوااا،  .2021 عاااا   اإلجماااالي(  المحلي  النااااتج  من  الماااائاااة  في  0,02)  المتحااادة
  249 087 إلى دوالر  مليون   190 385 من  كبرى،  هشااااااشاااااة تعيش  التي الوائالت إلى  الموجهة الشااااااملة،
 المائة(. في 31 )بزيادة 2021و 2020 عامي  بين دوالر  مليون 

لساااااااياساااااااات الحماية االجتما ية، تواصااااااال الوكالة الو نية للضااااااامان االجتماعي تقديم   يتولق  فيما و  - 122
، من أجل تحقيق تكاافؤ الفر  لجميع األ فااق والمراهقين في البالد، وضاااااااااااااماان ( 110) عالوة الطفال الشااااااااااااااملاة 

ساااااانة ينتمي إلى   18حقوقهم في التوليم والصااااااحة والتطعيم. وُيدفع مبلغ شااااااهر  عن كل  فل يقل عمره عن 
، كان، 2022من آب/أغسااطس    تومل في االقتصاااد غير الرساامي. واعتباراً  أو  مجموعة عائلية من دون عمل 

 . ( 111) مليون أسرة مستحقة   4,2يوادق  ما   ماليين  فل ومراهق، أ   3,4الطفل الشاملة تصل إلى  عالوة 

 وهي  الغذائية،  البطاقة  تنفيذ إلى اإلشاااااااارة  تجدر  الغذائيين، والسااااااايادة  األمن  ساااااااياساااااااات  بين  ومن -123
 ممن  أعوا  6 ساااااااان حتى  أ فاق  لديهم الذين  واآللاء  األمهات تسااااااااتهد  شااااااااامل،  غذائي لمكمل سااااااااياسااااااااة
  -الشامل   الحمل بدق من  المستفيدات - أشهر  3 من  اعتباراً   والحوامل  الشاملة،  الطفل عالوة على يحصلون 

 المواد أنوا  جميع شراء  البطاقة  وتتيح الشاملة.  الطفل عالوة على يحصلون   الذين  اإلعاقة  ذو    واألشخا 
 شخص. ماليين 4,1 إلى وتصل حامل، مليون  2,4 من  أكثر  وتستلمها الغذائية

 االجتماعي  لإلدماج  الو ني  البرنامج إلى  اإلشااااااارة تجدر الومالة،  إدماج لسااااااياسااااااات يتولق فيماو  -124
  أجل  من  تكميلي، اجتماعي أجر  تخصااااااااايص على  يقو  وهو  .( 112) الومل" "تمكين المحلية  والتنمية اإلنتاجي

  في لإلدماج وأخرى   تدريبية  وحدة يضاااااااااااام كما اإلنتاجية. المبادرات  وتوزيز  األساااااااااااااسااااااااااااية  االحتياجات  تلبية
 شخص.  مليون  3,1 يقارب ما إلى ويصل  .( 113) الومل

  29و 18  بين  أعمارهم تتراوح الذين الشااااباب  يسااااتهد  الذ   ،( 114) الشااااباب إدماج  برنامج  ويشااااجع -125
  التشااااااغيلية،   واالجتما ية اإلنتاجية،  االجتما ية  المشاااااااريع تمويل  وُييسااااااير الهشاااااااشااااااة،  يعيشااااااون  ممن  عاماً 

 المجتمعية. واالجتما ية

  المخصااااصااااة  الفضاااااءات  2020/2021 الفترة  في   يدت  األ فاق، رعاية  لسااااياسااااات يتولق فيماو  -126
 أثر وتمثل المبكرة. للطفولة  فضااءً  799  قدرها  مطلقة   يادة  يوني مما المائة، في 48  بنسابة  المهي ة  للطفولة

 حتى   فل  161 000 مجموع  ما إلى لتصااااااااال  الفضااااااااااءات، هذه في   فل 52  000 إدماج في النمو هذا
 المبكرة. للطفولة فضاءً  2 452 في الرالوة سن

 لألحياء   الو ني  الساجل تحديث  منذ  جرى، الحضار ، االجتماعي اإلدماج لساياساات يتولق فيماو  -127
  ساياساات وتموق  شاخص.  ماليين 5و  أسارة  932 000 قا نيها أن يقدر  شاوبياً  حياً  4 561 تحديد الشاوبية،
  األساااااسااااية لالخدمات  تزويدها إلى  ترمي  الشااااوبية األحياء في مشاااااريع  وتنفذ  الحضاااار   االجتماعي اإلدماج
  في الواائالت  لفاائدة  لخادمات  مزودة  تجزئات  وإنشاااااااااااااااء أراضااااااااااااااي اقتنااء  في  التفكير  يتم كماا التحتياة.  والبنياة
 شخص. 317 000 إلى وصل، ،حياً  364 في أعماق ُنفذت ،2021 عا  وخالق الشوبية. األحياء

 األرجنتين وافق، البيئي، المجاق في السااااياسااااات توزيز نحو أساااااسااااية وكخطوة  أخرى،  جهة  ومن -128
 المسااااائل  في والودالة الوامة والمشاااااركة المولومات  إلى الوصااااوق لشاااا ن اإلقليمي االتفاق على 2020 عا 

 ،2021  الثاني/يناير  كانون  وفي  .( 115) إساااااكاساااااو( )اتفاق  الكاريبي البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا في  البيئية
 هذا وفي النفاذ. حيز  دخل الوا   ذل، من  نيساااااان/أبريل وفي التصاااااديق، صااااا،  األرجنتينية  الحكومة أودع،
 .( 116) 2022 عا  عامة مشاورات عقدت اإل ار،
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 قانون  على  لموافقتها المناى  تغير  لمكافحة  الساااااااياساااااااي التزامها على أيضااااااااً   األرجنتين  وصااااااادق، -129
 ومرسااااااااااااااوماا   ( 117) الوااالمي  الصااااااااااااااويااد  على  آثاااره  من  والتخ ي   المناااى  تغير  مع  للتكي   الاادنيااا  الميزانيااات
  ويصااااااادق  آثاره  من  والتخ ي   المناى تغير  مع للتكي  الو نية  الخطة إعداد  على  القانون  وينص  التنظيمي.

 تطوير  على 2020 عاا   مناذ  تومال و نياة،  حكومياة  كهيئاة  المنااى  بتغير  الموني  الو ني  الاديوان  دور  على
 أعاله. المذكورة الخطة

 الو ني   المجلس  مسااااااااااااااؤوليااة  على  مجاادداً   التاا كيااد  تم  ،( 118) 2030 عااا   خطااة  بتنفيااذ  يتولق فيماااو  -130
  التنمياة   ألهادا   الفوااق  التنفياذ  إلى  الرامياة  اإلجراءات  تنساااااااااااااايق  في  االجتماا ياة  الساااااااااااااايااسااااااااااااااات  لتنساااااااااااااايق
  السياسة أولويات  مع  األهدا   لمواءمة جديدة  عملية  من انُتهي  ،2020/2021 عامي  وبين  .( 119) المستدامة
 .( 120) الو نية والظرو 

 الوصول إلى الصحة -ياء 

 للجميع،  والشاااااملة المجانية  الوامة  الصااااحة إلى الوصااااوق  توميم السااااار    القانوني  اإل ار  يضاااامن -131
 الجنسية. أو الدين أو الورق  أو الجنس أساس على  تمييز دون  ومن التغطية،  نو  عن النظر لغض

 3  971  ُأضااااااااااي  فقد .19-كوفيد  لت ثير  لالسااااااااااتجالة شااااااااااتى  تدابير  تنفيذ على  الجائحة وأجبرت -132
 .ساااااااااااريراً  12 492 إلى  8 521 من الصاااااااااااحي، النظا  إلى المركزة للوناية ساااااااااااريراً  المائة( في 47  )بزيادة
 الفجوة  قلل مما المائة، في  40 إلى 28  من المركزة الوناية  أسااااارة إجمالي من الوا  القطا   حصاااااة  وارتفو،

 والخا .  الوا  القطاعين  بين

  اإلنصاا .  لموايير وفقاً   االصاطناعي  التنفس  أجهزة  وتو يع  شاراء  عملية لمركزة  األرجنتين  وقام، -133
 المائة  في 66 بنسابة   يادة مثل ما وهو الصاحي،  النظا   لتوزيز اصاطناعي تنفس جها  4  136 اقتناء  وتم
 الموجودة. القدرات فوق 

إلى ضااامان توافر اللقاحات في جميع أنحاء اإلقليم الو ني   19- وساااو، اساااتراتيجية التطعيم ضاااد كوفيد  - 134
لصااورة مجانية ومنصاافة ومتساااوية. وتوفر الدولة الو نية اللقاح لجميع السااكان، لغض النظر عن التغطية الصااحية 

 . ( 122) جرعة   109  072  887مجموع   ما  ، كان قد تم إعطاء 2022أيلوق/سبتمبر    7. وحتى  ( 121) والجنسية 

 الرعاية  مراحل جميع  لتوزيز متكاملة  صااااحية  اسااااتراتيجية الو نية  للحكومة  الحالية  دارةاإل  واتبو، -135
 األرجنتين. لسكان المقدمة

 لتوزيز  الو نية  الخطة  :إلى  اإلشارة تجدر  الصحة،  و ارة تنفذها التي الرئيسية  السياسات  بين ومن -136
  الضااااااعيفة؛  المحلية المجتموات في  األولية  الصااااااحية  الرعاية اسااااااتراتيجية  وتوزيز األولية؛  الصااااااحية  الرعاية
 المجتمعية  للصااااحة الو ني  البرنامج  وتنفيذ الرعاية؛ من األوق المسااااتوى   في للجودة ذاتي  تقييم أداة  وإنشاااااء
 تطبيق  وتوميم الصااااااااااااااحية؛ للفرق  المسااااااااااااااتمر  والتدريب الصااااااااااااااحية؛ المحلية والمجتموات  البلديات  وبرنامج

"Visitar" الصحيين. الواملين على 

 الفترة في  الصااااااااااااحة  و ارة قام،  المقا وات، في  الصااااااااااااحية  األنظمة  لتوزيز ذل،، إلى  وإضااااااااااااافة -137
 .دوالراً  495 093 158 بتحويل 2021 إلى 2019 من

  ليسا،  الذين  األشاخا   لجميع  الصاحية التغطية توفير  ،SUMAR (123 )  برنامج  خالق  من  ويتم، -138
  في مختلفة اساتراتيجية  خطوط  على  التركيز مع  ،مسابقاً  مدفوعة  تغطية أو  االجتما ية األعماق تغطية لديهم
 .( 124) البالد أنحاء جميع
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وبخصااو  السااياسااات المتولقة بنظم المولومات الصااحية، تنفذ و ارة الصااحة خطة رب  ساااتلية في   - 139
  19، لتوفير االتصاااااااااااااق لاإلنترن، للمراكز في  ARSAT (125 )مراكز الرعاية الصااااااااااااحية األولية، لالتواون مع 

مقا وة. وبالمثل، تتيح منصااة الشاابكة الفيدرالية للرعاية الصااحية عن لود اسااتشااارة األخصااائيين والمؤسااسااات  
 مؤسسة ضمن المنضمين إلى الشبكة.  1  080 الصحية المرجعية في جميع أنحاء البالد. ويوجد حالياً 

 قانون،  مشرو   الصحة  و ارة  أعدت  التبغ،  لمكافحة  اإل ارية التفافيةا على  لالتصديق يتولق فيماو  -140
 النواب. مجلس في الو ني الكونغرس على موروضة أخرى   قوانين  مشاريع ثالثة  وهناك

 التي  التنظيمياة  المواءماة  عملياات رعااياة الو نياة، الماالياة  من  انطالقااً   تجر ،  ذلا،  إلى  وإضااااااااااااااافاة -141
  من  ،( 126) 2022 عا  الصاااااااحة  و ارة ووافق،  مقا وات.  سااااااابع  في  التشاااااااريعية  الموايير  في  لالتقد   سااااااامح،
 على  وتوكل  التبغ،  منتجاات  لمكوناات  المتولقاة  المولوماات  عن  للكشاااااااااااااال  التوجيهياة  المباادئ  على  جهتهاا،
 التبغ. لمكافحة الو ني  للقانون   توديل مشرو  إعداد

 يساوى  والذ   ،( 127) 2021 عا   الصاادر  الصاحية التغذية تشاجيع قانون  هو  آخر  مهم معيار وثمة -142
 لالمحتويات المتولقة للتحذيرات لار ة عالمات  وضاااااااع خالق من وكا ،  صاااااااحي غذائي نظا  ضااااااامان إلى

 المولبة  األ ومة  في  والصاوديو   الحرارية  والساورات المشابوة  والدهون  الكلية والدهون  الساكريات  من  المفر ة
 الكحولية.  غير والمشروبات

 الوقلية   للصحة الو نية  المديرية تقو  الوقلية، لالصحة يتصل فيما  الموتمدة  لالتدابير يتولق فيماو  -143
 في ( 128) 26657 رقم للقانون  الكامل االمتثاق ضااااامان إلى تهد  مختلفة  لإجراءات اإلشاااااكالي واالساااااتهالك

 البلد. أنحاء جميع

 وأدمجتها  الوقلية،  الصااااحة خدمات  وتشااااغيل  لتنظيم التوجيهية المبادئ على  الصااااحة  و ارة  ووافق، -144
 في مقاا واة  24  إلى  التقني  التوااون  قادما، كماا  .( 129) الطبياة  الرعااياة جودة  لضااااااااااااااماان  الو ني  البرناامج  في

  الصااااااااحة  مجاق  في  الداخليين المرضااااااااى  مرافق  تكيي   تشاااااااامل  والتي النظا ، تحويل عملية  أجل  من البالد
 .نهائياً  استبدالها يتم حتى التخصص أحادية الوقلية

، تم إ الق خ  هاااتفي و ني ومجاااني للتوجياا  والاادعم في حااالااة  وارئ 2022وفي أيلوق/سااااااااااااابتمبر   - 145
 ، يقد  المساعدة والوناية والرعاية عن لود واإلحالة، وذل، على مدار الساعة. 0800- 999- 0091  الصحة الوقلية، 

 جانبها،   من اإلنساااااااااااااان، حقوق   ألمانة  التالوة  الضاااااااااااااعيفة الفئات  لحماية ةالو ني   المديرية  وتوتبر -146
  األمراض لسابب اإليدا   حاالت  مرافبة في  تشاارك  حيث الوقلية،  الصاحة  لمراجوة الو نية الهيئة  في  عضاواً 
 مع جانب إلى  واإلشاااارا ، الت هيل لجنة من  جزء وهي والخاصااااة،  الوامة الصااااحية  المؤسااااسااااات في الوقلية
 .( 130) الصحة و ارة

 الحصول على التعليم   -كاف 

 من  إليا ،  والوصااااااااااااااوق وعلماانيتا  ومجاانيتا   التوليم في المساااااااااااااااواة   ( 131) الو ني  التوليم  قاانون  يكفال -147
 الحكومة. تديرها التي التوليمية المؤسسات خالق  من الجاموي، المستوى  إلى األولي المستوى 

  الدراساااااااية  (Progresar) "بروغريساااااااار"  منح ُتقد   التوليم، إلى الوصاااااااوق  توميم تحساااااااين وبهد  -148
 دمج مع ،2021/2022 عامي بين مطرد لشاااااكل الدراساااااية المنح و ادت اإللزامي. التوليم  دراساااااات إلكماق
  .2022 عا   الباً   755 334 إلى  لتصااال ،  البرنامج  في  عاماً   17و 16  بين أعمارهم تتراوح  الذين  الشاااباب
 الدراسية. "بروغريسار" منح عن إحصائية مولومات عشر الحاد  المرفق في  وترد
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  و الب الجنائي،  للقانون  المخالفين  للطالب  توليمية  اجتما ية  دراسااااااااية  منح توطى المقابل، وفي -149
  وأقارب الو نية،  التنفيذية  الساااالطة  تتبناهم ومن مالفيناس، في المحاربين قدماء وأ فاق األصاااالية،  الشااااووب
 مولومات  عشااااااااار الحاد   المرفق في  وترد  .2021 عا    الباً  27 256 إلى  لتصااااااااال  كرومانيون،  ضاااااااااحايا
 تطورها. عن إحصائية

 ضااااامان إلى 2021 عا  منذ  (Programa Egresar) الوليا"  الدراساااااات ’أكمل  برنامج ويساااااوى -150
 لوض  يجتا وا لم ألنهم  الثانوية  الدرجة على يحصاااااالوا لم  ممن عاماً  25 ساااااان حتى للشااااااباب الفولي التخرج
  2022 عا  وفي المنحة على البالد أنحاء  جميع من  الباً  55  637  حصااااال ،2021 عا  وفي  لود. المواد
  دراسية. منحة على الحصوق لطلب  الباً  44 742 تقد 

  جسااااااااااااور  الوناية:  برنامج  تنفيذ تم ،2021 األوق/ديساااااااااااامبر  وكانون   2020  آب/أغسااااااااااااطس  وبين -151
  الجائحة لساااابب  التوليمية  مساااااراتهم قطووا الذين  والمراهقين  األ فاق  ضاااام  إعادة  يشااااجع  الذ   ،( 132) المساااااواة 

 البالد.  مقا وات جميع من   الب  1  000  000 من أكثر  البرنامج  في  شارك  وقد إياه. وإكمالهم  التوليم  إلى

 أعماق   تخطي   مسااؤولية 24 ال  المقا وات من  مقا وة لكل  التوليمية، التحتية  لالبنية يتولق فيماو  -152
 .ضوفاً  األكثر للفئات األولوية إعطاء مع والمودات األشغاق التوليم و ارة تموق ذل،،  ومع والصيانة.  البناء

 كان، التوليمية المراحل جميع  لفائدة أعماق تمويل جرى   الحاضاااااااااار، الوق، إلى  2017 عا   ومنذ -153
  الباً   443 066 مجموع  ما  غط، كاملة،  جديدة أخرى   وبناء المباني  وتجديد  توسااااااااااااايع عمليات  بينها من

  المنجزة األعماق عن مولومات  يتضااااااااااااامن  إحصاااااااااااااائي  جدوق عشااااااااااااار الحاد   المرفق  في  ويرد  .مساااااااااااااتفيداً 
 المنطقة. حسب

  توساااااااااااااايع  أعماق من  عمالً   915  تمويل نفسااااااااااااااها الفترة  خالق  تم األولي،  التوليم  توميم  إ ار وفي -154
 أ فاق. روضة 68 منها ُأنجزت جديدة، أخرى  وبناء وتجديدها األ فاق  رياض

  األساااااااااسااااااااية الهياكل  تمويل  في األولوية  ذات األخرى   المحاور أحد  الثانوية  المدارس  توزيز  وكان -155
 جديدة. أخرى  وبناء  وتجديدها المباني  لتوسوة  أعماق  310  تمويل تم  اآلن،  حتى  2017 عا   فمنذ التوليمية.

 Línea Fondo de، ُوضاع برنامج "خ  فوندو لتجديد الفضااءات المدرساية" )2022 عا   ومنذ -156

reacondicionamiento de espacios escolares  الذ  يساعد المدارس الوامة من خالق مساهمة ،)
 17  000  في مجااق البنياة التحتياة والموادات. وقاد تلقا،  عااجالً   ماالياة ويلبي االحتيااجاات التي تتطلاب حالً 

 مؤسسة توليمية هذه المساعدة.

 مسااااتويات جميع في اإلعاقة ذو    لألشااااخا   الشااااامل  التوليم  سااااياسااااة  أيضاااااً   األرجنتين وتشااااجع -157
جل،  الحاضار،  الوق، إلى  2017 عا  ومن  و رائق . النظا   ذو    الطالب في المائة  في 22 بنسابة   يادة  ساُ
 وترد .2020 عا  110  297و 2017 عا   الباً  90  345  أ  المشاااااااترك،  التوليم في المشااااااامولين  اإلعاقة

 المشترك. التوليم في أدمجوا الذين اإلعاقة  ذو   التالميذ عن إحصائية بيانات المرفق في

 النهج  في أكاديمي "تحديث المسااااامى المساااااتمر  التكوين المدرساااااين  لتدريب الو ني الموهد  وأ لق -158
  الفنياة  واألفرقاة  والمشاااااااااااااارفين  والماديرين  المادرسااااااااااااااين  لفاائادة  ،( 133) "اإلعااقاة  ذو    لاالطالب  المتولقاة  التوليمياة
 شخص. 8 400 تسجيل عر  والذ  التوليم، و رائق مستويات  جميع من  التوليمية

 حقوق األطفال والمراهقين -الم 

تنفذ األمانة ،  ( 134) إضاااااافة إلى التدابير المذكورة أعاله الرامية إلى ضااااامان حقوق األ فاق والمراهقين  - 159
 . ( 135) الو نية للطفولة والمراهقين واألسرة إجراءات شتى لموجب قانون الحماية الشاملة لأل فاق والمراهقين 
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 أعمارهم   تتراوح الذين  لأل فاق المتكامل  النماء  ضاامان  ( 136) المبكرة  للطفولة الو نية  الخطة  وتقترح -160
 مع اتفاقات  توفيع  خالق من  ويتم،  اجتما ية.  هشااااااشاااااة  حالة في يعيشاااااون   الذين سااااانوات  4و  يوماً  45  بين

 القاائم  وتوزيز  المبكرة  للطفولاة  جاديادة  فضاااااااااااااااءات إ الق  المادني،  المجتمع ومنظماات  والبلادياات  المقاا واات
 32  179  أضاااااا  مما المبكرة،  للطفولة  فضااااااء و/أو  الطفل  لنماء مركزاً  2  452 ُأنشااااا   اآلن،  وحتى  منها.
  في  توجااد  مراكز،  بناااء  لتموياال   لباااً   359  على  الموافقااة  تماا،  وبااالمثاال،  .2021 عااا   في  الخطااة  إلى   فالً 
 التقد . من مختلفة مراحل

 وترد في المرفق الثاني عشر تقارير عن مختلل التدابير المنفذة لضمان حقوق األ فاق والمراهقين.  - 161

 حقوق الشعوب األصلية -ميم 

  إبرا   سااااياسااااة  يتبع  الحالية، اإلدارة بداية منذ  األصااااليين، السااااكان لشااااؤون   الو ني  الموهد فت  ما -162
  نيوكين،   مع  اتفاااقااات  ُوقواا،  ،2020 عااا   ومنااذ  .( 137) 26160 رقم  القااانون   لتنفيااذ  المقااا وااات  مع  اتفاااقااات
ق  التي  وخوخو    وسااااالتا،  وتشاااااكو،  في،  وسااااانتا  وميساااايونيس، خوان،  وسااااان  مواصاااالة  أجل من األمواق  تحودس
 المقا وات. هذه في اإلقليمي المسح مها 

  األصاااالية  للشااااووب المحلية للمجتموات  اإلقليمي  للمسااااح  الو ني  للبرنامج  المركز   الفريق  ويتولى -163
  ُأصاااادر ،2020 عا   ومنذ  البلد.  مقا وات  مختلل في  مركزية  تنفيذ   ريقة  لاعتماد  اإلقليمية الحدود  ترساااايم
 للمجتمواات  والواا   والتقلياد   الحاالي  لااالحتالق  وتوتر   اإلقليمي  المسااااااااااااااح  تكمال  إداريااً   قراراً   70  من  أكثر

 .( 138) هناك وجودها المسح كشل التي األصلية للشووب المحلية

  للقاااانون   جااادياااد  بتمااادياااد  الو نياااة  الحكوماااة  قاااامااا،  ،( 139) 805/2021 رقم  المرسااااااااااااااو   وبموجاااب -164
  اإلجرائياة  األعماااق أو  األحكااا   تنفيااذ  باذلا،  مولقااةً   ،2025  الثاااني/نوفمبر  تشاااااااااااااارين  23  حتى  ،26160 رقم
  للشاااااااااووب  المحلية المجتموات  تقليدياً   تشاااااااااغلها التي  األراضاااااااااي  إفراغ أو  إخالء إلى تهد  التي اإلدارية أو

 البالد. في األصلية

 2020 عا   الصااااادر الحكم يمثل  األصاااالية،  للشااااووب المحلية المجتموات لممتلكات يتولق فيماو  -165
  قضااااااية  أوق  كونها  ،هائالً  تحدياً  "هونهات لهاكا"  قضااااااية في اإلنسااااااان  لحقوق   األمريكية البلدان  محكمة  عن
 اإلقليمية. المحكمة إلى تصل األرجنتين في األصلية الشووب حقوق  لش ن

 ُأنشاائ، اإلنسااان،  لحقوق   األمريكية البلدان محكمة عن  الصااادر 979/2021 رقم  القرار  وبموجب -166
 المجتموات  قضاية - اإلنساان لحقوق  األمريكية  البلدان  محكمة حكم  تنفيذ  "وحدة  اإلنساان  حقوق  أمانة  داخل
 أداة  وهي ،( 140) األرجنتين" ضاااااد )أرضااااانا( هونهات" "الكا رالطة في األعضااااااء األصااااالية للشاااااووب  المحلية
 منظور من الوامة  الساااياساااات  وتنفيذ تصاااميم بهد  المختصاااة، القضاااائية والواليات الوكاالت  بين للتنسااايق
 .( 141) الثقافات  متودد

 حقوق   لضاااااااااااااامااان  المنفااذة  اإلجراءات  عن  المولومااات  من  مزيااد  عشاااااااااااااار  الثااالااث  المرفق  في  ويرد -167
 األصلية. الشووب

 حقوق المهاجرين والالجئين -نون  

لااإلغاااء المرساااااااااااااو     ( 142) ، أصاااااااااااااادرت السااااااااااااالطااة التنفيااذيااة الو نيااة مرساااااااااااااومااا 2021في آذار/مااارس   - 168
. ومن بين الحجج التي سااقها مرساو  كامالً   سارياناً   ( 143) ، مويدًة بذل، ساريان قانون الهجرة الو ني 2017/ 70 رقم 
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  يمكن التوفيق بينهاا وبين النظاا  الادولي لحمااياة حقوق اإلنساااااااااااااان،  ال   اإللغااء أن الجواناب الموضاااااااااااااو ياة للقااعادة 
 . ( 144) غ مشترك أشادت في  لقرار دولة األرجنتين إلطاق المرسو  دفع ثالث هيئات مواهدات إلى إصدار بال  مما 

 محور  وجود  مع اإلنسااااان،  حقوق  احترا  إلى حالياً  األرجنتين  تنفذها التي الهجرة  سااااياسااااة  وتسااااتند -169
  تصريح   1  430  851  للهجرة  الو نية المديرية  منح، وهكذا،  القانونية.  الوضعية تسوية  إلى  الوصوق لش ن
  مؤقتاة  إقااماة  تصااااااااااااااريح  الماائاة( في  52) 743  440  منهاا ،2022  حزيران/يونيا   إلى 2015 عاا   من  إقااماة
 دائمة. إقامة تصريح المائة( في 48) 687 411و

 المختلفة والمبادرات  الممنوحة  اإلقامة تصااااااريح  عن إحصاااااائياً   جدوالً  عشااااار الرالع  المرفق ويضااااام -170
 للمهاجرين. القانونية للوضعية للهجرة الو نية المديرية تسوية إلى الوصوق لضمان المنفذة

 المنشاااااااا ة   لالجئين، الو نية  اللجنة  لالجئين  حلوق عن والبحث والمساااااااااعدة الحماية توفير  وتتولى -171
 .( 145) وحمايتهم لالالجئين االعترا  لموجب

 اعتماد   مع  2019 عا  كبيرة  خطوة  اتُّخذت الجنساااااااااااية، عديمي  األشاااااااااااخا  لحماية يتولق فيماو  -172
  الجنسااااية  انودا  مفهو   التشااااريع هذا ويور   .( 146) وحمايتهم  الجنسااااية  لوديمي  االعترا  لشاااا ن الوا   القانون 
 .( 147) الدولي القانون  ألحكا  تخضع من  الحماية أن على  وينص

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -سين 

  أجل  من ( 148) اإلعاقة لشا ن عا   إ ار    قانون  مشارو  وضاع على لإلعاقة  الو نية الوكالة توكل -173
 تحديث إلى المشاااارو  ويهد   اإلنسااااان.  لحقوق  الدولية المواهدات مع المحلية  التشااااريوات  مواءمة مواصاااالة
  أجال  من لإلعااقاة، الو نياة الوكاالاة ونظما،  .( 149) اإلعااقاة  ذو   لألشااااااااااااااخاا   المتكااملاة الحمااياة نظاا   قاانون 
 .( 150) النطاق واسوة عامة تشاور  عملية إعداده،

 الاذ   ،( 151) الجراحي  الحمال  منع  قاانون   تواديال  إلى  القاانونياة التطورات  بين  من اإلشاااااااااااااااارة  وتجادر -174
 .( 152) نهائي لشكل القسر   التوقيم حظر

 إمكانية اللجوء إلى القضاء وتحسين خدمة العدالة -عين 

 المسااتوى  إلى الودق إقامة  نظا   تحسااين إلى  الرامية  اإلصااالحات  للحكومة الحالية  اإلدارة  شااجو، -175
 وتشغيلها. القضائية السلطة  تنظيم وكذا األمثل،

 التي  األعماق وعن الودالة تنظيم  إصااالح  مشاااريع عن مولومات عشاار  الخامس  المرفق  ويتضاامن -176
 .( 153) اإلنسان وحقوق  الودق لو ارة التالوة الودالة إلى الوصوق مراكز بها اضطلو،

 في المتبادلة، اإلسااااااااااارائيلية األرجنتينية  الرالطة على الهجو   في القضاااااااااااائي لالتحقيق يتولق فيماو  -177
 عشر. السادس المرفق في ترد مستجدات عدة سجل، آيرس، بوينس في 1994  تمو /يولي 

 منع االتجار باألشخاص والقضاء عليه -فاء 

 وحماية واسااااتغاللهم  لاألشااااخا  االتجار  لمكافحة  التنفيذية  اللجنة ( 154) 26364 رقم  القانون  أنشاااا  -178
 لااألشااااااااااااااخاا   االتجاار لمكاافحاة  الو نياة الخطاة  التنفياذياة  اللجناة  وأعادت  .( 155) ومسااااااااااااااااعادتهم  الضااااااااااااااحااياا
 عشر. السالع المرفق في لتقدمها  تبيان  يرد التي ،( 156) 2022-2020 واستغاللهم
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 (157)حرية التعبير -صاد 

 الساموي  االتصااق  خدمات  لقانون  المنشا  البصار ، الساموي  االتصااق خدمات  مظالم  ديوان يحمي -179
 هشااااة،  أوضاااااعاً  تعيش التي الفئات  وخاصااااة المساااااواة، قد  على  التواصاااال في الجماهير ،حق( 158) البصاااار  
 الرئيسية. عمل  خطوط عن  تقرير عشر الثامن المرفق في ويرد  ويوز ه.

 إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة -قاف 

 تح،  2017 عا  ُأنشااااائ، بذات   ذات   يساااااير مساااااتقل كيان الوامة المولومات إلى  الوصاااااوق وكالة -180
 المولومااات  إلى  الوصااااااااااااااوق  في  الحق  قااانون   على  الرقااالااة  هيئااة  لاااعتبااارهااا  الو راء،  مجلس  رئيس  رئاااساااااااااااااااة
Registro ) تتصااااااال‘ ال‘ الو ني  الساااااااجل وقانون   ،( 160) الشاااااااخصاااااااية  البيانات  حماية  وقانون   ،( 159) الوامة

llame No Nacional) (161 ).  اضاطلو، الذ   الومل  عن  مفصالة مولومات عشار التاساع  المرفق في  وترد  
 الوكالة. ل 

 القضايا الناشئة: التحديات الرئيسية -ثالثاً  

  و نياة حكوماة  األرجنتين جمهورياة في  الساااااااااااااالطاة تولا، ،2019  األوق/ديساااااااااااااامبر  كاانون  10 في -181
 وأعلن اإلنساان. لحقوق  الكامل الساريان وضامان بلدنا في المؤساساية  الجودة  بتحساين  راساخ التزا  لها جديدة،
 اإلنسااااااااان حقوق  عن الدفا  أن الوا ،  ظهوره  مناساااااااابات ُأوليات منذ  فرنانديز،  ألبرتو لألمة، الحالي الرئيس
 بلدنا. في سُتوتَمد التي للسياسات "الفقر   الومود" هو

 حقوق  أعماق  جدوق  في الحالية  الحكومة مسااهمات على الضاوء لتسالي   فرصاة  التقرير هذا  ويتيح -182
 قائمة. تزاق ال التي التحديات لوض على  وكذا اإلنسان،

 التوااايش   على  وآثاااره  الكراهيااة،  لخطاااب  يساااااااااااااامى مااا  إلى  المجلس  انتباااه  نسااااااااااااااترعي  أن  ويجااب -183
 والتي  ،مؤخراً   وقو،  التي  الخطيرة  األحداث  لساااااابب  األخيرة اآلونة  في برو ا  أكثر أصاااااابح  الذ   الديمقرا ي،

 كيرشنر.  د  فرنانديز  كريستينا  مرتين، والرئيسة الحالية، األمة  رئيس نائبة اغتياق محاولة في  ذروتها بلغ،

وسااااااااائ  اإلعال   وفي  وتالَحظ هذه المساااااااالمات لشااااااااكل متزايد في مختلل الفضاااااااااءات السااااااااياسااااااااية،  - 184
 التواصل االجتماعي. ويتولق األمر لمشكلة موقدة تشكل مثار قلق على الصويد الدولي. الجماهيرية، وشبكات 

  فحسب، اإلنسان  لحقوق   الجسيمة لالنتهاكات  المباشرين  الضحايا على  الكراهية  خطالات تؤثر وال -185
  تلز   السبب، ولهذا  الديمقرا ي. للنظا  األساسية التواضوات ت كل  خالق  من  ككل  لالمجتمع  أيضاً  تضر بل

  اسااااااتراتيجيات ووضااااااع  تحديدها لغية بتوقيدها، الظاهرة هذه موالجة  أجل من اإلنسااااااان  حقوق  مجلس عناية
 لمظاهرها. للتصد 

  ونظما،  مختلفاة. اسااااااااااااااتراتيجياات  الو نياة الحكوماة  من مختلفاة مجااالت نفاذت  اإل اار،  هاذا  وفي -186
  ، (163) الموضااااااااو   هذا  حوق  ومنشااااااااورات ( 162) دراسااااااااية  أياماً   الخصااااااااو ،  وج  على  اإلنسااااااااان،  حقوق  أمانة

  حقوق  أمانة قدم، ذل،، إلى  وإضاااااااافة  .( 164) االجتما ية  الشااااااابكات عن  المساااااااؤولة  الشاااااااركات  مع  وحوارات
 الونل على تحريض جرائم  الكراهية  خطالات  شااااااااااكل،  عندما  المحددة الجنائية الشااااااااااكاوى   لوض اإلنسااااااااااان

 .( 165) للجريمة  تسويغاً  أو التمييزية لألفكار نشراً  أو



A/HRC/WG.6/42/ARG/1 

21 GE.22-17676 

  حوق تحقيقااً   جاانبا ،  من  والونصاااااااااااااارياة، األجااناب وكراهياة  التمييز  لمكاافحاة الو ني  الموهاد وأجرى  -187
  الظاهرة هذه لتحليل عملية عناصاااااااااار  توفير  أجل من 2021 عا   ( 166) وثيقة ونشاااااااااار الكراهية  خطاب تداوق

 .( 167) االجتما ية

 الو نيااة  الحكومااة  منظور  فمن  القااانونيااة".  "الحرب  ظاااهرة  هو  بلاادنااا  يواجاا   الااذ   اآلخر  والتحااد  -188
  الساالطة  قطاعات لها  تروج التي -  القانونية الحرب ممارسااة أن  يالحظ  ،( 168) اإلنسااان حقوق  وحركة  الحالية

زة  وقطاعات السياسية والموارضة القضائية  تنته، ممارسة تشكل - واإلعالمية االقتصادية  السلطة من مرك 
 .( 169) الوا  وللرأ  السياسي األعماق ولجدوق االنتخابية للومليات قولبة عامل وتشكل اإلنسان حقوق 

  التحقيق  لحجة لألمة، السااالقة الرئيسااة  واجهتها التي  تل، مثل القضااائية،  القضااايا هذه  في  وُتنته، -189
  األسااااااساااااية الضااااامانات وُتَتجاهل  القانون:  لدولة األسااااااساااااية  الضااااامانات  عليها، والموافبة الفسااااااد أعماق في

  يوجا   أن  ينبغي  الاذ  الموضااااااااااااااو ياة  ومبادأ الادفاا ،  وحق  البراءة،  افتراض  مثال  الواجباة  القاانونياة  لإلجراءات
  يمثلون   الذين السااااااااياساااااااايين القادة ضااااااااد إال الجنائية القضااااااااايا لهذه  ُيروج وال الوا .  المدعي مكتب  إجراءات
 التي  اإلجرامية  لالمديونية  سااااامح،  التي القوية  الفئات الوقاب  من م من في  تظل حين في الشاااااوبية، الفئات
 أيدتها. أو السكان  بين والوو  الفقر ولدت

 والمحامين، القضاااااااة لاسااااااتقالق  المونية  الخاصااااااة المقررة مكتب لالفول  الوضااااااع  بهذا اعتر  وقد -190
  إدارة  ظل  في أ مة واجه،  قد  الدسااااااااتورية الضاااااااامانات أن من ،2019 عا   موجهة رسااااااااالة  في حذر، الذ 

 لتل،  موارضااين  يوتبرون  كانوا  الذين  للسااياساايين المكفولة الضاامانات  وخاصااة  ،2019-2015 الفترة  حكومة
 .( 171() 170) الجمهورية بديمقرا يتنا ثم ومن المؤسسي، بنظامنا جسيمة أضراراً  ألحق مما الحكومة،

  ،2019 األوق/ديسااااااااااااامبر  كانون  في تغيرت الو نية  الحكومة  أن من الرغم على  الحظ، ولساااااااااااااوء -191
  االضااااااطهاد  يزاق ال الو نية،  التنفيذية  الساااااالطة قبل من القضاااااااء  اسااااااتقالق إخضااااااا   ممارسااااااة  بذل، وأنه،

  يرفوون  الوا  المدعي ومكتب  القضاائية  السالطة أعضااء يزاق ال إذ  ،تماماً   ساارياً  القضااء  أروقة في الساياساي
 السااااالقة  الموارضااااة الحالي، الحاكم  للحزب  الرئيسااااية السااااياسااااية  الشااااخصاااايات  ضااااد  احتيالية جنائية دعاوى 
  شاااخصااايات إقصااااء في النهائي هدفها  يتمثل  التي  االضاااطهاد، اساااتراتيجيات  وُينفذ الساااالقة. اإلدارة  لحكومة
 سواء  السابق، الرئيس  لانتظا   يزورون  الذين الوامون   والمدعون   القضاةُ   عملياً  السياسي،  المشهد من  مركزية

  واسااااتمرارية  القطاعين بين الزائل التوايش على يدق مما  الخاصااااة،  مساااااكن   في أو الرساااامي  إقامت  مقر في
  يجب  اللذين والحياد  االسااتقالق  على  وخاصااة  لبلدنا،  الديمقرا ية المبادئ على  تؤثر التي المضااايقة  سااياسااة

 الوا . عاءاالد ومكاتب لألمة القضائية السلطة  بهما تتصر  أن

 سااال، ومشااارو ية  القضااااء، اساااتقالق  توزيز  أجل  من اإلنساااان  حقوق   مجلس عناية نطلب ولذل،، -192
 بلدنا. في القانون  سيادة المطا ، نهاية وفي القضاء،

 متابعة االلتزامات الطوعية -رابعاً  

 في الواجاب لاالتفصاااااااااااااايال  الطو ياة لاللتزاماات  متاالواةً   األرجنتين  جمهورياة  نفاذتهاا  التي  التادابير  ترد -193
 الثاني. الفصل

Notes 

 1 A través de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos. 

 2 Desde la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto. 

 3 La ley y sus modificaciones se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48853/texact.htm 
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 4 A tal fin, el Consejo Federal de Derechos Humanos – dependiente de la SDH – sostuvo un proceso de 

intercambio con las jurisdicciones provinciales de nuestro país. 

 5 Las organizaciones que participaron de las mesas de diálogo fueron: Abogados y abogadas del 

Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES); Abosex; Akahatá; Amnistía 

Internacional; Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH); Asociación Civil por la 

Igualdad y la Justicia (ACIJ); Asociación Familias Diversas de Argentina (AFDA); Católicas por el 

Derecho a Decidir; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Comisión Argentina para 

Refugiados y Migrantes (CAREF); Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental; Equipo 

Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Fundación Igualdad; Fundación para Estudio e 

Investigación de la Mujer (FEIM); Fundación Transformando Familias; Mocha Celis; Mujeres por 

Mujeres; Nni Faré Compañía; Orgullo y Lucha; Red por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (REDI); y Somos Diverses. 

 6 La última visita oficial del año, del Relator Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o 

arbitrarias, está prevista para el mes de noviembre de 2022. 

 7 El 30 de agosto de 2022 la Defensora Nacional presentó ante la Comisión Bicameral de la Defensoría 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso el informe de actuación anual. 

 8 La agencia tiene entre sus objetivos garantizar el derecho de acceso a la información pública, 

promover medidas de transparencia activa y velar por la protección de datos personales. El informe de 

la audiencia pública puede verse en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/01/informe_audiencia_publica_beatriz_de_anch

orena.pdf 

 9 En tal sentido, existe un proyecto de ley con estado parlamentario ante el Senado de la Nación, que 

propone un mecanismo para cubrir la situación del órgano; y dos proyectos de ley ante la Cámara de 

Diputados sobre la misión, función y elección del/la Defensor/a (cf. S-23/21, Snopek: proyecto de ley 

que propone un mecanismo para cubrir la situación del órgano Defensor del Pueblo de la Nación; y 

0036-D-2022, Caamaño: Proyecto de ley de modificación de la ley n° 24.284, sobre misión, función y 

elección de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ver también, 1659-D-2021, Lospennato: Proyecto 

de ley de modificación de la ley n° 24.284, sobre forma de elección, Defensor adjunto y competencia 

(reproducción del expediente 2921-D-18). 

 10 La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se creó por la Resolución PGN N° 1442/13 

(fortaleciendo así la entonces Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por 

violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, creada por la 

Resolución PGN N° 14/07), Sus principales funciones son: elaborar un registro completo y 

actualizado de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de 

Estado; sistematizar y procesar la información sobre el avance del proceso de juzgamiento; disponer 

investigaciones preliminares en casos de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos 

que hayan tenido lugar durante la última dictadura; diseñar estrategias para detectar y profundizar la 

investigación sobre casos en los que medie responsabilidad de actores civiles involucrados con el 

terrorismo de Estado; impulsar la investigación penal de hechos de violencia sexual en el marco de 

crímenes de lesa humanidad; y conformar un archivo que reúna toda la documentación judicial 

producida en el marco de la tramitación de las causas por violaciones a los derechos humanos. Para 

más información sobre la PCCH, ver: https://www.mpf.gob.ar/lesa/ 

 11 El informe completo puede verse en: https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/son-1088-las-

personas-condenadas-por-crimenes-de-lesa-humanidad-en-286-sentencias-dictadas-desde-2006/ 

 12 Para mayor información: https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-plan-estrategico-para-

el-avance-del-proceso-de-justicia-por-los-crimenes-de 

 13 Para mayor información: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/unidadespecial 

 14 En la causa “Ford” —caratulada “Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, 

tormentos, homicidio, etc.” compresiva de los expedientes n° 2855 y 2358—, el 11 de diciembre de 

2018 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín condenó al ex jefe de manufactura 

de la empresa Ford a 10 años de prisión; al ex jefe de seguridad de la planta a 12 años de prisión; y al 

ex titular de Institutos Militares del Ejército a 15 años prisión, como responsables de los delitos de 

privaciones ilegales y tormentos agravados. Las víctimas eran trabajadores/as de la fábrica. En 

septiembre 2019 la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de las defensas, y 

actualmente la causa se encuentra recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

  Por otra parte, fueron elevadas a juicio las causas conocidas como “Ledesma” —caratulada “Burgos” 

y “Aredez”, expediente n° 296/09—; “La Veloz del Norte” —caratulada “C/Almirón, Víctor Hugo, 

Bocos, Víctor Hugo, Cardozo, Enrique Víctor y Levín, Marcos Jacobo S/ 1 privación Ilegal de la 

libertad con abuso de funciones y falta de formalidades prescriptas por ley y agravada por haberse 

cometido con violencia y amenazas y su permanencia mayor a un mes y tormentos agravados por 

tratarse la víctima de perseguido político—; “Ingenio La Fronterita” —caratulada “Ingenio La 

Fronterita s/ averiguación de delito (Lesa Humanidad)”, expediente FTU n° 7282/2016—; y 

“Acindar” —caratulada “N.N. S/ homicidio agravado p/ concurso de dos o más personas en concurso 

real con imposición de tortura, en concurso real con privación ilegal de la libertad. Presentantes: 
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Stara, Gonzalo Daniel Víctimas: Luna, Agustín Reynaldo y otros”, expediente FRO n°13174/2013—. 

En todos estos casos se investigan delitos perpetrados contra trabajadores/as de dichas empresas. 

 15 El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado fue creado mediante Resolución del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos N° 1261/2014. Para más información: 

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/ANM/registro-unificado-de-victimas-del-terrorismo-

de-estado-0 

 16 Para mayor información: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/ANM/iniciativa-

latinoamericana-para-la-identificacion-de-personas-desaparecidas-ilid 

 17 La CoNaDI fue creada en 1992 y sus alcances, objetivos y facultades fueron ratificados en 2001 por 

la ley n° 25.457. Para más información, ver https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/conadi 

 18 Para más información sobre el Centro Ulloa ver 

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/centroulloa 

 19 El sitio puede verse en: http://www.juiciosdelesahumanidad.ar/index.php#!/ En los próximos meses el 

micrositio incluirá información sobre todos los juicios por crímenes de lesa humanidad, desde 1983 

hasta el presente. 

 20 El texto de la ley n° 26.691 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184962/norma.htm 

 21 Algunos de estos sitios funcionan como “espacios de memoria”, destinados a generar conciencia en la 

sociedad sobre las atrocidades allí cometidas. Los espacios son gestionados de distintas maneras: 

algunos por la Secretaría de Derechos Humanos, otros son de gestión provincial, municipal o no 

gubernamental. 

 22 Para más información sobre el Museo Sitio de Memoria ESMA: http://www.museositioesma.gob.ar 

 23 Como exponente de todos los sitios de memoria de Argentina y del Espacio Memoria y Derechos 

Humanos (ex ESMA), la candidatura busca contribuir a la visibilidad internacional del terrorismo de 

Estado basado en la desaparición forzada de personas y del valor del consenso social como medio 

para lograr justicia. Desde el año 2019 el equipo de trabajo del Museo Sitio de Memoria ESMA 

ejecutó un plan de trabajo con el propósito de completar los requisitos técnicos, sociales, diplomáticos 

y políticos que solicita la UNESCO. 

 24 El texto del decreto n° 846/2021 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/355000-359999/357938/norma.htm 

 25 El proyecto se encuentra actualmente en proceso licitatorio para su construcción. 

 26 Leyes reparatorias n° 24.411, 24.043, 25.914, 26.564 y 26.913. 

 27 Acaecida el 19 de julio de 1924 en la provincia de Chaco, cuando un centenar de policías, gendarmes 

y colonos fusilaron a unas 400/500 personas que protestaban por condiciones laborales y de vida. 

 28 Se trató de un juicio por la verdad ya que, en tanto los hechos ocurrieron hace casi un siglo, no había 

imputados con vida a quienes juzgar. 

 29 Con el objetivo de repetir esta experiencia, la SDH está trabajando en el mismo sentido respecto a los 

hechos conocidos como Patagonia Trágica (1919-1921) y el bombardeo a la Plaza de Mayo (1955). 

 30 El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se creó en diciembre de 2019 

mediante el decreto n° 7/2019, disponible en: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/223623/20191211 A través del decreto n° 

7/2019, además, se eliminó el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), que había reemplazado al 

Consejo Nacional de las Mujeres. 

 31 Para obtener más información sobre el presupuesto, ir a: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presupuesto_2021._primer_presupuesto_con_perspect

iva_de_genero_y_diversidad.pdf 

 32 Mediante el decreto n° 680/2020. Para obtener más información, ir a: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_nacional_para_la_transversalizacion_de_las

_politicas_de_genero.pdf El GNTPG, que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros, está integrado por todos los organismos del Poder Ejecutivo y cuenta con una Mesa de 

Coordinación Técnica para coordinar el trabajo operativo del gabinete y articular con cada ministerio 

el plan de trabajo correspondiente. 

 33 Para obtener más información sobre este programa, ir a: 

https://www.argentina.gob.ar/generos/programa-interministerial-de-presupuesto-con-perspectiva-de-

genero-y-diversidad 

 34 La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género elaboró una publicación que presenta una 

serie de indicadores desagregados a nivel provincial, transversalizados desde la perspectiva de género 

para monitorear la inequidad que existe en todo el país. La publicación puede verse en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/mesa_federal_-

_las_brechas_de_genero_en_las_provincias_argentinas.pdf 

 35 El texto de la ley n° 27.636 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/351815/norma.htm 

 36 El texto del decreto n° 721/20 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341808/norma.htm 
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 37 Para obtener más información sobre el proyecto de ley y el Sistema Integral de Cuidados, ir a: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/05/sistema_integral_de_politicas_de_cuidados_

de_argentina.pdf 

 38 Los resultados preliminares analizados y desglosados se encuentran en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/04/enut_2021.pdf 

 39 El texto de la ley n° 27.499 se encuentra disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27499-318666/texto 

 40 Asimismo, para el sector privado se implementa el Programa de Capacitación en Perspectiva de 

Género y Diversidad “Formar Igualdad”, que promueve la capacitación en perspectiva de género y 

diversidad en el sector privado, para impulsar la igualdad de mujeres y LGBTI+ y prevenir las 

violencias de género en el mundo del trabajo. 

 41 El texto del decreto n° 801/2018, por el que se había degradado la jerarquía ministerial, se encuentra 

disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-

314999/314078/norma.htm 

 42 Cf. decisión administrativa n° 457/2020.  

 43 El texto de la ley n° 27.610 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/346231/norma.htm 

 44 La norma avanza sobre un modelo regulatorio centrado en la salud, que permite alcanzar mayores 

niveles de justicia social en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, enmarcándose en 

los tratados de internacionales de derechos humanos. 

 45 Esto quiere decir que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) están obligadas 

a garantizar el acceso a la interrupción del embarazo y la atención post aborto en sus respectivas 

jurisdicciones. También es obligatoria para los tres subsistemas de salud, efectores públicos, obras 

sociales, empresas y entidades de medicina prepaga. 

 46 La resolución del Ministerio de Salud n° 1535/2021 se encuentra disponible en: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/244950/20210528 

 47 La resolución del Ministerio de Salud n° 1841/2020 se encuentra disponible en: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237228/20201112 

 48 En los tribunales federales se presentaron 23; y en los provinciales, 14 acciones judiciales. La DNSSR 

del Ministerio de Salud intervino en 11 de las causas federales, presentando informes técnicos y 

asistencia especializada para defender la normativa. 

 49 El texto de la ley n° 27.611 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/346233/norma.htm 

 50 El programa actualmente se lleva adelante en 12 provincias y se está ampliando hacia otras 

jurisdicciones. 

 51 El texto de la ley n° 27.675, que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso, se encuentra 

disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/266657/20220718 

 52 Los insumos son distribuidos mediante el Programa “Remediar”, llegando en forma directa a 5770 

establecimientos de salud y 37 depósitos de programas y direcciones provinciales de todas las 

jurisdicciones del país. 

 53 En noviembre de 2021 se inició el proceso de adquisición de 50.000 tratamientos Combipack 

(mifepristona 200 mg + misoprostol 200 mcg) para su ingreso al país en el segundo semestre de 2022. 

 54 Asimismo, se efectuó la adaptación de estándares internacionales para la evaluación del tamaño al 

nacer y crecimiento postnatal en la prematurez con curvas Intergrowth. 

 55 Implementado por el Ministerio de Educación de la Nación a partir de la sanción de la ley n° 26.150, 

de 2006. El texto de la ley se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm El programa 

ESI tiene el objetivo de garantizar el derecho de niños/as y jóvenes a la información, a una vida sin 

violencias, y a vivir libremente la orientación sexual e identidad de género en todos los 

establecimientos educativos del país. 

 56 El material pedagógico puede verse en: https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi/recursos 

 57 Para obtener más información acerca de este Plan Nacional 2020-2022, ir a: 

https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_

de_genero. El plan fue elaborado en el marco de lo dispuesto en la ley n° 26.485 de Protección 

Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales El texto de la ley se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm 

 58 Para acceder a más información sobre el proceso participativo ver el Informe Final de Sistematización 

de Instancias Participativas, disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sistematizacion_de_instancias_participativas_plannaci

onal2020.pdf 

 59 Cada medida proyectada responde a las obligaciones estatales establecidas en la legislación doméstica 

y en los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, género y 

diversidad59; en particular en temas de prevención, asistencia, protección y reparación de casos de 
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violencia por motivos de género contra las mujeres y LGBTI+. El 15 de julio de 2020, la Relatora 

Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias por el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU, Dubravka Šimonović, remitió una nota a la titular del MMGyD mediante la 

cual felicitó al Gobierno nacional por la aprobación de este Plan y destacó que las medidas 

proyectadas pueden contribuir de manera sustantiva al cumplimiento de las recomendaciones 

internacionales en materia de prevención y protección de la violencia de género. En junio de 2022 se 

presentó el informe de resultados del plan nacional con información detallada sobre la 

implementación de las principales acciones (Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/04/informe_pna_2020_-_2022.pdf). 

 60 El Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022-2024 puede verse en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/pna_2022_2024.pdf 

 61 Para obtener más información acerca de este Plan Nacional 2022-2024, ir a: 

https://www.argentina.gob.ar/generos/plan-nacional-de-accion-contra-las-violencias-por-motivos-de-

genero-2022-2024 

 62 Este sistema se creó mediante la Resolución ministerial n° 48/2021, disponible en: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240811/20210213 

 63 Para obtener más información acerca del funcionamiento del SICVG ir a: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/07/documento_de_presentacion_del_sicvg.pdf 

 64 A junio de 2022 se firmaron convenios con 23 provincias que adhirieron, se desarrollaron 36 

capacitaciones y 157 mesas técnicas para su incorporación al sistema. Otros 5 convenios fueron 

firmados por organismos de los poderes judiciales provinciales y se suscribieron 13 más con áreas 

locales de diferentes provincias. 

 65 Para obtener más información acerca de la línea 144, ir a: https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-

144 Entre 2017 y 2019 se registraron 332.066 comunicaciones vinculadas a situaciones de violencias 

por motivos de género en todo el país. Desde 2020 hasta abril 2022 se registraron 486.297 consultas. 

A su vez, en ese período se realizaron 64.215 intervenciones de asistencia integral a personas en 

situación de violencia por motivos de género. 

 66 Creado por la Acordada n° 42/2017. 

 67 Mayor información disponible en: 

https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html 

 68 Cf. Resolución n° 8/2021, disponible en: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/241646/20210310 El registro fue creado en 

cumplimiento de un compromiso asumido por el Estado argentino en el marco de un acuerdo de 

solución amistosa firmado en la comunicación individual “Olga del Rosario Díaz”, en trámite ante el 

Comité CEDAW. 

 69 El texto del decreto n° 734/2020 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341971/norma.htm 

 70 Para obtener más información acerca de este programa, ir a: 

https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_

de_genero/programa-acompanar El programa “Acompañar” también prevé acompañamiento y 

asistencia psicosocial a través de unidades de acompañamiento conformadas en provincias y 

municipios. A julio de 2022, 190.710 personas en situación de violencia de género recibieron apoyo 

económico y psicosocial, y se constituyeron 727 unidades de acompañamiento en todo el país. 

 71 El texto de la ley n° 27.452 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312717/norma.htm 

 72 Entre marzo de 2019 y marzo de 2022, un total de 1126 hijos/as (de un total de 590 víctimas 

asesinadas) recibieron la reparación económica. 

 73 Conforme las Resoluciones PGN N° 1960/15 y 427/16. 

 74 Disponibles en: https://www.mpf.gob.ar/ufem/informes-femicidio/ 

 75 En efecto, se aprobó la utilización de las “Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y 

Testigos” como herramienta de actuación en resguardo de los derechos de las víctimas, especialmente 

de violencia de género, una guía de actuación para fiscales en casos de violencia doméstica contra 

mujeres, y un protocolo para la investigación y litigio de los casos de muertes violentas de mujeres 

(femicidios), disponibles en: https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2021/12/UFEM-DOVIC_Pautas-de-

actuaci%C3%B3n-para-fiscales-ante-situaciones-urgentes-y-de-riesgo-en-casos-de-violencia-de-

g%C3%A9nero.pdf 

 76 La PROCUVIN se creó por la Resolución PGN N° 455/13, disponible en 

http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2013/PGN-0455-2013-001.pdf. La dependencia cuenta con 

un área de análisis e investigación interdisciplinaria para apoyar a las fiscalías y construir 

herramientas de política criminal. Los principales ejes de trabajo de la PROCUVIN son la 

intervención en casos de desaparición forzada de personas, casos de uso letal de la fuerza policial, y 

casos de violencia policial. En estas situaciones se instrumentan medidas de prueba, recepción de 

declaraciones testimoniales y asesoramiento a las distintas fiscalías intervinientes. Para más 

información, ver: https://www.mpf.gob.ar/procuvin/ 
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 77 Mediante la decisión administrativa n° 1838/2020 disponible en: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235940/20201013 

 78 La SDH también colabora en la realización de denuncias penales, realiza el seguimiento de denuncias 

presentadas y articula con otras áreas del Estado la asistencia de las víctimas o sus familiares. 

 79 Más información sobre el Plan de Señalizaciones y sobre algunos de los actos realizados, disponible 

en: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/direccion-nacional-de-politicas-contra-la-

violencia-institucional/senalizaciones 

 80 Instituto educativo destinado a la formación de futuros oficiales de los escalafones cuerpo general y 

administrativo del Servicio Penitenciario Federal (SPF). A lo largo de toda la formación del/a futuro/a 

oficial, se consideran distintos instrumentos nacionales e internacionales que expresan 

recomendaciones en cuanto a la formación y capacitación del personal penitenciario, pretendiendo 

incorporar los más altos estándares éticos para la prevención de posibles hechos de conflicto de 

intereses entre sus funciones y los intereses propios de los/as internos/as bajo su custodia. Se incluyen 

asignaturas de derecho internacional de los derechos humanos y de ética y responsabilidad 

profesional, que contienen, entre otras cuestiones, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 

tratamiento de los reclusos. 

 81 A agosto de 2022, 13.715 de los 15.982 agentes penitenciarios aprobaron el curso, representando casi 

el 85 % del personal. De ahora en adelante la capacitación de sensibilización será de carácter 

obligatorio para todo el personal penitenciario federal. 

 82 Cf. Resolución n° 184/2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que 

estableció la emergencia por tres años, y la Resolución n° 436/2022 del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación, que la prorrogó por tres años más. 

 83 La web se encuentra disponible en: https://www.argentina.gob.ar/spf/estadisticas 

 84 La mesa de trabajo se encuentra integrada por el Servicio Penitenciario Federal, la Subsecretaría de 

Asuntos Penitenciarios, la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Federal de Arquitectura 

Penitenciaria, creado en agosto de 2020. 

 85 En el ámbito del SPF, la Dirección de Trabajo y Producción atiende los aspectos relacionados con la 

construcción, remodelación, readecuación y mantenimiento de todos los edificios que constituyen la 

infraestructura edilicia del servicio, a fin de mejorar el funcionamiento, calidad y habitabilidad dentro 

de los establecimientos penitenciarios. 

 86 Cf. disposición DI-2017-205-APN-SPF#MJ y Resolución n° 238.  

 87 El texto de la ley n° 24.660 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37872/texact.htm 

 88 El “Dispositivo piloto de gestión comunitaria de conflictos convivenciales en el ámbito penitenciario” 

denominado “Programa Mario Juliano”, permite articular con un gabinete de resolución de conflictos 

en caso de faltas disciplinarias, abordando la posible infracción a través de trabajos restaurativos, 

solucionando el conflicto de manera pacífica y sin que conste sanción alguna en el respectivo legajo. 

Cuenta con un comité integrado por las/os propios residentes, el personal penitenciario, las áreas de 

tratamiento, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, y la sociedad civil. 

 89 Los reportes diarios de vacunación pueden verse en: https://www.argentina.gob.ar/spf/medidas-covid 

 90 Concretamente en: CPF 1 de Ezeiza; CPF 2 de Marcos Paz; CPF 3 en Salta; CPF 4 en Ezeiza; CPF 

Jóvenes Adultos en Marcos Paz; Unidad 4 en Santa Rosa; Unidad 6 en Rawson; Unidad 7 en 

Resistencia; Unidad 14 en Esquel; y Unidad 35 en Santiago del Estero. Los equipos de salud de los 

establecimientos penitenciarios se abocaron a fortalecer las medidas de vigilancia activa, pesquisa 

sintomática y detección precoz de casos. También se efectuó el relevamiento y seguimiento de todas 

aquellas personas que contrajeron la enfermedad y la asistencia de todo evento de urgencia y/o 

emergencia. Además, el SPF elaboró protocolos y lineamientos para actividades laborales, educativas, 

deportivas, sociales y traslados, con el aval del Ministerio de Salud de la Nación. 

 91 Durante 2022 se efectuó el acompañamiento y asesoramiento a los equipos interdisciplinarios de la 

Unidad 31 del SPF de Ezeiza, sobre las situaciones de mujeres y niñas/as alojadas/as en la planta de 

madres. Asimismo, se realizaron gestiones para implementar el “Plan 1000 días” en cárceles. 

También se coordinaron los equipos interdisciplinarios de servicios locales de protección integral de 

derechos de niños/as y adolescentes con el equipo interdisciplinario y de niñez de la Unidad 31. A la 

fecha se realizaron 24 encuentros de sensibilización sobre violencias por motivos de género, de los 

que participaron 368 mujeres y LGBTI+ alojadas en establecimientos penitenciarios federales. 

 92 Durante 2018/2019 se tomó conocimiento de 130 mujeres que manifestaron ser víctimas de violencia 

por parte de su pareja o familiares, y se exigió la intervención de fuerzas policiales por estas 

situaciones padecidas por mujeres que se encuentran transitando arresto domiciliario. 

 93 Mediante disposición DI-2019-530-APN-SPF#MJ disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2_-

_programa_especifico_para_mujeres_trans_en_contexto_de_encierro_alojadas_bajo_la_orbita_del_se

rvicio_penitenciario_federal.pdf 

 94 Para más información, ver https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-firmo-el-primer-acuerdo-de-
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solucion-amistosa-del-estado-argentino-ante-el-comite-sobre 

 95 El acuerdo firmado en abril de 2022 también prevé la realización de capacitaciones en el sistema 

penitenciario y judicial sobre la temática y la elaboración un protocolo de actuación para personas 

privadas de la libertad con discapacidad. 

 96 El texto de la ley se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/207202/norma.htm 

 97 El Consejo está conformado por la SDH y las áreas de derechos humanos de todas las jurisdicciones 

del país. Mayor información sobre el compromiso asumido en: 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/por-una-argentina-sin-violencia-institucional. En seguimiento a 

ese compromiso, en diciembre de 2020, el Secretario de Derechos Humanos remitió una nota formal a 

cada uno/a de los/as gobernadores/as de las provincias que aún no contaban con mecanismos creados, 

instándolos a que pongan en marcha el proceso para su puesta en funcionamiento. 

 98 La División Denuncias, del 2020 a la actualidad, tramitó un total de 403 actuaciones: 282 denuncias, 

93 remisión de informes y 28 solicitudes de protección administrativas. En cuanto a la División 

Actuaciones Sumariales, desde 2020 a la fecha, cuenta con 161 actuaciones tramitadas, 36 se 

encuentran con aprobación definitiva y 125 se encuentran en pleno trámite, de los cuales 55 son 

informaciones sumarias y 70 son sumarios administrativos. A su vez, en el ámbito de la Subsecretaría 

de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos funciona el Programa de 

Recepción de Reclamos respecto de la actividad penitenciaria que tiene como objetivo recibir, 

registrar y derivar reclamos sobre conductas de agentes en actividad o retirados del SPF relacionadas 

con su actividad en la institución, que presumiblemente puedan ser contrarias a la ética, orden 

público, constituyan infracciones administrativas, posibles hechos de corrupción, acoso laboral y 

hostigamiento, abuso de autoridad, acoso sexual en el ámbito laboral, violencia de género y violencia 

institucional. Pueden efectuar los reclamos tanto agentes del servicio como personas privadas de la 

libertad alojadas en complejos federales o sus familiares. 

 99 Cf. la ley n° 23.592 (Ley Nacional de Actos Discriminatorios). Su art. 2 prevé que se eleva “en un 

tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código 

Penal o Leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o 

nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o 

religioso. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate”. 

Asimismo, el art. 3 establece que: “Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que 

participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad 

de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por 

objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual 

pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra 

una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”. 

 100 El artículo 80 del Código Penal establece “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, 

pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare (…) 4º Por placer, codicia, odio racial, 

religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión (…)”. 

 101 Senado de la Nación expedientes S-773/22 y S-642/22 y Cámara de Diputados expedientes 3904-D-

2022 y 3822-D-2022. 

 102 Senado de la Nación expediente S-372/22 y Cámara de Diputados expedientes 3904-D-2022; 0081-D-

2022; y 2101-D-2021. 

 103 CD-27/21, Proyecto de ley en revisión que aprueba la Convención Interamericana contra toda forma 

de discriminación e intolerancia, celebrada en la ciudad de La Antigua, República de Guatemala el 5 

de junio de 2013; y CD-28/21, Proyecto de ley en revisión que aprueba la Convención Interamericana 

contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia, suscripta en la ciudad 

de La Antigua, República de Guatemala el 5 de junio de 2013. 

 104 La planificación fue participativa con organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de 

derechos de grupos y colectivos históricamente vulnerados. Se realizaron 21 foros regionales en 

forma virtual, 1700 organizaciones de todo el país brindaron sus aportes, 300 organizaciones 

respondieron una encuesta en profundidad, 12 gobiernos provinciales aportaron líneas de trabajo, y 20 

organismos nacionales comprometieron políticas públicas de acción inmediata para el 2021-2024. 

 105 Creado por decreto n° 310/2020 disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335820/texact.htm 

 106 Creado por decreto n° 332/2020 y modificado por decreto n° 376/2020 disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336003/norma.htm 

 107 El ATP tuvo continuidad en el año 2021 con el Repro II, una asignación mensual mediante la cual el 

Estado se hizo cargo de una parte del salario de los/as trabajadores/as, que dio protección a más de 

965 mil puestos de trabajo durante 2021. 

 108 La ley n° 27.609 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345950 

 109 Asimismo, durante la pandemia se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta 

o disminución de trabajo y fuerza mayor; se prorrogaron los vencimientos para las prestaciones por 
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desempleo; y se amplió la emergencia pública en materia ocupacional, lo que implicó la doble 

indemnización frente a despidos de los/as trabajadores/as. También se suspendieron los pagos de 

créditos de ANSES, y se creó un régimen de beneficios especiales para agentes de los servicios 

esenciales, por el cual se otorgó una exención transitoria al régimen de ganancias y una pensión 

graciable y vitalicia para los familiares de fallecidos por Covid-19. El Poder Ejecutivo Nacional 

asimismo estableció el acceso a internet, televisión por cable y telefonía celular y fija como servicios 

públicos y esenciales, y fueron congeladas sus tarifas hasta el 31 de diciembre del 2020. 

 110 Para más información sobre esta política, ver https://www.anses.gob.ar/asignacion-universal-por-hijo 

 111 Para mejorar los niveles de cobertura de la Asignación Universal por Hijo, en octubre de 2020 se 

dictó el decreto n° 840/2020, que tuvo como objetivo avanzar hacia la universalización del acceso a la 

seguridad social. Las medidas comprendidas en el decreto apuntaron a asegurar la permanencia dentro 

del sistema de protección, y a incluir a familias que no tenían acceso a la seguridad social. A junio de 

2022, alrededor de 1 millón de niñas/os y adolescentes se han incorporado al derecho a las 

asignaciones familiares por la implementación del decreto n° 840/20 por parte de ANSES. 

 112 Creado por resolución n° 121/2020 del Ministerio de Desarrollo Social disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335790/texact.htm 

 113 Para obtener más información acerca del Programa Potenciar Trabajo, ir a: 

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/potenciartrabajo 

 114 Creado por Resolución n° 1017/2020 del Ministerio de Desarrollo Social, disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344561/norma.htm 

 115 The text of Act No. 27.566 is available at 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000–344999/343259/norma.htm. 

 116 Se realizaron dos consultas públicas para los proyectos “Registro Sísmico Costa Afuera 3D Área 

CAN 102” y “Perforación de un pozo exploratorio, denominado Argerich-1 - Cuenca Argentina Norte 

(Bloque CAN_100)”, y se lanzó una consulta pública con el objetivo de informar y recibir 

comentarios sobre la Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático. Argentina 

participó de la Primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú en abril de 2022, 

donde se aprobaron las reglas de procedimiento, se eligió una mesa directiva integrada por Uruguay, 

Antigua y Barbuda, Argentina, México y Santa Lucía, y se acordó realizar una reunión extraordinaria 

en la Argentina en 2023 para elegir los primeros integrantes del Comité de Apoyo. 

 117 La ley n° 27.520 reafirma y reglamenta los compromisos internacionales asumidos y fortalece la 

política climática nacional, estableciendo los presupuestos mínimos de protección ambiental para 

garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al cambio 

climático en todo el territorio nacional. El texto de la ley se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333515/norma.htm 

 118 El texto del decreto n° 598/2020se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339975/norma.htm 

 119 Para ello se ejecutan las siguientes líneas de acción: (i) implementación nacional a partir de la 

coordinación con ministerios del Poder Ejecutivo Nacional – Comisión Nacional Interinstitucional de 

Implementación y Seguimiento de ODS; (ii) federalización de la agenda a partir de la coordinación 

con gobiernos provinciales y municipales; (iii) promoción de participación de la sociedad civil y 

empresas privadas y públicas; y (iv) articulación con programas de cooperación internacional. 

 120 El seguimiento de los progresos alcanzados hacia las metas de los 17 ODS puede verse en el último 

Informe País presentado en noviembre 2021: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/argentina_informe_de_pais_2021_final.pdf 

 121 Debido a la estructura federal de nuestro país, si bien cada una de las 24 jurisdicciones implementan 

las acciones de vacunación, desde el nivel nacional se establecieron los lineamientos generales para 

las estrategias de vacunación. 

 122 Existe un monitor público de vacunación que publica datos oficiales en tiempo real de las vacunas 

aplicadas por provincia y en todo el país, a través del siguiente enlace: 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/aplicadas 

 123 Mayor información sobre el Programa Sumar disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/sumar 

 124 Cuidado del embarazo; seguimiento de salud de niños/as menores de 10 años; adolescentes de 10 a 19 

años; niños/as con sobrepeso u obesidad; tamizaje de cáncer colorrectal; diagnóstico y tratamiento de 

cáncer cérvico-uterino; diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama; seguimiento de personas 

adultas con diagnóstico por diabetes mellitus; seguimiento de personas adultas con hipertensión 

arterial; e identificación de población de responsabilidad sanitaria de establecimientos públicos de 

salud. 

 125 ARSAT es una empresa de telecomunicaciones del Estado Argentino que brinda servicios de 

transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial. 

 126 La resolución n° 143/2022 del Ministerio de Salud se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/355000-359999/359823/norma.htm 

 127 El texto de la ley n° 27.642, se encuentra disponible en: 
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https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/252728/20211112 

 128 El texto de la ley se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm 

 129 A través de la Resolución n° 1178/2022, disponible en: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/264593/20220615 

 130 Según lo previsto en la ley n° 26.657. Además, esta Dirección Nacional promueve distintas instancias 

de capacitación, asesoramiento y articulación, como el desarrollo de un programa junto al MMGyD 

para garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y diversidades en 

contextos de institucionalización y un servicio de orientación en derechos para personas usuarias de 

los servicios de salud mental. 

 131 El texto de la ley n° 26.206 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm 

 132 Creado a través de la resolución del Consejo Federal de Educación n° 369/2020. Para mayor 

información sobre este programa, ver: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_369_if-

2020-57964636-apn-sgcfeme.pdf 

 133 Mayor información sobre la actualización académica disponible en: 

https://red.infd.edu.ar/actualizacion-academica-en-abordajes-educativos-de-estudiantes-con-

discapacidad/ 

 134 Tales como la Tarjeta Alimentar; la Asignación Universal por Hijo; la Ley de Atención y Cuidado 

Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia; el Plan Nacional de Prevención del 

Embarazo No Intencional en la Adolescencia; y el Régimen de Reparación Económica para niñas, 

niños y adolescentes, antes mencionado. 

 135 El texto de la ley n° 26.061 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm 

 136 Mayor información sobre el Plan Nacional de Primera Infancia disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/primerainfancia 

 137 El texto de la ley puede verse en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-

124999/122499/texact.htm 

 138 Las resoluciones administrativas son publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina y 

están disponibles en: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/asuntosjuridicosINAI 

 139 El texto del decreto n° 805/2021 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/355000-359999/356886/norma.htm 

 140 El sitio oficial de la Unidad Ejecutora puede verse en: 

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/unidad-ejecutora-de-la-sentencia-lhaka-honhat 

 141 Entre las actividades más importantes se diseñó el Plan de Acción y de Trabajo (PALH) sobre la base 

de cuatro ejes: restitución territorial, mejoramiento de calidad de vida, gestión ambiental y 

fortalecimiento de actores locales. Las comunidades y el Estado han trabajado conjuntamente en el 

diseño de 6 objetivos operacionales del PALH correspondientes a los primeros dos ejes. 

  En junio de 2022 la propuesta del Estado respecto al territorio y el agua, se sometió a consulta previa, 

libre e informada, llevando a cabo seis talleres participativos a lo largo de todo el territorio. 

  Respecto a la restitución territorial, en junio de 2022 se firmó un convenio de colaboración entre el 

INAI y la Provincia de Salta, para concluir las acciones necesarias de delimitación y demarcación del 

territorio comunitario indígena. El seguimiento de las acciones está a cargo de un Comité 

Interjurisdiccional Ad Hoc, puesto en funciones en septiembre de 2022, que ya inició el esquema de 

trabajo acordado en la consulta previa antes mencionada. 

  En relación al acceso al agua, el Estado propuso la perforación y puesta en funcionamiento de 31 

pozos de agua, la construcción de 31 redes de distribución, 8 interconexiones de pozos, 3 torres con 

tanque elevado y 875 módulos de captación de agua de lluvia, la ampliación y/o acondicionamiento 

de 5 redes de distribución existentes, entrega de 3 sistemas de bombeo solar y 5 camiones cisterna a la 

provincia y el municipio. 

  Actualmente se continúa trabajando en el proceso de formulación de acciones del PALH, con el 

propósito de avanzar junto con las comunidades en el cumplimiento de la sentencia, y principalmente, 

garantizar los derechos de todas las personas que habitan el territorio. 

  Pueden verse imágenes de algunas de las actividades desarrolladas por la Unidad Ejecutora en: 

https://twitter.com/SDHArgentina/status/1453096651506266114?t=ubzwUOmZTcNKk-

i8HAMB_A&s=08

 https://twitter.com/SDHArgentina/status/1467991259650433026?t=z8G_ljApw_Hbfj_GGHfndw&s=

08 

  https://youtu.be/Q-Xv3XRJmTo 

  https://www.youtube.com/watch?v=NRnSJyWyf2A&feature=emb_imp_woyt  

  En octubre de 2022 se inauguró un nuevo Centro de Atención a la Justicia (CAJ) en Santa Victoria 

Este, Salta, como parte del cumplimiento del fallo dictado en el caso “Lhaka Honhat”, que contará 

con profesionales preparados para asesorar y acompañar a los integrantes de las comunidades 

indígenas de la zona. Mas información disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-el-
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extremo-norte-de-salta-se-puso-en-funcionamiento-el-99deg-centro-de-acceso-la 

 142 El texto del decreto n° 138/2021 puede verse en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/347595/norma.htm 

 143 El texto de la ley n° 25.871 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/texact.htm 

 144 El decreto se fundó explícitamente en las observaciones formuladas por el Comité contra la Tortura, 

el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. El comunicado de prensa de los órganos de tratados se 

encuentra disponible en: https://www.ohchr.org/es/2021/03/argentina-un-committees-welcome-

decision-repeal-deportation-decree 

 145 El texto de la ley n° 26.165 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122609/norma.htm 

 146 El texto de la ley n° 27.512 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/327259/norma.htm La 

Secretaría Ejecutiva de la CONARE brinda información estadística acerca del comportamiento de las 

diferentes nacionalidades que se presentan a peticionar con el fin de obtener el reconocimiento del 

status de refugiado, que puede verse en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estadisticas_conare-2017-2022-2.pdf 

 147 La CONARE es el órgano competente para determinar el reconocimiento de la condición de apátrida, 

así como el procedimiento a seguir. Si bien la ley no ha sido reglamentada aún, se encuentra 

completamente operativa y la CONARE ha adoptado medidas conducentes a su implementación, 

aprobando diversos documentos para el procedimiento de determinación de la condición de persona 

apátrida. 

 148 Mayor información sobre el proyecto de ley marco disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/andis/nueva-ley 

 149 El texto de la ley n° 22.431 puede verse en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20620/norma.htm 

 150 El proceso generó instancias de diálogo e intercambio plurales y federales y recopiló aportes y 

opiniones de la sociedad civil, personas con discapacidad y sus familias, organizaciones de y para 

personas con discapacidad, organismos públicos, sindicatos, universidades y actores sociales claves. 

Las audiencias contaron con una participación de 1.140 personas oradoras, 2.500 en carácter de 

oyentes, y 12.847 personas que participaron vía streaming. Desde ANDIS se está trabajando en la 

recopilación y sistematización de los aportes allí realizados. Para más información, ver 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/03/andis_-_documento_marco_-

_hacia_una_nueva_ley_de_discapacidad_texto_plano.pdf 

 151 El texto de la ley n° 27.655, modificatoria de la ley n° 26.130 de Régimen para las intervenciones de 

contracepción quirúrgica, se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/355000-359999/358636/norma.htm 

 152 La ley citada permitía la realización de vasectomías y ligaduras tubarias a personas con discapacidad 

por pedido de sus representantes legales, sin considerar la voluntad de la propia persona, 

desconociendo el marco de protección de los derechos de las personas con discapacidad que tiene 

rango constitucional en el país. 

 153 Mayor información disponible en: https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj 

 154 El texto de la ley puede verse en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-

144999/140100/texact.htm 

 155 Mayor información disponible en: https://www.argentina.gob.ar/jefatura/contra-la-trata 

 156 El documento se encuentra disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_2020-

2022_digital_1.pdf Mayor información disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/11/1er._informe_de_ejecucion_plan_bienal_202

0-2022.pdf 

 157 Es preciso recordar que en 2009 se despenalizaron los delitos de calumnias e injurias en asuntos de 

interés público mediante ley n° 26.551. La reforma produjo un importante avance para la libertad de 

expresión, adecuando la legislación interna a los tratados internacionales suscriptos por nuestro país. 

Asimismo, la censura directa no está contemplada y tampoco tienen lugar exigencias administrativas 

abusivas para el ejercicio profesional. 

 158 El texto de la ley n° 26.522 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/texact.htm 

 159 El texto de la ley n° 27.275 se encuentra disponible en: 

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

 160 El texto de la ley n° 25.326 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm 

 161 El texto de la ley n° 26.951 se encuentra disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/233066/texact.htm 

 162 En diciembre de 2021 la Secretaría de Derechos Humanos realizó las I Jornadas Internacionales 
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“Desafíos en el campo de los Derechos Humanos”. El objeto del primer encuentro fue “El lawfare en 

América Latina y su impacto en la vigencia de los derechos humanos”. Se analizaron prácticas y 

discursos relacionados con la utilización de instrumentos jurídicos para la persecución de dirigentes y 

militantes políticos/as y sociales, presentándose más de 200 ponencias. En noviembre de 2022 se 

realizará la segunda edición de las Jornadas Internacionales con el objeto de abordar “El 

negacionismo como amenaza al sistema democrático”. Para más información, ver 

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/primeras-jornadas-internacionales-desafios-en-el-

campo-de-los-derechos-humanos 

 163 En 2022 la Secretaría de Derechos Humanos presentó la colección “Repertorios. Perspectivas y 

debates en clave de Derechos Humanos”. El primer número de la colección fue “Negacionismo”. 

Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/negacionismo 

 164 En 2021 y 2022 la Secretaría de Derechos Humanos tuvo un intercambio con responsables regionales 

de la red social Twitter, Google y Tik Tok. Mayor información disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-derechos-humanos-realizo-una-presentacion-

ante-twitter-por-cuentas-falsas 

  https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-derechos-humanos-se-reunio-con-autoridades-

regionales-de-twitter  

  https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-derechos-humanos-mantuvo-un-encuentro-con-

autoridades-regionales-de 

 165 El Secretario de Derechos Humanos denunció penalmente a un diputado nacional de la oposición y a 

un referente provincial de la oposición por el delito de instigación a la violencia; a un supuesto ex 

agente de la CIA por el delito de apología, en virtud de expresiones públicas vertidas en relación al 

atentado sufrido por la Vicepresidenta de la Nación. Mayor información disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/intento-de-magnicidio-el-secretario-de-derechos-humanos-

denuncio-penalmente-un-referente-de; https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-

derechos-humanos-de-la-nacion-denuncio-penalmente-espert-por-incitacion-la 

 166 El “Informe: discurso de odio” está disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/discursos-

de-odio 

 167 Asimismo, el INADI ha mantenido una serie de reuniones con representantes de universidades 

nacionales, organizaciones de la sociedad civil y dependencias estatales, para contribuir al estudio 

colectivo del fenómeno de los discursos de odio, su conceptualización y alcances. 

 168 El lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos, en primer lugar, en tanto avasalla 

derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar (dirigentes políticos/as, 

ex funcionarios/as públicos/as y referentes de organizaciones sociales y sindicales). En segundo lugar, 

porque habilita el diseño e implementación de políticas públicas con un claro sesgo regresivo en 

materia de derechos humanos (especialmente del conjunto de derechos económicos, sociales y 

culturales), que tienen profundo impacto en la sociedad como conjunto. 

 169 https://www.pagina12.com.ar/446671-los-organismos-de-derechos-humanos-se-solidarizaron-con-

cris 

 170 La Comunicación AL ARG 11/2019 de la Relatoría Especial sobre la independencia de los 

magistrados y abogados, que se acompaña como Anexo XX, detalla el plan que se ejecutó por parte 

del entonces Poder Ejecutivo Nacional “por medio de una serie de actos concatenados, vinculados 

los unos a otros estrechamente. Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos 

que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la 

Magistratura habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación 

imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los 

magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”. 

 171 Recientemente, se tomó conocimiento de una denuncia presentada contra el Estado argentino ante el 

Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por un grupo de importantes juristas 

internacionales, alegando que se han cometido graves irregularidades en los procesos penales 

seguidos en contra de la Dra. Kirchner. 
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