
 

GE.22-25456 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية واألربعون 

 2023شباط/فبراير  3 -كانون الثاني/يناير   23

 األرجنتين  

 تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية أوالا  

االستعراض ، مع مراعاة نتائج 16/21و 5/1بقراري مجلس حقوق اإلنسان  أعد هذا التقرير عملا  -1
ثائق األمم المتحدة ذات الص           لي، تقد  ب ريقي و ن تجميع للمعلومات الواردة في ع. وهو عبارة  ( 1) ابقس            ال

 يود المفروضي على الحد من الكلمات.قموجزة بسبب ال

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياا  

، كانت األرجنتين واحدة من البلدان الخمس التي تص         درت ترتيب اللجني المعنيي 2019في عا   -2
. وحص  لت األرجنتين على تص  نيل "ألل" على  رار المح مي  ( 2) بحقوق اإلنس  ان في تنفيذ توا  يات مختارة

 .  ( 3) العليا في توكومان اإلفراج عن بيلين، وهي امرأة شابي متهمي بإنهاء حملها، وتبرئتها

 .( 4) لحقوق اإلنسان في الصناديق التي تديرها المفوضيي الساميي 2018مت األرجنتين عا   وساه -3

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 

أ رت الخبيرة المس       تقلي المعنيي بدثار الديون الخارجيي للدوع، وما عليها من التزامات ماليي دوليي   -4
ي، في التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنس       ان، وخاا       ي الحقوق اال تص       اد ي واالجتماعيي  أخرى ذات ا       ل

ب   ان اإل    ار الق   انوني والمنس              س              ي األرجنتيني يرتكز على  والثق   ا،ي   ي، عق   ب لي   ارته   ا  لى األرجنتين،
اا  عترف بحقوق اإلنس     ان ويرفع الص      ول المص     دق عليها  لى المرتبي الدس     توريي. وش     ددت أ         دس     تور
حرال تقد  في اس  تخدا  الموارد إلعماع حقوق اإلنس  ان  لى أ ص  ى حد مم ن ثمي متس  ع إليزاع   أنه ال على

 .( 5) وتجنب أي تراجع
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ورحب فريق األمم المتحدة الق ري باعتماد القانون الو ني للتص             دي الق             امل لفيرو  نق   -5
 .( 6) والسلاا لي جنسي المناعي البقريي والتهاب الكبد الفيروسي واألمراض األخرى المنقو 

و لبت اللجني المعنيي بحما ي حقوق جميع العماع المهاجرين وأفراد أس        رهم  لى األرجنتين تن ي   -6
 .( 7) أي أ ر تقريعيي محليي ال تمتثل للص ول الدوليي

 الهياكل األساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة -2 

بدثار الديون الخارجيي للدوع، وما عليها من التزامات ماليي دوليي  أشارت الخبيرة المستقلي المعنيي   -7
أخرى ذات ا       لي، في التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنس       ان، وخاا       ي الحقوق اال تص       اد ي واالجتماعيي  
من    ذ  م     الم و ني  أمين  تعيين  ع    د   بقلق  لى  الق ري في األرجنتين  المتح    دة  األمم  والثق    ا،ي    ي، وفريق 

م الم  وا ت المقررة الخاا ي المعنيي بالحق في الاذاء بتفعيل يليي االختيار وتعيين أمين. وأ( 8) 2009 عا 
 .)9) )مبادئ باريس(للمبادئ المتعلقي بمركز المنسسات الو نيي لتعزيز وحما ي حقوق اإلنسان اا األمي، وفق

اس              ي  ي وأح  ا   ت اللجن  ي الفرعي  ي لمنع التع  ذي  ب و يرم من ض              روب المع  امل  ي أو العقو   ي الق    -8
. وأوا   ت ( 10) بالتقد  المحرل من خلع  نق   اء اللجني الو نيي لمنع التعذيباا الل نس   انيي أو المهيني علم أو

المقررة الخاا      ي المعنيي بمس      الي التعذيب و يرم من ض      روب المعاملي أو العقو ي القاس      يي أو الل نس      انيي 
المهيني ب    مان االس   تقلع التا  للليي الو ائيي الو نيي وحيادها ومهنيتها في امتثاع تا  لمبادئ باريس،   أو

 .( 11) وإنقاء يليات و ائيي محليي في جميع المقا عات من دون مزيد من التاخير

ويس    اور اللجني المعنيي بالحقوق اال تص    اد ي واالجتماعيي والثقا،يي القلق لكون مس    تويات الحما ي  -9
الفعليي للحقوق الم رس        ي في العهد، وال س        يما لافراد والجماعات المحرومي،  د انخف         ت نتيجي لتدابير 

االجتماعي في أكثر  . وأوا      ت بالحفاب على بنود الميزانيي المتص      لي باالس      تثمار  ( 12) الت       خم والتقق      ل
وتيس     ير التنفيذ الفعاع والمس     تدا  للس     ياس     ات العامي الراميي  لى حما ي حقو ها اال تص     اد ي  اا  الفئات حرمان 

 .( 13) واالجتماعيي والثقا،يي

وأعر ت اللجني نفسها عن  لقها  لاء ارتفاع درجي عد  المساواة االجتماعيي في األرجنتين وأوات   -10
 .( 14) لمي للحفاب على  درة الن ا  ال ريبي على  عادة التوليع وتعزيزهاباتخاذ التدابير الل

وأوا  ت اللجني نفس  ها بإنق  اء ؤي ل منس  س  ي جديد للن ا  اإلحص  ائي الو ني لتعزيز االس  تقلع   -11
 .( 15) التقني للوكالي اإلحصائيي

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

الذدوليذة  ي مجذاق حقوق اإلنسذذذذذذذذذذانل مع مراعذاة القذانون اإلنسذذذذذذذذذذاني  تنفيذ  االلتزامذات   -ألف 
 المنطبق الدولي

 المساواة وعدم التمييز -1 

في األرجنتين الخ  اب ات التمييزي ي والمتس              م ي اا لفريق األمم المتح دة الق ري، تزاي دت منخر اا  وفق   -12
ل الجنس  ي وماايري الهويي الجنس  انيي على النس  اء والمثليات والمثليين ومزدوجي المي اا بالوا  م، منثرةا أس  اس   

.  (16) والمتس    ائلين وحاملي ا    فات الجنس    ين والق    عوب األا    ليي والمهاجرين والمنحدرين من أا    ل أفريقي
وأوا        ي بإيلء اهتما  خاا الحتياجات ومص        ال  الفئات التي تعاني من أش         اع تمييز متعددة، وتنفيذ  
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واإلحص    اءات المتعلقي بحالتها، وتعزيز مق    اركتها في   س    ياس    ات محددة، بما في ذلو  نتاج ونق    ر البيانات
 .( 17) أماكن انع القرار والواوع الكامل  لى حقو ها

ب العم ل ال ذي   ا  ب ه المعه د الو ني لم  افح ي  اا  أح ا  ت اللجن ي المعني ي ب العم اع المه اجرين علم  إذ  و  -13
التمييز وكرم األجانب والعنص      ريي، بما في ذلو حملته إلذكاء الوعي، فقد أعر ت عن القلق  لاء الرس      ائل 
.  (18) المس      تمرة التي تر ا المهاجرين بالجريمي وانعدا  األمن، س      واء من الس      ل ات أو من وس      ائا اإلعل 

برامج العامي الراميي  لى منع كرم األجانب والق اء عليه على جميع مستويات وأوات بتعزيز السياسات وال
الدولي؛ ومراعاة التوا   يات الص   ادرة عن م تب أمين الم الم المعني بخدمات االتص   اع الس   معي البص   ري 

 .( 19) بقان حقوق المهاجرين

يذ الخ ي الو نيي لم افحي  وأوا  ت اللجني المعنيي بالحقوق اال تص  اد ي واالجتماعيي والثقا،يي بتنف -14
واس             تراتيجيات جديدة، بمق             اركي الفئات المعنيي؛ وإيلء اهتما  خاا  اا التمييز وتن يحها لتق             مل أهداف

الحتياجات ومص  ال  المجموعات التي عانت من تمييز متعدد وتنفيذ س  ياس  ات منس  قي للتص  دي له؛ وتعزيز  
تلل الوال ات الق          ائيي ،يما يتعلق بنوع الجنس  تدريب الموظفين العموميين لمختلل س         ل ات الدولي ومخ

 .( 20) وحقوق القعوب األاليي

وأوا               ت لجن ي حقوق ال ف ل بتعزيز حملت التث يل الع ام ي الرامي ي  لى التص               دي للموا ل  -15
االجتماعيي الس        لبيي تجام أ فاع الق        عوب األا        ليي، واأل فاع ذوي اإلعا ي، وأ فاع األ ليات، واأل فاع  

ن أا              وع مه اجرة، واأل ف اع المثليين والمثلي ات ومزدوجي المي ل الجنس              ي وما ايري الهوي ي المنح درين م
 .( 21) الجنسانيي وحاملي افات الجنسين

 الحق  ي الحياة والحرية واألمن الشخصيل وعدم التعرض للتع يب -2 

االس     تخدا  المفرط للقوة تلقى المقرر الخاا المعني بمس     الي التعذيب عدة ادعاءات متس     قي عن   -16
القوانين في س              ي    اق عملي    ات اإلخلء القس              ري والم     اهرات،   ب    إنف    اذ  من ج    ان    ب الموظفين الم لفين 

. ( 22) االعتقاالت التعس  ةيي لمجرد التحقق من الهويي أو ألس  باب أخرى ال ا  لي لها بالس  لول اإلجرامي وعن
أثناء عمليات النقل في مركبات الق   ر ي  لى  كما تلقى ادعاءات تتعلق باس   تخدا  أس   اليب الخنق، وال س   يما

. ودعا جميع وكاالت  نفاذ القانون  لى تنفيذ س    ياس    ي ا    ارمي تق     ي ( 23) مراكز الق    ر ي بعد  لقاء ال ب 
. ( 24) مع أي ش ل من أش اع وحقيي القر ي و يرها من أش اع االستخدا  المفرط للقوةاا  بعد  التسام  م لق

 .( 25) وأواى ب مان تجريم جميع أفعاع التعذيب والمعاقبي عليها بعقو ات مناسبي تراعي  بيعتها الخ يرة

حتجال وأش     ارت اللجني الفرعيي لمنع التعذيب  لى بواع   لق بالاي، مثل االس     تخدا  المنهجي لل -17
واالكت  اب في أم اكن اا، للمحتجزين، بم ا في ذل و لفترات  ويل ي ج دمن  الس              ابق للمح اكم ي، والع دد الكبير  

 . ( 26) سلب الحريي

وأعرب المقرر الخاا المعني بمس  الي التعذيب عن جزعه  لاء االس  تخدا  الواس  ع الن اق لمراكز  -18
ل دائم بس            بب االكت اب المزمن في مرافق  الق            ر ي للحتفاب بالمحتجزين لفترات  ويلي أو حتى بق             

عن ممارس  ي االحتفاب بالمحتجزين في مراكز الق  ر ي  اا  . وأوا  ى بالكل فور ( 27) االحتجال الس  ابق للمحاكمي
، وإجراء  ا    لم ش    امل إلدارة ن ا  العدالي ( 28) و يرها من المرافق  ير المص    ممي للحتجال لفترات  ويلي

ي على القص               اا العق  ابي واالتج  ام نحو  ع  ادة ت  اهي  ل المجرمين وإع  ادة  بغي  ي االبتع  اد عن التركيز الح  ال
. وأوا      ى المقرر الخاا ب       مان حص      وع جميع الموظفين الم لفين بإنفاذ القوانين وموظفي ( 29)  دماجهم

الس  جون في كل مقا عي على تدريب أولي ومتكرر بانت ا  بق  ان حقوق اإلنس  ان، بما في ذلو بق  ان  واعد 
 .( 30) (نيلسون مانديل السجناء ) واعدالنموذجيي الدنيا لمعاملي األمم المتحدة 
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وأش   ار المقرر الخاا نفس   ه  لى أن الهياكل األس   اس   يي وظروف االحتجال في بع  منس   س   ات  -19
. والح ت اللجني الفرعيي لمنع التعذيب ال روف المعيق          يي ( 31) االحتجال ال تتوافق مع الكرامي اإلنس          انيي
ي لتجديد . وأوا ى المقرر الخاا بتخص ي  األمواع الللم( 32) المنس في في العديد من أماكن س لب الحريي

اا ت ام    و/أو اس              تب داع مرافق االحتج ال التي عف ا عليه ا الزمن، وض              م ان امتث اع ظروف االحتج ال امتث االا 
 .( 33) للمعايير الدوليي، وأبرلها  واعد نيلسون مانديل

لفريق األمم المتحدة الق ري، فإن مع م األش      خاا المحرومين من حريتهم لم يتم نوا من اا ووفق -20
وجعلت القيود الهي ليي   امج  عادة التاهيل بس     بب االفتقار  لى األنق      ي والمعدات الللمي.الوا     وع  لى بر 

. وأش        ير  لى أن النس        اء ( 34) و لي الموظفين واالكت اب من العس        ير الوا        وع  لى أنق         ي  عادة التاهيل
ني   ي  المحروم   ات من حريتهن والمثلي   ات والمثليين ومزدوجي المي   ل الجنس              ي وما   ايري الهوي   ي الجنس                ا

 لى نق  اا ا     فات الجنس     ين  عانون من التمييز مقارني بب يي نزالء الس     جون، ويعزى ذلو أس     اس       وحاملي
 .( 35) المساعدة ال بيي

 إقامة العدقل بما  ي ذلك اإل الت من العقابل وسيادة القانون  -3 

أش               ار فريق األمم المتح  دة الق ري  لى أن التق              ريع  ات ون م الع  دال  ي الجن  ائي  ي لاح  دا  في   -21
األرجنتين ال تتوافق مع اتفاقيي حقوق ال فل، وأن هنال اختلفات كبيرة بين المقا عات، ألنها ت ع ن مها 

. ( 36) الفوارق الخاا         ي للجراءات الجنائيي. وأض         اف أن عد  وجود  انون   اري و ني  مهد ل هور هذم 
وأوا     ت لجني حقوق ال فل باعتماد  انون ش     امل بق     ان        اء األحدا  يتس     ق مع اتفاقيي حقوق ال فل  

 . ( 37) والمعايير الدوليي المتعلقي بق اء األحدا 

وأعر  ت لجن ي حقوق ال ف ل عن  لقه ا  لاء ال روف المعيق              ي ي  ير المقبول ي، وس              وء المع امل ي   -22
ع في مراكز الرعا ي البديلي، والذي ينثر بص   في خاا   ي على الفتيات واأل فاع  واإليذاء والعنل ض   د األ فا

.  (38) ذوي اإلع ا  ي؛ وإلاء ال روف المعيق              ي ي الم ت  ي والمت دني ي في مرافق احتج ال األح دا  والس              جون 
وأوا         ت اللجني باعتماد اس         تراتيجيي ش         املي للحد من االكت اب في مراكز احتجال األحدا ؛ وتحس         ين 

؛ ومعالجي تاثير بيئي االحتجال على الص       حي العقليي لا فاع؛  ( 39) معيق       يي لا فاع المحتجزينال روف ال
 .( 40) ومنع انتحار األ فاع أثناء االحتجال

باعتماد اس  تراتيجيي ش  املي لوض  ع حد لجميع أش   اع  س  اءة معاملي اا  وأوا  ت اللجني نفس  ها أ      -23
. وأوا ت كذلو ب  مان ( 41) األ فاع في منس س ات الرعا ي؛ والرا د المنهجي لحالي األ فاع في المنس س ات

 .  ( 42) راد ح ر العقو ي البدنيي وإنفاذم على النحو الواجب في جميع األماكن

بمس          الي التعذيب بان تقو  الس          ل ات المختص          ي على وجه  وأوا          ى المقرر الخاا المعني  -24
االس      تعجاع، لدى التص      دي للتحد ات التي  ق       لها األحدا  الجانحون، بإدخاع و/أو تعزيز بدائل لس      لب  

 .( 43) مع مصال  ال فل الف لىاا  الحريي تركز على التعليم وإعادة اإلدماج، تمقي 

في العمليات الق  ائيي اا م رداا  ألرجنتين أحرلت تقدموأش ار فريق األمم المتحدة الق ري  لى أن ا -25
لمحاكمي المس نولين عن ارتكاب جرائم ض د اإلنس انيي خلع الد  تاتوريي العس  ريي األخيرة. وعلى الر م من 

. وح     ( 44) ه  ذا التق  د ، ح  دث  ت ت  اخيرات في الح  االت التكراري  ي األعلى وفي مرحلتي التحقيق والمح  اكم  ي
ي بمس        الي التعذيب ح ومي األرجنتين على تخص        ي  موارد كا،يي ل         مان معالجي  المقرر الخاا المعن 

 .( 45) الق ا ا والمحاكمات المتب يي المتعلقي بالجرائم ضد اإلنسانيي والفصل فيها في الو ت المناسب
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 الحريات األساسية والحق  ي المشاركة  ي الحياة العامة والسياسية -4 

أعر ت اللجني المعنيي بالحقوق اال تص  اد ي واالجتماعيي والثقا،يي عن  لقها  لاء التقارير التي تفيد  -26
بو وع تهديدات وأعماع عنل، في الس  نوات األخيرة، ض  د المدافعين عن حقوق اإلنس  ان للق  عوب األا  ليي، 

دة أراض          ي الق          عوب  وإلاء النزوع نحو المواجهي العنيفي وتجريم األش          خاا الذين  س          عون  لى اس          تعا
. وأوا    ت باعتماد س    ياس    ي ش    املي لحما ي المدافعين عن حقوق اإلنس    ان والبيئي، بما في ذلو ( 46) األا    ليي

اتخاذ  جراءات لمنع الهجمات عليهم، والم          ي  دما في التح يقات مع موظفي الدولي الذين تم التوا         ل  
 .( 47) محليي للقعوب األاليي لى أنهم يتحملون المسنوليي عن أعماع العنل ضد المجتمعات ال

 الحق  ي الخصوصية -5 

ذكرت المقرر الخاا المعني بالحق في الخص    وا    يي، عقب ليارته  لى األرجنتين، أن تقييمات  -27
. ( 48) أثر الخص وا يي ينباي أن تكون  لزاميي بموجب القانون كق رط مس بق لنق ر جميع تكنولوجيات المراقبي

ح ومي    (؛ وح 2000لعا    326-25الق          خص          يي )القانون ر م نات  وأوا          ت بتن ي   انون حما ي البيا
األرجنتين على  نق       اء فر ي عمل  داريي، بالتعاون الكامل مع وكالي الوا       وع  لى المعلومات العامي ور ما  

 .( 49) تحت  شرافها، من أجل ترجمي التوايي  لى  وانين وممارسات وسياسات

  االتجار باألشخاصحظر جميع أشكاق الرقل بما  ي ذلك  -6 

أعر ت اللجني المعنيي بالحقوق اال تص  اد ي واالجتماعيي والثقا،يي عن  لقها ألن مع م يليات البلد  -28
لم افحي االتجار بالنس اء موجهي نحو الرعا ي ال ارئي ولعد  وجود برامج لمس اعدة ض حا ا االتجار المس تمرة  

ني المعنيي بالعماع المهاجرين ب  مان التحقيق في جميع  . وأوا ت اللج( 50) في األجلين المتوس ا أو ال ويل
 .( 51) جرائم االتجار باألشخاا والمحاكمي والمعاقبي عليها على وجه السرعي و فعاليي ونزاهي

 الحق  ي العمل و ي ظروف عمل عادلة ومرضية -7 

ليادة الب الي، التي   س       اور اللجني المعنيي بالحقوق اال تص       اد ي واالجتماعيي والثقا،يي القلق  لاء -29
. وأوا ت باعتماد تدابير محددة للحد من الب الي وفي ( 52) كان لها أثر  ير متناس ب على الفئات المحرومي

الو ت نفس  ه حما ي الوظائل القائمي، والتركيز بوجه خاا على النس  اء والق  باب وس   ان المنا ق الريةيي؛ 
 .( 53) عمالي، وال سيما في افوف الفئات المحروميومواالي تقييم أثر تدابير التكيل الهي لي على ال

بجلب العاملين في الق اع  ير الرس       مي  لى الق اع الرس       مي اا وأوا       ت اللجني نفس       ها أ           -30
 .( 54) وضمان شمولهم بقوانين العمل وحصولهم على الحما ي االجتماعيي

دون عق د من  ويس              اور اللجن ي المعني ي ب العم اع المه اجرين القلق لكون عم اع النس              يج  عملون   -31
.  ( 55) م توب، ويعملون لس              اع ات  ويل ي، ويعيق              ون في كثير من الح االت مع أ ف الهم في م  ان العم ل

وأوا  ت ب   مان  جراء مفتق  ي عمل مدر ين عمليات تفتيم عمل منت مي من أجل تق  جيع  بل  س  ل ات  
بحاالت  س      اءة المعاملي واالس      تالع من جانب أر اب العمل؛ والتحقيق الفعاع في حاالت اإلس      اءة   العمل

واالس      تالع، ومقاض      اة الجناة ومعا بتهم على نحو مناس      ب؛ وتكثيل الحملت اإلعلميي التي تس      تهدف 
 .( 56) العماع المهاجرين من أجل منع وم افحي سوء المعاملي واالستالع في م ان العمل

وأشار فريق األمم المتحدة الق ري  لى أن عد  وجود فرا عمل للقباب  د انع س في معدالت  -32
متوس      ا ما س      جله س      وق    ( ض      عل19-كورونا )كوفيدالب الي التي تجاولت خلع جائحي مرض فيرو  

دابير  . وأض    اف أنه وإن كان  د أخذ بت ( 58) . وأثرت األلمي بق     ل رئيس    ي على المهاجرين والنس    اء( 57) العمل
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عمل   جابيي لدعم حصوع األشخاا ذوي اإلعا ي على عمل، فإن هنال  يودا محددة على الفئات نا صي  
 .( 59) التمثيل وحواجز أما  مقاركي من  حتاجون  لى أش اع دعم محددة

وحث   ت اللجن   ي المعني   ي ب   الحقوق اال تص                اد    ي واالجتم   اعي   ي والثق   ا،ي   ي األرجنتين على حم   ا    ي  -33
األش    خاا المق    اركين في األنق     ي النقابيي، ومنع جميع أش     اع االنتقا  والمعاقبي عليها، وض    مان اإلنفاذ 

 .( 60) الفعلي للحق في المفاوضي الجماعيي والتمثيل النقابي

 اعيالحق  ي الضمان االجتم -8 

أعر ت اللجني المعنيي بالحقوق اال تص           اد ي واالجتماعيي والثقا،يي عن  لقها  لاء األثر الس           لبي  -34
لقانون  ا       لم االس       تحقا ات االجتماعيي، وإلاء التعليق الجماعي للمعاش       ات التقاعد ي  ير القائمي على 

. وأوا  ت ( 61) قانونيي الواجبياالش  تراكات لاش  خاا ذوي اإلعا ي، من دون ض  مانات مناس  بي للجراءات ال
بإعادة المعاش     ات التقاعد ي التي ألايت من دون مراعاة األا     وع القانونيي؛ وض     مان امتثاع جميع التدابير  
المقبل ي المتعلق ي ب المع اش              ات التق اع د  ي لمب دأ ع د  التراجع في تمتع المس              تفي دين ب الحقوق اال تص              اد  ي  

لق بالمعاش    ات التقاعد ي  ير القائمي على االش    تراكات ومعاش    ات  واالجتماعيي والثقا،يي، وال س    يما ،يما يتع
 .( 62) وتعزيز التدابير االجتماعيي األخرى، مثل البدع القامل إلعالي لا فاع عا ي؛اإل

وأوا ت لجني حقوق ال فل بتعزيز س ياس ات الحما ي االجتماعيي الق املي لفائدة األ فاع وأس رهم،  -35
بوج    ه خ    اا على   األ ف    اع واألس              ر المعرض              ين للخ ر وال    ذين هم في أمس الح    اج    ي  مع التركيز 

 .( 63) الدعم  لى

 مستوى معيشي الئق  يالحق  -9 

أعرب فريق األمم المتحدة الق ري عن  لقه  لاء المس       تويات المقلقي للفقر وعد  المس       اواة، وحالي   -36
لمعنيي بالحقوق اال تص          اد ي . وأوا          ت اللجني ا( 64) ال وارئ الاذائيي، واس          تمرار ارتفاع معدع الت           خم

واالجتماعيي والثقا،يي باعتماد وتنفيذ اس        تراتيجيي ش        املي و ويلي األجل للحد من الفقر ذات أهداف محددة  
و   ابل  ي لل ي  ا  ونهج    ائم على حقوق اإلنس               ان؛ وض              م  ان التا ي  ي الق               امل  ي للبرامج االجتم  اعي  ي،  

من التدابير للس  ي رة على الزيادات في أس  عار تلو  االس  تحقا ات من يثار الت   خم؛ واعتماد المزيد وحما ي
 .( 65) الخدمات األساسيي

وأعر ت اللجني المعنيي بالحقوق اال تص             اد ي واالجتماعيي والثقا،يي عن أس             فها لعد  االعتراف   -37
. وأوا ت المقررة الخاا ي المعنيي بالحق في الاذاء بان ( 66) الص ري  بالحق في الاذاء وحمايته في الدس تور

لحق في الاذاء، مع وض   ع  على حقوق اإلنس   ان بق   ان ااا   ائماا و ني اا تق   ريعي اا  ت    ع األرجنتين وتعتمد   ار 
بان تمتثل اللتزاماتها القانونيي بدعم الحق في  اا منش رات وخ ا للتنفيذ الفعاع في كل من قي. وأوا ت أ    

اا،   نتاجي اا الاذاء في أو ات األلمات اال تص اد ي الو نيي، وأن تحمي وتعزل الزراعي األس ريي بوا فها نموذج
ستخدا  المفرط لمبيدات اآلفات، وتنفذ المبادئ التوجيهيي ال وعيي  وتحسن ن م المراقبي واإلشراف لتفادي اال

 .( 67) لمن مي األمم المتحدة لا ذ ي والزراعي بقان األنق ي المتصلي بالسياسات الزراعيي الو نيي

ورأت المقررة الخاا ي نفس ها أن من األهميي بم ان أن تكون س ياس ات التاذ ي ش املي، وأن تتناوع  -38
.  ( 68) س  وء التاذ ي، بما في ذلو الس  مني ونق  الماذ ات الدقيقي، وأن تح ى بدعم مالي كافجميع أش   اع 

وأوا  ت لجني حقوق ال فل بمعالجي حاالت س  وء التاذ ي في المقا عات المت   ررة على وجه االس  تعجاع،  
نعدا  األمن وجمع البيانات بص   ورة منهجيي عن األمن الاذائي وتاذ ي األ فاع، لتحديد األس   باب الجذريي ال

. وأش            ار فريق األمم المتحدة الق ري  لى أن  انون التوس            يم البارل  ( 69) الاذائي لا فاع وس            وء التاذ ي
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. وأوا        ت اللجني المعنيي ( 70) ا        در لتعزيز الن م الاذائيي الص        حيي والق        املي والقادرة على الص        مود  د
 .( 71) بالحقوق اال تصاد ي واالجتماعيي والثقا،يي بتثبيا استهلل األ ذ ي والمقرو ات  ير الصحيي

وأوا    ت اللجني المعنيي بالحقوق اال تص    اد ي واالجتماعيي والثقا،يي ب     مان تنفيذ القانون  -39
ماد اللوائ  ذات الص لي؛ واتخاذ خ وات  األس ريي عن  ريق التعجيل باعت   المتعلق بالزراعي  118- 27 ر م 

 .( 72) لتعزيز أمن حيالة األراضي للمجتمعات الزراعيي ذات الحيالات الصايرة والقعوب األاليي

وأعر ت اللجني نفس         ها عن  لقها  لاء الزيادة في عدد المس         تو نات  ير الرس         ميي المفتقرة  لى  -40
. ( 73) دعاءات الموثقي بحدو  عمليات  خلء بالعنل م انيي الحص     وع على الخدمات األس     اس     يي، وإلاء اال

وأوا       ت باعتماد   ار تن يمي ومنس       س       ي بق       ان عمليات اإلخلء، بما في ذلو بروتوكوالت للتدخلت  
العامي؛ وتنفيذ حلوع تتناس      ب مع حجم مق       لي اإلس       ان في البلد، وتعزيز التدابير الراميي  لى  تاحي   ع  

 .( 74) األراضي الح ريي التي تقع في مو ع جيد لمقاريع اإلس ان االجتماعي

 الحق  ي الصحة -10 

أعر ت اللجني المعنيي بالحقوق اال تص             اد ي واالجتماعيي والثقا،يي عن  لقها  لاء تدهور الهياكل  -41
األس  اس  يي الص  حيي في منا ق معيني من األرجنتين، وأوا  ت بتحس  ين الخدمات الص  حيي وض  مان المس  اواة 

 .( 75) في الحصوع على الخدمات الصحيي الجيدة

حقوق ال فل بإجراء اس      تعراض ش      امل لن ا  الرعا ي الص      حيي الو ني لمعالجي وأوا      ت لجني   -42
أوجه التفاوت في الخدمات الص      حيي، ووض      ع معايير و نيي بق      ان جودة الرعا ي من أجل الق       اء على 

 .( 76) االختلفات في الممارسات السريريي بين المقا عات

اعيي والثقا،يي باعتماد ح ر على اإلعلن وأوا      ت اللجني المعنيي بالحقوق اال تص      اد ي واالجتم -43
عن التبغ، وليادة ال      ريبي المفروض     ي على التبغ، واتخاذ تدابير لنق     ر معلومات عن اآلثار الس     لبيي للتبغ  

 .( 77) على الصحي، مع التركيز على حما ي األ فاع والقباب

يزاع  ق  ل االس تجابي  وأعر ت اللجني نفس ها عن  لقها لكون العزع في منس س ات ال ب النفس ي ال -44
. وأعرب فريق األمم المتحدة الق ري عن  لقه  لاء عد  تنفيذ  ( 78) الرئيس         يي للبلد في ميدان الص         حي العقليي

. وأوا  ت اللجني المعنيي بالحقوق اال تص  اد ي واالجتماعيي  ( 79) ش  املا اا  القانون الو ني للص  حي العقليي تنفيذ
ال ب النفس   ي العامي والخاا   ي بن ا  ش   امل ومتكامل ومتعدد والثقا،يي باالس   تعاض   ي عن ن ا  منس   س   ات  

. وأوا      ى ( 80) بالخ ي الو نيي للص      حي العقليي  التخص      ص      ات لخدمات الص      حي العقليي المجتمعيي، عملا 
المقرر الخاا المعني بمس  الي التعذيب بان ترا  د الس  ل ات المختص  ي بص  ورة منهجيي ال روف المعيق  يي 
للمرض     ى المودعين في مس     تق     ةيات األمراض النفس     يي والمنس     س     ات المماثلي وعلجهم، وأن تتخذ جميع 

 .( 81) التدابير الللمي ل مان االمتثاع الكامل التفاقيي حقوق األشخاا ذوي اإلعا ي

وأعر  ت اللجن ي المعني ي ب الحقوق اال تص              اد  ي واالجتم اعي ي والثق ا،ي ي عن  لقه ا  لاء ارتف اع ع دد  -45
واعتبر فريق األمم   .( 82) بو،ي  ات األمه  اتاا  مب  اش              ر اا  ح  االت اإلجه  اض  ير الم  امون، التي ترتبا ارتب  ا    

اا  ل وعي للحمل خ وة هامي جد بق   ان الوا   وع  لى اإلنهاء ا 610-27 ر مالمتحدة الق ري اعتماد القانون 
.  (83) بيد أنها الح ت أنه ظهرت في عدد من الوال ات الق  ائيي ع بات تعترض س بيل االمتثاع  لى األما .

وأوا         ت اللجني المعنيي بالحقوق اال تص         اد ي واالجتماعيي والثقا،يي بإنق         اء الخدمات الللمي ل          مان 
لحمل القص        يرة وال ويلي األجل في جميع أنحاء الوا        وع  لى اإلجهاض، وض        مان توفير وس        ائل منع ا

 .( 84) الو ني اإل ليم
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وأوا      ت لجني حقوق ال فل ب       مان أن   ون التث يل في مجاع الص      حي الجنس      يي واإلنجابيي  -46
من المناهج الدراس         يي اإللزاميي، مع  يلء اهتما  خاا للو ا ي من الحمل المب ر واألمراض المنقولي اا  جزء
؛ وض مان  تاحي المعلومات المتعلقي باس اليب تن يم األس رة ووس ائل منع الحمل الحديثي للمراهقات في  جنس ياا 

 .( 85) أش اع  سهل الواوع  ليها وتحفظ السريي

  ي التعليم الحق -11 

، الحظ فريق األمم المتح    دة الق ري وجود فجوات كبيرة ت بع ع    د  19-خلع ج    ائح    ي كوفي    د -47
التكنولوجيي بين المقا عات و ين الس     يا ات الريةيي والح      ريي، وحس     ب المس     تويات   المس     اواة في التا يي

االجتماعيي اال تص     اد ي لاس     ر المعيق     يي. واعتبر أن من األولويات تحس     ين الفرا التعليميي والمس     ارات  
 .( 86) المدرسيي وجودة التعلم

تعليم  لزامي عالي وأوا        ت لجني حقوق ال فل ب         مان  م انيي حص        وع جميع األ فاع على  -48
الجودة، بما في ذلو تا يي التكاليل  ير المباش       رة ذات الص       لي؛ والتص       دي الرتفاع معدع التس       رب من 
المدار  الثانويي، وال س     يما في التعليم الثانوي، مع مراعاة الحواجز التي تحوع دون الحص     وع على التعليم  

 .( 87) تيجيي لم افحي التنمر والتحرشبسبب عد  المساواة االجتماعيي اال تصاد ي؛ ووضع استرا

وأوات اللجني المعنيي بالحقوق اال تصاد ي واالجتماعيي والثقا،يي بزيادة اإلنفاق االجتماعي على  -49
 .( 88) التعليم؛ ووضع سياسي شاملي للتعليم العا  ت من الحق في تعليم شامل للجميع

بتق  جيع األرجنتين على مواا  لي    ( اليونس   و) وأوا  ت من مي األمم المتحدة للتر يي والعلم والثقافي   -50
الجهود الراميي  لى توفير بيئي تعليميي ش    املي للجميع لفائدة المجتمعات المحليي للق    عوب األا    ليي؛ والن ر 

اا  الحد األدنى لس     ن الزواج، ن ر االس     تثناء الوحيد من   الق      ائي في تعديل القانون المدني العتبار اإلعفاء
 .( 89) للثار ال ارة المحتملي لل ار الحالي على حق الفتيات في التعليم

 الحقوق الثقافية -12 

أوا       ت اللجني المعنيي بالحقوق اال تص       اد ي واالجتماعيي والثقا،يي ب        مان الحفاب على جميع  -51
 .( 90) لاات القعوب األاليي في األرجنتين واستخدامها

وأعر ت اللجني نفس  ها عن  لقها  لاء التركيز الكبير لوس  ائا اإلعل  في أيدي  لي  ليلي، ألن ذلو  -52
 حد من التعدد ي ويعر ل وا        وع الفئات المحرومي والق        عوب األا        ليي  لى التراخي  والتمويل لت وير 

ارة موا ع الترا   وس    ائا اإلعل  الس    معيي البص    ريي. وأوا    ت بتعزيز اإل ار الس    ياس    اتي والمنس    س    ي إلد
الثقافي العالمي، بما في ذلو عن  ريق الن  على المق    اركي الكاملي من جانب الس     ان؛ وتعزيز  م انيي 

 .( 91) واوع الفئات المحرومي  لى وسائا االتصاع

 التنمية والبيئة واألعماق التجارية وحقوق اإلنسان -13 

الخبيرة المس  تقلي المعنيي بدثار الديون الخارجيي للدوع، وما عليها من التزامات ماليي دوليي    تأعر   -53
أخرى ذات ا       لي، في التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنس       ان، وخاا       ي الحقوق اال تص       اد ي واالجتماعيي  

ررة التي تواجهه ا  من اآلث ار الس              لبي ي لالم ات اال تص              اد  ي والم الي ي، وال ديون المتك  والثق ا،ي ي، عن  لقه ا
األرجنتين. وأوا     ت الخبيرة المس     تقلي بإ رار وتنفيذ المبادئ التوجيهيي المتعلقي بتقييمات يثار اإلا     لحات  

 .( 92) اال تصاد ي في حقوق اإلنسان
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وأعر ت اللجني المعنيي بالحقوق اال تصاد ي واالجتماعيي والثقا،يي عن  لقها  لاء خ ا االستالع  -54
للو ود األحفوري  ير التقليدي في األرجنتين، وأوا      ت ب       مان االمتثاع اللتزامات اتفاق   الواس      ع الن اق

باريس. كما ش          جعت الدولي ال رف على الترويج لمص          ادر ال ا ات البديلي والمتجددة، وخف  انبعاثات  
 .( 93)  الات الدفيئي، وتحديد أهداف و نيي ذات منشرات مرجعيي محددة في الزمن

قررة الخاا  ي المعنيي بالحق في الاذاء عن  لقها من اس  تنفاد التر ي وتدهور األراض  ي  وأعر ت الم -55
المرتب ين بإنتاج فوع الص         ويا، ومن تص         نيل من مي األمم المتحدة لا ذ ي والزراعي األرجنتين ض         من  

 .( 94) البلدان التي فقدت مع م الاابات

اعيي والثقا،يي القلق  لاء األثر الس    لبي الذي ويس    اور اللجني المعنيي بالحقوق اال تص    اد ي واالجتم -56
. وأوا     ت ( 95)  م ن أن  حدثه اس     تخدا  أس     اليب محددة الس     تالع النفا والاال  ير التقليديين على البيئي

، بما في ذلو تقييمات لاثر في جميع المقا عات، تس              بقها باعتماد   ار تن يمي للتص              د ع الهيدرولي
 .( 96) مقاورات مع المجتمعات المحليي المعنيي

وأعر ت اللجني نفسها عن بالغ  لقها  لاء تزايد استخدا  مبيدات اآلفات ومبيدات األعقاب ال ارة  -57
ق مل ت بيق المبدأ التحو ي  التي تحتوي على الاليفوس يت في األرجنتين، وأوا ت باعتماد   ار تن يمي   

 .( 97) ،يما يتعلق باستخدا  مبيدات اآلفات ومبيدات األعقاب ال ارة

وأعر ت لجني حقوق ال فل عن  لقها  لاء اآلثار ال            ارة ألنق            ي التعدين في الحفر المفتوحي  -58
الذين  عيق  ون  واس  تخدا  الكيماويات الزراعيي، وال س  يما من جانب أ راف ثالثي، على بيئي وا  حي األ فاع

في المنا ق التي  جري فيها التعدين وإنتاج فوع الص ويا. وأوا ت بتعزيز تنفيذ تدابير تق ريعيي و يرها من 
التدابير الراميي  لى حما ي الص حي البدنيي والعقليي لا فاع، وال س يما أ فاع الق عوب األا ليي، من ال  رر  

ان التقليل  لى أدنى حد من أثر التعدين والكيماويات  ب   ماا  البيئي الذي تس  ببه أ راف ثالثي. وأوا  ت أ     
الزراعيي على المحددات األس  اس  يي للص  حي، مثل الاذاء وميام الق  رب الماموني والن افي الص  حيي، ومس  اءلي  

 .( 98) الكيانات المسنولي وإتاحي سبل انتصاف فعالي لل حا ا

ق اإلنس ان، وخاا ي الحقوق اال تص اد ي  وأوا ت الخبيرة المس تقلي المعنيي بالديون الخارجيي وحقو  -59
واالجتماعيي والثقا،يي، بتعزيز التدابير الراميي  لى ض        مان االتس        اق في جميع مجاالت الس        ياس        ي العامي 

 .( 99) ، مع  يلء اهتما  خاا لدور منسسات األعماع في تحويل موارد الدوليتن يم األعماعوراد سلول 

 محددةحقوق أشخاص محددين أو  ئات   -باء 

 المرأة -1 

أعر  ت اللجن ي المعني ي ب الحقوق اال تص              اد  ي واالجتم اعي ي والثق ا،ي ي عن  لقه ا  لاء خ ورة العنل   -60
. وأش        ار فريق األمم المتحدة الق ري  لى أن حاالت العنل و تل اإلنا  لادت  ( 100) ض        د النس        اء والفتيات
. وحثت اللجني المعنيي بالحقوق اال تص            اد ي واالجتماعيي والثقا،يي األرجنتين ( 101) 19-خلع جائحي كوفيد

على تكييل الن ا  الق ائي مع احتياجات ضحا ا العنل الجنساني؛ وضع بنود محددة في الميزانيي لتقد م  
توفر المس    اعدة القانونيي المتخص    ص    ي المجانيي للنس    اء في جميع أنحاء البلد؛ وإنق    اء ملج  و يوت يمني 

. وأوا    ت لجني حقوق ال فل باس    تحدا  يليات للكق    ل  ( 102) الس     ن المناس    ب للنس    اء ال     حا ا وأ فالهن
المب ر عن العنل واالعتداء الجنس           يين من جانب الوالدين أو األ ارب أو مقدمي الرعا ي واإلبل  عنهما،  

هم، ومقاض       اة الجناة، والتحقيق بق        ل اس       تبا ي في حاالت االس       تالع الجنس       ي لا فاع واالعتداء علي 
 .( 103) وضمان معا بتهم على النحو المناسب في حالي  دانتهم
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وأش  ار فريق األمم المتحدة الق ري  لى  حرال تقد  كبير في مجاع المس  اواة بين الجنس  ين وحقوق   -61
الثقا،يي الراس           خي  . ومع ذلو، ال تزاع هنال ممارس           ات تمييزيي تتعلق بالنماذج ( 104) 2017المرأة منذ عا   

التي ت       ع المرأة في حالي من عد  المس      اواة مع الرجل في مختلل المجاالت وتنثر اا  ومنس      س      ي اا اجتماعي 
 لى التحد ات التي تواجه المق  اركي اا بق   ل خاا على المعرض  ات ألنواع متعددة من التمييز. وأش  ار أ     

 .( 105) السياسيي للمرأة 

اال تص         اد ي واالجتماعيي والثقا،يي بتنفيذ خ ي تكافن الفرا، وأوا         ت اللجني المعنيي بالحقوق  -62
 .( 106) و تعزيز السياسات الراميي  لى التوفيق بين العمل والحياة األسريي لكل من الرجل والمرأة بفاعليي أكبر

وأوا  ى فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أا  ل أفريقي ب   مان توفير الحما ي الكا،يي   -63
ات من أا            ل أفريقي من جميع أش             اع التمييز والعنل وتم ينهن من التمتع بفرا متس            اويي للمنحدر 

 .( 107) للحصوع على العمل والصحي والعدالي

 األطفاق -2 

في بع  المقا عات اا  س   اور لجني حقوق ال فل القلق لكون معدع و،يات الرض   ع ال يزاع مرتفع -64
وإلاء الع دد المتزايد من حاالت االنتح ار واإليذاء الذاتي،   بس              ب ب االفتق ار  لى الرعا ي الص              حي ي الك ا،ي ي؛

. وأوا   ت بتعزيز الجهود الراميي  لى الق    اء على األس   باب  ( 108) س   يما في أوس   اط األ فاع المحتجزين وال
الجذريي لو،يات الرض    ع، وال س    يما داخل أض    عل األس    ر، بما في ذلو األس    ر التي تعيم في المجتمعات 
المحليي للق        عوب األا        ليي والمنا ق النائيي؛ وإجراء تقييم ش        امل لمدى وأس        باب االنتحار بهدف اعتماد 

 .( 109) سياسي و ائيي

أوا        ت اللجني نفس        ها ب         مان ظروف  نس        انيي وكريمي ،يما تبقى من مراكز األ فاع الذين و  -65
 عانون من ا  عو ات س  لوكيي أو اجتماعيي، و إجراء تحقيق ش  امل في أي ادعاءات اعتداء أو س  وء معاملي 

 .( 110) مرتكبي في تلو المراكز

ق باالتص     اع الس     معي البص     ري، وأوا     ت اللجني نفس     ها بالتعجيل باعتماد القانون الجديد المتعل -66
واعتماد تدابير لحما ي األ فاع من المعلومات والمنتجات ال    ارة والمخا ر على اإلنترنت، ومن التص   وير 

باتخاذ تدابير لزيادة فرا حص      وع األ فاع على اا  الس      لبي والتمييز في وس      ائا اإلعل . وأوا      ت أ         
 س    يما بالنس    بي لمن  عيق    ون في منا ق نائيي وريةيي المعلومات المناس    بي، بما في ذلو على اإلنترنت، وال
لس       نهم ودرجي ن        جهم وخلفيتهم الثقا،يي؛ وتوفير اا وأ فاع الق       عوب األا       ليي واأل فاع المهاجرون، وفق

 .( 111) التدريب للقائمين على التواال االجتماعي والصحافيين بقان حقوق ال فل

اء المعلوم ات المح دودة المق دم ي عن أ ف اع  وأوا              ت لجن ي حقوق ال ف ل،  ذ س              اوره ا القلق  ل  -67
 .( 112) القوارع، براد حالي هنالء األ فاع

وأوات اللجني المعنيي بالعماع المهاجرين بتعزيز بناء القدرات في مجاع خدمات حما ي األ فاع   -68
 .( 113) والمراهقين على الصعد الو ني واإل ليمي والبلدي

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

ذوات اإلعا ي  د  في المائي من ال        حا ا من اإلنا   35 س       اور لجني حقوق ال فل القلق لكون   -69
في المائي من العدد اإلجمالي لل    حا ا ذوي   50عانين من نوع من االعتداء الجنس   ي، في حين أن حوالي 

ل واالعتداء  . وأوا ت باس تحدا  يليات للكق ل المب ر عن العن ( 114) اإلعا ي تعرض وا العتداء جنس ي بالقوة



A/HRC/WG.6/42/ARG/2 

11 GE.22-25456 

الجنس    يين من جانب الوالدين أو األ ارب أو مقدمي الرعا ي واإلبل  عنهما، بالتعاون الوثيق مع المن مات  
 .( 115) التي  قودها األ فاع و يرها من المن مات العاملي في مجاع حقوق ال فل

وأوا     ت اللجني نفس     ها ب      مان المس     اواة في حص     وع األ فاع ذوي اإلعا ي على تعليم ش     امل   -70
للجميع جي د النوعي ي في الم دار  الع اد  ي، وإع  اء األولوي ي للتعليم الق              ام ل للجميع على حس              اب  ي داع 

ئمي بين األ فاع في منسسات وفصوع ذوي االحتياجات الخااي؛ واتخاذ تدابير شاملي لمعالجي الفوارق القا
 .( 116) المقا عات في سياق التحوع  لى ن ا  تعليمي شامل للجميع

 الشعوب األصلية واألقليات -4 

أش    ارت المقررة الخاا    ي المعنيي بالحق في الاذاء  لى أن الق    عوب األا    ليي  د فقدت على مر  -71
ء كبيرة من الس              نين ونتيج ي للتوس              ع في األنق                ي الزراعي ي، بم ا في ذل و  نت اج فوع الص              وي ا، أجزا

 .( 117) التقليد ي أراضيها

ويس  اور اللجني المعنيي بالحقوق اال تص  اد ي واالجتماعيي والثقا،يي القلق لعد   نق  اء يليات لتمليو  -72
. وأوا  ت باس  تكماع عمليات ترس  يم الحدود في جميع  ( 118) األراض  ي التي تق  الها الق  عوب األا  ليي تقليد اا 

. ( 119) ألا             لييلمجتمعات المحليي للق             عوب الالمقا عات ومن  س             ندات ملكيي األراض             ي المجتمعيي 
 .( 120) ، الح ت اللجني أنه لم يتم  حرال تقد  كاف في تنفيذ التوايي2021 عا  وفي

وأوا  ت اللجني نفس  ها ب   مان التق  اور مع الق  عوب األا  ليي بص  ورة منهجيي بارض الحص  وع   -73
س     تالع على موافقتها الحرة والمس     بقي والمس     تنيرة على الص     عيدين الو ني واإل ليمي  بل من  امتيالات لل

للبروتوكوالت الموض         وعي والمتفق عليها مع اا وفقاا،  اال تص         ادي لاراض         ي واأل اليم التي تق         الها تقليد  
 .( 121) القعوب األاليي

ورأى فريق األمم المتحدة الق ري أن من ال        روري  حرال تقد  في مس         أراض       ي المجتمعات  -74
للملكيي المجتمعيي و انون للتق   اور المس   بق والحر والمس   تنير،  المحليي للق   عوب األا   ليي وفي تن يم  انون 

بتعزيز يليات التق   اور المس   بق والحر والمس   تنير مع الق   عوب األا   ليي على الص   عيدين الو ني واإل ليمي 
 .( 122) وتركيز التعاون في من قي  ران تقاكو يتناسب والمعايير الدوليي، بما

المنحدرين من أال أفريقي بالخ وات التي اتخذتها األرجنتين وأ ر فريق الخبراء العامل المعني ب  -75
.  ير  ( 123) للعتراف بحالي حقوق اإلنس     ان التاريخيي والمعاا     رة لارجنتينيين المنحدرين من أا     ل أفريقي

ما يواجهون أوجه عد  مس           اواة اا أنه تناهى  لى علمه أن المنحدرين من أا           ل أفريقي في األرجنتين كثير 
دة من التمييز، وخل   لى أن الس       ياس       ات العامي الراميي  لى ض       مان عد  التمييز وحما ي  متعد وأش        االا 

 .( 124) حقوق اإلنسان لارجنتينيين المنحدرين من أال أفريقي  عولها اإلنفاذ الفعاع

والحظ الفريق العامل نفس  ه أن األرجنتينيين المنحدرين من أا  ل أفريقي هم من بين أفقر الفقراء،   -76
. وأوا            ى بتنفيذ  ( 125) وأن التمييز العنص            ري الهي لي  حوع دونهم والتمتع بالمعايير الدوليي الدنيا للتنميي
لمنح  درين من أا               ل  البرن  امج الو ني للمنح  درين من أا               ل أفريقي وخ   ي عم  ل تنفي  ذ العق  د ال  دولي ل

بمعالجي انزواء األرجنتينيين المنحدرين من أال أفريقي عن األن ار من خلع  اا . وأواى أ  ( 126) أفريقي
الترويج لثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم، ومس       اهمتهم في األمي األرجنتينيي، وض       مان تمثيلهم الفعلي 

 .( 127) في الق اع العا 
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 زدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسينالمثليات والمثليون وم -5 

رأت اللجن ي المعني ي ب الحقوق اال تص              اد  ي واالجتم اعي ي والثق ا،ي ي أن ه من المنس              ل ع د  الوف اء   -77
 .( 128) في الق اع العا  لمقا عي بوينس يير اا بالحصي المخصصي لتوظيل األشخاا المتحولين جنسي 

مم المتح  دة الق ري أن الق  انون الو ني لم   افح  ي التمييز  حت  اج  لى  ا              لم،  ورأى فريق األ -78
بتجريم األفعاع التمييزيي القائمي على أس        ا  الميل الجنس        ي والهويي الجنس        انيي، وع س عبء  اا موا        ي 

 .( 129) لل حا ااا  اإلثبات دعم

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -6 

أعر   ت اللجن  ي المعني  ي ب  العم  اع المه  اجرين عن  لقه  ا  لاء التق  ارير التي تفي  د ب  ان مجموع  ات من  -79
، يتعرض              ون للعنل والم                ا ق ي من ج ان ب "(manteros)"العم اع المه اجرين، مث ل الب اع ي المتجولين  

. وأوا         ت بتكثيل الجهود الراميي  لى منع العنل ض         د الفئات ال          عيفي من المهاجرين؛  ( 130) الق         ر ي
وحمايتهم من الجريمي؛ والتحقيق مع الجناة ومقاض         اتهم ومعا بتهم، بمن فيهم أي ش         خ  من مس         نولي 

 .( 131) الدولي يتصرف كقريو

ة موظفي الحدود من أجل وأوات اللجني نفُسها بتن يم حملت توعيي وأنق ي لبناء القدرات لفائد -80
ض             مان  بل  جميع العماع المهاجرين الذين  س             عون  لى دخوع األرجنتين عبر مراكز حدود ي معتمدة 
بق    رط الحص    وع على برهان أو س    جل دخوع، حتى يتم نوا الحقاا من تقد م  لب للحص    وع على تص    ري  

 .( 132)   امي/استي ان

والحظ فريق األمم المتحدة الق ري أن هنال تحد ات تواجه  دماج المهاجرين وملتمس             ي اللجوء   -81
واللجئين، تعزى ،يما تعزى  لى الع بات اإلداريي التي تحوع دون الحص              وع على اس              تحقا ات الحما ي  

 .( 133) االجتماعيي المتاحي للموا نين

برامج تهدف  لى تس    ويي أوض    اع المهاجرين وأوا    ت اللجني المعنيي بالعماع المهاجرين بوض    ع   -82
تندي  لى   ج  اد حلوع  ويل  ي األج  ل تت               من ت  دابير مح  ددة للمه  اجرات اللتي يوج  دن في وض              ع  أو
 .  ( 134)  انوني  ير

وأوا          ت اللجني نفس          ها باتخاذ الخ وات الللمي ل           مان مراعاة األا          وع القانونيي الواجبي  -83
 .( 135) يي والق ائيي على  د  المساواة مع موا ني األرجنتينللمهاجرين في جميع اإلجراءات اإلدار 

وأوا      ت اللجني نفس      ها باتخاذ تدابير محددة ل       مان  م انيي وا      وع جميع العماع المهاجرين  -84
وأفراد أس   رهم  لى ن ا  الرعا ي الص   حيي في البلد، وض   مان  م انيي حص   وع أ فاع العماع المهاجرين على 

 .( 136) ع يبائهم من حي  الهجرةالتعليم، با  الن ر عن وض

مرس و  ال وارئ   2021وأش ادت مفوض يي األمم المتحدة لق نون اللجئين باألرجنتين إللاائها عا   -85
.  ير أنه ا أش              ارت  لى ( 137) ، ال ذي ح د من ال               م ان ات اإلجرائي ي في  جراءات الترحي ل70/2017ر م  
في األرجنتين    د ُ ل  وأن ن   ا  اللجوء    حيز الحم  ا   ي لاش              خ  اا المحت  اجين  لى الحم  ا   ي ال  دولي  ي أن
 .( 138) في التدهور يخذ

وأوا ت مفوض يي اللجئين باعتماد جميع التدابير الللمي ل  مان التنفيذ الكامل والفعاع لاح ا    -86
وال               م ان ات المنص              وا عليه ا في   انون اللجئين في جميع نق اط ال دخوع الح دود  ي، من دون تمييز؛  

س          ان وعد  وض          مان  جراء تدريب موظفي الهجرة ومراقبي الحدود على  انون اللجئين و انون حقوق اإلن 
 .( 139) اإلعادة القسريي



A/HRC/WG.6/42/ARG/2 

13 GE.22-25456 

وأوا    ت لجني حقوق ال فل بوض    ع وتنفيذ س    ياس    ي أو اس    تراتيجيي و نيي تكفل تقد م المس    اعدة  -87
الك ا،ي ي لملتمس              ي اللجوء، بم ا في ذل و الحص              وع على الخ دم ات االجتم اعي ي، واإلدم اج المحلي الفع اع، 

التي تيس              ر حص              وع يب    اء و/أو مق    دمي الرع    ا     ي لا  ف    اع اللجئين على العم    ل والفرا والت    دابير 
 .( 140) للدخل المدرة

 عديمو الجنسية -7 

أش  ادت مفوض  يي اللجئين بس  ن  انون انعدا  الجنس  يي ووض  ع   ار تن يمي ومنس  س  ي يتماش  ى  -88
 .( 141) مع المعايير الدوليي

 عات، في جميع المقااا وأعر ت لجني حقوق ال فل عن  لقها لكون تس    جيل المواليد ليس متجانس      -89
ولكون عدد من الوالدات   ل من دون تس جيل ض من فئات معيني، وال س يما في ا فوف األمهات العال ات 
اا، المراهقات. وأوا  ت بتعزيز التدابير الراميي  لى تق  جيع تعميم تس  جيل المواليد في الو ت المناس  ب ومجان 

اا الخدمات الص    حيي. وأوا    ت أ       وليادة الموارد المخص    ص    ي للس    جلت المدنيي، وتحس    ين التنس    يق مع 
بتكثيل التدابير الراميي  لى ض   مان الوا   وع  لى م اتب التس   جيل أو الوحدات المتنقلي، وال س   يما بالنس   بي 

 .( 142) لمن  عيقون في المنا ق النائيي والريةيي، والمجتمعات المحليي للقعوب األاليي
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