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  مقدمة  -أوالً  
برهنت األرجنتني، باعتمادها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكـول           -١

حنو بناء جمتمع يتـسم بالـشمولية       اً  االختياري امللحق هبا، على التزامها الراسخ باملضي قدم       
 كفالة التمتع حبقـوق اإلنـسان       والرمحة وقائم على العدالة االجتماعية، واعترافها بضرورة      

  .واحلريات األساسية وممارستها الكاملة واملتساوية
ة والتخطـيط،   وانتهزت األرجنتني فرصة إعداد تقريرها األويل لتقييم سياساهتا العام          -٢

  .للتدابري اليت ستتخذها لتنفيذ االتفاقية، بالعمل يف تآزر مع اجملتمع املدينبفعالية أكرب، 
مبادئ التوجيهية بشأن الوثيقة اخلاصة باالتفاقية اليت ينبغي أن تقدمها الدول           للاً  ووفق  -٣

اقـة  من اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلع        ٣٥ من املادة    ١األطراف مبوجب الفقرة    
)CRPD/C/2/3(قررت احلكومة ما يلي ، :  

  جراء استعراض شامل للسياسات واملمارسات العامة؛إ  )أ(  
   حنو كفالة التمتع باحلقوق الثابتة؛رصد التقدم احملرز  )ب(  
  حتديد املشاكل وأوجه النقص املواجهة يف جمال تنفيذ االتفاقية؛  )ج(  
  .لالتفاقية االستفادة من التقرير لتعديل السياسات اليت جيب تطبيقها امتثاالً  )د(  

  الوكاالت واألفرقة املشاركة يف إعداد التقرير  -ألف  
ة املعنية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقـة هـي الوكالـة           اللجنة االستشارية الوطني    -٤

وهي تتلقى الدعم من املديرية العامة      . احلكومية املسؤولة عن اإلشراف على العملية وتنسيقها      
  .حلقوق اإلنسان التابعة لوزارة اخلارجية والتجارة الدولية وشؤون العبادة

 املعلومـات ذات الـصلة      ولبلوغ هذا الغاية، أنشئ فريق عامل وطين ليقوم جبمـع           -٥
  .  للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنةوصياغة التقرير وفقاً

  :ويتكون الفريق العامل الوطين من الوكاالت ومنظمات اجملتمع املدين التالية  -٦
  الوزارات والوكالة احلكومية املعّينة؛  )أ(  
  اللجنة االستشارية؛  )ب(  
  تمع املدين التابع لوزارة اخلارجية؛اجمللس االستشاري املعين باجمل  )ج(  
اجمللس االستشاري التابع للمعهد الوطين ملكافحة التمييـز، وكراهيـة            )د(  

  األجانب والعنصرية؛
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املكتب اإلقليمي التابع للمجلس االحتـادي املعـين باإلعاقـة لـدى              ) ه(  
  احلكومية؛  الوكاالت
 باإلعاقة لدى املنظمات    املكتب اإلقليمي التابع للمجلس االحتادي املعين       )و(  

  احلكومية؛ غري
  اللجنة املعنية باإلعاقة التابعة جمللس النواب؛  )ز(  
  . اجلهاز القضائي  )ح(  

  :وحضرت اجلهات التالية بصفة مراقب  -٧
  مكتب أمني املظامل يف األرجنتني؛  )أ(  
  .اخلرباء املعينون لدى منظمة الدول األمريكية واألمم املتحدة  )ب(  

  .ائمة املمثلني املعّينني يف هناية التقريرق وترد  -٨
  :وُوجهت الدعوة ألعضاء الفريق العامل على النحو التايل  -٩

أرسلت السلطات املختصة مذكرة إىل ممثلي احلكومة الوطنية، والوكاالت           )أ(  
املركزية، واللجنة االستشارية، واجملالس االستشارية، والقضاء، والسلطة التشريعية ومكاتب         

وتضمنت املذكرة معلومات أساسية عن التقرير مع التأكيد على أمهيته، وطلبت           . اء املظامل أمن
  يقوم بدور املنسق؛ إىل كل هيئة معنية أن تعني ممثالً

وُوجهت الدعوة إىل اجمللس االحتادي بواسطة مذكرة موجهـة إىل مجعيـة      )ب(  
  .اجمللس ومذكرات إىل حكام املقاطعات

  عملية الصياغة  -باء  
وبدأت العملية بعقد اجتماع غـري      ). انظر املرفق (ومت وضع جدول زمين للجلسات        -١٠

رمسي مع وزارة اخلارجية يف مقر اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدماج األشـخاص ذوي              
 ٢٦ و ١٨وُعقد هـذا االجتمـاع يف       . اإلعاقة يف مدينة بيونس آيرس املتمتعة باحلكم الذايت       

ل اجلمعية العادية للمجلس االحتادي املعين باإلعاقة يف مدينة تريلـو،      خال ٢٠١٠مارس  /آذار
  .يف مقاطعة شوبوت

واستعرض هذا االجتماع أهداف عملية الصياغة، واملبادئ التوجيهية الـيت يـتعني              -١١
  .التقيد هبا وأصناف مصادر املعلومات

 وكـذلك ممثلـو     ويف كل جلسة، تقدم خمتلف الوكاالت التابعة للحكومة الوطنية،          -١٢
وُدعي كذلك  . عن أنشطتهم فيما يتعلق مبواد حمددة من االتفاقية       اً  حكومات املقاطعات تقرير  

  .ممثلو اجملتمع املدين لتقدمي تقارير عن عملهم يف هذا الصدد
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وعلى الصعيد الوطين، نسق ممثلو املناطق مشاركتهم يف اجلمعية، اليت قامت بتجميع              -١٣
  .املعلومات ذات الصلة

  . الشعوب األصليةوشارك يف االجتماع مع أفرقة التنسيق ممثلو  -١٤
وقبل إجناز التقرير، ُعقد اجتماع استشاري مشترك شارك فيه الفريـق العامـل الـوطين،          -١٥

  .واللجنة الفنية واللجنة االستشارية التابعة للجنة االستشارية املعنية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

  )٤ إىل ١املواد من (عامة لالتفاقية األحكام ال  -ثانياً  
اعتمدت مجهورية األرجنتني اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب القانون            -١٦
 من ٧٥ من املادة ٢٢بأحكام الفقرة  وعمالً. ٢٠٠٨مايو / أيار٢١ الصادر يف  ٢٦٣٧٨ رقم

  .هنا تعلو على القانون احملليألن االتفاقية هلا مركز املعاهدة الدولية، فإاً الدستور الوطين، ونظر
وبناء اً،  وأصبحت املبادئ وااللتزامات العامة الواردة يف االتفاقية سارية املفعول حالي           -١٧

 يشمل كل من يعانون من عاهات طويلة        "األشخاص ذوو اإلعاقة  "على ذلك، فإن مصطلح     
تلف احلـواجز مـن     األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد متنعهم لدى التعامل مع خم             
  .املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين

وأصـبحت  . ٢٢٤٣١ من القانون رقـم  ٢واعُتمد كذلك مفهوم اإلعاقة يف املادة      -١٨
للتصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة     اً  ىل األشخاص ذوي اإلعاقة وفق    إالشهادات ُتسلم   

  ).٦٧٥/٢٠٠٩رقم قرار وزارة الصحة (
التمييز على أسـاس    "، و "االتصال" تعاريف ملفاهيم    ٢٦٣٧٨انون رقم   ويتضمن الق   -١٩

  ".التصميم العام"و" ترتيبات التيسريية املعقولةال"، و"اإلعاقة
لالتفاقية، مت تعيني اللجنة االستشارية املعنية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة،  وامتثاالً  -٢٠

لس الوطين لتنسيق السياسات االجتماعية، بوصفها الوكالة احلكوميـة         اليت هي جزء من اجمل    
  .املسؤولة عن تنفيذ االتفاقية

رح إنشاء املرصد الوطين لإلعاقة كآلية تنفيذ لتيـسري تنفيـذ           عن ذلك، اقت    وفضالً  -٢١
أما اإلجراءات اإلدارية ذات    . التدابري اليت ستتخذ يف خمتلف القطاعات ويف خمتلف املستويات        

  .لصلة فهي قيد التنفيذا
ملختلف الوكاالت احلكومية املـشاركة يف العمـل        اً  دقيقاً  ويتضمن هذا التقرير بيان     -٢٢

اجلاري، سواء عن طريق فرادى الوكاالت أو بالتنسيق مع هيئات أخرى مثـل الوكـاالت               
ُيّدخر  الوبوجه خاص،   . احلكومية أو منظمات اجملتمع املدين، لكفالة التنفيذ الفعال لالتفاقية        

أي جهد من أجل ضمان اإلعمال الكامل للحقوق املعترف هبا يف االتفاقية دون متييز علـى                
  :وكما هو مطلوب يف املبادئ التوجيهية، نقدم األمثلة التالية. أساس اإلعاقة
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التزام كل من ُينتج برامج، أو يوزعها أو ينشرها أو حيقق منافع بأي طريقة                )أ(  
، الذي ٢٥٢٨٠أو اإلعالن عنها، بالتقيد بأحكام القانون رقم       /امج و كانت من بث تلك الرب    

مت مبوجبه اعتماد اتفاقية البلدان األمريكية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد األشـخاص              
 بشأن املبادئ التوجيهية املتعلقة بنـشر     ٢٥٩٢٦ذوي اإلعاقة، وكذلك بأحكام القانون رقم       

 بشأن احلماية الشاملة حلقوق األطفال      ٢٦٠٦١قانون رقم   القضايا ذات الصلة بالصحة، وال    
 بشأن خدمات االتصاالت الـسمعية البـصرية،   ٢٦٥٢٢القانون رقم   (والفتيات واملراهقني   

  ).انظر املرفق) (٧٢، املادة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٠املؤرخ 
يز يف تقارير عن التمييز على أساس اإلعاقة أعّدها املرصـد املعـين بـالتمي            )ب(  

اإلذاعة والتلفزيون، وهو حمفل للتعاون بني املؤسسات يشمل اهليئـة االحتاديـة خلـدمات              
االتصاالت السمعية البصرية، واملعهد الوطين ملكافحة التمييز، وكره األجانب والعنـصرية،           

الوارد يف اخلطة الوطنية     ٢٠٨وأُنشئ املرصد يف سياق االقتراح رقم       . واجمللس الوطين للمرأة  
  :ونرفق التقريرين التاليني. ١٠٨٥/٢٠٠٥رسوم رقم كافحة التمييز املعتمدة مبوجب اململ

عاقة الذين حتدثوا يف    التقرير بشأن التعابري التمييزية إزاء األشخاص ذوي اإل        '١'
  .٢٠٠٨يوليه / يف متوز”?Cuál es¿“الربنامج 

 التقرير بشأن التعبريات التمييزية املتفـوه هبـا يف الربنـامج التلفـزي             '٢'
)Intrusos en el Espectáculo (  بوصفها ،  ٢٠١٠يناير  /يف كانون الثاين

شتائم واعتداءات لفظية تضمنت إشارات تنطوي على إهانة وقذف إزاء 
  . ذوي اإلعاقة العقلية

  احلقوق اخلاصة  -اًثالث  

  ٥املادة     
  املساواة وعدم التمييز    

. واطنني من نفس الفئة العمرية    لألشخاص ذوي اإلعاقة من احلقوق ما لغريهم من امل          -٢٣
من حقوقهم إذا حاولوا أن ميارسوها، ولذلك بات من الـضروري           اً  غري أهنم ُيحرمون أحيان   

  .فرص متساوية اختاذ تدابري خاصة لتمكينهم من
 إىل كفالة تكافؤ الفرص، مت اعتماد تدابري قانونية كأداة سياسـية إلدمـاج              وسعياً  -٢٤

 تمع، وتعزيز حقوقهم ومحايتها وكفالة متتعهم بتلك احلقـوق، األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجمل  
  .وتغيري املواقف وأمناط السلوك االجتماعية
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املقاطعات والبلـديات، مت    ونتيجة للتطوير التدرجيي للقوانني الوطنية وعلى مستوى          -٢٥
الفئات الثالث التالية من القوانني اليت تتنـاول حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       اعتماد  

  :واخلدمات واالستحقاقات املتاحة هلم
قوانني شاملة من بينها القوانني اليت تتناول احلـاالت العامـة واحلـاالت               )أ(  

، ٢٢٤٣١القانون الوطين رقم (اخلاصة، يف مناطق خمتلفة، وهتم مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة 
  ؛)وقوانني املقاطعات املماثلة للقانون الوطين

القـانون  (رائح حمددة من األشخاص ذوي اإلعاقـة        شقوانني موجهة حنو      )ب(  
  ؛) بشأن استعانة ضعيفي البصر بالعصا اخلضراء٢٥٦٨٢ رقم

القانون (حمددة تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة      اً  قوانني عامة تشمل أحكام     )ج(  
، الذي ينطبق على مجيع العمال يف البلد، ويشمل قواعد تتعلق           ٢٤٠١٣الوطين للعمالة رقم    

  ).ذوي اإلعاقةبالعمال 
ن القوانني اليت هتـدف     إويستند هذا الصنف الثالث من القوانني إىل الفرضية القائلة            -٢٦

ال يتجـزأ مـن     اً  إىل تيسري ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة حلقوقهم ينبغي أن تكون جـزء           
  .القوانني العامة املصممة هبدف محاية حقوق مجيع املواطنني

 مـن   ٢٢الفقرة  (عاهدات واالتفاقات تعلو على القوانني      وينص الدستور على أن امل      -٢٧
  .وتندرج اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن هذه الفئة). ٧٥املادة 
  :وفيما يلي القوانني السارية حالياً  -٢٨

  ن األعمال التمييزية؛أ بش٢٣٥٩٢القانون رقم   )أ(  
لتمييـز، وكراهيـة     املنشئ للمعهد الوطين ملكافحة ا     ٢٤٥١٥القانون رقم     )ب(  

  األجانب والعنصرية؛
اخلطـة  "مبوجبه اعتماد التقرير املعنـون      ، الذي مت    ١٠٨٦/٢٠٠٥املرسوم رقم     )ج(  

 Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación( التمييز يف األرجنتني - لتمييزالوطنية ملكافحة ا

— La Discriminación en Argentina (التشخيص واملقترحات) Diagnóstico y Propuestas("؛   
، الذي مت مبوجبه اعتماد اتفاقية البلـدان األمريكيـة       ٢٥٢٨٠القانون رقم     )د(  

  .للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة
  : وفيما يلي املواد ذات الصلة من الدستور الوطين  -٢٩

  إلغاء االستعباد؛: ١٥املادة   )أ(  
   املساواة أمام القانون؛:١٦املادة   )ب(  
  حقوق األجانب؛: ٢٠املادة   )ج(  
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   ؛سياسة اهلجرة: ٢٥املادة   )د(  
  احلقوق والضمانات الضمنية؛: ٣٣املادة   ) ه(  
  احلقوق السياسية؛: ٣٧املادة   )و(  
اإلجراءات املتعلقة بتدابري احلماية، واملثول أمام القضاء وبيانات        : ٤٣املادة    )ز(  

  أمر اإلحضار؛
  :٧٥املادة   )ح(  

  .هوية السكان األصليني وحقوقهم): صالحيات جملس الشيوخ (١٧الفقرة  '١'
العدالة . التنمية البشرية واالقتصادية  ): صالحيات جملس الشيوخ   (١٩الفقرة   '٢'

  .محاية التراث الثقايف. أسس التعليم وتنظيمه. النمو املتسق. االجتماعية
املعاهـدات والـصكوك    اعتماد  ): صالحيات جملس الشيوخ   (٢٢الفقرة   '٣'

  . التسلسل الدستوري. الدولية حلقوق اإلنسان
التـدابري اإلجيابيـة ملمارسـة      ): صـالحيات جملـس الـشيوخ      (٢٣الفقرة   ' ٤'

  .اإلنسان حقوق
  .أمني املظامل: ٨٦املادة  '٥'

  املعهد الوطين ملكافحة التمييز، وكره األجانب والعنصرية  -١  
املعهد الوطين ملكافحة التمييز، وكره األجانـب        من االتفاقية، أنشئ     ٥ باملادة   عمالً  -٣٠

وخيضع املعهد إلشـراف    . مركزية ، بوصفه هيئة ال   ٢٥٥١٥والعنصرية مبوجب القانون رقم     
  .١٨٤/٢٠٠٥وزارة العدل وحقوق اإلنسان مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

 -األرجنـتني    التمييز يف    -اخلطة الوطنية ملكافحة التمييز     "وتتناول الوثيقة املعنونة      -٣١
.  األجانب والعنصرية  هكومة يف جمال مكافحة التمييز وكر     سياسة احل " التشخيص واملقترحات 

بتكليف املعهد  اً   الذي يقضي أيض   ١٠٨٦/٠٥السياسة مبوجب املرسوم رقم     واعتمدت هذه   
  .الوطين ملكافحة التمييز، وكره األجانب والعنصرية بتنفيذها

تهك حقوقه نتيجة للتمييز علـى أسـاس العـرق          وينوب املعهد عن أي شخص ُتن       -٣٢
القومية أو اآلراء السياسية أو املعتقدات الدينية أو نوع اجلنس أو اهلوية اجلنسية أو اإلعاقة                أو

ويهدف من خالل أنشطته إىل كفالة متتع هذه الفئـات مـن            . أو املرض أو السّن أو املظهر     
  .اجملتمع ككل ومعاملتهم معاملة متساويةاألشخاص بنفس احلقوق والضمانات اليت يتمتع هبا 

للشكاوى يتلقى شكاوى األفراد واجلماعات الـذين يعتـربون      اً  وأنشأ املعهد مركز    -٣٣
  .أنفسهم ضحايا املمارسات التمييزية وينظر فيها
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ألن املعهد يعاجل الشكاوى ذات الصلة بالقضايا االجتماعية، فهو مسؤول عن           اً  ونظر  -٣٤
ومتثل مشاريعه أداة أساسـية     . تنفيذ السياسات العامة الوطنية وإدارهتا    وضع هيكل تنظيمي ل   

 ألن مجيع الربامج واملشاريع االجتماعيـة تـشكل جـزءاً   اً لتنفيذ هذه السياسات العامة نظر 
  .للعمل والتنميةاً حمدداً يتجزأ من السياسات االجتماعية العامة، وبالتايل فهي جتسد منوذج ال

بتنسيق الربامج واملشاريع يف جمال السياسة االجتماعية مسؤول عـن          واملكتب املعين     -٣٥
تنسيق ومساعدة ورصد وتقييم حمتوى وأنشطة كل مشروع من املشاريع ليكفـل بـذلك              

ويعمل املكتب من أجل كفالة اسـتخدام مـوارد املعهـد           . الترابط بني اجملاالت املواضيعية   
بتنسيق اإلجراءات واملضامني واملقترحات اً يضويقوم أ. ومدخالته الفنية بطريقة رشيدة وفعالة   

املتعلقة باملشاريع الفردية، وذلك ضمن هيكل املعهد الوطين ملكافحة التمييز وكره األجانب            
اً والعنصرية وسائر الوكاالت احلكومية، واحلركات االجتماعية ومنظمات اجملتمع املدين، معزز 

  .ز ونشرها على أوسع نطاق ممكنالعمل على حتقيق تنسيق سياسات مكافحة التميي
ومن بني األنشطة اليت اضطلع هبا املعهد الوطين ملكافحة التمييز وكـره األجانـب                -٣٦

  : والعنصرية ما يلي
: تنظيم منتدى على مستوى اجملتمع املدين بشأن مشروع الطفل واإلعاقـة            )أ(  

   احلقوق ومحايتها؛إدماجاستراتيجيات تعزيز 
  ة العقلية والتمييز؛مشروع بشأن الصح  )ب(  
  ؛األرجنتنيمشروع بشأن مطالبات جمتمع الصّم يف   )ج(  
  مشروع توفري العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة؛  )د(  
  منائية؛مشروع املالعب املتنقلة لألشخاص ذوي اإلعاقات اإل  ) ه(  
  .مشروع مجع البيانات بشأن اإلعاقة والعمل  )و(  

ـ    ويشتمل هيكل املعهد على مكتب يف م        -٣٧ ساعدة واملـشورة   ستوى مديرية يقدم امل
لألشخاص أو اجلماعات الـذين  اً خدمات استشارية شاملة جمان   اً  ويقدم أيض . لضحايا التمييز 

وينظر يف البيانات املقدمة من األفـراد  . يعانون من التمييز ولضحايا كره األجانب والعنصرية  
  .قوق اإلنسان املساواة وحأوالشكاوى املتعلقة بالتمييز وانتهاكات مبد

  : ومن بني املهام اليت تضطلع هبا هذه املديرية  -٣٨
  العمل من أجل تسوية املنازعات بسرعة؛  )أ(  
  صياغة اآلراء والقرارات؛  )ب(  
  .إعداد التقارير الفنية  )ج(  
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  التعجيل بتسوية املنازعات    
احلاالت الـيت  هتدف التدخالت يف هذا اجملال إىل تعجيل اجلهود الرامية إىل البت يف            -٣٩

تقدم املديرية املشورة بشأن تـدابري      ،  وبناء على ذلك  . تنطوي على التمييز أو التعرض للتمييز     
  .التسوية، وتقدم التوجيه وتتخذ الترتيبات الالزمة للوساطات واإلحاالت

  اآلراء والقرارات    
 يقـوم  عندما يفرغ املعهد من التحقيق يف قضية إدارية تتعلق بشكوى من التمييـز،              -٤٠
 إىل األدلة اليت حبثها خالل التحقيـق والقـوانني ذات            استناداً وُيعد تقريراً . حرير رأيه فيها  بت

ويشري يف تقريره إىل النتيجة اليت خيلص إليها، أي إذا كان سلوك متييزي قد ارتكـب                . الصلة
 ٢٣٥٩٢للقـانون رقـم     اً  إزاء مقدم الشكوى أم ال أو إذا كان هناك تقصري يشكل انتهاك           

  .بشأن األعمال التمييزية
  :وقد صدرت التقارير التالية، ضمن تقارير أخرى، بشأن حاالت متييز قائم على اإلعاقة  -٤١

  التمييز ضد شخص بصري أثناء صرف شيك يف بنك؛  )أ(  
  ؛التمييز ضد عميل أحد البنوك معاق مسعياً  )ب(  
  بنته املعاقة؛عدم السماح لشخص متقاعد بدخول مركز للمتقاعدين بسبب ا  )ج(  
  رفض إصدار بطاقة ركوب جماين يف وسيلة نقل عام لفتاة ذات إعاقة؛  )د(  
  يف إحدى قاعات الرقص؛اً رفض قبول شخص معاق بدني  ) ه(  
  .توجيه شتائم إىل امرأة معاقة عقلياً  )و(  

  التقارير الفنية    
هيئات قضائية أو أي    تصدر التقارير الفنية استجابة لطلبات حمددة يتقدم هبا أفراد أو             -٤٢

ويف مثل هذه احلاالت، يتدخل املعهـد       . كيان عام أو خاص آخر للحصول على رأي املعهد        
على أساس املعلومات اليت يقدمها صاحب املطلب،       اً  بصفته هيئة استشارية فقط وُيصدر رأي     

  .للقانون واجب التطبيقاً ووفق
  :أساس اإلعاقةمييز على وأصدر املعهد التقريرين الفنيني التاليني عن الت  -٤٣

   رفض بناء مدرج يف املبىن الذي يقيم فيه شخص معاق؛- ٠٠٦/٠٩  )أ(  
  . تقرير إخباري متييزي عن قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة- ٠٢٩/٠٩  )ب(  

ومتت املوافقة على اهليكل التنظيمي للمستويني األول والثاين يف وزارة العدل واألمن              -٤٤
 ٢٨ُنشر يف اجلريـدة الرمسيـة يف         (١٧٥٥/٢٠٠٨رسوم رقم   وحقوق اإلنسان، مبوجب امل   

وبناء على ذلك، تتكون أمانة حقوق اإلنسان التابعة لوزارة         ). ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 
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 األمانة الفرعية حلماية حقوق اإلنـسان،     : العدل واألمن وحقوق اإلنسان من الدوائر التالية      
فوظات الذاكرة الوطنية، واللجنة الوطنية املعنيـة      األمانة الفرعية لتعزيز حقوق اإلنسان، وحم     و

املرسـوم  (باحلق يف اهلوية، واجمللس االحتادي حلقوق اإلنسان واخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان        
والوكالة الالمركزية التابعة هلا هي املعهد الوطين ملكافحـة التمييـز،           ). ٦٩٦/٢٠١٠ رقم

  .وكراهية األجانب والعنصرية
األمانة الفرعية لتعزيز حقوق اإلنسان املديرية املعنية بتقدمي اخلـدمات          وتعمل ضمن     -٤٥

للفئات الفئات الضعيفة، وهي مسؤولة عن صياغة واقتراح السياسات املتعلقة بتقدمي اخلدمات 
للفئات الضعيفة ومحاية حقوقها يف اجملاالت ذات الصلة بأخالقيات علـم األحيـاء وعلـم               

  .جراءات اخلاصة وتنفيذها وتنسيقهاالوراثة، وعن اإلشراف عن اإل
  :وتقع على عاتق املديرية الوطنية الواجبات التالية، ضمن مهام أخرى  -٤٦

ختطيط وتنسيق اإلجراءات الرامية إىل محاية حقـوق اإلنـسان للفئـات              )أ(  
  الضعيفة، مبا يف ذلك اختاذ تدابري مؤقتة يف جمال العمل اإلجيايب، عند االقتضاء؛

التطبيق الفعلي للمعايري الوطنية والدولية اليت تكفل حقوق اإلنـسان          كفالة    )ب(  
واحلريات األساسية، مع مراعاة حالة الفئات الضعيفة، مبـن فـيهم املعـوزون واألطفـال               

  واملراهقون واملهاجرون واألشخاص ذوو اإلعاقة وكبار السّن؛
 يتعلـق  املشاركة يف ختطيط وتنفيذ ورصد سياسات حقوق اإلنسان فيمـا    )ج(  

باحلقوق السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلقوق اجلماعية، هبدف اختاذ          
   الغاية؛ه املوارد على أفضل وجه لتحقيق هذتدابري محائية فورية وختصيص

تلقي الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان، وإنشاء آليـة الختـاذ             )د(  
  عة تنفيذها، واقتراح التدابري احلمائية املالئمة ملعاجلة املسألة قيد النظر؛اإلجراءات العاجلة ومتاب

تنسيق األنشطة الرامية إىل تشجيع املواطنني على املشاركة يف إنفاذ احلقوق             ) ه(  
   يف أوساط الفئات الضعيفة؛سيما الاالقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلقوق اجلماعية، 

ير املعين حبماية حقوق اإلنسان يف وضع برامج حلماية         مساعدة وكيل الوز    )و(  
نقـص  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربامج املماثلة لصاحل األشخاص املصابني بفريوس           

  . عدم التمييزأئر الفئات الضعيفة، على أساس مبداإليدز وسا/ املكتسباملناعة البشري
خمتلف جماالت عمل األمانة والوزارة،     وُتنفذ األنشطة املشار إليها أعاله بالتنسيق مع          -٤٧

 .مع مراعاة اختصاصات كل منهما فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة            
مسألة اإلعاقة مـن منظـور حقـوق      القائل إنه جيب معاجلةاملبدأوتقوم برامج األمانة على    

اإلنسان لألشخاص اإلنسان وإن عمل األمانة ضروري بسبب وجود انتهاكات حمددة حلقوق 
  .التمييز مبا يف ذلك خمتلف ضروب، ذوي اإلعاقة
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 ٦٩٦/٢٠١٠وأُنشئ الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان مبوجـب املرسـوم رقـم              -٤٨
إىل اً  ويتضمن الربنامج ثالثة جماالت عمل ذات أولية اسـتناد        . ٢٠١٠مايو  / أيار ١٤ املؤرخ
دمـاج  انات للحصول على احلقـوق واإل     ري ضم ، وهي املساواة وعدم التمييز، وتوف     ٥ املادة

مـن نظـام    اً  بأن حقوق اإلنسان حقوق عاملية ومترابطة، وتشكل جـزء        اً  االجتماعي، علم 
  . ومستقالًوحّراًاً متناسق يكفل حياة الشخص ومحايته ليعيش مكرم

واملديرية العامة حلقوق اإلنسان والتابعة لوزارة اخلارجية والتجارة الدولية والعبـادة             -٤٩
سؤولة عن حتديد وتطوير واقتراح اخلطط والربامج واملـشاريع واألهـداف ذات الـصلة              م

بالسياسة اخلارجية يف جمال حقوق اإلنسان، وعرض السياسة احلالية اليت تتبعها األرجنتني يف             
  .جمال حقوق اإلنسان أمام الوكاالت واهليئات واللجان اخلاصة الدولية املعنية

مشاركتها يف دراسة الكيفيات اليت ميكن هبـا مواءمـة          اً  مة أيض وتبحث املديرية العا    -٥٠
  .القوانني احلالية مع االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، ويف توقيع املعاهدات وإبرامها

ومتثل هذه اهليئة مجهورية األرجنتني يف دورات منظمات األمم املتحدة املعنية حبقوق              -٥١
  . ريكيةاإلنسان ومنظمة الدول األم

، وبناء على اقتراح قدمه خبري األرجنتني العامـل يف جلنـة            ٢٠١٠مارس  /ذارآويف    -٥٢
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، أصدرت املديرية العامة حلقوق اإلنسان التابعـة لـوزارة             
اخلارجية، واللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، نـداء علـى             

  .تقدمي الطلبات، مبشاركة منظمات اجملتمع املدينمستوى البلد ل

  مكتب أمني املظامل  -٢  
/  كـانون األول ١، املؤرخ ٢٤٢٨٤أُنشئ مكتب أمني املظامل مبوجب القانون رقم       -٥٣

  .١٩٩٣ ديسمرب
وهو مكلف بواليـة    . وال يتلقى مكتب أمني املظامل تعليمات من أي جهة حكومية           -٥٤

اد واجملتمع من أفعال اإلدارة العامة الوطنية واإلجـراءات الـيت           تتمثل يف محاية مصاحل األفر    
  .تتخذها أو اليت متتنع عن اختاذها

وتشمل مهام املكتب املبادرة، حبكم املنصب، أو بنـاء علـى الطلـب، بـإجراء                 -٥٥
التحقيقات هبدف تربير األفعال اليت تقوم هبا اإلدارة العامة واليت ميكن أن تشكل انتـهاكات               

  .األفراد ومصاحلهم، مبا يف ذلك املصاحل العامة أو اجلماعيةحلقوق 
 بشأن  ٢٦٥٢٢ومن التدابري األخرى اليت هتدف إىل كفالة عدم التمييز القانون رقم              -٥٦

 من هذا القانون تنص على وجـوب أن  ٧٠فاملادة  .  البصرية -خدمات االتصاالت السمعية    
 املعاملة التمييزية القائمة علـى عوامـل مثـل          يتفادى املذيعون املواضيع اليت تؤيد أو تشّجع      

اإلعاقة، أو اليت تنال من كرامة اإلنسان أو تشّجع على السلوك الضار بالبيئة أو بصحة األفراد 
  .أو بسالمة األطفال أو املراهقني
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حذّر فيه  اً  ، أصدر املرصد املعين بالتمييز يف اإلذاعة والتلفزيون تقرير        ٢٠٠٩ويف عام     -٥٧
هـر اخلـارجي يف      التمييز القائم على أساس نوع اجلنس أو اإلعاقة أو على املظ           من مشكلة 

 .Showmatch. Bailando por un sueño/Patinando por un sueño. Showmatchالربنامج التلفزي

Bailando por un sueño/Patinando por un sueño.   
. ألفكار املسبقة يف وسائط اإلعالم  وتعكف اهليئة التنظيمية على اجتثاث الصور النمطية وا         -٥٨

 Pautas de Estilo Periodístico sobre" من املبادئ التوجيهية عنواهنا ولتحقيق ذلك، نشرت جمموعة

Discapacidad")  وجيري توزيع هذا الكتيب الدليل يف اجلامعات وعلى املنظمـات          ). انظر املرفق
. وتوفري املعلومات عن التأدب يف الكالم     احلكومية ويف أوساط أخرى من أجل إذكاء الوعي          غري

  .معلومات بشأن تكنولوجيا االتصال اجلديدة وجدوى استخدامهااً وتوفر اهليئة أيض
 البـصرية، واملعهـد   -وتعمل كل من اهليئة االحتادية خلدمات االتصاالت الـسمعية     -٥٩

ر لكفالة أن تكون    من أجل توعية اجلمهو   اً  الوطين لإلحصاء والتعداد ووكاالت عامة أخرى مع      
  . دقيقة قدر اإلمكان٢٠١٠البيانات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة يف التعداد الوطين لعام 

  ٦املادة     
  النساء ذوات اإلعاقة    

فيما يتعلق باملساواة بني الرجل واملرأة، اعتمدت مجهوريـة األرجنـتني القـانون               -٦٠
 منع العنف ضد املرأة ومعاقبة مرتكبيـه         بشأن توفري احلماية الشاملة من أجل      ٢٦٤٨٥ رقم

ويـنص  ). ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٤ُنشر القانون يف    (والقضاء عليه يف العالقات بني األفراد       
  .  على اللوائح املنفذة هلذا القانون١٠١١/٢٠١٠رسوم رقم امل

اء واجمللس الوطين لشؤون املرأة هو الوكالة املسؤولة عن رصد االمتثال التفاقية القض             -٦١
وهو مسؤول أمام الدسـتور عـن تطبيـق القـانون           . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

  . واللوائح املنفذة له٢٦٤٨٥ رقم
 يف املائـة مـن املناصـب        ٣٨,٥للمجلس الوطين لشؤون املرأة، حتتل املرأة       اً  ووفق  -٦٢

  .التنفيذية يف اإلدارة العامة الوطنية
 القوانني املتعلقة بتوفري احلماية الـشاملة       سيما ال،  وتشجع التشريعات السارية حالياً     -٦٣

. لألطفال واملراهقني، والصحة اجلنسية والتناسلية والتعليم، مجيعها تعميم املنظور اجلنـساين          
  .وصراحة، األشخاص ذوي اإلعاقةاً وتشمل هذه القوانني، تلميح

نساين واإلعاقة الذي ينفذه وتدعم احلكومة الوطنية الربنامج املتعلق بتعميم املنظور اجل         -٦٤
اجمللس الوطين لشؤون املرأة واللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدمـاج األشـخاص ذوي             

كل من وزارة التنمية، ووزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي،         اً  ويشارك أيض . اإلعاقة
ه األجانـب والعنـصرية     واملعهد الوطين لإلدارة العامة، واملعهد الوطين ملكافحة التمييز وكر        

واملنظمات غري احلكومية يف هذا اجلهد بوصفه ميثل استراتيجية لدراسة هذه املسائل وتعميمها             
  .واإلعالن هلا يف كامل أحناء البلد
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 اليت تنفذها الوكاالت احلكومية واملنظمات      بوالتدريويدعم الربنامج برامج التوعية       -٦٥
وبإقامة عالقة بني املنظور    .  حبقوق املرأة ذات اإلعاقة    غري احلكومية من أجل تثقيف املواطنني     

اجلنساين واملفهوم االجتماعي لإلعاقة يصبح من السهل وضع استراتيجيات تكفـل إرسـاء             
نـوع اجلـنس    "ويف هذا السياق، مت نشر وثيقة عنواهنا        . عالقات اجتماعية منصفة وشاملة   

  .)Género y Discapacidad" (واإلعاقة
 من ١٦ و٦ة إىل األنشطة اجلارية يف اجملاالت احملددة املشار إليها يف املادتني        وباإلضاف  -٦٦

الربنامج مع اللجنة االستشارية الوطنية على إدماج األشـخاص ذوي          اً  االتفاقية، يعمل أيض  
وقد اقترح الربنـامج    .  بشأن وضع سياسات عمل شاملة     ٢٠٠٤اإلعاقة يف سياق اتفاق عام      

 يتعني اتباعها يف جمال تعزيز اجلهود الرامية إىل كفالة متتـع املـرأة ذات     من املبادئ اليت  اً  عدد
  .اإلعاقة الفعلي باحلرية واملساواة

، واجمللس الوطين لشؤون املرأة يعمل مع الفريـق املـشترك بـني     ٢٠٠٤ومنذ عام     -٦٧
لفريق ويقدم هذا ا  . املؤسسات اليت تعكف على دراسة املسائل املتعلقة بنوع اجلنس واإلعاقة         

  . من املنظور اجلنساين والنهج االجتماعي إزاء اإلعاقة انطالقاًإجراءاتمقترحات ويصمم 
ويقوم اجمللس الوطين لشؤون املرأة من خالل برامج اإلعالم والتوعيـة والتـدريب               -٦٨

واملساعدة الفنية لفائدة خمتلف اجلهات املعنية على الصعيد الوطين، بدعم األنشطة املـصممة             
 كفالة متكني املرأة ذات اإلعاقة من املشاركة يف مجيع جماالت النشاط االقتـصادي              من أجل 

واالجتماعي والثقايف على قدم املساواة مع الرجال من ذوي اإلعاقة أو غري املصابني بإعاقـة               
  .ومع النساء غري املصابات بإعاقة

  :اقةوفيما يلي أهداف السياسات الشاملة املتعلقة باألشخاص ذوي اإلع  -٦٩
إجراء البحوث بشأن الظروف اليت يعيش فيها األشخاص ويعملون فيهـا،             )أ(  

هبدف هتيئة ظروف جديدة على املستويات احمللية واجملتمعية واإلقليميـة أو علـى مـستوى               
  التنمية الشاملة؛ املقاطعات، وبالتايل تشجيع

ة االعتراف  تعزيز استراتيجيات التوعية من أجل ابتكار مناذج جديدة لكفال          )ب(  
  حبق املرأة ذات اإلعاقة ومتكينها من التمتع بتلك احلقوق وممارستها؛

متكني املرأة ذات اإلعاقة من استغالل نفس الفرص املتاحـة لغريهـا،              )ج(  
واملشاركة على قدم املساواة مع غريها من أجل توسيع نطـاق عالقاهتـا يف اجملـالني                 

  واخلاص؛  العام
 كاملـة،   إمكاناهتـا ذات اإلعاقة لتمكينها من تنمية      تشجيع تدريب املرأة      )د(  

وتعزيز مهاراهتا وقدراهتا، والنهوض بوضعها يف امليادين السياسية واالجتماعيـة والرياضـية            
  .والثقافية، وكذلك النهوض بصحتها، وتشجيع مشاركتها يف اجملتمع
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وهـو  . عـات وجيب تطبيق هذه املقترحات واملبادئ بطريقة شاملة ويف مجيع القطا           -٧٠
 إجيابية، مع إيالء االعتبار الواجب لظروف األفـراد مـن النـساء        إجراءاتيتطلب اختاذ    ما

وهتدف هذه السياسات إىل كفالة تكافؤ الفرص الكامل واملساواة بني          . وواقعهن االجتماعي 
  .مجيع النساء ذوات اإلعاقة يف املعاملة، بصرف النظر عن وضعهن الشخصي

بني املؤسسات ليقوم بدراسة مسألة     اً  مشتركاً  وطين لشؤون املرأة فريق   وعّين اجمللس ال    -٧١
وقد عمل الفريق على خمتلف املستويات من أجـل تقـدمي   . تعميم املنظور اجلنساين واإلعاقة   

دماج النهج  إاملساعدة الفنية، وتوفري التدريب والتوعية وإعداد املادة اإلعالمية اليت تدعو إىل            
  .جلديد لإلعاقة هبدف تعزيز نوعية احلياة لألشخاص ذوي اإلعاقةاجلنساين واملفهوم ا

واهلدف من هذه املواد هو تعميم مجيع القضايا املتعلقة بالصور النمطية إزاء نـوع                -٧٢
وهي تستند إىل مفهوم نوع اجلنس بوصفه مسألة        . اجلنس واإلعاقة، وتوضيحها والتوعية هبا    
الرجل واإلعاقة، وإذكاء الوعي    /ملرأةااضح للصلة بني    شاملة، واملقصود هبا هو تقدمي تفسري و      

  .والقضاء على الصور النمطية
 وإذ ُيقر الفريق املشترك بني الوكاالت أن اجلمع بني أن يكون املرء امـرأة ومعاقـاً                 -٧٣

يفاقم التمييز بني اجلنسني، وعدم االستقرار الوظيفي، واألمية والعنف، كما يزيد من خطورة             
مساواة ويهيئ الظروف املناسبة لسوء املعاملة واالستغالل، لذلك قرر تطبيـق           التهميش والال 

  .هذا النهج اجلديد على هذه املسألة
وفيما يتعلق بعمل الفريق املشترك بني املؤسسات، قامت دائـرة اإلحـصاء التابعـة                -٧٤

  . بشأن اإلعاقةللمجلس الوطين لشؤون املرأة بإعداد حتليل لنتائج الدراسة االستقصائية الوطنية
  :وفيما يلي بعض النتائج الرئيسية اليت متخضت عنها الدراسة  -٧٥

بناء على مقارنة النتائج اليت مت التوصل إليها        (اً  البيانات اجملمعة متسقة داخلي     )أ(  
  ، كما أهنا متوافقة مع االجتاهات الدولية؛)يف خمتلف الرسوم البيانية

ذلك أن املرأة تعّمر أكثـر مـن         ر يف السّن،  ارتفاع نسبة اإلناث بني الكبا      )ب(  
وتـبني أن   . دد الرجـال  الرجل، وبالتايل فإن عدد النساء، يف مرحلة ما من العمر، يفوق ع           

  ). عاما٦٠فوق (ئوية من ذوي اإلعاقة ترتفع بتقدم العمر النسبة امل
، فإن دراسة هذه النتائج دراسات متعمقـة أكثـر سيـساعد يف تـصميم               وأخرياً  -٧٦
  .العامة ياساتالس
  :ومن بني األنشطة اليت مت تنفيذها ما يلي  -٧٧

حلقـة عمـل    : مؤمتر اجمللس الوطين لشؤون املرأة، املعقود يف املكتبة الوطنية          )أ(  
بشأن اإلعاقات، نسقتها السيدة مريتا سريافيين، واجمللس الـوطين لـشؤون املـرأة واللجنـة               

، ٢٠٠٤نـوفمرب  / تشرين الثاين٢٦( ذوي اإلعاقة صاالستشارية الوطنية املعنية بإدماج األشخا    
  ؛) مشارك٢٠٠ حضره
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 تـشرين  ٢٥(تغيري النموذج . اإلعاقة ونوع اجلنس: مؤمتر عن التغري الثقايف   )ب(  
  ؛)٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

ـ          -حبث    )ج(   اً  قدمت الدائرة اإلحصائية التابعة للمجلس الوطين لشؤون املرأة حبث
إىل الفريق املعين باإلعاقـة ونـوع       ) ٢٠٠٥( الوطنية عن اإلعاقة     يتعلق بالدراسة االستقصائية  

  ؛)٢٠٠٥يوليه / متوز١٥(مقاطعة كوريانتس . اجلنس، حلقة العمل بشأن نوع اجلنس واإلعاقة
/  أيلول ٢١(اإلعاقة والوظائف والقانون    . جامعة لوما دي سامورا الوطنية      )د(  
  ؛)٢٠٠٤ سبتمرب

/  أيار ٣١ و ٣٠(فيال ألّيندي، قرطبة    . تدريبيةحلقات عمل   . مقاطعة قرطبة   ) ه(  
  ؛)٢٠٠٥ مايو

/  تشرين الثاين  ١٧ و ١٦(اجتماع إقليمي بشأن اإلعاقة     . مقاطعة توكومان   )و(  
  ؛)٢٠٠٦نوفمرب 

حلقات عمل بشأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف سياق يـوم              )ز(  
فاقية حقـوق األشـخاص ذوي      ؛ مؤمتر عن ات   )٢٠٠٧مارس  /آذار(املرأة، مقاطعة الريوخا    

حلقـة  . اًمدينة بيونس آيرس املستقلة ذاتي     ).٢٠٠٨مارس  /آذار(اإلعاقة يف سياق يوم املرأة      
  ).٢٠١٠مارس /آذار(عمل عن املرأة واإلعاقة 

  ٧املادة     
  األطفال ذوو اإلعاقة    

 بشأن توفري احلماية الـشاملة حلقـوق        ٢٦٠٦١أعطت عملية اعتماد القانون رقم        -٧٨
  جديـداً   احلماية الشاملة لألطفال واملراهقني، دفعاً     أ واملراهقني، الذي يستند إىل مبد     طفالاأل

  . ك فيها الدولة مشاركة فعالةراسات االجتماعية الشاملة اليت تشللسيا
وُتنفذ احلماية الشاملة للحقوق من خالل آلية تشمل مجيع الوكـاالت واهليئـات               -٧٩

ولذلك، . سات الرامية إىل محاية حقوق األطفال واملراهقني      املسؤولة عن تصميم ورصد السيا    
وحيدد القانون  .  ومعزول، تنسق خمتلف الوكاالت الوطنية أنشطتها      جمزأمن توخي هنج      فبدالً
  :  ثالثة مستويات للتنفيذ على مستوى النظام هي٢٦٠٦١رقم 

ملـراهقني   األمانة الوطنية املعنية بشؤون األطفال وا      -على الصعيد الوطين      )أ(  
واألسرة هي الوكالة التابعة للجهاز التنفيذي املتخصصة يف التشريعات املتعلقـة باألطفـال             

، اللتني  ٢٦٠٦١ من القانون رقم     ٤٤ و ٤٣مبوجب املادتني    وأنشئت هذه األمانة  . واملراهقني
  مهامها واختصاصاهتا؛اً تتناوالن أيض
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ين بشؤون األطفال واملراهقني     اجمللس االحتادي املع   -على الصعيد االحتادي      )ب(  
واألسرة هو الوكالة املسؤولة عن التنسيق وبناء توافق اآلراء بشأن تصميم السياسات العامـة   

 ٤٥وأنشئ اجمللس مبوجب املـادتني      . وختطيطها وتنفيذها يف كامل أحناء مجهورية األرجنتني      
  اته؛مهامه واختصاصاً ، اللتني تتناوالن أيض٢٦٠٦١ من القانون رقم ٤٦و

 تقرر كل والية قضائية الوكالة الـيت سـتكون          -على صعيد املقاطعات      )ج(  
وجيب كذلك مراعـاة خمتلـف      . مسؤولة عن ختطيط السياسات املتعلقة باألطفال وتنفيذها      

ولكل والية قضائية هيئـات أو وكـاالت تنفـذ    . الترتيبات اليت تتم مع بلديات املقاطعات     
  .ملراهقنيسياسات حمددة تتعلق باألطفال وا

  :وفيما يلي بعض األمثلة  -٨٠
تعمل مقاطعة إنتري ريوس من خالل جملس املقاطعة املعين بشؤون األطفال             )أ(  

واملراهقني واألسرة الذي ينفذ اإلجراءات اليت هتدف إىل تعزيز االندماج االجتماعي لألطفال            
  واملراهقني؛

قاطعـة للتنميـة    وأنشأت مقاطعة سان خوان شعبة خاصة ضمن وزارة امل          )ب(  
  البشرية والنهضة االجتماعية، تفوض بدورها تنفيذ براجمها للبلديات؛

وأنشأت مقاطعة سانتا كروز مديرية ضمن أمانة التنمية البشرية واالقتصاد            )ج(  
االجتماعي التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية، اليت تنظم األنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية      

   باإلعاقة؛هبدف التوعية
وبالعمل من خالل األمانة الفرعية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، تقـوم             )د(  

بتشجيع الربامج واألنشطة اليت هتدف إىل تشجيع إدماج األطفال ذوي اإلعاقة            مقاطعة سانتا 
  يف املدارس ويف خمتلف جوانب احلياة اليومية؛ 

لفرعية املعنيـة بالـسياسات     ويف مقاطعة تيريا دل فويغو، تشارك األمانة ا         ) ه(  
املتعلقة باألطفال واملراهقني واألسرة والتابعة لوزارة املقاطعة للتنمية االجتماعية، يف اجمللـس            

  .البلدي املعين باإلعاقة واللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية باإلعاقة
ـ             -٨١ ال ويف كل مستوى من مستويات احلكومة، تصمم السياسات العامة بشأن األطف

تعزيز دور األسـرة يف متكـني األطفـال         : للمبادئ التوجيهية احملددة التالية   اً  واملراهقني وفق 
واملراهقني من التمتع حبقوقهم؛ تطبيق الالمركزية يف عمل الوكاالت املسؤولة عـن تنفيـذ              
الربامج من أجل كفالة درجة أكرب من املرونة واالستقالل الذايت والفعاليـة؛ تنـسيق إدارة               

  .كاالت احلكومية يف خمتلف املستويات وتعزيز الشبكات احمللية املشتركة بني القطاعاتالو
اإلعراب عن آرائهم حبريـة      وفيما يتعلق مبسألة ما إذا كان بإمكان األطفال واملراهقني          -٨٢

بشأن مجيع القضايا اليت هتمهم، وما إذا كانوا يتلقون مساعدة تتناسب وإعاقتهم وأعمارهم من              
  .مال ذلك احلق على قدم املساواة مع غريهم من األطفال، مت اختاذ التدابري التاليةأجل إع
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يف االعتبار ضـرورة كفالـة أن يتمتـع         اً  ، آخذ ٢٦٠٦١وحيدد القانون رقم      - ٨٣
األطفال ذوو اإلعاقة على حنو كامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف 

من املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة      اً  اإلعاقة، عدد هبا يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي       
واهلدف من هذه املبادئ التوجيهية هو محاية املـصاحل الفـضلى           . باألطفال واملراهقني 

 ٣للطفل فيما يتعلق بضمان متتعه الكامل واملتزامن حبقوقه، كما تنص على ذلك املادة              
  :من القانون

م مـن املـصاحل الفـضلى       ألغراض هذا القانون، ُيفه    -املصاحل الفضلى   "  
قوق والضمانات املعتـرف    لألطفال واملراهقني الوفاء الكامل والشامل واملتزامن باحل      

  .يف هذا القانونهلم هبا 
  :وجيب التقّيد مبا يلي  
  ؛ اعتبارياًوضع الطفل بوصفه شخصاً  )أ(  
  حق األطفال واملراهقني يف إبالغ صوهتم وأخذ آرائهم يف االعتبار؛  )ب(  
ترام إعماهلم الكامل والشخصي حلقوقهم يف أسرهم ويف الوسط         اح  )ج(  

  االجتماعي والثقايف؛
  ، ورشدهم، وقدرهتم على التمييز وخصوصياهتم األخرى؛سنهم  )د(  
حتقيق توازن بني احلقوق والضمانات املكفولة لألطفال واملراهقني          ) ه(  

  ومتطلبات املصلحة العامة؛
هي املكان الذي يقضي فيـه األطفـال        البيئة اليت يعيشون فيها، و      )و(  

  .واملراهقون ُجلّ وقتهم، يف ظل ظروف مشروعة
[....]  

حقوق ومصاحل األطفال واملراهقني وحقـوق ومـصاحل         ويف حالة تنازع    
  ."مشروعة أخرى، فإن حقوق األطفال واملراهقني هي اليت تسود

نظر عن حالتـهم     بصرف ال  -أي أن من حق األطفال      اً،  واملشاركة عامل مهم أيض     -٨٤
وأن تؤخذ تلك اآلراء يف االعتبار يف مجيع املـسائل الـيت              أن يعربوا عن آرائهم    -اخلاصة  

ويف هذا الصدد، ينص القـانون      . اعتباريني من أشخاص القانون   اً  هتمهم، باعتبارهم أشخاص  
 ٢٤وتنص الفقرة   .  على وجوب السماح لألطفال باإلعراب عن آرائهم حبرية        ٢٦٠٦١ رقم
  :لى ما يليمنه ع
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ولألطفال واملـراهقني    .للطفل احلّق يف التعبري عن آرائه ويف إمساع صوته        "  
  :احلق يف

املشاركة والتعبري حبرية عن آرائهم بشأن مجيع املسائل اليت تـؤثر             )أ(  
  فيهم واملسائل اليت هتمهم؛

  .رشدهم ومنائهم أن تؤخذ آراؤهم يف االعتبار مبا يتفق ودرجة  )ب(  
 احلق مجيع األماكن اليت يعيش فيها األطفـال واملراهقـون           ويشمل هذا "  

 ويقومون فيها بأنشطتهم، مبا يف ذلك املؤسسات العامة، واألسرة واجملتمع، فـضالً           
  ."عن البيئات االجتماعية والتعليمية والعلمية والثقافية والرياضية والترفيهية

رية عن آرائهم، وكذلك حقهم     وفيما يتعلق حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعبري حب          -٨٥
  :  على ما يلي٢٦٠٦١ من القانون رقم ١٩ و١٤يف احلرية واألمن الشخصي تنص املادتان 

  .ولألطفال واملراهقني احلق يف احلرية -احلق يف احلرية "  
  :ويشمل هذا احلق ما يلي  
احلق يف تبين أفكارهم الشخصية ومعتقـداهتم وأي شـكل مـن              )أ(  

ـ        اً  أشكال العبادة وفق   اً، لدرجة منو قدراهتم وضمن احلدود والضمانات احملددة قانون
ويف ممارسة هذا احلق بتوجيه من آبائهم أو األوصياء عليهم أو ممثليهم القانونيني أو              

  األشخاص املسؤولني عنهم؛
 داخل األسرة، سيما الاإلعراب عن آرائهم يف بيئة حياهتم اليومية،       )ب(  

  ؛واجملتمع احمللي واملدرسة
اإلعراب عن آرائهم بوصفهم مستفيدين من اخلدمات العامة، وضـمن            )ج(  

فعات أمام احملاكم والقضايا اإلدارية اليت ميكن أن تـؤثر           يسمح به القانون، يف مجيع املرا      ما
  .يف حقوقهم
ولألشخاص اخلاضعني هلذا القانون احلق يف احلرية الشخصية، دون أي قيود             

وال ُيحرمون من تلك احلرية بصورة غـري        . ظام القانوين القائم  غري القيود املثبتة يف الن    
  .تعسفاً قانونية أو
ويف حالة حرمان طفل أو مراهق من حريته الشخصية، أي وضعه يف مكان               

  ."للقوانني الساريةاً يستطيع أن يغادره مبحض إرادته، جيب أن يتم ذلك وفق ال
 بـشأن خـدمات     ٢٦٥٢٢رقـم    من القانون    ١٧عن ذلك، تنص املادة       وفضالً  -٨٦

االتصاالت السمعية البصرية على إنشاء جملس استشاري معين باالتصاالت السمعية البصرية           
نتاج مواد مسعية بصرية لألطفال واملراهقني ذوي     إومن أهداف هذا اجمللس تشجيع      . واألطفال
  ).انظر املرفق(اإلعاقة 
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ش فيها األطفال ذوو اإلعاقة، تشري      وفيما يتعلق باختالف الظروف اليت يعي     اً،  وأخري  -٨٧
  :  عدم التمييز بالعبارات التاليةأ إىل مبد٢٦٠٦١ من القانون رقم ٢٨ املادة

تنطبق أحكام هذا القانون على مجيع األطفال واملراهقني         - املساواة وعدم التمييز     أمبد  
و اللون، أو الـسّن،  على العرق، أو اجلنس، أ اً  على قدم املساواة، دون أي متييز سواء كان قائم        

اللغة، أو الدين، أو املعتقدات، أو اآلراء السياسية، أو الثقافـة، أو الوضـع االقتـصادي،                 أو
األصل االجتماعي أو اإلثين، أو القدرات اخلاصة، أو احلالة الصحية، أو املظهـر اخلـارجي       أو
  .ه القانونينيالقصور البدين، أو املولد أو أي وضع آخر للطفل أو والديه أو ممثلي أو

  ٨املادة     
  إذكاء الوعي    

 من االتفاقية، أهنت األمانة املعنية باإلعالم لدى مكتب الرئيس       ٨بأحكام املادة     عمالً  -٨٨
وتشمل عملية تطوير املفاهيم املـراد إيـصاهلا        . وضع خطط حلمالت تتعلق بتوعية اجلمهور     

  :عالمية وبثها ما يلينتاج املواد اإلإللجمهور و

  ديد املواضيعحت  -١  
الغرض األساسي للحملة خالل املرحلة األوىل هو توضيح التدابري اليت تتخذها الدولة       -٨٩

  :يف اجملاالت الثالثة التالية
  اإلعاقة والعمالة؛  )أ(  
  اإلعاقة والتعليم؛  )ب(  
  .اإلعاقة وإمكانية الوصول  )ج(  

عاقة يف هـذه اجملـاالت      مل تعد اجلهود الرامية إىل كفالة إدماج األشخاص ذوي اإل           -٩٠
الثالثة تستند إىل منوذج الرعاية االجتماعية السابق؛ بل صار ينظر إليها من زاويـة حقـوق                

كما يف   فاألشخاص ذوو اإلعاقة هلم احلق يف التعليم      . اإلنسان والنموذج االجتماعي لإلعاقة   
انيـة مـن   عة ثمبادئ توجيهية تتعلق مبجمو اً  وتتضمن اخلطط أيض  . العمل وإمكانية الوصول  

عاجل يف إطارها مواطن الضعف املترابطة مثل مسألة املرأة واألطفال ذوو اإلعاقـة             املواضيع تُ 
  .ضحايا سوء املعاملة والعنف واالستغاللاً الذين هم أيض

  عرض املسائل  -٢  
يديل األشخاص ذوو اإلعاقة، مبن فيهم ممثلو التعليم والعمالة، ببيانات يشرحون فيها              -٩١

  . اليت يتعني محايتهااحلقوق
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  حتديد األسلوب   -٣  
 البصرية شهادات يديل هبا أشخاص عـاديون، أشـخاص          -تتضمن املواد السمعية      -٩٢

ويتحدث األشـخاص   . يدرسون ويعملون وميرحون وحيبون ويغضبون مثل غريهم من الناس        
ب حمددة من   ذوو اإلعاقة يف أثناء هذه الشهادات اليت تزيد مدهتا عن دقيقة واحدة عن جوان             

ويف اخلتام، ُيدىل ببيان هنائي يتناول احلق قيد املناقشة واخلطـوات الـيت تتخـذها               . حياهتم
  .احلكومة حلماية ذلك احلق

لغرض وبعد أن أجنزت أمانة اإلعالم هذه املرحلة، فهي تعكف اآلن على إعداد مواد              -٩٣
رية الوطنية املعنيـة بإدمـاج      ية اليت ستقدمها اللجنة االستشا    فاخلدمات االستشارية واإلشرا  

  .األشخاص ذوي اإلعاقة
  :، نفذت اللجنة االستشارية الوطنية األنشطة التالية٢٠٠٨ومنذ عام   -٩٤

  طبع وتوزيع االتفاقية يف كامل أحناء اإلقليم الوطين؛  )أ(  
  نشر نص االتفاقية على موقع الوكالة على شبكة اإلنترنت؛  )ب(  
  لتدريب على تنفيذ االتفاقية يف الواليات القضائية احمللية؛نشر املعلومات وتوفري ا  )ج(  
) Todos Tenemos Derechos" ( حقوق لنا مجيعاً "بقة عنواهنا   تنظيم مسا   )د(  

يف املدارس الثانوية، وذلك للتعريف حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كما تـنص علـى              
  االتفاقية؛  ذلك

  طبع االتفاقية بطريقة بريل؛  ) ه(  
  ؛Mundo Alasركة يف متويل الشريط املعنون شاامل  )و(  
تنظيم أول حلقة عمل بشأن نشر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   )ز(  

 ٢٠٠٩أكتـوبر   /تـشرين األول  . ينيومتابعة تنفيذها، موجهة إىل املسؤولني احلكـوم      
)www.psi-gov.ar/convención (  

حلقة العمل الثانية بشأن نشر اتفاقية حقوق األشـخاص         : بصدد اإلعداد   )ح(  
  ذوي اإلعاقة ومتابعة تنفيذها، موجهة إىل منظمات اجملتمع املدين؛

املساعدة يف تنظيم حلقة دراسية بشأن االتفاقية، تركز على الشخـصيات             )ط(  
  .٢٠١٠سبتمرب /أيلول. البارزة
 بدعم من مكتب اليونيسيف يف األرجنتني وبتوجيـه  وتعكف أمانة حقوق اإلنسان،   -٩٥

اً من اللجنة االستشارية الوطنية، على إعداد كتيبات وكراسات عن االتفاقية مصممة خصيص           
  .نشر كتيبات وكراسات معّدة على طريقة بريلاً وجيري أيض. لألطفال



CRPD/C/ARG/1 

GE.11-43811 22 

ملعهد الوطين  ، نظم ا  ٢٠١٠مارس  /آذار و ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف الفترة ما بني كانون األول       -٩٦
ملكافحة التمييز وكره األجانب والعنصرية محلة إعالمية عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عنـد              

وُنفذت هذه احلملة يف احملطة الطرفية حلافالت النقل يف مدينة بيـونس            . استخدام وسائل النقل العام   
  .لى الساحلآيرس املتمتعة باحلكم الذايت ويف احملطات الطرفية يف أماكن االصطياف ع

ويف إطار هذه احلملة قامت أفرقة من املعهد الوطين ملكافحة التمييز وكره األجانب               -٩٧
وتنظم . والعنصرية بتوزيع الكراسات ومساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على شراء تذاكرهم         

  .هذه احلملة باستمرار خالل املواسم اليت يتنقل فيها الناس كثرياً
 املعهد الوطين ملكافحة التمييز وكره األجانـب والعنـصرية          عن ذلك، أنتج    وفضالً  -٩٨

مخسة أشرطة فيديو عن اإلعاقة، والسكان األصليني، واألشـخاص مـن أصـل إفريقـي،            
واملهاجرين، والالجئني، واألشخاص من ذوي امليول اجلنسية املختلفـة، وذلـك إلتاحـة             

  . فيما يتعلق هبذه القضايااملعلومات عن األنشطة اليت تقوم هبا حمافل اجملتمع املدين
وُعرض مشروع قانون يقضي بإدراج مسألة اإلعاقة يف املنـاهج الدراسـية علـى                -٩٩

ويهـدف  ). 1839D08مشروع القانون رقم    (مستوى املدارس االبتدائية على جملس النواب       
مشروع القانون إىل توعية الطالب بأمهية االندماج الكامل وبضرورة القضاء علـى مجيـع              

  .املعلومات عن احلقوق األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة ل التمييز، وكذلك توفريأشكا

  ٩املادة     
  إمكانية الوصول    

  .ما فتئت دولة األرجنتني تعمل منذ وقت طويل من أجل اعتماد التصميم العام  -١٠٠
 بشأن نظام احلماية الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة        ٢٢٤٣١وصدر القانون رقم      - ١٠١

وُعّدل . ؛ الذي يتناول الفصل الرابع منه النقل واهلندسة املعمارية املختلفني         ١٩٨١  يف عام 
 بـشأن إتاحـة إمكانيـة الوصـول         ٢٤٣١٤ بالقانون رقم    ١٩٩٤هذا القانون يف عام     

ات الصلة مبوجب  لألشخاص ذوي القدرة احملدودة على احلركة، وصدرت اللوائح املنفذة ذ         
  .٩١٤/٩٨  املرسوم رقم

 اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة بتنفيذ اخلطة           وتقوم  -١٠٢
واهلدف الرئيسي للخطة   . الوطنية املتعلقة بإمكانية الوصول لتحسني وصوهلم إىل البيئة املادية        

  .هو تعزيز االستقالل الشخصي والوصول إىل موارد اجملتمع
 أرجاء البلد وحكومة مدينة بيونس آيـرس        وتتعاون املقاطعات والبلديات يف كامل      -١٠٣

وتشترك يف هذا اجلهد مجيع الوكاالت العامة واملنظمات غري احلكوميـة           . بشأن هذه املسألة  
  .عن املهنيني، واملستخدمني واجملتمع احمللي ككل ومجعيات األشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً
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واهلدف العام من ذلك    . ليوتركز اخلطة على حتقيق التغيري على مستوى اجملتمع احمل          -١٠٤
هو حتليل القوانني على مستوى املقاطعات والبلديات ومقارنتها وإعادة صياغتها من أجـل             

 تـصبح متوافقـة مـع       أو تطويرها حىت  /تعديل قواعد البناء والتخطيط والتقسيم املوحدة و      
فالة إمكانية الوصول  القوانني الوطنية بشأن إتاحة إمكانية الوصول إىل البيئة املادية، وبالتايل ك          

  .الكامل إىل مشاريع اهلياكل األساسية ومشاريع التكنولوجيا اجلديدة
عن ذلك، سيتم صياغة خمططات املقاطعات والبلديات املتعلقـة بإمكانيـة             وفضالً  -١٠٥

الوصول وتقدميها إىل السلطات التشريعية يف املقاطعات وجمالس املدن هبدف االستفادة مـن             
فق القائمة يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك البيئات احلضرية، واملبـاين والنقـل               الربامج واملرا 
وستراعى يف ذلك اخلاصيات الفريدة اليت تتميز هبا البلدات واجملتمعات احمللية،           . واالتصاالت

بأن اهلدف من ذلك هو إتاحة فرص متكافئة لألشـخاص القـادرين علـى احلركـة       اً  علم
  .حملدودة على احلركة، وبالتايل كفالة اندماجهم الكامل يف اجملتمعواألشخاص ذوي القدرة ا

  :واألهداف املنشودة على مستوى كل من املقاطعات والبلديات هي  -١٠٦
 واللـوائح املنفـذة لـه       ٢٤٣١٤التقيد بأحكام القانون الـوطين رقـم          )أ(  

  تصاالت؛؛ وتعديل القوانني املتعلقة بالنقل العام واإلشارات واال)املرفق انظر(
اقتراح تعديالت على اللوائح املنظمة خلطط اإلسكان منخفض التكلفـة يف         )ب(  

 ٣٤/٠٥ واللوائح املنفذة للقرار رقـم       ٢٤٣١٤املقاطعات، على أساس القانون الوطين رقم       
الصادر عن األمانة الفرعية املعنية بالتوسع احلضري واإلسكان التابعة ألمانة األشغال العامة يف          

  لتخطيط واالستثمار العام واخلدمات على املستوى االحتادي؛وزارة ا
لقضائية فيما يتعلق بالوصول    دراسة احلالة وتشخيصها يف خمتلف الواليات ا        )ج(  

  .البيئة املادية وتنفيذ األعمال الالزمة إلجراء التعديالت الضروريةإىل 
 يف شكل حلقات عمل     وتنفذ اخلطة على مراحل وتشمل املتابعة على الصعيد الوطين          -١٠٧
، ويف بيونس آيرس، ويف     ٢٠٠٩وُعقدت حلقات عمل يف مقاطعة توكومان يف عام         . وطنية

   .٢٠١٠مار دل بالتا يف عام 
، ٢٠٠٨ونالت اخلطة الوطنية إلتاحة إمكانية الوصول جائزة أفضل ممارسة يف عام              -١٠٨

جملس الوزراء وأمانـة اإلدارة     وذلك فيما يتصل مبيثاق االلتزام بربنامج املواطنة الذي وضعه          
  .العامة التابعة للحكومة الوطنية

ومت اعتماد القوانني التالية لكفالة إتاحة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، على قـدم               -١٠٩
مبا يف ذلك من خالل استخدام اإلشارات الدالة على         (املساواة مع اآلخرين، إىل البيئة املادية       

مبا يف ذلك   (وإىل خدمات النقل، واملعلومات واالتصاالت      ،  )االجتاهات وعالمات الطرقات  
ـ  ، وإىل سائر املرافق واخلدمات املفتوحة أو      )تكنولوجيات ونظم املعلومات واالتصاالت     يتال

  :توفرها الكيانات اخلاصة للجمهور، يف كل من املناطق احلضرية والريفية



CRPD/C/ARG/1 

GE.11-43811 24 

  ؛)١٩٨١(وي اإلعاقة ، بشأن احلماية الشاملة لألشخاص ذ٢٢٤٣١القانون رقم   )أ(  
، بشأن توفري إمكانية    ٢٢٤٣١، املعدل للقانون رقم     ٢٤٣١٤القانون رقم     )ب(  

  ؛)١٩٩٤(الوصول لألشخاص ذوي القدرة احملدودة على احلركة 
 مـن القـانون     ٢٢ و ٢١ و ٢٠، واللوائح املنفذة للمواد     ٩١٤/٩٧املرسوم رقم     )ج(  

  ؛)١٩٩٧ سبتمرب/ أيلول١١اجلريدة الرمسية،  (٢٤٣١٤ املعدلة بالقانون رقم ه، بصيغت٢٢٤٣١ رقم
  ؛٤٦٧/٩٨املرسوم التنفيذي الوطين رقم   )د(  
  ، بشأن النقل الربي اجملاين لألشخاص ذوي اإلعاقة؛٢٥٦٣٥القانون رقم   ) ه(  
، بشأن متطلبات احلصول على احلـق يف حريـة          ٣٨/٢٠٠٤املرسوم رقم     )و(  

  ؛ )٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٢ة الرمسية، اجلريد(السفر بواسطة خمتلف وسائط النقل 
. ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٦، أمانة النقل،    ٤١٧/٢٠٠٣القرار رقم     )ز(  

  ؛دد احلد األدىن من تواتر اخلدماتوحي
 ١١. ( الوصول إىل اخلدمات السياحية    مكانيةإن  أ بش ٢٥٦٤٣القانون رقم     )ح(  

 كـانون   ١٦ (٢، املـادة    ١اب  ، الب ٢٥٩٩٧املفصل بالقانون رقم    ). ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
  ؛)٢٠٠٤ديسمرب /األول

.  البـصرية  -، بشأن خدمات االتصاالت السمعية      ٢٦٥٢٢القانون رقم     )ط(  
   بشأن احملتوى؛٧١ املادة ، إمكانية الوصول؛٦٦ املادة

، الذي حيـل    ٢٠١٠أغسطس  / آب ١١، املعتمد يف    ٢٦٦١٩القانون رقم     )ي(  
، يشترط يف أي دعوة لتقدمي عطاءات أو إبرام عقـد           ١٣٠٦٤  من القانون رقم   ٤حمل املادة   

مباشر إلجناز مشروع من مشاريع األشغال العامة أن تنص على أن يتضمن ذلك املـشروع               
  .إزالة احلواجز املعمارية اليت من شأهنا أن حتد من إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة

  النقل    
انية الوصول املادي واالقتصادي لوسـائل النقـل،        منذ أن دخلت اللوائح املتعلقة بإمك       -١١٠

واللجنة الوطنية املعنية بتنظيم النقل، وهي هيئة مستقلة ضمن أمانة النقل التابعة لوزارة التخطـيط               
االحتادي واالستثمار واخلدمات العامة، تضطلع باملسؤولية عن رصد النقل الربي علـى الـصعيد              

  .جنة اللوائح وتفرض العقوبات على اجلهات املخالفةوتنفذ هذه الل. الوطين واإلشراف عليه
  :٢٠١٠-٢٠٠٨وُنفذت التدابري التالية خالل الفترة   -١١١

 اللجنة الوطنية املعنيـة بتنظـيم       ، اعتمدت ١٦٦٧/٠٨مبوجب القرار رقم      )أ(  
للنظر يف املطالبات الناشئة عن عدم امتثال شرط تـوفري النقـل اجملـاين              اً  جراء موجز إالنقل  
  خاص ذوي اإلعاقة؛لألش
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جراء اتصاالت مع أمناء املظامل، واللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدماج          إ  )ب(  
األشخاص ذوي اإلعاقة، ودائرة التأهيل الوطنية وسائر الوكاالت املعنية باملـسألة، وذلـك             

  هبدف القيام بعمل مشترك من أجل محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛
ات إىل متعهدي النقل خالل عطليت الشتاء والصيف إلحاطتهم توجيه تعميم   )ج(  

 الواردة  ٢٥٦٣٥باإلجراءات املوجزة اجلديدة، وتذكريهم باللوائح املنفذة للقانون رقم         اً  علم
، وحثهم على الوفاء بالتزاماهتم مبوجب القوانني اجلديـدة لتفـادي          ٣٨/٠٤يف املرسوم رقم    

  املنازعات يف مكاتب بيع التذاكر؛
فرض غرامات مشددة يف حاالت عدم االمتثال لشرط توفري النقل اجملـاين              )د(  

  لألشخاص ذوي اإلعاقة؛
إنشاء فريق عامل تابع للوكالة يتكون من ممثلني لقطاع النقل ملناقـشة مـسألة                ) ه(  

  األشخاص ذوي اإلعاقة وحتسني األنظمة هبدف إزالة احلواجز املانعة من الوصول إىل وسائل النقل؛
وجيري النظر يف اقتراح يتعلق بتحسني الوصول املادي لوسائل النقل املتجه             )و(  

  إىل األماكن البعيدة؛
اختاذ إجراءات شخصية مباشرة بشأن مجيع شكاوى مستخدمي وسـائل            )ز(  

  النقل املتعلقة مبشاكل الوصول؛
جيري النظر يف اقتراح يتعلق بتحسني نوعية اخلدمات املقدمة لألشـخاص             )ح(  

  .إىل أماكن بعيدةاً  اإلعاقة الذين يرغبون يف احلصول على تذاكر سفر جمانذوي
وإذا نشأت مـشكلة تتعلـق باسـتخدام        . بسجل للشكاوى اً  وحتتفظ اللجنة أيض    -١١٢
رقـم  (خدمات العمالء   جمانية، بإمكان الشخص املعين االتصال باللجنة على عنوان          تذكرة

 Apartado Especial Gratuito No. 129 (C1000WAB)،٠٨٠٠-٣٣٣-٠٣٠٠اهلــاتف 

Correo Central and www.cnrt.gov.ar(.  
يوضح مرافق النقل الرئيسية املتاحة لألشـخاص ذوي        اً  ويشمل مرفق هذا التقرير خمطط      -١١٣

وختضع هـذه املرافـق     . اإلعاقة واألشخاص ذوي القدرة احملدودة على احلركة، حسب احلاالت        
  . على جدول يف مرفق هذا التقرير يلخص املعلومات ذات الصلةوميكن االطالع. للرصد بانتظام

األشخاص علـى الكراسـي   هزة بأرضية منخفضة لتيسري صعود   وهناك مركبات جم    -١١٤
ويتوفر فيها حيز توضع فيه الكراسي املتنقلة وممرات للدخول، كمـا ميكـن       . املتنقلة ونقلهم 

  .تعديل مستوى االرتفاع لتيسري دخول الركاب
  :كما يتبني من اجلدول التايل فقد زيد يف عدد وحدات النقل امليسرةو  -١١٥
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التغيريات يف عدد وحدات النقل احلضري العام العاملة امليسرة لألشخاص ذوي اإلعاقة،                
  حسب السنة

 كانون  ٣١ من   اعتباراً(السنة  
 XX ديسمرب،/األول

وحدات النقل امليسرة لألشخاص    
  السنويةالزيادة ذوي اإلعاقة املستخدمة

النسبة املئوية من   
 الوحدات امليسرة

٠٫٢  ١٤ ١٩٩٧ 

٦ ٥٦٨ ٥٨٢ ١٩٩٨ 

١٠ ٣٧٦ ٩٥٨ ١٩٩٩ 

١١ ١٦٣ ١٢١ ١ ٢٠٠٠ 

١٣ ١٢٨ ٢٤٩ ١ ٢٠٠١ 

١٤ ١١ ٢٥٩ ١ ٢٠٠٢ 

١٤ ٣٥ ٢٩٤ ١ ٢٠٠٣ 

١٦ ٢١٠ ٥٠٤ ١ ٢٠٠٤ 

١٩ ٢٣٢ ٧٣٦ ١ ٢٠٠٥ 

٢٧ ٨٢٦ ٥٦٢ ٢ ٢٠٠٦ 

٣٨ ٠٣٦ ١ ٥٩٨ ٣ ٢٠٠٧ 

٤٩ ١٩٥ ١ ٧٩٣ ٤ ٢٠٠٨ 

٥٩ ٨٦١ ٦٥٤ ٥ ٢٠٠٩ 

٦٥ ٦٣٦ ٢٩٠ ٦ ٢٠١٠ 

وكما ميكن مالحظة ذلك، فقد بلغ عدد الوحـدات امليـسرة يف تـاريخ هـذا                  -١١٦
ات األسطول املـستخدم يف      يف املائة من جمموع عدد وحد      ٦٥ وحدة، أي    ٦ ٢٩٠ التقرير

  ). وحدة نقل٩ ٦٣٥(ري العام ضالنقل احل
  . توقعات السنوات القليلة املقبلةوتشري األرقام التالية إىل  -١١٧

  

 النسبة املئوية من الوحدات املُيَسرة
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  :وميكن استخالص النتائج التالية من األرقام الواردة أعاله  -١١٨
ـ    قد حدد جدوالً   ٤٦٧/٩٨على الرغم من أن املرسوم رقم         )أ(   يتـضمن  اً  زمني

  ؛إضافة وحدات ميسرة تدرجيياً) ٢٠٠٠-١٩٩٨( صرامة، مت خالل املرحلة األوىل مواعيد أكثر
عدد قليل فقـط مـن الوحـدات        (اً  أثري األزمة االقتصادية واضح   كان ت   )ب(  
، وذلـك   ٢٠٠٣ وعام   ٢٠٠٢، كما ُعلّق برنامج إضافة وحدات ميسرة بني عام          )اجلديدة
  ؛٦/٠٣ ورقم ٣/٠٢ بقراري أمانة النقل رقم عمالً

، انتعش القطاع بقوة، كما ازدادت االستثمارات يف        ٢٠٠٥وابتداء من عام      )ج(  
، ٢٠٠٤-٢٠٠٠خالل الفترة   اً  وقد اخنفضت تلك االستثمارات كثري     (ت النقل أسطول مركبا 

  ؛)٢٠٠٣ وعام ٢٠٠١سيما بني عام  ال
لذوي اإلعاقـة   اً  ومن املقدر أن يصبح كامل أسطول النقل احلضري ميسر          )د(  

  . إذا استمر النهج احلايل٢٠١٣حبلول هناية عام 
 القضائية االحتادية هي اليت ُتدار مبقتضاها ألن الواليةاً وهذا أمر هام بوجه خاص نظر   -١١٩

 وأنه ينفذ خطة شاملة إلضافة وحدات ُميسرة لألشخاص ذوي القدرة           سيما الشؤون البلد،   
وعند . احملدودة على احلركة، مبن فيهم مستخدمي الكراسي املتنقلة، يف شبكة النقل احلضري           

 حـافالت   ١٠من بني كل     افالتكتابة هذا التقرير، زاد عدد احلافالت امليسرة عن ست ح         
تعمل ضمن الوالية القضائية، وذلك على عكس ما عليه احلالة يف بقية أحناء البلد حيث تقل                

  . يف املائة٥نسبة الوحدات امليسرة عن 
واملركبات اليت تتوفر فيها هذه اخلدمات أكثر متانة من املركبـات املـستخدمة يف                -١٢٠

الخنفاض سعرها وتكاليف صيانتها وجتهيزها مبحرك أمامي       اً  رونظ .الوالية القضائية االحتادية  
  .ونوابض لولبية وناقل سرعة يدوي فهي أكثر كفاءة وصالبة من املركبات األخرى

وخالصة القول أن القطاع قد شهد خالل السنوات القليلة املاضية، على الـصعيد               -١٢١
 التاليـة، تنـاهز     األساسية الفنية   االحتادي، استثمارات يف املركبات ذات احملرك باملواصفات      

  : مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٧٠٠قيمتها اإلمجالية 
  حافالت ذات أرضية منخفضة؛   )أ(  
  عن رصيف املشاة؛اً  سنتيمتر٤٠فضاء عرضه  يفصلها  )ب(  
  هبا مكانان خمصصان للكراسي املتنقلة؛  )ج(  
  ؛ اًاجلزء اخللفي من املركبة ينخفض آلي  )د(  
  مدرج صعود ملستعملي الكراسي املتنقلة؛  ) ه(  
  ناقل آيل للسرعة؛  )و(  
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  نوابض تعمل باهلواء املضغوط؛  )ز(  
  جمهزة مبحرك خلفي؛  )ح(  
  .نظام أمان للتحكم يف فتح األبواب  )ط(  
قرار أمانة  ( بعد آخر تعليق للجدول الزمين       ٤٦٧/٩٨وإلنفاذ االمتثال للمرسوم رقم       -١٢٢

فرض حظر كامل على املركبـات      : اللجنة قاعدة بسيطة وفعالة    ، طبقت )٦/٠٣النقل رقم   
 املنخفضة لتيسري ركوب األشـخاص ذوي القـدرة         األرضيةاجلديدة اليت ال تستويف شرط      

يعـودا   مل" الغرامة"و" عدم االمتثال "وبعبارة أخرى، فإن املصطلحني     . احملدودة على احلركة  
  .ور أصالًينطبقان ألن انتهاك هذه القاعدة حمظ

ويف هناية كل سنة، ُتسحب بصورة تلقائية مجيع الوحـدات الـيت تنتـهي مـدة                  -١٢٣
  .استخدامها القصوى املسموح هبا، من أساطيل مجيع الشركات صاحبة االمتياز

عدد مركباهتا،  اً  ويف هذا الصدد، فإذا مل جتدد الشركة أسطوهلا، سوف يتقلص كثري            -١٢٤
 كما يقضي بذلك القانون، فتصبح يف هناية املطـاف غـري            نتيجة لسحب الوحدات القدمية   

ويف هذه املرحلة، يصبح بإمكان السلطات      . مؤهلة للحصول على ترخيص لتشغيل املركبات     
  .املختصة سحب ترخيص الشركة املعنية

ويتم رصد اإلجراءات العامة من خالل اإلحصاءات املتعلقة بالشكاوى املقدمة، كما           -١٢٥
ويف هذا الصدد، اخنفض عدد الـشكاوى املتعلقـة         . دول الوارد يف املرفق   يتبني ذلك من اجل   

 شـكوى يف    ٤٠٠ إىل   ٢٠٠٥ شـكوى يف عـام       ١ ٠٦١خبدمات النقل احلضري مـن      
 شـكوى يف    ٣ ٧٢٧، أما الشكاوى املتعلقة بالنقل بني املدن فقد اخنفضت من           ٢٠١٠ عام
  .٢٠١٠ شكوى يف عام ٥٢٧ إىل ٢٠٠٥ عام

 ذلك، فإن املمارسات احلالية املتبعة يف جمـال حجـز املقاعـد يف              وعلى الرغم من    -١٢٦
حافالت النقل لألشخاص ذوي اإلعاقة قد أسفرت عن خالفات حادة إىل درجة أنه أصـبح      

تباينات كثرية يف كل من اللوائح الواجبـة        ووهناك تناقضات   . من الضروري إصالح النظام   
فإن االختالفات يف أساليب منح الـشهادات       التطبيق والعمليات نفسها، وعلى سبيل املثال،       

ما ترفض شركات النقل مـنح االمتيـازات        اً  وغالب لذوي اإلعاقة تشكك يف مدى صحتها؛     
لذوي اإلعاقة بسبب شكها يف صحة الشهادات املمنوحة هلم، أو ألن الشركات ال ختصص              

ذاكر من شـركة  ُيحول الطلب على التاً  أماكن يف مركباهتا لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ وأحيان      
إىل أخرى، مما ينشأ عنه عبء مفرط على بعض الشركات أو السماسرة؛ وهناك نقـص يف                
موظفي خدمات العمالء املتدربني الذين تتوفر فيهم شروط العمل، باإلضافة إىل عدم تـوفر              

ما يضطر املسافرون إىل البحث عن حلول ملشاكلهم متـنقلني مـن           اً  أجهزة االتصال؛ وغالب  
وهذه الصعوبات ال تؤثر يف املسافرين ذوي اإلعاقـة     . آخر حوايل احملطات الطرفية   مكان إىل   

  .فحسب، بل تؤثر كذلك يف أصحاب املصلحة اآلخرين
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ا اللجنة غري كافية، ذلك أنه ال تدابري الرقابة الراميـة إىل            هتوقد تبني أن اإلجراءات اليت اختذ       -١٢٧
لومات وال فرض الغرامات املتكررة أدى إىل إزالة املـشاكل          وال نشر املع  اً  إنفاذ اللوائح السارية حالي   

  .اليت يواجهها ذوو اإلعاقة عندما حياولون احلصول على االمتيازات اليت مينحهم إياها القانون
 ملا تتسم به املسائل املطروحة من تعقيد باإلضافة إىل املشاكل املـشار إليهـا               ونظراً  -١٢٨

مجيع أصحاب املصلحة   اً  وينكب حالي . ن حلول بديلة  أعاله، أصبح من الضروري البحث ع     
  .يف حماولة للتوصل إىل حل عملي ودائماً على العمل مع

ويف هذا الصدد، أقُترح إنشاء مركز حلجز التذاكر لألشخاص ذوي اإلعاقة، مـع               -١٢٩
ن أومن ش . احلاليةمراعاة احلاجة إىل نظام موحد إلصدار التذاكر اجملانية وتبسيط اإلجراءات           

ذلك أن ييسر على املستفيدين احلصول على تذاكرهم، كما يكفـل توزيـع املـسؤوليات               
  .بإنصاف بني مجيع املشغلني

واشتركت يف تقدمي هذا االقتراح املنظمات املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة، واللجنة             -١٣٠
 االستشارية الوطنية املعنية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ووكـاالت حكوميـة أخـرى،            

ويف مشاركة مجيع اجلهـات     . وشركات أعمال من قطاع النقل ومنظمات من اجملتمع املدين        
صاحبة املصلحة يف هذا املشروع ضمان حلصول املواطنني من ذوي اإلعاقة على حقـوقهم              

وهكذا ال يستفيد من السفر     . وتوزيع املستحقات والتحقق من صحة الوثائق املطلوبة بشفافية       
  .له ذلكاجملاين سوى من حيق 

وسيتم إعداد السجالت والتفاصيل الالزمة األخرى . وسينفذ هذا النظام على مراحل     -١٣١
للمشروع النهائي من أجل تشغيل نظام احلجز اآليل وبالتايل تفادي التعقيـدات يف جتهيـز               

وسيصبح من املمكن عندئذ تطبيق إجراءات السالمة للقضاء على . عمليات احلجز اإللكتروين
  .تذاكر وإساءة استعماهلاتزييف ال
وإلمتام نظام التشغيل اآليل، مت اقتراح أساليب أخرى لتيسري وصـول املـستخدمني               -١٣٢

إىل أن ينتهي ترحيل    اً  وسيستمر العمل بنظام احلجز احلايل مؤقت     . الذين حيتاجون إىل املساعدة   
  .البيانات املتعلقة جبميع املستفيدين إىل النظام اجلديد

لنظام شكل برنامج إلكتروين حلجز التذاكر يستخدم استمارات إلكترونية         وسيأخذ ا   -١٣٣
  .هلا مركز قانوين مماثل للمركز القانوين لإلقرار الكتايب املشفوع بيمني

  الوكاالت االحتادية األخرى    
، تعـديالت لكفالـة   ٩تنفذ الوكاالت االحتادية، يف إطار االمتثال ألحكام املـادة       -١٣٤

  .ي اإلعاقة، كما توفر التدريب على االستخدام الصحيح هلذه املرافقوصول األشخاص ذو
واعتمدت وزارة الداخلية استراتيجية لتحديد العوائق واحلواجز الـيت حتـول دون              -١٣٥

  ).انظر املرفق(الوصول، وإزالتها 
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ونظمت الوزارة، ضمن تدابري أخرى، دراسة استقصائية مشلت مراكـز ومؤسـسات              -١٣٦
.  مؤسسة تعليمية وجمتمعية واجتماعية    ١١ ٠٠٠ وضعت متغريات ملراقبة الوصول يف       مث. االقتراع

ومتت منهجة وحتليل النتائج باالقتران مع نظام اإلبالغ والرصد والتقييم للربامج االجتماعية، الذي             
وأحيلت النتائج إىل السلطات يف املقاطعـات       . يطبقه اجمللس الوطين لتنسيق السياسات االجتماعية     

احملاكم االنتخابية على املستوى االحتـادي وعلـى        (وإىل موظفي االنتخابات    ) حلكام والوزراء ا(
  ).انظر املرفق(لتستفيد منها يف صنع القرارات وتصميم االستراتيجيات ) مستوى املقاطعات

ويف حماولة لضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل البيئات املادية، اختذت أمانة              -١٣٧
هليئة االحتادية خلدمات االتصاالت السمعية البصرية الترتيبات الالزمـة لـتمكني           اإلعالم وا 

املؤسسات اإلذاعية والتلفزية من إدخال التحويرات الضرورية على مرافقها بإضافة مـدارج            
وقامت حمطة التلفزيـون    . منحدرة وتيسري وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل دورات املياه        

  .ء التعديالت الالزمة لتيسري الدخول إىل حمطة البث التابعة هلا، بإجرا٧القناة ، العامة
، اقترحت أمانة اإلعالم، بصفتها     الوصول إىل االتصاالت والتكنولوجي   وفيما يتعلق با    -١٣٨
يف جلنة جمتمع املعلومات، إدراج األهداف املتعلقة بإمكانية الوصول يف خطـة عمـل            اً  عضو

سان سـلفادور،   ،  )eLAC2010 (نية ومنطقة البحر الكارييب   جمتمع املعلومات يف أمريكا الالتي    
  : ومن بني األهداف اليت مت اقتراحها واعتمادها ما يلي .٢٠٠٨فرباير /شباط

تشجيع وتعزيز نوعية تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت،       " - ١١اهلدف    )أ(  
صاالت هبـدف  مع كفالة استدامة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل مرافق املعلومات واالت     

حتقيق االندماج االجتماعي والتعليمي والثقايف واالقتصادي احلقيقي جلميع فئـات اجملتمـع            
  ؛" الفئات لضعيفةسيما الو

تشجيع وضع سلة أسعار خاصة ذات حمتوى مالئـم مـن         " - ٢٢اهلدف    )ب(  
جملتمعات مبا يف ذلك، كبار السن، واألطفال، وا      اً،  اخلدمات الرقمية للفئات الضعيفة اجتماعي    

الريفية، والسكان األصليني، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والعاطلني عن العمـل، واملـشردين            
  ؛"عليهماً واملهاجرين، وليس حصر

تشجيع وإنشاء العمل من بعد والعمالة املتنقلـة وأشـكال      " - ٥٧اهلدف    )ج(  
مبـن  اً، ضـعف  لصاحل أشد الفئات سيما الالعمالة األخرى عن طريق الشبكات اإللكترونية،     

، وبرامج  )الربجميات واخلدمات الرقمية   (فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، بتوفري املعدات املالئمة      
واإلبقاء على الفريق العامل املعين بالعمل من بعد حىت         . التدريب املعتمدة والتحقق من اخلربة    

ـ             ع إطـار   يتسىن تقدمي مقترحات تتعلق باألساليب اليت ميكن التوصل على أساسها إىل وض
  ."معياري وإداري يشمل آلية لتسوية املنازعات

وخطة العمل املتعلقة مبجتمع املعلومات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب              -١٣٩
ر الكـارييب   حية ألمريكا الالتينية ومنطقة الب    هي مبادرة تنسقها اللجنة االقتصاد     ٢٠١٠ لعام

   .٢٠٠٥وبلدان املنطقة منذ عام 
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 عامالًاً  نشأ اجمللس االستشاري لشبكة التلفزيون األرضية الرقمية يف األرجنتني فريق         وأ  -١٤٠
وسيعمل الفريـق   .  البصرية -عن اهليئة االحتادية خلدمات االتصاالت السمعية         يشارك فيه ممثالً  

ة الوصول، وينظر يف املسائل الفنية املتعلقة بشبكة التلفزيون األرضية الرقمي          على حتسني إمكانية  
  . من قانون خدمات االتصاالت السمعية البصرية٦٦من أجل حتقيق االمتثال ألحكام املادة 

وعملت أمانة اإلعالم التابعة ملكتب الرئيس على تطوير املواقـع احلكوميـة علـى                -١٤١
اإلنترنت، مبا يف ذلك املوقع الرمسي ملقر احلكومة حىت تكون ممتثلة للمبادئ التوجيهية املتعلقة              

نية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اإلنترنت اليت وضعها احتاد الـشبكة العامليـة،              بإمكا
وهي ُتصنف من الدرجة ألف فيمـا يتعلـق         ). W3C-WAI(ومبادرة الوصول إىل اإلنترنت     

بالتأكد من صحة املبادئ التوجيهية املتعلقة بالوصول إىل حمتوى املواقع الـشبكية وكـذلك              
 وصفحات األمنـاط    XHTML 1.0لنص الفائق القابلة للتمديد     الـتأكد من صحة لغة رقم ا     

  ).انظر املرفق (CSSاالنسيابية 
وتقوم أمانة االتصاالت يف وزارة التخطيط االحتادي واالستثمار واخلـدمات العامـة              -١٤٢

بتنفيذ مشروع توفري الدعم التكنولوجي لذوي اإلعاقة، الذي أنشئ هبدف دعـم اسـتخدام              
ات واالتصاالت ونشرها كأداة لتحقيق االندماج االجتماعي مـن خـالل           تكنولوجيا املعلوم 

  .التدريب والنشر والبحث والتطوير يف جمال الوصول، واملعايري الشبكية والتكنولوجيا املساعدة
وخالل هذه املرحلة، تركز أمانة االتصاالت على نشر املعلومات بشأن الوصول إىل              -١٤٣

واهلدف . على إقامة اتصاالت مع الوكاالت املعنية باإلعاقة      الشبكة، وتشجع يف الوقت نفسه      
من ذلك هو حتديد جهات مطورة جديدة، مثل اجلهات مقدمة خـدمات الـدعم الـتقين                

  .والتكنولوجي، ومصّممي الرباجميات، واجلامعات ومؤسسات البحث املعنية هبذه املسألة
عاقة هو نشر املعلومـات     تقدمي الدعم التكنولوجي لذوي اإل     والغرض من مشروع    -١٤٤

  .بشأن الوصول إىل اإلنترنت، وتشجيع إقامة اتصاالت مع الوكاالت املعنية بقضايا اإلعاقة
  : ويف إطار هذا املشروع، ُنفذت أنشطة منها  -١٤٥

  توسيع نطاق نشر أساليب وتكنولوجيات اإلدماج عن طريق شبكة اإلنترنت؛  )أ(  
املؤمترات اليت تتناول موضوع الوصـول،      املشاركة يف احللقات الدراسية و      )ب(  

  وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلدماج؛
توفري التدريب واملعلومات بشأن إمكانية الوصول إىل املواقع الرمسيـة            )ج(  

  اإلنترنت؛  على
تقدمي اإلرشاد بشأن املعايري الشبكية املتعلقة بـاملواقع الرمسيـة وغـري              )د(  

  احلكومية وتطويرها؛
  االتصال جبمعيات اجملتمع احمللي املعنية بقضايا اإلعاقة؛  ) ه(  
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االتصال باالحتاد األورويب التابع الحتاد الشبكة العاملية؛ وأمانة االتـصاالت           )و(  
علقة بالوصول إىل   هي عضو يف فريق مراجعي الترمجة اإلسبانية للمبادئ التوجيهية اجلديدة املت          

  ؛2.0 (WCAG)حمتوى الشبكة 
 Civitas 2دمي املشورة بشأن إمكانية الوصول إىل شبكة اإلنترنت ملشروع          تق  )ز(  

، منحت املؤسسة اإلسبانية التابعة     ٢٠٠٩ويف عام   ). برنامج وطين يتعلق مبجتمع املعلومات    (
 بوصفها املوقع   TAW ٢٠٠٩ألمانة االتصاالت جائزة     ملركز معلومات تكنولوجيات احلفظ   

  ؛www.tawdis.net/premios/premiados/?lang=es اإلسباين األمريكي األيسر وصوالً
املشاركة يف اللجنة الفنية التابعة للجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدمـاج             )ح(  

  األشخاص ذوي اإلعاقة؛
تصميم وتطوير وصيانة املواقع امليسرة لغرض تقـدمي الـدعم التكنولـوجي            )ط(  

ــة   ــة باإلعاق ــشاريع املتعلق ــة  )www.atedis.gov.ar(للم ــا احمللي ــز التكنولوجي ، ومراك
)www.ctc.gov.ar ( والربنامج الوطين جملتمع املعلومات)http://www.psi.gov.ar(؛  

تصميم وتطوير وصيانة موقع ميسر بشأن اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي             )ي(  
  ؛)www.atedis.gov.ar/convencion/convencion_.html#%281%29(اإلعاقة 

حقوق  ر وصيانة موقع ميسر حللقة العمل األوىل بشأن نشر اتفاقية         تصميم وتطوي   )ك(  
  ؛)www.psi.gov.ar/convencion (٢٣٦٧٨األشخاص ذوي اإلعاقة ومتابعة تنفيذها، القانون رقم 

تصميم وتطوير وصيانة موقع ميسر حللقة العمل الثانية بشأن نشر اتفاقيـة              )ل(  
  ؛ )www.psi.gov.ar/convencion2 (حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومتابعة تنفيذها

إجراء حبوث بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت لغـرض التعلـيم             )م(  
وجتميـع  . وتنظيم دورات تعليمية لفائدة مدرسي الطالب ذوي اإلعاقة وتدريبـهم  . الشامل
  ). http://wikipsi.wikispaces.com( مع مواد للتدريس على اإلنترنت Wikiصفحة 
 مالحظة أن احلكومة االحتادية تنفذ إجراءات يف جمـال إتاحـة            ، جتدر أيضاً  رياًوأخ  -١٤٦

وتقوم الدائرة الوطنية إلعادة التأهيل، يف إطار اتفاق تعاون تقـين           . إمكانية الوصول للسياحة  
بتنفيذ برنامج عن الوصول    ) أصبحت اآلن وزارة السياحة   (وأمانة السياحة     وزارة الصحة  بني

، نشرت الدائرة   ٢٠٠٨ويف عام   . افق السياحية، يوفر التدريب لقطاع السياحة     الكامل إىل املر  
 Directrices de Accessibilidad" ول إىل املرافق السياحية وعنوانهدليل املبادئ التوجيهية للوص

en Alojamientos Turísticos y Guía de Autoevaluación" .  
 هبدف كفالة الوصول الكامل إىل املرافق       وصدر هذا الدليل يف إطار االتفاق، وذلك        -١٤٧

السياحية لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي القدرات احملدودة على احلركـة            
  .وكذلك كبار السن
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  ١٠املادة     
  احلق يف احلياة    

ويتناول الكتاب الثـاين املتعلـق      . تعترف قوانني األرجنتني باحلق يف احلياة وحتميه        -١٤٨
 العنوان األول من القانون اجلنائي بشأن اجلرائم ضد األشخاص، جرمييت القتل            باجلرائم، حتت 
  .ويف كلتا احلالتني، يهدف القانون إىل محاية حياة كل فرد دون متييز. واإلجهاض

ومل تسجل ممارسات عادية تتعلق باحلرمان التعسفي من احلياة ضـد األشـخاص               -١٤٩
  .اإلعاقة ذوي
 جلميع األطفال واملراهقني احلق يف احلياة،       ٢٦٠٦١لقانون رقم    من ا  ٨وتكفل املادة     -١٥٠

  .ويف احلماية ويف العيش حياة هنيئة، والتمتع باحلياة

  ١١املادة     
  حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية    

لتقدمي املـساعدة يف حـاالت الطـوارئ        اً  مالئماً  تطبق مجهورية األرجنتني نظام     -١٥١
ة اخلوذ البيضاء، وهي مبادرة اقترحتها األرجنتني واعتمدهتا اجلمعية         هناك جلن ،  أوالً. اإلنسانية

وهناك منوذج  . ١٩٩٨ ومنظمة الدول األمريكية يف عام       ١٩٩٤العامة لألمم املتحدة يف عام      
للتعاون بني البلدان يتلقى املساعدة املالية من اجملتمع الدويل ويعمل يف شـكل فـرق مـن                 

  ).٥٦/٢٠٠١ و٣٧٩/٩٥ و١١٣١/٩٤املراسيم (املتطوعني 
ويضطلع املسؤولون يف جلنة اخلوذ البيضاء مبهام دبلوماسية ويقيمون اتصاالت مـع              -١٥٢

ويقوم املوظفون الفنيون بتصميم املشاريع وتقييمها، واختيار       . احلكومات واملنظمات الدولية  
  .املتطوعني واملوظفني الالزمني لتنفيذ البعثات يف امليدان واإلشراف عليها

واهلدف من هذه املشاريع هو االستجابة لألزمات وحاالت الطوارئ واملساعدة يف             -١٥٣
وميكن أن تكون هذه األعمال ذات طابع متعدد األطراف أو ثنائية حبسب            . اإلعمار والتنمية 

  .االحتياجات اليت يعرب عنها اجملتمع الدويل وحبسب طلبات الدول
وتشمل مـوظفني   . ني حتددهم وختتارهم اللجنة   وتتكون أفرقة اخلوذ البيضاء من متطوع       -١٥٤

  .وملتزمني بتقدمي خدمات بروح مهنية ونكران للذاتاً يقدمون املساعدة وخرباء مدّربني جيد
وتستلزم حاالت الطوارئ واألزمات املعقدة استخدام أفرقة متعددة التخصـصات            -١٥٥

  .ية واملساعدة للضحايامتفوقة يف خمتلف التخصصات، قادرة على تقدمي أرفع درجات الرعا
وتقوم املديرية العامة للدفاع املدين التابعة لوزارة الداخلية بدور رئيسي على الصعيد              -١٥٦

  .فتشرف عليها منظمات تابعة للبلديات الوطين، وعلى صعيد املقاطعات، أما جهود اإلغاثة
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 التنسيق بـني    ويوفر نظام الدفاع املدين احلماية للسكان باتباع هنج حديث يتضمن           -١٥٧
الوكاالت العامة واخلاصة لتقدمي املساعدة يف حاالت الطوارئ الناشئة عن الرتاعات املسلحة            

الزالزل، واحلوادث املتعلقة بـالطقس،     (وغري ذلك من األسباب، سواء كانت طبيعية أم ال          
ا من خالل يت ال ميكن التحكم فيه ال،)خلإوالفيضانات، واحلرائق، واألوبئة، واألمراض املعدية 

واهلدف من ذلك هو وقاية اجملتمعات احمللية مـن         . القنوات العادية للخدمات العامة واخلاصة    
  .آثار الكوارث والتخفيف من حدهتا ومعاجلتها

ويعتمد نظام الدفاع املدين على املتطوعني من رجال مكافحة احلرائق الذين يعملون              -١٥٨
املساعدة عنـد حـدوث أي       لتقدمياً  دون دوم بإخالص وتفان يف كل والية قضائية واملستع      

  .كارثة أو حالة طوارئ
ملكتب املراقب االحتادي لرجـال      ومدينة بيونس آيرس املتمتعة باحلكم الذايت تابعة        -١٥٩

  .إطفاء احلرائق، وهو شعبة تابعة للشرطة االحتادية يف األرجنتني
اية وسالمة األشـخاص ذوي     ومن التدابري اليت اعتمدهتا الدول األطراف لكفالة مح         -١٦٠

  .اإلعاقة اإلجراءات املتعلقة بإدراجهم يف بروتوكوالت الطوارئ الوطنية
ويف حاالت الكوارث، تعترب مجهورية األرجنتني األشخاص ذوي اإلعاقة فئة ضعيفة             -١٦١

. بوجه خاص، إىل جانب الفئات األخرى املعرضة للخطر مثل النساء وكبار السن واألطفال            
تور على ضرورة محاية األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب التعديالت املعتمـدة يف            وينص الدس 

 بوجه خاص على أن جمللس الشيوخ سلطة سن         ٧٥ من املادة    ٢٣وتنص الفقرة   . ١٩٩٤ عام
القوانني وتعزيز التدابري اإلجيابية لضمان املساواة احلقيقية يف الفـرص واملعاملـة، والتمتـع              

املعترف هبا يف الدستور ويف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان،         واملمارسة الكاملني للحقوق    
  .سيما ما يتعلق منها باألطفال والنساء واملسنني وذوي اإلعاقة ال

ولكفالة توزيع املساعدة اإلنسانية بطريقة متكن من حيتاجوهنا من ذوي اإلعاقـة مـن                -١٦٢
 لتجهيز أماكن اإليواء يف حاالت احلصول عليها بيسر، قامت احلكومة بوجه خاص باختاذ تدابري    

الطوارئ وخميمات الالجئني باملراحيض ومرافق النظافة الصحية امليسرة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
، الذي يؤكد من جديد عند سرد       ٢٠١٥-٢٠٠٥مسترشدة يف ذلك بإطار عمل هيوغو للفترة        

 التخطيط  لفئات الضعيفة عند  ينبغي مراعاة عوامل التنوع الثقايف، والسن، وا      "أولويات العمل أنه    
الفئات "ويشمل مفهوم   .  ))  ه(١٣، الفرع ألف، الفقرة     الفصل ثالثاً " (للحد من خطر الكوارث   

ومن التدابري الرامية إىل احلد من . النساء واألطفال وكبار السن واملرضى وذوي اإلعاقة" الضعيفة
تعزيز تنفيذ آليات شبكة    "رورة  عوامل اخلطر األساسية، يشري الفصل الثالث سابق الذكر إىل ض         

األمان االجتماعي ملساعدة الفقراء وكبار السن وذوي اإلعاقة وسائر السكان املتضررين مـن             
  . ))ز(‘٢‘١٩، الفقرة )٤( الفرع باء ،الفصل ثالثاً" (الكوارث
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 موظفو املساعدة اإلنسانية يف األرجنتني    اً  وفيما يتعلق بالعمليات امليدانية، يطبق أيض       -١٦٣
 الذي بدأت تنفذه يف     Sphere" سفري"املبادئ التوجيهية والتوصيات الواردة يف دليل مشروع        

 جمموعة من املنظمات غري احلكومية العاملة يف اجملال اإلنساين واالحتاد الـدويل             ١٩٩٧ عام
دليل امليثاق  "عنوانه    درت هذه املنظمات دليالً   وأص. جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر    

وتركز املعايري الدنيا علـى املـساعدة يف        ". لكوارثنساين واملعايري الدنيا يف االستجابة ل     اإل
حاالت الكوارث يف مخسة قطاعات رئيسية هي اإلمداد باملياه واملرافق الصحية، والتغذيـة،             

  .واملعونة الغذائية، واملأوى واخلدمات الصحية
ن اإلنساين الدويل، والقوانني الدولية حلقوق      ويستند امليثاق اإلنساين إىل مبادئ القانو       -١٦٤

اإلنسان، وقانون الالجئني، ومدونة قواعد السلوك لالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحـر            
  .واهلالل األمحر واملنظمات غري احلكومية يف جمال اإلغاثة يف حاالت الكوارث

الدليل إىل املعارف واملمارسات    وتستند املعايري الدنيا واملؤشرات الرئيسية الواردة يف          -١٦٥
العاملون يف جمال املعونة اإلنسانية، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية           اليت يتبعها على نطاق واسع    

ويشري الدليل صراحة إىل أمهيـة االعتـراف        . بشأن املعاملة اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة     
وهنا عندما حياولون احلصول على     باالحتياجات املختلفة للفئات الضعيفة والعوائق اليت يواجه      

  .معاملة متساوية يف الوصول إىل املساعدة
 يشري الدليل إىل أنه ينبغي ختطيط الوصول        .إمكانية الوصول إىل اخلدمات واملرافق      -١٦٦

إىل اخلدمات األساسية، مبا يف ذلك اإلمداد باملياه، واملراحيض واملرافق االجتماعية والصحية            
وينبغي توفري مرافق أو نقاط وصول إضـافية،        . ة منها على أفضل وجه    حىت يتسىن االستفاد  

حسب الضرورة، لتلبية احتياجات السكان املستفيدين من املأوى، كما ينبغي التخطيط لذلك   
وينبغي اإلشارة يف التخطيط وتقدمي اخلـدمات إىل  . لكفالة الوصول اآلمن جلميع املقيمني فيه  

ددة لكل من الرجال والنساء من بني الـسكان املتـضررين،           اهليكل االجتماعي واألدوار احمل   
  .عن احتياجات الفئات الضعيفة فضالً
 ينبغي أن يكون دخول املآوى      .دخول املآوى واخلروج منها يف حاالت الطوارئ        -١٦٧

وينبغي بـذل كـل     . من أجل احلد من املخاطر احملتملة على أمن املقيمني فيها         اً  الكبرية يسري 
من خمرج املأوى، كما    اً  ي أن يكون هناك درج أو أي هيكل يعوق احلركة قريب          اجلهود لتفاد 

وينبغي حيثما أمكـن،    . ينبغي أن تكون هناك حواجز على جانيب الدرج واملدارج املسطحة         
ختصيص أماكن لألشخاص الذين ال يقدرون على املشي دون مساعدة يف الدور األرضـي              

مرات املؤدية إىل املخرج واليت ينبغي أن تكـون ذات          من باب اخلروج وعلى امتداد امل     اً  قريب
وينبغي أن يكون مجيع املقيمني يف املبىن على مسافة معقولة من خمرجني على             . أرضية مستوية 

األقل حىت يتسىن هلم استخدام طريقني للخروج يف حالة نشوب حريق، كما ينبغي أن تكون               
  .إىل اخلروجهناك عالمات واضحة على امتداد املمرات املؤدية 
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وقامت املديرية الوطنية للحماية املدنية، وهي مكتب تابع لوزارة الداخلية، بوضـع              -١٦٨
  :برامج على مستوى البلديات واملقاطعات وعلى املستوى الوطين اهلدف منها

حتديد األولويات وتوفري احلماية اخلاصة للفئات الضعيفة يف اجملتمع علـى             )أ(  
خاص ذوي اإلعاقة يف مقدمة األولويات، وكذلك املؤسسات الـيت          وضع األش : النحو التايل 

وقد ُوضعت خطة االستجابة الوطنية ملواجهـة احلـوادث         . أو املأوى /توفر هلم املساعدة و   
ومت حتديد األحياء اليت ميكن     ). يف مقاطعيت قرطبة وبيونس آيرس     (احملتملة يف احملطات النووية   

مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة واملؤسسات اليت تقدم       أن تتعرض ملثل هذه احلوادث، وكذلك       
وتتضمن خطة اإلجالء أولويات حمددة لإلجالء، مبا يف ذلك تفاصيل تتعلـق            . هلم املساعدة 

وُتنظم دورات تدريبية وتكميلية على مستوى البلد       . باملساعدة الشخصية اليت ينبغي توفريها    
  .مرتني كل سنة

 األخرى يف تنفيـذ األنـشطة املـصممة         التنسيق مع الوكاالت احلكومية     )ب(  
ملساعدة األشخاص الذين يعتمدون على أجهزة كهربائية يف حاالت انقطاع التيار أو تعطُّل             

كـول  ويف مثل هذه احلاالت، ُينفذ بروتو. اإلمداد باملياه أو أي حوادث أخرى قد تؤثر فيهم   
  . يتمكن اجلميع من احلصول على املساعدةالطوارئ حىت

بغـرض  اً  ألنه ال تتوفر يف األرجنتني أية مرافق مـشيدة خصيـص          اً  ونظر  )ج(  
استخدامها كمآوى مؤقتة أو مراكز إجالء يف حاالت الطوارئ، ُتستخدم املرافق الرياضـية             
واملدارس والنوادي ومقرات اجلمعيات اخلاصة ألن مثل هذه املباين تتـوفر فيهـا الـشروط               

ند الضرورة، ُتزود هذه املراكـز بـالتجهيزات        وع. املطلوبة إليواء األشخاص ذوي اإلعاقة    
  .الالزمة لتوفري املساعدة واملأوى

لتقدمي املساعدة يف    وتشمل اخلطط االستراتيجية للسنة اجلارية مناذج حمددة        )د(  
  .حاالت الطوارئ لألشخاص ذوي اإلعاقة

  ١٢املادة     
  أمام القانوناالعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين     

دسـتور  (لحكـم   اعتمدت دولة األرجنتني شكل التمثيل االحتادي اجلمهوري ل         - ١٦٩
يف املقام األول   اً  وبناء على ذلك، فإن جملس الشيوخ الوطين، متصرف       ). ١األرجنتني، املادة   

على أساس القانون املدين، هو اهليئة املختصة بسن القوانني بشأن املسائل املتعلقة باألهليـة              
، أي أهلية اكتساب احلقوق والتعاقـد       )١٢ ، الفقرة ٧٥الدستور، املادة   (لقانونية لألفراد   ا

أهلية اكتساب احلقوق وأهليـة ممارسـتها       : من جانبني مها  ) ٥٢املادة  (على االلتزامات   
  ).األهلية الفعلية(
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 وعدم  ؛)٥٢القانون املدين، املادة    (اً  قانونوكقاعدة عامة، ُيفترض أن كل فرد مؤهل          -١٧٠
واألشخاص .  من القانون املدين٥٤األهلية الفعلية املطلقة هي حالة استثنائية تنص عليها املادة   

صـل كتابـة واجملـانني      الذين تنطبق عليهم هذه احلالة هم الصّم والبكم العاجزين عن التوا          
يستخدم  وال). الذين مينعهم مرضهم العقلي من تدبري شؤوهنم أو إدارة ممتلكاهتم         (واملعتوهني  

يعـود تـاريخ وضـعه      " (األشخاص ذوي اإلعاقة  "أو  " املعوقني"القانون املدين مصطلحي    
وهاتـان احلالتـان    . مطلقاًاً  ، بل يصفهم باألشخاص العاجزين بالفعل عجز      ) عاماً ١٥٠ إىل
ففي القانون األرجنتيين، ال تعين اإلعاقـة عـدم األهليـة           . أقرب احلاالت هلذه املفاهيم    مها

بصورة عامة، إال يف احلالتني املذكورتني وفيما يتعلق فقط باألهلية الفعلية أو ممارسة             القانونية  
وميكن وصف هؤالء األشخاص أهنم عدميي األهليـة بالفعـل مبوجـب            . حق من احلقوق  

للمصطلحات املستخدمة يف هذا القانون، تشمل هذه الفئـة األشـخاص           اً  ووفق. ٥٤ املادة
  ). ٤الفقرة (اً زين عن التواصل كتابي البكم العاجوالصّم) ٣الفقرة (املعتوهني 

ال تعين عدم األهلية الفعليـة      ) يف حالة الصّم البكم   (لذلك، فإن اإلعاقة يف حد ذاهتا         -١٧١
  .ألغراض القانون املدين، بل تعين أن الشخص املعاق غري قادر على التواصل كتابياً

. ، السنة اليت اعُتمد فيها    ١٨٧١ري عام   ومن املهم اإلشارة إىل أن القانون يعكس تفك         -١٧٢
عندما دخـل    ١٩٦٨وجلت هذه احلالة بقرارات كثرية صدرت عن احملاكم منذ عام           وقد عُ 

 حيز التنفيذ، والذي يشمل، يف مجلة أمور، مفهوم احلرمان من األهلية            ١٧٧١١القانون رقم   
ومنذ . تلفة من عدم األهلية   وحيدد درجات خم  ) من القانون املدين  اً   مكرر ١٥٢املادة  (القانونية  

، الذي صّدق مبوجبه على اتفاقية حقـوق        ٢٦٣٧٨عهد قريب، اعتمد املشرع القانون رقم       
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

 - اإلعاقات اليت متس القدرات العقلية       -وهناك عالقة بني أصناف معينة من اإلعاقة          -١٧٣
  .وما ينشأ عنها من انعدام فعلي لألهلية القانونية

وينص القانون املدين على أنه جيوز لألشخاص الذين كانوا حمرومني مـن األهليـة                -١٧٤
وأن يتعاقدوا على التزامات عن طريق وصـّي تعينـه احملكمـة            اً  القانونية أن يكتسبوا حقوق   

  ).٥٦القانون املدين، املادة (
 ميثلهم   من نفس القانون على أن األشخاص املعتوهني       ٥٧ويف هذا الصدد، تنص املادة        -١٧٥

 أنه يشترك يف متثيلهم يف مجيع اإلجـراءات  ٥٩أوصياؤهم الذين تعينهم احملكمة، وتضيف املادة     
  .القانونية مكتب املدعي العام لشؤون األحداث واألشخاص عدميي األهلية القانونية

ويف إطار هذا النظام، القائم منذ القرن التاسع عشر، يعترب عدم األهلية إجراء الغرض               -١٧٦
القانون (لشخص  منه توفري احلماية عند الضرورة فقط إلزالة العوائق الناشئة عن عدم أهلية ا            

  ).٥٨املدين، املادة 
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وينص القانون املدين على أنه حىت تكون األعمال القانونية صحيحة، جيـب أن               - ١٧٧
، )١٠٤٠املـادة   (تتم على أيدي أشخاص لديهم األهلية الالزمة لتغيري حالة حقـوقهم            

التايل فهو يؤكد بطالن أي عمل يقوم به شخص عدمي األهلية بصورة مطلقة بـسبب               وب
بيد أن هذا البطالن نسيب ألنه ال ميكن  ). ١٠٤١ املادة(اعتماده على وصّي تعينه احملكمة 

 تنص على   ١٠٤٩ن املادة   ألاً  ونظرمن األهلية،   اً  أن يطلبه أو يدعيه شخص كان حمروم      
إىل عدم أهلية   اً   األهلية أن يطلب أو يدعي البطالن استناد       أنه ال جيوز ألي شخص لديه     

  .الطرف اآلخر
ويرد بيان النظام القانوين الواجب التطبيق على األشخاص الذين أُعلن أهنم معتوهون              -١٧٨

 مـن   ١، الكتـاب    ١اجلزء  اً،  أو أهنم كانوا حمرومني من األهلية القانونية حتت العنوان عاشر         
انون املشار إليه أعاله ال تتوفر فيه املعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنـسان  والق. القانون املدين 

ألنه ال ينص على نظام دعم يف اختاذ القرارات، بل إنه يسلب الشخص القدرة على اختاذ قرار 
  .ومينحها ملمثله القانوين

انونية الكاملـة يف  األهلية الق اً  ولألسباب املذكورة أعاله، ُتقيد القوانني السارية حالي        -١٧٩
  .حاالت اإلعاقة

وفيما يتعلق بتدابري ضمان بعض احلقوق، باستثناء حالة املرض العقلي، هناك قواعـد               -١٨٠
وهناك تـشريعات هتـدف إىل متكـني     . أخرى ُتقيد األهلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة      

متهم البدنيـة   األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يكونون يف موقف ضعف من احملافظة على سـال            
  ).٢٥٥٠٤، ٢٤٩٠١و، ٢٤٣١٤و، ٢٤١٤٧و، ٢٤٣٠٨، و٢٢٤٣١القوانني رقم (والعقلية 
وفيما يتعلق مبسألة التسلسل القانوين لالتفاقية والتدابري الالزمة لكفالة تطبيقهـا       - ١٨١

، الذي مت مبوجبه التصديق على االتفاقية، ٢٦٣٧٨الفعلي، جتدر مالحظة أن القانون رقم 
؛ )٢٢، الفقـرة    ٧٥الدستور، املـادة    (أن االتفاقية تعلو على مجيع القوانني       ينص على   

وبناء على ذلـك، جيـوز      . اًولذلك فهي تعلو على القانون املدين، الذي هو قانون أيض         
 منها مرتبة،   دم دستورية القوانني اليت هي أدىن     االحتكام إىل االتفاقية للمطالبة بإعالن ع     

  .تعديلها  أو
 Ekmekdjian, Miguel Angelلة على ذلك، قرار احملكمة العليا يف قـضية  ومن األمث  -١٨٢

v. Sofovich, Gerardo and others ، ويف هذه . ١٩٩٢يوليه / متوز٧املستأنف لقرار صادر يف
القضية، اجتهدت احملكمة العليا يف تفسري نطاق القواعد الواردة يف املعاهدات الدولية حلقوق             

 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات اليت تـنص  ٢٧إىل املادة اً ا، استناداإلنسان، وأيدت تنفيذه  
على أن على هيئات الدول أن تعطي األولوية للمعاهدة يف حالة تنازع أحكامها مع أحكـام         
أي قانون حملي تتناقض مع املعاهدة أو يف حالة تقصري قد يترتب عليه عدم االمتثال ملعاهـدة             

  .٢٧دة دولية مبوجب أحكام املا
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عاله، ذكرت احملكمة أن انتهاك معاهـدة دوليـة       أوباملثل، ففي القضية املشار إليها        -١٨٣
يتناقض بوضوح مع أحكام املعاهـدة      اً  ميكن أن حيدث يف حالة سن قانون حملي حيظر سلوك         

وكلتا احلالتني مناقضتان . تنص على التقيد باملعاهدةاً عندما ال يتضمن ذلك القانون أحكام أو
أي أن ذلك سوف يترتب عليه عـدم االمتثـال للمعاهـدة             تصديق الدويل على املعاهدة،   لل
  ).تقرير وزارة العدل(رفضها، مع ما ميكن أن ينشأ على ذلك من عواقب وخيمة  أو

وفيما يتعلق حبمالت التوعية والتثقيف بشأن االعتراف جبميـع األشـخاص          اً  وأخري  -١٨٤
م القانون، من أجل حتسني الوصـول إىل نظـام العدالـة      ذوي اإلعاقة على قدم املساواة أما     

أمانة حقوق اإلنسان التابعة     واالعتراف باألهلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة، ما فتئت       
 مع برنامج الـصحة العقليـة       ٢٠٠٥لوزارة العدل واألمن وحقوق اإلنسان تعمل منذ عام         

لفئات الضعيفة وتوفري التـدريب وتقـدمي    وحقوق اإلنسان التابع للمديرية الوطنية ملساعدة ا      
  .املشورة واملساعدة الفنية يف كامل أحناء البلد

. ٢٠٠٥الة وحقوق اإلنسان يف عـام       وأنشئ اجمللس االحتادي للصحة العقلية والعد       -١٨٥
وتنسق عمله كل من وحدة التنسيق املعنية بالصحة العقلية والسلوك الصحي التابعة لـوزارة              

ويتلقـى  . ة الوطنية ملساعدة الفئات الضعيفة التابعة ألمانة حقوق اإلنـسان         الصحة، واملديري 
القضاة على املستوى االحتـادي     (اجمللس الدعم من وزارة العدل من خالل ممثليها الرئيسيني          
ومـن األهـداف الرئيـسية      ). وقضاة املقاطعات، واألوصياء الذين تعينهم احملاكم وغريهم      

  .فاعلة الرئيسية يف ميدان الصحة العقليةللمجلس توحيد عمل اجلهات ال
أو مستخدمني لنظام الصحة العقلية     /اجمللس منذ إنشائه ممثلني هلم عالقة و      اً  وضّم أيض   -١٨٦

 فـضالً ،  وممثلني للجمعيات املهنية ومنظمات اجملتمع املدين ومنظمة الصحة للدول األمريكية         
ات املتخصصة، ومراكز الصحة العقلية   املستشفي(عن مديري املؤسسات العامة للصحة العقلية       

  .وممثلني ملنظمات حقوق اإلنسان) وغريها
وحدد اجمللس أوليات إدارية لألخذ بنهج حقوق اإلنسان يف الـسياسات العامـة                -١٨٧

  .املتعلقة بالصحة العقلية
  :ملبادئ العمل التاليةاً واتفق أعضاء اجمللس يف الرأي على السري وفق  -١٨٨

 القضاء بضرورة تعزيز تدابري محاية حقوق األشـخاص ذوي          توعية سلك   )أ(  
  اإلعاقة وضماهنا؛

نشر املعلومات املتعلقة بالقوانني الدولية بشأن حقوق اإلنسان واإلعاقـة،            )ب(  
، ١٩٩٤إىل تعديل عام اً بصورة عامة، والقوانني اليت هلا مرتبة الدستور بصورة خاصة، استناد     

  على املستوى االحتادي؛
شر املعلومات والتوعية بآثار الوصم، والتفرقة العنصرية والتمييز الـسليب          ن  )ج(  

  .شخاص ذوي اإلعاقة حبقوقهم كاملةفيما يتعلق بتمتع األ
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احملاكم ونظام الصحة العقليـة      وتقوم أمانة حقوق اإلنسان مبهمة التنسيق بني نظام         -١٨٩
  .لتمكينهما من العمل بطريقة منسقة

اركت األمانة بفعالية يف صياغة ومناقشة أحكام قـانون وطـين           عن ذلك، ش    وفضالً  -١٩٠
وقعه النواب غورباكس، وسلفيستر، وبينيس، وسـيغاّرا، ومرتـشان،         (بشأن الصحة العقلية    

وهكذا، ساعدت األمانة يف صياغة القـرارات       ). وفاين، وإباّرا، وسيغونيا، وتوريف، وستورين    
  .توى القانون هبدف تضمينه هنج حقوق اإلنسانوالتصويبات واملقترحات واملالحظات بشأن حم

ويكفل القانون املركز القانوين الكامل ملستخدمي نظام الصحة العقليـة املنـسبني              -١٩١
 إضفاء الطابع   - الفصل سابعاً (ملؤسسات، سواء أكان ذلك مبوافقتهم أو من دون موافقتهم          

 معروض علـى جملـس       حالياً ، وهو باإلمجاعواعتمد جملس النواب هذا القانون      ). املؤسسي
  .ريثما يناقشه ويعتمده بشكل هنائي، الشيوخ للنظر فيه

  ١٣املادة     
  إمكانية اللجوء إىل القضاء    

عملت أمانة حقوق اإلنسان من أجل التوعية بأمهية االعتراف باحلق يف املساواة أمام               -١٩٢
ري لتـشجيع وصـول     تـداب اً  واختذت أيض . القانون بني األشخاص ذوي اإلعاقة واآلخرين     

األشخاص ذوي اإلعاقة بالفعل إىل العدالة وتوفري التدريب ملـوظفي اجلهـازين التنفيـذي              
  .والقضائي الذين يشاركون يف األنشطة املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة

إنـه مت توسـيع     ) أمانة العدالة (وتقول األمانة الفرعية املعنية بالعالقات مع القضاء          -١٩٣
يت مينحها اتفاق مركوسور بشأن نقل احملكوم عليهم لتشمل األشـخاص ذوي            االمتيازات ال 

اإلعاقة، وذلك مبوجب الربوتوكول املتعلق بنقل األشخاص اخلاضعني لنظم خاصة، الـذي            
ويشمل هذا القانون الكبار الذين ال ميكن إدانتهم        . ١٣/٠٥ رقم   CMCأعُتمد مبوجب القرار    

  ).٢ و١ان املادت(واخلاضعني إلجراءات أمنية 
وأنشأت وزارة العدل واألمن وحقوق اإلنسان مركز الوصول إىل العدالـة ضـمن               -١٩٤

ويعمل املركز يف وسط مدينة قرطبة ويقدم املساعدة والتوجيه         . جامعة قرطبة يف مقاطعة قرطبة    
  .بشأن املسائل القانونية

ات املشورة القانونية،   مبا فيها خدم  اً،  وتقدم مراكز الوصول إىل العدالة اخلدمات جمان        -١٩٥
 وتستقبل الزبائن، وتقـدم حلـوالً     . واإلحالة إىل املؤسسات األخرى ووساطة اجملتمع احمللي      

  .للقضايا وتتابع تسوية املشاكل اليت هتم األفراد واجملتمعات احمللية
 سيما الوالغرض الرئيسي من هذه املراكز هو التعريف بنظام العدالة لدى املواطنني،              -١٩٦
من السكان، الذين ال يعلمون أن هناك وسائل وقنوات مؤسسية متاحة           اً  ئات األكثر ضعف  الف

واهلدف . تساعدهم على ممارسة حقوقهم، أو غري القادرين، وألسباب خمتلفة، على استعماهلا          
من ذلك هو ضمان الوصول إىل العدالة احلقيقية والفعلية، وإزالة احلواجز اليت حتّد من ممارسة               

  . كامالًهذا احلق
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وتقدم املراكز خدمات مثل التوجيه واإلحالة بشأن العديد من املـسائل املختلفـة،               -١٩٧
على طلبات احلصول   اً  القانونية واالجتماعية على حد سواء؛ وتقدمي أجوبة وحلول فعالة رد         

على املعلومات، وكذلك إسداء املشورة بشأن اخليارات القانونية واملـساعدة، والـشكاوى            
ل؛ والوساطة اجملتمعية؛ وتوفري التدريب عل مستوى اجملتمع احمللي فيما يتعلق حبقوقه            واملشاك

وضماناته وخمتلف املسائل االجتماعية والثقافية واملساعدة النفسية واالجتماعيـة يف مجيـع            
  .اهليئات املسؤولة عن تسوية الرتاعات على املستويني الشخصي واجملتمعي

.  سياق الوصول إىل العدالة لفائدة مجيع برامج أمانة العدالـة          وتنفذ هذه املبادرة يف     -١٩٨
 الفئـات   سيما الواهلدف من ذلك هو كفالة الوصول احلقيقي والفعلي إىل العدالة للجميع،            

  .وإزالة احلواجز اليت تعوق ممارسة هذا احلقاً، األكثر ضعف

  ١٤املادة     
  حرية الشخص وأمنه    

حرية األشخاص وأمنهم، اضطلعت أمانة حقوق اإلنسان       وفيما يتعلق بتدابري ضمان       -١٩٩
 Colonia Nacional Dr. Manuel Montes بأنشطة لفائدة احلراس وموظفي القبول يف مؤسسة

de Ocaون تدابري التدخل املالئمة متاحة هبدف تفادي القبول يف املؤسسات عندما تك.  
الصحة العقلية الذي يـنص  عن ذلك، دعمت األمانة مشروع القانون بشأن     وفضالً  -٢٠٠

على أن القبول يف املؤسسات يكون هو احلل األخري للعالج، وال ُيسمح به إال إذا كان حيقق                 
منافع عالجية تفوق املنافع اليت ميكن أن تتحقق عن طريق تدخالت أخرى ميكن أن تقوم هبا                

غي أن تكون اإلقامـة يف      ويف هذه احلاالت، ينب   . األسرة أو اجملتمع احمللي أو البيئة االجتماعية      
  .املؤسسات لفترات وجيزة قدر اإلمكان

وفيما يتعلق بالتدابري التشريعية وغريها من التدابري الرامية إىل كفالة توفري أسباب    - ٢٠١
 الذين كانوا حمرومني من حريتـهم       الراحة املعقولة والضرورية لألشخاص ذوي اإلعاقة     

 لغريهم حىت يتسىن هلم التمتع حبقوق اإلنسان         املتوفرة اإلجرائيةوكذلك نفس الضمانات    
كاملة، تنفذ املديرية الوطنية لشؤون السجون التابعة لوزارة العدل واألمـن وحقـوق             

وفيما يلي بعض األنشطة الـيت      . لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة     شامالًاً  اإلنسان برناجم 
  : تنفذها املديرية الوطنية

ن االلتزامات اليت تعهدت هبـا الدولـة إزاء         برنامج لتوفري املعلومات بشأ     )أ(  
من اً  مشاكل موظفي السجون الذين يعانون أيض     اً  وهو يتناول أيض  . األشخاص ذوي اإلعاقة  

ويركز الربنامج يف املرحلة األوىل من التنفيذ على املساجني الذين          . شكل من أشكال اإلعاقة   
  ؛عاقة البدنيةة واملساجني ذوي اإلجهون مشاكل تتعلق بالصحة العقليايو
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إصالحات كبرية على الدائرة املركزية لألمراض النفسية اخلاصة بالرجـال            )ب(  
)U. 20 .(            ويشمل ذلك ترميم املرافق، وحل مشكلة االكتظاظ وإنشاء جلنة طبية مشتركة بني

وُينفـذ هـذا    . التخصصات تكون مستقلة عن دائرة السجون االحتادية املسؤولة عن العالج         
لالضطرابات النفسية العصبية، وهو املستـشفى العـام    ) Borda( مستشفى بوردا الربنامج يف   

  ؛ العالج لألمراض النفسية اخلطريةالرئيسي يف البلد الذي يوفر
 ملعاجلة املرضى الذين يعانون من مشاكل أقل خطورة ٢٠وأنشئ مبىن الوحدة   )ج(  

 هذا املرفق هو الفريق نفسه العامل       والفريق الطيب املشرف على العالج يف     . تتعلق بالصحة العقلية  
وتتلقى النساء العـالج يف     . اجلناح السادس يف املركب األول من السجن االحتادي يف إزيزا          يف
وُيوفر العالج للنساء .  مويانو لالضطرابات النفسية العصبيةى الواقعة يف مبىن مستشف٢٧لوحدة ا

  ؛جه للمقيمني يف السجون االحتاديةويف إطار برنامج تعميم املنظور اجلنساين املاً عموم
دراسة استقصائية عامة لألشخاص احملرومني مـن احلريـة واملقـيمني يف              )د(  

وعلى أساس نتائج هذه الدراسة، ستقوم الوزارة،       . مؤسسات تابعة لدائرة السجون االحتادية    
ة صـاحبة   واملعهد الوطين ملكافحة التمييز وكره األجانب والعنصرية وسائر السلطات العام         

ـ            اطر الـيت  االختصاص يف املواضيع ذات الصلة، بوضع برنامج ملعاجلة هذه املـشاكل واملخ
  .عاقة احملرومون من احلرية، ولتلبية احتياجاهتميواجهها األشخاص ذوو اإل

 ١٢( بشأن تنفيذ عقوبة احلرمان مـن احلريـة          ٢٦٤٧٢عّدل القانون رقم    اً،  وأخري  -٢٠٢
 من القانون اجلنائي لتمكني القاضـي املخـتص مـن           ١٠املادة  ) ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

السماح للمرضى من السجناء من قضاء مدة العقوبة يف اإلقامة اجلربية إذا كانت إقامتـه يف                
السجن متنع تعافيه من املرض أو تلقيه العالج املناسب، وإذا كانت حالته ال تتطلب اإلقامة يف 

ملرحلة األخرية من مرض ال يرجى شـفاؤه منـه؛ أو إذا   املستشفى؛ أو إذا كان السجني يف ا    
إنـسانية   يف مؤسسة غري مالئمة حلالته مما قد يترتب عليـه معاملـة ال            اً  كان السجني مقيم  

 سنة؛ أو إذا كانت امرأة سـجينة        ٧٠مهينة أو قاسية؛ أو إذا كان عمر السجني يزيد عن            أو
  .لشخص معاق لسجني معيالًهلا طفل دون سن اخلامسة؛ أو إذا كان ا أو حامالً

  ١٥املادة     
  عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

وفيما يتعلق بتدابري احلماية املعتمدة لكفالة عدم إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقـة،              -٢٠٣
م القانونيـة، إىل    مبن فيهم أولئك الذين حيتاجون إىل املساعدة من أجـل ممارسـة أهليتـه             

 ٢٦٥٢٩للقـانون رقـم     اً  االختبارات الطبية أو العلمية دون موافقتهم، تتصرف الدولة وفق        
ويشري هذا التقرير إىل هذين الـصكني يف         . الصادر عن وزارة الصحة    ١٠٢/٢٠٠٩والقرار  

  .١٧إطار الرد املتعلق باملادة 
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 واألمن وحقوق اإلنسان، عمالً   وأنشأت أمانة حقوق اإلنسان التابعة لوزارة العدل          -٢٠٤
  . جملس األخالقيات وحقوق اإلنسان يف جمال حبوث الطب اإلحيائي٠٥٠/٠٤بقرارها رقم 

ويهدف اجمللس إىل تشجيع النهوض باألخالقيات الوطنية وحقوق اإلنسان يف جمال             -٢٠٥
ـ              شأن حبوث الطب اإلحيائي، وتقدمي املشورة إىل عامة اجلمهور وإىل الوكاالت اخلاصـة ب

املسألة، وتقييم الدراسات، وإصدار التقارير بشأن املسائل اليت تعرض عليه إلبداء رأيه فيها،             
  .وتنظيم دورات تدريبية على األخالقيات وحقوق اإلنسان يف جمال حبوث الطب اإلحيائي

وتعاونت أمانة حقوق اإلنسان بنشاط مع منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم                -٢٠٦
يف صياغة اإلعالن العاملي بشأن أخالقيات علـم األحيـاء وحقـوق            ) اليونسكو(والثقافة  

  .٢٠٠٥أكتوبر /اإلنسان، الذي اعتمد بالتزكية يف تشرين األول
وعلـى  ". األشخاص عدميي األهلية القانونية للموافقة    " من اإلعالن إىل     ٧وتشري املادة     -٢٠٧

ال حقوق اإلنسان كاليت حتددها االتفاقيـة       الرغم من أن اإلعالن ال حيدد املعايري نفسها يف جم         
فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، فإنه يعرب من وجهة نظر أخالقيات علم األحياء وحقوق          

  .اإلنسان عن االنشغال فيما يتعلق بتوفري احلماية اخلاصة هلذه الفئة املعرضة للخطر
قوق اإلنـسان علـى     ومن خالل جملس حقوق اإلنسان، عملت األمانة الوطنية حل          -٢٠٨

ممارسة املبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي بشأن أخالقيات علم األحياء وحقوق اإلنـسان،             
وركـزت األمانـة    . للقانون الدويل حلقوق اإلنسان   اً   منه ووفق  ٢٢كما توصي بذلك املادة     
  :بوجه خاص على ما يلي

خالقيات علم األحياء   التشجيع على اختاذ تدابري تشريعية أو إدارية يف جمال أ           )أ(  
  وحقوق اإلنسان؛

  تعزيز احترام الكرامة اإلنسانية ومحاية حقوق اإلنسان؛  )ب(  
  تشجيع املساواة يف الوصول إىل اإلجنازات العلمية والتكنولوجية؛  )ج(  
  تشجيع إنشاء جلان لألخالقيات مستقلة ومتعددة التخصصات وتعددية؛  )د(  
  جمال أخالقيات علم األحياء؛تعزيز التعليم والتدريب يف   ) ه(  
  دعم برامج نشر املعلومات واملعارف بشأن أخالقيات علم األحياء؛  )و(  
  .تشجيع التعاون العلمي والثقايف على املستويني اإلقليمي والدويل  )ز(  
وفيما يتعلق بإدراج األشخاص ذوي اإلعاقة يف االستراتيجيات واآلليات الوطنيـة             -٢٠٩

يب، نظمت أمانة حقوق اإلنسان دورات تدريبية وحلقات عمـل لفائـدة   املتعلقة مبنع التعذ  
األمانة اً  وتدعم أيض . العاملني يف جمال الصحة العقلية من أجل توعيتهم بنهج حقوق اإلنسان          

القانون املقترح هبدف كفالة أن تكون اإلجراءات متوافقة والقوانني الوطنية والدولية بـشأن             
  .احلماية الشاملة للحقوق



CRPD/C/ARG/1 

GE.11-43811 44 

وتدعو األمانة إىل تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه            - ٢١٠
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وبوجه خاص إىل إنشاء              

ويف هذا الـصدد، عملـت األمانـة يف         . وتشغيل اآللية الوطنية واآلليات يف املقاطعات     
لسياسات اجلنائية من أجل وضع مـشروع لـوائح أويل لتنفيـذ            مع أمانة ا   ٢٠٠٨  عام

  .الربوتوكول االختياري
اجمللس الوطين على النظر يف النصوص القانونية املـشتملة علـى           اً  ويعكف حالي   - ٢١١

اللوائح املتعلقة باآلليات الوطنية وإرساء نظام وطين ملنع التعذيب وغريه مـن ضـروب              
للربوتوكول االختياري    و الالإنسانية أو املهينة، وذلك امتثاالً     املعاملة أو العقوبة القاسية أ    

  .امللحق باالتفاقية
وتشارك املديرية الوطنية لتقدمي املساعدة للفئات الضعيفة بنشاط يف اجلهود الرامية إىل              -٢١٢

  .أو الفئات الضعيفة/رافق اليت توفر السكن لألشخاص وتنفيذ الربوتوكول االختياري يف إدارة امل

  ١٦املادة     
  عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء    

فيما يتعلق بالتدابري الرامية إىل محاية األشخاص ذوي اإلعاقة مـن مجيـع أشـكال                 -٢١٣
االستغالل والعنف واالعتداء، مبا يف ذلك اجلوانب القائمة منها على نوع اجلـنس، أنـشأت               

على االستغالل اجلنسي لألطفـال، والـيت       حكومة األرجنتني الوحدة اخلاصة لتشجيع القضاء       
  ). ٢٠٠٥ يناير/ كانون الثاين٢٤، املؤرخ ٠٠٣قم القرار ر(تعمل داخل أمانة حقوق اإلنسان 

وأنشئت الوحدة اخلاصة هبدف دعم سياسات تعزيز حقوق األطفـال واملـراهقني              -٢١٤
ولتحقيق .  واستعادهتاضحايا جرائم انتهاك احلرمة اجلنسية، ومحاية تلك احلقوق والدفاع عنها

وُتعقد حلقات  . ذلك، تنظم الوحدة حلقات عمل لتوفري التدريب والتوعية بشأن هذه املسألة          
العمل يف خمتلف املقاطعات لفائدة املوظفني العاملني يف املقاطعات والبلـديات، واملرشـدين             

  .اجملتمعيني، والعمال الصحيني، واملدرسني وأعضاء النقابات وغريهم
تدريب "  اهلدف األساسي الذي تنشده الوحدة من خالل أنشطتها هو هتيئة فرص ل           و  -٢١٥

هبدف إعداد املعلومات وتبادهلا، وتطوير املهارات واملواقف إلرساء هنج شـامل يف            " املدّربني
  .مكافحة استغالل األطفال، بالتركيز على محاية حقوقهم وتعزيزها

، ١٧٠/٢٠٠٨نسان مبوجب قرارها رقـم     وقررت وزارة العدل واألمن وحقوق اإل       -٢١٦
ونص القـرار   . ، مواصلة تنفيذ برنامج محاية ضحايا العنف      ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٩املؤرخ  

على إحلاق الوحدة املتعددة التخصصات املعنية حبماية ضحايا العنف العائلي، املنـشأة            اً  أيض
  .، بربنامج ضحايا العنف٢٣٥/١٩٩٦مبوجب املرسوم رقم 
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من هذا الربنامج هو تقدمي املساعدة لضحايا االعتداءات واملعاملة الـسيئة           والغرض    -٢١٧
من أجل مكافحة املعاملة الـسيئة      اً  ويعمل أيض . الناشئة عن العنف، بصرف النظر عن طبيعته      

واهلدف األساسي من الربنامج هو تقدمي املساعدة والـدعم لـضحايا           . لألطفال واستغالهلم 
  : وهو يتكون من الوحدات التالية. يالعنف العائلي والعنف اجلنس

  اللواء املتنقل ملساعدة ضحايا العنف العائلي؛  )أ(  
  اللواء املتنقل للتدخل يف حاالت الطوارئ لفائدة ضحايا اجلرائم اجلنسية؛  )ب(  
  .لواء مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني ألغراض جتارية  )ج(  
  : من االتفاقية١٦ألحكام املادة  تثاالًوُسّنت القوانني التالية ام  -٢١٨

ومعاقبـة   بالبـشر   االجتـار  بشأن منع    ٢٠٠٨ لعام   ٢٦٣٦٤القانون رقم     )أ(  
  ؛مرتكبيه ومساعدة الضحايا

 بشأن احلماية الشاملة ألجل منع العنف ضد املرأة يف          ٢٦٤٨٥القانون رقم     )ب(  
، مث ٢٠٠٩لقـانون يف عـام   وصدر هـذا ا  عالقاهتا الشخصية واملعاقبة عليه والقضاء عليه؛ 
  .١٠١١/٢٠١٠ رقم صدرت اللوائح ذات الصلة مبوجب املرسوم

فيهـا قـضاة      هلذا القانون بعد مناقشات مطولة شـارك       ةفّذومت وضع اللوائح املن     -٢١٩
ومسؤولون من احلكومة الوطنية، مبن فيهم ممثلون للمديرية الوطنية ملساعدة الفئات الضعيفة            

ـ        وميثل هذا القانون حتوالً   . تمع املدين وممثلون ملنظمات اجمل   اً يف النماذج، ذلك أنه يتوخى هنج
من أي قـانون مـن      اً  إزاء مسألة العنف القائم على نوع اجلنس، كما أنه أوسع نطاق            شامالً

لاللتزام الذي تعهدت به احلكومة يف اتفاقية القـضاء علـى مجيـع             اً  ووفق. القوانني السابقة 
 واتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املـرأة واملعاقبـة عليـه             أشكال التمييز ضد املرأة   

، يتجاوز هذا القانون مشكلة العنف العائلي ومنوذج هيمنة         )اتفاقية بيليم دو بارا   (واستئصاله  
  .للمسألة شامالً الذكر ليطرح حالً

ة وينص هذا القانون على أن الدولة ليست فقط مسؤولة عن مساعدة املرأة ضـحي               -٢٢٠
إىل اختاذ تدابري وقائيـة     اً  العنف العائلي ومحايتها وكفالة حتقيق العدالة هلا، بل إنه يدعو أيض          

وهو يدعو إىل . وتثقيفية واجتماعية وقضائية وتقدمي املساعدة فيما يتعلق جبميع أصناف العنف
يـع  تصميم خطة عمل وطنية ملنع العنف القائم على نوع اجلنس واستئصاله تتوىل تنفيذها مج             

  .الوكاالت احلكومية بقيادة اجمللس الوطين للمرأة
 بشأن احلماية الشاملة حلقـوق األطفـال    ٢٦٠٦١ من القانون رقم     ٩وتنص املادة     -٢٢١

  : واملراهقني على ما يلي
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لألطفال واملراهقني احلق يف الكرامة     . احلق يف الكرامة والسالمة الشخصية    "  
 اجملتمع؛ وجيـب أال يتعرضـوا للعنـف         نامني يف اً  بوصفهم أصحاب حقوق وأفراد   

 يتعرضوا ألي شـكل  الوجيب أ املعاملة السيئة أو اإلهانة أو التخويف؛    التمييز أو  أو
من أشكال االسـتغالل االقتـصادي، أو التعـذيب، أو االعتـداء أو اإلمهـال،               

 ألي غرض كان، أو ألي شكل من        االجتاراالستغالل اجلنسي، أو االختطاف أو       أو
  .عاملة القاسية أو املهينةأشكال امل
  .لألطفال واملراهقني احلق يف السالمة البدنية واجلنسية والنفسية واملعنوية"  
وعلى كل شخص يبلغ إىل علمه حالة سوء معاملة أو انتـهاك للـسالمة             "  

البدنية أو اجلنسية أو النفسية أو املعنوية ألي طفل أو مراهق، أو انتهاك حلقوقهم، أن        
  .لسلطات احمللية املسؤولة عن إنفاذ القانونيبلغ بذلك ا

ويتعني على الوكاالت احلكومية أن تكفل جمانية برامج املساعدة والرعاية          "  
  ."الشاملة لتيسري شفاء مجيع األطفال واملراهقني

وباإلضافة إىل توفري احلماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك أسرهم              -٢٢٢
ايتهم، هناك برامج أخرى اهلدف منها حتسني وضع األشـخاص ذوي           والساهرون على رع  

  .٢٨ و٢٣ويرد بيان هذه الربامج يف الرد املتعلق باملادتني . اإلعاقة وأسرهم
، أُنشئ صندوق خاص لتمويـل الـربامج        ٢٤٤٥٢وعلى إثر اعتماد القانون رقم        -٢٢٣

ندوق مـن الغرامـات     واملشاريع اليت تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وُيمول هذا الـص         
وتنص املادة  . شروط املصارف لاملفروضة على أصحاب احلسابات املصرفية الذين ال ميتثلون         

 على أن خيصص املعهد الوطين للضمان االجتماعي تلك األموال لتمويل برامج املـساعدة              ٧
ائدة تفاصيل متويل الصندوق لربامج لفاً وتتضمن أيض . الشاملة لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة    

األشخاص ذوي اإلعاقة، كما حتدد أصناف اخلدمات املقدمة واهلدف منها والوكالة املسؤولة        
 أن حتول األموال احملصلة مـن      ٩٦١/٩٨وعالوة على ذلك، يقرر املرسوم رقم       . عن تنفيذها 

  .الغرامات املشار إليها يف القانون إىل جلنة التنسيق املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة
على إنشاء الصندوق اخلاص    ) ٢٠٠٣مارس  /آذار (٢٥٧٣٠ق القانون رقم    ويصاد  -٢٢٤

  : منه على ما يلي٣وتنص املادة . لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة
ختصص مجيع األموال اليت حيصلها البنك املركزي لألرجنتني من الغرامات املـشار            "  

  ..."  عاقةإليها يف القانون لتنفيذ الربامج واملشاريع لصاحل األشخاص ذوي اإل
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  ١٧املادة     
  محاية السالمة الشخصية    

 بشأن حقوق املرضى وعالقاهتم مع املهنيني الـصحيني         ٢٦٥٢٩ ينص القانون رقم    -٢٢٥
وُنـشر  . واملؤسسات الصحية على محاية األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمال تلقي العالج الطيب  

  ).انظر املرفق (٢٠٠٩وفمرب ن/ تشرين الثاين٢٠هذا القانون يف اجلريدة الرمسية بتاريخ 
وُيحّدد هذا القانون حقوق املرضى يف عالقاهتم مع املهنيني الصحيني واملؤسـسات              -٢٢٦

  .الصحية، وكذلك فيما يتعلق باملعلومات الصحية، واملوافقة املستنرية والسجل الطيب
قائم علـى   ، أي املساعدة والعالج ال    ٢وتركز القواعد على احلقوق الواردة يف املادة          -٢٢٧

  .مراعاة حالة املريض واحترامه، وخصوصيته، وسرية املعلومات الصحية
ويشمل هذا احلق إطالع املريض على مجيع املعلومـات الـضرورية الـيت تتعلـق                 -٢٢٨
حق املريض يف عدم اطالعه على تلك املعلومـات إذا          اً  ويشمل أيض . حالتها الصحية /حبالته

  .رغبتها يف ذلك/أعرب عن رغبته
واملقصود باملعلومات الصحية املعلومات املتعلقة باحلالة الصحية للمريض، اليت تقدم            -٢٢٩

إليه واضحة وبطريقة ميكنه فهمها، وكذلك املعلومات املتعلقة بالتحاليل والعالجات اليت قد            
 حيتاج إليها املريض، والتطورات املتوقعة حلالته واملخاطر أو التعقيدات أو اآلثار اليت ميكن أن             

  .تنشأ عن هذا العالج أو ذاك
وإذا كان املريض غري قادر على فهم تلك املعلومات بسبب حالته املادية أو النفسية،                -٢٣٠

إىل الزوج الذي يعيش مع املريض، إذا مل يكن له ممثل قانوين، أو              تقدم إىل ممثله القانوين، أو    
  .إىل شخص آخر يعيش مع املريض أو مسؤول عن رعايته

  :) ه(٢سده هذا احلق املبني يف املادة  الذي جيأاإلشارة إىل املبدر وجتد  -٢٣١
من حق أي مريض أن يقبل أي عالج حمدد أو يرفضه أو أي             . حرية القرار "  

لذلك أم مل يقدم، كمـا أنـه مـن          اً  إجراءات طبية أو بيولوجية، سواء قدم تفسري      
هقني اإلعـراب عـن     ومن حق األطفال واملرا   . اًحقها إلغاء ذلك القرار الحق    /حقه

 الذي مت مبوجبه التصديق على - ٢٦٠٦١آرائهم، كما ينص على ذلك القانون رقم 
 وذلك فيما يتعلق بأي قرار بشأن العالجات واإلجـراءات          -اتفاقية حقوق الطفل    

  ."البيولوجية اليت قد تؤثر يف حياة املريض أو صحته
ممثله القانوين، حسب االقتضاء، بعد أن      واملوافقة املستنرية هي بيان يقدمه املريض أو          -٢٣٢

  :يتلقى معلومات واضحة ودقيقة وكافية من املهين القائم على عالجه بشأن ما يلي
   ؛احلالة الصحة للمريض  )أ(  
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  اإلجراءات املقترحة، مع حتديد األهداف املراد حتقيقها؛  )ب(  
  النتائج املتوقعة؛  )ج(  
  ر السلبية؛املخاطر احملتملة، واآلالم واآلثا  )د(  
بيان اإلجراءات البديلة وما يترتب عليها من خماطر ومنافع وآثار جانبيـة              ) ه(  

  مقارنة باإلجراءات املقترحة؛
النتائج احملتملة اليت ميكن أن تترتب على عدم تنفيذ اإلجراءات املقترحة أو              )و(  

  .اإلجراءات البديلة املبينة
شرط أساسي ألي عمل يقوم به أي موظف مهين         وموافقة املريض املسبقة واملستنرية       -٢٣٣

  .يعمل يف جمال الرعاية الصحية واخلدمات الطبية سواء كانت عامة أو خاصة
إال يف احلاالت التالية اليت جيب أن تكون اً وميكن اإلعراب عن املوافقة املستنرية شفهي     -٢٣٤

  :وموقعةاً فيها كتابي
  إقامة املريض يف مؤسسة عالجية؛  )أ(  
  اجلراحة؛  )ب(  
  اإلجراءات التشخيصية والعالجية الشاملة؛  )ج(  
  .أي إجراءات تنطوي على خماطر  )د(  
مناقشات بشأن اللوائح املنفذة هلذا القانون، واليت ستوضـح نطاقـه           اً  وجتري حالي   -٢٣٥
وقد أنشأت مجيع املؤسسات الصحية جلان أخالقيات، وهي بصدد وضع سجالت           . العملي

حتليل القوانني املتعلقة مبمارسة املهـن يف اجملـال         اً  وجيري أيض . ري اجلديدة طبية تستويف املعاي  
الصحي واألخالقيات ذات الصلة هبدف موافقتـها مـع االتفاقيـات الدوليـة املتعلقـة               

  .اإلنسان حبقوق
 علـى   ٢٦٥٢٩من القانون رقـم     ) د(٢ باحلماية والسرية، تنص املادة      وفيما يتعلق   -٢٣٦
يض أن ُيؤكد على أن من واجب أي شخص يـشارك يف إعـداد              من حق أي مر    ":يلي ما

مل تطلـب     يفشي ما فيها من أسرار ما      ل هبا أو يطّلع على حمتوياهتا أال      الوثائق الطبية أو يتعام   
  ."منه ذلك حمكمة خمتصة أو تأذن به أو يطلبه املريض نفسه

نيون العـاملون يف    فـامله . هلذه احلماية اً  معزز  ومتثل حرمة السجالت الطبية عامالً      -٢٣٧
مؤسسات الرعاية الصحية واملهنيون الصحيون املديرون للعيادات اخلاصة مـسؤولون عـن            

وهم ملزمون بصفتهم اجلهات الوديعة لتلك السجالت بتوفري املوارد         . حفظ السجالت الطبية  
  .الضرورية هلذا الغرض وملنع األشخاص غري املأذون هلم من الوصول إىل تلك املعلومات



CRPD/C/ARG/1 

49 GE.11-43811 

العنوان اً،  والوديعون مقيدون باألحكام التعاقدية املبينة يف الكتاب الثاين، الفرع ثالث           -٢٣٨
خامس عشر من القانون املدين، الذي ينص على أن عدم امتثـال املهنـيني واألشـخاص                
املسؤولني عن مؤسسات الرعاية الصحية لاللتزامات الناشئة عن هذا القانون يشكل، مع عدم          

لتزام اجلنائي أو املدين، حسب االقتضاء، سوء تصرف مشني يتعرض مرتكبه           اإلخالل هبذا اال  
من القانون  اً  على مستوى الوالية القضائية االحتادية إىل العقوبات املشار إليها يف العنوان ثامن           

، أما على مستوى الواليات القضائية احمللية فيتعرض إىل عقوبات مماثلة حسب            ١٧١٣٢ رقم
  ."ح املتعلقة مبمارسة مهنة الطب يف كل منهاما تقضي به اللوائ

، ١٠٢/٢٠٠٩عن ذلك، اعتمدت احلكومة عن طريق وزارة الصحة، القرار            وفضالً  -٢٣٩
  .الذي يهدف إىل محاية مجيع األفراد من تلقي العالجات دون موافقتهم الكاملة واملستنرية

رز يف جمـال البحـوث   ويف هذا الصدد، أّدى التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أح         -٢٤٠
السريرية من أجل النهوض بصحة البشر يف كل من الوكاالت والكيانات واملؤسسات العامة             
الوطنية ويف اجلامعات، ويف الوزارة نفسها، إىل اعتماد تدابري حلماية حقوق األشخاص الذين             

  .يشاركون يف مثل تلك البحوث
 من أجـل توحيـد وتنظـيم         سجل التجارب السريرية   ١٠٢/٢٠٠٩وأنشأ القرار     -٢٤١

ومنهجة املعلومات املتعلقة بالتجارب الطبية املتاحة يف اجملال املشمول بعمل الوزارة، وإتاحتها            
ـ         -جلميع املؤسسات الطبية     . اً البيولوجية وملوظفي قطاع الصحة واألوساط العلميـة عموم

  .ومعايري الوصولولتحقيق هذه الغاية، يشمل السجل جماالت املعلومات، وبيان احملتويات 
وإدراج مجيع املعلومات املتعلقة بالتجارب الـسريرية إجبـاري بالنـسبة جلميـع               -٢٤٢

املستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية ومعاهد البحث واإلنتاج التابعة لـوزارة الـصحة،            
والنظام الوطين للتأمني الصحي، واملعهد الوطين للخـدمات االجتماعيـة املعـين بـشؤون              

 وأصحاب املعاشات، واملؤسسات املدرجة يف السجل الوطين للمستشفيات العامة          املتقاعدين
الالمركزية واملؤسسات الصحية يف املقاطعات والكيانـات العاملـة يف القطـاع الـصحي      

هبذا القرار، مع عدم اإلخالل بإمكانية إضافة التجارب السريرية بناء علـى طلـب         املشمولة
  .الراعية اجلهات

  ١٨املادة     
  حرية التنقل واجلنسية    

فيما يتعلق بتدابري كفالة التسجيل الفوري جلميع املواليد اجلدد ذوي اإلعاقـة بعـد       -٢٤٣
وجنسية، تتخذ املديرية الوطنية للسجل الوطين للحالة املدنية        اً  والدهتم مباشرة وإعطائهم امس   

يد اجلدد مباشـرة بعـد      التابعة لوزارة الداخلية اخلطوات الالزمة لكفالة تسجيل مجيع املوال        
  .وجنسيةاً والدهتم وإعطائهم امس
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والسجل الوطين للحالة املدنية هو الوكالة الوطنية املسؤولة عـن تـسجيل مجيـع                -٢٤٤
. األشخاص الطبيعيني املقيمني يف األرجنتني أو اخلاضعني لواليته القضائية وحتديد هويتـهم           

وُيحـّدث الـسجل    . ن مكان إقامتهم  وحتتفظ بسجل دائم جلميع املواطنني بصرف النظر ع       
مبختلف مراحل احليـاة    اً  بانتظام بإدراج مجيع األحداث الرئيسية فيه ابتداء من الوالدة ومرور         

  .حلماية حق كل شخص يف اهلوية
والتسجيل على مستوى املقاطعات هو من مسؤوليات الدوائر املسؤولة عن تسجيل             -٢٤٥

ومبوجـب  . ابعة لكل حكومة من حكومات املقاطعات   احلالة املدنية لألشخاص وقدراهتم، الت    
، ُتدرج يف هذه السجالت مجيع األعمال أو األحداث اليت ينشأ عنـها  ٢٦٤١٣القانون رقم  

  .تغيري يف احلالة املدنية للشخص ويف قدراته

  ١٩املادة     
  العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع    

يف العيش املستقل واالندماج يف اجملتمع،      ولكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة باحلق         -٢٤٦
) د(، القاضي بإضافة فقرة فرعيـة       ٢٦٤٨٠ القانون رقم    ٢٠٠٩مارس  /آذارسّن املشرع يف    

. لإلشارة فيه إىل تقدمي الرعاية يف البيت) انظر املرفق (٢٤٩٠١ من القانون رقم ٣٩إىل املادة 
عاقة على دعم مساعد مقـدم      ال حيصل األشخاص ذوو اإل    : "وفيما يلي صيغة النص اجلديد    

 اإلقامة يف املؤسسات املتخصـصة أو       يمكينهم من العيش املستقل، ولتفاد    الرعاية املرتلية لت  
لتقصري فترات اإلقامة يف مرافق الرعاية، إال بناء على قرار فريق متعدد التخصصات يكـون               

ويقرر . قد معه لذلك الغرض   للكيانات املطالبة بتوفري الرعاية يف البيت هلم أو فريق تتعا         اً  تابع
الفريق املتعدد التخصصات نوع الدعم املطلوب، مبا يف ذلك حجمه ومدته، ويتوىل اإلشراف             

فيما يتعلق بتغـيري نـوع       على ذلك، ويقوم بإجراء تقييمات دورية ويتخذ القرارات الالزمة        
اً متخصصاً  تلقى تدريب وينبغي أن يكون مقدم الرعاية يف البيت قد         . هائالرعاية أو مدهتا أو إهنا    

  ."ومشهود له بذلك من لدن السلطات املختصة
اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدمـاج األشـخاص ذوي اإلعاقـة    اً وتقوم حالي   -٢٤٧

  .بتنسيق صياغة اللوائح املقترحة يف هذا الصدد
 القـانون (ولتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش املستقل، تنص القـوانني             - ٢٤٨
على تقدمي الدعم املايل لربنامج املساعدة الشخصية، ) ٢٥٧٣٠ والقانون رقم ٢٤٤٥٢  رقم

الذي يشمل الربنامج الفرعي لتوفري األجهزة التكنولوجيـة املـساعدة لألشـخاص ذوي             
ويهدف هذا الربنامج إىل حتسني احلصول على األجهزة التكنولوجية املساعدة اليت           . اإلعاقة

  اإلعاقة يف القيام بأنشطتهم اليومية، وليكونـوا أكثـر اسـتقالالً   حيتاجها األشخاص ذوو 
  .ولتحسني نوعية حياهتم
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إىل مجيع األجهزة أو املعـدات الـيت        " اعدةاألجهزة التكنولوجية املس  "ويشري تعبري     -٢٤٩
سـتقالهلم يف   يستخدمها األشخاص ذوو اإلعاقة، بصورة مؤقتة أو دائمة، والـيت تعـزز ا            

  .سن نوعية حياهتم بصورة عامة وحتأنشطتهم اليومية،
ـ            -٢٥٠ اً وأعدت اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة مقترح

لتطوير جهاز لدعم العيش املستقل كاستراتيجية هتدف إىل متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من             
كنهم من الوصول إىل استخدام املهارات اليت اكتسبوها من أجل بلوغ درجة من االستقالل مت       

  .موارد اجملتمع
خمتلفة من ترتيبات   اً  وهناك خيارات كثرية فيما يتعلق خبدمات اإليواء اليت تتيح أنواع           -٢٥١

العيش اجلماعي، مبا يف ذلك املنازل املشتركة اجملهزة بوسائل احلماية الضرورية لفئات حمددة             
  .من اإلعاقة

 على أنواع خمتلفة من الرعاية      ٢٤٩٠١ وينص الفصل السادس من القانون رقم       - ٢٥٢
لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين ليست هلم أسر تدعمهم، مثل دور اإلقامـة، واملنـازل              

  .الصغرية واملنازل
ولتحقيق ذلك، تعمل دور اإلقامة كمؤسسات مصممة لتلبية االحتياجات السكنية            -٢٥٣

د على الذات واالسـتقالل     لألشخاص ذوي اإلعاقة عن طريق توفري درجة كافية من االعتما         
  .لتلبية االحتياجات اخلاصة

واملنازل الصغرية هي مؤسسات مصممة إليواء عدد حمدد من القاصرين، وتوفر هلم              -٢٥٤
  .تغطية شاملة الحتياجاهتم األساسية

الـسكن،  (أما املنازل فاهلدف منها هو توفري تغطية شاملة لالحتياجات األساسـية              -٢٥٥
لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال ينتمون إىل أسرة أو أن أسـرهم  ) اخلاصةوالغذاء، والرعاية   
  . ال تقدم هلم الدعم

  ٢٠املادة     
  التنقل الشخصي    

السترياد املـواد   اً  ، نظام ١٣٨٨/١٩٩٧أنشأت وزارة الصناعة مبوجب القرار رقم         -٢٥٦
  .املستخدمة يف إعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة وعالجهم وتدريبهم

والغرض من هذا النظام هو املسامهة يف النهوض بالصحة العامة والتضامن اإلنـساين        -٢٥٧
عن طريق منح إعفاءات من مجيع الرسوم والضرائب املفروضة على املواد املستوردة لغـرض              

  .استخدامها يف إعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة وعالجهم وتدريبهم
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اليت تقرر ما إذا كان من املمكن احلصول علـى          وأمانة الصناعة والتجارة هي اجلهة        -٢٥٨
الـصادرين عـن وزارة      (٩٥٣/١٩٩٩ ورقم   ١٣٨٨/١٩٩٧املواد املشمولة بالقرارين رقم     

  .من املنتجني احملليني) اًاالقتصاد واألشغال واخلدمات العامة سابق
واملستفيدون الرئيسيون من النظام احلايل هم األشـخاص ذوو اإلعاقـة احلركيـة               -٢٥٩
من هذا اً ويستفيد أيض. السمعية أو البصرية الذين يستعينون بأجهزة ال تصنع يف األرجنتني      أو

مـن قـانون    ) و(٢٠ الربح مبوجب املـادة      ىلإجلمعيات واملؤسسات اليت ال تسعى      النظام ا 
، اليت متثـل األشـخاص ذوي       ) وتعديالته ١٩٩٧نص عام   (الضرائب املوظفة على األرباح     

  .ط املؤهلة لالستفادة من هذا النظام يف املرفقوترد الشرو. اإلعاقة
وتتعلق معظم طلبات احلصول على املنتجات واليت تقوم املديرية العامـة للـصناعة               -٢٦٠

زرع حلزون األذن،    ( األشخاص ضعيفو السمع   ااألجهزة اليت حيتاجه  : بتجهيزها باملواد التالية  
ت لألشخاص ذوي اإلعاقة احلركية، واألجهزة والكراسي ذات العجال) وأجهزة تقوية السمع

وسائر املنتجـات املـصممة     اً،  أجهزة مساعدة املكفوفني، وحواسيب ومواد للمعوقني بصري      
وميكن االطالع على قائمة املواد املـستوردة       . لتعزيز رفاه األشخاص ذوي اإلعاقة وتسليتهم     

  . يف مرفق التقرير٢٠٠٩ و٢٠٠٨ونسبة الزيادة فيها يف عامي 
يف االعتبار أن   اً  وجهة النظر التكنولوجية، نفّذ املعهد الوطين للتكنولوجيا، آخذ       ومن    -٢٦١

كل فرد حيتاج منذ يوم والدته وحىت آخر يوم يف حياته، إىل نوع مـن الرعايـة الوقائيـة                   
يتعلق بتطبيق التكنولوجيا ذات الـصلة بالـصحة لفائـدة          اً  العالجية أو التأهيلية، برناجم    أو

  . اقةاألشخاص ذوي اإلع
التساع نطاق املسائل اليت سُينظر فيها يف القطاع الصحي، فمن املهم حتديد            اً  ونظر  -٢٦٢

عـن    وفـضالً . األولويات لكفالة حصول كل فرد على الرعاية املناسبة الحتياجاته اخلاصة         
ذلك، جيب معاجلة مجيع الديون االجتماعية وأوجه الالمساواة، كما جيـب أن ُيراعـى يف               

عن اإلمداد باملعـدات اإللكترونيـة        اجة إىل كميات كبرية من األدوية، فضالً      التخطيط احل 
  .واملختربات العيادية

التكنولوجيات احلديثة، جيري التركيز على استحداث أجهزة        الرتفاع تكلفة اً  ونظر  -٢٦٣
اً ويؤكد املعهد أيض  . تساعد على تشخيص األمراض بسرعة، وميكن نقلها ومنخفضة التكلفة        

حث والتصميم واإلنتاج احمللي للتكنولوجيا الطبية، وذلك هبدف التوصل إىل حلـول            على الب 
  .مناسبة لألوضاع يف املنطقة

اهتمام مبدى جدوى رصد املرضى يف بيوهتم من أجل حتديد املـشاكل            اً  ويوىل أيض   -٢٦٤
ـ          للتـدخالت املكلفـة يف     اً  وحىت يصبح ترددهم على املراكز الصحية غري ضروري، تفادي

  .تشفيات والعيادات يف احلاالت اليت تكون فيها غري ضروريةاملس
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وبفضل التقدم احملرز يف تكنولوجيا املعلومات، واالتصاالت من بعد، واإللكترونيات            -٢٦٥
واملنخفضة التكلفة، وأجهزة االستشعار املنخفضة التكلفة واهلواتـف الذكيـة،          اً  املنتجة حملي 

. حبالتهم الصحية بعد أن صاروا مـراقبني بانتظـام         اًأصبح األشخاص ذوو اإلعاقة أكثر وعي     
  . املعدات واالبتكاراتإنتاجوترد يف املرفق معلومات تفصيلية بشأن 

وحدد مركز الصحة وتكنولوجيا اإلعاقة جماالت اهتمام لتطـوير التكنولوجيـات             -٢٦٦
 والوظـائف   البصر، والسمع، والذوق، واللمس، والشعور باألمل،     (املتعلقة بالوظائف احلسية    

  .ويرد بيان ذلك يف املرفق). العصبية والعضلية العظمية، والبولية التناسلية، واهلضمية واأليضية
ولتشجيع منتجي األجهزة املعينة على احلركة والتكنولوجيات واألجهزة األخـرى            -٢٦٧

ـ             ة، على مراعاة مجيع جوانب املشاكل املتعلقة باحلركة، اليت يواجهها األشخاص ذوو اإلعاق
قامت اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة واملعهـد الـوطين             

ن التكنولوجيا وإنتاج األجهزة التكنولوجية     أالصناعية بوضع برنامج اجتماعي بش    للتكنولوجيا  
ويهدف هذا الربنامج إىل إنتاج األجهزة التكنولوجية املساعدة يف مؤسسات التعليم     . املساعدة

واهلدف من ذلك هو إدماج قضايا اإلعاقة يف        . لتقين واملؤسسات املماثلة يف كامل أحناء البلد      ا
النسيج االجتماعي لنظام التعليم التقين، وإذكاء الوعي، وتوفري التدريب ونقل التكنولوجيات،     
حىت يتسىن إصالح األجهزة التكنولوجية املساعدة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وتكييفهـا             

  .وإنتاجها يف تلك املؤسسات، وبالتايل زيادة تيسري احلصول عليهاوتطويرها 
ويشترك يف تنفيذ هذا الربنامج كل من املعهد الوطين للتكنولوجيا الصناعية واملعهد              -٢٦٨

  .الوطين للمدارس التقنية

  ٢١املادة     
  حرية التعبري والرأي واحلصول على معلومات    

الحتادية خلدمات االتصاالت السمعية البصرية خطوات      اختذت أمانة اإلعالم واهليئة ا      -٢٦٩
لكفالة إتاحة حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على املعلومات املوجهة لعامـة اجلمهـور يف              

  .الوقت املناسب وبدون تكلفة إضافية
مبوجـب   البصرية حيز التنفيـذ      -وقبل دخول قانون خدمات االتصاالت السمعية         -٢٧٠

، ألزمت اهليئة التنظيمية مجيع برامج      )انظر املرفق  (COMFER/٠٨ - ١١٦١ و ٦٧٩القرارين  
البث التلفزيوين بعرض املادة يف عناوين كتابية لكفالة وصـول األشـخاص ذوي اإلعاقـة               

  . هلذا اإلجراءاملنفذةاللوائح اً وأصدرت اهليئة أيض. السمعية إىل املعلومات على حنو كامل
ت اهليئة التنظيمية مع اللجنة االستشارية الوطنية       وعلى إثر اعتماد هذه اللوائح، عمل       -٢٧١

على إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات اجملتمع املدين املعنيـة باإلعاقـة يف صـياغة               
  .البصرية -مشروع قانون أويل بشأن خدمات االتصاالت السمعية 



CRPD/C/ARG/1 

GE.11-43811 54 

 ND Ateneoاإلعاقة ووسائط اإلعالم يف مسرح      وُعقد أهم اجتماع تناول موضوع        -٢٧٢
وأسفر عن اعتماد مجيع املواصفات املتعلقة باإلعاقة املدرجـة يف          . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٢ يف

  .٢٦٥٢٢القانون الذي اعتمده جملس الشيوخ، القانون رقم 
ويشري نص القانون   .  املتعلقة بإمكانية الوصول   ٦٦وأدرجت هذه الشروط يف املادة        -٢٧٣

لفزيون والربامج احملليـة املوجهـة للمـشتركني يف         إىل أن تشتمل مجيع الربامج اليت يبثها الت       
، نـصياً اً  القنوات اخلاصة، والربامج اإلعالمية والتعليمية والتثقيفية وذات االهتمام العام عرض         

ولغة اإلشارة وإشارات صوتية لألشخاص ذوي اإلعاقة احلسية وكبار السن وغريهـم مـن              
   .الذين قد يكون من الصعب عليهم فهم املواضيع

وحتث اهليئة التنظيمية منظمات اجملتمع املدين على املشاركة يف صياغة اللوائح املنفذة              -٢٧٤
  .٢٦٥٢٢ من القانون رقم ٦٦ألحكام املادة 

 على أنه جيب    ٢٦٥٢٢من القانون رقم    ) س(٣ املادة   وعالوة على ذلك، تنص أيضاً      -٢٧٥
ة حق األشـخاص ذوي     أن تشمل خدمات االتصاالت السمعية البصرية ضمن أهدافها كفال        

  ).انظر املرفق(اإلعاقة يف الوصول إىل املعلومات وإىل حمتواها 
 على أن تشمل معايري املوافقة على ٢٦٥٢٢ من القانون رقم ٣٤تنص املادة اً، وأخري  -٢٧٦

اً  البصرية شـرط   -الطلبات واملقترحات املتعلقة مبنح تراخيص خدمات االتصاالت السمعية         
عن املرافق الـيت      على توفري املرافق الالزمة لذلك فضالً     اً   الطلب قادر  يقضي بأن يكون مقدم   

  .يتطلبها القانون لتيسري وصول األشخاص ذوي اإلعاقة
وتنضم بعض اجلماعات من اجملتمع احمللي إىل اللجنة االستشارية الوطنية املعنيـة              - ٢٧٧

 البصرية - ت السمعية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، واهليئة االحتادية خلدمات االتصاال
واملعهد الوطين ملكافحة التمييز وكره األجانب والعنصرية، يف التخطيط إلنشاء مرصـد            

يعىن بالوصـول إىل خـدمات      اً   البصرية وجملس  - يعىن بالوصول إىل اخلدمات السمعية      
وميكن االطالع على مواصفات هذه اهليئات وأهـدافها     .  البصرية - االتصاالت السمعية   

  .همتها يف املرفقوبيان م
. ٩وترد املعلومات املتعلقة بالوصول إىل املواقع الشبكية يف الرد املتعلق باملـادة               - ٢٧٨

يف اخلطة الوطنية اً وقد مت اقتراح اخلطة الوارد بياهنا يف هذا الفرع من التقرير بوصفها هدف
  . حلقوق اإلنسان

شروع بشأن املـسألة إىل جملـس       وفيما يتعلق باالعتراف بلغة اإلشارة، مت تقدمي م         -٢٧٩
  .٢٠٠٨النواب يف عام 
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  ٢٢املادة     
  احترام اخلصوصية    

احلق يف اخلصوصية حق ال جيب إغفاله عند النظر إىل اإلعاقة من وجهة نظر احترام                 -٢٨٠
  . الكرامة املتأصلة يف مجيع البشر وحقوق اإلنسان اليت تنشأ من ذلك

عاقة إىل قبول تدخل اآلخرين يف حياهتم اخلاصة        ما يضطر األشخاص ذوو اإل    اً  وغالب  -٢٨١
وقد يتطور هذا التدخل ليبلغ درجة      ). األطباء، واملعاجلون واملساعدون الشخصيون وغريهم    (

ملا يترتب على ذلك من فقدان الفرد السـتقالله     اً  اعتباره فيها معاملة مهينة، نظر    اً  ميكن أحيان 
لك فال يفصل بني هذه التدخالت واملعاملة       ولذ. وما يشكله من خطر على سالمته الشخصية      

  .السيئة أو املهينة سوى خط رفيع
وإذا ما أخذنا هذا يف االعتبار، فمن املهم عدم التقليل من أمهيـة مجيـع جوانـب                   -٢٨٢

البدن، واحلياة اخلاصة، واألسرة، واملرتل، والوثائق الشخـصية، واملراسـالت،          (اخلصوصية  
عن طريق  ) لقانونية، واألمتعة الشخصية، والسمعة والشهرة    والسجالت الطبية، والسجالت ا   

  .التدخل التعسفي أو غري القانوين أو الدعاوى القضائية
/  تـشرين الثـاين    ٢، الصادر بتاريخ    ٢٥٣٢٦ويف هذا الصدد، ينص القانون رقم         -٢٨٣
  . على محاية املعلومات الشخصية٢٠٠٠ نوفمرب
 ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢١تاريخ   الصادر ب  ٢٦٥٢٩ويكفل القانون رقم      -٢٨٤

بشأن حقوق املرضى إزاء املهنيني الصحيني واملؤسسات الصحية، سرية املعلومات املتعلقـة            
  .بالصحة الشخصية

هـذا  . وتعكف وزارة الصحة على وضع لوائح لتنفيذ هذا القانون ستوضح نطاقه            -٢٨٥
 مواءمة السجالت الطبية مع     وستتم. وأنشئت جلان لألخالقيات يف مجيع املؤسسات الصحية      

اللوائح اجلديدة، كما جيري حتليل القوانني ذات الصلة املتعلقة مبمارسة مهنة الطب وقواعـد              
  .السلوك كما هو مطلوب يف االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

تاب وختضع الكيانات اليت حتتفظ بالسجالت الطبية لألحكام التعاقدية الواردة يف الك            -٢٨٦
  .العنوان خامس عشر من القانون املدين، بشأن العقود املتعلقة بالودائعاً، الفرع ثالثاً، ثاني

واألرجنتني هي واحدة من بني عدد قليل من بلدان أمريكا الالتينيـة الـيت سـّنت         -٢٨٧
نقـص   حلماية األشخاص املصابني بفريوس      - ١٩٩٠ لعام   ٢٣٧٩٨ القانون رقم    - قانوناً

وينص هذا القانون على إنشاء الربنامج الوطين لإليدز، الذي   . اإليدز/ املكتسب شرياملناعة الب 
  .يكفل العالج جلميع املصابني باإليدز
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  ٢٣املادة     
  احترام البيت واألسرة    

 األسرة هي املسؤول األول عـن       إن" على   ٢٦٠٦١ من القانون رقم     ٧دة  تنص املا   -٢٨٨
أن تنفذ  "وعلى  " ل حبقوقهم وضماناهتم وممارستها كاملة    كفالة متتع األطفال واملراهقني الكام    

الدولة السياسات والربامج املناسبة وتوفر املساعدة الالزمة لتمكني األسرة من الوفاء بالتزاماهتا   
  ."على الوجه املطلوب

 الذي تقوم به األسرة من األساسيويف هذا الصدد، تويل احلكومة أمهية كبرية للدور        -٢٨٩
وجيب أن تنظر الـسياسات     . كن األطفال واملراهقون من التمتع الكامل حبقوقهم      أجل أن يتم  

أمـا  . العامة يف تعزيز دور األسرة ومحاية استقالهلا حىت تستطيع صيانة حقـوق أفرادهـا             
املؤسسات األخرى املعنية حبماية الطفل ينبغي أن تقوم بدور ثانوي فقط يف هـذا الـصدد،                

وينبغي أن تتعاون الوكـاالت   .  قادرة على حتمل مسؤوليتها    عندما تكون أسرة أو مجاعة غري     
  .احلكومية واجملتمع املدين من أجل متكني األسر نفسها من الوفاء بالتزاماهتا

ويصور القانون سالف الذكر الطفل بأنه شخص فريد له تارخيه اخلاص، وله وضع               -٢٩٠
  .يئته العاطفيةولذلك فمن املهم عدم إبعاد الطفل عن ب. شخصي وعائلي فريد

 الصادر عن اجلهاز التنفيذي األسـس للـوائح         ١٢٠٢/٢٠٠٨ويضع املرسوم رقم      -٢٩١
 بشأن مراكز النهوض بالطفل املخصصة لألطفال الذين تتراوح         ٢٦٢٣٣املنفذة للقانون رقم    

تتعلق باحتياجات ومطالب   اً  ويتضمن القانون أحكام  . وأربع سنوات اً   يوم ٤٥أعمارهم بني   
تمعات احمللية اليت توجد فيها املراكز، وكذلك باألنشطة املصممة من أجل إرساء            األسر واجمل 

ويضع اخلطوط العريضة للمجاالت واخلـدمات      . توازن فعال بني عمل الفرد وحياته العائلية      
والربامج اجملتمعية وحلقات العمل اليت هتدف إىل توفري الدعم العـام لألطفـال يف أسـرهم                

 وجيب أن ُيراعى يف هذا التخطيط ضرورة توزيع مواعيـد وسـاعات          .وإدماجهم يف اجملتمع  
، ويؤكـد علـى     منـسجماً اً  عمل أفراد األسرة، وخاصة منهم النساء ربات البيوت، توزيع        

وجيب أن يدعم هذا القانون األنشطة      . ضرورة تعزيز الروابط العائلية ضمن كل أسرة معيشية       
إلعاقة، هبدف حتقيق أقصى ما ميكـن مـن         والفرص املتاحة لتشجيع إدماج األطفال ذوي ا      

  ).انظر املرفق( على عالوات عامة عن كل طفل ١٦٠٢/٠٩وينص املرسوم رقم . االندماج
اً  املشار إليهما أعاله أحكام    ٢٦٤٨٠ والقانون رقم    ٢٦٤٧٢ويتضمن القانون رقم      -٢٩٢

  . إضافية تتعلق باالمتثال ألحكام هذه املادة من االتفاقية
 على إنشاء صندوق خاص لتمويل الربامج واملـشاريع         ٢٤٤٥٢قانون رقم   وينص ال   -٢٩٣

لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة، من الغرامات املفروضة على أصحاب احلسابات املـصرفية            
 منه على أن خيصص املعهد الوطين لألمن        ٧وتنص املادة   . ملخالفتهم اإلجراءات وعدم امتثاهلا   

اب املعاشات مبالغ مالية لربامج املساعدة الشاملة لفائدة        االجتماعي املعين باملتقاعدين وأصح   
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 لتمويـل   املنـشأ تفاصيل بشأن الصندوق    اً  ويتضمن القانون أيض  . األشخاص ذوي اإلعاقة  
وحيدد أنواع اخلدمات املقدمـة واهلـدف منـها         . الربنامج املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة    

أن ُتنقل األموال احملصلة من الغرامـات     على   ٩٦١/٩٨وينص املرسوم رقم    . والوكالة املنفذة 
  .املشار إليها يف ذلك القانون إىل جلنة التنسيق املعنية بالربامج املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة

ومت التصديق على إنشاء الصندوق اخلاص لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجـب              -٢٩٤
  ). ٢٠٠٣مارس /آذار (٢٥٧٣٠القانون رقم 

وال اليت حيصلها البنك املركزي لألرجنتني من الغرامات        ختصص مجيع األم  "  
  ."... يع لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقةاملشار إليها يف القانون لتنفيذ الربامج واملشار

وتنفذ وزارة التنمية االجتماعية ثالث خطط على املستوى االحتادي لتهيئة الفـرص              -٢٩٥
  .املناسبة لتعزيز التنمية البشرية واالجتماعية

وهتدف اخلطة الوطنية للنهوض باألسرة إىل تعزيز األسرة النواة ودعم إمكانية تلقينها              -٢٩٦
وتشمل اخلطة مـسارات    . القيم بوصفها بيئة أساسية لالندماج االجتماعي والنمو الشخصي       

  .عمل الغاية منها توفري الوقاية لألطفال واملراهقني وكبار السن ومساعدهتم والنهوض هبم
 بشأن احلماية   ٢٠٠٥أكتوبر  / الصادر يف تشرين األول    ٢٦٠٦١ئ القانون رقم    ويهي  -٢٩٧

الشاملة حلقوق األطفال واملراهقني، أساس العمل من أجل التنفيذ الكامل لنظـام احلمايـة              
ومن املسلم به أن األطفال واملـراهقني أصـحاب         . الشاملة من منظور متعدد التخصصات    
  . الوصايةمبدأخلي عن حقوق كاملة، وهذا مؤشر يدل على الت

وجيري تعديل املمارسات املؤسسية املتعلقة باألطفال واملراهقني الذين هم يف حاجة             -٢٩٨
ويف أثناء ذلك تعزز األخذ     . للحماية الشاملة اً  إىل محاية خاصة توفرها الدولة، لتصبح منوذج      

  كــانون١٥ويف .  املــستوياتبالالمركزيــة يف عمــل الوكــاالت العامــة يف خمتلــف
وتعهـدت  . ، أنشئ اجمللس الوطين املعين باألطفال واملراهقني واألسرة       ٢٠٠٦ ديسمرب/األول

 مقاطعة ومدينة بيونس آيرس املتمتعة باحلكم الـذايت         ٢٤حكومات املقاطعات البالغ عددها     
  .بضمان احلقوق واملبادئ الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل

تلفة مثل األخالقيات، والنمـو الفكـري،       وُتعاجل احتياجات الشباب يف جماالت خم       -٢٩٩
والنمو االجتماعي، والتعبري عن الذات، والنمو الثقايف، وكذلك احتياجاهتم املتعلقة بالصحة           

  .واحملافظة على البيئة
يؤثر يف التـاريخ      وهتدف هذه اإلجراءات إىل تنمية قدرات الشباب بوصفهم عامالً          -٣٠٠
  . اجملتمع احملليللتغري يف اجملتمع ككل ويفاً وحمرك
ويشجع برنامج النهوض باألسرة من أجل االندماج االجتمـاعي محايـة األسـر ذات            -٣٠١

أو املعرضة ملخاطر اجتماعية، واندماجها يف اجملتمع، من خالل توفري اخلدمات           /األوضاع اهلشة و  
ن توفري التعلـيم    إيرادات لألسر لتمكينها م   ) أ(ويوفر الربنامج   . الصحية والتعليم وتنمية املهارات   
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لتمكينهم من  اً  مالياً  ويتلقى الكبار الذين يعيشون ضمن أسر دعم      . والصحة لألطفال الذين تعيلهم   
والنهوض باألسرة واجملتمع من خالل اخلدمات االجتماعية       ) ب(إهناء تعليمهم وتدريبهم املهين؛ و    

صحة، والتـدريب علـى     التعليم، وال : واخلدمات األسرية األخرى يف أربعة جماالت رئيسية هي       
  .الوظائف، والتنمية والتواصل الشبكي على صعيدي اجملتمع احمللي واملواطن

ووسع الربنامج نطاق نشاطه، وحدد خطوط عمل جديدة، كما وّسع نطاق املعايري              -٣٠٢
  .املتعلقة بتحديد املخاطر االجتماعية ومواطن الضعف يف األسر املستهدفة احملتملة

ج املعاشات غري القائم على املشاركة يف تلبية احتياجات األشـخاص           ويساعد برنام   -٣٠٣
 سنة، واألمهات الاليت هلن سبعة أطفال أو أكثـر واملعـوقني أو             ٧٠الذين تفوق أعمارهم    

  .األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال ميلكون موارد معيشية كافية
 هو متكـني    ٢٥٧٢٤رقم  واهلدف من اخلطة الوطنية لألمن الغذائي املنشأة بالقانون           -٣٠٤

الحتياجـاهتم اخلاصـة    اً  الضعفاء من السكان من احلصول على الغذاء املناسب والكايف وفق         
  .والتقاليد السائدة يف كل منطقة من مناطق البلد

  : وتشجع اخلطة األهداف التالية  -٣٠٥
  تقدمي املساعدة الغذائية لألسر اليت تعيش يف أوضاع اجتماعية هشة؛  )أ(  
  ري حوافز لتشجيع األسر وشبكات الدعم على اإلنتاج الغذائي؛توف  )ب(  
  املساعدة على إنشاء املطاعم املدرسية؛  )ج(  
  املساعدة على إنشاء احلدائق واملزارع األسرية؛  )د(  
  توفري اخلدمات للنساء احلوامل واملواليد املتمتعني بصحة جيدة؛  ) ه(  
  .تعزيز الالمركزية يف إدارة األموال  )و(  

  ٢٤املادة     
  التعليم    

وهـو  . ٢٠٠٦يف أواخر عام    ) ٢٦٢٠٦القانون رقم   (اعُتمد قانون التعليم الوطين       -٣٠٦
  .ينص على أن التعليم واملعرفة بضاعة عامة وحق شخصي واجتماعي تكفله الدولة

. والتعليم يف نظر هذا القانون أولوية وطنية، ولذلك فهو خيضع لـسياسة الدولـة               -٣٠٧
ن واجب تعميم التعليم من خالل السياسات واالستراتيجيات الشاملة املتعلقة          ويكرس القانو 

وهتـدف  . بالتعليم وتوزيع املوارد، وإعطاء األولوية للقطاعات اليت هي يف أمّس احلاجة إليها           
هذه السياسات واالستراتيجيات إىل مكافحة مظاهر اإلجحاف والتهميش والوصم وسـائر           

العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية واجلغرافيـة والعرقيـة،        أشكال التمييز الناشئة عن     
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. عن العوامل اجلنسانية وغريها، اليت حتول دون املمارسة الكاملة للحـق يف التعلـيم               فضالً
واهلدف من ذلك هو ضمان التعليم اجليد وتكافؤ الفرص، يف بيئة خالية من التفـاوت بـني          

  ).٧٩ دةاملا(ناطق واإلجحاف االجتماعي امل
والتعليم اخلاص هو جزء من نظام التعليم الرامـي إىل كفالـة احلـق يف التعلـيم                   -٣٠٨

وهو يستند إىل   . لألشخاص ذوي اإلعاقة املؤقتة أو الدائمة يف مجيع مستويات التعليم وأصنافه          
 مشولية التعليم وخيدم مصلحة األشخاص ذوي املشاكل اخلاصة اليت ال ميكن معاجلتـها              مبدأ

ويكفل إدماج الطالب ذوي اإلعاقة يف مجيع مراحـل التعلـيم           . ظام التعليم العادي  ضمن ن 
  .للقدرات اخلاصة لكل طالباً وأصنافه وفق

  قانون التعليم الوطين    

  ٤٢املادة     
ينص قانون التعليم الوطين على أنه يتعني على السلطات القـضائية أن تتخـذ                - ٣٠٩

لة حق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف التعلـيم ويف          التدابري الضرورية التالية من أجل كفا     
  :اندماجهم يف املدارس

وضع برنامج تعليمي شامل يتيح إمكانية الوصـول إىل التكنولوجيـا             )أ(  
  والفنون والثقافة؛

  استخدام موظفني متخصصني للعمل يف أفرقة مع املدرسني يف املدارس العادية؛  )ب(  
  واد الالزمة لتنفيذ املناهج الدراسية؛توفري النقل واملوارد الفنية وامل  )ج(  
  ؛ةت ملواصلة التعليم على مدى احلياإتاحة خيارا  )د(  
  .ضمان الوصول املادي إىل مجيع املباين املدرسية  ) ه(  

  ٤٤املادة     
وإلضفاء الطابع املنهجي على املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتعليم اخلـاص وتيـسري              -٣١٠

التعليم اخلاص، منوذج لنظام التعلـيم يف       "لوطين، صدر تقرير عنوانه     إدماجه يف نظام التعليم ا    
وكان التقرير مثرة جهود مشتركة وتوافق يف الرأي بني اجلهات صاحبة املصلحة            ". األرجنتني

دراسات عن أهـم الـنظم      اً  وهو يتضمن أيض  . يف التعليم اخلاص من واليات قضائية خمتلفة      
  .التربوية املطبقة يف املدارس

، مت وضع خطوط العمل االستراتيجية للتعلـيم        ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف الفترة ما بني       -٣١١
اخلاص ضمن إطار قانون التعليم الوطين، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وخطـة              

  .التعليم اإللزامي
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  : وفيما يلي اجملاالت االستراتيجية احملددة يف القانون  -٣١٢
  لى املستوى االحتادي؛التوصل إىل توافق يف اآلراء ع  )أ(  
ضمان التعليم املبكر جلميع األطفال الذين يعـانون مـن مـشاكل ذات               )ب(  

  بنمائهم؛ صلة
ضمان التعليم اجليد للطالب ذوي اإلعاقة خالل كامل فتـرة تعلمهـم يف            )ج(  

  نظام التعليم اإللزامي؛
  تغيري هنج التعليم يف مدارس التدريب على الوظائف؛  )د(  
مج للتعليم الشامل واملتواصل لفائدة الشباب والكبار مـن ذوي          وضع برا   ) ه(  

  اإلعاقة يف مجيع الواليات القضائية؛
  ضمان منح شهادات خترج للطالب ذوي اإلعاقة؛  )و(  
  توفري الدعم على مستوى املقاطعات؛  )ز(  
  .التنسيق مع املستويات واألمناط اليت حددهتا األمانة الفرعية لإلنصاف  )ح(  
  : فذت اإلجراءات التاليةوُن  -٣١٣

عقد اجتماعات وطنية لنظّار املدارس واملسؤولني عن التعليم اخلاص يف           •
مجيع املقاطعات هبدف إعداد تقارير حتظى بتوافق اآلراء لتقـدميها إىل           

  اجمللس االحتادي؛
وضع تقرير عن التواصل الشبكي لتنفيذ خدمات الطفولة املبكرة لفائـدة            •

  سيق مع املسؤولني يف املقاطعات؛األطفال وأسرهم، والتن
  ؛آلراء مع املسؤولني يف املقاطعاتإعداد تقرير على أساس توافق ا •
إضافة مائيت مدرسة تعليم خاص إىل الربنامج الشامل بـشأن املـساواة يف              •

التعليم، ومكتبات مدرسية، وجتهيز املدارس مبعدات تكنولوجيا املعلومـات،         
ع التعليمية وتدريب النظـار علـى اإلدارة        وتقدمي املساعدة التقنية للمشاري   

  ؛)التعليم اخلاص واملدارس العاديةالتدريب املشترك لنظار مدارس (املؤسسية 
وترويج املمارسات اجليدة يف    . مدرسة للجميع "تنظيم مسابقة يف موضوع      •

ونفذت عملية االختيار يف خمتلف الواليات القضائية، كما     ." التعليم الشامل 
ورقات فريق من مسؤويل التعليم اخلاص مـن وزارة التعلـيم           قام بتقييم ال  

  ؛عنية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقةواللجنة االستشارية الوطنية امل
وقدم فريـق   . عقد اجتماع وطين عن املمارسات اجليدة يف التعليم الشامل         •

  ؛وجيه بشأن نشر التقارير املختارةالتعليم اخلاص التابع لوزارة التعليم الت
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ء دراسة عن تقييم واعتماد أداء املدارس من قبل الطالب ذوي اإلعاقة            إجرا •
  ؛ التعليم اخلاص واملدارس العاديةيف كل من مدارس

عقد اجتماعات إقليمية بالتنسيق مع مدرسي مرحلة مـا قبـل املدرسـة              •
واملرحلة االبتدائية للتوعية مبساعدة الطالب ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك نظم           

  ؛رها برامج التعليم اخلاصاليت توفالدعم 
: التعليم اخلاص، منوذج لنظام التعليم    "إعداد ورقة معلومات أساسية عنواهنا       •

"Educación Especial, una modalidad del Sistema Educative: 

Orientaciones I" .؛جلميع الواليات القضائية  
  ؛توافق اآلراءض التوصل إىل قرار بعقد اجتماع وطين بشأن الورقة اخلتامية لغر •
لـق مبوضـوع    إعداد تقرير خاص عن مساعدة الطالب ذوي اإلعاقة فيما يتع          •

 Configuraciones de apoyo para la alfabetización inicial "التعلّم ذي األولوية

con alumnus con discapacidad visual, auditiva, mental y neuromotora"؛   
الشمال الشرقي والشمال الغـريب يف إطـار        تقدمي املساعدة التقنية ملنطقيت      •

الربامج املخصصة للطالب ذوي اإلعاقة يف املناطق الريفية يف سياق برنامج           
الريوخـا،  (وإشراك مخس مقاطعات يف الربنامج      . حتسني التعليم يف الريف   

والعمل من أجل التنسيق بني     ). سان خوان، قرطبة، سانتا يف، إنتري ريوس      
  ؛س االبتدائية يف املناطق الريفية واملدارمدارس التعليم اخلاص

وإنـشاء مكتبـات    . سـابقاً تسليم املعدات اخلاصة للمجموعات املذكورة       •
  ؛)الرباجميات واملعدات(نولوجية للمدرسني، ومجع اللعب وجمموعات املواد التك

تدريب املوقعي وشبه املوقعي ومن بعد إىل جانب التدريب الذي يـوفره            لل •
مدارس التقنية للموظفني املؤهلني يف مدارس التدريب على        املعهد الوطين لل  

وتدريب مدرسي التعليم اخلاص والتعليم االبتـدائي لتنـسيق          . الوظائف
  ؛رحلة األوىل من التعليم الثانوياملرحلة الثانية من التعليم االبتدائي وامل

تشجيع األخذ بأدوات التواصل الشبكي بني مدارس التعليم العادي والتعليم           •
اخلاص والتعليم االبتدائي، واملدارس اإلعدادية، ومدارس التدريب الـتقين،         
والتعليم التقين، وتعليم الفنون وتعليم الكبار يف مجيع الواليات القـضائية           

 مواضـيع   لغرض وضع برنامج تربوي لدعم تطوير املؤسـسات وإدراج        
  ؛مشتركة جديدة يف املناهج

مدارس التقنية ملـنح الـشهادات      بذل جهود مشتركة مع املعهد الوطين لل       •
  ؛ احلصول على التدريب على الوظائفللطلبة ذوي اإلعاقة لتمكينهم من
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اللغات، الرياضـيات، العلـوم االجتماعيـة       ( املقررات األساسية    إدماج •
يلية، الـرقص، املـسرح،     املوسيقى، الفنون التـشك   (والفنون  ) والطبيعية

  ؛اضةوتعليم حركات اجلسم والري.) خلإاخلزفيات، 
علـيم االبتـدائي    وضع استراتيجيات تربوية لتعجيل وترية التعلُّم وإهناء الت        •

  ؛والتعليم الثانوي
  ؛تياجات اخلاصةإنشاء فضاءات يف دور احلضانة ملساعدة الطلبة ذوي االح •
تشجيع تسجيل التالميذ ذوي اإلعاقة يف مجيـع دور احلـضانة وريـاض              •

  ؛ ملن بلغوا سن اخلامسةل اإلجبارياألطفال، باإلضافة إىل التسجي
ل التشجيع على اللعب يف بيئة شاملة للجميع لتشجيع التفاعل بني األطفـا            •

  ؛ذوي اإلعاقة واألطفال السليمني
توجيه برامج حمو األمية يف مرحلة ما قبل املدرسـة لفائـدة الطلبـة ذوي         •

  ؛املدارس العادية واملدارس اخلاصةاإلعاقة يف كل من 
اً  لتحسني األداء املدرسي للطلبة ذوي اإلعاقة، بـدء        تعزيز أفرقة املقاطعات   •

  ؛إىل منح الشهادات بالتقييم ووصوالًاً بالتوجيه يف املدرسة ومرور
  ؛تويات لفائدة الطلبة ذوي اإلعاقةبذل جهود مشتركة مع خمتلف النماذج واملس •
  ؛ة لالستمرار لغرض األداء املدرسيتصميم مناذج تنظيم مؤسسي قابل •
ء حبوث كمية   اجرإديرية الوطنية لإلعالم وتقييم نوعية التعليم       الطلب إىل امل   •

  ؛لبة ذوي اإلعاقة يف نظام التعليمونوعية بشأن الط
تسليم احلواسيب الدفترية يف مرحلة أولية للطلبة ذوي اإلعاقـة الـسمعية             •

ــامج  يف ــياق الربن ــت -س ــشبكة اإلنترن ــربط ب ــساواة يف ال  - امل
"Connecting equality"ة أوىل يف اخلطــة الراميــة إىل تــوفري ، كمرحلــ

وتصميم برنامج تـدريب    . احلواسيب الدفترية جلميع الطلبة ذوي اإلعاقة     
  ؛ على تطبيق التكنولوجيات اجلديدةاملدرسني

انتقاء أكثر مواضيع الرباجميات مالءمة لكل حالة من حاالت اإلعاقة، لتركيبها            •
  .يف التعليم اخلاصدرسني والطلبة على احلواسيب الشخصية جلميع امل

ة إىل التعليم   ق لكفالة وصول األشخاص ذوي اإلعا     ٢٥٥٧٣ومت اعتماد القانون رقم       -٣١٤
العايل، واحلصول على مكان إقامة، واملشاركة يف تلك املرحلة من التعليم، وكذلك تشجيع             

جـات  التدريب التقين باتباع هنج أخالقي ومراعاة اجلوانب االجتماعية، والتأكيد على احتيا          
  .ذوي اإلعاقة واحملرومني واملهمشني، وتشجيع البحث والتدريب يف جمال اإلعاقة
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ولتحقيق ذلك، مت اإلبقاء على برنامج اجلامعة الوطنية للمنح الدراسية الذي أنـشئ               -٣١٥
الفـرص يف التعلـيم       والذي يهدف إىل تعزيز تكافؤ     ٤٦٤/٩٦مبوجب القرار الوزاري رقم     

أو مواصلة  /لدراسية لتمكني الطلبة ذوي الدخل املنخفض من حتقيق و        العايل من خالل املنح ا    
. تعليمهم من أجل حتقيق نتائج علمية جيدة يف اجلامعات الوطنية أو يف املعاهـد اجلامعيـة               

  .والربنامج الفرعي اخلاص بذوي اإلعاقة هو جزء من هذا الربنامج
 ٢٥بيل املثال، أُنـشئت يف      فعلى س  .وُيحرز تقدم يف العمل على املستوى اجلامعي        -٣١٦
يف أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر          الشبكة املشتركة بني اجلامعات    ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

وحتظى هذه املبادرة، اليت اعتمدت     . الكارييب بشأن اإلعاقة وحقوق اإلنسان يف بيونس آيرس       
ة املعنية بإدماج   ، بدعم وزارة التعليم، واللجنة االستشارية الوطني      ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٥ يف

وينص إعالن بيونس آيرس، الذي اعُتمد آنذاك علـى         . األشخاص ذوي اإلعاقة، واليونسكو   
أن من بني أهداف الشبكة الـتأكيد من جديد على حقـوق اإلنـسان لألشـخاص ذوي                

على مظاهر التحيز والتمييز مـن      اً  اإلعاقة، وتوعية األوساط األكادميية بضرورة القضاء هنائي      
اجلامعية؛ وجعل كل فضاء تعليمي بيئة غري حصرية من خالل اختاذ تـدابري لـتمكني               احلياة  

اجلميع من الوصول إىل املرافق املادية، واالتصاالت والثقافة؛ وإدراج دورات تدريبية بـشأن             
 إنتاجاإلعاقة من منظور حقوق اإلنسان يف املناهج اجلامعية؛ وتشجيع اجملتمع األكادميي على             

ل اإلعاقة من خالل برامج التدريس والبحث واإلرشاد من أجل تعزيز املعارف           مواد عن مسائ  
واملمارسات اليت حتترم حقوق اإلنسان وتؤسس حلياة أفضل، وبالتايل الوفاء مبتطلبات اتفاقية            

  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم
 بـشأن إتاحـة     ومن أوجه التقدم األخرى يف هذا اجملال تنفيذ برنامج وزارة التعليم            -٣١٧
، 770SPU/2010 الوصول يف اجلامعات الوطنية، الذي اعُتمد مبوجب القـرار رقـم             إمكانية
  ).انظر املرفق (٢٠١٠مايو / أيار٢٧ املؤرخ
اً وآمناً   الربنامج هو جعل الوصول إىل مباين اجلامعات الوطنية ممكن         اوالغرض من هذ    -٣١٨

ألحكام القوانني السارية     نية واحلسية، امتثاالً  جلميع املستعملني، بصرف النظر عن حالتهم البد      
  ).٩١٤/٩٧ واملرسوم رقم ٢٤٣١٤القانون رقم (

وخالل املرحلة األوىل، ستمول الوزارة احلد األدىن الضروري من طرق الوصول إىل              -٣١٩
. املباين لتمكني كل فرد من الوصول إليها والتنقل حوهلا، والبقاء داخلها واستخدام مرافقهـا    

  .نفذ األنشطة األكادميية وبرامج الدعم اخلاصة يف كل مبىنوسُت
وتعمل األمانة املعنية بالسياسات اجلامعية التابعة لوزارة التعليم عن كثب مع اللجنة              -٣٢٠

.  جامعة وطنية عامـة ٣٥املشتركة بني اجلامعات املعنية باإلعاقة وحقوق اإلنسان، اليت تضم  
وكول وحيد لإلبالغ يتكون من اسـتمارة دراسـة         وبذلك أصبح من املمكن تصميم بروت     

  .استقصائية واستبيان تستخدمه مجيع اجلامعات الوطنية
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وتويل اللجنة املشتركة بني اجلامعات االعتبار الواجب الستقالل اجلامعات، وذلـك       -٣٢١
  .من أجل تشجيعها على قبول التدابري العامة من خالل املشاركة وااللتزام الطوعي

  :ألنشطة اليت تشارك فيها اللجنة ما يليومن ا  -٣٢٢
وق الطلبة  إنشاء جلان وفروع يف معظم مؤسسات التعليم العايل لتعزيز حق           )أ(  

  ؛واملوظفني ذوي اإلعاقة
اإلعاقة وبـشأن   اعتماد قرارات بشأن مواءمة املناهج لتناسب الطلبة ذوي           )ب(  

  ؛تفسري لغة اإلشارة
لك شبكات للتواصل مـع املكتبـات       إنشاء مكتبات ميسرة الوصول وكذ      )ج(  

  ؛يف الشبكة وأصبح اآلن هناك ما يزيد عن عشر جامعات مشاركة. واجلامعات األخرى
تنظيم مناقشات بشأن تدريب مفسري لغة اإلشارة، وقُـدمت توصـيات             )د(  

تتعلق بضرورة إتقان اللغة اإلسبانية، وتدريب مدرسي اإلسبانية للطلبة املـصابني بالـصمم             
  ؛ يف إهناء دراستهم العلياراغبنيال

وتقوم اللجنة بتشجيع وتنظيم حلقات عمل بشأن حقوق األشخاص ذوي            ) ه(  
  .اإلعاقة وسالمتهم داخل احلرم اجلامعي، يشارك فيها املدرسون وغري املدرسني والطلبة

وتعمل اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل أن        -٣٢٣
واهلدف هـو أن    . ن مؤسسات التعليم مفتوحة أمام اجلميع وأن تعترب التنوع عامل إثراء          تكو

  .يوفر الوسط التعليمي بيئة تعلم خالية من احلواجز للطلبة ذوي اإلعاقة
وتترأسه ) انظر املرفق  (٢٤٦٥٧وأنشئ اجمللس االحتادي لإلعاقة مبوجب القانون رقم          -٣٢٤

 ،٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨ املؤرخ   ١٧٠بقراره رقم   ب اجمللس   وطل. اللجنة االستشارية الوطنية  
إىل اجلامعات وإىل معاهد التعليم املستمر العامة واخلاصة أن تدرج يف مناهجها مواضيع تتعلق              

  ).انظر املرفق(باإلعاقة 

  ٢٥املادة     
  الصحة    

 ومع ذلـك، اعتمـدت    . النظام الصحي يف مجهورية األرجنتني هو نظام عام وحرّ          -٣٢٥
  :الدولة القوانني التالية لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول إىل املرافق الصحية

، بـشأن  )والتعديالت (١٩٨١مارس /آذار ١٦، املؤرخ ٢٢٤٣١القانون رقم     )أ(  
وينص هذا القانون على محاية األشـخاص ذوي        . توفري احلماية الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة     

. م على الرعاية الصحية، وحقهم يف التعليم والـضمان االجتمـاعي          اإلعاقة هبدف كفالة حصوهل   
 وإتاحـة   اإلمكانإعفاءات وحوافز من أجل إزالة أثر القصور لدى ذوي اإلعاقة قدر            اً  ويقدم أيض 

  الفرص هلم ليضطلعوا، بفضل جهودهم اخلاصة، بدور يف اجملتمع يعادل دور بقية املواطنني؛
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ويـنص  . ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ٢ ، املؤرخ ٢٤٩٠١القانون رقم     )ب(  
على إنشاء نظام للخدمات األساسية والرعاية الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة، يشمل الوقاية 

  .واملساعدة والتشجيع واحلماية هبدف توفري تغطية شاملة الحتياجاهتم ومتطلباهتم
ملة باخلدمات األساسـية    ويلزم هذا القانون الربامج االجتماعية الوطنية بتوفري تغطية شا          -٣٢٦

  .املشار إليها فيه، حسب احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة املنتسبني إىل نظام اخلدمات
أما األشخاص ذوو اإلعاقة غري املشمولني بربامج اجتماعية فمن حقهم احلـصول              - ٣٢٧

ويـتعني علـى الكيانـات      . على مجيع اخلدمات األساسية عن طريق الوكاالت احلكومية       
من خالل شبكاهتا اخلاصة أو بالتعاقد على ذلك         ة أن توفر اخلدمات األساسية إّما     املذكور

  .مع جهات أخرى
وتقوم اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدماج األشـخاص ذوي اإلعاقـة بـدور        -٣٢٨

ويرد نص اللوائح املنفـذة     . الوكالة التنظيمية وحتدد املعايري املتعلقة بنظام اخلدمات األساسية       
، الذي ينص على أن هيئة اللجنـة        ١١٩٣/٩٨ يف املرسوم رقم     ٢٤٩٠١/٩٧للقانون رقم   

  .االستشارية الوطنية تتكون من خمتلف الوكاالت التابعة لوزارة الصحة
 مبوجـب   املنشأوعلى األشخاص الراغبني يف الوصول إىل نظام اخلدمات األساسية            -٣٢٩

عوقون باالستظهار بشهادة اإلعاقة، وهـي       أن يقدموا ما يثبت أهنم م      ٢٤٩٠١القانون رقم   
 مـن   ٣وهذه الشهادة، املنشأة مبوجب أحكام املادة       . املستند الوحيد املعتمد يف هذا الغرض     

، أصدرهتا الدائرة الوطنية إلعادة التأهيل اليت تطبق التصنيف الدويل ٢٢٤٣١/٨١القانون رقم 
جـب قـرار وزارة الـصحة       لألداء واإلعاقة والصحة، باستخدام اسـتمارة ُصـممت مبو        

  ).انظر املرفق (٦٧٥/٠٩ رقم
واهلدف األساسي من التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة هو إتاحـة صـيغة               -٣٣٠

موحدة وإطار مفاهيمي لوصف احلالة الصحية وما يتصل هبا من أوضاع من منظور بيولوجي          
  .ونفسي واجتماعي

رف التصنيف الـدويل لـألداء واإلعاقـة      وضمن هذا اإلطار املفاهيمي للصحة، ُيع       -٣٣١
والصحة اإلعاقة بأهنا مصطلح عام يشمل أوجه القصور والقيـود الـيت تعـوق النـشاط                

والعوامل ) معني" وضع صحي "يف   (ويشري إىل اجلوانب السلبية للتفاعل بني الفرد      . واملشاركة
   ).العوامل البيئية والشخصية(الظرفية 
  . لألشخاص ذوي اإلعاقة واستكماله بسجالت املقاطعاتوجيري حتديث السجل الوطين  -٣٣٢
ويتعني على املقاطعات أن تتقيد بالنظام، آخذة يف اعتبارها أن الدستور الوطين هـو              -٣٣٣

الذي حيدد شكل احلكومة، وذلك حىت يتمكن سكاهنا من الوصول إىل نظـام اخلـدمات               
  . مبوجب القانون االحتادياملنشأالوحيد 
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 إىل نظام اخلدمات الوحيـد      أنظمةأدخلت   مع ذلك املقاطعات اليت      وقد وقّعت   - ٣٣٤
جـب القـانون    للحصول على اخلدمات وإصدار شهادة الصالحية الوطنيـة مبو        اً  اتفاق
ملنهجية التقييم اليت وضعها التصنيف الـدويل لـألداء         اً  وفق  ، وذلك ٢٢٤٣١/٨١  رقم

  .واإلعاقة والصحة
اإلجنابية، وضعت وزارة الصحة الربنامج الوطين      ويف جمال الصحة اجلنسية والصحة        -٣٣٥

 / أيلـول  ٢١ املـؤرخ    ٢٥٦٧٣ للصحة اجلنسية وترشيد اإلجناب مبوجب القـانون رقـم        
وهذا القانون قانون شامل يندرج ضمن الفئة العامة من قـوانني حقـوق             . ٢٠٠٢ سبتمرب
  .كان شكلهاً  منه على أنه يشمل مجيع السكان دون متييز أي٣وتنص املادة . اإلنسان
  : ما يلي٣وتشمل األهداف احملددة يف املادة   -٣٣٦

على مستويات الصحة اجلنسية واإلجناب الرشيد للسكان لتمكينهم        أحتقيق    )أ(  
  من اختاذ القرارات دون متييز أو إكراه أو عنف؛

  خفض معدالت اعتالل ووفيات األمهات واألطفال؛  )ب(  
  غوب فيها؛الوقاية من حاالت احلمل غري املر  )ج(  
  تعزيز الصحة اجلنسية للمراهقني؛  )د(  
املسامهة يف الوقاية من اإلصابة باألمراض املنقولة عـن طريـق االتـصال               ) ه(  

اإليـدز واألمـراض التناسـلية والثدييـة     / املكتسبنسي، وفريوس نقص املناعة البشري اجل
  ؛والكشف عنها مبكراً

 والتوجيهات والطرائـق ذات     كفالة وصول مجيع السكان إىل املعلومات،       )و(  
  .الصلة بالصحة اجلنسية وترشيد اإلجناب

، املنشئ لنظام العمليات    ٢٠٠٦ لعام   ٢٦١٣٠ القانون بالقانون رقم     اوأسُتكمل هذ   -٣٣٧
  .اجلراحية ملنع احلمل

والربنامج الوطين للصحة اجلنسية وترشيد اإلجناب هو سياسة عامة اهلـدف منـها               -٣٣٨
وبناء على ذلك، مت خالل السنة املاضية، يف إطـار هـذا            . ة للجميع ضمان احلقوق األساسي  

  :الربنامج، تنفيذ استراتيجية لالتصاالت تشمل
 للرد على االستفـسارات املتعلقـة       ٠٨٠٠خط هاتفي للمكاملات اجملانية       )أ(  

وهو خط لالتصال املباشر على مستوى البلد للرد على املكاملات اجملانيـة            . بالصحة اجلنسية 
لسرية املتعلقة باحلقوق اجلنسية واإلجنابية، الغرض منه تشجيع الوصول الفعلي للخـدمات            وا

الصحية، واملساعدة على رصد نوعية اخلدمات، وحتديد أوجه النقص يف خدمات الـصحة             
  ؛لوعي باحلقوق اجلنسية واإلجنابيةاجلنسية واإلجنابية، وإذكاء ا
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ملة الوطنية للحقـوق اجلنـسية      االتصاالت ونشر املعلومات عن طريق احل       )ب(  
احلقـوق  " عليها شعار ) ولصائق، وملصقات ،  مواد بريدية  ( ونشر مواد فنية   وإنتاجواإلجنابية  

وبرامج إعالنات إذاعية دعائية باللغة اإلسبانية وأربع لغـات  " اجلنسية واإلجنابية هي حقوقك   
  .صحة اجلنسية بشأن ال٠٨٠٠ أصلية، تتضمن اإلشارة إىل خط املكاملات اجملانية

هلذه املبادئ نفسها، شرع الربنامج الوطين للصحة اجلنسية وترشيد اإلجنـاب           اً  ووفق  -٣٣٩
 األجانب والعنصرية يف إعداد مواد خاصـة مـصممة          هعهد الوطين ملكافحة التمييز وكر    وامل

 للحقوق اجلنسية واإلجنابية لكل من النساء والرجال ذوي اإلعاقة ومناقـشتها مـن     نلإلعال
  .ل تعزيز استراتيجية أفرقة الصحة العامة لتقدمي اخلدمات لذوي املشاكل اخلاصةأج

وطُلب إىل قادة برامج املقاطعات إدراج املعلومات املتعلقة بعدد املـستخدمني ذوي              -٣٤٠
اإلعاقة من بني السكان املشمولني بالربنامج، من أجل معرفة ما إذا كانت هناك احتياجـات               

  .التلىب يف هذا اجمل مل
ويف االجتماع املوازي املعقود خالل الدورة الثالثة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقيـة      -٣٤١

، قـدمت منظمـة     )٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣-١نيويورك،  (حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
انعدام املساءلة فيما يتعلق باحلقوق اإلجنابية      : أوهام الرعاية "بعنوان  اً  رصد حقوق اإلنسان حبث   

وتوصي منظمة رصد حقوق اإلنسان يف تلك الدراسة حكومـة األرجنـتني      ". رجنتنييف األ 
بوضع وتنفيذ قواعد لتمكني املرأة والفتاة ذات اإلعاقة يف األرجنتني من التمتع الفعلي حبقوقها    

  .اإلجنابية، مبا يف ذلك احلق يف الوصول إىل املعلومات واخلدمات الصحية
اإلنسان يف زعمها هذا أن وزارة الصحة واملعهد الوطين         وجتاهلت منظمة رصد حقوق       -٣٤٢

ملكافحة التمييز وكره األجانب والعنصرية قد أنتجا، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك يف مرحلـة               
سابقة من هذا التقرير، مواد تتناول على وجه اخلصوص احلقوق اجلنسية واإلجنابيـة للنـساء               

  .عاقة، وأن هذه املسائل قد عاجلها برنامج املساواة بني اجلنسني واإلعاقةوالرجال ذوي اإل
وبوجه خاص، فقد أعيدت صياغة الربنامج الفرعي للكشف املبكر عـن سـرطان               -٣٤٣

، ليصبح الربنامج الوطين للوقاية من      ٤٨٠/٩٠ مبوجب قرار وزارة الصحة رقم       املنشأالرحم  
نقيح أغراض هذا الربنامج ومراحله وأهدافـه يف        ومت ت . سرطان عنق الرحم وسرطان الرحم    

أما اهلدف الرئيسي منه فهو خفض معدل اإلصابات والوفيات بسبب          . ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
  .سرطان عنق الرحم

وهذا الربنامج واسع النطاق ويهدف إىل تغطية املرأة ذات اإلعاقة يف الفئة املستهدفة،         -٣٤٤
  . سنة٦٤ و٣٥ني أي النساء الاليت تتراوح أعمارهن ب

ولتيسري الوصول إىل املراكز الصحية اليت جتري فحوص الكشف عن سرطان عنـق               -٣٤٥
الرحم، على العمال الصحيني أن يبحثوا على حنو حثيث عن نـساء يـشاركن يف بـرامج                 

ويشمل ذلك مجيع النساء، وليس فقط النساء الاليت تنطبق عليهن معـايري الفئـة              . الفحص
قدم املساعدة للنساء الاليت ال تأتني من طوع أنفـسهن إذا كـن             وُت. ويةالعمرية ذات األول  

  .تواجهن صعوبات حتول دون وصوهلن إىل أقرب مركز صحي
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ويف سياق التدابري املتخذة لكفالة وصول النساء ذوات اإلعاقة، سيتم اقتناء مركبـات               -٣٤٦
  :طعات اليت طلبتها، وهيميسرة لألشخاص ذوي القدرة احملدودة على احلركة وتسليمها للمقا

  صدرت الدعوة إىل تقدمي العطاءات؛: مقاطعة تشاكو  )أ(  
  مت بالفعل تسليم وحدة متنقلة؛: مقاطعة جوجوي  )ب(  
جيري وضع اخلطط الالزمة القتناء املركبـات يف        : مقاطعيت فرموزا وصالتا    )ج(  

  .٢٠١١ عام
عـن  اً  ن يف أماكن نائية بعيـد     وستستخدم الوحدات املتنقلة لنقل النساء الاليت تقط        -٣٤٧

املراكز اليت تقدم خدمات الفحص، أو النساء الاليت تواجهن عوائق متنعهن من الوصـول إىل              
  .املراكز بإمكانياهتن اخلاصة

وبفضل التدابري املذكورة ستتمكن النساء بالفعل من ممارسة حقهن يف فحوص عنق              -٣٤٨
  .على العالج، واملتابعة عند الضرورةالرحم، ويف معرفة نتائج تلك الفحوص واحلصول 

عن اإلصابات والتدخل من أجل     اً  وتنفذ وزارة الصحة الربامج التالية للكشف مبكر        -٣٤٩
 بالنسبة لألطفال والنساء وكبـار  سيما الاحلد من حاالت اإلعاقة ومنع حدوث املزيد منها،  

  :السن، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية

  برامج الكشف املبكر    

  برنامج صحة العني والوقاية من العمى    
 ضمن األمانة املعنية بالسياسات     ١٢٥٠/٠٦أنشئ هذا الربنامج مبوجب القرار رقم         -٣٥٠

والغرض منه هو الوقاية من إصابات العمى اليت ميكن تفاديهـا           . والنظم والعالقات الصحية  
ت املناسب ألمراض العينني، واإلعاقة البصرية، وإجراء التشخيص املبكر وتوفري العالج يف الوق

  .واحلد من اإلصابة بالعمى الناجم عن إعتام عدسة العني باللجوء إىل اجلراحة
والوقاية من فقدان البصر وعالجه مها من أكثر التدخالت الصحية فعاليـة وأكثرهـا                -٣٥١
شـبكية  وتشمل هذه التدخالت اجلراحة إلزالة إعتام عدسة العني، والوقاية من اعتالل            . اًجناح

  .العني املبكر وعند الكرب، والتحصني ضد احلصبة واحلمرياء وتوفري العدسات التصحيحية
وتعمل وزارة الصحة من أجل مساعدة احلكومات احمللية يف تصميم اسـتراتيجيات              -٣٥٢

 اللجنـة   ١٣٨٢/٢٠٠٦وأنشأت مبوجب القرار رقـم      . لتحسني صحة العني قدر اإلمكان    
ونة من ممثلني لوزارة الصحة، وجملس الصحة االحتادي، ومكتـب          الوطنية لصحة العني، املك   

مفوض التأمني الصحي، واملعهد الوطين املعين باخلدمات االجتماعية للمتقاعدين وأصـحاب           
اجمللس األرجنتيين لطب العيون، واجلمعية األرجنتينية لطـب        (املعاشات، واجلمعيات العلمية    

ويناقش اجمللس املسائل املتعلقة بالوقاية من أمراض . العمىوالوكالة الدولية للوقاية من ) العيون
  .العني وعالجها
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  إعتام عدسة العني    
  : وتتناول الربامج التالية أمراض العيون  -٣٥٣

 مقاطعة، ومع جامعة قرطبة وحكومات البلديات يف        ٢٣مت توقيع اتفاق مع       )أ(  
  مقاطعة بيونس آيرس؛ 

داخلية، واملواد اللزجـة املرنـة وبعـض        توفر وزارة الصحة العدسات ال      )ب(  
وحتدد الواليات القضائية املرضى وتقرر إجراء العمليات اجلراحية يف مـصحات           . املدخالت

  .طب العيون التابعة هلا
ومل ُيدرج الربنامج بعد يف بـرامج  .  مصّحة٨٠ مقاطعة و  ٢٠يف  اً  والعمل جار حالي    -٣٥٤

  .ماركا وإنتري ريوسمقاطعات كل من سانتا كروز، وجوجوي، وكاتا
واملعهد الوطين لشؤون السكان    ) Tren Sanitario" (القطار الصحي "وينسق برنامج     -٣٥٥

احملليني التابع لوزارة التنمية عملهما، وحييالن املصابني الذي يـتم تـشخيص حـاالهتم إىل               
  .اجلهات مقدمة الرعاية الصحية املنتسبة لربنامج صحة العني والوقاية من العمى

وقررت اللجنة الوطنية املعنية بصحة العني والربنامج حتديد معدل العمليات اجلراحية             -٣٥٦
وتشري البيانـات األوليـة     .  من أجل تقييم أثر الربنامج     ٢٠٠٨إلزالة إعتام عدسة العني لعام      

 يف  ٩,٢ إىل ارتفاع نسبة العمليات اجلراحية يف القطاع العام من           ٢٠٠١املقارنة ببيانات عام    
  . عملية جراحية لكل مليون نسمة٢ ٣٧٩ عملية إىل ١ ٧٤٤ يف املائة ومن ١٥,٧ئة إىل املا

  الّزر    
، جرى توزيـع    ٢٠٠٩يونيه  / وحزيران ٢٠٠٧أكتوبر  /من تشرين األول   يف الفترة   -٣٥٧

 والية قضائية من خالل خطة العالج ومرافق        ١٥  كمية كبرية من املدخالت لتوفري التغطية ل      
  .طعاتالتخزين يف املقا

  اعتالل شبكية العني املبكر    
/ للوقاية من العمى بسبب اعتالل شبكية العني املبكر، أنشأت وزارة الصحة يف أيـار               -٣٥٨
 فريق عمل مشترك بني املراكز يتكون من املديرية الوطنية لـصحة األم والطفـل،       ٢٠٠٣ مايو

يون، واجلمعية األرجنتينية لطب والرابطة األرجنتينية لطب األطفال، واجمللس األرجنتيين لطب الع     
. عيون األطفال، واجلمعية األرجنتينية لطب الفترة احمليطة بالوالدة، وخرباء وطنـيني ودولـيني            

وُشرع يف تنفيذ برنامج لتعزيز خدمات طب الولدان العامة من أجل الوقاية من اعتالل شـبكية    
.  مقاطعة ٢٠ ستشفيات العامة يف   مستشفى من امل   ٣٠اً  ويشمل هذا الربنامج حالي   . العني املبكر 

وبفضل هذه االستراتيجية، أمكن خفض عدد اإلصابات اخلطري باعتالل شبكية العني املبكر اليت             
املهنيون العاملون يف هذا اجملال التدريب      اً  ويتلقى حالي .  يف املائة  ٢٠تتطلب العالج بالليزر بنسبة     

يرية الوطنية املعنية بصحة األم والطفل علـى        وتعمل املد . يف إطار الربنامج الوطين لصحة العني     
تسليم أجهزة نظام التصوير باستخدام األقراص الضوئية واألجهزة الليزرية ملستشفيات التوليد يف        

  .الشمال الغريب والشمال الشرقي ومقاطعة بيونس آيرس
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  تدابري أخرى    
  :اختاذ التدابري التاليةاً ومت أيض  -٣٥٩

ملتخذة للكشف عن املشاكل املتعلقة باالنكسار وتقـدمي        استقصاء التدابري ا    )أ(  
ج والتنسيق مـع برنـام    . أو البلديات اليت توفر النظارات الطبية     /الدعم لربامج املقاطعات و   

  ؛الصحة املدرسية ووزارة التعليم
فيما يتعلق بالوقاية من اعتالل شبكية العني السكري وعالجه، جيري إعداد             )ب(  

الل شبكية العني السكري، كما جيري التخطيط لربامج تتعلق باملبادئ          كُتيبات عن عالج اعت   
التوجيهية الدولية اليت وضعتها الوكالة الدولية للوقاية من العمى التابعة ملنظمة الصحة العاملية             

  . ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية

  نشر الربنامج    
  :مت اختاذ التدابري التالية  -٣٦٠

 مع خمتلف الدوائر التابعة لوزارة الصحة ووزارة التنميـة          النشر، والتنسيق   )أ(  
االجتماعية، مبا يف ذلك برامج صحة األم والطفل، والربامج الطبية اجملتمعية، وبرامج العنايـة              
الصحية يف املناطق البلدية، وبرامج مكافحة السكري، وتنسيق عمـل مراكـز اإلحالـة يف               

لـشؤون الـسكان األصـليني       حي، واملعهد الوطين  اجملتمعات احمللية، وبرنامج القطار الص    
  ؛)املوقع الشبكي لوزارة الصحةإىل الوصول  برنامج(

  النشر من خالل منشورات اجلمعيات العلمية واملواقع الشبكية التابعة هلا؛  )ب(  
 يف مراكـز    "Remediar"توزيع امللصقات عن طريق الرسـالة اإلخباريـة           )ج(  

  اخلدمات الشخصية؛
مكرس لصحة العني موجه     "Remediar" عدد من الرسالة اإلخبارية      صدارإ  )د(  

  ألفرقة الرعاية األولية؛
  .Salud Ocular-cataratas ٠٨٠٠ :خط اتصال مباشر جماين  ) ه(  

   األنشطة الدولية-عرض الربنامج واملشاركة يف املؤمترات العلمية     
 أجل الوقاية من األمراض الـيت  يف سياق اخلطة االستراتيجية بشأن العمل العاملي من         -٣٦١

ليس من الالزم اإلبالغ عنها، ومكافحتها، قدم وفد اجمللس الدويل لطب العيون لدى مجعية              
الصحة العاملية خطة عمل متوسطة األجل للوقاية من إصابات العمى واإلعاقات البصرية اليت             

  .٢٠١٣-٢٠٠٩ميكن تفاديها للفترة 
ة املكتسبة خالل العقود املاضية مـع التأكيـد علـى           وتستعرض اخلطة بإجياز اخلرب     -٣٦٢

  .املنجزات اليت حتققت واإلشارة إىل املشاكل اليت ووجهت
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وتشمل اخلطة مخسة أهداف وتقدم توصيات على ثالث مستويات، هـي الـدول               -٣٦٣
  ).انظر املرفق(األعضاء، واألمانة العامة والشركاء الدوليون 

  تون البولبرنامج الكشف املبكر عن فرط كي    
، ١٩٨٧فرباير  /، الصادر يف شباط   ٢٣٤١٣أنشئ هذا الربنامج مبوجب القانون رقم         -٣٦٤

/  تـشرين الثـاين    ٣٠، املنشور يف اجلريـدة الرمسيـة يف         ٢٣٨٧٤واملكمل بالقانون رقم    
 وقرار وزارة الـصحة     ١٣١٦/٩٤وصدرت اللوائح املنفذة يف املرسوم رقم       . ١٩٩٠ نوفمرب
ربنامج على إجراء ثالثة فحوص إلزامية للكشف املبكر عن فـرط           وينص ال . ٥٠٨/٩٦ رقم

كيتون البول وقصور الغدة الدرقية اخللقي لدى املواليد اجلدد، كما حيدد القواعد اإلجرائيـة              
  .املتعلقة جبمع العينات وحتليلها

إجراءات الكـشف    ٢٠٠٧سبتمرب  /، الصادر يف أيلول   ٢٦٢٧٩وحيدد القانون رقم      -٣٦٥
 على أنه جيب فحص املواليد      ١وتنص املادة   . عينة لدى املواليد اجلدد وعالجها    عن أمراض م  

اجلدد، عند الوالدة، لغرض الكشف عن فرط كيتون البول، وقصور الغدة الدرقية، والتليف             
الكيسي، والغالكتوز يف الدم، وفرط تنسج الغدة الكظرية اخللقي، ونقص البيوتني يف اجلسم             

وعملية الفحص واملتابعـة إلزاميـة يف       . ملبكر، وداء شاغاس والزهري   واعتالل شبكية العني ا   
مجيع املؤسسات العامة أو مؤسسات الضمان االجتماعي واملؤسسات اخلاصة الـيت تقـدم             

  .أو املواليد اجلدد/اخلدمات لألطفال و
على إجراء الفحوص الالزمة للكشف عن اختالالت التمثيـل         اً  وينص القانون أيض    -٣٦٦

شـريطة  ، أو االضطرابات اخللقية اليت ليست واضحة عند الوالدة / و الوراثية األخرى الغذائي  
  .أسباب صحية أخرى وأن تكون هناكاً علمياً أن يكون الفحص مربر

تنظم املديرية الوطنية لصحة األم والطفل إجراءات لتعزيز بـرامج          ،  ويف هذا الصدد    -٣٦٧
تحـدة لألمـراض املزمنـة الفحـص يف         وعّرفت جلنة الواليات امل   . فحص حديثي الوالدة  

عنه عن طريق االختبارات     التحديد املفترض ملرض غري معروف أو الكشف      " بأنه   ١٩٩٧ عام
  ."أو الفحوص أو غري ذلك من اإلجراءات اليت ميكن استخدامها بسرعة

وهتدف هذه الربامج إىل حتسني نوعية حياة السكان مـن خـالل تـوفري الوقايـة           -٣٦٨
  .ر والرعاية الطبية للمرضى الذين يعانون من هذه األمراض األيضيةوالكشف املبك

  :واألهداف الرئيسية هي  -٣٦٩
  تعزيز برامج فحص املواليد اجلدد يف املقاطعات؛  )أ(  
 ١٠٠ضمان أن حيقق الكشف املبكر إلصابات حديثي الوالدة تغطية بنسبة             )ب(  

  يف املائة من املواليد األحياء؛ 
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وتأكيـد  ،   السريري جلميع احلاالت اليت يتبني أهنـا إجيابيـة         توفري الرصد   )ج(  
  ؛الج خالل السنة األوىل من احلياةالتشخيص وتقدمي الع

  .التقييم الدوري للنتائج والتغطية بالكشف املبكر والعالج، يف مجيع أحناء البلد  )د(  

  برنامج صحة األم والطفل     
 ضمن أمانة تعزيز الصحة والربامج التابعة       تعمل املديرية الوطنية لصحة األم والطفل       -٣٧٠

  .وهي متول بأموال عامة ومسامهات وكاالت التعاون الدويل. لوزارة الصحة
وتسترشد السياسات يف جمال صحة األم والطفل بثالثة مسارات عمل اسـتراتيجية              -٣٧١

لألطفـال،  الرعاية الصحية الـشاملة      و الرعاية الصحية يف فترة ما قبل الوالدة،      : رئيسية هي 
  .والرعاية الصحية الشاملة للمراهقني

واهلدف العام هو حتسني نوعية وتغطية الرعاية الصحية للنساء قبل احلمـل وأثنـاء                -٣٧٢
احلمل وأثناء الوالدة وخالل فترة ما بعد الوالدة، وكذلك ألطفاهلن من أجـل احلـد مـن                 

  .احتمال تعرضهم للمرض أو الوفاة
  .ثالثة األوثق صلة هبذا التقرير جمال الصحة قبل الوالدةومن جماالت العمل ال  -٣٧٣
  :وتشمل االستراتيجيات املتعلقة بالصحة قبل الوالدة ما يلي  -٣٧٤

إعداد كتيبات عن املمارسات واملعايري املتعلقة بتنظيم اخلدمات على أساس            )أ(  
  توافق اآلراء مع اجلمعيات العلمية واخلرباء يف مجيع أحناء البلد؛

املشاركة يف اللجنة الوطنية االستشارية لطب املواليد واللجنة االستـشارية            )ب(  
الوطنية لألمراض النسائية وطب التوليد، واللجنة الوطنية لرصد اعتالل األمهـات والرضـع             

واعـتالل   الرضع من العمـى     املراكز املعين بوقاية   ، والفريق العامل التعاوين متعدد    ووفياهتم
  .بكرالشبكية اخلداجي امل

وباإلضافة إىل ذلك، يتم تقدمي الدعم للنساء خالل احلمل وبعده من خالل الرصـد            -٣٧٥
 .الدقيق، والتشخيص يف الوقت املناسب وتقدمي العالج املناسب يف حالة اكتشاف املـرض            

وُتقدم هلن الرعاية الالزمة خالل الوالدة، وخدمات طب الولدان، وجتهيز أجنحـة التوليـد              
وبفضل رصد حالة املواليد اجلدد أصبح من املمكن خفـض معـدالت            . ريةباملرافق الضرو 

  . وفيات واعتالل األمهات واألطفال على حد سواء
  :تنفذ املديرية الوطنية لصحة األم والطفل إجراءات من بينها، ولتحقيق هذه األهداف  -٣٧٦

ركز علـى  حتسني الرعاية أثناء الوالدة عن طريق تعزيز أجنحة التوليد اليت ت           )أ(  
  األسرة واليت تستويف املعايري األساسية للتوليد ورعاية الولدان؛
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تدريب الفرق متعددة التخصصات الصحية للفتـرة احمليطـة بـالوالدة             )ب(  
االختصاصيون يف التوليد واألطباء واملمرضات واألطباء النفسيون واملرشدون االجتماعيون (

البيولوجية والنفسية واالجتماعيـة والثقافيـة      حىت يلتزمون باحترام االحتياجات     ) وغريهم
  للمرأة وأسرهتا؛

تنظيم شبكات تقدمي اخلدمات يف الفترة احمليطة بالوالدة يف مجيع املستويات             )ج(  
كانت درجة تعقيدها من أجل حتسني خدمات الرعاية املقدمـة للحوامـل، واألمهـات     اً  أي

  واملواليد اجلدد، األصحاء واملرضى على حد سواء؛
وتدريب الفرق الصحية يف أقسام      .حتسني الرعاية يف فترة ما بعد اإلجهاض        )د(  

  ؛أشرطة فيديو عن اإلجراءات الفنيةمبا يف ذلك إنتاج ، التوليد الرئيسية يف البلد
، ني رصد صحة األطفال   النهوض بالصحة والوقاية من األمراض من خالل حتس         ) ه(  

  .والوقاية من احلوادث بني األطفالرعاية الشاملة مع التشديد على مناء الطفل يف سياق ال
 علـى لـزوم الفحـص      ٢٠٠٨مايو  / الصادر يف أيار   ٢٦٣٦٩وينص القانون رقم      -٣٧٧

للكشف عن املكورات العقدية القاطعة للدر من الفئة باء يف أثنـاء الفحـوص االعتياديـة                
بصرف النظر عما اً أسبوع ٣٧ و٣٥والرعاية الوقائية يف مجيع حاالت احلمل يف الفترة ما بني           

  .إذا كانت احلامل معرضة للخطر أم ال

  برنامج عالج أمراض الطفولة    

  الربنامج الوطين لعالج أمراض القلب اخللقية    
 بعد دراسـة استقـصائية   ١٠٧أنشئ هذا الربنامج مبوجب قرار وزارة الصحة رقم     -٣٧٨

ىل أن عدد األطفال الذين يولـدون       أجرهتا املديرية الوطنية لصحة األم والطفل خلصت فيها إ        
 طفـل منـهم   ٦ ١٠٠ويقـدر أن  .  طفل٧٠٠ ٠٠٠يبلغ يف املتوسط  اً  يف األرجنتني سنوي  

 طفل منهم،   ٤ ٣٠٠يولدون مصابني مبرض قلب خلقي؛ ينبغي إجراء عمليات جراحية على           
  .ة للغايةدائة منهم إىل عمليات جراحية معقّ يف امل٥٠وحيتاج 
أن عدد العمليات اجلراحية اليت جترى يف املؤسسات العامـة  اً سة أيض وتبني من الدرا    -٣٧٩

ومؤسسات الضمان االجتماعي واملؤسسات اخلاصة تسلط الضوء على قوائم االنتظـار يف            
مرافق جراحة القلب واألوعية الدموية اخلاصة باألطفال، كما تقيم احتياجات تلك املراكـز             

األوعية الدموية اخلاصة باألطفال، الـيت بإمكاهنـا   من املعدات وحتدد مرافق جراحة القلب و     
  .معاجلة هذه األمراض

ومت يف إطار الربنامج الوطين وضع اخلطة املتعلقة بإجراء العمليات اجلراحية على القلب               -٣٨٠
واألوعية الدموية اخلاصة باألطفال املدرجني يف قوائم االنتظار، كما أنشئ سجل ملرافق جراحة             

وُدعيت اجلهات العامة واخلاصة اجلديدة املـوفرة خلـدمات         . الدموية لألطفال القلب واألوعية   
  .اجلراحة واحلاصلة على الشهادات الالزمة بذلك إىل إدراج أمساء مرافقها يف السجل
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وتضمن القرار توجيه تعليمات للمديرية الوطنية لصحة األم والطفل لوضع سـجل              -٣٨١
درج فيه كل احلاالت اليت مت تشخيصها من بـني          وطين ألمراض القلب اخللقية ورصدها، تُ     

  .  سنة يف مجيع أحناء البالد١٥املرضى الذين تقل أعمارهم عن 
وتنفذ املديرية دورات تدريبية ودورات لتجديد املعلومات لفائدة املعلمني، كما متول             -٣٨٢

 وفيات  وتوفر التدريب لفريق الرعاية الصحية هبدف خفض معدل       . مواد التدريس والتدريب  
  .الرضع وحتسني نوعية احلياة للناجني منهم، وبالتايل تقليل آثار اإلعاقة

  الربنامج الوطين للكشف املبكر عن ضعف السمع وعالجه    
 ٢٥٤١٥أنشئ برنامج ضعف السمع ضمن وزارة الصحة مبوجب القـانون رقـم               -٣٨٣

اجلدد لفحص السمع   وكرس هذا القانون حق مجيع املواليد        .٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٦بتاريخ  
  .وتلقي العالج يف الوقت املناسب عند الضرورة، يف وقت مبكر

الربامج االجتماعية واجلمعيات اليت حتكمها التـشريعات األرجنتينيـة،         اً  ويلزم أيض   -٣٨٤
ويـشمل هـذا القـانون      . بتوفري اخلدمات اليت قررها القانون    ،  عن املؤسسات الطبية    فضالً

عن   ، فضالً ٩٣٢/٢٠٠٠ املنصوص عليه يف قرار وزارة الصحة رقم         الربنامج الطيب اإللزامي  
  . السمعي- توفري املعينات السمعية واألجهزة التعويضية السمعية وإعادة التأهيل الصويت

الـذي  ، ١٢٠٩/٢٠١٠ويف سياق هذا القانون، أصدرت وزارة الصحة القرار رقم       -٣٨٥
  :بدوره عن اختاذ التدابري التاليةأسفر 

 باملوافقـة علـى التقريـر املعنـون         ٤٦/٢٠٠٤ار وزارة الصحة رقم     قر  )أ(  
"Normas de Organización y funcionamiento de servicios de implantes cocleares"؛  

 املنشئ لنظام اخلدمات األساسية للتأهيـل       ٢٤٩٠١/١٩٩٧القانون رقم     )ب(  
  ة؛قأهيل الشاملني لألشخاص ذوي اإلعاوإعادة الت
 عقدها جملس الـصحة االحتـادي       ضر احلريف للجلسة العادية الثانية اليت     احمل  )ج(  

اإلعاقـة وضـعف    ، يف أوشوآيا بشأن موضوع      ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٣يف  ) ٠٢/٢٠١٠(
  .السمع يف األرجنتني

ـ اً   مشل استبيان  ٢٠١٠ومتت صياغة اقتراح مشترك بني املؤسسات لعام          -٣٨٦ إىل اً  موجه
ذن واحلنجرة واجلمعيات املعنية بقضايا السمع والنطـق يف         أعضاء مجعيات طب األنف واأل    

  .األرجنتني، ويقترح وضع معايري للربنامج احلايل الذي وضعته تلك اجلمعيات واملؤسسات
ــوان    -٣٨٧ ــة بعن ــصحة دراس ــصحي يف وزارة ال ــصاد ال ــة االقت ــشرت مديري ن

"Análisis económico de los implantes cocleares y audífonos en población infantile en el 

sistema public de salud en Argentina".  
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، والذي ينص على الكشف املبكر عن ضـعف         ١٢٠٩/٢٠١٠ويهدف القرار رقم      -٣٨٨
  . السمع وتشخيص املرض وعالجه إىل احلد من انتشار اإلعاقة السمعية يف األرجنتني

  .ث إصابات لكل ألف مولودويبلغ معدل ضعف السمع ما بني إصابة واحدة وثال  -٣٨٩
وينتمي مخسون يف املائة من األطفال الذين يعانون من ضـعف الـسمع إىل الفئـة        -٣٩٠

املعرضة خلطر كبري، أما بالنسبة للخمسني يف املائة املتبقية فليس هناك سبب متوقع ألن معظم               
  .هذه احلاالت وراثية أو خلقية

لى األهداف والنطاقات واإلجـراءات      ع ١٢٠٩/٢٠١٠ويف حني ُيبقي القرار رقم        -٣٩١
، فإنه يركز علـى     ٢٥٤١٥/٢٠٠١واالستراتيجيات العامة واخلاصة احملددة يف القانون رقم        

  .اإلجراءات التالية، كما مت االتفاق على ذلك مع جملس الصحة االحتادي
وجيري فحص مجيع األطفال خالل الشهر األول من حياهتم بواسطة اختبار االنبعاث          -٣٩٢

  .)Plan Nacer(مث ُيدرجون بعد ذلك يف خطة الوالدة . لصويتا
وخيضع األطفال الذين جيتازون اختبار الفحص أو الذين ينتمون إىل الفئة املعرضـة               -٣٩٣

. خلطر كبري لإلصابة بضعف البصر، خيضعون مّرة ثانية لالختبار بواسطة االنبعاث الـصويت            
ضعون الختبار استجابة اخلاليا اجلذعيـة الـسمعية،        وإذا مل جيتازوا االختبار الثاين، فإهنم خي      

وميكن عند الـضرورة  . وُيقيم حالتهم طبيب خمتص يف األنف واألذن واحلنجرة تابع للربنامج    
  .إجراء املزيد من االختبارات لتشخيص نوع ضعف السمع ودرجته على الوجه املطلوب

أو عميق، ال بد مـن طلـب        بضعف مسع ثنائي حاد     اً  مصاب  وعندما يتبني أن طفالً     -٣٩٤
وحيتفظ أحد أقارب املريض بتلك الشهادة      . شهادة إعاقة يوقعها طبيب يعمل يف القطاع العام       

  .اليت جيب أن يقدمها عند طلب احلصول على معاش غري قائم على االشتراكات
ة ومراكز الرعاية الصحية احمللية التابعة للجنة الوطنية للمعاشات التقاعديـة يف وزار             -٣٩٥

واألطفال . التنمية االجتماعية هي املسؤولة عن جتهيز املعاشات غري القائمة على االشتراكات          
  .الذين ُتدفع هلم هذه املعاشات مشمولون بربنامج الصحة االحتادي

وجيوز لألطفال املشمولني بربنامج الصحة االحتادي طلب احلصول على معينات مسعية،      -٣٩٦
وعندما يقوم طبيب خمتص يف األنـف واألذن واحلنجـرة   .  الربنامجتستويف املعايري اليت حددها   

وخبري خمتص يف السمعيات بتقييم حالة طفل ما، ويتبني أنه يستويف معايري احلصول علـى زرع       
للمواصفات احملددة، جيب طلب إجراء عملية الزرع عن طريـق برنـامج            اً  حلزون األذن طبق  
 واحدة من العمر املصابون بضعف السمع الثنائي بتردد واألطفال البالغون سنة. الصحة االحتادي

 مرشحون للحصول على زرع ) دورة يف الثانية٢ ٠٠٠ إىل ٥٠٠من  ( ديسيبل٩٠صويت يفوق 
لعملية الزرع، جيب أن يكون قد محل اجلهاز مـدة            وحىت يكون الطفل مؤهالً   . ذنحلزون األ 

  .ظهر عليه أي حتسنتقل عن ستة أشهر وخضع لتنشيط كاف للسمع دون أن ي ال
ويستفيد مجيع األطفال احلاصلني على معينات مسعية أو حلزون األذن من خـدمات         -٣٩٧

  .التأهيل السمعي والنطقي لتحسني نطقهم مث يلتحقون بنظام التعليم العادي
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  برنامج خطة الوالدة يف األرجنتني    
وتـضطلع  . ١١٧٣/٠٤رة الصحة مبوجب قرارها رقـم       أنشأت هذا الربنامج وزا     -٣٩٨

بتنفيذه احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات، وهو يدعو وزارة الصحة إىل اختاذ خمتلـف           
اإلجراءات من أجل خفض اعتالل ووفيات األم والطفل، وبالتايل املسامهة يف حتقيق األهداف             

  .٢٠١٥اإلمنائية لأللفية املتعلقة بصحة األم والطفل حبلول عام 
راض بني احلكومة والبنك الدويل      مرحلتني ُمّولتا عن طريق اتفاقات إق      وُنفذ الربنامج يف    -٣٩٩

  ).AR-٧٤٠٩ واالتفاق رقم AR-٧٢٢٥البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، االتفاق رقم (
 يف حمافظات الشمال الغريب     ٢٠٠٤ديسمرب  /وبدأ تنفيذ املرحلة األوىل يف كانون األول        -٤٠٠

عدالت اعتالل ووفيـات األمهـات واألطفـال أعلـى          اليت بلغت فيها م   ،  والشمال الشرقي 
 فقد مشلت بقية املقاطعات ومدينة      ٢٠٠٧مايو  /أما املرحلة الثانية اليت بدأت يف أيار      . املستويات

  . وبرنامج الوالدة يطبق يف مجيع أحناء البلد٢٠٠٨ومنذ . بيونس آيرس املتمتعة باحلكم الذايت
 االحتادية بنقل املوارد إىل املقاطعات حبـسب        ومبوجب خطة الوالدة، تقوم احلكومة      -٤٠١

وامتثاهلا للمعايري ) حتديد هوية السكان املستهدفني وتسجيلهم (أداء كل منها يف جمال اإلدماج       
اً، وتدفع ستني يف املائة من التكاليف اخلاصة بكل فرد شهري        . الصحية مقاسة مبؤشرات املتابعة   

 املائة املتبقية مّرة كل أربعة أشهر حبسب درجة امتثال للمعيار األول، وتسدد األربعني يفاً وفق
  .األهداف الصحية

ومن خالل الوحدات اإلدارية يف املقاطعات، تتعاقد املقاطعات مع الشبكة العامـة              -٤٠٢
املستشفيات، واملراكز الصحية، ومراكز االندماج اجملتمعية، واملرافق       (ملقدمي الرعاية الصحية    
وتسدد هلم املبالغ املطلوبة على أساس اخلـدمات الـيت          ) حة التوليد الصحية الصغرية، وأجن  

  :يقدموها للسكان املستهدفني، شريطة أن تتوفر فيها املعايري التالية
  ؛لة يف السجل املوحد خلطة الوالدةأن تكون اخلدمات مشمو  )أ(  
  أن تقدم اخلدمات إىل مستفيدين فعليني؛  )ب(  
   اخلدمات مبوجب عقد يف إطار خطة الوالدة؛أن تسدد املبالغ إىل مقدمي  )ج(  
  .أن تسجل اخلدمات املقدمة يف السجالت الطبية  )د(  
وتوفر اخلطة، من خالل خطط تأمني األمهات واألطفال يف املقاطعات، املـساعدة              -٤٠٣

الطبية للنساء احلوامل، والنساء يف فترة ما بعد الوالدة واألطفال الذين تقل أعمارهم عن ست 
  . والذين ليس لديهم تغطية صحية حمددةسنوات
ت الكـشف املبكـر عـن    اويف حالة النساء احلوامل، تنص اخلطة على تقدمي خدم   -٤٠٤

وتشمل . احلمل، وخدمات الرعاية أثناء احلمل وقبل الوالدة، واملساعدة أثناء الوالدة وبعدها          
ليم من خالل املراقبـة     اخلطة األطفال من الوالدة حىت سن السادسة، وذلك لتعزيز النمو الس          

  .الطبية املنصوص عليها يف الربنامج الصحي
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، أُدرج الكشف املبكر عن ضعف السمع يف اخلطة،         ٢٠٠٩أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٤٠٥
  .، بشأن الربنامج الوطين للكشف املبكر عن ضعف السمع٢٥٤١٥للقانون رقم  وذلك امتثاالً

وليس فقـط  ، هبدف تقييم مجيع املواليد اجلددويطبق نظام الفحص الشامل للمواليد        -٤٠٦
املواليد من الفئة املعرضة للخطر، ذلك ألن التحليل املتحيز لصاحل فئة دون أخرى سيـسمح               

  . فاقدي السمع يف املائة من املواليد اجلدد٥٠ فقط بالكشف عن
ويف حالة األطفال الذين ال ينجحون يف اختبـار االنبعاثـات الـصوتية، يـنص                 -٤٠٧
أّما األطفال الـذين جيتـازون      . وتوكول على أنه ينبغي أن يعاد فحصهم قبل ثالثة أشهر         الرب

  .االختبار فإهنم خيضعون إىل تقييمات مسعية دورية يف نظام الصحة العامة
ويعزز الربنامج الوقاية والكشف املبكر عن اإلعاقة السمعية ويـشجعهما وذلـك              -٤٠٨

ب، وبالتايل تقليل اآلثار النفسية واالجتماعية على صحة لضمان توفري العالج يف الوقت املناس  
لاللتزامات اليت تعهدت هبـا       امتثاالًاً  ويشكل ذلك أيض  . األطفال املشمولني يف خطة الوالدة    

  . من االتفاقية٢٥الدول األطراف مبوجب أحكام املادة 
عاقة اخلطـة   وأنشأت اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدماج األشخاص ذوي اإل          -٤٠٩

الصحية القطاعية الشاملة اليت تسعى إىل إصالح اخلدمات الصحية واالجتماعية مـن أجـل              
عن معاجلـة املـشاكل املتعلقـة         كفالة الوفاء باحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً      

وهي تعترف بشكل واضح بأمهية التعـاون بـني الوكـاالت          . بالشيخوخة والصحة العقلية  
كما أن املستخدمني مدعوون إىل املشاركة بفعالية، قدر اإلمكـان، يف           وأصحاب املصلحة،   

  .اختاذ القرارات اليت هتمهم
واخلطة منظمة يف شكل برامج تشغيلية وتطبق استراتيجية إعادة التأهيل القائم على              -٤١٠

  :اجملتمع احمللي على النحو التايل
تنفيذ برنـامج   : دف اهل -برنامج الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة         )أ(  

  إلعادة التأهيل املبكر الشامل املستمر لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة؛
تنفيـذ  :  اهلـدف  -برنامج إعادة التأهيل لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة          )ب(  

  برنامج إلعادة التأهيل املبكر الشامل املستمر داخل البيئة الطبيعية اخلاصة لألشخاص املعنيني؛
  .تفادي تصدع العالقات العاطفية:  اهلدف-لفرد واألسرة برنامج دعم ا  )ج(  
وتشمل التدابري التشريعية وغريها، اليت اختذت لضمان احلمايـة ضـد التمييـز يف                -٤١١

مبوجـب  اً  مطلوب احلصول على التأمني الطيب وغري ذلك من أنواع التأمني عندما يكون ذلك           
، بشأن  )وتعديالته (١٩٨١مارس  /ذارآ ١٦، املؤرخ   ٢٢٤٣١القانون رقم    :القانون، ما يلي  

توفري احلماية الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة، الذي ينص على إنشاء نظام للحماية الشاملة             
الذي ينص على   ،  ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ٢ املؤرخ   ٢٤٩٠١للمعاقني؛ والقانون رقم    

  .إنشاء نظام للرعاية األساسية الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة
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  ٢٦ املادة    
  التأهيل وإعادة التأهيل    

مركزية تابعة لألمانة الفرعية إلدارة خـدمات الرعايـة يف           هناك ثالث وكاالت ال     -٤١٢
الصحة تتوىل فقط تقدمي اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة، وهـي املعهـد الـوطين        وزارة
 يل ومستـشفى  الوطنية إلعادة التأه  التأهيل النفسي والبدين ملنطقة اجلنوب، والدائرة        إلعادة

Colonia Nacional “Dr. Manuel Montes de Oca”.  
وعلى مدى السنوات القليلة املاضية، أدخلت تغيريات على أساليب الرعايـة الـيت               -٤١٣

  .تتبعها هذه املؤسسات يف ضوء منوذج اإلعاقة اجلديد
  :وفيما يلي بيان عام هلذه الوكاالت وبعض التغيريات اليت متت  -٤١٤

  وطين إلعادة التأهيل النفسي والبدين ملنطقة اجلنوباملعهد ال    
يقدم املعهد خدمات إعادة التأهيل النفسي والبدين لألطفال، والشباب والكبار الذين         -٤١٥

ويستقبل . يعانون إعاقات يف اجلهازين التحركي واحلشوي يف مرحليت ما دون احلاد واملزمن           
ادة تأهيل نفسي وبدين غاية يف التعقيد، ويـوفر         املرضى من مجيع أحناء البلد الذين يلزمهم إع       
  .هلم خدمات شاملة حسب حالة كل مريض

واهلدف مـن   .  نفسها، بدأ املعهد يقدم اخلدمات للمرضى يف بيوهتم        السنةويف تلك     -٤١٦
ذلك هو تفادي إقامتهم يف املستشفى، وتشجيع األسر على املشاركة يف عملية إعادة التأهيل،      

مة للرعاية، وتنسيق اخلدمات مع مرافق الرعاية األولية ومساعدة املـريض           ودعم األسر املقد  
  .على احملافظة على عالقاته االجتماعية

الربامج التالية بالتنسيق مع املستـشفيات يف املقاطعـة اإلداريـة           اً  وينفذ املعهد أيض    -٤١٧
  .وليةومراكز الرعاية األولية لتنفيذ استراتيجية الرعاية األ" جنرال بويريدون"

  برنامج الباثولوجيا الوظيفية    
يهدف هذا الربنامج إىل الوقاية من املخاطر املرتبطة بالزيادة يف الباثولوجيا الوظيفية،              -٤١٨

أي اختالالت اجلهاز العضلي واهليكل العظمي واالختالالت العصبية العظمية من املنخفـضة            
  .إىل املتوسطة

   برنامج إعادة تأهيل اجلهاز التنفسي    
  :يهدف هذا الربنامج إىل حتقيق ما يلي  -٤١٩

تثقيف اجلمهور، وإعطاء األولوية للرعاية الصحية األوليـة علـى مجيـع              )أ(  
  عن إنشاء آليات شاملة ذات تأثري مضاعف؛ املستويات لتشجيع املشاركة يف الربنامج، فضالً
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  تدريب املوارد البشرية على التخصصات ذات الصلة؛  )ب(  
العقبات اليت حتول دون تدفق اهلواء لدى األشخاص الـذين ميكـن            تذليل    )ج(  

  التغلب على مشاكلهم؛
  .منع املضاعفات وتوفري العالج املبكر منها؛ وحتسني نوعية احلياة  )د(  

  برنامج إعادة تأهيل القلب واألوعية الدموية    
  :ف هذا الربنامج إىل حتقيق ما يلييهد  -٤٢٠

أو احلّد من عوامل اخلطر املرتبطة بالقلب       /ية، رصد و  يف مرحلة الوقاية األول     )أ(  
  واألوعية الدموية لدى األشخاص الذين مل يتعرضوا إلصابات على مستوى القلب والشرايني؛

 القلـب   ةاملرضى الذين أعيد توعي عضل     (يف مرحليت الوقاية الثانية والثالثة      )ب(  
ة حلالته قبل اإلصابة بالنوبـة القلبيـة أو         ليصبح يف حالة صحية مماثل    اً  ، هتيئة املريض بدني   )هلم

  .أو إزالة عوامل اخلطر املرتبطة بالقلب واألوعية الدموية/أفضل منها؛ رصد و

االضطرابات العصبية النمائية لدى الرضع واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني           الكشف عن     
  والتحكم فيهااً،  شهر٢٤ وصفر
  :ما يلييهدف هذا الربنامج إىل حتقيق   -٤٢١

 عن طريـق املراقبـة      سيما الالكشف عن االضطرابات العصبية النمائية،        )أ(  
  والرصد؛
اً  شـهر  ٢٤ و تقييم حالة الرضع واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني صفر          )ب(  

، واخنفاض الوزن عند الوالدة واخلداج    ،  أمراض األم (املعرضني ملخاطر بيولوجية وبيئية كبرية      
، احلمل بتوأم ،  حرز أبغار أقل من ثالثة يف مخس دقائق       ،  فرط بيلريوبني الدم  ،  الضائقة اجلنينية 

ونقص الرعاية  ،  وتدين املستوى االجتماعي واالقتصادي   ،  ونوبات الصرع ،  والوالدات الصعبة 
، واختالل العالقات األسرية، وعدم توفر الرعاية الكافية للطفـل        ،  واحلرمان العاطفي ،  الطبية

  ؛)وغري ذلك، مةوتناول املواد السا
  الكشف عن أوجه القصور منذ اللحظات األوىل من احلياة؛  )ج(  
  توفري استجابة منسقة الحتياجات الطفل واألسرة؛  )د(  
على املستوى االحتادي وعلى    (تشجيع إنشاء شبكة متكاملة بني القطاعات         ) ه(  

  .لنمائية وعالجهاعن االضطرابات العصبية وااً للكشف مبكر) مستوى املقاطعات والبلديات
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  الدائرة الوطنية إلعادة التأهيل    
اهلدف من إنشاء الدائرة الوطنية إلعادة التأهيل هو تعزيز إعادة تأهيل األشـخاص               -٤٢٢

ذوي اإلعاقة وإدماجهم يف اخلدمات اجملتمعية األساسية ومن خالل شبكة إحالـة مالئمـة،              
  .ل أرجاء البلد، وكذلك البحوث الوبائيةودعم مواصلة تعليم املوارد البشرية الكفؤة يف كام

  :وأهدافها احملددة هي  -٤٢٣
تنفيذ برامج الوقاية من اإلعاقة وإعادة التأهيل، وإدماج األشـخاص ذوي             )أ(  

) ١٢٦٩/٩٢املرسـوم رقـم     (ية الوطنيـة    للسياسات الـصح  اً  اإلعاقة والنهوض هبم، وفق   
  ؛)١٠٢٧/٩٤املرسوم رقم (ذوي اإلعاقة ص والسياسات احلالية واملستقبلية املتعلقة باألشخا

تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التأهيل الشامل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة،             )ب(  
تتماشى مع السياسات الصحية الوطنية وهتدف إىل احلد من آثار اإلعاقة ومساعدة األشخاص 

  ذوي اإلعاقة على االندماج يف اجملتمع؛
ية هبدف احلد مـن خمـاطر احلـوادث         تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الوقا      )ج(  

  واإلصابة باألمراض اليت تسبب اإلعاقة؛
تصميم وتنفيذ وتقييم برامج لتشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة تتسق مـع             )د(  

  السياسات الصحية الوطنية؛
وضع اللوائح التنظيمية وتقدمي املساعدة التقنية إىل السلطات القـضائية يف             ) ه(  

ملنظمات غري احلكومية من أجل ضمان خدمات إعـادة التأهيـل يف     املقاطعات والبلديات وا  
 على أساس مستويات املخاطر، وكذلك برامج التأهيل اجملتمعي، فـضالً         ،  املستشفيات العامة 

  ؛ ذلك ضمن إطار شبكة إحالة مناسبةعن تطبيق تكنولوجيات مبسطة، وكل
  رية؛تنفيذ استراتيجيات ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقات اخلط  )و(  
التشجيع على توحيد اخلـدمات لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، وخاصـة              )ز(  

  يتعلق بتصنيف اإلعاقة، وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة األخرى؛ فيما
العمل يف اللجنة الفنية التابعة للجنة االستشارية الوطنية املعنيـة بإدمـاج              )ح(  

 تصميم مجيع املبادرات املقـرر      األشخاص ذوي اإلعاقة، واالعتراف بسلطة هذه الوكالة يف       
  التخطيط هلا يف جمال اإلعاقة؛

 من  ٣للمادة  اً  تصميم سجل لألشخاص ذوي اإلعاقة وتنظيمه وصيانته وفق         )ط(  
 واملرسـوم   ٣٣٣/٩٦والشروط املنصوص عليها يف املرسـوم رقـم          ٢٢٤٣١القانون رقم   

ي الوطين، الذي هو جزء      املتعلقة بالسجل األساسي لدى نظام التأمني الصح       ١١٤١/٩٦ رقم
ووضع لوائح لتنفيذه يف    ،  ٢٤٠١٣ مبوجب القانون رقم     أمن نظام سجل العمال املوحد املنش     

  مجيع أحناء البلد؛
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تشجيع التعليم املستمر للموارد البشرية املؤهلة يف مجيع أحناء البلـد مـن               )ي(  
لك دورات جتديد   ، وكذ )اجلامعات واملعاهد وغريها  (خالل التنسيق مع مؤسسات التدريب      

  املعلومات ومواصلة التدريب يف اجملاالت املتخصصة؛
تشجيع البحوث بشـأن قضايا اإلعاقة، وخاصة فيما يتعلـق باجلوانـب             )ك(  

  الوبائية، وخمتلف مستويات الوقاية واالندماج االجتماعي؛
  نشر املعلومات العلمية والتقنية؛  )ل(  
 من خالل التقييمـات     ١٩٢٧٩ رقم    والقانون ٢٢٤٣١تنفيذ القانون رقم      )م(  

  لألشخاص ذوي اإلعاقة؛) النفسي واالجتماعي(الطبية والتوجيه الشامل 
تصميم وتنفيذ وتقييم برامج تشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل توفري       )ن(  

 يف كنف الكرامـة واحتـرام حقـوقهم    -الرعاية الشاملة داخل البيئة األسرية واالجتماعية    
 سيما األفراد أو اجلماعات الذين يعانون من اإلمهال أو الذين هم يف وضـع                وال -األساسية  

  ؛أو املادية/خطري من الناحية األخالقية و
  دعم تصنيف اخلدمات على أساس احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة؛  )س(  
تصميم السجل الوطين ملقدمي اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة وتنظيمه           )ع(  

  .وصيانته وحتديثه
دروس الـسباحة،   : وجيري تنفيذ الربامج واألنشطة التالية يف جمال الترفيه والرياضة          -٤٢٤

والعالج املائي، والتمارين العالجية، ونوادي الشباب الصيفية، وكرة القـدم، والرياضـات            
التنافسية، والتدريب على تقوية اجلسم أو بناء العضالت، واأللعـاب الرياضـة والترفيهيـة              

  . االندماج األسري واألنشطة االجتماعية والثقافيةللمبتدئني، و
ويشمل الربنامج االحتادي لأللعاب الرياضية والترفيهية املوجـه لألشـخاص ذوي             -٤٢٥

اإلعاقة وأسرهم توفري التدريب واملساعدة الفنية واالقتصادية للمهنيني يف كامل أحناء البلـد             
  .ؤسسات الرياضية والتعليميةبغية إنشاء مشاريع لتحسني إمكانية الوصول يف امل

   :ويشمل الربنامج االحتادي الربامج التدريبية التالية  -٤٢٦
حلقات عمل لتحديث معلومات املوظفني بشأن التصنيف الدويل لـألداء،            )أ(  

   اإلعاقة وتوضيح املسائل الغامضة يف تقييم اإلعاقة؛تشهاداالذي يستخدم إلصدار 
 فيما يتعلق   ٢٤  تقييم على مجيع االختصاصات ال    تدريب اجملالس الوطنية لل     )ب(  

  بتقييم حاالت اإلعاقة؛
تدريب املرشدين االجتماعيني على الصعيد الوطين يف جمال اإلعاقة علـى             )ج(  

  أدوات حتسني مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة؛
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نشر القوانني واللوائح بشأن قضايا اإلعاقة من خالل االجتماعات الدورية            )د(  
ة للمجتمع إلتاحة املعلومات عن اللوائح واجبة التطبيق على السجل الوطين ملقـدمي             املفتوح

  اخلدمات الصحية؛
تدريب املوارد البشرية الوطنية وعلى مستوى البلديات واملقاطعات علـى            ) ه(  

  القضايا املتعلقة باإلعاقة؛
اً ل هبا حالي  التدريب على التشريعات واللوائح املتعلقة بقضايا اإلعاقة املعمو         )و(  

  يف األرجنتني؛
  التدريب على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛  )ز(  
  التوعية وأنشطة التوعية؛  )ح(  
  التدريب على األلعاب الرياضية والترفيهية للمعوقني وأسرهم؛  )ط(  
  التدريب على املبادئ التوجيهية املتعلقة بإمكانية الوصول يف املرافق السياحية؛  )ي(  
لقات عمل تدريبية دولية عن خربة األرجنتني يف جمال إصدار الشهادات           ح  )ك(  

  على أساس التصنيف الدويل لألداء؛
  ؛لى استراتيجيات التأهيل اجملتمعيالتدريب ع  )ل(  
  مع التركيز على املواهب؛، تدريب املوارد البشرية: العمالة واإلعاقة  )م(  
  .ت االستراتيجيةنظام املعلومات وأمهيته يف وضع اإلجراءا  )ن(  
  :وفيما يلي البحوث والدراسات اجلارية حالياً  -٤٢٧

حتليل اللوائح احلالية املتعلقة مبنح شهادات اإلعاقة وتوحيدها لتتماشى مـع             )أ(  
  التصنيف الدويل لألداء؛

إعداد إطار نظري للوائح احلالية املتعلقة مبنح شهادات اإلعاقـة يف تقيـيم               )ب(  
  للغة والتواصل؛املشاكل املتعلقة با

مشروع حبث بشأن تأثري األسرة يف إعادة تأهيل املرضى الذين يعانون من              )ج(  
  األمراض العقلية؛

الب حبوث بشأن منافع األنشطة البدنية وحتسني نوعية احلياة يف أوساط الط            )د(  
  ؛الذين ميارسون متارين عالجية

مني يف املستـشفيات    مشروع بشأن تقييم األنشطة اليومية للمرضى املقـي         ) ه(  
  املشاركة يف برنامج األنشطة الرياضية والترفيهية؛

حلـاالت اإلعاقـة يف      غرايفحبوث استكشافية بشأن التطور الوبائي والدمي       )و(  
  .السنوات األخرية
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  Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca ىمستشف    
 ملعاجلة ١٩١٥يف عام  Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Ocaأنشئ مستشفى   -٤٢٨

لعملية تغيري اهلدف منها هو حتسني اً وهو خيضع حالي. وإعادة تأهيلهماً األشخاص املتخلفني عقلي
نوعية احلياة لألشخاص املعنيني عن طريق التركيز على محاية حقوق اإلنسان والتشريعات القائمة 

  .دة التأهيل اجملتمعيبشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنفيذ استراتيجية إعا
وتنفذ إدارة املستشفى، آخذة يف االعتبار أن العملية تستلزم التعامـل مـع منـاذج                 -٤٢٩

. متناقضة، تدابري مؤقتة لتحسني نوعية حياة املقيمني يف املستشفى وكذلك العـاملني فيـه             
املستشفى موزعة حسب طوابق املبىن، ويعمل يف كل قسم موظفون خاصـون   وبعض أقسام 

عن الظـروف الـيت    ، وذلك من أجل حتسني نوعية احلياة والرعاية املقدمة للمرضى فضالً   به
  .يعمل فيها املوظفون

  .ويف إطار التغيري نفسه، مت إنشاء مراكز هنارية لغرض القيام بإعادة التأهيل الشامل  -٤٣٠
على ومت إنشاء وحدات سكنية لتوفري ما حيتاج إليه املرضى من دعم حسب قدرهتم                -٤٣١

وتتيح هذه املنازل خيار السكن املؤقت للمرضى ملساعدهتم على االندماج يف           . العيش املستقل 
  .أسرهم ويف اجلماعات اليت تربطهم هبا عالقة عاطفية

واهلدف من وراء ذلك هو مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة علـى االنـدماج يف                -٤٣٢
  .اًجمتمعاهتم احمللية بدجمهم فيها بوصفهم أعضاء وجريان

جزء من اجلهود الراميـة إىل      اً  هو أيض " العودة إىل البيت  "والربنامج الفرعي املعنون      -٤٣٣
. من اجملتمـع  اً  متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من جتنب دخول املستشفى وأن يصبحوا جزء          

ويتوىل الفريق املتعدد  .ويتطلب هذا الربنامج منح إعانات لألسر لتمكينها من استقبال املرضى      
  .صصات قائد الربنامج الفرعي املتابعة الكاملة بعد خروج املريض من املستشفىالتخ
  :وقد مت اختاذ اإلجراءات التالية  -٤٣٤

  دراسات استقصائية  -١  
مـن  اً  ، نفذت أمانة إدارة خدمات الرعاية االجتماعية عـدد        ٢٠٠٨يف أوائل عام      -٤٣٥

وهكذا بـات مـن     . التدخالت بغرض احلصول على معلومات ووضع تشخيص مؤسسي       
  .إىل احتياجات املستشفىاً املمكن التخطيط جملاالت عمل حمددة استناد

ومن الدعائم اليت تقوم عليها هذه التدخالت الدراسة االستقصائية اليت مشلت املرضـى               -٤٣٦
وقد أجريت هذه الدراسة من أجل حتديد اخلصائص الفرديـة للمرضـى،          . املقيمني يف املستشفى  

غرافية، والكشف عن مشاكلهم عند التعرف عليهم، وظـروف         االجتماعية والدمي وحتديد حالتهم   
  .حياهتم وحالتهم الصحية ووضعهم الوظيفي من أجل وضع استراتيجيات جديدة للرعاية



CRPD/C/ARG/1 

GE.11-43811 84 

  )curadurías(ماع دوائر تقدمي خدمات الرعاية اجت  -٢  
ـ مقاطعة ب عقد اجتماع لتعزيز العالقات مع دوائر تقدمي خدمات الرعاية يف             -٤٣٧ ونس ي
وتركزت املناقشات على توخي هنج شامل مشترك بني التخصصات ومشترك بـني            . آيرس

وُعقدت اجتماعات شهرية مع مجيع األشخاص الـذين        . القطاعات يف جمال تقدمي اخلدمات    
متثلهم خدمات الرعاية من منطقة مورون والبعض من دوائر تقدمي خدمات الرعاية من سان              

ريق من املستشفى وفريق من دائرة اخلدمات النظر يف كل حالة على حدة             ويتوىل ف . ايسيدرو
  .هبدف تقدمي العالج للمرضى اخلارجيني وإدماجهم يف اجملتمع احمللي

ويشارك يف االجتماع الفريق املمثل لدائرة تقدمي خدمات الرعاية املعنية، واملكون من     -٤٣٨
ني؛ والفريق املسؤول عن عـالج املـريض؛        املسؤول عن تقدمي الرعاية واملرشدين االجتماعي     

وممثل لوكيل أمانة إدارة خدمات الرعاية االجتماعية؛ وممثل لوزارة التنمية االجتماعية، وأمانة            
  .حقوق اإلنسان

إلدارة املناقشات على أسـاس هنـج يـشمل         اً  وقد مت اختيار عشر حاالت عشوائي       -٤٣٩
احلالـة  : ت مناقشاهتا مع كل فرد ما يلي      ومشلت املواضيع الرئيسية اليت جر    . السكان ككل 

االجتماعية، واخلدمات االجتماعية، واملعاش التقاعدي، ووثائق اهلوية الوطنية؛ وتـشخيص          
؛ وسبب اإلقامة يف    )التصنيف الدويل لألداء   (الوضع االجتماعي واألسري؛ والتقييم الوظيفي    

  .املستشفى؛ واإلمكانيات املتاحة لعالج املرضى اخلارجيني
يتم التوصل إىل قرارات بـشأن      ،  وعلى أساس التشخيص الشامل حلالة كل مريض        -٤٤٠

تدابري حمددة متوسطة وقصرية األجل تتخذها دائرة تقدمي خدمات الرعاية املعنيـة والفريـق              
  .املسؤول عن العالج يف املستشفى

ية، فلم  وعلى الرغم من أن هذا اإلجراء جعل من املمكن التعامل مع احلاالت الفرد              -٤٤١
يتوفر الوقت الكايف للنظر يف حاالت مجيع املرضى، ولذلك تقرر االستمرار يف تطبيق النـهج     

  .العام وإعادة تقييم الطريقة احملددة اليت سيتم اتباعها

  إنشاء شبكة اخلدمات  -٣  
 Montes de وSommerبدأ العمل بشأن إنشاء شبكة تضم املؤسستني الالمركزيتني   -٤٤٢

Oca عملية إحالة املرضى فيما بينها عند الضرورة بواسطة قنوات داخلية، وتيسري.  

  خاص بكبار السّنجمّمع   -٤  
عمل املستشفى مع املهندسني املعماريني التابعني لألمانة الفرعية على تصميم جمّمـع              -٤٤٣

واخـتري موقـع   . خاص بكبار السن، يتكون من مبيت ومركز هناري لُيـشيد يف تـوريس   
وسيقدم اجملّمع الذي سيكون    . جمع لتيسري االندماج يف اجملتمع احمللي لتوريس      استراتيجي للم 

من هذه املدينة خدمات لألهايل من خالل املركز النهاري الذي سـيقدم اخلـدمات              اً  جزء
  .للمقيمني يف اجملمع ولسكان املدينة
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، تقوم  ويف إطار شبكة اخلدمات األساسية والرعاية الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة           -٤٤٤
وزارة الصحة بوضع خطة شاملة استراتيجية إلعادة التأهيل، والعالج واملساعدة؛ وتـشجيع            
التواصل واالندماج االجتماعي؛ وتوفري السكن وأمناط العالج هبدف تقدمي خدمات الـدعم            

  .، وبالتايل حتسني نوعية حياهتمColonia Montes de Ocaعادة التأهيل للمقيمني يف مؤسسة وإ

  ستعادة اهلوية الشخصيةا  -٥  
. بدأ العمل بشأن استعادة اهلوية الشخصية يف سياق االتفاقيات واملعاهدات القائمة         - ٤٤٥

على حتديد املقيمني يف املستشفى الذين يواجهون مشاكل تتعلـق          اً  ويركز هذا اجلهد حالي   
 املستـشفيات،  وأجريت دراسة مشتركة مع احملاكم ومـع مـوظفي        . باهلوية، ومعاجلتهم 

جراءات للتشجيع على توحيد اإلجراءات ومتابعة عمليـات التـسجيل لـدى        إواُتخذت  
احملاكم، وطلبات احلصول على شهادات امليالد، وطلبات احلصول على وثائق اهلوية الوطنية 
ومذكرات موجهة إىل إحدى القنصليات تتعلق بطلبات احلصول على تـراخيص اإلقامـة            

وُنفذت هذه العملية بالتعـاون مـع       . يف وكاالت خمتلفة  املؤقتة تقدم هبا أجانب يعملون      
موظفي املستشفى العاملني يف خمتلف اجملاالت، مبا يف ذلك الشؤون القانونية، واإلرشـاد             

  .االجتماعي ودوائر تقدمي خدمات الرعاية
 لنشر الصور   Reencontrarnosى شبكة اإلنترنت أطلق عليه اسم       ومت إنشاء موقع عل     -٤٤٦

لتيسري عمليات التعرف عن املقيمني يف املستـشفى للـراغبني يف            احملاكم بنشرها اليت أذنت   
وبإمكان أفراد أسر األشخاص املفقودين البحث يف صـور املقـيمني يف            . اكتشاف هويتهم 

  .املستشفى جمهويل اهلوية
وقد ساعدت هذه التدابري يف اجلهود املبذولة من أجل استعادة هـؤالء األشـخاص      -٤٤٧

  .يزال يتطلب املزيد من التحسينات  ولكن هذا النظام الهلويتهم،
 مرتبط مبوقع وزارة الصحة على الشبكة وموقـع         Reencontrarnosواملوقع الشبكي     -٤٤٨

  .Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Ocaمستشفى 

  حلقات عمل بشأن املمارسات  -٦  
لبحث املمارسات هبـدف     حلقات عمل    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ُعقدت يف الفترة ما بني        -٤٤٩

  .معاجلة التعقيدات على مستوى املؤسسات

  تدريب املوارد البشرية  -٧  
ومت تـشجيع   . أتيحت الفرص الالزمة لتدريب املوارد البشرية التابعة للمؤسـسات          -٤٥٠

تبادل اخلربات الطالع املوظفني على التجارب يف جمال تقدمي خـدمات الرعايـة خـارج               
  .ري التدريب على العمل املشترك بني التخصصات والعمل اجملتمعيعن توف املؤسسات، فضالً
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بني القطاعـات   اً  مشتركاً  ومت ختطيط وتنفيذ مشروع تدريب املشغلني بوصفه نشاط         -٤٥١
. تشارك فيه وزارة التنمية االجتماعية، اليت مولت املشروع، ووزارة الصحة ووزارة العـدل            

مات الرعاية االجتماعية واجملتمعية بوصـفه      وركز التدريب على حتديد مواصفات مقدم خد      
يف عملية تقدمي الرعاية للمرضى اخلارجيني ويف إعادة إدماج وإعادة تأهيـل            اً  مركزياً  عنصر

واهلدف من ذلك هو    ". كولونيا مونتس دي أوكا   "يف  اً  املقيمني حالي اً  األشخاص املرضى عقلي  
جملتمعي يف معاجلة قضايا الـصحة      حتديد دور مقدمي اخلدمات على الصعيدين االجتماعي وا       

العقلية من أجل املسامهة يف وضع هنج بديل للنظرة التقليدية لإلعاقة العقلية اليت كانت تقـوم    
  .على األساس املنطقي القائل مبعاجلة املرضى داخل املؤسسات

  شهادة اإلعاقة املوحدة  -٨  
يل على جتديد وإصدار شـهادة      املؤسسة مع الدائرة الوطنية إلعادة التأه     اً  تعمل حالي   -٤٥٢

وحيصل حامل الـشهادة    . اإلعاقة املوحدة ألول مّرة لفائدة املرضى املقيمني يف املستشفيات        
  .لألشخاص ذوي اإلعاقةاً على حقوق ومنافع ُتمنح خصيص

مـن  اً  جديد  وقد افتتح املعهد الوطين للتكنولوجيا الصناعية يف وزارة الصناعة جيالً           -٤٥٣
. نها على وجه اخلصوص، مركز الصحة والتكنولوجيا ذات الصلة باإلعاقة         مراكز البحث، م  

واهلدف من هذه املراكز هو حتسني نوعية احلياة لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومساعدهتم علـى      
احلفاظ على قدراهتم الوظيفية واستقالهلم وحياهتم اجملتمعية، وتسهيل وصـوهلم إىل الـسوق         

على جودة من األجهزة التقنية املساعدة وبأسـعار معقولـة،          أكرب وأ اً  الوطنية اليت توفر عدد   
هلذه الغاية، تتعامل األفرقة العاملة التابعة      اً  وحتقيق. وذلك لتمكينهم من التعويض عن إعاقتهم     

يف تسوية املشاكل   اً  للمعهد مع مجاعات من رجال الصناعة الذين أصبحوا نتيجة لذلك طرف          
  .وليس مستفيدين من مساعدة املعهد

وتضم اللجنة التنفيذية التابعة للمركز ممثلني لغرف رجال األعمـال والـصناعات              -٤٥٤
واهليئات العامة واملنظمات غري احلكومية، ودور املسنني وذوي اإلعاقة، واملؤسسات التعليمية           
والتدريبية، والرابطات املهنية، والشركات، واملهنـيني، واإلدارات يف اجلامعـات ومعاهـد            

  .ز إعادة التأهيلالبحوث ومراك
واهلدف الرئيسي ملركز التكنولوجيا هذا هو تشجيع ودعم البحث واالبتكار والتطـوير،         -٤٥٥

  . وبناء النماذج واملصادقة على اجلودة ودعم تعزيز إنتاج الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم
وينبغي ". يالطلب االجتماع"ومن املهم البدء بتحديد احتياجات الناس احلقيقية، أي          -٤٥٦

مناقشة املعلومات اليت أسفر عنها هذا البحث مع اخلرباء متعددي التخصصات هبدف اختيار             
وينبغـي تلبيـة هـذه      . املواضيع األكثر أمهية وترتيبها حسب منفعتها االجتماعية احملتملـة        

ولتحقيق ذلك، ينبغي أخذ مجيـع أوجـه التـآزر          . االحتياجات يف أقصر مدة زمنية ممكنة     
  .ط احملتملة يف االعتبار، سواء كانت داخل املعهد أو مع الوكاالت العامة األخرىوالرواب
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وينبغي أن يتواصل تدخل املركز إىل أن يبدأ تنفيذ املشروع ويؤكد السكان فعاليـة                -٤٥٧
ويركز علـى ثالثـة     . ويشمل العمل ثالث مراحل، هي البحث والتطوير والتطبيق       . نتائجه

  : جماالت هي

  املرصد    
 حبوث بشأن املشاكل واالحتياجات، والقدرات اإلنتاجية القائمـة الداخليـة       إجراء  -٤٥٨

لعدد األشـخاص   اً  أو اخلارجية، وإعطاء األولوية لتلك اليت حتقق أقوى أثر اجتماعي نظر          /و
  .خلطورة تلك احلالةاً أو نظر/املتأثرين حبالة ما و

  املخترب    
على تنفيذ املشاريع والربامج علـى أسـاس        يعمل املخترب مع املقاولني والشركات        -٤٥٩

واملالئمة واملتوافرة أكثر من غريهـا، وعلـى        اً  أو اخلارجية األكثر تقدم   /القدرات الداخلية و  
  .أساس نظم إنتاج وتوزيع السلع واخلدمات املتاحة

  اإلدارة    
وتشمل إقامة تعاون تكمله هياكل الدولة، ومنظمات اجملتمع املـدين، والـشركات      -٤٦٠

مجيع األطراف الفاعلة الضرورية لكفالة إتاحة التكنولوجيا املناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة           و
  .واستخدامهم هلا

، أنشأ املعهد الوطين للتكنولوجيا الـصناعية     ،  ونتيجة لتنفيذ املراحل املذكورة أعاله      -٤٦١
املعوقني، الربنـامج   واملعهد الوطين للمدارس الفنية واللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدماج          

التكنولوجية املساعدة، حـىت     االجتماعي بشأن التكنولوجيا واإلنتاج لغرض صناعة األجهزة      
تتمكن املدارس الفنية يف مجيع أحناء البلد من صنع األجهزة اليت حيتاجهـا األشـخاص ذوو                

 والتعليمـات   ومت تزويد املدارس الفنية بالكتيبات اليت حتتوي على املواصفات الفنية          .اإلعاقة
باإلضافة إىل قائمة املواد والتكلفـة التقديريـة لـصناعة          ،  والتصاميم الالزمة لصنع األجهزة   

الكراسي املتحركة والعكاكيز وكراسي اجللوس، وقضبان التمسك، واألطـراف         (األجهزة  
ويف الوقت الراهن، يبلـغ عـدد املـدارس         ). االصطناعية والعصي، يف مجلة أجهزة أخرى     

 مدرسة، وجيري التخطيط لزيادة عدد هذه املـدارس ولتنـسيق           ١٠٠ الربنامج   املشاركة يف 
  .اجلهود مع املستشفيات احمللية واملنظمات غري احلكومية

  :ف هذا الربنامج إىل حتقيق ما يليويهد  -٤٦٢
صياغة اللوائح، وإعداد الدعوات لتقدمي العطاءات      (حتسني إمكانية الوصول      )أ(  
  ؛)ات العامة املشورة للمؤسسوتقدمي
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تطوير واختبار النماذج، والترويج    (تشجيع االبتكار يف جمال إنتاج املعينات         )ب(  
  ؛)لإلنتاج الوطين وتعزيزه

إىل معايري ومواصفات وحدة التصديق التابعة      اً  استناد(التصديق على اجلودة      )ج(  
  ؛)للمعهد الوطين للتكنولوجيا الصناعية

لتـرويج ووصـول الـسكان إىل الدرايـة         دعم أنشطة نشر املعلومات وا      )د(  
  ).نشر األقراص املدجمة والكتيبات وغريها، وتوفري املعلومات(التكنولوجية 

واقترح املعهد الوطين للتكنولوجيا الصناعية تنفيذ نظم لتتبع وتأمني املنتجات الطبية             -٤٦٣
الطبيـة ودعـم    واملقاييس وسالمة األجهزة الكهربائية الطبية، وأكد على جودة املختربات          

وباإلضافة إىل ذلك، شارك املعهـد بنـشاط يف   . اجلهود اليت تبذهلا السلطات الصحية العامة     
رصد وتطوير واعتماد مواصفات املنتجات الطبية ودعم بعض البحوث وأعمـال التطـوير             

  .واالبتكار اليت يقوم هبا القطاع الصحي واملؤسسات املتخصصة
ءمة نتيجة مقياس أو معيار مـا، أي إذا كـان ميكـن             ويعين التتبع حتديد مدى مال      -٤٦٤

مناظرهتا مع مؤشرات معينة، عادة ما تكون معايري وطنية أو دولية، وذلك من خالل سلسلة               
  .من املقارنات املستمرة، املتسمة مجيعها بعدم اليقني

 بتنفيذ نظم التأمني وتتبـع للمنتجـات الطبيـة        اً  ، يقوم املعهد حالي   ويف هذا الصدد    -٤٦٥
  .والقياسات واملعدات

يف االعتبار أن جـودة القياسـات       اً  وشرع املعهد يف العمل يف اجلوانب التالية آخذ         -٤٦٦
السريرية تساعد على حتسني التشخيص الطيب، وبالتايل، فهي هاّمة لتأمني اخلدمات الطبيـة             

  :ومفيدة للمرضى، والربامج االجتماعية، واملستشفيات وعامة السكان
  اً؛ األساليب املرجعية املقبولة دوليتنفيذ   )أ(  
  ؛ حتديد املواد املرجعية املناسبة اليت تليب معايري القياس املعترف هبا دولياً  )ب(  
  تطبيق إجراءات القياس املرجعية لتوليد املواد الثانوية؛   )ج(  
  ؛إثبات إمكانية التتبع دولياً  )د(  
ات، الـيت يـستخدمها مقـدمو       حتديد قيمة للعينات املشتركة بني املخترب       ) ه(  

  اخلدمات احملليون؛
  .إجراء قياسات باستخدام املعدات الكهربائية الطبية  )و(  
 قطعة  ٨٠٠ ٠٠٠قرابة  (ومن األمهية مبكان كفالة سالمة املعدات الكهربائية الطبية           -٤٦٧

ولـذلك،  . وحميطها املباشر لضمان جودة اخلدمات الصحية     ) من املعدات مستخدمة يف البلد    
ويشمل برنامج الصيانة الوقائيـة     . جيب التأكد من سالمة كل جهاز بعد كل عملية تصليح         

  .الذي ينص على إجراء حتليالت السالمة واختبارات الفعالية القيام بتجارب دورية
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ويساعد املعهد على إنشاء شبكة من املختربات املتخصـصة يف معـايرة األجهـزة             -٤٦٨
 املؤسسات مثل اجلامعة التكنولوجية الوطنيـة واجلامعـات         الكهربائية الطبية املستخدمة يف   
مبا يف ذلك جامعة إنتري ريوس الوطنية واجلامعة الوطنية يف          ،  األخرى لتعليم اهلندسة احليوية   

عن رصد اإلجـراءات ونظـم    وستسعى الشبكة إىل كفالة إمكانية التتبع فضالً     . سان خوان 
وسوف يكون املعهد . ستشفيات داخل جمال نفوذهامراقبة اجلودة من أجل تلبية احتياجات امل      

  . فقط عن تلبية الطلب يف املناطق اليت ال تصلها خدمات املختربات التابعة للشبكةمسؤوالً
الدعم ويعمل مع املسؤولني الصحيني، واجلامعـات واجلهـات         اً  ويقدم املعهد أيض    -٤٦٩

تعلقة بتنفيذ مشروع وطـين بـشأن       الفاعلة يف القطاع اخلاص اليت هي على دراية باملسألة امل         
سن القوانني ذات الصلة    اً  وسيتطلب تنفيذ هذا املشروع أيض     .رصد املعدات الكهربائية الطبية   

  .والعمل على إنفاذها
ومن املشاريع األخرى اليت ينفذها املعهد مشروع إنشاء تعاونية وطنية للمؤسسات             -٤٧٠

وتقدم اخلدمات الصحية املبتكرة لألشـخاص      الصغرية واملتوسطة احلجم اليت تنتج األجهزة       
  :واألهداف الرئيسية هي. ذوي اإلعاقة

  إدارة املنتجات واخلدمات اليت يتم توفريها؛  )أ(  
  متثيل مصاحل األعضاء لدى املؤسسات العامة واخلاصة؛   )ب(  
  تنظيم املناسبات التجارية واالجتماعية والثقافية؛  )ج(  
  ا املصارف العامة واخلاصة لألعضاء؛جتهيز القروض اليت متنحه  )د(  
  شراء السلع واخلدمات الستخدامها يف إطار التعاونية؛   ) ه(  
  الطلب إىل اهليئات العامة منح تصاريح التصدير؛   )و(  
نشر األنشطة التعاونية على نطاق واسع من خالل وسائل اإلعالم وتعزيـز             )ز(  

  .روح التضامن واملساعدة املتبادلة بني األعضاء
  : مركز تكنولوجيا الصحة واإلعاقة التابع للمعهد الربامج التالية للبلدياتويوفر أيضاً  -٤٧١

  إنشاء ورشة لتصنيع األطراف االصطناعية وقوالب تقومي العظام؛   )أ(  
  إنشاء مركز تكنولوجي لتوفري التدريب على املشي وتطوير اللدونة العصبية؛   )ب(  
  نتاج األجهزة التقنية املساعدة يف املدارس التقنية؛ برنامج للتدريب املهين وإ  )ج(  
تقدمي املساعدة التقنية للممارسات اجليدة يف جمـال اسـتخدام املعـدات              )د(  

  الكهربائية الطبية يف املستشفيات؛ 
  حتسني اإلنتاجية واإلدارة املتكاملة لورش اإلنتاج احملمية لذوي اإلعاقة الذهنية؛  ) ه(  
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   للعني يتضمن معلومات عن الصحة البصرية؛ نشر خمطط جديد  )و(  
برنامج لتشخيص احلالة الصحية البصرية والسمعية وصحة الفم والوقاية           )ز(  

  من اإلصابات؛
برنامج بشأن إدارة الصحة والنظافة الصحية والعناية الشخـصية لفائـدة             )ح(  

  .األشخاص الذين يعانون من صعوبات حركية
ال سيما مع بلدان العـامل      ،   وتبادل التكنولوجيات املساعدة   ولتعزيز التعاون الدويل    -٤٧٢
 الـيت يتيحهـا الربنـامج       -والتنفيذ واإلدارة الفنية    ،   الكتيبات -املواد   ، يوفر املعهد  الثالث

كما يوفر خمطط العني باللغات     . االجتماعي للتكنولوجيا وإنتاج أجهزة التكنولوجيا املساعدة     
ويشجع املبادالت لغرض صنع املنتجات املبتكرة والعمليـة        . سيةالربتغالية واإلنكليزية والفرن  

وجيري هذا النشاط يف بلدان أخرى يف املنطقة، مبا فيها الربازيل، وشيلي،            . وامليسرة واملوثوقة 
  .ومجهورية فرتويال البوليفارية، وكولومبيا وأوروغواي

  ٢٧ة املاد    
  العمل والعمالة    

العمل والقيام بأي نشاط  : "... إىل العمل بالعبارة التالية  من الدستور  ١٤تشري املادة     -٤٧٣
ظـروف  "اليت تنص على وجوب تأمني العمـال إىل          اًمكرر ١٤، كما تشري املادة     "مشروع

العمل الكرمية واملنصفة؛ وعدد حمدود من ساعات العمل؛ وأيام الراحة والعطـل املدفوعـة              
احليوية القابلة للتعديل؛ واألجـر املتـساوي       األجر؛ واألجور العادلة؛ واحلد األدىن لألجور       

  ."مقابل العمل املتساوي
 بشأن عقـود العمـل؛      ٢٠٤٧٧القانون رقم   : اًوالقوانني التالية متعلقة بالعمل أيض      -٤٧٤

، واملرسومان  ٢٥١٦٤ له؛ والقانون رقم     ةوتعديالته واللوائح املنفذ  ،  ٢٤٠١٣والقانون رقم   
 مبوجبها التصديق على اتفاق العمـل اجلمـاعي         ، اليت مت  ٢١٤/٠٦ ورقم   ١٤٢١/٠٢ رقم

  .الواجب التطبيق يف القطاع العام، واللوائح املنطبقة على التعاقد
نظم العمل املشمولة باتفاقات العمل اجلماعيـة ألحكـام القـرارين           اً  وختضع أيض   -٤٧٥
 الصادرين عن األمانة الفرعية     ١٥٦/٠١ورقم  ) ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٤ (٤٣٨/٠١ رقم
ية بعالقات العمل، اللذين ينصان على أنه جيب أن تناقش االجتماعـات الـيت تبحـث                املعن

  .املساواة يف خمتلف األنشطة، مسألة تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة
 اخلاصـة بتأهيـل     ١٩٨٣ لعام   ١٥٩كذلك فإن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          -٤٧٦

  .وتوظيفهم واجبة التطبيقاً املعوقني مهني
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 أن التدريب املهين منفعة أساسية ينبغي أن        ٢٤٩٠١ من القانون رقم     ٢٣رب املادة   وتعت  -٤٧٧
تتوفر لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل برامج التدريب املصممة ملساعدهتم على العثور علـى           

وتتوفر هذه املنفعة من خالل برنامج التدريب اخلاص واملساعدة الفنية للتهيئة للعمـل،             . عمل
 الصادر عن   ٨/٠٢واللوائح الواردة يف القرار رقم       (٥٠٩/٠٢القرار رقم   الذي أنشئ مبوجب    

 ألمانة العمالة، اليت توفر التمويل      ٧٣/١٠والقرار رقم   ) األمانة الفرعية للتوجيه والتدريب املهين    
  .للمنظمات غري احلكومية املعنية بقضايا اإلعاقة اليت تنفذ برامج التدريب والعمل

مكافحـة   (٢٣٥٩٢لة التمييز يف حد ذاهتا، فإن القـانون رقـم           وفيما يتعلق مبسأ    -٤٧٨
آخر بطريقة تعـسفية مـن   اً الذي حيظر على كل شخص أن حيرم شخص  ) األعمال التمييزية 

ممارسة كامل حقوقه وحرياته األساسية املعتـرف هبـا يف الدسـتور الـوطين، والقـانون                
 أشكال التمييز ضد األشـخاص      اتفاقية البلدان األمريكية للقضاء على مجيع      (٢٥٢٨٠ رقم

أداتان فعالتان ملكافحة التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، أسفرتا عن إنشاء           ) ذوي اإلعاقة 
  .هيئة خاصة ملكافحة التمييز

وتعاملت الوحدة املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات الضعيفة يف وزارة العمل             -٤٧٩
ة التمييز وكره األجانب والعنصرية التـابع لـوزارة         مع املعهد الوطين ملكافح   اً  وتكراراً  مرار

العدل وحقوق اإلنسان، وكذلك مع وكاالت أخرى مثل مكتب أمني املظامل ملدينة بيـونس      
آيرس، ومكتب أمني املظامل االحتادي، ومكاتب املقاطعات، وذلك لغرض توضيح املـسائل            

  .العامة وتسوية املنازعات ذات الطابع اخلاص
فيذ برامج وسياسات خاصة هتدف إىل حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة          وجيري تن   - ٤٨٠

 ٢٧من املـادة    ) ز(إىل  ) أ(ألحكام الفقرات الفرعية من     اً  لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق   
  .االتفاقية  من

وتويل وزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي، واضعة يف اعتبارها احلاجـة إىل              -٤٨١
دة األشخاص ذوي اإلعاقة، أمهية خاصة بتحقيق تكافؤ الفـرص          سياسات عمالة خاصة لفائ   

  .للعمال ذوي اإلعاقة يف احلصول على عمل
. هلذه الغاية، نفذت الوزارة برامج توظيف خاصة لتحسني فـرص العمـل           اً  وحتقيق  -٤٨٢

  .ُونفذت العديد من هذه الربامج باالشتراك مع املنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية
وباإلضافة إىل ذلك، تنفذ مكاتب العمالة التابعة للبلديات برامج توظيف انتقائية يف              -٤٨٣

  .مجيع أحناء البلد
وجيري تنفيذ إجراءات وبرامج حمددة تستهدف السكان من الرجال والنساء يف سن              -٤٨٤

 ٢٢٤٣١العمل احلاملني لشهادة إعاقة منحتها إياهم وزارة الصحة مبوجب القـانون رقـم              
  .ظام احلماية الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقةبشأن ن
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قرار وزارة العمـل والعمالـة والـضمان        (ويف إطار تشغيل العمال ذوي اإلعاقة         -٤٨٥
على عمل يف القطاع اخلاص يف الفتـرة        اً   شخص ١٢٥عثر  ) ٨٠٢/٢٠٠٤االجتماعي رقم   

  .٢٠٠٩ديسمرب / وكانون األول٢٠٠٦مارس /بني آذار ما
قرار وزارة العمل والعمالـة والـضمان       (التدريب على الوظائف    ومن خالل برنامج      -٤٨٦

يف القطاع اخلاص،   اً  داخلياً  دريبتاً   شخص ٢٠، تلقى   ) وتعديالته ٦٩٦/٢٠٠٦االجتماعي رقم   
/  وكـانون األول   ٢٠٠٧ديـسمرب   /يف القطاع العام يف الفترة بني كانون األول       اً   شخص ٣١و

ويف . ملائة من جمموع املتدربني يف وظـائفهم      وقد مت تثبيت مخسة وستني يف ا      . ٢٠٠٩ ديسمرب
إطار هذا الربنامج، أضافت، على سبيل املثال، دائرة احملفوظات يف وزارة اخلارجية والتجـارة              

  .من ذوي اإلعاقة إىل فريق التمثيل الرقمي للوثائق التارخيية الدولية والعبادة عماالً
الوظائف، وكذلك اجلهود الرامية إىل     وقد تعطل تنفيذ برامج العمالة والتدريب على          -٤٨٧

تشجيع االستخدام املباشر للعمال ذوي اإلعاقة بسبب بعض العراقيل الثقافيـة والتحامـل             
  .واملفاهيم اخلاطئة إزاء األشخاص ذوي اإلعاقة

 تدابري ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على العودة إىل العمل بعد أن مت اختاذومت   - ٤٨٨
صة، وإجراءات ختفيض عدد املوظفني وإعادة التنظيم االقتصادي        بسبب اخلصخ  تسرحيهم

 ٢٧ من املادة    )  ه()١(بأحكام الفقرة الفرعية       عمالً للمؤسسات العامة واخلاصة، وذلك   
  .من االتفاقية

ومن بني التدابري احملددة اليت اختذهتا وزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي مـن          -٤٨٩
األشخاص ذوي اإلعاقة والفئات الضعيفة، إنشاء مكتـب لتـشغيل          خالل الوحدة املعنية ب   

واهلدف الرئيسي هلذا املكتب هو تيسري انضمام األشـخاص ذوي          . األشخاص ذوي اإلعاقة  
اإلعاقة إىل القوة العاملة، والبحث عن فرص العمل والتشجيع على إزالة العوامل االجتماعية             

  .اليت تعوق انضمامهم إىل القوة العاملة
، ٢٠٠٩ديـسمرب   / وكـانون األول   ٢٠٠٧ينـاير   /ويف الفترة ما بني كانون الثاين       -٤٩٠
  .على عمل يف القطاعني العام واخلاصاً  شخص١٨٢ عثر

إعداد البيانـات املهنيـة   : وتشمل اخلدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ما يلي      -٤٩١
؛ واإلرشاد املهـين؛    لألشخاص الباحثني عن العمل عن طريق إجراء مقابالت متعمقة معهم         

ومساعدة األشخاص الباحثني عن العمل من خالل حلقات العمل املتعلقة باإلرشاد املهـين،             
وتبادل املعلومات بشأن سوق العمل احلايل، وعملية االنتقاء وأدوات البحث عـن العمـل              

ـ        /والبيانات املهنية  دريب التشخيص الذايت؛ والقوانني املتعلقة باإلعاقة؛ وإتاحـة الفـرص للت
وتـشمل  . وقنوات البحث عن العمل واحلصول على املشورة بشأن برامج التدريب والعمالة          

املشورة بشأن فرص اسـتخدام األشـخاص ذوي        : اخلدمات املقدمة ألرباب العمل ما يلي     
عليهم، وانتقاء املرشحني حبسب االحتياجات مـن الكفـاءات          اإلعاقة واملنافع اليت تعود هبا    
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ئف حمددة، والتحليل الوظيفي لوظائف بعينها، ومتابعة حاالت األشخاص         املطلوبة لشغل وظا  
أو املؤسسات، والدعم يف عملية التكيف بالنسبة لألشخاص        /الذين تستخدمهم الشركات و   

املباشرين لعمل جديد وللخائضني غمار العمل على حد سواء، وتقدمي املشورة واملـساعدة             
  .لاللتحاق بالقوة العاملة

اخلدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة العاطلني عن العمـل إجـراء    وتشمل    - ٤٩٢
مقابالت شخصية متعمقة تستخلص منها معلومات عن جتربتهم الشخصية يف العمـل،            
ومدى استعدادهم لقبول العروض، واهتماماهتم وخياراهتم الوظيفية، وكفاءاهتم ومهاراهتم 

 الذي تلقـوه وإحالتـهم إىل بـرامج         الفردية، وتنشئتهم االجتماعية، والتدريب املهين    
  .القائمة  التدريب
  .إىل املؤسسات الراغبة يف تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقةاً وتقّدم املشورة أيض  -٤٩٣
وصممت مديرية املوارد البشرية التابعة للوزارة خطة عمل استراتيجية أطلقـت             - ٤٩٤

نتجة واألجور العالية يف    عليها اسم مشروع اإلدماج من أجل تشجيع العمالة الكرمية وامل         
وشجعت هذا الربنامج األمانـة الفرعيـة       . القطاع العام لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة     

املعنية بالتنسيق، املكلفة بتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف وزارة العمل والشعب التابعة            
غرة لدى هلا يف املقاطعات، وذلك للوفاء بشرط ختصيص أربعة يف املائة من الوظائف الشا  

  . الوزارة لألشخاص ذوي اإلعاقة
وهلذه الغاية، مت وضع قاعدة بيانات للمرشحني تشمل أمسـاء األشـخاص ذوي               - ٤٩٥

اإلعاقة الذين سجلوا أمساءهم يف قاعدة بيانات مكتـب التوظيـف يف الوحـدة املعنيـة                
. جتماعيباألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات الضعيفة يف وزارة العمل والعمالة والضمان اال          

وُدعي هؤالء األشخاص إىل املشاركة يف برنامج اإلدماج وشاركت اجملموعة األوىل منهم            
. يف دورات تدريبية خاصة هبدف مناظرة مهاراهتا مع الفرص املتاحة يف الوظائف العامـة             

وعلى إثر الدورة التدريبية وبعد اجتياز االختبارات النفسية والفنية، مينح الناجحون شهادة            
  .لية، اليت ُيحتفظ هبا يف قاعدة البيانات اخلاصة باملرشحني للعملاأله
وبفضل برنامج اإلدماج أصبح من املمكن وضع تشخيص ألي وكالة من خـالل               -٤٩٦

وفيما يتعلـق باحلـصة مـن الوظـائف         . مسح للموظفني ذوي اإلعاقة الذين يعملون فيها      
املعنية بالتنسيق يف وزارة العـدل،      املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، تقول األمانة الفرعية        

 مـن القـانون     ٨واألمن وحقوق اإلنسان أن احلصة القانونية املنصوص عليهـا يف املـادة             
 سيما ال مل ُتستوىف بعد، ولذلك فقد عمدت إىل اختاذ إجراءات لتحقيق ذلك،             ٢٢٤٣١ رقم

 وظيفة شاغرة جديدة خمصـصة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة           ١٠٠عن طريق طلب متويل     
 ٢٠١١امليزانية املقترحـة لعـام      (ملشمولني بالنظام الوطين حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة        ا

  ).لوزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي
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واستجابة لطلب يتعلق باالندماج التلقائي يف اجملتمع، ما فتئت األمانة العامـة املعنيـة                -٤٩٧
ستثمار العام واخلدمات علـى الـصعيد       بالتنسيق واإلشراف اإلداري يف وزارة التخطيط واال      

االحتادي تعمل منذ سنوات مع خمتلف املنظمات غري احلكومية، وكذلك مع اهليئات العامة اليت              
  .تقوم بدور الوسيط يف اجلهود الرامية إىل مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة يف العثور على عمل

هلذه الغايـة،   اً  املصممة خصيص وأقامت األمانة الفرعية عالقات مع رؤساء الربامج          -٤٩٨
ومنها مكتب العمالة التابع للوحدة املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة يف وزارة العمل والعمالة             

  .والضمان االجتماعي، ومؤسسات كبرية أخرى
ووضعت هذه املنظمات موظفيها وقواعد بياناهتا حتت تـصرف األمانـة الفرعيـة            -٤٩٩

تعلم منها وتستفيد ت جلسات عمل مع السلطات املعنية لتللتنسيق واإلشراف اإلداري، وعقد
ومنذ ذلك الوقت، وقاعـدة     . ن هذه املسألة واملسائل األخرى ذات الصلة      أمن مشورهتا بش  

بيانات الوزارة تنمو باطراد، كما أجري عدد كبري من املقابالت مع األشـخاص املهـتمني               
  .الذين يقبلون إىل مكاتبنا من تلقاء أنفسهم

أشخاص كثريون ضعيفو السمع شاركوا يف هذا الربنامج مبهام إدارية    اً  يضطلع حالي و  -٥٠٠
  .يف فرق العمل اليت ينتمون إليهااً واندجموا متام

 ٢٢٤٣١ من القانون رقـم  ٨وفيما يتعلق باحلصة البالغة أربعة يف املائة، تنص املادة       -٥٠١
ادة فرص العمالة يف القطاع العـام       ، على آليتني لزي   ٢٥٦٨٩يف صيغته املعدلة بالقانون رقم      

  :لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة، ومها
عمليات تفتيش تقوم هبا وزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي واللجنة    )أ(  

 االستشارية الوطنية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة للتأكد من عدم ممارسة اهليئات العامـة            
ين يقدمون طلبات استجابة للدعوات العامة لتقـدمي        للتمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة الذ     

 وحىت تاريخ هذا ٢٠٠٣ويف الفترة ما بني عام . طلبات للحصول على عمل يف اإلدارة العامة    
  ؛ عملية تفتيش٢ ٩٢٢نفذت الوزارة ، التقرير

حجز الوظائف اليت ينبغي أن يشغلها األشخاص ذوو اإلعاقة؛ وحىت هـذا              )ب(  
  .من ذوي اإلعاقة يف إطار هذه اآللية  عامال٢٣٢ًيل التاريخ، فقد مت تشغ

، فـإن   ٢٥٦٨٩ املعدل بالقانون رقم     ٢٢٤٣١ من القانون رقم     ٨ومبوجب املادة     -٥٠٢
فروع احلكومة الثالثة، ووكاالهتا املستقلة الالمركزية، واملؤسسات احلكومية واملؤسـسات          

 يف املائـة    ٤تخدام حصة دنيا قدرها     اخلاصة احلاصلة على امتياز اخلدمات العامة، مطالبة باس       
  .من األشخاص ذوي اإلعاقة املؤهلني للعمل يف الوظائف املعلنة

وفيما يتعلق بامتثال بقية األجهزة احلكومية هلذا الشرط، اعتمدت حمكمـة العـدل               -٥٠٣
 قرارين قضت فيهما بإنشاء سجل لألشخاص ذوي اإلعاقة املرشـحني           ٢٠١٠العليا يف عام    

عن آليات اسـتخدام األشـخاص    ، فضالً)٤القرار رقم (يف اجلهاز القضائي لشغل وظائف  
  ).انظر املرفق) (١٢القرار رقم (ذوي اإلعاقة يف اجلهاز القضائي 
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   .وحىت هذا التاريخ، مل ترد أي معلومات عن تطبيق السلطة التشريعية هلذا القانون  -٥٠٤
ا فيهـا اإلدارة الوطنيـة للـضمان     مركزية كثرية، مب   وكاالت عامة ال  اً  وتقوم حالي   -٥٠٥

وهو مبادرة ُوضـعت    ،  PILAوهي تنفذ مشروع    . االجتماعي بتنفيذ برامج توظيف خاصة    
  .١٠٢٨/٢٠٠٦مبوجب القرار 

واهلدف من هذا الربنامج هو متكني اإلدارة الوطنية للضمان االجتماعي، بوصفها اهليئة              -٥٠٦
 األشخاص ذوي اإلعاقة يف خمتلـف اإلدارات يف  الرائدة املعنية بالضمان االجتماعي، من إدراج    

ولتحقيق ذلك، طُلـب إىل     . ٢٢٤٣١ من القانون رقم     ٨بأحكام املادة     مجيع أحناء البلد عمالً   
اهليئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية أن تقدم الدعم الفين الضروري، كما تقوم اللجنـة              

  .اإلعاقة بدور خاص يف هذا الصدداالستشارية الوطنية املعنية بإدماج األشخاص ذوي 
، يف  ١١٨/٠٧مبوجب املرسوم رقـم     ،  شرعت وزارة الدفاع  ،  وباإلضافة إىل ذلك    -٥٠٧

يـتم  ،  ويف إطار هذا الربنامج    .تنفيذ برنامج لتوفري الوظائف للمعوقني يف البحرية األرجنتينية       
ـ   . تقييم مالمح املرشحني وإعاقتهم وتوصيفات املناصب الشاغرة       ار املرشـحني   ويـتم اختي

وتوظيفهم وتدريبهم، مث جتري متابعة األشخاص ذوي اإلعاقة هبدف التقيد باحلصة احملددة يف             
  . وتعديالته٢٢٤٣١القانون رقم 

، أنشأ املعهد الوطين املعين باخلدمات االجتماعية       ١٠٧٩/٢٠١٠بالقرار    وعمالً  - ٥٠٨
 اإلعاقة مدتـه مخـس      إلدماج األشخاص ذوي  اً  للمتقاعدين وأصحاب املعاشات برناجم   

ولتلبية الـشروط احملـددة     .  يف املائة من جمموع املوظفني     ٤سنوات هبدف بلوغ حصة     
، والفقـرة   ٢٧ادة  من امل ) ١(من الفقرة   ) ز(الفقرة الفرعية    (٢٦٣٧٨  القانون رقم   يف

ختصيص عدد مـن الوظـائف      اً  ، مت أيض  )٨ املادة (٢٢٤٣١والقانون رقم    ))أ(  الفرعية
  .إلعاقةلألشخاص ذوي ا

ن مسار العمل الذي تتبعه اهليئات التابعة للدولة مـن أجـل            أوجتري مناقشات بش    -٥٠٩
، املتضمن للوائح املنفذة للقـانون  ٣١٢/٢٠١٠امتثال املتطلبات احملددة مبوجب املرسوم رقم   

  .٢٥٦٨٩ رقم
وتقوم مكاتب التشغيل يف البلديات يف الداخل باختاذ خطوات لكفالة تزويد كـل               -٥١٠

اً وُتنفذ حالي . لدية باألدوات الالزمة لتعزيز اندماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف القوة العاملة          ب
السياسات العامة بشأن هذه املسألة يف كامل أحناء البلد عن طريق أنشطة اهلدف منها توضيح         

  .مسألة االندماج والتوعية هبا من خالل الدراسات وبرامج التدريب
ل إىل القطاع اخلاص، عملت الوزارة من أجل احملافظـة علـى            وفيما يتعلق بالتحو    -٥١١

الوظائف يف املؤسسات اليت حتولت إىل القطاع اخلاص ونفذت نظم التقاعد اخلاصة املنصوص     
  .٢٠٨٨٨ و٢٠٤٧٥عليها يف القانونني رقم 
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أّما األشخاص ذوو اإلعاقة الذي يلقون صعوبات يف العثور على عمل يف األسـواق       -٥١٢
وعلى الرغم من أنـه ال يوجـد        . ة فتتاح هلم الفرصة للحصول على دعم يف العمل        التنافسي

برنامج خاص للدعم يف العمل، هناك اختصاصيون مدربون يستطيعون تقدمي اإلرشاد والدعم            
الفردي يف مكان العمل من أجل مساعدة العمال ذوي اإلعاقة على التكيـف مـع بيئتـهم     

  .االجتماعية وبيئة عملهم
 اآلن، تكللت التدابري املتخذة ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة يف االنـضمام            وحىت  -٥١٣

ويشهد على ذلك الطلبـات     . إىل القوة العاملة بالنجاح، يف كل من القطاعني العام واخلاص         
املتكررة الواردة من أرباب العمل أنفسهم واندماج األشخاص ذوي اإلعاقة الذين عثروا على             

  .يف القوة العاملة كامالًاً وظائف اندماج
ويطرح أصحاب املشاريع غري العارفني أسئلة حول إمكانات ذوي اإلعاقة وختامرهم             -٥١٤

وهذه األسئلة والشكوك ال يشاطرهم إياها الذين هلم جتربة يف جمال تـشغيل             . شكوك بشأهنا 
وقد تبني ألصحاب املشاريع الذين اسـتخدموا ذوي اإلعاقـة أن           . األشخاص ذوي اإلعاقة  

اءهم يضاهي أداء غريهم من العمال وأن فترة التكيف مع بيئتهم اجلديـدة ال ختلـف أي                 أد
بيد أن األهم من ذلك هو أن املبادرة كانت جمدية، ليس فقط ألهنا كانـت       . صدمات نفسية 

يف موقـف العمـال     اً  رألهنا أحدثت تغيّ  اً  مفيدة ألولئك الذين عثروا على عمل، ولكن أيض       
  .ون أن الشركة اليت يعملون فيها تقدر قيمة عماهلا ككائنات بشريةاآلخرين، الذين يعترب

ألن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل حمدود، ال تزال هناك            اً  بيد أنه نظر    -٥١٥
تصورات خاطئة على نطاق واسع حول ما تستلزمه عملية تكييف مكان العمل مـن أجـل          

  .إتاحة فرص متكافئة للجميع
وظيفي املناسب للشخص املرشح لشغل وظيفة عملية بالغة األمهية لنجاح          والتقييم ال   -٥١٦

ولذلك فمن املهم إجراء مقابالت متعمقة مع املرشحني للوظـائف     . اندماجه يف القوة العاملة   
  .لتحديد كفاءاهتم واهتماماهتم وقدراهتم ومواقفهم

ـ          -٥١٧ خاص ذوي وعلى الرغم من النجاح الكبري الذي حتقق يف بـرامج توظيـف األش
ولذلك فمن األمهية   . اإلعاقة، ال تزال هناك حواجز ثقافية من شأهنا أن تؤدي إىل استبعادهم           

مبكان مواصلة التوعية باحلاجة إىل تغيري ثقايف من أجل تعزيز التضامن، وإعطاء قيمة أكـرب                
  .للحياة وتشجيع احترام حقوق اجلميع

تنفذ وزارة العمل  ،  ونيات وبدء املشاريع  إلجراء تعديالت معقولة لتشجيع إنشاء التعا       -٥١٨
والعمالة والضمان االجتماعي واللجنة االستشارية الوطنية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقـة           

وأنشئ هذا الربنـامج    . برنامج الدعم املايل للمؤسسات الصغرى لفائدة العمال ذوي اإلعاقة        
 ٤٥١/٠٩ ملقـرر رقـم   ، واعُتمدت اللوائح ذات الصلة مبوجب ا      ٥٧٥/٠٥مبوجب القرار   

وجب قانون الشيكات، وذلك هبدف دعم      الصادر عن جلنة التنسيق املعنية بالربامج املنشأة مب       
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املؤسسات املنتجة يف جمال اخلدمات واإلنتاج، عن طريق تقدمي الدعم املايل على أساس عدم              
رورية إلنشاء  واملدخالت الض ) أو املكنات /املعدات و  (السداد لتمويل شراء األصول الرأمسالية    

املؤسـسات  ) A-2(العمل احلـّر، و   ) A-1: (ويتكون الربنامج من العناصر التالية    . الشركات
املؤسسات الصغرى ألصـحاب االمتيـازات الـذين يـشملهم القـانون            ) B(الصغرى و 

بشأن منح االمتيازات الستخدام املرافـق لغـرض املـشاريع التجاريـة يف              (٢٤٠٣٨ رقم
وُيمـول الربنـامج    . انني املماثلة اليت اعتمدهتا املقاطعات والبلديات     والقو) الفضاءات العامة 

واليت تـديرها اللجنـة   ) بشأن الشيكات (٢٥٧٣٠باألموال املخصصة مبوجب القانون رقم     
وتعكف الوزارة  . تنفيذ الربنامج اً  وألسباب تتعلق بامليزانية، توقف مؤقت    . االستشارية الوطنية 

  . احلالةعلى إعداد مقترح بديل لتسوية
وفيما يلي بعض تدابري العمل اإلجيايب الفعالة اليت مت اختاذها لدعم تشغيل األشخاص               -٥١٩

  : ذوي اإلعاقة يف امليزانية العادية
خفض مسامهات أرباب العمل فيما يتعلـق باألشـخاص ذوي اإلعاقـة              )أ(  

  ؛)٨ ، املادة٢٤٠١٣القانون رقم (العاملني لديهم 
ة األرباح اليت حيققها أرباب العمل الذين يوظفون        خصم خاص على ضريب     )ب(  

  ؛)٢٣، املادة ٢٢٤٣١القانون رقم (األشخاص ذوي اإلعاقة 
قـرار وزارة العمـل والعمالـة       (برنامج توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة        )ج(  

، والغرض منه هو مساعدة العمال ذوي       ) وتعديالته ٨٠٢/٢٠٠٤والضمان االجتماعي رقم    
 على عمل يف القطاعني اخلاص والعام، وذلك عن طريق تقدمي حوافز مالية             اإلعاقة يف العثور  

  .٢٤٣٠٨ألرباب العمل مبوجب القانون رقم 
وفيما يتعلق بالعمل اإلجيايب الفعال من أجل منع مضايقة األشخاص ذوي اإلعاقة يف               -٥٢٠

لتـابع  مكان العمل، يقدم مكتب اخلدمات االستشارية ملكافحة العنف يف مكان العمـل، ا            
  .لوزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي، املساعدة يف مثل هذه احلاالت

وفيما يتعلق باالختالفات الكبرية يف استخدام ذوي اإلعاقة من الرجـال والنـساء،         -٥٢١
جتدر اإلشارة أن املرأة قامت، خالل العقود األخرية، بدور أكثر فعالية من دور الرجل مـن                

بيد أنه ال تزال هناك حواجز      . قرار الوظيفي يف مجيع البيئات االجتماعية     حيث األرقام واالست  
  .حتول دون اندماج املرأة ذات اإلعاقة

 يف املائـة مـن املناصـب        ٣٨,٥للمجلس الوطين لشؤون املرأة، حتتل املرأة       اً  ووفق  -٥٢٢
رجنتينية خالل عن ذلك، زادت القوات املسلحة األ وفضالً. التنفيذية يف اإلدارة العامة الوطنية

املفروضـة  اً   املاضية يف فرص تشغيل املرأة، بعد أن أزالت مجيع القيود تقريب           ٢٥  السنوات ال 
  .على تشغيل اإلناث
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ومشاركة النساء ذوات اإلعاقة مشاركة كاملة حـق مـن حقـوقهن األصـلية                -٥٢٣
ن أجل املسامهة   فهن يقمن بالعديد من املهام املختلفة، مبقابل أو بدون مقابل، م          . كمواطنات

  .يف تنمية جمتمعاهتن
للتمييز اً  جديداً  ويعطي تطبيق املنظور اجلنساين واملفهوم االجتماعي لإلعاقة فهم         - ٥٢٤

يف جمتمعنا ويساعد على وضع استراتيجيات إلعادة تعريف العالقات االجتماعية بعبارات 
ـ اً  ميع، إناث ، كما ينشأ عن ذلك مفهوم للمواطنة يشمل اجل        وإنصافاً  أكثر عدالً  اً وذكران

  .على حد سواء
والغرض من تعميم املنظور اجلنساين يف جمال اإلعاقة هو تشجيع التوعية على نطاق               -٥٢٥

  .ألهنا امرأة مث ألهنا معاقةاً واسع مبسألة التمييز املضاعف ضد املرأة ذات اإلعاقة نظر
ة املرتليـة ويف جمـاالت      وهذا هو الوضع الذي تعيشه النساء ذوات اإلعاقة يف البيئ           -٥٢٦

  .التعليم والصحة والعمل وغريها
وال تزال هناك حاجة إىل املعلومات بشأن وضع املرأة املعاقة داخل اجملتمع من أجل                -٥٢٧

. بناء شبكات تتمكّن بواسطتها من تبادل جتارهبن وتعزيز اندماجهن الفعلي يف مكان العمـل      
 والضمان االجتماعي يف تصميم برنامج بـشأن         العمل والعمالة  رةويف هذا الصدد، تفكر وزا    

  .املنظور اجلنساين واملرأة
وقد مت وضـع  . األشخاص ذوو اإلعاقة العقلية والذهنيةاً ومن بني أشد الفئات ضعف      -٥٢٨

وورش اإلنتـاج احملميـة هـي       . برنامج مساعدة ورش اإلنتاج احملمية ملعاجلة هذه املشكلة       
ت ذات مركز قانوين ومعترف هبا بوصفها كيانـات         مؤسسات عامة أو خاصة تديرها مجعيا     

أو خدمات، ويعمل فيها عمال بلغوا سن العمل القانونية         / سلع و  إنتاجهدفها  " منفعة عامة "
أو بدنية؛ وهم عمال يتم إعدادهم وتدريبهم لالضطالع        /ولكنهم يعانون من إعاقات عقلية و     

  .هبذه الوظائف
  :الربنامجوفيما يلي اإلطار القانوين هلذا   -٥٢٩

  ؛ القانون اإلطاري بشأن اإلعاقة- ٢٢٤٣١القانون رقم   )أ(  
   قانون العمل؛- ٢٤٠١٣القانون رقم   )ب(  
  ؛ الورش احملمية- ٢٤١٤٧قانون رقم ال  )ج(  
   الصادر عن وزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي؛٩٣٧/٠٦القرار رقم   )د(  
  العمل والعمالة والضمان االجتماعي؛ الصادر عن وزارة ٩٣٥/٠٧القرار رقم   ) ه(  
  ؛SE 811/06القرار رقم   )و(  
  .لعمل والعمالة والضمان االجتماعي الصادر عن وزارة ا١٥٦/٢٠٠٦القرار رقم   )ز(  
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وحىت تاريخ هذا التقرير، بلغ عـدد ورش اإلنتـاج احملميـة املـسجلة يف هـذا                   -٥٣٠
  . مستفيد١ ٢٠٠ ورشة، كما بلغ عدد املستفيدين منه ١٠٢ الربنامج
 بيزو لكل عامل ريثمـا يـدخل        ٣٠٠غري جمز قدره    اً  شهرياً  ويوفر الربنامج تعويض    -٥٣١

  .قانون العمالة احملمية حيز التنفيذ، وهو ما سيدخل تغيريات كبرية على النظام
وقامت احلكومة واجلمعيات املدنية بصياغة مشروع قانون بشأن العمالـة احملميـة،           -٥٣٢

  :لتاليةيتضمن األحكام ا
ورش العمالة احملمية اخلاصـة؛     : هناك ثالثة أصناف من العمالة احملمية هي        )أ(  

  وورش اإلنتاج احملمية وأفرقة العمل احملمية؛
  ؛االجتماعي اخلاص للعمالة احملميةنظام الضمان   )ب(  
  ؛ملتعدد التخصصات اخلاص بالوكاالتفريق الدعم ا  )ج(  
  اللجنة االستشارية الدائمة؛  )د(  
   يف املائة لكل عامل يف ورش العمالة احملمية اخلاصة؛٤٠حافز شهري غري جمز قدره   ) ه(  
   يف املائة لكل عامل يف ورش اإلنتاج احملمية؛٥٠حافز شهري غري جمز قدره   )و(  
 يف املائة من مسامهة أرباب العمـل يف ورش          ١٠٠تعويض تصل قيمته إىل       )ز(  

  تاج احملمية ويف أفرقة العمل احملمية؛العمالة احملمية اخلاصة وورش اإلن
   يف املائة من الرسوم ألعضاء الفريق املتعدد التخصصات؛١٠٠مبلغ يعادل   )ح(  
  . يف املائة من تأمني التعويض عن املخاطر للعمال١٠٠تغطية قيمتها   )ط(  
 .اإلنشاءبصدد اً وأصدرت وزارة العمل تعليمات تقضي بإنشاء جلنة فنية، وهي حالي     -٥٣٣

وستتوىل اللجنة اليت ستتكون من أمانة العمالة، وأمانة العمل وأمانة الضمان االجتماعي وضع             
لوائح عمل جديدة، وتعيد النظر يف اللوائح احلالية وتعدهلا يف ضوء روح وحمتـوى اتفاقيـة                

وتنص لوائح العمل اجلديدة، آخذة يف االعتبار الـصعوبات      . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
 تواجهها الفئات الضعيفة يف البحث عن عمل يف السوق التنافسية، على خيار تقدمي اجلمة اليت

ولتحقيق ذلك، سيكون من املمكن توفري الدعم الفردي يف         . الدعم يف العمل ملن يطلب ذلك     
مكان العمل على أيدي موظفني متخصصني من أجل متكني العمال ذوي اإلعاقـة الـذين               

  .ف مع البيئة االجتماعية وبيئة مكان العمليواجهون مشاكل خاصة من التكي
وفيما يتعلق بالتدابري املعتمدة من أجل تعزيز احلقـوق النقابيـة لألشـخاص ذوي                -٥٣٤

 من اتفاق العمل اجلماعي ١٢٥مع النقابات لتحديث املادة    اً  اإلعاقة، تنسق وزارة العمل حالي    
واهلدف من ذلـك  . ٢١٤/٠٦رسوم رقم العام املتعلق بالقطاع العام الوطين، الذي اعُتمد بامل    

حلقوق العمال، وضمان القضاء على     اً  هو إدانة التمييز، والكشف عن أي فعل يشكل انتهاك        
  .العنف يف مكان العمل والتشجيع على وضع خطط لتحقيق تكافؤ الفرص
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وجيري تنفيذ تدابري لالحتفاظ بالعمال الذين أصبحوا معاقني من جراء حـوادث يف               -٥٣٥
العمل صارت متنعهم من أداء مهامهم السابقة، وإعادة تدويرهم، وذلك من خـالل             أماكن  

وُيصنف العمال مث   . مكتب املفوض املعين باملخاطر املهنية وشركات التأمني العاملة يف السوق         
. يعينون يف وظائف مناسبة أو يتم إدخال التعديالت الالزمة لتمكينهم من أداء مهام عملهم             

  .بالتوجيه عند الضرورةاً ل أيضوتقوم وزارة العم
وفيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع غري الرمسي يف االقتصاد والتـدابري               -٥٣٦

املتخذة لتمكينهم من ترك هذا القطاع واحلصول علـى اخلـدمات األساسـية واحلمايـة               
 هـؤالء   االجتماعية، اختذت الوحدة املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة خطوات من أجل محاية          

  . من خالل مكتب العمالة التابع هلاسيما الالعمال، 
وترد الضمانات املقررة من أجل منع إهناء العمل بصورة جائرة أو العمل القـسري                -٥٣٧
اإلجباري يف األحكام ذات الصلة من الدستور الوطين، وعقود قانون العمل، واتفاقـات              أو

 ينفذها، حسب االقتضاء، القضاء أو اهليئـات        العمل اجلماعية، ويف اإلجراءات العملية اليت     
املعهـد الـوطين    (اإلدارية مثل وزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي واجلهات املعنية          

  ).ملكافحة التمييز وكره األجانب والعنصرية وأمناء املظامل
وقد اعتمدت احلكومة تدابري لكفالة توفري الدعم الـضروري لألشـخاص ذوي              - ٥٣٨
لتمكينهم من دخول سـوق  اً فنياً ة من أصحاب الكفاءات املهنية والذين تلقوا تدريب      اإلعاق

ومن بني هذه التدابري . من االتفاقية) ك(١العودة إليها، كما تنص على ذلك املادة   العمل أو
إهنـاء التعلـيم   (برنامج التأهيل بعد املدرسة الذي يهدف إىل حتسني املؤهالت التعليميـة           

لألشخاص ذوي اإلعاقة وحتسني خياراهتم لدخول سوق العمـل         ) و الثانوي أ/االبتدائي و 
  .أو حتسني قابليتهم للتوظيف/و

ويعمل الربنامج مع السلطات املسؤولة عن التعليم لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة             -٥٣٩
ويـتم   .يف سن العمل الذين تسربوا من النظام الرمسي من بدء أو استئناف دراستهم الرمسية             

  .مكان إقامة األشخاص املعنيني لتأمني قبوهلم فيهامن صال باملدارس القريبة االت
وباإلضافة إىل ذلك، ولتمكني الطلبة ذوي اإلعاقة من الوصول على قدم املساواة   - ٥٤٠

 من برنامج التأهيل بعـد      -  دال - مع اآلخرين إىل سوق العمل العادية، تشمل املرحلة         
حديد أنواع التدريب اليت تلقاها األشخاص ذوو اإلعاقة        املدرسة إجراء البحث الالزم لت    

وجيعل ذلك مـن    . الذين يرغبون يف احلصول على خدمات أمانة التعليم التابعة للوزارة         
املمكن مناظرهتا مع خمتلف برامج التوظيف اليت تتطلب املصادقة على املستوى التعليمي             

  .للمرشحني للوظائف
عليمية األنسب ملختلف فئات األشخاص ذوي اإلعاقـة،        ويقترح الربنامج اخلطة الت     -٥٤١
  .إىل حالتهم اخلاصة، ويساعدهم يف عملية تقدمي الطلباتاً استناد
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، تعاون الربنامج يف مستوى املرحلة ٢٠١٠وخالل فترة األربعة أشهر األوىل من عام   -٥٤٢
يونس آيرس يف إجـراء     دال منه مع قسم التنمية اجملتمعية يف كلية االتصاالت التابعة جلامعة ب           

دراسة اهلدف منها حتديد األشخاص املؤهلني ملواصلة الدراسة الثانوية من مسافات متوسطة            
البعد أو من بعيد خالل السنة الدراسية التالية، وذلك من بني املرشحني املـسجلني لـدى                

  .مكتب التشغيل التابع للوحدة املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات الضعيفة
لذلك، مت التوقيع على بروتوكول إضـايف التفـاق التعـاون اإلطـاري             اً  وحتقيق  -٥٤٣
 بني وزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي وكلية العلوم االجتماعية وبناء    ١٨٢/٠٩ رقم

على ذلك، سيعمل الربنامج بالتعاون مع اإلدارة املذكورة أعاله، اليت عينت بعـض طالهبـا              
يونيـه  / مقابلة األوىل خالل األشـهر حزيـران       ١٠٠  وأُجريت ال . التليتولوا إجراء املقاب  

  .أغسطس، وستتواصل الدارسة خالل الفترة املتبقية من السنة احلالية/يوليه وآب/ومتوز
وزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي على العمل يف هذا اجملال،          اً  وتعكف حالي   -٥٤٤

اجلديدة وتأثريها يف عالقات العمل وفرص التـشغيل        آخذة يف االعتبار تطور التكنولوجيات      
  .اليت تتيحها تكنولوجيات االتصاالت اجلديدة

ـ اً  ، أقرت الوزارة العمل من بعد بوصفه عنصر       ٢٠٠٩ويف عام     -٥٤٥ يف أسـلوب   اً  عادي
ومن بني األهداف املنشودة إنشاء مركز للمراجع املواضيعية، وحتليل ونشر التغريات           . عملها

  .يف جمال العمل نتيجة لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالتاليت تطرأ 
وتتمثل مهمة الربنامج يف دعم عملية هتيئة ظروف مالئمة للعمل الالئق للعاملني من               -٥٤٦

بعد ويف مجيع الوظائف اليت تتطلب استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ورصد تلك           
  .العملية وتشجيعها

ن تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت      إ من الفرضية القائلة     وانطلق هذا العمل    -٥٤٧
والعمل من بعد ميكن أن تساعد على تعزيز العمل الالئق وأن تصبح أداة مفيـدة يف تلبيـة                  

دون أن تـصبح  اً ومن شأن ذلـك أن حيـول أيـض     . االحتياجات اخلاصة للفئات الضعيفة   
  .مل االستبعاد االجتماعيآخر من عوا عامالًاالتصاالت تكنولوجيات املعلومات و

ونفذ املكتب املسؤول عن تنسيق العمل من بعد، والذي يعمل يف تآزر مع الوحدة                -٥٤٨
املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات الضعيفة، مشاريع أتاحت فرص عمل لألشـخاص            

  .ذوي اإلعاقة مل تكن متاحة هلم من قبل، ميسرة بذلك وصوهلم إىل التكنولوجيات
، الصادر عن وزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي        ٥٠٩هدف القرار رقم    وي  -٥٤٩

وجبه الربنامج اخلاص للتـدريب واملـساعدة   ، الذي أنشأت مب  ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٩بتاريخ  
الفنية من أجل العمل، إىل حتسني الكفاءات وظروف العمل ودعم جهود العمال العـاطلني              

ن طريق مشاريع متويل التـدريب املهـين واإلرشـاد          وشبه العاطلني يف البحث عن عمل ع      
  .عن املساعدة الفنية لغرض صياغة وإدارة أنشطة اإلنتاج اهلامة اجتماعياً الوظيفي، فضالً
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وتستند املشاريع إىل التنسيق بني املؤسسات والتمويل املشترك، وهي مصممة لتلبية             -٥٥٠
 املرشحون يف وظـائف يـستطيعون أن        وعند إهناء الدورات التدريبية، ُيعني    . طلبات السوق 

  .يستخدموا فيها املهارات التكنولوجية اجلديدة اليت اكتسبوها
وفيما يتعلق حبصص املوظفني، تقول األمانة الفرعية املعنية بالتنسيق يف وزارة العدل              -٥٥١

 مـن القـانون     ٨واألمن وحقوق اإلنسان أن احلصص القانونية املنصوص عليها يف املـادة            
ولذلك، اختذت خطوات من أجل بلوغ احلصة احملددة، وذلك         .  مل ُتستوىف بعد   ٢٢٤٣١ رقم
 وظيفة جديدة ليشغلها أشخاص ذوو إعاقة مـشمولون         ١٠٠عن طريق طلب متويل     اً  أساس

امليزانية املقترحة لـوزارة العمـل والعمالـة     (بالنظام الوطين حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة       
  ).٢٠١١والضمان االجتماعي لعام 

وفيما يتعلق باالندماج التلقائي يف اجملتمع، ما فتئت األمانة العامة الفرعيـة املعنيـة                -٥٥٢
بالتنسيق واإلشراف اإلداري يف وزارة التخطيط واالستثمار العام واخلدمات على الـصعيد            
االحتادي تعمل منذ سنوات مع خمتلف املنظمات غري احلكومية، وكـذلك مـع احلكومـة               

  .ى تنفيذ برنامج التنسيب الوظيفي لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقةاالحتادية عل
هلذه الغايـة،   اً  وأقامت األمانة الفرعية عالقات مع رؤساء الربامج املصممة خصيص          -٥٥٣

ومنها مكتب العمالة التابع للوحدة املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة يف وزارة العمل والعمالة             
  .PAR أو مؤسسة CILSAتمع املدين مثل والضمان االجتماعي، ومنظمات اجمل

ويف مجيع احلاالت، وضعت هذه املنظمات عماهلا وقواعد بياناهتا حتـت تـصرف               -٥٥٤
ية لغـرض الـتعلم      املعن تالسلطااألمانة الفرعية للتنسيق واإلشراف اإلداري، واجتمعت مع        

اً مو باستمرار نظـر   ومنذ ذلك احلني وقاعدة بيانات الوزارة تن      . ن املسألة أوتلقي املشورة بش  
  .من األشخاص أقبلوا من تلقاء أنفسهم إلجراء املقابالتاً كبرياً ألن عدد
ويف الوقت الراهن، اندمج أشخاص كثريون يعانون من ضعف السمع من الـذين                -٥٥٥

  .يف وظائفهم كامالًاً اتصلوا بالربنامج، اندماج
من ذوي     عامالً ٣٠ة لوزارة الداخلية    وانتدبت املديرية الوطنية لتسجيل املواليد التابع       -٥٥٦

وعند الضرورة، يقدم املستشارون    . اإلعاقة للقيام مبهام خمتلفة يف إصدار وثائق اهلوية الوطنية        
  .يف شؤون الوظائف ومترمجو لغة اإلشارة وغريهم من األخصائيني املساعدة ملن حيتاجوهنا

 يف العمـل، يتلقـى املوظفـون        ولتحسني نوعية اخلدمات املقدمة للزبائن والتعامل       -٥٥٧
األشخاص ذوو اإلعاقة   اً  ويتلقى أيض . التدريب على لغة اإلشارة وأصناف املساعدة األخرى      

  .السمعية التدريب يف جماالت مثل حترير الوثائق اإلدارية واستخدام اإلنترنت
ـ         اً  وأنشأت الوزارة برناجم    -٥٥٨ ام للمنح لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة الـراغبني يف إمت

  .املرحلة الثانوية أو اجلامعية من تعليمهم
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  ٢٨املادة     
  مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية    

تنفذ احلكومة برامج خمتلفة لكفالة مستوى معيشة الئق ومحاية اجتماعية لألشخاص             -٥٥٩
ية منذ  عها احلكومة االحتاد  وهذه الربامج مدرجة يف اخلطط االجتماعية اليت تض       . ذوي اإلعاقة 

  .٢٠٠٣مايو /أيار
للعمل االجتماعي ُيعرف   اً  ومنذ السنة املاضية ووزارة التنمية االجتماعية تنفذ برناجم         -٥٦٠

ويركز هذا الربنامج على املواضيع الرئيسية مثـل        . بالشبكة االحتادية للسياسات االجتماعية   
 وعلى عدد - Plan Manos a la Obra -املساعدة الغذائية، وتشجيع مشاريع اإلنتاج احمللي 

  .Plan Familiasمن اإلجراءات الشاملة اجملمعة حتت العنوان 
واخلاصية املميزة هلذا العمل هي أنه يدعو إىل توحيد اجلهود يف هذه اجملاالت الثالثة                -٥٦١

من جماالت السياسة العامة، واليت هتدف إىل مكافحة الفقر واجلوع اللذين يكابدمها جانـب              
  . األشخاص ذوي اإلعاقةسيما الن، كبري من السكا

ويف سياق التنمية االجتماعية يف األرجنتني، تويل احلكومة أمهيـة كـبرية ملـسألة                -٥٦٢
الالمساواة والتفاوت االجتماعي أو فجوة الدخل، كما يتعني عليها البحث عن السبل الـيت              

  .تتمكن هبا من الوصول إىل السكان كافة
 القائمة على االشتراكات أداة فعالة يف متكني األشـخاص          وكان نظام املعاشات غري     -٥٦٣

  .ذوي اإلعاقة من العيش مستقلني واالندماج الفعلي يف اجملتمع
واهلدف الرئيسي من برامج املعاشات غري القائمة على االشتراكات والرعاية االجتماعية   -٥٦٤

  .بكات األمان االجتماعيهو مقاومة الفقر والفاقة لدى السكان واألسر غري املشمولة بنظم ش
وُتنفذ هذه الربامج بالكامل على الرغم من االختالفات يف طريقة إدارهتا يف خمتلـف             -٥٦٥

 ومعظم هذه االختالفات ناشئة عن الصعوبات املواجهة يف جمايل النشر والتنفيذ          . أحناء البلد 
  .سكان هبذه الربامج يف كفالة توعية هذه الفئة من ال- فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة -

أو /وتالحظ هذه االختالفات يف املقام األول بني العاصمة االحتادية واملقاطعـات و             -٥٦٦
لكرب مساحة البلد، فإن    اً  ونظر. أو بني سكان األرياف وسكان املدن     /بني فرادى املقاطعات و   

 .أطولاً  وقتأو حصوهلا على املعلومات بشأن الربامج يستغرق        /إشراك بعض املناطق النائية و    
  .يزال العمل متواصالً وقد مت نشر املعلومات يف معظم أحناء البلد وال

وتتوىل إدارة برنامج املعاشات اللجنة الوطنية ملعاشات الرعاية االجتماعية، وهي هيئة        -٥٦٧
املعاشات اليت ُتصرف   : وهناك فئتني من املعاشات   . مركزية تابعة لوزارة التنمية االجتماعية     ال

 كان متنحها الـسلطة التـشريعية       سبيل اهلبة ومعاشات الرعاية االجتماعية، وفق ما إذا       على  
  .السلطة التنفيذية أو
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  :وُتصرف معاشات الرعاية االجتماعية ألي من الفئات التالية  -٥٦٨
  املتقدمني يف السن؛  )أ(  
  األمهات املعيالت لسبعة أطفال أو أكثر؛  )ب(  
 يف املائة أو أكثر     ٧٦تقدر درجة إعاقتهم بنسبة     األشخاص الذين   (املعوقون    )ج(  

وينظم صرف هـذه املنحـة      . ٤٧٨/٩٨حسب اجلدول الرمسي املقرر مبوجب املرسوم رقم        
  ).٤٣٢/٩٧ واملرسوم التنظيمي رقم ١٨٩١٠القانون رقم 

  
، بلغ جمموع املعاشات غري القائمة على االشتراكات        ٢٠٠٩ديسمرب  /وحىت كانون األول    -٥٦٩
 معاشـات   ٢٦٦ ٠٠٦للمعوقني و اً   معاش ٤٥٢ ٥٩٦وُصرف منها   . اً معاش ٧٨٤ ٥٢٧حة  املمنو

  .للمتقدمني يف السناً  معاش٦٥ ٩٢٥لألمهات املعيالت لسبعة أطفال أو أكثر و
، وليست منحة، وهي حمقة     "حّق"وتشدد احلكومة االحتادية على أن هذه املعاشات          -٥٧٠

 حتقيق تطبيق ذلك يف مجيع الواليات القضائية،        وباملثل، فقد عملت بنشاط من أجل     . يف ذلك 
، أي باختاذ مجيع التدابري املناسبة، ويف الفقرة        )أ(٤لاللتزام العام احملدد يف املادة        وذلك امتثاالً 

  .بشأن محاية حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة) ج(الفرعية 
يف اً   وفـد  ٥٩" الشخصيةمراكز اخلدمات   "  وبلغ عدد الوفود العاملة، اليت تعرف ب        -٥٧١

وقد . يف كامل اإلقليم  " مركز إحالة  "٦٩اً   وتشغل اللجنة حالي   ٢٠٠٠ديسمرب  /كانون األول 
ويبلـغ عـدد مراكـز      . نشأ عن ذلك تأثري إجيايب يف احلد من الفقر وتعزيز عملية االندماج           

  . مركز٦٠٠االندماج اجملتمعية 
اً  معاش ٧٢ ٩٩١ للمعوقني من    ةاالحتاديوارتفع عدد املعاشات اليت تصرفها احلكومة         -٥٧٢

ـ  ٢٠٥ ٨٥٨منحت منها   . ٢٠٠٦يف عام   اً   معاش ١٧٠ ٢٧٣ إىل   ٢٠٠٠يف عام    يف اً   معاش
  .٢٠٠٩ديسمرب /حىت كانون األولاً  معاش٤٥٢ ٥٩٦ و٢٠٠٧عام 

*٢٠٠٨-٢٠٠٢على االشتراكاتاملعاشات غري القائمة
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وفيما يتعلق بربامج احلماية االجتماعية، أنشأت احلكومة االحتادية املعهـد الـوطين              -٥٧٣
إىل توحيد إدارة النظـام     اً  ، الذي يهدف أساس   )٢٣٧٦٩القانون رقم   (ماعي  للضمان االجت 

  .الوطين للضمان االجتماعي
وأنشئت اإلدارة الوطنية للضمان االجتماعي بوصفها هيئة ال مركزية خاضعة للوالية         -٥٧٤

 وهلا صالحية إدارة األموال املخصصة    . القضائية لوزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي     
لنظامي املعاشات واملعاشات التقاعدية، مبا يف ذلك املعاشات اليت تصرف للمعالني وأصحاب            

  .عن اإلعانات واملنح األسرية املهن احلرة، فضالً
، عندما أنشئ صندوق الضمان االجتمـاعي الوحيـد،         ١٩٩٢فرباير  /ومنذ شباط   -٥٧٥

.  الصندوق الـوطين للعمالـة     إيراداتاً  كانت اإلدارة الوطنية للضمان االجتماعي تدير أيض      
وُيمول هذا الصندوق برامج العمالة اليت تديرها وزارة العمل والعمالة والضمان االجتمـاعي          

  .واستحقاقات التأمني ضد البطالة اليت مينحها املعهد الوطين للضمان االجتماعي
نظـام  وتندرج االستحقاقات اليت تدفعها اإلدارة الوطنية للضمان االجتمـاعي حتـت              -٥٧٦

  .من االستحقاقاتاً الضمان االجتماعي على املستوى االحتادي، الذي يشمل جمموعة عريضة جد
ويف هذا السياق، مينح املعهد استحقاقات التقاعد واملعاشات التقاعديـة، واملـنح              -٥٧٧

العائلية لألشخاص العاملني واإلعانات العائلية لألشخاص العاطلني عن العمل، واستحقاقات          
  .ة املمولة من الصندوق الوطين للعمالةالبطال
  :ومن الناحية التنظيمية، ُتصنف هذه االستحقاقات على النحو التايل  -٥٧٨

االستحقاقات اليت تشمل اهلبات النقدية؛ وهي تشمل اإلعانات العائليـة،            )أ(  
  واستحقاقات البطالة، واستحقاقات الرعاية االجتماعية واملبالغ اليت تسدد للمؤسسات؛

اخلدمات املتعلقة باحملافظة على االستحقاقات وباملعلومات ومهام التسجيل؛          )ب(  
وهي تشمل خدمات التوجيه واملشورة املقدمة للعمالء، وجتهيز الوثـائق، وإصـدار رمـز              
التعريف املوحد للعمال، والتقاعد، واسترجاع سجل الرعاية االجتماعيـة، والتغـيريات يف            

والتسويات على األصول، واملدفوعات التلقائية، والتصديق على       البيانات، وإقرار اخلدمات،    
األصول؛ واخلروج من البلد والعودة إليه، والعودة إىل العمل أو البطالة، وإعـادة التأهيـل،               
وإلغاء االستحقاقات أو عدم صرفها، والرسوم واخلصومات، وعدم الدفع، وعالوات األسرة،      

  .عاناتواإلشعارات املوجهة للمستفيدين واإل
 ٢٣ويبلغ عدد املكاتب التابعة لإلدارة الوطنية للضمان االجتماعي يف املقاطعـات              -٥٧٩
  .وهلا ثالثة مكاتب رئيسية يف مقاطعة بيونس آيرساً مكتب
وقررت احلكومة، بالعمل من خالل اإلدارة الوطنية للضمان االجتماعي من أجـل              -٥٨٠

وتدفع اإلدارة الوطنية   . ، ختصيص عالوات لألسر    من االتفاقية  ٢٨كفالة امتثال أحكام املادة     
أو يف شكل مبلغ إمجايل للعمال الذين يعيلون     اً  أو سنوي اً  للضمان االجتماعي مبالغ مالية شهري    

من أسرهم، وللمستفيدين من التعويضات للعمال، واستحقاقات البطالة، ومن خطـة           اً  أفراد
  .اء الذين يعيشون يف ظروف صعبةالتقاعد أو املعاشات التقاعدية، ولألشخاص الضعف
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وهناك أنواع خمتلفة من عالوات األسرة اليت تدفع لألشخاص ذوي اإلعاقة، منـها               -٥٨١
عالوة األسرة وُتدفع لألسر اليت هلا طفل معاق؛ وعالوة األمومة وُتدفع لألطفال املـصابني              

ل ذوي اإلعاقـة،    مبتالزمة داونز، والعالوات السنوية لتغطية املصاريف املدرسـية لألطفـا         
  .ولألزواج ذوي اإلعاقة، وعالوة احلماية االجتماعية لكل طفل

واهلدف من عالوات اإلعاقة هو تعزيز محاية األسرة، وتلبية احتياجاهتـا األساسـية       -٥٨٢
وتغطية النفقات املتعلقة بالرعاية الصحية املتخصصة، وتكاليف األدوية، والتنـشيط املبكـر            

تكاليف إعادة التأهيل وتكيف األشخاص ذوي اإلعاقة مـع         اً   أيض وتغطي. والتعليم اخلاص 
  .البيئة اليت يعيشون فيها

وما فتئ عدد األشخاص الذين حيصلون على معاشات اإلعاقة يزداد كل شهر منـذ            -٥٨٣
  .٢٠٠٨ عام

للحصول على معاشات اإلعاقة واملوافقة اً  طلب١ ٠٥٤، متت معاجلة ٢٠٠٨ويف عام   -٥٨٤
  . طلبا١ً ٦٤٧ ارتفع هذا العدد ليصل إىل ٢٠٠٩ام عليها، ويف ع

ومـن  اً،   طلب ٢ ٢٨١، بلغ جمموع الطلبات اجلديدة املعاجلة       ٢٠١٠يوليه  /ويف متوز   -٥٨٥
أي ضعف عـدد الطلبـات      اً،   طلب ٢ ٠٢٠أغسطس إىل   / يصل هذا العدد يف آب     أناملقدر  

  .٢٠٠٨املعاجلة يف عام 
ة بالعدد اإلمجايل ملعاشات اإلعاقة على مدى السنوات        البيانات املتعلق اً  ومل تتغري كثري    -٥٨٦

ألصـحاهبا،  اً  تقاعدياً   معاش ١٩٨ ٥٦٥، مت دفع    ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول . الثالث املاضية 
وخالل . ٢٠٠٩سبتمرب  /يف أيلول اً   معاش ١٩٥ ٢٦٩واخنفض جمموع املعاشات املدفوعة إىل      

  . معاشا١٩٦ً ٥١٧ة املدفوعة ، بلغ عدد جمموع معاشات اإلعاق٢٠١٠السنة اجلارية، 
وفيما يلي اللوائح املنظمة لعالوات اإلعاقة اليت تدفع لألسر من احلكومة االحتاديـة               -٥٨٧

  : ومن اإلدارة الوطنية للضمان االجتماعي
  ، بشأن نظام عالوات األسرة؛٢٤٧١٤القانون رقم   )أ(  
  ؛١٢٤٥/٩٦املرسوم رقم   )ب(  
  ؛٢٤٧١٦القانون رقم   )ج(  
  ، نظام الضمان االجتماعي؛١٤/٢٠٠٢قرار رقم ال  )د(  
  ؛١٢٨٩/٢٠٠٢ رقم .D.E-Nالقرار   ) ه(  
  ؛٣٦٨/٢٠٠٤املرسوم رقم   )و(  
  ، نظام الضمان االجتماعي؛٦٠/٢٠٠٤القرار رقم   )ز(  
  ؛١٦٠٢/٢٠٠٩املرسوم رقم   )ح(  
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  ؛٣٩٣/٢٠٠٩رقم  .D.E-Nالقرار   )ط(  
  ؛١٣٢/٢٠١٠ رقم .D.E-Nالقرار   )ي(  
  .٤٩٤/٢٠١٠ رقم .D.E-N القرار  )ك(  
 النـساء   سيما الولتعزيز التدابري الرامية إىل كفالة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة،            -٥٨٨

والفتيات وكبار السن إىل برامج احلماية االجتماعية واحلد مـن الفقـر، صـدر املرسـوم                
ة ونص هذا املرسوم على إنشاء عالوة عام      . ٢٠٠٩نوفمرب  / يف تشرين الثاين   ١٦٠٢/٠٩ رقم

  .غري خاضع للضريبةاً شهرياً للطفل تشمل استحقاق
والعالوة العامة هي استحقاق ُيدفع لألطفال الذين ال حيصل آباؤهم علـى عـالوة               -٥٨٩

األسرة من اإلدارة الوطنية للضمان االجتماعي إما ألهنما ال يعمالن أو ألهنمـا يعمـالن يف                
  .السوق غري الرمسية

، إال يف حالة األطفال ذوي اإلعاقة،   سنة ١٨ذا املعاش هو    العمر األدىن الستحقاق ه     -٥٩٠
الذين ال ينطبق عليهم احلد العمري، كما هي احلال بالنسبة جلميع العالوات العائلية األخرى              

  .اليت متنحها اإلدارة الوطنية للضمان االجتماعي
إحدى والدفع مرهون ببعض الشروط مثل الفحوص الصحية، والتلقيح، وااللتحاق ب           -٥٩١

  .مؤسسات التعليم العام بعد سن اخلامسة
ويف . إنـشائه وقد ازدادت االستحقاقات املمنوحة يف إطار هذا الربنامج باطراد منذ             -٥٩٢

 ١١ ٢٥٤، بلغ عدد العالوات املدفوعة لألطفال ذوي اإلعاقـة          ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 
  . بيزو٦ ٤٨٢ ٣٠٤عالوة بلغت قيمتها اإلمجالية 

 ١٤ ٦٥٤، بلغ عدد العالوات املدفوعة لألطفال ذوي اإلعاقة         ٢٠١٠أغسطس  /بويف آ   -٥٩٣
  . بيزو٨ ٤٤٠ ٧٠٤عالوة بلغت قيمتها اإلمجالية 

 ٨٨٠وسريتفع هذا املبلغ ليصبح .  بيزو٧٢٠ويبلغ نصيب الطفل الواحد من العالوة   -٥٩٤
  .٢٠١٠سبتمرب /بيزو يف أيلول

 يف املائة من عالوة األطفـال       ٢٠تماعي بنسبة   وحتتفظ اإلدارة الوطنية للضمان االج      -٥٩٥
وإذا كان الطفل ذو اإلعاقـة      . على امتداد السنة، وتدفع الرصيد املتبقي مرة واحدة يف السنة         

ُيدفع له هذا املبلغ بعد أن يستظهر مبستند اهلوية الصادر لـه ألغـراض              اً،   عام ١٨دون سن   
 أن تتضمن الوثيقـة معلومـات عـن    وجيب. الضمان االجتماعي والرعاية الصحية والتعليم    

 ١٨وإذا كان الطفل قد جتاوز سـن        . حضور الطفل إىل املدرسة والرعاية الصحية املقدمة له       
  .فال يلزمه تقدمي مستند اهلويةاً، عام

يونيه، وقعت اإلدارة الوطنية للضمان االجتمـاعي والبنـك         / حزيران ٢٨ويف    - ٥٩٦
اإلدارة إىل البنك الدويل متويل دراسة عن حالة        الدويل رسالة إعالن نوايا طلبت مبوجبها       

. إىل مؤشر الفرص البشرية التابع للبنـك      اً  الفرص البشرية وتطورها يف األرجنتني استناد     
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واإلدارة الوطنية للضمان االجتماعي ملتزمة بتحسني نوعية احلياة يف األرجنتني، وستقوم           
فيد منها اجلهود الرامية إىل حتـسني      بإجراء دراسة يف هذا اجملال توفر مدخالت قّيمة تست        

وقدمت اإلدارة الوطنية للضمان االجتماعي مـن جهتـها         . اإلدارة القائمة على األدلة   
الدعم الالزم فيما يتعلق بالوصول إىل املعلومات، وشارك موظفوها الفنيـون يف حتليـل        

  .النتائج ونشرها
مكـان  (ري الظروف الشخصية واملؤشر املذكور هو أداة إحصائية تدل على مدى تأث    -٥٩٧

يف اإلمكانيات الـيت سـتتاح للطفـل        ) نوع اجلنس  و الوالدة، والثروة الشخصية، والعرق   
للحصول على اخلدمات الضرورية لضمان جناحه يف احلياة، مثل التعليم يف الوقت املناسـب،      

 ومنطقة  كما هو مطبق يف أمريكا الالتينية      (وأظهرت نتائج املؤشر  . ومياه الشرب والكهرباء  
  .أن املشكلة ال تتعلق فقط باملساواة، بل تتعلق كذلك باإلنصاف) البحر الكارييب

مثـل ميـاه    (ويقيس املؤشر مدى توافر اخلدمات الضرورية لتحقيق التقدم يف احلياة             -٥٩٨
  .دون خفض معدل توزيع اخلدمات على السكان أو درجة عدم اإلنصاف يف توزيعها) الشرب
 ال تؤثر الظروف اخلارجة عن      حىتتكافؤ الفرص التسوية بني اجلميع      ويتطلب قياس     -٥٩٩

نطاق سيطرة الفرد، مثل نوع اجلنس أو األصل العرقي أو مكان الوالدة أو الوسط العـائلي،       
  .لفرص اليت تتاح له يف احلياةيف ا

عدد الفـرص  ) أ: (ويستند مؤشر الفرص البشرية إىل مؤشر يتكون من عنصرين مها           -٦٠٠
مدى اإلنصاف يف توزيـع     ) ب(حة، أي معدل التغطية خبدمة من اخلدمات األساسية؛ و        املتا

  . بظروف خارجيةاً هذه الفرص، أي إذا كان توزيع التغطية مرتبط
فعلـى الـرغم مـن أن الفقـر         . واهلدف من هذا املؤشر هو احلد من الالمساواة         -٦٠١

. ظى بدرجات متفاوتة من الـدعم     والالمساواة مفهومان مترابطان، فإن فكرة احلد منهما حت       
فإن التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن       اً،  وعلى الرغم من أن احلد من الفقر هدف مقبول عاملي         

  .ليس باألمر اهلّين سياسات احلد من الالمساواة
ومن بني التدابري املتخذة لتنفيذ برامج اإلسكان ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على              -٦٠٢

تمع، تقوم أمانة األشغال العامة يف وزارة التخطيط واالستثمار واخلدمات العامة           االندماج يف اجمل  
على املستوى االحتادي بتنفيذ مشاريع لتمويل تشييد املساكن واملدارس واملستشفيات ومراكـز          
االندماج اجملتمعي وغري ذلك من منشآت اهلياكل األساسية على مستوى املـدن واجملتمعـات              

 يف املائة من هذه املشاريع تنفذها       ٩٥ (دعم استخدام تصميمات اهلندسة املعمارية    احمللية، اليت ت  
وتراعى يف هذه املـشاريع متطلبـات الوصـول    ). حكومات املقاطعات وحكومات البلديات   

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة حىت تكون اهلياكل األساسية املنجزة ميسرة للجميع
اء املساكن املربمة بني األمانة الفرعية املعنيـة        ويف هذا الصدد، فإن مجيع اتفاقات بن        -٦٠٣

 يف املائة   ٥بالتنمية احلضرية واإلسكان وحكومات املقاطعات أو البلديات حتدد حصة قدرها           
  .من مجيع املساكن، تصمم على حنو خاص لألشخاص ذوي اإلعاقة
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تـصرف  للوائح املتعلقة باالسـتحقاقات الـيت       اً  وُتصمم هذه األعمال ُوتنفذ وفق      -٦٠٤
 من  ٢٢لألشخاص ذوي اإلعاقة يف تنفيذ أشغال االستثمار العام، كما تنص على ذلك املادة              

  ).انظر املرفق (٢٢٤٣١، املتضمن للوائح املنفذة للقانون رقم ٤٩٨/١٩٨٣املرسوم رقم 
  ).انظر املرفق( منشأة عامة ٢٧١، مت تشييد ٢٠١٠ و٢٠٠٨وخالل الفترة ما بني   -٦٠٥
/  كـانون األول   ٢٠الـصادرة يف     اجلريدة الرمسيـة   (٢٦١٨٢ن رقم   وينص القانو   -٦٠٦

/  نيـسان ٤الـصادرة يف     اجلريدة الرمسية  (٢٤٤٦٤، واملعدل للقانون رقم     )٢٠٠٦ ديسمرب
، واملنشئ لنظام اإلسكان االحتادي، على أن على جملس اإلسكان الـوطين أن             )١٩٩٥ أبريل

و حتسني السكن من خالل صندوق اإلسكان       حيدد يف مجيع اخلطط الرامية إىل توفري السكن أ        
 يف املائة ختصص لألشخاص ذوي اإلعاقة أو األسر اليت يكون واحد            ٥الوطين، حصة قدرها    

  .على األقل من أفرادها معاقاً
إلنشاء برنامج  اً  إطارياً  عن ذلك، وقعت احلكومة االحتادية واملقاطعات اتفاق        وفضالً  -٦٠٧

ويتـضمن هـذا االتفـاق الـذي نـص علـى            . السنواتاحتادي لتشييد املساكن متعدد     
ـ     ٣٠٠ ٠٠٠ تشييد  / آب ١١(دخل يف كامـل أحنـاء البلـد          وحدة سكنية ملنخفضي ال

 ٥يقضي بأن ختصص مشاريع التشييد ما ال يقل عن اً  منه شرط٢يف املادة ) ٢٠٠٥ أغسطس
  .يف املائة من جمموع الوحدات السكنية لألشخاص ذوي اإلعاقة

دي لتشييد املساكن املعروف باسـم      نشأت األمانة الفرعية الربنامج االحتا    أاً،  وأخري  -٦٠٨
Techo Digno .      املعتمدة مبوجب القرار    (وتنص اللوائح املنفذة هلذا الربنامجSOP    ٤٢٨ رقـم 

على أنه جيب اختاذ اإلجراءات الالزمة يف مجيع احلـاالت          ) ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٢املؤرخ  
معايري األهليـة   ( السكن   قل من طلب األشخاص ذوي اإلعاقة على       يف املائة على األ    ٥لتلبية  

pt 2.6.1.2.(  

  ٢٩املادة     
  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة    

 بشأن دمقرطة التمثيل السياسي، والـشفافية والعدالـة         ٢٦٥٧١كان القانون رقم      -٦٠٩
ـ اً   تطـور  ٢٠٠٩ديسمرب  /الصادر يف كانون األول   ) انظر املرفق (االنتخابية   يف تعزيـز   اً  هام

املشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة ومساواهتم يف احلقوق ومتكينهم من الوصول إىل            
  .العملية السياسية

ويتضمن هذا القانون أربع مواد كان هلا تـأثري إجيـايب يف الوصـول إىل العمليـة                -٦١٠
  :السياسية، وهي

" املعتـوهني "اضي باستثناء األشخاص    من احلكم الق  اً  تلغي جزء : ٧٢املادة    )أ(  
   غري مؤهلني، من قوائم تسجيل املقترعني؛أهنمالذين مل تقرر حمكمة 
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غري القادرين علـى    " الصّم البكم "تلغي احلكم القاضي باستثناء     : ٧٣املادة    )ب(  
   من قوائم تسجيل الناخبني؛ التعبري عن أفكارهم كتابياً

سياسية بأن تضيف عناوين فرعيـة لترمجـة        تلزم اجملموعات ال  : ٥٧املادة    )ج(  
  ؛)املرخص هلا من احلكومة االحتادية(الرسائل املنقولة يف الفضاءات العامة 

تلزم سلطات اإلنفاذ باختاذ التدابري الالزمة لـضمان وصـول       : ١٠٥املادة    )د(  
  .األشخاص ذوي اإلعاقة، واحترام خصوصيتهم وحرمتهم عند ممارسة حقوقهم السياسية

ومن األمثلـة   . الواليات القضائية األخرى تدابري لضمان مشاركتهم     اً  واعتمدت أيض   -٦١١
 الذي اعتمدته مقاطعة إنتري ريوس، الذي تعلن فيه أن النهوض           ٩٨٩١على ذلك القانون رقم     

ولتحقيق ذلـك، جيـب أن يكونـوا        . الشامل باألشخاص ذوي اإلعاقة خيدم املصلحة العامة      
 احلق يف الوصول ويف الفرص واخلصوصية واحلقوق والواجبـات،  متساوين مع بقية السكان يف   

  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٨وصدر هذا القانون يف . كما تنص على ذلك التشريعات الوطنية
  :ونفذت وزارة الداخلية يف احلكومة االحتادية اإلجراءات التالية  -٦١٢

/  أيـار  ١٧خ   املؤر ٨٢٠القرار رقم   : برنامج متكني الناخبني من الوصول      )أ(  
وهو يهدف إىل إدراج أحكام يف لوائح التصويت لتيسري ممارسة األشـخاص            . ٢٠٠٦ مايو

  ؛)انظر املرفق( احلق يف االقتراع ةذوي القدرات املختلف
شرط إضافة عناوين فرعية للترمجات يف إعالنات األحزاب السياسية الـيت             )ب(  

، ٢٠٢٣القـرار رقـم     :  االحتاديـة  تبثها على حمطات التلفزيون املرخص هلا من احلكومـة        
 ٢٠٠٧، يف االنتخابـات املعقـودة يف عـام          )٦املادة   (٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٨ املؤرخ

يف االنتخابـات   ) ٥املادة   (٢٠٠٩مارس  /آذار ٢٧، املؤرخ   ٢٨٥والقرار رقم   ) املرفق انظر(
  ؛)انظر املرفق (٢٠٠٩املعقودة يف عام 

 إىل األمسـاء وأرقـام القـوائم يف         اإللزام باإلشارة يف الصورة وبالصوت      )ج(  
اإلعالنات اليت تنشرها األحزاب السياسية يف الفضاءات العامة املرخص هلا مـن احلكومـة              

، يف االنتخابـات املعقـودة يف       ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٢٨ املؤرخ   ٥٠املقرر رقم   : االحتادية
  ).انظر املرفق (٢٠٠٩ عام

  : بية، نفّذت وزارة الداخلية اإلجراءات التاليةوفيما يتعلق بالوصول إىل اآلليات االنتخا  -٦١٣
ونس آيرس آلليات التـصويت املعـّدة       ياختبار جترييب يف مدينة ب    : ٢٠٠٧  )أ(  

  ؛٢٠٠٧أكتوبر /االنتخابات الوطنية، تشرين األول. لألشخاص ذوي اإلعاقات البصرية
ـ  . ال بامبا ،  اختبار جترييب يف مدينة سانتا روسا     : ٢٠٠٨  )ب(   زة استخدام أجه

  ).انظر املرفق) (االنتخابات البلدية(التصويت املعدة لألشخاص ذوي اإلعاقات البصرية 
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  الوصول الفعلي إىل مرافق التصويت    
، ٢٩فباإلضافة إىل اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة        ،  فيما يتعلق مبراكز االقتراع     -٦١٤

  :مت تنفيذ املبادرات التالية
ل اجملالس االنتخابية الوطنية توفري غرفة مظلمـة        التوصية بأن تكف  : ٢٠٠٧  )أ(  

واحدة على األقل ميكن الوصول إليها بسهولة يف الطابق األرضي يف كل مرفق من مرافـق                
  التصويت حىت يتسىن دخول الناخبني وتنقلهم؛

أو الربيد للمواطنني ذوي اإلعاقة     /تقدمي املشورة بواسطة اهلاتف و    : ٢٠٠٩  )ب(  
من أجل تنفيذ التدابري احملددة     ) مراكز القيادة يف دوائر التصويت    (ت املعنية   والتنسيق مع اهليئا  

تقـدمي  ،  طلـب املـساعدة   (أو خصوصيات كل حالة على حدة       /على أساس احتياجات و   
  ).وحتديد األولويات يف التصويت وغري ذلك، التوصيات

 املـشاركة  وفيما يتعلق مبؤشرات قياس مدى متتع األشخاص ذوي اإلعاقة حبقهم يف            -٦١٥
يف احلياة السياسية واحلياة العامة، والدعم املقدم لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجـل إنـشاء               
وصيانة منظمات للدفاع عن حقوقهم ومصاحلهم على األصعدة اإلقليمية واحمللية والوطنيـة،            

  :ُنفذت األنشطة التالية
   التنسيق بني املؤسسات؛-حبث املسألة   )أ(  
جلهات صاحبة املصلحة املشاركة يف التنفيـذ؛ وإجـراء         حتديد ا : ٢٠٠٦  )ب(  

وإنـشاء  . دراسات استقصائية للحصول على آراء القطاعات العلمية واالجتماعيـة املعنيـة          
  .الشبكة املؤسسية للهيئات العامة ومنظمات اجملتمع املدين املهتمة باملوضوع

التقرير الفـين األول بـشأن      وبعد جتميع املعلومات احملصلة من هذه املبادالت، أُعّد           -٦١٦
  .االستراتيجيات واألولويات

  إتاحة إمكانية الوصول ونشر املعلومات    
 لتقدمي املعلومات بشأن قـوائم      ٠٨٠٠أنشئ خط هاتفي جماين     . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧  -٦١٧

الرّد على األسئلة نفسها بواسطة الرسائل النصية اً ويتم أيض. االقتراع ومراكز االقتراع الوطنية  
  .نة ملعلومات بشأن حمطات االقتراع امليسرة للمكفوفنياملتضم
، مت توزيع مواد إعالمية وتدريبية خاصة، مبـا يف ذلـك كتيـب عـن     ٢٠٠٩يف عام     -٦١٨

السلطات املشرفة على مراكز االقتراع اليت توفر معلومات عن خصائص حـاالت حمـددة مـن           
  ).انظر املرفق(تقدميه يوم االنتخابات وتعليمات بشأن الدعم املطلوب ) القيود والقدرات(اإلعاقة 
وتتضمن الكتيبات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة معلومات عن كيفيـة تعزيـز              -٦١٩

  ).انظر املرفق(حقوقهم وحتسني مشاركتهم يف العملية االنتخابية 
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ومت إعداد املواد بالتشاور والتنسيق مع اللجنة االستشارية الوطنية املعنيـة بإدمـاج               -٦٢٠
  .ألشخاص ذوي اإلعاقةا

وُوزعت املواد على اهليئات واملعاهد، واملنظمات غـري احلكوميـة، واالحتـادات،              -٦٢١
  .وموظفي االقتراع، ومنظمات الشباب، ومنظمات حقوق اإلنسان، ووسائط اإلعالم وغريها

ووزعت املواد مجيعها يف شكل يسهل الوصول إليها، وُنشرت على املواقـع              - ٦٢٢
 للجنة االستشارية الوطنية ووزارة الداخلية، بالتـشاور مـع املنظمـات            اإللكترونية

كما مت تطبيق معايري الوصول إىل املعلومات       . احلكومية واألشخاص ذوي اإلعاقة     غري
، واملعلومـات   قـوائم املرشـحني   (األخرى املنشورة علـى املوقـع اإللكتـروين         

  ).بالتصويت  املتعلقة

  ٣٠املادة     
  اة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضةاملشاركة يف احلي    

تعمل األمانة العامة للرياضة يف وزارة التنمية االجتماعية ومديرية اهلياكـل             - ٦٢٣
األساسية على ضمان الوصول إىل املرافق الرياضية وذلك لتمكني األشـخاص ذوي            

يط وتنفيـذ   مت ختط ويف هذا الصدد، فقد     . اإلعاقة من التنقل واملشاركة بشكل أفضل     
  :األعمال التالية

  :األعمال املنجزة  )أ(  
'١' E-DEPO 937–2009 -؛ جتديد احلمامات يف جممع السباحة  
'٢' E-DEPO 1328–2009 -       تعديالت على احلمامات يف اجلناح B    الواقـع يف 

  مركز األلعاب الرياضية العالية األداء؛
  خاصة؛جتديد الطابق األرضي والغرف اجملهزة حبمامات : Lugonesفندق  '٣'
  : األشغال يف مرحلة تقدمي العروض  )ب(  

'١' E-DEPO 744–200 -        جتديد الطرق املوصلة للمرافق واحلمامات يف املركز 
  األرجنتيين لإلعالم الرياضي؛ 

'٢' E-EPO 739–2008 -   وتركيب مصعد للوصـول إىل احلمامـات يف         اقتناء
ـ        وممّر موصل إىل     Bاجلناح   ن منطقة اخلدمات الطبية، وخمترب الكـشف ع

  تعاطي املنشطات، ومكاتب مركز األلعاب الرياضية العالية األداء؛
'٣' E-DEPO 805–2010         نقل قسم االعتمادات لتحسني الوصول إىل املركـز

  .الوطين لأللعاب الرياضية العالية األداء
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  :الوثائق يف طور اإلعداد  )ج(  
الوصل بني خمتلف أرجاء املباين من خالل الساحات واملسارات مع وضـع        '١'

  ذوو اإلعاقات املختلفة؛ المات وألوان ميكن أن يتعرف عليها بسهولةع
  جتديد املصحة، وحتسني الفضاءات واحلمامات؛ '٢'
  ترميم املسرح؛ '٣'
تصميم مشروع إلدخال حتسينات على املسابح األوملبية الواقعة يف املركز  '٤'

 الوصـول    شبكة صرف املياه وتيسري    نيالوطين لأللعاب الترفيهية لتحس   
   ؛مرات املنحدرةبواسطة امل

بناء قاعة ملمارسة خمتلف أنواع الرياضة وكمال األجـسام يف املركـز             '٥'
  .الوطين لأللعاب الترفيهية

وفيما يتعلق بالتدابري الرامية إىل دعم مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف األلعـاب               -٦٢٤
شخاص ذوي اإلعاقة يف الرياضية، مبا يف ذلك القضاء على املعاملة التمييزية والتفاضلية إزاء األ

وقد ساعدت هذه   . منح اجلوائز وامليداليات، أنشأت أمانة الرياضة جلنة داخلية معنية باإلعاقة         
بني الدولة الطـرف، ممثلـة بأمانـة        "  اجلزئية -الكلية  "اللجنة على إعادة تعريف العالقات      

 املتكاملـة   الرياضة، واألشخاص ذوي اإلعاقة بتبنيها سياسات تعترف مبمارسة الرياضـات         
  . من االتفاقية٣٠وتؤكدها من جديد، كما تدعو إىل ذلك املادة 

اليت تضطلع هبا اللجنة الترتيب لالتصاالت مع اللجان        " الكلية"ومن بني الواجبات      - ٦٢٥
اخلاصة التابعة ملختلف اهليئات احلكومية لغرض عرض وشرح املقترحات واألنشطة الرامية           

على إنشاء جلـان    اً  وتشجع أيض .  باألشخاص ذوي اإلعاقة   إىل تعزيز النهوض االجتماعي   
تعىن بالنشاط الرياضي، على مستوى الواليات القضائية وعلى املستوى احمللي، لتقوم بدور            

أو اإلجراءات الـيت تقررهـا باسـم        /الوسيط فيما يتعلق بالسياسات واالستراتيجيات و     
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

استعراض املسائل املتعلقة باختصاص أمانة الرياضة، اً وتشمل صالحية اللجنة أيض  - ٦٢٦
ظر يف الشكاوى املتعلقة بانتـهاك أحكـام   نيف جمال األلعاب الرياضية والترفيهية، عند ال     

ـ              وفضالً. االتفاقية اً عن ذلك، تتابع اللجنة تنفيذ األنشطة اليت تتم املوافقة عليهـا، وفق
  . من االتفاقية٣٠  للمادة
ة الرياضة يف تنمية القدرات الرياضية لألشخاص ذوي اإلعاقة وتدعمها          وتشارك أمان   -٦٢٧

من خالل االحتادات الرياضية اخلاصة اليت تقدم املنح الدراسية للرياضيني لتمثيل األرجنـتني،             
وتوفر اهلياكل األساسية للتدريب، والسكن للمشاركني يف التجمعات الرياضية ومنافـسات           

  .للمشاركة يف املنافسات الدوليةالبطولة، والدعم االقتصادي 
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وفيما يتعلق باالتفاقية، اقترحت مديرية النهوض بالرياضة التابعة ألمانـة الرياضـة،       -٦٢٨
إىل توحيد السياسة العامـة الوطنيـة بـشأن         اً  خطة وطنية للرياضة االجتماعية هتدف أساس     

  .نيالرياضة االجتماعية من أجل حتسني نوعية احلياة لعموم سكان األرجنت
ُتنظم يف إطاره ألعـاب إيفيتـا        للرياضة واإلعاقة اً  وتشمل هذه اخلطة الوطنية برناجم      -٦٢٩
Evitaوينفذ برامج تدريبية .  
وألعاب إيفيتا الوطنية هي وسيلة لتشجيع االندماج االجتماعي لتمكني األشخاص غري             -٦٣٠

واهلدف من ذلك هـو     . ملنظماملشمولني يف الدوائر الرياضية من املشاركة يف النشاط الرياضي ا         
  .إتاحة فرص متساوية للمشاركة يف املنافسات وتعزيز مشاركة السكان يف األلعاب الرياضية

وُتنظم األلعاب لتشجيع الرياضني غري االحتاديني يف املقام األول على املـشاركة يف               -٦٣١
من ذوي اإلعاقـة    مناسبات تنظيم ألعاب السباق وامليدان والسباحة، بتوزيع الفئات األربع          

 يف املائة من    ٥٠ يف املائة من الرياضيني الذكور و      ٥٠على احلصص املخصصة للوفود، مبعدل      
ويف املرحلـة   .  سنة ١٦ سنة ودون    ١٤الرياضيات اإلناث يف الفئتني العمريتني ملن هم دون         

إلعاقة النهائية من الدورة الرياضية، جيري التحقق من التصنيف الوظيفي للرياضيني من حيث ا         
احلركية واإلعاقة البصرية؛ وتتيح الدورات الرياضية لكل من الرياضيني املصنفني واملـدربني            

  .فرصة الكتساب اخلربة القائمة على املشاركة
. وفيما يتعلق بالتدريب، توفر أمانة الرياضة نوعني من التدريب يف كامل أحناء البلد              -٦٣٢

  :التايلوبالتايل فهي تروج لالتفاقية على النحو 
 ويقوم على نشر األدوات األساسية الالزمة للشروع يف تطوير          -التدريب األساسي     -٦٣٣

. النشاط البدين لألشخاص ذوي اإلعاقات املختلفة، مع التركيز على متكينهم من الوصـول            
وتوفر هذا التدريب يف سياق االتفاقات املربمة مع الدائرة الوطنية إلعادة التأهيـل واللجنـة               

  .شارية الوطنية املعنية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقةاالست
والتدريب يف جمال تصنيف الرياضات الوظيفية ومنهجيـة التـدريب يف خمتلـف               -٦٣٤

  ).السباق وامليدان والسباحة( الرياضات املدرجة يف ألعاب إيفيتا سيما الالرياضات، 
 تدريبية مؤقتـة يف املوقـع   ويف املرحلة النهائية من الدورة الرياضية، ُتنظم دورة     - ٦٣٥

وتتناول هذه الدورة التدريبية املسائل الـيت يتـبني         . للمدرسني املشاركني يف املنافسات   
أو تعرقل تدريب األشخاص ذوي اإلعاقـات       /تنطوي على مشاكل بوجه خاص و       أهنا

  . املختلفة ومشاركتهم
ياضة مشاريع منوذجيـة    وتشمل املشاريع ذات األهداف احملددة اليت تنفذها أمانة الر          -٦٣٦

والغرض األساسي من ذلك هو نشر املمارسـات        . حملية ميكن تكرارها يف خمتلف املقاطعات     
  .ملعايري السالمةاً اجليدة اليت ثبتت فعاليتها حىت يتسىن تكرارها يف أماكن أخرى وفق
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  :وتضطلع اللجنة الداخلية لشؤون اإلعاقة باملهام واألعمال التالية  -٦٣٧
  ة والترفيهية اجلديدة؛ي املشورة بشأن إنشاء وإدارة املشاريع الرياضتقدمي  )أ(  
اإلشراف على التقدم احملرز يف الربامج واخلطـط واملـشاريع اجلـاري              )ب(  

  تنفيذها بالفعل؛
  توفري التدريب ملختلف اإلدارات على االمتثال لالتفاقية؛  )ج(  
ة مـن أجـل النـهوض       تشجيع تنفيذ األنشطة اليت تصممها أمانة الرياض        )د(  
  باملعوقني؛اً اجتماعي

تنسيق اجلهود الفنية واإلدارية والبشرية مع وزارة التنمية االجتماعيـة، يف             ) ه(  
  جمال متابعة األنشطة ذات الصلة باالتفاقية؛

تقدمي تقرير إىل وزير الرياضة ووكيل األمني العـام للنـهوض بالرياضـة               )و(  
 مـن االتفاقيـة     ٣٠حالة األنشطة اليت تنفذ مبوجب املادة       االجتماعية يف أمانة الرياضة عن      

  ؛)املشاركة يف الترفيه والرياضة(
تقييم األنشطة اخلارجية يف جمال اختصاص أمانة الرياضة واملوافقة عليهـا             )ز(  

  ؛)املشاركة يف التسلية والترفيه والرياضة( من االتفاقية ٣٠للمادة اً استعراضها وفق أو
من ذوي اإلعاقة أو من     ،  أو املتطوعني /ياجات من اخلرباء و   تنسيق االحت   )ح(  

مع وزارة الثقافة والتعليم، هبدف إنتاج املواد اإلعالمية والتعليمية مثل          ،  غري ذوي اإلعاقة  
وستكون املقترحات واملسامهات املقدمـة مثـرة اخلـربات         . خطط الدراسات املرجعية  

ـ      املتواصلة وذات طابع رمزي ويستفاد منها يف تط        اً بيق االتفاقية ومتابعة تنفيـذها، وفق
  .٢٦٣٧٨  ألحكام القانون رقم

أو املتطـوعني، مـن ذوي   /وتقوم اللجنة الداخلية بتنسيق االحتياجات من اخلرباء و     -٦٣٨
اإلعاقة أو من غري ذوي اإلعاقة، لغرض إدارة وتوحيد اخلطط والربامج واملشاريع املـصممة              

دة اجملتمعات احمللية على املستوى احمللي وعلى مـستوى         للنهوض بالرياضات االجتماعية لفائ   
  .الواليات القضائية وعلى املستوى الوطين

وتعمل اللجنة الداخلية يف اتصال مباشر بإدارة اهلياكل األساسية يف أمانة الرياضـة               -٦٣٩
ة هبدف تيسري تكييف املرافق القائمة أو التخطيط لتشييد اهلياكل األساسية الرياضية املـصمم            

  . من االتفاقية٣٠ألحكام املادة  امتثاالًاً خصيص
وتنظم اللجنة الداخلية املؤمتر السنوي للرياضات االجتماعيـة الـذي يـشكل أداة             -٦٤٠

تروجيية لوضع حملات عن املؤسسات لغرض إعداد مشاريع القوانني، واخلطـط، والـربامج،             
 أنشطة التـسلية والرياضـة،      واملشاريع واللوائح بشأن مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف       

  .  من االتفاقية٣٠ألحكام املادة  امتثاالً
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، تنفذ اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدماج       ٣٠ويف سياق االمتثال ألحكام املادة        -٦٤١
لإلدماج يف اجملال الرياضي، ممول من موارد خمصصة مبوجب         اً  األشخاص ذوي اإلعاقة برناجم   

للتدريب والتوعية بشأن األخذ بالرياضات اً ، وبرناجم)نون الشيكاتقا (٢٥٧٣٠القانون رقم  
  .خلصوصيات األشخاص ذوي اإلعاقةاً املكيفة وفق

واهلدف من برنامج اإلدماج يف اجملال الرياضي هو زيادة مشاركة األشخاص ذوي              -٦٤٢
ورية اإلعاقة يف األنشطة الرياضية عن طريق تيسري احلصول على العناصر األساسـية الـضر             

  .عن إنشاء مرفق مادي مشترك هلذه الرياضات ملمارسة خمتلف أنواع الرياضات، فضالً
مثل الكراسي ذات العجـالت املخصـصة       (والغرض من ذلك هو توفري مدخالت         -٦٤٣

) ملمارسة الرياضة، واملواد الالزمة ملمارسة لعبة التوربول وكرة التهديف وكرة القدم للعميان           
لتشجيع حضور األشخاص ذوي اإلعاقـة إىل املؤسـسات الرياضـية           لألنشطة الرياضية؛ و  

التقليدية، اليت جيب أن تفتح هلم أبواب مرافقها لتمكينهم من ممارسة خمتلف التخصـصات               
يف خمتلف الرياضات؛ وتشجيع السلطات     اً  الرياضية، وبالتايل إتاحة الفرصة هلم ليصبحوا جنوم      

ج رياضية لألشخاص ذوي اإلعاقة وتعـديل املرافـق         البلدية املعنية بالرياضة على وضع برام     
  .الرياضية التقليدية لتيسري وصول األشخاص حمدودي القدرة على احلركة إليها

، الـذي   ٢٥٦٤٣ويف جمال الترفيه والسياحة، أصدرت األرجنتني القانون رقم           - ٦٤٤
 ٢٤٣١٤لقانون رقم   ينص على هتيئة املرافق السياحية لتستويف املعايري العاملية احملددة يف ا          

 الـسياحة   ٢٥٦٤٣وُيعّرف القانون رقـم     . ٩١٤/٩٧واللوائح الواردة يف املرسوم رقم      
امليسرة لذوي اإلعاقة بأهنا جمموعة األنشطة املمارسة يف أوقات الفراغ واملصممة للسياحة 

 - أو االتـصال    /والترفيه، واليت تيسر اندماج األشخاص احملدودي القدرة على احلركة و         
، وتليب رغبات الزائـر الفرديـة       كامالًاً   اندماج - وجهيت النظر الوظيفية والنفسية     من  

  ).١املادة (حياة أفضل  واالجتماعية ومتنحه
على أن وكاالت السفر ملزمة بإبالغ األشـخاص احملـدودي          اً  وينص القانون أيض    -٦٤٥

صعوبات والعوائق اليت   أو مرافقيهم بال  /أو أفراد أسرهم و   /أو التواصل و  /القدرة على احلركة و   
ـ  اً  الندماجهم مادي اً  ميكن أن تعترضهم عند التخطيط للسفر واليت رمبا تشكل عائق          اً أو وظيفي

بإبالغ اخلدمات السياحية بالظروف الـيت قـد يواجههـا          اً  وهي ملزمة أيض  . اًاجتماعي أو
  .األشخاص ذوو اإلعاقة حىت يتمكنوا من اختاذ ما يلزم من تدابري، حسب االقتضاء

وأبرمت اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقـة ووزارة             -٦٤٦
لتنفيذ برنامج عن السياحة والترفيه لألشخاص ذوي اإلعاقة يشمل الـسياحة           اً  السياحة اتفاق 

 Embalse deاالجتماعية اجملانية لألشخاص ذوي اإلعاقة وملرافقيهم يف املركبات السياحية يف 

Río Terceroويف مقاطعة قرطبة، ويف تشابادمالل، ومقاطعة بيونس آيرس ،.  
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  ٣١املادة     
  مجع اإلحصاءات والبيانات    

اختذ املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد التدابري الالزمة جلمع البيانات املصنفة املالئمة،             -٦٤٧
من صياغة وتنفيذ   مبا يف ذلك البيانات اإلحصائية وبيانات البحوث، وذلك لتمكني احلكومة           

السياسات الالزمة إلنفاذ االتفاقية، واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واملبـادئ           
وأُدرجـت  . األخالقية، والضمانات القانونية بشأن محاية البيانات واخلـصوصية والـسرية         

اإلعاقة يف مخسة تعدادات سابقة مشلت السكان واملـساكن واألسـر املعيـشية يف               مقاييس
وباستثناء التعداد األخري، مل ُتسفر . ١٩٦٠، و١٩٤٧، و١٩١٤، و١٨٩٥، و١٨٦٩ ألعواما

األشخاص غري  : ومشلت التعدادات قياس الفئات التالية    . قياسات اإلعاقة عن معلومات كثرية    
الشرعيني، واملرتبطني بعالقة معاشرة، واملعتوهني، والصم البكم، واملكفوفني، وخمتلي املدارك          

احلمقى، والبلداء، واملصابني بتضخم الغدة الدرقية، واملعاقني بـسبب اإلصـابة يف            العقلية، و 
، واملرضى، والبلهاء، واجملانني، والصم واملصابني بإعاقـة        )من األب واألم  (احلرب، واليتامى   

  ).ناشئة عن اإلعاقة(بدنية دائمة 
قات يف تعداد  على إدماج اإلعا١٩٩٩، الصادر يف عام ٢٥٢١١وينص القانون رقم   -٦٤٨
 من هذا القانون على أن يشتمل التعـداد الـوطين للـسكان             ١وتنص املادة   . ٢٠٠١ عام

 األفراد من السكان الذين يعتربون أنفسهم يعانون من إعاقة وظيفيـة            ٢٠٠٠واملساكن لعام   
فيمـا يتعلـق    اً  سلبي  دائمة أو لفترة طويلة، سواء كانت بدنية أو عقلية، واليت تشكل عامالً           

هم العمرية وبيئتهم االجتماعية يعوق مناءهم الشخصي واندماجهم يف األسرة أو يف البيئة             بفئت
 منه على منهجة استقـصاء األشـخاص        ٢وتنص املادة   . االجتماعية والتعليمية أو يف العمل    

ـ اً  هبذا القانون من خالل بنود وصفية حتدد حجم السكان وتوفر تشخيـص    املعنيني اً بيولوجي
  .هلم يف كامل أحناء اإلقليم الوطيناً عيواجتمااً ونفسي
ولتحقيق ذلك، نفّذ املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد منهجية متكاملـة باسـتخدام              -٦٤٩

التعداد كمدخل يف تصميم العينات، ليطبق بعد ذلك على العينة احلضرية الـيت يـصممها                
 فرد منها على األقل من إعاقة       وتتمثل هذه املنهجية يف حتديد األسر املعيشية اليت يعاين        . املعهد

ما، من خالل الرد على سؤال يف استبيان التعداد، وذلك هبدف إجراء دراسـة استقـصائية                
  . شمل األشخاص ذوي اإلعاقة خالل السنة التاليةتإضافية 
ستقصائية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة مثرة جهـد مـنظم          االدراسة  الوكانت    -٦٥٠

إشراف مديرية اإلحصاءات السكانية واملديرية الوطنية لإلحصاءات   ومنسق بذله املعهد، حتت     
يف هذا اجملال كل من اللجنة االستشارية الوطنية املعنية         اً  وتعاون أيض . االجتماعية والسكانية 

بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، والدائرة الوطنية املعنية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقـة،            
  .ري احلكوميةواهليئات العامة واهليئات غ
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تتـضمن  (، أجريت دراسة استقصائية إضافية    ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢وخالل عامي     - ٦٥١
ومن خالل  . ٢٠٠١معيشية مت انتقاؤها من تعداد عام       اً  مشلت أسر ) جمال تركيز حمدد  

جمموعة األسئلة املطروحة لتحديد األشخاص ذوي اإلعاقة، كان من املمكن تقـدير            
هلدف من الدراسـة االستقـصائية الوطنيـة        وكان ا . حجم الظاهرة ومدى تعقيدها   

لألشخاص ذوي اإلعاقة حتديد عددهم وخصائصهم للوقوف علـى الكيفيـة الـيت             
ومشلـت الدراسـة    . يديرون هبا حياهتم اليومية داخل بيئتهم املاديـة واالجتماعيـة         

االستقصائية األشخاص ذوي اإلعاقة واألسر املعيشية اليت يعاين فرد واحد منها على            
  . من إعاقة مااألقل
ألن هذه هي أول مّرة ُيطبق فيها قياس حمدد على األشخاص ذوي اإلعاقـة              اً  ونظر  -٦٥٢

على الصعيد الوطين، كان اهلدف من الدراسة االستقصائية هو احلصول على معلومات تتعلق             
  .املسألة باخلصائص واملشاكل املشتركة بني مجيع أصناف اإلعاقات، دون سرب أغوار

ت نتائج وحتاليل الدراسة االستقصائية على املوقع الشبكي للمعهد وصـدرت           وُنشر  -٦٥٣
  . يف شكل وثيقة

  ٢٠١٠تعداد عام     

  اجلوانب املفاهيمية  -١  
على عكس فترات ما قبل التعداد السابقة، تضمنت ألول مرة نشرة األمم املتحـدة                -٦٥٤

 Principles and "٢التنقيح  ،"ساكناملبادئ والتوصيات املتعلقة بتعدادات السكان وامل"املعنونة 

Recommendations for Population and Housing Censuse" ــضريات ــار التح ، يف إط
، إشارة حمددة لقياس اإلعاقة يف التعدادات والدراسات االستقصائية الوطنيـة           ٢٠١٠ لتعداد

  .كمسألة ذات أولوية
وبناء على ذلـك، فمـن      .  اإلعاقة حلالةاً  وتقترح هذه النشرة أن ُتقاس اإلعاقة وفق        -٦٥٥

الضروري وضع تعريف واضح ودقيق لإلعاقة حىت يصبح من املمكن حتديد األشخاص الذين             
ولتحديد نقطة مرجعيـة مـشتركة وتبـادل        . يواجهون صعوبات تقّيد نشاطهم األساسي    

  .املصطلحات، مت اعتماد التصنيف الدويل لألداء
عة جماالت أساسية لتحديد اإلعاقة اليت ميكـن أن         ويقرر التصنيف الدويل لألداء أرب      -٦٥٦

. املشي واإلبصار والسمع واإلدراك: يشملها التعداد وتستخدم ألغراض املقارنة الدولية، وهي
إذا كان من املمكن وبقدر ما يسمح بذلك احليز املتاح على استبيان التعـداد،              اً  ويقترح أيض 

. وية، والرعاية الذاتية والتواصل، إىل التعـداد      إضافة العناصر ذات الصلة حبركة األطراف العل      
وحيذر التصنيف الدويل من قياس األداء النفسي بسبب الصعوبة يف الكشف عن ذلك اجلانب              

  .وما ينطوي عليه من وصم
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إىل هذه املبادئ التوجيهية، يقترح فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقة          اً  واستناد  -٦٥٧
  :جمموعة األسئلة التالية

  هل جتد صعوبة يف رؤية األشياء، حىت وإن استعملت نظارات طبية؟  )أ(  
  هل جتد صعوبة يف السمع، حىت وإن استعملت معينات مسعية؟  )ب(  
  هل جتد صعوبة يف املشي أو صعود الدرج؟  )ج(  
  هل جتد صعوبة يف التذكر أو التركيز؟  )د(  
  رتداء املالبس؟ االستحمام أو ا) العناية بالذات(هل جتد صعوبة يف   ) ه(  
هل تعاين من مشكلة بدنية أو عقلية أو عاطفية جتعل من الصعب عليـك                )و(  

  التواصل، من ذلك على سبيل املثال، فهم اآلخرين أو جعلهم يفهمونك؟
 أجد  -نعم  ) ب(اً؛  ال أقدر أبد  ) أ: (وفيما يلي أنواع الردود على األسئلة املذكورة        -٦٥٨

ميتنع /ال يدري)  ه( ال أجد صعوبة؛ -ال ) د(بعض الصعوبة؛  أجد -نعم ) ج(صعوبة كبرية؛ 
  .عن اإلجابة

  .وقام املعهد باختبار املسامهات النظرية يف بيئات خمتلفة قبل التعداد  -٦٥٩
وفيما يتعلق مبجموعة األسئلة، خلص التعداد إىل أن الفئات من األسئلة املتعلقة بنوع               -٦٦٠

أن تتناول اإلعاقات يف جماالت البصر والـسمع وحركـة          الصعوبة أو القيود الدائمة ينبغي      
  .األطراف السفلى وحركة األطراف العليا واإلدراك

األوىل، يف االختبار املعريف لقيـاس اإلعاقـة،        : ومت تطبيق فئات الردود يف مناسبتني       -٦٦١
. باراغوايمن األرجنتني والربازيل و     والثانية، يف الدراسة النموذجية املشتركة اليت مشلت كالً       

من كـال  ) البيانات النوعية(وأبرز حتليل البيانات الكمية ومالحظات األطراف غري املشاركة      
االختبارين العديد من الصعوبات اليت أثرت يف نوعية البيانات املستقاة مـن ناحيـة الدقـة                

أمـا  وارتبط انعدام الدقة مباشرة باألداة املستخدمة يف احلصول على البيانات،           . والصالحية
عدم الصلوحية فكان نتيجة القياسات الرديئة أو انعدام الدقة عند حماولـة احلـصول علـى                

  .املعلومات املطلوبة، أي تصنيف فئات األجوبة
اً ملا يتسم به هذا املوضوع من تعقيدات على املستويني النظري والعملي، ونظر          اً  ونظر  -٦٦٢

امل، واخلشية يف قبول هذه الظاهرة، فإنـه         من درجة عالية من الذاتية، والتح      هملا ينطوي علي  
  .قياس اإلعاقة يف تعداد سكايناً من الصعب جد

  االختبار  -٢  
تعداد ي عدد من االختبارات النموذجية و، أجر٢٠١٠خالل فترة التحضري لتعداد     - ٦٦٣
وفيما يلي ملخـص مـوجز      . ومت يف مجيع احلاالت اختبار خمتلف احللول العملية       . جترييب

  :املستخلصةللنتائج 
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ـ ومدينـة ب ، وبوساداس،   باريلوش -االختبار التجرييب للتصميم النظري       -أوالً   ونس آيـرس  ي
  ٢٠٠٧نوفمرب /املتمتعة باحلكم الذايت، تشرين الثاين

  
وتعسر فهم التصميم   . طرح هذا التصميم مشاكل بسبب األسئلة الفرعية اليت تضمنها          -٦٦٤

عن ذلك، فإن     وفضالً.  على التعداد إىل إعادة صياغتها     بسبب طول األسئلة، مما حدا بالقائمني     
أقدر على فعل ذلك، ولكن بصعوبة كبرية؛ ال، ال أجد           ال أقدر على فعل ذلك؛    (فئات الردود   
جعلت اجمليبني على األسئلة غري متأكدين من درجة الصعوبة اليت يواجهوهنـا،            ) اًمشكلة إطالق 

كان األمر كذلك عند تقييم اجمليبني إلعاقتـهم        و. بصرف النظر عن موضوع السؤال املطروح     
ويف النهايـة، واجـه    . الشخصية وعند تقييمهم إعاقة شخص آخر يعيش معهم يف نفس املرتل          

القائمون على التعداد صعوبات يف تشخيص حالة اجمليبني، وحاولوا تصور جواب على أسـاس            
  . حبسب فهمه للمسألةجمموعة من األسئلة الفرعية اليت يطرحها القائم على التعداد

هل تعاين من مشكلة بدنية أو عقلية أو عاطفية تعوق قدرتك على  ١٦
 ...تقّيدهاأو

ال أقدر على 
 فعل ذلك

أقدر على ذلك، ولكن
 بصعوبة كبرية

ال، ال أجد مشكلة 
 إطالقاً

الرؤية حىت وإن كنت تستعمل نظارات طبيـة
 عدسات؟ أو

 مساع ما يقوله الناس؟

 املشي أو صعود الدرج؟

 أو فتح العلب بيديك؟/شياء ومسك األ

 ؟أو التعلّم/الفهم و

 التعامل مع اآلخرين؟

 الكالم؟

أو تنـاول/االستحمام، أو ارتداء املالبـس و
 الطعام بنفسك؟

هل تعاين مـن أي إعاقـة أو قـصور دائـم
 ؟)بدقة أجب(
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باإلضافة إىل أنه جعل    اً،  لتصميم عن نتائج ذاتية جد    اونتيجة لذلك كله، أسفر هذا        -٦٦٥
  .أكرب على كاهل القائمني على التعداداً أطول، وبالتايل فرض عبئاً املقابالت تستغرق وقت

  ٢٠٠٩مايو / أيار-با  مدينة بيونس آيرس املتمتعة باحلكم الذايت كا-االختبار النموذجي   -ثانياً  

  

وتبني أن األسئلة كانت أطول من الالزم، مما جعل من الصعب على القائمني علـى             -٦٦٦
وكان هنـاك   . ما كانوا خيتصرون األسئلة   اً  ونتيجة لذلك، غالب  . التعداد طرح السؤال كامالً   

  .ميل إىل تسجيل األجوبة دون طرح السؤال بالفعلاً أيض

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين- توهلوين -يلكوي شيف ت-التعداد التجرييب     

  
، طُرح سـؤال    ٢٠٠٩نوفمرب  /بالنسبة للتعداد التجرييب الذي جرى يف تشرين الثاين         -٦٦٧
إىل املقترحات الواردة يف املبادئ والتوصيات املتعلقة بتعدادات السكان واملساكن اليت           اً  استناد

دمها فريق واشنطن، بينما أُبقي على فئات األجوبة        وضعتها األمم املتحدة، والتوصيات اليت ق     
وبعبارة أخرى، توضع عالمة تشري إىل رّد إجيايب عند         . املأخوذة من االختبار النموذجي الثاين    

 ...هل تعاين من إعاقة أو قصور دائم يسبب لك صعوبة يف ١٤
  كنت تستعمل نظارات طبية أو عدسات؟الرؤية حىت وإن ١

 مساع ما يقوله الناس؟ ٢

 املشي أو صعود الدرج؟ ٣

 أو فتح العلب بيديك؟/مسك األشياء و ٤

 أو التعلّم؟/الفهم و ٥

 التعامل مع اآلخرين، بسبب مشاكل عقلية أو عاطفية؟ ٦

 الكالم؟ ٧

 فسك؟أو تناول الطعام بن/االستحمام، أو ارتداء املالبس و ٨

 .ال أعاين من أي إعاقة أو قصور ٩

 ...هل تعاين من إعاقة أو قصور دائم يسبب لك صعوبة يف 
 الرؤية حىت وإن كنت تستعمل نظارات طبية أو عدسات؟

 السمع حىت وإن كنت تستعمل معينات مسعية؟

 املشي أو صعود الدرج؟

 أو التعلّم؟/الفهم و

 .ال أعاين من أي إعاقة أو قصور

١٤ 
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كـذلك،  . اختيار اجلواب، وميكن وضع أكثر من عالمة واحدة يف خانات األجوبة األربعة           
ميتنـع عـن   "ة، وزاد عدد الردود من فئة  واجه القائمون على التعداد صعوبة يف طرح األسئل       

  .عما كان يف االختبارات السابقة قليالً" اإلجابة

  ٢٠١٠أكتوبر /ول تشرين األ٢٧ -التعداد الوطين للسكان واألسر املعيشية واملساكن     

  

وبعد إجراء التقييمات الالزمة يف مجيع مراحل االختبار، مت اختيار التصميم أعـاله               -٦٦٨
وبناء على طلب اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدماج األشـخاص ذوي            .٢٠١٠لتعداد  

يف ) بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة   " (التعليم اخلاص "اإلعاقة وباقتراح منها، أُبقي على بند       
اخلانة املخصصة للسمات التعليمية للسكان، وذلك من أجل احلصول على عـدد الـسكان              

  .مبؤسسات تعليمية خاصة يف كامل أحناء البلدامللتحقني أو الذي التحقوا 

  املنهجية  -٣  
؛  فعلياً  تعداداً ٢٠١٠سيكون التعداد الوطين للسكان واألسر املعيشية واملساكن لعام           -٦٦٩

ويعىن ذلك أن األسئلة ستشري إىل املكان الذي قضى فيه اجمليبون الليل يف التاريخ املرجعـي                
وهذا املعيار هو الذي ُيطبـق عـادة يف         .  إقامتهم أم ال   للتعداد، سواء كان ذلك املكان مقر     

  .مجهورية األرجنتني
. ١٩٩١ و ١٩٨٠عن ذلك، ستطبق منهجية أخذ العينات املتبعة يف تعدادي            وفضالً  -٦٧٠

من اً   يف املائة، كما سيحسن كثري     ٤٠وسيجعل ذلك من املمكن خفض حجم التعداد بنحو         
  .نوعية املعلومات اجملمعة

ّمع البيانات عن طريق املقابالت املباشرة، أي أن القائمني على التعداد سيزورون            وسُتج  -٦٧١
  .البيوت ويطرحون مجيع األسئلة املدرجة يف التعداد واليت تنطبق على هذه األسرة أو تلك

 الـسكان،   ٢٠١٠وستشمل الوحدات املشمولة بالدراسة االستقصائية يف تعـداد           -٦٧٢
  .الفردية واملؤسسات العامةواألسر املعيشية، واملساكن 

 ...هل تعاين من إعاقة أو قصور دائم يسبب لك صعوبة يف 

 ال  نعم
 الرؤية حىت وإن كنت تستعمل نظارات طبية أو عدسات؟

 السمع حىت وإن كنت تستعمل معينات مسعية؟
 املشي أو صعود الدرج؟

 أو فتح العلب بيديك؟/مسك األشياء و
 أو التعلّم؟/الفهم و

١٤ 
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  العينات، واالستبيانات القصرية واالستبيانات الطويلة  -٤  
طبق يف التعداد طرق خمتلفة جلمع البيانات، ويتوقف ذلك على ظروف البلـد             ُت  - ٦٧٣

ويف بعض احلاالت، ُتستخدم البيانات املأخوذة مـن        . املعين وجدوى أو إمكانية تطبيقها    
ب الدراسات االستقصائية، واالستبيانات القصرية اليت ُتكملها       السجالت العامة إىل جان   

ومن الواضح أن هناك . والعينات املتعاقبة وأساليب أخرىاً، دراسات سكانية جترى سنوي
خيارات خمتلفة إلجراء دراسة استقصائية على هذا النطـاق الواسـع وهبـذه الدرجـة       

  .التعقيد  من
 االستبيانات األساسية القـصرية واالسـتبيانات       وتعمد بعض البلدان إىل اجلمع بني       -٦٧٤
وهذه هي الطريقة اليت ستطبق يف التعداد الوطين للسكان واألسر املعيشية واملساكن            . الطويلة
   .٢٠١٠ لعام
وتتمثل طريقة اجلمع بني االستبيانات القصرية واالستبيانات الطويلة يف مجع بيانات             -٦٧٥

  .بطريقة منسقة الستبياننيالتعداد من السكان كافة بتطبيق ا
ويتضمن االستبيان األساسي، وهو أقصر من االستبيان الطويل، أسئلة اهلـدف             - ٦٧٦

ويساعد ذلك على تقدير املؤشـرات      . منها حتديد هيكل السكان حسب اجلنس والعمر      
. االجتماعية والدميغرافية الرئيسية املستخدمة عادة يف األرجنتني يف إدارة السياسات العامة

وُيطبق هذا االستبيان على معظم السكان يف األماكن اليت يزيد فيهـا عـدد الـسكان                
  . نسمة٥٠ ٠٠٠  على
ويشمل االستبيان الطويل أسئلة تتعلق باهلجرة، واخلصوبة، والـصحة والـضمان             -٦٧٧

االجتماعي، واإلعاقة وتفاصيل أخرى عن السكان العاملني، وذلك باإلضـافة إىل األسـئلة             
وسُيطبق االستبيان الطويل على عّينة من السكان يف األماكن         . الستبيان األساسي املدرجة يف ا  

 نسمة أو أكثر، وسيطبق على مجيع السكان يف األماكن اليت           ٥٠ ٠٠٠اليت يبلغ عدد سكاهنا     
وعلى أساس نتائج العّينة، سيكون من املمكن       .  نسمة ٥٠ ٠٠٠يقل فيها عدد السكان عن      

وسيتم ذلـك إّمـا     . لسكان ككل، يف مستويات التصنيف املختلفة     تقدير البيانات بالنسبة ل   
مباشرة من تصميم العينة أو عن طريق تطبيق بعض األساليب اإلحصائية األخرى للحـصول              

  .على البيانات يف اجملاالت الصغرية
فهي ُتيّسر على السكان تقدمي املعلومات املطلوبة       . وُتبسط هذه املنهجية تنفيذ التعداد      -٦٧٨

من جهة، وتساعد، من جهة أخرى، على مجع البيانات مبزيد من الكفاءة وبدقة             ،  التعداديف  
أكثر عند إجراء الدراسة االستقصائية، كما تعّجل اجناز النتائج باستخدام أقل عدد ممكن من              

  .املتغريات بالنسبة ملعظم السكان
تاحة الفرصة لتـدريب    ومن ميزات هذه الطريقة األخرى حتسني عملية مجع البيانات بإ           -٦٧٩

  . يف عملية من هذا احلجماً ألن الوقت املتاح للتدريب يكون حمدوداً القائمني على التعداد نظر
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وجتعل طريقة اجلمع بني االستبيانني من املمكن احلصول على املعلومات نفسها الـيت               -٦٨٠
مع حتسني  ) ٢٠٠١ن  مثلما حدث يف استبيا   (ميكن احلصول عليها يف تعداد االستبيانات الطويلة        

وعلى سـبيل   . التغطية، وبالتايل خفض التكاليف إىل حد كبري وحتسني نوعية البيانات اجملمعة          
الطريقة املوحدة لغرض حتديد حجم السكان       ا، اللذين طبق  ١٩٩١ و ١٩٨٠ ااملثال، حقق تعداد  

ذي طُبق  ، ال ٢٠٠١بيد أن نتائج تعداد     .  تغطية مرضية  - اهلدف األساسي من تعداد السكان       -
  ).١انظر اجلدول (فيه االستبيان الطويل على مجيع السكان، كانت أقل من مرضية 

  ١اجلدول 
  انية الثالثة األخرية القصور يف التعدادات السكأوجه 

  )النسبة املئوية(
  تعداد العقد

٢٠٠١  ١٩٩١  ١٩٨٠ 
٢,٨  ٠,٩  ١,٠  
  املعهد الوطين لإلحصاءات والتعدادات  :املصدر

يف األرجنتني، ذلك أن املعهـد      اً   العينات ألغراض التعداد ليس جديد     واستخدام  - ٦٨١
الوطين لإلحصاء والتعداد قد جّرب بالفعل هذه الطريقة، خاصـة وأنـه قـد سـبق                

وبناء على هذه التجربة    . استخدامها، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، يف تعدادات سابقة        
لشاملة بالتعداد، فقد تقرر العودة إىل ومراعاة للهدف األساسي املتمثل يف ضمان التغطية ا

املنهجية املوحدة يف تعداد املائيت عام، على غرار ما فعلته الربازيل واملكـسيك وكنـدا               
، والصني، وكوريا واهلند، اليت ختطط لتطبيق هذه   )٢٠٠٠  تعداد عام (والواليات املتحدة   

  . ٢٠١١املنهجية يف تعداد عام 

  ٢٠١٠اد مزايا قياس اإلعاقة يف تعد  -٥  
 واملسح الوطين لألشخاص ذوي اإلعاقة، ستتحقق حتـسينات        ٢٠٠١مقارنة بتعداد     -٦٨٢

وسـتتحقق حتـسينات لـيس فقـط     . ٢٠١٠كبرية يف قياس اإلعاقة يف التعداد املقبل لعام   
يف مستوى التصنيف املطبـق،     اً  يتعلق بالوحدات السكانية املشمولة بالتعداد، ولكن أيض       فيما

مكن النظر يف السياسات االجتماعية املستقبلية الرامية إىل حتقيـق تكـافؤ            مما سيجعل من امل   
  .الفرص، واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأهنا

بحث مسألة اإلعاقة مباشرة علـى      ، ستُ ٢٠٠١ة املطبقة يف تعداد عام      وعلى عكس الطريق    -٦٨٣
  .ي نوع من اإلعاقةمستوى السكان، أي أن فرادى اجمليبني سُيسألون إذا كانوا يعانون من أ

 إمكانيات جديدة لقياس    ٢٠١٠وفيما يتعلق بنطاق قياس اإلعاقة، سيتيح تعداد عام           -٦٨٤
وحتديد خصائصهم فيما يتعلـق  اً كمياً السكان الذين يعانون من نوع من أنواع اإلعاقة قياس   

بة، باهليكل الدميغرايف، والصحة، والضمان االجتماعي، واملهنة، ومسات اهلجـرة، واخلـصو          
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وستكون مجيع هذه املعلومات متاحة يف مستويات خمتلفة من التصنيف ويف . والتعليم والسكن
الذي سيطبق  (االستبيان الطويل    ألن السؤال املتعلق باإلعاقة سُيطرح يف     اً  املناطق الريفية، نظر  

 ، مع كفالـة   ) نسمة أو أقلّ   ٥٠ ٠٠٠على مجيع التجّمعات السكانية اليت يبلغ عدد أفرادها         
ويف حالة األمـاكن الـيت يبلـغ عـدد الـسكان        . إتاحة تلك املعلومات للمناطق الصغرية    

   . نسمة أو أكثر، سُتصنف البيانات على مستوى اإلدارات٥٠ ٠٠٠ فيها
 الدراسة االستقصائية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة       أنوينبغي األخذ يف احلسبان       -٦٨٥

بيـد أن   . املستفيضة عن األشخاص ذوي اإلعاقـة     هي األداة اليت توفر كل هذه املعلومات        
وستشكل املعلومات بشأن األشـخاص ذوي  . الدراسة االستقصائية مشلت سكان املدن فقط     

  .٢٠١٠يف تعداد اً جديداً أو الريفية ابتكار/اإلعاقة يف املناطق الصغرية و
 وهو إدراج   وهناك ابتكار آخر سيسهم يف اإلحاطة بعامل األشخاص ذوي اإلعاقة، أال            -٦٨٦
يف الفصل املتعلق باخلصائص التعليمية للسكان حتـت الـسؤال املتعلـق            " التعليم اخلاص "بند  

وستـساعد  . مبستوى التعليم الذي بلغه الشخص املعين أو الذي هو بصدد العمل على بلوغـه             
ـ               يم املعلومات املستقاة من هذا البند يف حتديد كيفية التحاق العديد من األشخاص بربامج التعل

  .اخلاص املصممة لتوفري فرص التعلّم اخلاص لألشخاص ذوي اإلعاقة يف جمال اإلدراك
وستساعد البيانات بشأن اإلعاقة، واليت سيسفر عنها التعداد يف ختطـيط وتقريـر               -٦٨٧

. ملا توليه احلكومة من اهتمـام بتـشجيع االنـدماج واملـشاركة           اً  السياسات العامة، نظر  
ستستويف البيانات املتعلقة باإلعاقة يف األرجنتني      اً،  قارنة البيانات دولي  يتعلق بإمكانية م   وفيما

املعايري احملددة يف نشرة األمم املتحدة املعنونة املبادئ والتوصيات املتعلقة بتعدادات الـسكان             
  .٢واملساكن، التنقيح 

  أخرىاستقصائية دراسات     
عهد الوطين لإلحصاء والتعـداد     دراسات استقصائية أخرى أجراها امل    اً  ومشلت أيض   -٦٨٨

  .مسألة اإلعاقة
ومشلت الدراسة االستقصائية الوطنية املتعلقة بعوامل اخلطر واليت جرت يف شهري             - ٦٨٩

أما هذه الدراسة االستقـصائية     . ديسمرب، البلد بأسره  /نوفمرب وكانون األول  /تشرين الثاين 
االجتماعية والدميغرافية ألفراد   ويتضمن الفصل املتعلق باخلصائص     . فهي دراسة ملرة واحدة   

دائمة اً  جيد صعوبة أو قيود   "ملعرفة ما إذا كان الفرد املعين       ) ١٣رقم  (  األسر املعيشية سؤاالً  
ذات صلة باإلعاقات يف جماالت البصر والسمع والقدرة على حتريـك األطـراف العليـا               

ة األساسـية للدراسـة     والعين. السفلى، ويف اإلدراك، والتواصل مع اآلخرين وهلّم جّرا         أو
وستنشر . ٢٠٠١االستقصائية هي اإلطار الرئيسي املتعلق باملساكن املستمد من تعداد عام           

  . يف مجيع املقاطعات٢٠١٠  سبتمرب/البيانات يف أيلول
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. ٢٠٠٣وجيري تنظيم استقصاء األسر املعيشية الدائم مّرة كل ثالثة أشهر منذ عام               -٦٩٠
  األسر املعيشية، يف االستبيان بشأن األسر املعيـشية، سـؤاالً          ويتضمن الفصل املتعلق بتنظيم   

وبناء على ذلك، ال ُيـسجل       .ملعرفة ما إذا كان أحد أفراد األسرة يشكو من إعاقة         ) ٣ رقم(
وهذه البيانات، اليت ُتنشر من حني إىل آخر، مصنفة حسب املنطقـة        . سوى اسم الفرد املعين   

  .احلضرية يف كامل أحناء البلد
وخيطط املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد إىل إجراء دراسة استقصائية وطنية ثانيـة               -٦٩١

  .٢٠١٢-٢٠١١لألشخاص ذوي اإلعاقة خالل فترة السنتني 
وسيتم نشر هذه اإلحصاءات إىل جانب املعلومات املتعلقة بالتدابري املتخذة لكفالـة              -٦٩٢

  .إتاحة الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة
 بالوصول إىل املعلومات، يتيح املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد الفـرص  وفيما يتعلق   -٦٩٣

  .التالية للوصول إىل املعلومات
وميكن اآلن الوصول إىل املوقع الشبكي لتعداد السكان واألسر املعيشية واملـساكن              -٦٩٤
اً رية حالي املتعلقة بالوصول والساW3Cبالتقيد بقواعد احتاد الشبكة العاملية      اً  ، رهن ٢٠١٠ لعام

وقد وافقت األمم املتحدة على قواعـد       . على مجيع املواقع الشبكية التابعة للحكومة االحتادية      
وتكفل وصول األشخاص ذوي اإلعاقـة إىل     اً  احتاد الشبكة العاملية، وهي قواعد موحدة دولي      

  .حمتوى املواقع الشبكية، وأقرهتا األرجنتني
 شكل رقمي للوائح احلكومية املتعلقة بالوصـول إىل         ومتتثل مجيع املواد اليت ُتنشر يف       -٦٩٥

  .حمتوى املواقع
 البصرية الناجتة عن تعداد الـسكان واألسـر املعيـشية           -وتتضمن املواد السمعية      -٦٩٦

  . عناوين فرعية للترمجات٢٠١٠واملساكن لعام 
مة املتعلقة  ويوفر املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد ترمجة لغة اإلشارة يف العروض العا            -٦٩٧

  . والتوعية به٢٠١٠بنشر املعلومات املتعلقة بتعداد 
ولتوفري أشكال أخرى من الوصول إىل اإلنترنت، يعمل املعهـد مـع وكـاالت                -٦٩٨

  .متخصصة من أجل إنشاء مواقع شبكية للمكفوفني
وهو بصدد اختاذ تدابري لكفالة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة مشاركة كاملة يف              -٦٩٩
  .لبيانات ويف البحوثمجع ا
ويشارك أعضاء مجعيات اجملتمع املدين املمثلني لألشخاص ذوي اإلعاقـة يف نـشر               -٧٠٠

عـن    ، فضالً ٢٠١٠املعلومات والتوعية بشأن تعداد السكان واألسر املعيشية واملساكن لعام          
  .إنتاج املواد اإلعالمية
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ألشـخاص ذوي اإلعاقـة،     وشاركت اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدمـاج ا         -٧٠١
وكذلك املنظمات العامة واملنظمات غري احلكومية املعنية بقضايا اإلعاقة، يف عمليـة وضـع              

  .التصميم النظري لالستبيان الطويل
يف ترمجة لغة اإلشارة، والتوعية واإلعالن لقضايا اإلعاقة ويف إنتـاج           اً  وتشارك أيض   -٧٠٢

  . ومراجعة مواضيع حمددة
ملعهد الوطين لإلحصاء والتعداد على مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة         وال يشجع ا    -٧٠٣

على توعية السكان   اً  الكاملة يف عملية إنشاء قاعدة بيانات إحصائية فحسب، بل يعمل أيض          
  .باملسألة الصعبة مسألة قياس اإلعاقة يف تعداد السكان

 يعانون مـن    ألسرةاوخالل عملية االستقصاء لغرض التعداد، وإذا كان مجيع أفراد            -٧٠٤
علـى  اً إعاقة متنعهم من التواصل مع القائمني على التعداد، يقوم موظفون مدربون خصيـص       

  .التعامل مع هذه احلاالت باستقصاء آرائهم يف وقت الحق

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
منذ أن صدقت األرجنتني على االتفاقية والربوتوكول االختياري امللحق هبا، اختـذت              -٧٠٥

 مبادرة ليناقشها الفريـق العامـل       أيضاًوقدمت األرجنتني   . احلكومة تدابري خمتلفة عدة لتنفيذها    
 يف اجتماع السلطات رفيعة     املنشأاملعين حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة         

  .  مريكوسور- للمخروط اجلنويب املستوى املعنية حبقوق اإلنسان لبلدان السوق املشتركة
ويف هذا الصدد، مت تنظيم حلقة دراسية بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية واإلعاقـة،               -٧٠٦

قدت احللقة يف بيونس آيرس يف سياق التنمية        وُع. منصب الرئاسة اً  تولت فيه األرجنتني مؤقت   
الشاملة مبشاركة أمانة اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والبنك الدويل والشراكة  

  .ية املعنية بقضايا اإلعاقة والتنميةالعامل
 ن وضع األشـخاص ذوي اإلعاقـة، عمـالً        أويف حماولة لتحديد مؤشرات بش      - ٧٠٧

باالستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير األمني العام بشأن حتقيق األهداف اإلمنائيـة            
 ٦٢/١٢٧وقراري اجلمعية العامة    ) A/64/180(لأللفية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة      

، وضعت األرجنتني نسخة أولية مستفيدة يف ذلك من البيانـات الوطنيـة             ٦٣/١٥٠و
  :املتاحة، على النحو التايل

  : القضاء على الفقر املدقع واجلوع- ١اهلدف   )أ(  
 سنة أو أكثر العـاملون،      ١٤األشخاص ذوو اإلعاقة البالغني من العمر        •

  حسب الفئة العمرية؛
 سنة أو أكثر الذين تدفع هلم       ١٤الغني من العمر    األشخاص ذوو اإلعاقة الب    •

  معاشات تقاعدية، حسب الفئة العمرية؛
  .صرف معاشات اإلعاقة، حسب الفئة العمرية •
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  : حتقيق تعميم التعليم االبتدائي- ٢اهلدف   )ب(  
أعلى مستوى تعليمي بلغه األشخاص ذوو اإلعاقة من سكان األريـاف،            •

  حسب الفئة العمرية؛
   طالب يف نظام التعليم، حسب السّن؛١ ٠٠٠ اخلاص يف كل طالب التعليم •
لتعليم العـام، حـسب      طالب يف ا   ١ ٠٠٠طالب التعليم اخلاص يف كل       •

  .مرحلة التعليم
  : تعزيز العمل الالئق- ٣اهلدف   )ج(  

   من السكان غري النشطني من بني ذوي اإلعاقة؛املئويةالنسبة  •
  معدل العمالة للسكان ذوي اإلعاقة؛ •
   من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين فقدوا عملهم بسبب اإلعاقة؛املئوية النسبة •
 سنة أو أكثر والـذين      ١٤األشخاص ذوو اإلعاقة العاملون البالغون من العمر         •

ُتخصم أي مبالغ من دخلهم أو الذين ال يسددون اشـتراكات لـصناديق              ال
  .املعاشات التقاعدية

  : ومتكني املرأة تعزيز املساواة بني اجلنسني- ٤اهلدف   )د(  
  ئوية من النساء غري الناشطات من بني ذوات اإلعاقة؛النسبة امل •
  معدل العمالة للنساء ذوات اإلعاقة؛ •
  ئوية من النساء ذوات اإلعاقة الاليت فقدن عملهن بسبب اإلعاقة؛النسبة امل •
حـسب   أعلى مستوى تعليمي بلغه السكان ككل واألشخاص ذوو اإلعاقة،         •

  مرية؛اجلنس والفئة الع
 طالب يف نظام التعليم، حـسب       ١ ٠٠٠طالب التعليم اخلاص يف كل       •

  السّن واجلنس؛
 طالب يف التعليم العام، حسب مرحلـة        ١ ٠٠٠طالب التعليم اخلاص يف كل       •

  التعليم واجلنس؛
 سنة، حسب نـوع     ١٤األشخاص ذوو اإلعاقة املتراوحة أعمارهم بني صفر و        •

  اإلعاقة واجلنس؛
الفتيـان  . كترونية املساعدة اخلارجية، حسب اجلـنس     استعمال األجهزة اإلل   •

   سنة؛١٤ و٥املتراوحة أعمارهم بني 
عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال يـستخدمون األجهـزة اإللكترونيـة             •

  املساعدة اخلارجية ولكنهم يف حاجة إليها، حسب اجلنس؛
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 حيتاجون أو الذين احتـاجوا بالفعـل إىل         نذوو اإلعاقة من السكان الذي     •
التنشيط املبكر، أو العالج أو إعادة التأهيل ولكن ال يتم معاجلتهم أو إعادة             

  .أو مل ُيعاد تأهيلهم، حسب الفئة العمريةاً تأهيلهم أو مل يتلقوا عالج
  :سنوات  خفض معدل وفيات األطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس- ٥اهلدف   ) ه(  

  توزيع بعض أسباب وفيات األطفال؛ •
ملواليد اجلدد، حسب جمموعات األسباب على أسـاس        توزيع وفيات ا   •

  معايري اخلفض؛
  توزيع بعض أسباب وفيات األطفال دون سن اخلامسة؛ •
 سنة، حـسب    ١٤األشخاص ذوو اإلعاقة املتراوحة أعمارهم بني صفر و        •

  نوع اإلعاقة؛
جمموع السكان والسكان ذوو اإلعاقة، حسب التغطية الصحية للفئـات            •

  ؛ويةاملئالنسبة . العمرية
الفتيان املتراوحة أعمارهم . استعمال األجهزة اإللكترونية املساعدة اخلارجية   •

  . سنة١٥ و٥بني 
  : حتسني صحة األمهات- ٦اهلدف   )و(  

والنساء يف سن اإلجنـاب،     . النساء املعيالت ألطفال، حسب الفئة العمرية      •
  .ومعدل خصوبتهن وإعاقتهن اإلمجايل

اإليدز؛ وداء شـاغاس،    /ص املناعة البشري  مكافحة فريوس نق   - ٧اهلدف    )ز(  
  :واملالريا، والسلّ، وأمراض أخرى

  حسب العمر الفعلي؛، توزيع أسباب اإلصابة األوىل باإلعاقة •
عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال يستعملون األجهـزة اإللكترونيـة            •

  املساعدة اخلارجية ولكنهم يف حاجة إليها؛
حيتاجون إىل األجهـزة اإللكترونيـة      عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين       •

  املساعدة اخلارجية ولكنهم ال يستعملوهنا ألهنم ال يقدرون على اقتنائها؛
للفئات العمرية  اً  ذوو اإلعاقة من السكان، حسب نوع الرعاية الصحية وفق         •

  ؛)اخلاص، كالمها، نظام الصحة العام(
بالفعـل إىل    حيتاجون أو الذين احتـاجوا       نذوو اإلعاقة من السكان الذي     •

التنشيط املبكر، أو العالج أو إعادة التأهيل ولكن ال يتم معاجلتهم أو إعادة             
  .أو مل ُيعاد تأهيلهم، حسب الفئة العمريةاً تأهيلهم أو مل يتلقوا عالج
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  :كفالة االستدامة البيئية - ٨اهلدف   )ح(  
 سنة أو أكثـر     ١٤مدى قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة البالغني من العمر          •

  ى اخلروج من منازهلم، حسب الفئة العمرية؛عل
 سنة أو أكثـر     ١٤مدى قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة البالغني من العمر          •

  على اخلروج من منازهلم، حسب اجلنس؛
األشخاص . القدرة على اخلروج من املرتل، حسب عدد اإلعاقات ونوعها         •

    سنة أو أكثر؛١٤ذوو اإلعاقة البالغني من العمر 
التنقل باستعمال وسائل النقل العام، حسب عدد اإلعاقـات         القدرة على    •

  . سنة أو أكثر١٤لبالغني من العمر األشخاص ذوو اإلعاقة ا. ونوعها

  ٣٢املادة     
  التعاون الدويل    

اللجنة االستشارية الوطنية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة هي اليت متثل األرجنتني             -٧٠٨
  .كومية الدولية للتعاون التقينيف الشبكة اإليبريية األمريكية احل

والشبكة هي أداة حكومية دولية للتعاون التقين فيما يتعلق بتنفيذ السياسات الشاملة              -٧٠٩
  .ة اإليبريية األمريكيةخاص ذوي اإلعاقة يف بلدان اجلماعاليت تستهدف كبار السن واألش

ونفـذت   غال وإسبانيا، وتضم الشبكة بلدان أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية والربت         -٧١٠
ويف هذا السياق، تنفذ الـشبكة       .٢٠١٠ و ٢٠٠٣أنشطة يف جمال التعاون التقين بني عامي        
  : برامج تدريبية بشأن املسائل املتعلقة مبا يلي

  إمكانية الوصول؛  )أ(  
  تصنيف اإلعاقة؛  )ب(  
  إعادة التأهيل اجملتمعي؛  )ج(  
التمييـز  : السياسية واحلياة العامـة   مشاركة النساء ذوات اإلعاقة يف احلياة         )د(  

  املتعدد األشكال واحلصول على احلقوق؛
استراتيجيات تعزيز العيش حيـاة     : اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      ) ه(  

  .املعاهدات بشأن هذه املسألة ألحكاماً مستقلة تطبيق
عاقة بتنفيذ أنشطة   وبادرت اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدماج األشخاص ذوي اإل          -٧١١

  .يف جمال التعاون الدويل مع منظمة الدول األمريكية تتعلق جبهود إغاثة ضحايا الزلزال يف هاييت
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 " إدمـاج األشـخاص ذوي اإلعاقـة       -  بعثة هاييت "ومرفق هبذا التقرير املعنون       - ٧١٢
)Misión Haití-Inclusión de Personas con Disacapacidad (لفنيـة  الذي أعدته األمانة ا

املعنية بتنفيذ برنامج عمل عقد األمريكيتني إلعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف            
إدارة الربامج القانونية اخلاصة ألمانة الشؤون القانونية التابعة ملنظمة الدول األمريكيـة            

  ).انظر املرفق(
شأن إعمار  ويف سياق هذا التعاون املتواصل، شاركت األرجنتني يف املنتدى الدويل ب            -٧١٣

وكان اهلدف من املنتدى هو تقييم القضايا املتعلقـة    . ٢٠١٠سبتمرب  /هاييت، املعقود يف أيلول   
وأشرف على هذا النـشاط كتابـة       . باألشخاص ذوي اإلعاقة، وإمكانية الوصول واإلدماج     

ووفرت اللجنة االستشارية الوطنية . الدولة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجهورية هاييت   
  .دماج األشخاص ذوي اإلعاقة التعاون التقين هلذا النشاطإل

ويف إطار السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب، أنشأ اجتماع السلطات الرفيعة             -٧١٤
حبماية وتعزيـز حقـوق     اً  معني  عامالًاً  ، فريق ٢٠٠٨املستوى املعنية حبقوق اإلنسان، يف عام       

قدت احللقة الدراسية الدولية بشأن األهـداف       ويف هذا السياق، عُ   . األشخاص ذوي اإلعاقة  
  .٢٠١٠مارس /آذاراإلمنائية لأللفية والتنمية الشاملة يف 

وأقام املعهد الوطين للتكنولوجيا الصناعية التابع لوزارة الصناعة عالقات مع واليـة              -٧١٥
  :ميناس غريايس يف الربازيل تشمل ما يلي

  اج األجهزة املعينة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛تنفيذ برنامج املدارس التقنية إلنت  )أ(  
إقامة روابط مع اهليئات املعنية بالتكنولوجيا لوضع وتنفيذ أشكال جديـدة             )ب(  

  إلعادة التأهيل يف جمال املرونة العصبية؛
  التنسيق بني املنتجني يف األرجنتني والربازيل يف هذه اجملاالت؛  )ج(  
اإلجراءات يف سياق اخلطة االسـتراتيجية      اختاذ تدابري إلنشاء مركز لتنفيذ        )د(  

  .للمعهد الوطين للتكنولوجيا الصناعية، يف إطار برامج التضامن التكنولوجي
 املتعلقة بربنامج اليونيسيف للتعـاون      ٢٠١١-٢٠١٠ألن خطة العمل للفترة     اً  ونظر  -٧١٦

هقني،  بشأن محاية حقوق األطفـال واملـرا       ٣مع حكومة األرجنتني تتضمن عنصر الربنامج       
بشأن إعداد وتـصميم    اً  اقترحت املديرية الوطنية ملساعدة الفئات الضعيفة أن تتضمن نشاط        

  .وطبع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف نسخة مالئمة لألطفال
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  ٣٣املادة     
  التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين    

تعىن باملسائل املتـصلة    ني جهة تنسيق حكومية واحدة أو أكثر        يمت اعتماد تدابري لتع     -٧١٧
بتنفيذ هذه االتفاقية، مع إيالء االعتبار الواجب ملسألة إنشاء أو تعيني آلية تنـسيق لتيـسري                

  .اإلجراءات ذات الصلة يف خمتلف القطاعات وعلى خمتلف املستويات
ومت اقتراح اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة التابعة             -٧١٨
لس التنسيق الوطين املعين بالسياسات االجتماعية لتكون هي اهليئة احلكومية املعنية بتنفيـذ             جمل

وأقُترح إنشاء مرصد وطين لإلعاقة بوصفه آلية التنفيذ والتنسيق لغرض تيسري تنفيذ            . االتفاقية
  ).١، الفقرة ٣٣املادة (اإلجراءات ذات الصلة يف خمتلف القطاعات وعلى خمتلف املستويات 

والغرض من املرصد الوطين لإلعاقة هو إنتاج ونشر وحتديث ومنهجـة املعلومـات           -٧١٩
بشأن املسألة اجملّمعة من خمتلف املصادر، العامة واخلاصة، ولرصد تنفيذ االتفاقية وامتثاهلـا يف    

  .خمتلف اجملاالت
مبوجـب  وأنشئت اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة      -٧٢٠

باملقترحات املقدمة يف خطـة العمـل العامليـة املتعلقـة             ، عمالً ١١٠١/٨٧املرسوم رقم   
ومت حتديث اخلطة   . ٣٧/٥٢باألشخاص ذوي اإلعاقة، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها          

  .PEN 678/03  واملرسوم رقمPEN 984/92مبوجب املرسوم رقم 
اءات تسهم بصورة مباشرة أو غـري مباشـرة يف          وتتمثل مهمتها يف تنسيق أية إجر       -٧٢١

إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، وتوحيد تلك اإلجراءات والتوصية هبـا والتـشجيع علـى              
تنفيذها يف كامل أحناء البلد، دون أي متييز سواء كان على أساس السّن أو اجلنس أو العرق                 

يع العـادل للمنـافع احملققـة     االقتصادي، مع كفالة التوز-أو الديانة أو املركز االجتماعي      
  .والوصول إليها

وترأس اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقـة جملـس              -٧٢٢
وتضم عضوية اجمللـس    . ١٩٦٦ لعام   ٢٤٦٥٧ مبوجب القانون رقم     املنشأاإلعاقة االحتادي   

س آيـرس املتمتعـة    ممثلني يف أعلى مستوى من كل مقاطعة وممثلني للحكومة ومدينة بيـون           
باحلكم الذايت، وممثلني للهيئات غري احلكومية املكونة من األشخاص ذوي اإلعاقة واليت تعمل             

  .ملصلحتهم من كامل أرجاء البلد
توّد مجهورية األرجنتني أن تفيد أهنا اختذت إجراءات تتعلق باألشخاص ذوي           اً،  وختام  -٧٢٣

ومرفق هبـذا   .  هذا الصدد، مع خمتلف املقاطعات     اإلعاقة من السكان األصليني، وأهنا تعمل، يف      
  .يلخص اخلربة املكتسبة" Misión Valles Calchaquíes — Tucumán" :تقرير عنوانه

        


