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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته الرابعـة عـشرة يف الفتـرة    ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ  ٥/١حقوق اإلنسان   
عرضـت احلالـة يف     واسُت. ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٢ من
وتـرأس وفـد    . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢جنتني يف اجللسة الثانية، املعقودة يف       األر

واعتمد الفريق العامل التقرير عـن      . األرجنتني خوان مارتن فريسنيده، أمني حقوق اإلنسان      
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٩األرجنتني يف جلسته العاشرة، املعقودة يف 

اجملموعة (جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل       ، اختار   ٢٠١٢مايو  / أيار ٣ويف    -٢
  .أوروغواي والفلبني والنمسا: لتيسري استعراض احلالة يف األرجنتني) الثالثية

 من مرفق قـرار     ٥ وبأحكام الفقرة    ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
  : اض احلالة يف األرجنتني، صدرت الوثائق التالية ألغراض استعر١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان 

ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/14/ARG/1(؛  

جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/14/ARG/2) (ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/14/ARG/3.(  
وأُحيلت إىل األرجنتني عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً سلوفينيا              -٤

وميكـن  . واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا        
  .راض الدوري الشاملاالطالع على هذه األسئلة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستع

   عملية االستعراضمداوالتموجز   -أوالً  

  عرض الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
أدخل حتسينات على إجراءاتـه     قد  أكد أمني حقوق اإلنسان لألرجنتني أن اجمللس          -٥

ويسعى اجمللس مـن    . يف حتليل حالة حقوق اإلنسان يف العامل      الكفاءة  لضمان أقصى قدر من     
 إىل وضع   - كما هو املقصود أيضاً بالنسبة لألرجنتني        -ض الدوري الشامل    خالل االستعرا 

القائمة على سلطة الـسوق     اإلنسان يف املركز، بوصفه صاحب حقوق، وإىل تغيري النماذج          
  . وغياب الدولة ةاملطلق
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 كبلد من خالل مشروع وطين وشعيب حّول هياكل         هيبتهاوقد استعادت األرجنتني      -٦
  . الشاملة للضعيف واحلامية لهالراهنة، قام العملية اإلمنائية لى املساواة، وأجمتمع ال يقوم ع

ما يفسر االلتزام احلايل للدولة     وهو  ،  حديثتنيوعاشت األرجنتني جتربتني مأساويتني       -٧
 الذي عاىن من دولة اإلرهاب الـيت        ،اجملتمعكان  فمن جهة،   . بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   

قيقة احلذاكرة و مصاحلة قوامها ال  عملية  شهد  يات،  ينسانية يف السبعين  ارتكبت جرائم ضد اإل   
ومن جهة أخرى، واجهت األرجنتني مأساة اقتصادية واجتماعية وسياسـية          . راجلْبعدالة و الو

، ويف الوقت نفـسه      الدولة كانت غائبة ألكثر من عقد       ألن ٢٠٠١أزمة عام   جرَّاء نشوب   
بغيـة  يلزم ضبطها   متغريات  جمرد  ُيعترب  فرص العمل   حقوق و الفئات ضعفاً    كان فقدان أكثر  

  . حتقيق النمو االقتصادي
 جهوداً لتعزيز عمليـة     ٢٠٠٨وتبذل األرجنتني، منذ االستعراض األول هلا يف عام           -٨

ويتمثل اهلـدف يف إعـادة   . اتيالعدالة فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية يف السبعين    
اجملتمع األرجنتيين حاضن أصيل ألركان     و.  يوجد أحد فوق القانون    التأكيد على فكرة أنه ال    

 شخصاً، ٣٣١ شخصاً، وأُدين ٩٢٣ُحوكم ، ٢٠٠٥ومنذ عام . الذاكرة، واحلقيقة، والعدالة
وقد مسح هذا   .  حماكمة جارية ومخسة حماكمات أخرى من املقرر عقدها        ١٧وال تزال هناك    

 يف جمال حقوق اإلنسان ميكن تلخيـصه بأنـه          لألرجنتني بتقدمي جدول أعمال أوسع نطاقاً     
  .الكفاح من أجل حتقيق مساواة فعلية

ويفترض . تباع الدميقراطية يف اإلعالم واالتصال أمراً أساسياً      اويف هذا السياق، كان       -٩
حق مـن   حرية التعبري   أن  وسائط اإلعالم السمعية والبصرية     دمات  املتعلق خب القانون اجلديد   

 لوسائط اإلعالم ويف    وتتدخل الدولة لتنظيم وتقييد التركيز االحتكاري     . احلقوق االجتماعية 
وبعـد  . إىل اجملال العام وحرية التعـبري      االجتماعيةالفئات  وصول مجيع   الوقت نفسه ضمان    

ن جامعة على إشارات تلفزيونيـة؛      ومرور ثالث سنوات على إصدار القانون، حصلت مخس       
 ترخيـصاً   ٢٠ حمطة إذاعة للمـدارس؛ و     ١٣٠ت؛ و  حمطة إذاعة للبلديا   ١ ١٥٠وكان هناك   

 الروح، أصـدر    وحتلياً بنفس .  ترخيصاً للكابالت للتعاونيات   ٥٠إذاعياً للشعوب األصلية؛ و   
الكونغرس حكماً بإلغاء جرمية القذف والتشهري يف القانون اجلنائي باالسـتناد إىل املـصاحل              

خاص الذين يعربون عن آرائهـم بـشأن        العامة، مما أدى إىل إلغاء أية إمكانية ملالحقة األش        
  .القضايا العامة

ومل يكن من املمكن إحراز تقدم حنو إضفاء الطابع الـدميقراطي علـى احلقـوق                 -١٠
ونتيجة ذلك، ُخفّـض مـستوى      . مساواة فعلية دون أن تنفذ الدولة سياسات فعالة        وحتقيق
 يف املائة   ٦,٥ إىل نسبة    ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٥٤بني السكان بشكل كبري من نسبة        الفقر

  . يف املائة٢يف املائة إىل  ٢٧؛ يف حني اخنفض مستوى العوز من ٢٠١٢يف عام 
. شجعت احلكومة على استعادة حقوق العمل وشجعت على املفاوضة اجلماعيـة          و  -١١

. وسلمت الدولة بالدين التارخيي الذي تولد بسبب عقود من إمهال أضعف شرائح الـسكان           
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ومت دفع املعاشـات التقاعديـة      .  احلركة -الل إجراءات تتعلق بالتقاعد     وحتقق ذلك من خ   
  .مل يسبق هلا مثيلمالية  مليون شخص من خالل جهود ٢,٥ إىل
وفيما يتعلق باالجتار بالبشر، تقوم الدولة بتنسيق االستراتيجيات الرامية إىل مكافحة             -١٢

 ضحية منذ إنشاء وزارة     ٨٨٩من إنقاذ    االحتاديةفمثالً، متكنت القوات    . اجلرمية عرب الوطنية  
  .٢٠١٠ديسمرب /األمن، يف كانون األول

. وفيما يتعلق حبماية حقوق األطفال واملراهقني، حققت األرجنتني تقـدماً أيـضاً             -١٣
 وفضالً عن ذلك، اعتمدت احلكومة . ينص على أن األطفال هم أصحاب حق ٠٦١فالقانون  

  . عمل األطفال، واملساواة يف السن القانونية للزواجمعايري أخرى مثل متويل التعليم، وحظر
إلمجـايل  ا يف املائة من النـاتج       ٦,٢وألول مرة، يشكل االستثمار يف التعليم نسبة          -١٤

  . حاسوبا مدرسة جديدة ووزع مليون١ ٤٠٠من فقد ُبنيت أكثر . القومي
 إىل العدالـة    الوصـول يف نسق   تغيري  بلتعزيز احلقوق   الفعلية  السياسات  ُتستكمل  و  -١٥
لوصـول إىل   لتيسري ا  مركزاً   ٣٨أُنشئ  وشمل أشكاالً أخرى من العدالة غري القضائية؛        ي بات

  .الدخلة ناطق املنخفضامل، وال سيما يف العدالة
وأبلغ الوفد أنه بعد الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل، اعُتمد قـانون               -١٦

وصدرت بشأنه لوائح مبوجب    نعه وقمعه واستئصاله    ومالعنف ضد املرأة    الشاملة من   احلماية  
ـ ويتصدى هذا القانون بشكل     . مرسوم رئاسي بعد عملية مشاورة موسعة      امل ملوضـوع   ش

نطاق للمشكلة وفقاً ملعايري اتفاقية     الاستجابة واسعة   ويتضمن  العنف القائم على نوع اجلنس      
وجيري الكونغرس حاليـاً    . و بارا القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية بيلم د         

  .مناقشة إلدراج جرمية وأد اإلناث يف القانون اجلنائي
وأشار الوفد إىل قوانني املساواة يف الزواج واهلوية اجلنسانية بوصفها خطوة أساسية              -١٧

حنو حتقيق املساواة ومنح احلقوق اجلماعية للمجموعات اليت تعرضت عرب التاريخ للتمييز على            
ويسمح قانون املساواة يف الزواج بالزواج بني بالغني من نفس اجلنس           . يول اجلنسية أساس امل 

ويكفل قانون اهلوية اجلنسانية لكل مواطن تغيري امسه وإبدال صورته وتغيري           . وبإمكانية التبين 
  .نوع جنسه يف وثائق اهلوية

عترف مببادئ   ت ٢٠١٠وفيما يتعلق بسياسة اهلجرة، فإن الئحة قانون اهلجرة لعام            - ١٨
 مشل األسرة ومشاركة املهاجرين يف إثراء وتعزيز النسيج الثقـايف واالجتمـاعي              ملِّ إعادة

  .لألرجنتني
فقد أصدرت  . إبالغ اجمللس به  أيضاً   تقدم ينبغي    أُحرزوفيما يتعلق مبوضوع الصحة،       -١٩

ـ              شأت األرجنتني لوائح لتنظيم توفري اخلدمات الصحية من جانب جهات فاعلة خاصـة وأن
برناجماً للرعاية الطبية اإللزامية ينص على إعانات إلزامية ال ميكن للجهات الفاعلة اخلاصة أن              

وباملثل، يكفل قانون الصحة العقلية احلقوق املعترف هبا يف صكوك دولية خمتلفـة              . تتجنبها
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 ويف جمـال  . ويقدم إطاراً للسياسة العامة يف هذا اجملال، حيث يدمج املرضـى يف اجملتمـع             
، بـرفض   ٢٠١٢الذي اعتمد يف عام     " الوفاة بكرامة "أخالقيات علم األحياء يسمح قانون      

  . متديد احلياة بصورة غري طبيعية
، الذي  ٦٣٧-٢٦وفيما يتعلّق بالشعوب األصلية، اعتمدت تشريعات منها القانون           -٢٠

، وإنـشاء  ةاألهلييدعو إىل مشاركة الشعوب األصلية يف صياغة مشروع قانون بشأن امللكية      
مكتب حلقوق السكان األصليني، ومنح الصالحيات للدولة لكي تأمر بإعادة الرفَاة البـشرية        

وفيما يتعلّق بأراضي السكان األصليني، وعلى الرغم من مواصلة توسيع نطاق           . إىل جمتمعاهتا 
، قانون للطوارئ يتعلـق     ٢٠١١ديسمرب  /، أعُتمد يف كانون األول    ١٦٠-٢٦تطبيق القانون   

هنا مصدر استراتيجي إ بأن األرض ليست سلعة جتارية بل ويقضي هذا القانون. كية األرضمبل
وباملثل، اّتخذت مبادرة لتضمني الفصل املتعلّق حبقوق       . وال ميكن جتديده وينبغي احملافظة عليه     

 امللكية من مشروع القانون الذي يوحِّد بني اللوائح املدنية والتجارية، عنواناً جديداً يعتـرف             
 التابعة  األهليةمبجتمع السكان األصليني على أنه صاحب احلق الوحيد يف امتالك املمتلكات            

  .للسكان األصليني
ويسلِّم الوفد بأنه على الرغم من املنجزات العديدة، فإن املخاوف املتعلقة حبقـوق               -٢١

شريعات مع املعايري    الت مواءمةفلم تنتِه بعد عملية     . اإلنسان ال تزال قائمة، مثل حالة احملتجزين      
ق ووسائل حتترم حقوق ائواألرجنتني تعمل من أجل وضع وتنفيذ طر. الدولية حلقوق اإلنسان

  .األشخاص احملرومني من احلرية، من خالل التحاور مع اجملتمع املدين
وتأمل الدولة بأن تعلم اجمللس فوراً باعتماد آلية وطنية ملنع التعذيب، وهو ما وافقت                -٢٢

وقد شّجعت األرجنتني مقاطعاهتا أيضاً على إنشاء آلياهتا        . دى الغرف يف الكونغرس   عليه إح 
وأصدرت مقاطعات شاكو، وريو نيغـرو، وتوكومـان ومانـدوزا          . اخلاصة ملنع التعذيب  

تشريعات إلنشاء آليات ملنع التعذيب؛ يف حني تنظر مقاطعات ال بامبا، وبـوينس أيـرس،               
  . قوانني ملنع التعذيبوسانتافيه، ونيوكوين يف مشاريع 

  االستعراضموضوع وردود الدولة جلسة التحاور   -باء  
جلسة التحاور  والتوصيات املبداة أثناء    .  وفداً بيانات  ٥٧، قدَّم   جلسة التحاور أثناء    -٢٣

  .يف الفرع ثانياً من التقرير احلايلُمدرجة 
 الـدوري الـشامل     رحَّبت كوبا بالتقدُّم املُحرز يف تنفيذ توصيات االسـتعراض        و  -٢٤
والحظت التقدُّم املُحرز يف مكافحـة      .  وبالتغيريات اإلجيابية يف اإلطار املعياري     ٢٠٠٨ لعام

التمييز والعنف القائم على نوع اجلنس، وكذلك التدابري املّتخذة لضمان احلق يف الغذاء ويف              
 مـن   وقد بلغت األرجنتني أعلى مـستوى     . نظام شامل للضمان االجتماعي وتغطية صحية     

  .وقدَّمت كوبا توصيات. العمالة يف تارخيها وزادت من امليزانية املخصصة للتعليم
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ورحَّبت بلجيكا بتصديق األرجنتني على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد            -٢٥
. الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وباجلهود املبذولة لتعزيز آليات العدالة االنتقاليـة           

ا تالحظ بلجيكا التطّورات اإلجيابية يف جمال حقوق اإلنسان، تعرب عن قلقهـا لعـدم          وفيم
إزاء تفـّشي   وجود قانون لإلعالم وال هيئة مستقلّة للنظر يف الطلبات املتعلِّقة بـاإلعالم؛ و            

. ، على النحو الذي أشار إليه املقرِّر اخلـاص بالنساء واألطفال االّتجار باألشخاص وال سيما     
  .بلجيكا توصياتوقدَّمت 

واعترفت دولة بوليفيا املتعدِّدة القوميات باإلجنازات اليت حققتها األرجنتني ملكافحة            -٢٦
وضع  تتوىلالتمييز من خالل املؤسسة الوطنية ملكافحة التمييز وكره األجانب والعنصرية اليت            

 ةاألصليالشعوب  وأعربت بوليفيا عن ارتياحها لالعتراف حبقوق       . تدابريالسياسات و الوتعزيز  
من خالل التشريعات واخلدمات القانونية اليت تعاجل التمييز الذي يزيد من حّدتـه الـضعف               
اهليكلي وأوجه القصور املؤسسي يف نظام القضاء، مبا يف ذلك التصّورات العنصرية من جانب  

  .وقدَّمت بوليفيا توصيات. موظفي العدالة
إدماج األجانب، مبا يف ذلك حقـوق العمـل         وسلَّطت الربازيل الضوء على تدابري        -٢٧

 واللوائح املتعلِّقـة    (Patria Grande Programme)  وبرنامج موطن الكبري   والربامج االجتماعية؛ 
والحظت الربازيل أوجه التقدُّم املُحرز يف احلق يف معرفـة احلقيقـة            . بقانون اهلجرة اجلديد  

وشجَّعت الربازيل األرجنتني على    . قروكذلك فيما يتعلق بسياسات األرجنتني للحّد من الف       
  .وقدَّمت الربازيل توصيات. ضمان فّعالية مثل هذه السياسات

 علمـاً   وأحاطتوالحظت بلغاريا التغيريات اإلجيابية يف اإلطار املعياري واملؤسسي           -٢٨
 علمـاً أيـضاً     وأحاطت. ٢٠١٠بوضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان وبرنامج وطين يف عام          

ليت قدَّمها الفريق القطري لألمم املتحدة بأن األرجنتني بـذلت جهـوداً كـبرية              باملالحظة ا 
ملكافحة التمييز ضد املرأة على مجيع املستويات من خالل تعزيز اإلطار التشريعي، وإنـشاء              

  .وقدَّمت بلغاريا توصيات. آليات مؤسسية وتنفيذ سياسات عامة هتدف إىل حتقيق املساواة
 على التشجيع على اللجوء إىل      ٢٠٠٨ألرجنتني وافقت يف عام     والحظت كندا أن ا     -٢٩

وطلبـت إىل   . تدابري بديلة للحبس االحتياطي، وال سيما بالنسبة للمرأة احلامل واألطفـال          
وأعربـت  . األرجنتني أن تقدِّم معلومات عن مثل هذه التدابري وتنفيذها وانتشارها ونتائجها          

 احملاكمات وشجَّعت احلكومة على بذل اجلهـود        كندا عن القلق إزاء أمن وأمان الشهود يف       
  . وقدَّمت كندا توصيات. حلمايتهم

ورحَّبت شيلي بالتقدُّم املُحرز فيما يتعلّق بالظروف يف السجون ومبشاركة املرأة يف              -٣٠
مبرافق اإليواء  على اخلصوص   علماً  أحاطت  و. احلياة السياسية والقضاء على العنف ضد املرأة      

دة تنظيم السجناء يف السجون، ومشاركة املرأة يف جلـان جملـس الـشيوخ              اجلديدة، وإعا 
.  املتعلِّق بـالعنف ضـد املـرأة       ٤٨٥-٢٦ومناصب رئاسة الغرف األدىن، وصدور قانون       



A/HRC/22/4 

GE.12-18688 8 

 بالتصدي لالنتهاكات السابقة حلقوق اإلنسان      ةشيلي األرجنتني على سياستها املتعلِّق     وهّنأت
  .وقدَّمت توصيات. العدالةاليت تستند إىل الذاكرة واحلقيقة و

ورحَّبت الصني باجلهود اهلائلة اليت تبذهلا األرجنتني للنهوض بالعمالة وحتسني الصحة   -٣١
والحظت أن األرجنتني تعلِّق أمهية كبرية على املساواة بني اجلنسني والحظـت أن             . والتعليم

وأعربت الـصني عـن     . ريوضع املرأة يف احلياة السياسية واالقتصادية قد حتّسن إىل حدٍّ كب          
ارتياحها للحماية الفعالة اليت تقدِّمها األرجنتني حلقوق اجملموعات املستضعفة مثل األطفـال            

  .توصيةوقدَّمت الصني . واملعّوقني والشعوب األصلية
وهّنأت كوستاريكا األرجنتني على أوجه التقدُّم الذي أحرزته وعلى التزامها حبقوق             -٣٢

وهّنأت األرجنتني على املستوى العايل لتمثيل املرأة       .  الدوري الشامل  اإلنسان وباالستعراض 
واعترفت بالتطّورات اإلجيابية فيما يتعلق بالذاكرة واحلقيقـة     . يف احلياة السياسية واالقتصادية   

والعدالة املتعلِّقة بإرهاب الدولة خالل الدكتاتورية املاضية وأوجه التقدُّم الرائدة لألرجنتني يف            
وقـدَّمت  . وطالبت مبعلومات عن اآللية الوطنيـة ملنـع التعـذيب         . حقوق اإلنسان جملس  

  .كوستاريكا توصيات
ورحَّبت بيالروس بانضمام األرجنتني إىل صكوك جديدة حلقوق اإلنـسان وألهنـا              -٣٣

. قدَّمت بصورة طوعية تقريراً ملنتصف املّدة عن توصـيات االسـتعراض الـدوري الـشامل              
التمييز ضد الشعوب األصـلية،     : مزمنة يف جمال حقوق اإلنسان منها     والحظت وجود مشاكل    

والعمال املهاجرين، واألشخاص عدميي اجلنسية، وظـروف االحتجـاز الـسّيئة، وحـاالت           
  .وقدَّمت بيالروس توصيات. العديدة؛ واخنفاض عدد التحقيقات يف مثل هذه اجلرائم االختفاء

ملبذولة ملكافحة اإلفـالت مـن العقـاب        وهّنأت قربص األرجنتني على جهودها ا       -٣٤
. ١٩٨٣-١٩٧٦يتعلق بانتهاكات سابقة حلقوق اإلنسان وال سيما يف الفترة بني عامي             فيما

وشكرت قربص األرجنتني على مشاركتها يف تنمية احلق يف معرفة احلقيقة كحـق مـستقل           
دت بتوافق اآلراء، يف    واملشاركة يف تقدمي قرارات بشأن احلق يف معرفة احلقيقة، ومجيعها اعُتم          

  .وقدَّمت قربص توصيات. اجمللس
واعترفت إكوادور باإلجنازات يف جماالت العمل، والضمان االجتماعي، والتعـديالت            -٣٥

وسلَّطت الضوء  . اليت أُدِخلت على نسب املعاشات التقاعدية، وتوفري اخلدمات الصحية للجميع         
واعترفت بـدور   . خّصصة للبىن التحتية للمدارس   على حتسني نظام التعليم وزيادة امليزانيات امل      

ورحَّبت إكوادور بالتقدُّم املُحرز يف الدفاع عن حقوق اإلنـسان          . املرأة على مجيع املستويات   
  .وقدَّمت إكوادور توصيات. للمهاجرين مبا يف ذلك يف اإلطارين التشريعي والتنظيمي

ربوتوكول االختيـاري الثـاين      فرنسا علماً بتصديق الدولة الطرف على ال       وأحاطت  -٣٦
 ،اء عقوبـة اإلعـدام    غملدنية والسياسية واهلادف إىل إل    امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق ا     
ورحَّبت فرنسا باجلهود اليت تبذهلا األرجنتني ملكافحة       . واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
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لها يف جمايل القضاء وإحيـاء      حاالت االختفاء القسري وإدراج ذلك يف القانون اجلنائي؛ وبعم        
الذاكرة؛ وبإرادهتا السياسية إلهناء احملاكمات املتعلِّقة باألعمال الوحشية اليت ارُتكبـت أثنـاء             

وهّنأت األرجنتني على القانون املتعلِّق بالعنف ضد املرأة لكنـها أعربـت            . احلكم الدكتاتوري 
  .وقدَّمت توصيات. جلنس واإلجنابقلقها إزاء القيود املفروضة على احلقوق يف جمايل ا عن
وهنأت أملانيا األرجنتني على استمرار التزامها بضمان أعلى درجات احترام حقوق             -٣٧

والحظت أملانيا مع التقدير جهود األرجنتني املبذولة ملواجهة الدكتاتورية         . اإلنسان يف البالد  
وسـائط اإلعـالم والـصحافة    وقدَّمت أملانيا توصيات منها فيما يتعلق ب . العسكرية السابقة 

  .وكذلك فيما يتعلق بتوصيات قدَّمها املقرِّر اخلاص املعين بالسكن الالئق
وهّنأت اليونان األرجنتني على قانون اهلوية اجلنسانية وعلى تعديل القانون املـدين              -٣٨

، وتساءلت الذي يعزز إىل حدِّ كبري حقوق املثليات واملثليني وثنائيي اجلنس واملتحوِّلني جنسياً       
ورحَّبت اليونان  . عن التدابري األخرى املزمع اّتخاذها ملكافحة التمييز عملياً ضد هذه اجملموعة          

أيضاً بالتدابري املّتخذة للتصدِّي للعنف ضد املرأة واجلهود اإلجيابية املتعلِّقة حبقوق الـشعوب             
  .وقدَّمت اليونان توصيات. األصلية
رجنتني مع النظام الدويل حلقوق اإلنسان وسـلَّطت        واعترفت هندوراس بتعاون األ     -٣٩

وهّنـأت  . الضوء على التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب          
هندوراس األرجنتني على التدابري اليت اّتخذهتا جلعل نظام العدالة اجلنائية لألحداث يتطابق مع             

 املتعلِّق باحلماية الشاملة حلقوق     ٠٦١-٢٦قم  املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وعلى القانون ر      
البنني والبنات واملراهقني واملراهقات وشجَّعت األرجنتني على تعزيز برناجمها ملتابعة تنفيـذ            

  .وقدَّمت هندوراس توصيات. هذه الصكوك
حبقوق األشـخاص ذوي     وهّنأت هنغاريا األرجنتني على التقدُّم املُحرز فيما يتعلق         -٤٠

وأعربت عن القلق إزاء عدم الفصل بـني        . ّنأهتا على حتسني الظروف يف السجون     اإلعاقة وه 
ورحَّبت هنغاريا مبشروع القانون الذي يرسي آلية وطنيـة ملنـع           . أنواع خمتلفة من السجناء   

وطالبـت  . التعذيب وطالبت بتقدمي مزيد من املعلومات واقترحت تقاسم أفضل املمارسات         
 بشأن خفـض حـاالت      ١٩٦١نتني ليست طرفاً يف اتفاقية عام       مبعلومات ملعرفة ملاذا األرج   

  .وقدَّمت هنغاريا توصيات. انعدام اجلنسية
 اهلند علماً بالقوانني الصادرة لـضمان حقـوق املـواطنني وتـشجَّعت             وأحاطت  -٤١

والحظت اهلند بعد أن اعترفت جبهود األرجنتني املبذولة        . باملبادرات املبتكرة يف جمال التعليم    
ز حقوق املرأة، أن من اهلام أيضاً القضاء على اهلوة اليت تفصل بني التـشريعات وبـني                 لتعزي
  .يةوقدَّمت اهلند توص. وهّنأت اهلند األرجنتني على حتسني ظروف السجن. الواقع
وهّنأت إندونيسيا األرجنتني على التصّديق على مجيع الصكوك الدولية حلقـوق             - ٤٢

اليت وجهتها إىل مجيع املكلفني يف إطار اإلجراءات اخلاصة،         وعلى الدعوة املفتوحة      اإلنسان
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ورّحبت إندونيـسيا   . وعلى إبداء التزام قوي حبقوق اإلنسان والتعاون مع اآلليات الدولية         
باجلهود املبذولة ملكافحة التمييز ضد املرأة من خالل تعزيز اإلطار التـشريعي، واألخـذ              

لمساواة؛ وكذلك فيما يتعلّق مبكافحة االّتجـار       بآليات مؤسسية وتنفيذ السياسة العامة ل     
  .وقدَّمت إندونيسيا توصيات. باألشخاص

ورحَّب العراق باملنجزات اليت حققتها األرجنتني لالنـضمام إىل صـكوك دوليـة               -٤٣
متخـضت عـن زيـارات     وبتوجيه دعوة إىل مجيع املكلفني يف إطار اإلجراءات اخلاصة اليت  

للنهوض حبقوق اإلنسان   املتخذة   العراق علماً بالتدابري احملدَّدة      أحاطو. متعدِّدة إىل األرجنتني  
ورحَّـب العـراق    . ومكافحة البطالة وتعزيز الضمان االجتماعي ومن أجل حتسني االقتصاد        

باجلهود املبذولة ملكافحة التمييز والعنصرية وبالتشجيع على مشاركة املرأة يف اّتخاذ القرارات            
  .اق توصياتوقدَّم العر. السياسية

ورحَّبت إيطاليا بالتقدُّم املُحرز يف املالحقات القضائية املتعلِّقة بالدكتاتورية العسكرية            -٤٤
وأشارت إيطاليا إىل املخـاوف بـشأن       . واستطلعت إيطاليا إمكانيات التعاون الثالثي    . السابقة

 يف  ظروف االحتجاز، وال سيما يف املقاطعات، وشّجعت على مواصـلة حتـسني الظـروف             
وفيما يتعلّق مبمارسة العنف من جانب الشرطة املبلَّغ عنه والذي يؤثِّر على األشخاص             . السجون

املستضعفني، طلبت إيطاليا تقدمي معلومات عن ما متّ اّتخاذه من مبادرات للتثقيـف يف جمـال                
  . لبشرحقوق اإلنسان وغريها من املبادرات، وعن التدابري املزمعة لتحسني مكافحة االّتجار با

وهّنأت األردن األرجنتني على جهودها فيما يتعلّق حبقـوق اإلنـسان واحلريـات               -٤٥
. األساسية وعلى سياستها اخلارجية املتعلِّقة بالسلم واألمن والدميقراطية وحقـوق اإلنـسان           

وسلّمت باجلهود الرامية إىل تعزيز اإلطار املؤسسي وإنشاء وكاالت حكومية متعدِّدة واّتخاذ            
  .توصيةوقدَّمت األردن . وشّجعت على مواصلة دعم مثل هذه املبادرات. ات متعدِّدةمبادر
بسياسات املساواة ومكافحة التمييـز       ليبيا علماً بالتقدُّم املُحرز فيما يتعلق      وأحاطت  -٤٦

وهّنأت األرجنتني علـى زيـادة اجلهـود        . العنصري وشّجعت على زيادة مثل هذه اجلهود      
ّتجار بالبشر، وعلى تقدمي معلومات إىل اجلمهور، وتقدمي املـساعدة إىل           املبذولة ملكافحة اال  

  .توصيةوقدَّمت ليبيا . الضحايا ومعاقبة اجلناة
 ماليزيا علماً بالتزام األرجنتني املستمر إزاء حقوق اإلنسان وتصديقها على           وأحاطت  -٤٧

دخلت علـى نظـام    علماً بالتحسينات اليت أُ وأحاطت. مجيع صكوك حقوق اإلنسان تقريباً    
الضمان االجتماعي، وفيما يتعلق باملعاشات التقاعدية، والعمالة، ومتكني املـرأة، وإدمـاج            

واعترفت ماليزيا بأنـه ال تـزال       . األشخاص ذوي اإلعاقة، واألطفال، والتعليم وغري ذلك      
قـدَّمت  و. فيما يتعلّق باالّتجار باألشخاص واالمتثال للصكوك املُصدَّق عليها        حتدِّيات هناك

  .ماليزيا توصيات
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واعترفت املكسيك جبهود األرجنتني املبذولة ملعرفة احلقيقة وإقامة العدل وتوفري ُسبل             -٤٨
االنتصاف فيما يتعلّق باالنتهاكات اليت حدثت أثناء الدكتاتورية السابقة وشّجعت على جتنُّب    

 اعتماد لـوائح تتعلّـق      وهّنأت املكسيك األرجنتني على   . إعادة التجرمي وعلى محاية الشهود    
وأعربت املكسيك عن ثقتها بـأن      . باهلجرة وعلى التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان      

التدابري املّتخذة للقضاء على التمييز ضد املرأة وضد أشخاص من جمموعة املثليات واملثلـيني              
. ألرجنتنيومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، ستعّزز من حقوق اإلنسان يف ا           

  .وقدَّمت املكسيك توصيات
ورحَّب املغرب بالتزام األرجنتني حبقوق اإلنسان وهّنأ األرجنتني على تعاوهنا مـع              -٤٩

هيئات األمم املتحدة وسلّط الضوء على اشتراك األرجنتني يف صياغة قرارات متعدِّدة جمللـس         
السجون وطالب بتقدمي   والحظ املغرب التحسينات اليت أدخلت على نظام        . حقوق اإلنسان 

وهّنأ املغرب األرجنتني على جهودهـا     . مزيد من املعلومات عن برامج اجلنسانية يف السجون       
وقـدَّم  .  املتعلِّق مبكافحة العنف ضد املـرأة      ٤٨٥-٢٦الرامية إىل متثيل املرأة والقانون رقم       

  .املغرب توصيات
 للتشريع املتعلِّق بإنـشاء آليـة       وتوقَّعت هولندا من األرجنتني بأن تضع صيغة هنائية         -٥٠

وهّنأت هولندا األرجنتني على النتائج املُحرزة يف جمال        . وطنية ملنع التعذيب وتنفيذها الفّعال    
 هولندا علماً بالقوانني واللوائح املنفّذة ملكافحة       حتيطوفيما  . مشاركة املرأة يف احلياة السياسية    

اع العام بعدم كفاية مالحقة مرتكيب أفعال العنف        التمييز والعنف ضد املرأة، تشري إىل االنطب      
  .وقدَّمت توصيات. هذه ومعاقبتهم

وهّنأت نيكاراغوا األرجنتني على التقدُّم احملرز يف جمال حقـوق اإلنـسان وعلـى                -٥١
واعترفت نيكاراغوا بالتحسينات الـيت     . التغيريات املعيارية واملؤسسية املتعلِّقة بقضايا احلماية     

وأعربـت  . جل مكافحة التمييز ضد القطاعات الضعيفة، ال سيما متكني املرأة         أُدخلت من أ  
 علماً بالتقارير عن    وأحاطت. نيكاراغوا عن القلق إزاء األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي        

 يف املائة من السكان الريفيني وطالبت بتقدمي مزيد من املعلومات عن ٨٠انعدام السكن لنسبة    
  .توصيةت نيكاراغوا وقدَّم. خطة اإلجناب

وهّنأت األرجنـتني   . وأعربت النرويج عن قلقها إزاء العنف القائم على نوع اجلنس           -٥٢
وأعربت النرويج عن قلقها إزاء حاالت      . على السجل املوّحد لتسجيل حاالت العنف املرتيل      
عـن  وطالبت بتقدمي مزيد من املعلومات      . اإلجهاض غري اآلمن املترّتب على جترمي اإلجهاض      

. مشاركة اجملتمع املدين يف عملية إعداد التقرير املقدم إىل عملية االستعراض الدوري الشامل            
وقدَّمت . وأشارت إىل املخاوف املبلّغ عنها فيما يتعلق بوصول اجلمهور إىل املعلومات العامة           

  .النرويج توصيات
مـم املتحـدة    وذكّر الوفد بأن األرجنتني استخدمت كمعلوماٍت مرجعية قواعد األ          -٥٣

النموذجية الدُّنيا ملعاملة السجناء وقرار جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان عـن املبـادئ      



A/HRC/22/4 

GE.12-18688 12 

فالدولة تطبِّق على احملتجـزين     . واملمارسات احلميدة حلماية األشخاص احملرومني من احلرية      
 احلريـة  نفس سياسات حقوق اإلنسان اليت تطبِّقها على باقي الـسكان، باالسـتناد إىل أن          

والدولة تعمل بالتنسيق مع خمتلف اجلهات على       . الوحيدة اليت ميكن تقييدها هي حرية احلركة      
والدولة تعمل مـع  . حتسني نوعية حياة احملتجزين وأهنا قامت بفتح أبواب السجون إىل العامة 

 جيري  وكذلك متّ تشييد سجون عديدة أو أنه      . منظّمات اجملتمع املدين املختلفة يف هذا اجملال      
كن احلبس يف الـسجون     اتجاوز عدد أم  يويف الوقت الراهن،    . تشييدها للحدِّ من االكتظاظ   

  .على املستوى االحتادي عدد السجناء مما يسمح بإدارة وتصنيف السجناء بشكل أفضل
 يف املائة من األشخاص احملتجزين يستطيعون العمـل         ٧٠وأشار الوفد إىل أن نسبة        -٥٤

 يف املائة يـشتركون يف األنـشطة        ٩٠ئة منهم يتلقّون التعليم وأن نسبة        يف املا  ٦٥وأن نسبة   
  .الثقافية أو الرياضية

وفضالً عن ذلك، وباالستناد إىل القانون اجلديد املتعلِّق بالصحة العقليـة وبرنـامج               -٥٥
"Prisma"          ن بـأمراض   و متّ إغالق وحدات الطب النفسي يف السجون ويتلقّى السجناء املصاب
  .جاً صحيحاً من جانب موظفي الرعاية الصحيةعقلية عال

وفيما يتعلَّق بالتعذيب، وعلى الرغم من أنه مل يتم حىت اآلن إنـشاء آليـة وطنيـة                   -٥٦
للوقاية، فإن سلطات السجون وضعت، بالتعاون مع منظّمات اجملتمع املدين، برامج لألقليات            

 من منظّمات اجملتمع املدين أن جتري       وبإمكان أي منظّمة  . ملنع التعذيب يف املرافق اإلصالحية    
ويكمِّل ذلك تنظيم دورات تدريبية لـصاحل       . حتقيقاً يف مرافق االحتجاز دون إخطار مسبق      

مدراء السجون، تتعلّق باملنع واملعاقبة على التعذيب، على النحو الذي أوصت بـه حمكمـة               
عات الطاولة املـستديرة    وأخرياً، ومن خالل تنظيم اجتما    . حقوق اإلنسان للبلدان األمريكية   

مع اجملتمع املدين، قامت سلطات املؤسسات اإلصالحية أيضاً بصياغة بروتوكوالت بـشأن            
  .منع حاالت العنف يف وحدات البالغني الشباب وكيفية إجراء البحوث

 ٢٠١٠وفيما يتعلَّق بالشعوب األصلية، الحظ الوفد أن التعداد السكاين الوطين لعام              -٥٧
كن تضمَّن السكان األصليني واألشخاص الـذين يعرفـون أنفـسهم بـأهنم             وتعداد املسا 
قرابة مليون شخص من أصل هنـدي        ن هناك أوتبني من النتائج    . من أصل أفريقي   منحدرين

ومسحت النتائج بـصياغة سياسـات انفراديـة       .  شخص من أصل أفريقي    ٧٠ ٠٠٠وقرابة  
  .اجملموعتني لكلتا
احلالية أصدرت قوانني تنفّذ اتفاقية منظّمة العمل الدولية        ن اإلدارة   أوأشار الوفد إىل      -٥٨

 وأشار على سـبيل  ،)١٩٨٩( بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلّة         ١٦٩رقم  
املثال إىل املعيار املتعلِّق بالتعليم املتعدِّد الثقافات بلغتني وترسـيم ختـوم أراضـي الـسكان               

خرية، متّ تقييم أكثر من ثالثة ونصف مليون هكتار ومتّ منع           وبشأن هذه النقطة األ   . األصليني
وباملثل، هناك برامج حمدَّدة للمجتمعات األصلية تنفـذ يف         .  عملية إخالء  ١٤ ٠٠٠حدوث  

  .إطار السياسة العامة إلعمال احلق يف السكن
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ة وأشار الوفد إىل أن مشروع القانون املدين يشمل احلق يف أن حتُرر اهلوية الشخصي               -٥٩
واالسم باللغات األصلية وإىل أنه يتم عن كثب متابعة مواليد األطفال املنـتمني للـشعوب               

  .األصلية
 ١٩وفيما يتعلّق باألطفال واملراهقني يف حالة نزاع مع القانون، يذكِّر الوفد أن املادة           -٦٠

ـ               ع من الئحة القانون، اليت تدمج اتفاقية حقوق الطفل يف تشريعات األرجنتني، تـضم مجي
ويوجـد يف  . املعايري الدولية يف هذا اجملال، وال سيما قواعد هافانا وبيجني والرياض وطوكيو      

األرجنتني أيضاً مكتب احتادي مركزي معين باألطفال واملراهقني يف حالة نزاع مع القـانون              
  .هبدف رفع املستويات يف مجيع اهليئات القضائية يف األرجنتني

 ٥ي اإلعاقة، أوضح التعداد السكاين الـوطين أن نـسبة           وفيما يتعلق باألطفال ذو     -٦١
املائة من األطفال يف األرجنتني يعانون من بعض الصعوبات بشكل دائم؛ حيـث تتلقّـى              يف

.  يف املائة من أولئك األطفال التعليم والعديد منهم ملتحقني بنظام التعليم العـادي             ٨٥نسبة  
ل ثالث مـرات يف حالـة األطفـال ذوي          وإىل جانب ذلك، ازدادت اإلعانة الشاملة للطف      

  .وازدادت املعاشات التقاعدية غري القائمة على دفع االشتراكات أيضاً يف حالة اإلعاقة اإلعاقة
وفيما يتعلَّق بأمني املظامل لألطفال، أوضح الوفد أن هذا املوضـوع ال يـزال قيـد         -٦٢

ه، ضمان محاية الطفل والدفاع      يف الوقت نفس   ،املناقشة يف إطار السلطة التشريعية ولكن يتم      
  .هو جماين وأكّد الوفد أيضاً على أن إصدار أول وثيقة للهوية الوطنية. عنه
وفيما يتعلَّق بالصحة اجلنسية واإلجنابية، أكّد الوفد من جديد على أن الوصول اجملاين       -٦٣

لِّق باإلجهاض   الدليل التقين املتع   خضعفقد  . والشامل إىل موانع احلمل مكفول يف األرجنتني      
لتوضيح احلاالت  للتنقيح والتحديث   الذي ال يعاقب عليه القانون، الذي أعدَّته وزارة الصحة          

ستخدم ا و .اليت ال يكون من الضروري فيها احلصول على أمر من احملكمة إلجراء اإلجهاض            
ا اخلاصـة   أدلته إلعداد   اًمرجعاعتربته  أكثر من نصف املقاطعات األرجنتينية الدليل التقين أو         

 ٢٠١٢ومع ذلك، فإن أهم تطّور حدث يف هذا اجملال هو قرار احملكمة العليا يف عـام                 . هبا
املناقشة القانونية بشأن اإلجهاض الذي يعترب ممارسة ال يعاقب عليها يف القانون            حسم  الذي  

  .وقد اعُتمد هذا احلكم وطُبِّق يف حاالت أخرى. األرجنتيين
ار بالبشر، أشار الوفد إىل وجـود مكتـب وبرنـامج إلنقـاذ             وفيما يتعلَّق باالّتج    -٦٤

  . على التوايل٢٠١٢ وعام ٢٠٠٨ضحايا االّتجار منذ عام  ومساعدة
، أنـشأت   ٢٠١٠وفيما يتعلَّق بالعنف ضد املرأة، وإىل جانب قانون ولوائح عـام              -٦٥

ـ         ٢٠٠٨السلطة القضائية يف عام      وري،  مكتباً لضمان وصول الضحايا إىل القضاء بشكل ف
  .وإعداد بيانات إحصائية

واعترفت ُعمان باهتمام األرجنتني بتنفيذ التوصيات والعمل مـن أجـل احتـرام               -٦٦
  .وقدَّمت ُعمان توصيات. االلتزامات الدولية من خالل التعاون مع مجيع أصحاب املصلحة
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 باكستان علماً بالقوانني والتدابري املؤسسية اجلديـدة يف جمـال حقـوق             وأحاطت  -٦٧
. اإلنسان اليت صدرت خالل السنوات األربع املاضية لتعزيز اهلياكل األساسية حلقوق اإلنسان           

جترمي القذف والتشهري     الذي ينهي  ٥٥١وطالبت بتقدمي مزيد من املعلومات عن القانون رقم         
وأعربت باكستان عن ارتياحها ألوجه التقدُّم املُحـرز يف         . عندما يتعلق ذلك باملصاحل العامة    

وطلبـت  . يز احلقوق االجتماعية والثقافية واالقتصادية وال سيما احلق يف الصحة والتعليم          تعز
. باكستان تقدمي مزيد من املعلومات بشأن قانون خطة الرعاية الـصحية املدفوعـة مـسبقاً           

  .وقدَّمت توصيات
يع وهّنأت فلسطني األرجنتني على التقدُّم الذي أحرزته وعلى التزامها املستمر يف مج             -٦٨

جماالت حقوق اإلنسان ويف مكافحة التمييز ضد املرأة على املستويات الوطنيـة والقطاعيـة              
والبلديات من خالل تعزيز اُألطر املعيارية واآلليات املؤسسية والسياسات العامـة يف جمـال              

فلسطني علماً باحلاجة إىل تعزيز هذه اآلليات ووضـع أدوات          أحاطت  ومع ذلك،   . املساواة
  .وقدَّمت فلسطني توصيات.  جمال املساواةختطيط يف

وسلطت الضوء على   . واعترفت بريو بالتزام األرجنتني بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         -٦٩
زيادة ميزانية التعليم العام واالستثمارات لتوفري املياه الصاحلة للشرب وخدمات اإلصـحاح؛            

 وإنـشاء مركـز     ؛ والقضاء عليه  واعتماد قانون شامل بشأن منع العنف ضد املرأة واملعاقبة        
، لتقدمي املساعدة إىل ضـحايا انتـهاكات حقـوق     ٢٠١١الدكتور فريناندو أولال، يف عام      

  .وقدمت بريو توصيات. اإلنسان
وهنأت الربتغال األرجنتني على التقدم الذي أحرزتـه فيمـا يتعلـق بالتوصـيات                -٧٠

رؤية التزامـات مماثلـة إزاء    والتصديق على صكوك حقوق اإلنسان وأعربت عن رغبتها يف          
وأعربت عن أملها يف أن تواصل احلكومة إيالء األولوية للعمـل           . صكوك القانون اإلنساين  

على سد الفجوة بني التشريعات والواقع فيما يتعلق حبقوق اإلنسان للمـرأة، وأن تعتـرف               
 جمـال   وشجعت على نقل ما أُحزر من تقـدم يف        . باعتماد قانون مكافحة العنف ضد املرأة     

  .وقدمت توصيات. حقوق الطفل إىل املقاطعات
وهنأهتا . ورحبت مجهورية مولدوفا بالتزام األرجنتني بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          -٧١

وهنأت األرجنتني على مكافحة التمييـز ضـد    . على اعتماد خطتها الوطنية حلقوق اإلنسان     
طفال وال سيما العقاب اجلـسدي  املرأة، وعن مساعيها ملكافحة مجيع أشكال التمييز ضد األ        

  .وقدمت توصيات. وكذلك االجتار وال سيما يف املرأة والطفل
وهنأ االحتاد الروسي األرجنتني على النجاح الذي أحرزته يف محاية مجيـع فئـات                -٧٢

واعترفت جبهود حكومة   . حقوق مواطنيها ومحاية القيم الدميقراطية يف جمال حقوق اإلنسان        
مني حقوق الضمان االجتماعي للمواطنني ذوي الدخل املنخفض وكـذلك          األرجنتني يف تأ  

  .وقدمت توصيات. تشجيعها ومحايتها حلقوق املهاجرين واألقليات الوطنية
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 سنغافورة علماً مبعدالت حمو األمية العالية والعمر املتوقـع لألرجنتينـيني            وأحاطت  -٧٣
. ض بنظام الرعايـة الـصحية العـام       يف تعزيز التعليم والنهو   الدؤوبة  بسبب جهود احلكومة    

والحظت سنغافورة أيضاً التقدم احملرز يف متكني املرأة األرجنتينية إىل جانب إصدار قـانون              
شامل لتعزيز احلماية والكشف عن العنف ضد املرأة واخلطوات امللموسة املتخذة للتـصدي             

  .وقدمت توصيات. لالجتار بالبشر، وال سيما ألغراض االستغالل اجلنسي
وهنأت سلوفاكيا األرجنتني على التقدم احملرز يف تعزيـز النـهوض باجليـل األول                -٧٤

وسلوفاكيا ترى أن البحث عن احلقيقة وحتقيق العدالة هو أمر إجيايب         . اإلنسان ومحايته  حلقوق
. فيما يتعلق باالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان أثناء احلكـم العـسكري يف األرجنـتني             

ا بأوجه التقدم احملرز يف التصدي للتمييز ضد املرأة، وال سيما فيما يتعلـق              ورحبت سلوفاكي 
باملشاركة السياسية والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق            

  .وقدمت توصيات. باإلبالغ
ورحبت سلوفانيا بتصديق األرجنتني على مجيع املعاهدات األساسية الدولية حلقـوق             -٧٥
نسان، مبا يف ذلك الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية    اإل

وأشارت إىل التقدم امللحوظ الذي أحرزته األرجنتني يف تنفيذ التوصيات          . واالجتماعية والثقافية 
والحظت تضمني عملية   . احملددة اليت متخضت عن الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل        

ومل تالحظ إحراز تقدم كـبري بالنـسبة        . ابعة االستعراض الدوري الشامل منظور جنساين     مت
وتشجع سلوفينيا األرجنتني على بذل مزيد مـن اجلهـود          . للتوصية املتعلقة بظروف السجون   

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. لضمان تطابق نظام قضاء األحداث مع اتفاقية حقوق الطفل
 بالتقدم الذي أحرزته األرجنتني يف إنشاء آليات مؤسسية،         واعترفت جنوب أفريقيا    -٧٦

وإصدار قوانني حلماية حقوق الشعوب األصلية واألطفال وتعزيز احلماية يف جمال العنف ضد             
وأشارت إىل خماوف جلنة القضاء على التمييز العنصري املتعلقة باستمرار التمييز ضـد             . املرأة

ال تزال هناك حتديات تواجهها األرجنتني لـضمان        و. األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي    
وشجعت جنوب أفريقيا األرجنتني على تعزيز جهودها . املشاورة الفعالة مع الشعوب األصلية

 وتنفيذ آليات تتعلق بضمان احلق يف سكن مالئم، مبـا يف            بالنساء واألطفال ملكافحة االجتار   
  .وقدمت توصيات. ذلك بالنسبة للعمال املهاجرين

وأعربت إسبانيا عن ارتياحها ألن األرجنتني طرف يف مجيع اتفاقيات األمم املتحدة              -٧٧
وهنأت إسبانيا . كذلك االتفاقيات ضمن نظام البلدان األمريكية     و حلقوق اإلنسان ذات الصلة   

األرجنتني على التمسك مببادئ العادلة واحلقيقة والعدالة واعترفت باملستوى الرفيع لتعزيـز            
  .وقدمت توصيات. ق اإلنسان يف األرجنتنيومحاية حقو

 سري النكا علماً بأن األرجنتني سجلت يف السنة املاضية أعلى مـستوى             وأحاطت  -٧٨
واصلة مساعيها حنو تعزيز الضمان االجتمـاعي وحتـسني          ومب ،على اإلطالق تسجله  للعمالة  

م ومبادرات اخلطـة    الزيادة يف األموال املرصودة للتعلي    وأضافت أن   . قطاعيها الصحي والطيب  
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النسب املئوية العاليـة    مع  سري النكا   جتاوبت  و. جديرة بالتنويه أيضاً   الوطنية لألمن الغذائي  
. ناصب سياسية ورحبت باجلهود املبذولة ملكافحة االجتار بالبـشر        مللشغل املرأة األرجنتينية    

  .وقدمت توصيات
نـسان الـصادرة يف     ورحبت سويسرا بزيادة عدد األحكام املتعلقـة حبقـوق اإل           -٧٩

لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء إضفاء الطابع السياسي على النظام القضائي وعدم  . األرجنتني
فعاليته؛ وإزاء احلبس االحتياطي بشكل عشوائي وانتشاره وإزاء ظروف االحتجاز، حيـث            

عـب يف  أُبلغ عن ممارسة التمييز واملعاملة التعـسفية واالعتـداءات والتعـذيب؛ وإزاء التال      
 من القـانون    ٨٦ورحبت بالتوضيح الصادر عن احملكمة العليا للمادة        . اإلحصاءات الرمسية 

  .وقدمت توصيات. اجلنائي املتعلقة باإلجهاض
ورحبت تايلند بالتقدم الذي أحرزته األرجنـتني يف جمـال حتـسني الظـروف يف             -٨٠

قواعد "ت األرجنتني تعترب    السجون، وال سيما فيما يتعلق بالسجينات وتساءلت عما إذا كان         
وسلمت تايلند باجلهود املستمرة اليت تبذهلا األرجنـتني لتعزيـز          . جزءاً من عملها  " بانكوك

وأعربت تايلند عن ارتياحها ألن النـهج الـذي    . ومحاية حقوق مجيع اجملموعات املستضعفة    
شـخاص ذوي   تتبعه األرجنتني يشمل وضع برنامج وطين يف إطار نظام العدالة ملساعدة األ           

  .وقدمت توصيات. اإلعاقة، بعد التصديق على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة
ترينيداد وتوباغو علماً بالتدابري اليت اختذهتا األرجنتني لتعزيز ومحاية حقـوق           أحاطت  و  -٨١

الربوتوكـول االختيـاري   (اإلنسان من قبيل أمور منها التصديق على صكوك حقوق اإلنسان           
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام           الثاين امللحق ب  

واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد الـدويل             
؛ وبتعزيز التعاون مـع اآلليـات الدوليـة         )باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    اخلاص
سيما اإلجراءات اخلاصة؛ وباإلجراء املتعلق بإدخال حتسينات على السكن؛         اإلنسان وال    حلقوق

وزيادة خمصصات التعليم والعلم والتكنولوجيا؛ وأوجه التقـدم احملـرز يف نظـام الـضمان               
  .وقدمت توصيات. االجتماعي؛ وتنفيذ التوصيات السابقة لالستعراض الدوري الشامل

األرجنتني حلماية وتعزيـز حقـوق اإلنـسان        واعترفت تونس باجلهود اليت تبذهلا        -٨٢
سيما تعزيز إطارها التشريعي والتنظيمي والتصديق على الصكوك الدوليـة ذات الـصلة      وال

والتعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك مع املكلفني بواليات يف إطار جملس               
لة لتنفيذ توصـيات الـدورة      تونس علماً جبهود األرجنتني املبذو    وأحاطت  . حقوق اإلنسان 

  .وقدمت توصيات. األوىل لالستعراض الدوري الشامل
ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالقوانني اجلديـدة الـيت              -٨٣

، ودعت جملس الشيوخ ٨٧١-٢٥تكفل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، وبقانون اهلجرة رقم       
تعلق بتنفيذ آلية وطنية مبوجب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة           إىل املوافقة على القانون امل    

. وذكرت أن التقارير تفيد أيضاً بأن العنف ضد املرأة ال يزال يشكل قلقـاً             . مناهضة التعذيب 
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وستستفيد اجلهود اليت تبذهلا األرجنتني يف هذا اجملال، ويف جمال تعزيز محاية حقوق اإلنـسان               
 املعلومات إىل اجملتمع املدين واجلمهور العام وزيـادة متكينـه مـن           بوجه عام، من زيادة إتاحة    

  .وقدمت توصيات. الوصول إليها
وهنأت الواليات املتحدة األمريكية األرجنتني على التقدم الذي أحرزته يف تنفيـذ              -٨٤

ورحبت بإزالة جتـرمي جـرمييت القـذف    . التوصيات اليت قبلتها وعلى اعتماد قوانني متعددة  
وأعربت عن  .  يف بيانات تتعلق بالشؤون العامة وهو ما مثَّل منوذجاً إقليمياً ُيحتذى           والتشهري

وعلى الرغم مـن أن     . قلقها إزاء حالة االحتقان يف الوسط اإلعالمي وتدخل اهليئة التنفيذية         
الواليات املتحدة األمريكية رحبت مبشروع القانون املتعلق مبنع التعذيب، فإهنا أعربت عـن             

وشجعت علـى إدمـاج     . زاء حاالت التعذيب وسوء ظروف االحتجاز املبلغ عنها       قلقها إ 
  .وقدمت توصيات. األشخاص ذوي اإلعاقة يف التشريعات

وسلطت أوروغواي الضوء على تعاون األرجنتني مع نظام حقوق اإلنسان؛ وعلـى           -٨٥
ليـة املتعلقـة    التزامها مبكافحة اإلفالت من العقاب، والتزامها بالتصديق على الصكوك الدو         

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل       (باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
وأحاطت علماً مبشروع القانون املتعلـق      ). اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
نيـة املتعلقـة    وعلى الرغم من اخلطة الوط    . بالعمال املرتليني، الذي ينظر فيه الكونغرس حالياً      

. بالصحة اجلنسية، الحظت أوروغواي أن اإلجهاض هو السبب األساسي للوفيات النفاسية          
  .وقدمت توصيات

وأعربت أوزبكستان عن أملها يف أن تساعد آليات االستعراض الـدوري الـشامل       -٨٦
ت وأعرب. األرجنتني على إجياد حلول للمشاكل املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية         

عن قلق بالغ إزاء استمرار انتشار التمييز القائم على نوع اجلنس وإزاء احلاجـة إىل حـذف                 
وذكرت أن جلنة القضاء على التمييـز       . القوالب النمطية اجلنسانية من مجيع املناهج الدراسية      

ضد املرأة كانت قد أعربت عن قلقها إزاء ظروف العمل غري املتساوية للمـرأة واسـتمرار                
  . وقدمت توصيات. املهينالتمييز 
وذكـرت أن   . ورحبت مجهورية فرتويال البوليفارية بربنامج اهلجرة باتريا جراندي         -٨٧

األرجنتني حتتل املرتبة الثالثة على املستوى العاملي فيما يتعلق بتمثيل املرأة وهي أول دولـة يف            
ويال األرجنتني على إصدار    وهنأت فرت .  يكون متثيل املرأة فيها هبذا املستوى        ةأمريكا الالتيني 
وقد شارك املعدل العايل يف جمال العمالة الذي سجل         .  بشأن العنف املرتيل   ٢٨٥القانون رقم   

. يف العام املاضي يف تعزيز السياسات االجتماعية غري القائمة على االشـتراكات التقاعديـة             
ليت تتيح الوصول الكامل    واألرجنتني يف طريقها إىل إحراز تقدم حنو التغطية الصحية الشاملة ا          

  .وقدمت توصيات. جلميع السكان
وأحاطت اجلزائر علماً بالتزام األرجنتني بتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل            -٨٨

ورحبت بإنشاء مكتب األرجنتني لدعم ضحايا االجتار ومبؤسستها الوطنية ملكافحة التمييـز،    
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ديق األرجنتني على االتفاقية الدولية حلقوق      ورحبت اجلزائر بتص  . وكره األجانب، والعنصرية  
وقـدمت  . العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وعلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة          

  .اجلزائر توصيات
وهنأت أنغوال األرجنتني على التزامها بآلية حقوق اإلنـسان وبالتـصديق علـى               -٨٩

انونيـة الـيت أجرهتـا حكومـة        ورحبت بالتعديالت الق  . الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان   
. األرجنتني يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبالتزامها حنو املساواة اجلنسانية          

  .وشجعت األرجنتني على مواصلة مكافحة التمييز
وأحاطت أرمينيا علماً مع التقدير جبميع التغيريات اجلوهرية اليت أُدخلت على اإلطار              -٩٠

وطين لألرجنتني فيما يتعلق بوصول ضحايا اجلرائم املرتكبـة ضـد البـشرية، إىل     القانوين ال 
ورحبت أرمينيا بإنشاء األرجنتني مؤسسة وطنية ملكافحة التمييز وكره األجانـب           . القضاء

والعنصرية وبالتدابري اليت تتخذها هذه املؤسسة، مبا يف ذلك فيما يتعلـق بقـضايا تعدديـة                
  . توصياتوقدمت أرمينيا. الثقافات

ورحبت أستراليا بتجرمي حاالت االختفاء القسري يف القانون اجلنائي األرجنتـيين،             -٩١
. وبإصدار تشريع حيمي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وباجلهود املبذولة ملكافحة التمييـز           
. وأعربت أستراليا عن قلقها إزاء حريات وسائط اإلعالم وتعرض الـصحفيني لالعتـداءات     

تني على حتسني ظروف االحتجاز وصياغة آلية وطنية ملكافحة التعذيب ويف           وشجعت األرجن 
  .وقدمت توصيات. الوقت نفسه أعربت عن القلق إزاء العنف ضد املرأة

وهنأت النمسا األرجنتني على مواصلة جهودها للتحقيق مع األشـخاص الـذين              -٩٢
وأعربت . حماكمتهم ومعاقبتهم ارتكبوا، أثناء الدكتاتورية العسكرية، جرائم ضد اإلنسانية، و       

عن قلقها إزاء التقارير بشأن الظروف الالإنسانية، والتعذيب أو سوء املعاملـة، يف خمتلـف               
السجون يف املقاطعات ومراكز االحتجاز، وإزاء اإلبالغ عن األعداد الكبرية لألطفال الذين            

مبثابة خطوة هامة حنو    يعيشون دون خط الفقر، وأشارت إىل أن اإلعانة الشاملة لألطفال هي            
  . وقدمت توصيات. األمام للقضاء على الفقر يف صفوف األطفال

وأعربت بنغالديش عن تقديرها للخطوات اليت قطعتها حكومة األرجنتني حنو منـو              -٩٣
متنوع على املستويني االجتماعي واالقتصادي ويف تنفيذ التوصيات املتعلقة حبقوق اإلنـسان            

ومما يشجع بنغالديش بصفة خاصة املؤشرات اإلجيابية فيما يتعلـق          . وإبداء التزامات طوعية  
بالوصول إىل التعليم ودرجة تغطيته، لكنها ُتذكّر باملشاغل اليت أثارهتا اهليئات املنشأة مبوجب             

معاهدات فيما يتعلق بالتمييز ضـد املـرأة وأوجـه التفـاوت يف الوصـول إىل الفـرص                              
ادية وال سيما بالنسبة للمهاجرين وطالبت مبعلومات عن اخلطة الراميـة     االقتص -االجتماعية  

  .إىل التصدي هلذه الشواغل



A/HRC/22/4 

19 GE.12-18688 

، صدرت لوائح تتعلق بالوصـول إىل املعلومـات         ٢٠٠٣وذكر الوفد أنه منذ عام        -٩٤
العامة وأن اإلدارة احلالية أرست ضمانات أكثر من أي وقت مضى، كما هو احلال بالنسبة               

 الذي يكفل وصول أي مواطن إىل املعلومات العامـة أيـاً كانـت              ١١٧٢للمرسوم رقم   
وباإلضافة إىل ذلك هناك مخس لوائح عامة وأن اهليئة التنفيذية ُملزمة بضمان إعالم            . الظروف
فمثالً رفعت الدولة بشكل طوعي السرية عن املعلومات املتعلقة باجلرائم املرتكبـة            . اجلمهور

  . طرية حلقوق اإلنسانضد اإلنسانية واالنتهاكات اخل
. وأشارت وفود متعددة إىل وجود أمناط من التمييز يف األرجنتني ينبغي التغلب عليها         -٩٥

وُتسلم الدولة هبذا الوضع وترى أن مثل هذا التمييز ليس مشكلة سببها الضحية بـل إهنـا                 
والرؤيـة  اإلعـالم   : ولتحسني هذا الوضع، ينبغي توفر ثالثة عناصر      . مشكلة سببها اجملتمع  

واستمع الوفد إىل وفود أخرى ومجع معلومات وتوصيات منها لـصياغة        . واإلجراء السياسي 
سياسات عامة لتحسني حالة املنحدرين من أصل أفريقي واملهاجرين من أمريكـا الالتينيـة              
والشعوب األصلية ومغايري اهلوية اجلنسية واجملموعات األخرى وملكافحة العنف القائم على           

  . سنوع اجلن
وسلّم الوفد بأن حركة حقوق اإلنسان هي أفضل نتيجة متخضت عـن النـسيج                -٩٦

وال تزال هذه احلركة هامة حىت هذا       . االجتماعي األرجنتيين خالل اللحظات الصعبة تارخيياً     
والتقرير الوطين الذي أُعد لعملية االستعراض الدوري الشامل الثاين لألرجنتني يعكس           . اليوم

نظمات غري احلكومية األرجنتينية يف وضع وتصميم وتنفيذ سياسـات عامـة            تعاون مجيع امل  
  . وقوانني تتعلق حبقوق اإلنسان

وشكر الوفد الوفود على التوصيات املقدمة بنية حسنة لتحسني حالة حقوق اإلنسان             -٩٧
  .يف األرجنتني وكذلك على أفضل املمارسات اليت تقامستها وفود أخرى خالل االستعراض

بل أن خيتتم الوفد، أشار، إىل برامج محاية الشهود فيما يتعلق بـضحايا إرهـاب               وق  -٩٨
ورد الوفد أيضاً على بعض املالحظات املتعلقة حبرية التعـبري يف األرجنـتني ورأى أن               . الدولة

أفضل طريقة لقياس مدى القدرة على التعبري حبرية، هي من خالل النظـر إىل الطريقـة الـيت                  
  .عالم يف اإلبالغ عن نتائج االستعراض الدوري الشامل الثاين لألرجنتنيتستخدمها وسائط اإل

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
ستنظر األرجنتني يف التوصيات الواردة أدناه وستقدم ردودها يف وقت مناسـب                        -٩٩

/               آذارال يتجاوز موعد الدورة الثانية والعشرين جمللـس حقـوق اإلنـسان املقـررة يف             
  .٢٠١٣مارس 

__________ 

 .مل ُتحرر االستنتاجات والتوصيات  **  
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التصديق على الربوتوكول االختياري اجلديد التفاقية حقوق الطفل          -١-٩٩
  ؛)الربتغال(

 بـشأن خفـض     ١٩٦١التصديق على اتفاقية عام     /االنضمام إىل   -٢-٩٩
  ؛)الربتغال والعراق وهنغاريا(حاالت انعدام اجلنسية 

ية منظمـة العمـل الدوليـة                  النظر يف إمكانية التصديق على اتفاق       -٣-٩٩
  ؛)أوروغواي (١٨٩رقم 
النظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية اإلطارية ملنظمة الـصحة            -٤-٩٩
  ؛)أوروغواي(ة بشأن مكافحة التبغ العاملي
مواصلة تعزيز القوانني والتشريعات املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان            -٥-٩٩

  ؛)ُعمان(
ية ترمي إىل اعتماد مشروع قانون إلدمـاج        االنتهاء من وضع عمل     -٦-٩٩

  ؛)بريو(جرمية قتل اإلناث يف القانون اجلنائي 
  ؛)سنغافورة(مواصلة حتسني إطارها الداخلي لتمكني املرأة   -٧-٩٩
 نقل التشريعات املتعلقة بالطفل بالكامل إىل مـستوى املقاطعـات           -٨-٩٩

  ؛)الربتغال(والعمل على تنفيذها بالكامل 
ضمان اتساق القوانني على مستوى املقاطعات واملستوى       ة  مواصل  -٩-٩٩

احمللي مع املعايري الدولية لقانون حقوق اإلنسان، وضمان تنفيذها تنفيذاً فعـاالً            
  ؛)جنوب أفريقيا(

النظر يف الطلب املقدم من اجمللس االحتادي لألطفـال واملـراهقني             -١٠-٩٩
 املقاطعات لوضع تدابري غري     واملراهقات واألسرة، لتكييف التشريع اإلجرائي يف     

  ؛)شيلي(احتجازية 
إنشاء وظيفة ألمني مظامل معين حبقوق البنات والبـنني واملـراهقني             -١١-٩٩

االحتاد الروسـي وترينيـداد وتوبـاغو       (واملراهقات وتعيني أمني مظامل لشغلها      
  ؛)١()وهندوراس

__________ 

 : التوصيات كما قُرئت أثناء جلسة التحاور )١(
االنتهاء من عملية إنشاء وظيفة ألمني املظامل معين حبقـوق البنـات والبـنني واملـراهقني واملراهقـات                  

  ؛ )هندوراس(
صلة حتسني النظام التشريعي لألرجنتني هبدف إنشاء مؤسسة أمني املظامل املعين باألطفـال واملـراهقني               موا

  ؛ )االحتاد الروسي(واملراهقات 
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تيـاري  ملنع التعذيب، وفقـاً للربوتوكـول االخ  إنشاء آلية وطنية    -١٢-٩٩
  ؛)الربازيل(ملناهضة التعذيب 

مواصلة جهودها لالنتهاء فوراً من اإلجراءات القانونية إلنشاء آلية           -١٣-٩٩
  ؛)هندوراس(وطنية للوقاية 

التعجيل جبهودها لالنتهاء من عملية إنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب            -١٤-٩٩
  ؛)ونست(وبالتايل التأكيد على ريادهتا اإلقليمية يف هذا اجملال 

إنشاء آلية وطنية لتنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة           -١٥-٩٩
التعذيب مبا يف ذلك من خالل احلصول علـى موافقـة جملـس الـشيوخ يف                                

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (٢٠١٢عام 
ريع إلنشاء آلية ملنـع     الضغوط من أجل إصدار وتنفيذ تش     ممارسة    -١٦-٩٩

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(التعذيب 
مواصلة تنفيذ برامج واختاذ تدابري ترمي إىل ضمان احلق يف الصحة             -١٧-٩٩

  ؛)كوبا(ويف التعليم 
  ؛)كوبا(مواصلة بذل اجلهود إليالء االهتمام ألكثر الفئات احملرومة   -١٨-٩٩
ملستضعفة وال سيما األشـخاص     جتديد جهودها حلماية اجملموعات ا      -١٩-٩٩

  ؛)العراق(ذوي اإلعاقة والنساء واألطفال 
 من األهداف اإلمنائيـة     ٥مواصلة تكثيف جهودها لتحقيق اهلدف        -٢٠-٩٩

  ؛)باكستان(لأللفية 
حنو خطة وطنية ملكافحة      "  بمواصلة التنفيذ الفعال للمبادرة املعروفة        -٢١-٩٩

  ؛)أرمينيا" (التمييز
تعاون مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق اإلنـسان         مواصلة ال   -٢٢-٩٩
  ؛)بيالروس(يتعلق بالتحقيق يف حاالت االختفاء القسري وغري الطوعي  فيما
األخذ بعملية شاملة تشترك فيها فئات واسعة النطاق مـن ممثلـي              -٢٣-٩٩

  ؛)النرويج(اجملتمع املدين عند تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل 
 اآلليات املؤسسية ووضع آليات ختطيط لضمان املساواة بني         تعزيز  -٢٤-٩٩

  ؛)بلغاريا(املرأة والرجل 

__________ 

 ).ترينيداد وتوباغو(تعيني أمني مظامل معين حبقوق الطفل واملراهقني واملراهقات 
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التعجيل باجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املرأة على مجيـع             -٢٥-٩٩
، مبا يف ذلك تعزيز اآلليـات املؤسـسية ووضـع     )مجهورية مولدوفا (املستويات  

  ؛)إندونيسيا(أدوات ختطيط لضمان املساواة 
النظر يف إمكانية إجراء تعديالت على التشريعات هبـدف تعزيـز             -٢٦-٩٩

املساواة بني املرأة والرجل، وكذلك النظر يف موضوع اعتماد تشريع لـضمان            
املساواة يف احلقوق والفرص، مبا يف ذلك يف جمال احلصول على التدريب املهـين            

  ؛)أوزبكستان(
القانون احمللي، عمالً مبالحظة    تعريف التمييز العنصري، كجرمية يف        -٢٧-٩٩

، وتنفيـذ   )ترينيداد وتوبـاغو   (٢٠١٠جلنة القضاء على التمييز العنصري لعام       
توصية جلنة القضاء على التمييز العنصري فيما يتعلق بالتعجيل باجلهود املبذولـة       

  ؛)جنوب أفريقيا(لالعتراف بأهنا دولة متعددة اإلثنيات 
 تدابري جديدة لتعزيز مكافحـة التمييـز                    النظر يف إمكانية اعتماد     -٢٨-٩٩

  ؛)تونس(وال سيما فيما يتعلق باألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي 
مواصلة تنفيذ تدابري لسد أي فجوة موجودة يف محاية األشـخاص             -٢٩-٩٩

  ؛)نيكاراغوا(املنحدرين من أصل أفريقي 
قي يف عملية اسـتعادة  إشراك األرجنتينيني املنحدرين من أصل أفري       -٣٠-٩٩

  ؛)جنوب أفريقيا(الذاكرة التارخيية لألفارقة األرجنتينيني 
مواصلة عملها ملكافحة التمييز ضد اجملموعات املستضعفة وضـد           -٣١-٩٩

مجيع أشكال التمييز، والتشجيع، يف الوقت نفسه، على تطبيق سياسات العمـل            
  ؛)املتعددة القومياتدولة بوليفيا (اإلجيايب للشعوب األصلية واملهاجرين 

مواصلة جهودها للقضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضـد             -٣٢-٩٩
  ؛)الربازيل(الكبار يف السن 

تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وبرامج التـدريب لـصاحل            -٣٣-٩٩
الشرطة وقوات إنفاذ القانون وال سيما العـاملني يف املؤسـسات اإلصـالحية             

  ؛)كوستاريكا(
ضمان التحقيق بشكل شامل وموضوعي يف مجيـع االدعـاءات            -٣٤-٩٩

باستخدام القوة املفرطة والتعذيب واملعاملة القاسية وغريها من أشـكال سـوء            
املعاملة مبا يف ذلك داخل أماكن االحتجاز ويف السجون، من جانـب املكلفـني              
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اف مناسبة  بإنفاذ القانون، وتقدمي اجلناة املزعومني إىل العدالة، وتوفري سبل انتص         
  ؛)٢()بيالروس وتونس وسلوفاكيا والنمسا(للضحايا 

     مواصلة حتسني الظروف يف السجون ومرافق االحتجاز يف البلـد           -٣٥-٩٩
  ؛)أملانيا(وال سيما يف مرافق احلبس االحتياطي 

مواصلة حتسني الظروف يف مجيع الـسجون ومرافـق االحتجـاز             -٣٦-٩٩
، مبا يف ذلك قواعد األمم املتحدة النموذجيـة         لضمان االمتثال للمعايري الدولية   

  ؛)هنغاريا(الدنيا ملعاملة السجناء 
مواصلة جهودها وال سيما فيما يتعلق بالتـصدي لالكتظـاظ يف             -٣٧-٩٩

  ؛)اهلند(السجون والعنف داخل السجون 
مراجعة سري نظام السجون لضمان تطابقه مـع املعـايري الدوليـة            -٣٨-٩٩

عاملة القاسـية أو الالإنـسانية      ذيب وغريه من ضروب امل     منع التع  بوسائل منها 
  ؛)املكسيك(املعاقبة عليه و

  ؛)املغرب(مواصلة جهودها ملكافحة االكتظاظ يف السجون   -٣٩-٩٩
حتسني الظروف يف السجون ومراكز االحتجاز لالمتثال للمعـايري           -٤٠-٩٩

  ؛)سلوفاكيا(الدولية 
تدابري مثل القـضاء علـى      حتسني الظروف يف السجون واعتماد        -٤١-٩٩

  ؛)سلوفينيا(االكتظاظ يف السجون وفقاً للمعايري الدولية 
يف السجون  حتسني الظروف يف نظام السجون ومكافحة االكتظاظ          -٤٢-٩٩

يف جمال حقوق   موظفي السجون   داخل السجون وتعزيز تدريب     املمارس  والعنف  
  ؛)إسبانيا(اإلنسان 

__________ 

 : التوصيات كما قُرئت أثناء جلسة التحاور )٢(
الدعاءات املتعلقة باللجوء إىل التعذيب واملعاملة القاسية يف أماكن االحتجاز لدى الشرطة            التحقيق يف مجيع ا   

  ؛ )بيالروس(ويف السجون وضمان تقدمي اجلناة إىل العدالة 
ضمان إجراء حتقيق شامل وحيادي يف مجيع االدعاءات باستخدام القوة املفرطة من جانب املكلفني بإنفـاذ        

  ؛ )سلوفاكيا(املزعومني إىل العدالة وتوفري سبل انتصاف مالئمة للضحايا القانون، وتقدمي اجلناة 
ضمان أن يتم بصورة منتظمة إجراء حتقيق متعمق وموضوعي يف مجيع االدعاءات بالتعذيب وغـريه مـن                 

  ؛)تونس(أشكال سوء املعاملة وتقدمي اجلناة املزعومني إىل العدالة 
يع االدعاءات بالتعذيب وغريه مـن سـوء املعاملـة أثنـاء            وحيادية يف مج   بصورة شاملة  ضمان التحقيق 

 ).النمسا(االحتجاز، وتقدمي اجلناة املزعومني إىل العدالة 
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 السجناء بـشكل يتطـابق مـع        مواصلة جهودها لضمان معاملة     -٤٣-٩٩
  ؛)سويسرا(القواعد واملعايري الدولية 

لبلـد  الـسجون يف ا مواصلة جهودها حنو حتـسني الظـروف يف      -٤٤-٩٩
  ؛)اجلزائر(

حتسني الظروف يف مجيع السجون وغريها من مرافـق االحتجـاز             -٤٥-٩٩
ذجيـة  لضمان االمتثال للمعايري الدولية مبا يف ذلك قواعد األمم املتحـدة النمو           

الدنيا ملعاملة السجناء والتصدي بفعالية أكثر ملوضوع االكتظـاظ يف الـسجون    
  ؛)النمسا(

            ضحايا العنف املرتيل إىل القـضاء،       للجوءوضع وتنفيذ سياسات      -٤٦-٩٩
الدعم القانوين والنفسي   واسعة النطاق يف جمال     مبا يف ذلك توفري خدمات جمانية       

  ؛)كوستاريكا(وكذلك املأوى 
تنفيذ التشريع املتعلق بالعنف ضد املرأة تنفيـذاً فعـاالً ملكافحـة              -٤٧-٩٩

، والتمييز والعنف اللذين تقـع ضـحيتهما املـرأة          املرأةالقوالب النمطية ضد    
  ؛)فرنسا(

مواصلة وتعزيز جهودها لتحسني التصدي واالسـتجابة ملـشكلة           -٤٨-٩٩
  ؛)٣()املغرب واليونان(العنف املرتيل 

إفالت مرتكيب أفعال العنف     التصور بإمكانية    يل األسباب وراء  حتل  -٤٩-٩٩
 للتغلب علـى هـذه األسـباب        عاملنيأموال و رصد  ومن العقاب   ضد املرأة   

  ؛)هولندا(
زيادة تطوير السجل املوحد لتدوين حاالت تتعلق بالعنف املـرتيل            -٥٠-٩٩

م على نـوع    ضد املرأة إلنشاء جمموعة كاملة لإلحصاءات املتعلقة بالعنف القائ        
  ؛)النرويج(اجلنس يف مجيع أحناء البالد 

اختاذ التدابري لضمان التنفيذ الفعال للتشريع الرامي إىل منع ومعاقبة   -٥١-٩٩
  ؛)فلسطني(العنف ضد املرأة 

مجع وتصنيف بيانات عن العنف ضد املرأة لضمان تقيـيم أفـضل       -٥٢-٩٩
  ؛)فلسطني(لتنفيذ التشريع القابل للتطبيق 

__________ 

    : جلسة التحاورالتوصيات كما قُرئت خالل  )٣(
    ؛)اليونان(تعزيز جهودها لزيادة حتسني التصدي ملوضوع العنف املرتيل 

 ).ملغربا(ملشكلة العنف املرتيل للتصدي مواصلة جهودها 
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مع ونشر بيانات رمسية    هيئة حكومية أو إصدار تكليف هلا جل      إنشاء    -٥٣-٩٩
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى (مجيع حاالت العنف ضد املرأة حلصر موثوق هبا  

  ؛)وآيرلندا الشمالية
ملنع العنف املزمعة وطنية العمل الإيالء األولوية لصياغة وتنفيذ خطة   -٥٤-٩٩

  ؛)الربتغال(ضد املرأة ومعاقبة املعتدين 
مكافحة يف جمال   تعزيز إجراءات والتزامات مجيع اهليئات احلكومية         -٥٥-٩٩

العنف القائم على نوع اجلنس هبدف احلد من عدد الوفيات بسبب هذا النـوع              
  ؛)إسبانيا( العنف نم

إيالء أولوية عليا ملوضوع العنف القائم على نوع اجلنس وضـمان           -٥٦-٩٩
 وإىل نطاق واسع من اخلدمات  ةلضحايا إىل العدال  وضع سياسات لتيسري وصول ا    

  ؛)ترينيداد وتوباغو(اجملانية 
دعم إجراءات مكافحة العنف ضد املرأة ومجيع أشـكال التمييـز             -٥٧-٩٩

  ؛)اجلزائر(
 ومالحقـة   لتشريع املعتمد ملنع العنف ضد املـرأة      الفعال ل دعم  ال  -٥٨-٩٩

  ؛)اسلوفاكي(االجتار بالنساء ملنع ، وكذلك مرتكبيه
مواصلة اختاذ خطوات للتصدي للعنف املرتيل واالجتار بالبشر مـن       -٥٩-٩٩

ـ  خدمات  تقدمي  والتوعية و ثقيف  محالت الت تنظيم  خالل   ضحايا، وكـذلك   إىل ال
  ؛)كندا(اجلناة ملعاقبة ضمان التطبيق الفعال للقانون 

مواصلة إحراز تقدم يف جمال القضاء على العنف ضد املـرأة ويف               -٦٠-٩٩
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(ومنعه  االجتار بالبشر علىلمعاقبة لجلهود بذل ا
إىل العدالة وتقدمي الـدعم      وصولالوضع وتنفيذ سياسات لتيسري       -٦١-٩٩

  ؛)أستراليا(االجتار بالبشر ضحايا ، مبا يف ذلك للنساء ضحايا العنف
            ، املتعلـق باالجتـار باألشـخاص      ٣٦٤-٢٦تعزيز القانون رقم      -٦٢-٩٩

ـ  ةاخلاصة  وال سيما باالستناد إىل توصيات املقرر       باالجتـار باألشـخاص     ة املعني
  ؛)بلجيكا(

التعجيل باجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار باألشـخاص، مبـا يف             -٦٣-٩٩
 باالجتار باألشخاص فيما يتعلق بنتائج      ة املعني ة اخلاص ةذلك تنفيذ توصيات املقرر   

شد فيما يتعلق جبرميـة     أ؛ وكذلك جعل املسؤولية اجلنائية      ٢٠١٠زيارهتا يف عام    
  ؛)بيالروس(االجتار باألشخاص 
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جمـال   يف   اتاملؤسسبني  تنسيق  الدعم وتعزيز تدابريها وسياساهتا و      -٦٤-٩٩
، بالنساء واألطفـال   وال سيما االجتار     ،تنفيذ القانون املتعلق باالجتار باألشخاص    

إكـوادور وإندونيـسيا وليبيـا      (عاقبة عليهـا    بغية منع هذه اجلرمية الدولية وامل     
  ؛)٤()ومجهورية مولدوفا وسنغافورة وماليزيا

لتنسيق على املـستوى الـوطين      يف جمال ا  مواصلة تعزيز جهودها      -٦٥-٩٩
 الـذين تعرضـوا لالجتـار                وإنشاء مرافق وتقدمي خدمات ملساعدة األشخاص       

  ؛)سري النكا(
ف ضد األطفال، مبوجب القانون، مبا يف ذلك        حظر مجيع أنواع العن     -٦٦-٩٩

  ؛)بلغاريا(العقاب اجلسدي يف مجيع األوساط 
زيادة اجلهود ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد األطفال يف مجيـع             -٦٧-٩٩

  ؛)مجهورية مولدوفا(اجملاالت 
تزويد النظام القضائي بأسس لوجستية وإداريـة قويـة لتجنـب             -٦٨-٩٩

راءات واستبدال القضاة وال سيما يف احملاكمـات        حدوث التأخري وتوقف اإلج   
  ؛)سويسرا(اجلارية حلقوق اإلنسان 

 من الدورة األوىل املتعلقـة      ٤زيادة تعزيز جهودها لتنفيذ التوصية        -٦٩-٩٩
  ؛)قربص(حبماية الشهود والضحايا 

مبـا يـشمل    ضمان احلق يف دفاع فعال يف دعـاوى اإلخـالء،             -٧٠-٩٩
  ؛)أملانيا(ون دفع أتعاب حمامٍ ألشخاص الذين ال يستطيعا

 من الـدورة األوىل     ٥زيادة تعزيز جهودها املتعلقة بتنفيذ التوصية         -٧١-٩٩
  ؛)قربص(بشأن منع حدوث تأخريات يف احملاكمات اجلارية حلقوق اإلنسان 

التارخيية حلركة املرتكزات  سياسة حكومية تستند إىل  بلورةمواصلة    -٧٢-٩٩
  ؛)بريو(الذاكرة واحلقيقة والعدالة : ةحقوق اإلنسان األرجنتيني

__________ 

   : جلسة التحاورالتوصيات كما قُرئت أثناء )٤(
 ملكافحة االجتار باألشخاص بغية منع هذه اجلرمية الدولية واملعاقبـة      اتاملؤسسبني  تنسيق  التعزيز سياساهتا و  

    ؛)إكوادور(عليها 
    ؛)إندونيسيا(تعزيز جهودها ملكافحة االجتار باألشخاص 

األشخاص، وتقدمي معلومات عنها، وتوفري املأوى لضحايا االجتـار         مواصلة تعزيز اجلهود ملكافحة االجتار ب     
    ؛)ليبيا(

    ؛)ماليزيا(تكثيف جهودها لتنفيذ القانون املتعلق باالجتار باألشخاص، وال سيما باألطفال والنساء 
    ؛)مجهورية مولدوفا(اختاذ تدابري أكثر فعالية ملكافحة االجتار باألشخاص 

 ).سنغافورة(بالنساء واألطفال جتار بالبشر، وال سيما مواصلة جهودها ملكافحة اال
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مواصلة اجلهود لتقدمي مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية إىل العدالـة            -٧٣-٩٩
  ؛)أرمينيا(

 مـع   ،اعتماد التدابري الالزمة لضمان وجود سجل شامل للمواليد         -٧٤-٩٩
  ؛)املكسيك(التركيز بصفة خاصة على البنني والبنات من السكان األصليني 

صلة تعزيز التدابري الرامية إىل ضمان حصول األطفـال باجملـان           وا  -٧٥-٩٩
  ؛)أوروغواي(على القْيد يف سجل املواليد 

 مزيد من االهتمام للتدابري الرامية إىل تعزيز احلوار فيما بـني            إيالء  -٧٦-٩٩
األديان ومنع مجيع أشكال التمييز وكذلك ضمان متكني املواطنني مـن العـيش             

  ؛)سياالحتاد الرو(بأمان 
إصدار تشريع شامل بشأن الوصول إىل املعلومات العامة واعتماد           -٧٧-٩٩

  ؛)بلجيكا(قانون شامل لألجهزة الثالثة للسلطة 
تنفيذ تدابري تشريعية تتعلق بالوصول إىل املعلومات وإنشاء آليات           -٧٨-٩٩

  ؛)كندا(لتيسري وصول اجلمهور وفقاً ألفضل املمارسات 
 ينظم الوصول إىل املعلومـات العامـة وفقـاً          إصدار قانون جديد    -٧٩-٩٩

  ؛)سويسرا(للمعايري الدولية 
اختاذ اخلطوات لتحسني الوصول إىل املعلومات العامة من خـالل            -٨٠-٩٩

إنشاء هيئة مستقلة وقائمة بذاهتا لضمان الوصول الفوري والفعال إىل املعلومات           
  ؛)النرويج(العامة وفقاً للمعايري الدولية 

ن االحترام الكامل يف مجيع األوقات حلرية التعـبري وحريـة           ضما  -٨١-٩٩
  ؛)أملانيا(الصحافة 

تعزيز إجراءات الدفاع عن حرية التعبري وتعددية وسائط اإلعـالم            -٨٢-٩٩
  ؛)إسبانيا(

احترام وتنفيذ قرارات احملكمة العليا بشأن مواد قـانون وسـائط             -٨٣-٩٩
  ؛)حدة األمريكيةالواليات املت(اإلعالم اليت مل ُيحسم فيها 

  ؛)أستراليا(اختاذ مزيد من التدابري لضمان محاية الصحفيني   -٨٤-٩٩
مواصلة تعزيز اإلجراءات الرامية إىل القضاء على الفقر وتعزيـز            -٨٥-٩٩

السياسات الرامية إىل ضمان املساواة يف توزيع الثـروة والوصـول إىل الرفـاه        
  ؛)رإكوادو(االقتصادي واالجتماعي جلميع السكان 
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نشر أفضل ممارساهتا للحد من الفقر ومكافحة االستبعاد االجتماعي   -٨٦-٩٩
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(

يف القـانون   " إعانة الطفل الشاملة  "إدماج نظام احلماية االجتماعية       -٨٧-٩٩
ومتديد نطاقها ليشمل أطفال اجملموعات املهمشة مبن فـيهم أطفـال العمـال             

  ؛)النمسا(الوالدين احملرومني من احلرية املهاجرين وأطفال 
اعتماد تدابري لضمان زيادة فعالية تنفيذ أحكام التشريعات الوطنية           -٨٨-٩٩

املتعلقة بالعمل لسد الفجوة يف األجور وزيادة مؤشـرات توظيـف النـساء يف           
  ؛)أوزبكستان(وظائف يف القطاعات غري التقليدية 

  ؛)فرنسا( اجلنسية واإلجنابية  االعتراف الكامل باحلقوقضمان  -٨٩-٩٩
تنفيذ تدابري مناسبة فيما يتعلق بقرار احملكمة العليا يف األرجنـتني             -٩٠-٩٩

 واملتعلق حبصول ضحايا االغتـصاب مـن        ٢٠١٢مارس  / آذار ١٢الصادر يف   
  ؛)أملانيا(اإلناث بصورة فعلية على إجهاض آمن وقانوين 

 مجيع أحناء البالد وفقاً     ضمان احلق يف اإلجهاض بعد االغتصاب يف        -٩١-٩٩
  ؛)النرويج(للحكم األخري الصادر عن احملكمة العليا االحتادية عن هذا املوضوع 

األخذ بتدابري تشريعية وغريها من التدابري للحد مـن الوفيـات             -٩٢-٩٩
  ؛)هولندا(النفاسية والوفيات النامجة عن حاالت اإلجهاض غري اآلمن 

ىل احلد من معدالت الوفيات النفاسية مـع        تعزيز اجلهود الرامية إ     -٩٣-٩٩
إيالء اهتمام خاص للحد من عدد الوفيات بـسبب اإلجهـاض غـري اآلمـن               

  ؛)النرويج(
زيادة تعزيز السياسات واعتماد تدابري لضمان حصول املرأة علـى            -٩٤-٩٩

  ؛)سلوفينيا(منتجات وخدمات الصحة اإلجنابية 
ن للدليل الـتقين للعـالج      ضمان التنفيذ الفعال بأسرع وقت ممك       -٩٥-٩٩

الشامل حلاالت اإلجهاض اليت ال يعاقب عليها مبوجب القانون، على املـستوى            
  ؛ )سويسرا(الوطين لضمان اإلجهاض القانوين من الناحية العملية 

تعزيز االستفادة من األحكام القانونية واإلدارية القائمة اليت تكفل           -٩٦-٩٩
سني محاية حقوق املرأة، مبا يف ذلك الوقايـة         الصحة اجلنسية واإلجنابية، هبدف حت    

  ؛)أوروغواي(من الوفيات النفاسية 
مواصلة إيالء اهتمام كبري للتعليم وإجياد حل فعال ملشكلة تسرب            -٩٧-٩٩

  ؛)الصني(األطفال من املدارس، بغية ضمان حقهم يف التعليم 
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وي مواصلة تعزيز تدابريها الداخلية فيما يتعلـق باألشـخاص ذ           -٩٨-٩٩
اإلعاقة وفقاً اللتزاماهتا الدولية مبوجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           

  ؛)ماليزيا(
تعزيز التكامل بني اهليئات احلكومية لتعزيز قدرات املؤسسات اليت           -٩٩-٩٩

  ؛)ُعمان(تتصدى الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة 
جلديـد  ضمان عدم السماح مبوجب القانون املدين والتجـاري ا          -١٠٠-٩٩

  ؛)سلوفاكيا(األشخاص ذوي اإلعاقة من األهلية القانونية  حبرمان
اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز زيادة إدماج األشخاص ذوي اإلعاقـة        -١٠١-٩٩

  ؛)إسبانيا(يف جمايل التعليم والعمل 
ضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة باحلق يف الوصول إىل العدالة،            -١٠٢-٩٩

 من الوصول إىل إجراءات قانونية مبسطة لإلبالغ عن حاالت مبا يف ذلك متكينهم
التمييز وكذلك إىل سبل انتصاف عندما ُحيرمون من حقهم بعد تقـدمي طلبـات    
معقولة؛ وضمان أن يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة الفكرية أو النفـسية مـن             

  ؛)تايلند(التصرف كشهود يف طلباهتم 
ضمان أن تشمل الـنظم التعليميـة       النظر يف اعتماد تشريع حمدد ل       -١٠٣-٩٩

  ؛)األردن(وكذلك الصحية األطفال ذوي اإلعاقة 
اختاذ مزيد من اخلطوات لضمان مراعاة األطفال ذوي اإلعاقة عند            -١٠٤-٩٩

صياغة نظام التعليم وخطط التأمني الصحي، وكذلك اختاذ مجيع التدابري الالزمة           
  ؛)تايلند(األطفال ذوي اإلعاقة لضمان تنفيذ التشريعات اليت تقدم اخلدمات إىل 

وضع وتعزيز برامج للسماح لألشخاص ذوي اإلعاقة بالوصول إىل           -١٠٥-٩٩
الواليـات  (العمل والتعليم والنقل واألماكن العامة، وكذلك محايتهم من العنف          

  ؛)املتحدة األمريكية
مواصلة وضع برامج تتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي            -١٠٦-٩٩

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية (اإلعاقة
تنفيذ اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة والربوتوكـول        -١٠٧-٩٩

  ؛)أرمينيا(االختياري امللحق هبا تنفيذاً فعاالً 
مواصلة جهودها بشكل منتظم فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية           -١٠٨-٩٩

  ؛)اليونان(
مبشاركة ومشاورة الـشعوب    مواصلة اجلهود الرامية إىل التعجيل        -١٠٩-٩٩

  ؛)بريو(األصلية بشأن السياسات العامة اليت تؤثر فيها 
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التعجيل مبنح سند ملكية األراضي األهلية إىل جمتمعات الـسكان            -١١٠-٩٩
  ؛)جنوب أفريقيا(األصليني والنظر يف تعويض مناسب يف هذا الصدد 

ـ    حتسني حالة األقليات األصلية، وال      -١١١-٩٩ ق بـاحلق يف    سيما فيما يتعل
امللكية والوصول إىل السكن واحلق يف املشاركة والتعلـيم املتعـدد الثقافـات             

  ؛)إسبانيا(
تعزيز إدماج الشعوب األصلية واملهاجرين ومنح هـذه الفئـات            -١١٢-٩٩

  ؛)ُعمان(حقوقاً أكثر 
مواصلة ضمان االحترام الكامل حلقـوق اإلنـسان للمهـاجرين            -١١٣-٩٩

نفسهم يف أوضاع اجتماعية اقتصادية ضعيفة للغاية تزيد        وأسرهم، الذين جيدون أ   
مجهوريـة بوليفيـا املتعـددة      (من تفاقمها أمور منها تقييد حقوقهم يف املواطنة         

  ؛)القوميات
 وملتمسي اللجوء يف اجملتمع     ضمان اعتماد تدابري الندماج الالجئني      -١١٤-٩٩

  ؛)بيالروس(بشكل يتماشى بالكامل مع املعايري الدولية 
مراجعة احلد األدىن املطلوب لإلقامة القانونية للمهاجرين للـتمكن          -١١٥-٩٩

من احلصول على معاشات تقاعدية للمعوقني أو املسنني ولكي يستفيد أطفـاهلم            
  ؛)املكسيك(من برنامج إعانة الطفل الشاملة 

 للقضاء على القوالب النمطية التمييزية ضد       ةاعتماد تدابري استباقي    -١١٦-٩٩
 املهاجرين وأفراد أسرهم، يف اخلطاب الـسياسي وكـذلك يف وسـائط             العمال

اإلعالم؛ على النحو الذي أوصت به اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمـال             
  ؛)باكستان(املهاجرين وأفراد أسرهم 

مواصلة إحراز تقدم فيما يتعلق بالتدابري املتخذة ملنع التمييز ضـد             -١١٧-٩٩
  ؛)ويال البوليفاريةمجهورية فرت(املهاجرين 

  ؛)أرمينيا( لتنفيذ اللوائح املتعلقة باهلجرة جهودهاتعزيز   -١١٨-٩٩
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٠٠

وال ينبغي أن يفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .امل بكاملهبتأييد الفريق الع



A/HRC/22/4 

31 GE.12-18688 

  املرفق

[English only] 

  تشكيلة الوفد    
The delegation of Argentina was headed by Mr. Martin Fresneda, Secretary of 

Human Rights of Argentina, Ministry of Justice and Human Rights: 

• H.E. Alberto D’Alotto, Ambassador, Permanent Representative in Geneva; 

• Mr. Federico Villegas Beltran, Minister, Director General for Human Rights, 
Ministry of Foreign Affairs; 

• Ms. Andrea Gualde, National Director for Legal Affairs, Secretariat of Human 
Rights, Ministry of Justice and Human Rights; 

• Mr. Mariano Luongo, National Director of Management and Institutional 
Development of the Secretariat for Children, Adolescent and Family, Ministry of 
Social Development; 

• Mr. Victor Hortel, Director of the Federal Penitentiary Service; 

• Mr. Daniel Fernandez, President of the National Institute of Indigenous Affairs, 
Ministry of Social Affairs; 

• Mr. Raul Pelaez, Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission 
in Geneva; 

• Mr. Gonzalo Jordan, Secretary of Embassy, Permanent Mission in Geneva; 

• Ms. Valeria Drocco Rabaglia, Secretary of Embassy, Permanent Mission in 
Geneva; 

• Ms. Rosario Alvarez Garriga, Advisor of the Secretariat for Human Rights, 
Ministry of Justice and Human Rights; 

• Ms. Anabel Beatriz Alfonsin Cano, Advisor of the General Directorate for Human 
Rights, Ministry of Foreign Affairs. 

        


