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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  الدورة السابعة

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠-١٦جنيف، 

  تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

 التقريـر األويل لألرجنـتني      ظـر يف  اليت ينبغي تناوهلا عنـد الن     املسائل   قائمة    
)CRPD/C/ARG/1(  ٣٣ إىل ١فيما يتعلق مبواد االتفاقية من  

  األرجنتني    

  )٤ و١املادتان (العرض وااللتزامات العامة   -ألف  
ذوي اإلعاقة  "ُيرجى توضيح كيفية تنفيذ التشريعات الوطنية للتمييز بني األشخاص            -١

، وكيفيـة مجـع     "ذوي اإلعاقة الذهنية  "واألشخاص  ) اعية النفسانية االجتم  اإلعاقة" (العقلية
 املتعلـق بنظـام     ٢٢٤٣١املعلومات عنهم، وماهية املزايا املستحقة هلم مبوجب القانون رقم          

بيان عدد األشخاص ذوي اإلعاقـة      اً  وُيرجى أيض . احلماية الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة    
 عدد األشخاص ذوي اإلعاقـة املبـّين يف          بالنسبة املئوية إىل   "شهادات إعاقة "احلاصلني على   

  .، مصنفني حبسب نوع اجلنس٢٠١٠تعداد عام 
لكون األرجنتني دولة احتادية، يرجى توضيح مدى تواؤم اإلطـار القـانوين            اً  ونظر  -٢

 قـانون   ٢٦٣٧٨حتديد ما إذا كان القانون رقم       اً  ويرجى أيض . لكافة الواليات مع االتفاقية   
توضيح ما إذا كان للدولـة      اً  ويرجى أيض . ري على مجيع الواليات   احتادي أو قانون عام يس    

 قانون واحد متعلق باإلعاقة، وما إذا كانت هذه القوانني متسقة فيما بينـها  نالطرف أكثر م  
  .))أ(٢٨، الفقرة الفرعية CRPD/C/ARG/1(وأحكامها متوائمة مع االتفاقية 
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الترتيبات التيـسريية   "الطرف مفاهيم   وُيرجى توضيح الكيفية اليت أدجمت هبا الدولة          -٣
ويرجى بيان ). ١٩املرجع نفسه، الفقرة (يف تشريعاهتا " التصميم العام"و" االتصال"و" املعقولة

" الترتيبات التيسريية املعقولة  "كما يرجى بيان كيفية تطبيق مفهوم       . التشريعات املتصلة بذلك  
  .يف قطاعي التعليم والعمل

  حقوق حمددة  -باء  

  )٥املادة (ساواة وعدم التمييز امل    
نظراً إىل وجود لوائح خمتلفة متعلقة مبسألة عدم التمييز، ُيرجى بيان اللـوائح الوطنيـة         -٤
، مـع اإلشـارة     "التمييز بسبب اإلعاقة  "أُدمج مبوجبها حتديداً يف التشريعات العامة مفهوم         اليت

 املتعلـق  ٢٣٥٩٢عمالـة، ورقـم    املتعلـق بال ٢٤٠١٣بصورة أكثر حتديداً إىل القوانني رقم       
 املتعلـق بـالتعليم،     ٢٦٢٠٦ املتعلق بعقود العمل، ورقـم       ٢٠٧٤٤التمييزية، ورقم    باألفعال
 . املتعلق بالـصحة العقليـة     ٢٦٦٥٧ املتعلق بنظام اخلدمات األساسية، ورقم       ٢٤٩٠١ ورقم

 بأنه أحـد أشـكال      معرفاً" احلرمان من الترتيبات التيسريية املعقولة    "وُيرجى بيان ما إذا كان      
كما ُيرجى بيان نسبة البالغات الواردة بسبب التمييز إىل العقوبات املوقَّعة بشأن مـا              . التمييز

  ).٣٣املرجع نفسه، الفقرة (ُيكشف عنه من أفعال متييزية مرتكبة ضد األشخاص ذوي اإلعاقة 

  )٥املادة (إذكاء الوعي     
 األرجنـتني ليلية لنظرة الـسكان     يرجى تقدمي معلومات عما يوجد من دراسات حت         -٥

لألشخاص ذوي اإلعاقة وعن ضرورة التوعية من خالل محالت تثقيفية للجمهور، على غرار             
األمانة املعنية باإلعالم من أجل النهوض حبقـوق األشـخاص ذوي           اً  احلملة اليت تعدها حالي   

  ). ٨٨املرجع نفسه، الفقرة (اإلعاقة 

  )٩املادة (إمكانية الوصول     
ُيرجى بيان التقارير الصادرة عن اللجنة االستشارية والرقابية، املنشأة مبوجب املرسوم   -٦

 على وجه اخلصوص، لرصد اجلهود الراميـة        ٢٤٣١٤ للقانون رقم    ٩١٤/٩٧التنظيمي رقم   
كما يرجى بيان   . إىل ترمجة إمكانية الوصول إىل واقع معيش بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة          

ويرجى بيـان كيفيـة مـشاركة    . تدارك أوجه القصور اليت تعتري املرسوم   التدابري املتخذة ل  
  .منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف أعمال هذه اللجنة

ويرجى بيان ما إذا كانت املؤسسات اخلاصة ملزمة بإتاحة خدمات الوصول عندما              -٧
ـ               ة تكون لديها معامالت مع عامة اجلمهور، وإذا كان األمر كذلك، يرجى توضـيح كيفي

  . ضمان التقيد العملي هبذا االلتزام
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االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مـع اآلخـرين أمـام القـانون                   
  )١٢ املادة(
يرجى بيان تفاصيل ما اعتمدته دولة األرجنتني من تدابري ترمي إىل مواءمة تشريعاهتا               -٨

وال سيما األبواب األول والعاشـر      (فاقية  الداخلية فيما يتعلق مبسألة األهلية القانونية مع االت       
والثالث عشر من القانون املدين ومجيع اللوائح املتضمنة لقيود على ممارسة األهلية القانونية يف              

 .، والكيفية اليت شاركت هبا منظمات اجملتمع املدين يف هـذه العمليـة            )إطار نظام الوصاية  
ة احلالية، مع بيان احلاالت اليت يطبق فيها ويرجى تقدمي معلومات مفصلة عن املمارسة القضائي

  . نظام الوصاية والوالية وتلك اليت يطبق فيها نظام املساعدة على اختاذ القرارات
ويرجى توضيح الكيفية اليت يتوخى هبا مشروع قانون تعـديل القـانونْين املـدين                -٩

وجه خاص اإلعاقـة  والتجاري وحتديثهما وتوحيدمها كفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة، وب    
 االجتماعية والسمعية البصرية، باألهلية القانونية واالعتراف هبم علـى          -الذهنية والنفسانية   

كما يرجى توضيح ما اعُتمد أو ما هو مقرر اعتماده           .قدم املساواة مع اآلخرين أمام القانون     
) ية أو الواليـة   الوصـا " (اختاذ القرارات بالنيابة  "من تدابري من أجل االستعاضة عن مفهوم        

يف مـشروع القـانون     " املساعدة يف اختاذ القرارات يف إطار ممارسة األهلية القانونية        "مبفهوم  
  .  من االتفاقية١٢املذكور، وفقاً للمادة 

  ) ١٣املادة (إمكانية اللجوء إىل القضاء     
ضد املرأة بشأن وفقاً ملا ورد يف املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز   -١٠

التقرير الدوري السادس املقدم من األرجنتني، ُيرجى بيان ما اُتخذ من تدابري لتعزيز إمكانيـة      
  ). ١٦، الفقرة CEDAW/C/ARG/CO/6(جلوء النساء ذوات اإلعاقة إىل القضاء 

  )١٤املادة (حرية الشخص وأمنه     
  اجتماعية -عاقة عقلية أو نفسانية     يرجى شرح املعايري املعمول هبا لتقرير بقاء شخص ذي إ           -١١

يف مؤسسة رعاية متخصصة، وكذا تفاصيل إجراءات الطعن يف القـرارات املتعلقـة بإقامتـه يف              
كما ُيرجى تقدمي بيانات إحصائية عن عدد األشخاص املـوَدعني يف مؤسـسات              .املؤسسة تلك

  .  االجتماعية- فسانيةرعاية متخصصة أو احملرومني من حريتهم بسبب اإلعاقة العقلية أو الن
وُيرجى بيان الكيفية اليت تكفل هبا الدولة الطرف االعتراف علـى النحـو املالئـم                 -١٢

يف حالة إدخاهلم قـسراً إىل مؤسـسات رعايـة      بالشخصية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة    
  . أنمتخصصة أو منعهم من ذلك، كما يرجى بيان ما إذا كانت لديها الئحة تشريعية هبذا الش

  )١٥املادة ( عدم التعرض للتعذيب    
يرجى تقدمي معلومات عن اإلطار التشريعي احملدد حلماية األشخاص ذوي اإلعاقـة              -١٣

من إخضاعهم لتجارب طبية أو للعالج الطيب دون موافقتهم مبحض إرادهتم وعـن علـم،               
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جـارب  التدابري املتخذة للحؤول دون اختاذ قرارات نيابـة عنـهم بـشأن تلـك الت               وعن
تقدمي معلومات عن اإلطار التنظيمي الستخدام وسـائل        اً  ويرجى أيض . العالجات الطبية  أو

عن العالج القـسري يف       منع احلركة والتقييد البدين والتقييد باملستحضرات الصيدلية، فضالً       
  . خدمات الرعاية املتصلة بالطب النفسي

  )١٦املادة (عدم التعرض للعنف واالعتداء     
 تقدمي معلومات مفّصلة عما ُينفذ حالياً من سياسات هتدف إىل تعزيز حقوق             ُيرجى  -١٤

األشخاص ذوي اإلعاقة ضحايا جرائم االعتداء على السالمة اجلنـسية، وخباصـة النـساء              
كما يرجى بيان ما ُنفذ      .واألطفال ذوي اإلعاقة، وإىل الدفاع عن هذه احلقوق وردها إليهم         

من تدابري حمددة لصاحل األطفال ذوي اإلعاقة من اجلنسني يف إطار عمل الوحـدة اخلاصـة                
  ). ٢١٣، الفقرة CRPD/C/ARG/1(لتعزيز القضاء على االستغالل اجلنسي لألطفال 

 املتعلق باحلماية الشاملة من أجل منع       ٢٦٤٨٥وُيرجى بيان ما يتضمنه القانون رقم         -١٥
نف ضد املرأة واملعاقبة عليه والقضاء عليه من تدابري حمددة لصاحل النساء ذوات اإلعاقـة               الع
  . ))ب(٢١٨املرجع نفسه، الفقرة الفرعية (

  )١٩املادة (العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع     
 ٣٩من املـادة    ) د(ُيرجى بيان الوضع املتعلق باللوائح املعتمدة لتنفيذ الفقرة الفرعية            -١٦

 املتعلق بنظام اخلدمات األساسية لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة         ٢٤٩٠١من القانون رقم    
وإعادة تأهيلهم على حنو شامل، وما اعُتمد من تدابري يف إطار مشروع املرسوم الرامـي إىل                
كفالة احلق يف اختيار الرعاية املرتلية، وكذلك إىل توسيع نطاق هذه اخلدمة إىل خارج املرتل               

بيان طبيعة مشاركة منظمات األشـخاص ذوي       اً  ويرجى أيض ). ٢٤٦ نفسه، الفقرة    املرجع(
  . اإلعاقة يف هذه العمليات

 املتعلـق   ٢٤٤٥٢وُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن سري العمل بالقـانون رقـم              -١٧
بالشيكات وكذلك برنامج خدمة دعم العيش املستقل املوضوع مـن أجـل األشـخاص              

 .هام كل منهما يف تعزيز العـيش املـستقل هلـؤالء األشـخاص            اإلعاقة، وكيفية إس   ذوي
. بيان نوع اخلدمات اليت يقدمها هذا الربنامج إىل األشـخاص ذوي اإلعاقـة            اً  أيض ويرجى
  ).٢٥٠ و٢٤٨املرجع نفسه، الفقرتان (يرجى بيان امليزانية املخصصة لتنفيذ كل منهما  كما
 ٢٦٤٨٠ الطرف تطبيق القانون رقم      ويرجى تقدمي معلومات عن سبل كفالة الدولة        -١٨

املرجع نفـسه،   (املتعلق بنظام اخلدمات األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املناطق الريفية           
  ).٢٤٦الفقرة 
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  )٢١املادة (حرية التعبري والرأي واحلصول على معلومات     
، يرجى يف ما يتصل باملشروع املتعلق باالعتراف بلغة اإلشارة بوصفها إحدى اللغات    -١٩

تقدمي معلومات عما إذا كان هذا املشروع ال يزال معروضاً على الربملان حىت اآلن، فضالً عن 
ويرجى بيان ما نفذت الدولة الطرف من تدابري لضمان          .بيان أسباب عدم اعتماده حىت اآلن     

حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على مترمجني إىل لغة اإلشارة األرجنتينيـة، وال سـيما يف               
بيان ترتيبات العنونة اليت تقدمها الدولة األرجنتينيـة يف   اً  ويرجى أيض . معامالهتم الرمسية  إطار

   .براجمها التلفزيونية

  )٢٣املادة (احترام البيت واألسرة     
ُيرجى بيان الكيفية اليت ُتكفل هبا األهلية القانونية لآلباء واألمهـات ذوي اإلعاقـة             -٢٠

 حرماهنم من هذا احلق بسبب إعاقتهم، فضالً عن حق الطفل           ملمارسة السلطة الوالدية وعدم   
  . ذي اإلعاقة يف أن يظل يف كنف أسرته

ويرجى بيان التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف من أجل ضمان حق ذوي اإلعاقة يف                -٢١
 بيان التدابري املتخذة من أجل القضاء على ممارسات التعقـيم           سيما الاالحتفاظ باخلصوبة؛ و  

  .جهاض القسريني للنساء ذوات اإلعاقةواإل

  )٢٤املادة (التعليم     
ُيرجى بيان معايري التقييم الرامية إىل حتديد ما إذا كان الطالب جيـب أن يلتحـق                  -٢٢

وُيرجى تقدمي معلومات مصنفة حسب نـوع اجلـنس         . أو مدرسة خاصة  " عادية"مبدرسة  
ن دراستهم يف النظـامني التعليمـيني       واملستوى الدراسي للطالب ذوي اإلعاقة الذين يتابعو      

  . كليهما، مقارنة بالطالب غري ذوي اإلعاقة

  )٢٥املادة (الصحة     
يرجى توضيح ما اُتخذ من تدابري لضمان توافر فرص حصول ذوي اإلعاقـة علـى       -٢٣

ويرجى حتديد االستثمار الـصايف يف بـرامج التثقيـف           .خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية   
  .عية بالصحة اإلجنابية املوجهة إيل هذه الفئة من السكاناجلنسية والتو

ويرجى بيان مىت ستباشر هيئة املراجعة املستقلة اليت ينص عليها القـانون الـوطين                -٢٤
 هـذه اهليئـة     هيتشكلويرجى بيان   . للصحة العقلية أعماهلا، ومىت يتوقع أن تصدر لوائحها       
  .يزانيتهاوكيف ستعمل على صعيد الواليات، وأوجه إنفاق م
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  )٢٧املادة (العمل والعمالة     
يرجى بيان مدى التقّيد بالنصيب املخصص لألشخاص ذوي اإلعاقة يف الوظـائف              -٢٥

على الصعيد الوطين وعلى صعيد احملافظات، وتفصيل املعلومات املقدمة حبسب نوع اجلـنس       
اجز الثقافية واألحكام   ويرجى شرح التدابري املتخذة إلزالة احلو     ). ٤٩٤املرجع نفسه، الفقرة    (

  .املسبقة اليت تعيق وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل سوق العمل

  )٢٨املادة (مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية     
ُيرجى تفصيل تدابري احلماية االجتماعية امللموسة املتخذة لصاحل األشـخاص ذوي             -٢٦

  ). ٥٦٠املرجع نفسه، الفقرة (ر خطة األسر اإلعاقة، مبن فيهم األطفال من اجلنسني، يف إطا

  )٢٩املادة (املشاركة يف احلياة السياسية     
ُيرجى بيان ما اعُتمد من تدابري من أجل إلغاء تقييد حق األشخاص ذوي اإلعاقـة                 -٢٧

 مـن   ٣من املادة   ) أ(احملرومني من األهلية القانونية يف التصويت، والوارد يف الفقرة الفرعية           
بيان التدابري املتخذة لضمان إمكانية تصويت األشـخاص        اً  ويرجى أيض . نتخاباتاال قانون

 ٦١٤ املرجـع نفـسه، الفقـرات مـن    (ذوي اإلعاقة املودعني يف مؤسسات رعاية خاصة   
  ).٦١٦ إىل

  )٧ و٦املادتان (النساء ذوات اإلعاقة واألطفال ذوو اإلعاقة   -جيم  

  )٦املادة (النساء ذوات اإلعاقة     
ى تقدمي معلومات أفضل عن برنامج القضايا اجلنسانية واإلعاقة الـذي يتـوىل             ُيرج  -٢٨

تنفيذه كل من اجمللس الوطين لشؤون املرأة واللجنة الوطنية االستـشارية املعنيـة بإدمـاج               
امليزانيـة  (األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك معلومات عن البيانات اليت تتيح قياس تـأثريه             

  ).٦٤املرجع نفسه، الفقرة () دة، وما إىل ذلكوالوسائل واإلجراءات احملد

  )٧املادة (األطفال ذوو اإلعاقة     
ُيرجى بيان ما اعُتمد من تدابري فيما يتعلق باألطفال ذوي اإلعاقة من اجلنسني مـن                 -٢٩

 املتعلق باحلماية الشاملة حلقوق األطفال واملـراهقني مـن          ٢٦٠٦١أجل تنفيذ القانون رقم     
 تقدمي معلومات مفصلة عما قُدم من أوجه دعم لكفالة إمكانية جلـوء             كما ُيرجى  .اجلنسني

األطفال واملراهقني ذوي اإلعاقة من اجلنسني إىل القضاء ومشاركتهم يف اجملتمع على قـدم              
  .املساواة مع غريهم
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  التزامات حمددة  -دال  

  )٣٣املادة (التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين     
جنة الوطنية االستشارية املعنية بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة      الل هيتشكليرجى بيان     -٣٠

وتطور موارد ميزانيتها، وتقدمي معلومات عن عمليات التشاور والتعاون اليت نفـذت مـع              
  . من االتفاقية٤ من املادة ٣بالفقرة  منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، عمالً

عمـل كآليـة ملتابعـة تنفيـذ        ويرجى توضيح ما إذا كان املرصد الوطين لإلعاقة ي          -٣١
اً ، وما إذا كـان مـستوفي      ٣٣ من املادة    ٢وبروتوكوهلا االختياري مبوجب الفقرة      االتفاقية

  ).٧١٨املرجع نفسه، الفقرة (لشروط االستقاللية املبينة يف مبادئ باريس 

        


