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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   األوىلالدورة
      ٢٠٠٨      أبريل  /       نيسان  ١٨-  ٧      جنيف، 

       ً وفقا  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،جتميع للمعلومات أعدته
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

  *األرجنتني

                                                                                                                هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبـا يف                    
  .                                                         يف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الـصلة                                  ة من الدولة املعنية، و    ـ          ات املقدم ـ             ات والتعليق ـ           ذلك املالحظ 

                    ما يرد منها يف       غري                                                                                                       وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان                 
  ُ      وذُكـرت    .          اإلنسان       ّ                                                     وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقوق          .                                        التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية    

                           وترية االستعراض يف اجلولـة         أن               وبالنظر إىل     .                                                                          بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          
        ويف حال    .     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١                                                              ً                 األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي             

           وملا كـان     .     ُ                  ً                                                              ة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة                                     عدم وجود معلومات حديث   
                                                                                                                 هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومـات أو إىل التركيـز       

                                                 أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات  /      ة ما و                   ُ                                    بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهد       
   .                   الدولية حلقوق اإلنسان

                ــــــــــــــ

ـ                  *   ـ  ـ                                                                                               مل يتحقق حمررو النصوص يف األمم املتحدة من صحة املعلومات واملراجع الواردة يف هذه الوثيق   ل ـ        ة قب
    .              تقدميها للترمجة
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   املعلومات األساسية واإلطار-     ًأوال 
  )١(طاق االلتزامات الدولية ن- ألف 

  املعاهدات العاملية األساسية
  التحفظات/اإلعالنات  تاريخ التصديق  )٢(حلقوق اإلنسان

االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

                                           االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
                التمييز العنصري

     نعم   ):   ١٤      املادة  (             شكاوى األفراد   ال يوجد      ١٩٦٨       أكتوبر  /            تشرين األول ٢

                                      العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
                      واالجتماعية والثقافية 

  --  )٣(نعم      ١٩٨٦      أغسطس  /    آب ٨

                                       العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
           والسياسية

      املادة  (                              الشكاوى املتبادلة بني الدول       ١٥املادة       ١٩٨٦      يونيه  /        حزيران ٨
     نعم   ):   ٤١

     هـد                                  الربوتوكول االختيـاري األول للع    
                                    الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  --  ال يوجد      ١٩٨٦      أغسطس  /    آب ٨

                                            اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
          ضد املرأة

  --  ٢٩املادة       ١٩٨٥      يوليه  /     متوز  ١٥

                                       الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء     
                                على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

     نعم   ):  ٢      املادة  (    راد          شكاوى األف  )٤(نعم      ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٠

                                         اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن        
                                            ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو        

                      الالإنسانية أو املهينة

      املادة  (                              الشكاوى املتبادلة بني الدول       )٥(نعم      ١٩٨٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٤
     نعم   ):   ٢١

     نعم   ):   ٢٢      املادة  (             شكاوى األفراد 

    نعم   ):   ٢٨      املادة  (                إجراءات التحقيق 

                                  وكول االختياري التفاقية مناهـضة          الربوت
                                       التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو       

                                         العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  --  ال يوجد      ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٥

  --  ٣٨ و٢٤ و٢١ و١املواد       ١٩٩٠      ديسمرب  /            كانون األول ٤                    اتفاقية حقوق الطفل

                                     الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
                                    ل املتعلـق باشـتراك األطفـال يف            الطف

                الرتاعات املسلحة

    )٦(نعم      ٢٠٠٢      سبتمرب  /       أيلول  ١٠

                                     الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
                                           الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

                                واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  --  ٧ و٣ و٢املواد    ٣   ٢٠٠      سبتمرب  /       أيلول  ٢٥
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         ق مجيـع                                  االتفاقية الدولية حلماية حقـو    
                              العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

                                 الشكاوى املتبادلـة بـني الـدول      ٩٢املادة       ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ٢٣
   ال   ):   ٧٦       املادة (

   ال   ):   ٧٧      املادة  (             شكاوى األفراد 

                                        االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص      
                   من االختفاء القسري

ــانون األول  ١٤ ــسمرب  /              ك         دي
٢٠٠٧      

   ال   ):   ٣١      املادة  (             شكاوى األفراد   -

                                 الشكاوى املتبادلـة بـني الـدول    
   ال   ):   ٣٢      املادة  (

     عليه    ع   ي     التوق   مت   (                                                                           الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية            :                                       ً           املعاهدات األساسية اليت ليست األرجنتني طرفاً فيها      
    ).    ٢٠٠٧                      مت التوقيع عليهما فقط،  (                      وبروتوكوهلا االختياري CPD  ؛  ) ٦   ٢٠٠     فقط، 

  
                             التصديق أو االنضمام أو اخلالفة        )٧ (                              صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

                                          اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة       
                واملعاقبة عليها

     نعم    

ــة ــا األساســي للمحكم ــام روم                                  نظ
                 اجلنائية الدولية

     نعم    

     نعم       )٨ (               بروتوكول بالريمو

      ١٩٦١       ية عام                    نعم، باستثناء اتفاق       )٩ (                    الالجئون وعدميو اجلنسية

ــة    ــف املؤرخ ــات جني     ١٢                             اتفاقي
                والربوتوكــوالن     ١٩٤٩        أغــسطس  /  آب

   )١٠ (                   اإلضافيان امللحقان هبا

                               نعم، باستثناء الربوتوكول الثالث    

                                       االتفاقيات األساسـية ملنظمـة العمـل       
   )١١ (       الدولية

     نعم    

                      منظمة األمم املتحـدة     (                   اتفاقية اليونسكو   
     يف                 ملكافحة التمييز   )                          للتربية والعلم والثقافة  

             جمال التعليم

     نعم    
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                                                                                                 رحبت جلنة مناهضة التعذيب مبصادقة األرجنتني على نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف          - ١
                        ورحبت جلنة حقوق الطفل      .  )١٢ (                                                                ، ومبصادقتها على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب           ٢٠٠١       فرباير   /    شباط

   . )١٣ (                                                                     ول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة                          مبصادقة األرجنتني على الربوتوك

ّ                                                 وأعربت جلنة حقوق الطفل جمدداً عّما يساورها من قلق بشأن التحفظات اليت               -  ٢                     دهتا حكومة األرجنتني     أب                          ً  
       ً              ظات بناًء على ضرورة    ُ            وأُبديت التحف   .     منها  )  ه ( و  )  د ( و  )  ج ( و  )  ب (  ٢١        باملادة        بصدد                              مصادقتها على االتفاقية        عند

                        وأوصت جلنة حقوق الطفل      .                                                   ً                                وضع آلية صارمة لالعتماد املشترك فيما بني البلدان منعاً لالجتار باألطفال وبيعهم           
   . )١٤ (       سحبها  ية                                         الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف التحفظات بغ

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء 

            ُ                        من الدستور ُتقر بإضفاء طـابع         ٧٥          ن املادة                  قد أفادت أ       كومة         أن احل      ٢٠٠٤                                   ورد يف مذكرة أعدهتا األمانة عام         - ٣
                                                                        كما ورد فيها أن احملاكم احمللية تكفل الوفاء مبا تتعهد الدولة بـه               .                                                    دستوري على الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان      

      رقابة  (                  ستعراض الدستوري                                                          وفيما يتعلق بالقواعد التنظيمية، مثة إجراء بشأن اال         .             حقوق اإلنسان       بشأن                       من التزامات دولية    
ّ          ، قضت احملكمة العليا بأنه، لدى البّت يف وضـع      ١٩٩٢        ففي عام   .                        تأخذ به احملكمة العليا     )                               قانونية على طابعها الدستوري                                    

     . )١٥ (                                                         ُ                              معاهدة دولية ما موضع التطبيق، ينبغي األخذ بفقه األجهزة اليت ُيعهد إليها بتفسري أحكام املعاهدة

                                          ً        ً                              ذيب قلقها بشأن تطبيق أحكام االتفاقية تطبيقاً متفاوتاً يف خمتلف املقاطعـات،                                    وأبدت جلنة مناهضة التع     -  ٤
                                                                                                            عدم وجود آلية ملواءمة متطلباهتا مع اهليكل االحتادي للبلد، بالرغم من أن الدستور مينح االتفاقية صـفة                       بشأن   و

                      حىت يف حال حـدوث       ، ين                                                                             وأشارت اللجنة إىل أن املسؤولية الدولية تتحملها الدولة على الصعيد الوط            .        دستورية
                                                                                                                 انتهاكات على صعيد املقاطعات، وأوصت بأن ما تتعهد به األرجنتني من التزامات مبقتضى االتفاقية ينبغي الوفاء                

   . )١٦ (       ً                           ً                             ً       ً                     هبا دوماً يف مجيع حماكم املقاطعات، ضماناً لتطبيق أحكام االتفاقية تطبيقاً متماثالً يف مجيع أحناء البلد

   /                                                               حقوق الطفل أنه، بالرغم من أن جملس النواب قد أصدر يف تشرين الثاين          ، الحظت جلنة    ٢٠٠٢       ويف عام   -  ٥
ّ            مشروع قانون بشأن محاية حقوق الطفل محاية شاملة، فإن مشروع القانون املذكور مل ُيسّن بعد،       ٢٠٠١       نوفمرب     ُ                                                                         

      جنـة                         وعالوة على ذلك، نوهت الل  .                                                               حيث ال يوجد تشريع نافذ على الصعيد االحتادي يعترب الطفل موضع حقوق  
                         وأوصت اللجنة األرجنـتني      .     ً                                                                            أيضاً أن تشريع املقاطعات ال ميتثل يف كثري من احلاالت ألحكام االتفاقية ومبادئها            

                           تأخري مشروع القانون بشأن                إىل اعتماد              الربملان       بادر                                                                  جبملة أمور، من بينها أن تتخذ كل ما يلزم من تدابري كيما ي            
                         ّ                                  موضع التنفيذ التام لدى سّنه؛ وأن تكفل امتثال التشريع على                                          محاية حقوق الطفل محاية شاملة؛ وأن تضمن وضعه

ّ              أنه قد مت سّن عدد مـن                   والحظت اليونيسيف   .  )١٧ (                        ً     ً                               صعيد املقاطعات ككل امتثاالً تاماً ألحكام االتفاقية ومبادئها                   
   . )١٨ (                                                القوانني بغية وضع إطار قانوين وطين لضمان حقوق الطفل

                                         أن اإلطار القانوين احمللي الذي يتنـاول                            امية لشؤون الالجئني                             مفوضية األمم املتحدة الس             ً   والحظت أيضاً     -  ٦
                             ، الذي يقضي بإنشاء مفوضية        ٢٠٠٦         لعام      ١٦٥-   ٢٦                      ً                                   مسائل الالجئني يرد مدرجاً يف قانون الالجئني اجلديد رقم          

ّ                                                وطنية لالجئني تتوىل البّت يف طلبات اللجوء وإجياد حلول مستدمية ألوضاع الالجئني   د                     ويكرس القانون اجلدي . )١٩ (                    
ّ                                                             مبادئ هامة تتعلق باحلماية وتتراوح بني تلك املتصلة بإجراءات البّت يف وضع الالجئ من جهة وتلك املتصلة بالسعي إىل                                                                               

   َّ           ونوَّهت مفوضية    .                                                                   ً                             إجياد حلول مستدمية ألوضاع الالجئني من اجلهة األخرى، مبا يف ذلك إدماجهم حملياً وإعادة توطينهم              



A/HRC/WG.6/1/ARG/2 
Page 5 

                             ، الذي يقضي بوضع لـوائح          ٢٠٠٤      لعام    )    ٨٧١-  ٢٥     رقم   (                          باعتماد قانون اهلجرة                                         األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني    
                                                                                                                     ناظمة لسياسات اهلجرة األرجنتينية، هبدف إدماج الرعايا األجانب ورعايا البلد على قدم املساواة، وضـمان احلقـوق                 

   . )٢٠ (      األجانب                                        ، وحظر مجيع أشكال التمييز والعنصرية وكره  )                    ً يف الصحة والتعليم مثالً (               األساسية لألجانب 

                                                       ، الذي يقضي بإنشاء املعهد الوطين لـشؤون الـسكان             ٣٠٢-   ٢٣                 القانون رقم        ١٩٨٥              وصدر يف عام      -  ٧
               بالوجود اإلثين     ١٩٩٤                         وأقر اإلصالح الدستوري لعام   .                                            األصليني، هبدف محاية مجاعات السكان األصليني ودعمهم

   . )٢١ (            عن ذلك اإلصالح        الناشئة           مة باحلقوق                                                        والثقايف للسكان األصليني يف األرجنتني قبل اكتشافها، وأورد قائ

   اهليكل املؤسسايت واحلقوق إنساين- جيم 

  ُ           وأُعيد تقييم    ".   لف أ "                      ظامل األرجنتينية، املركز   امل     انة      يف أم    مثلةُ                                     ُمنحت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، املت و  -  ٨
   . )٢٢ (                   ، حيث مت اإلبقاء عليه    ٢٠٠٦       أكتوبر  /                      هذا املركز يف تشرين األول

                                                            التمييز العنصري األرجنتني بتعزيز وظائف املعهد الوطين ملناهضة                 مجيع أشكال                    نة القضاء على            وأوصت جل   -  ٩
                                                  ُ                                               التمييز، وبزيادة فعاليته يف رصد مجيع االجتاهات اليت قد ُتسفر عن سلوك ينطوي على عنصرية وكراهية لألجانب، 

   . )٢٣ (           هذا الشأن                                                               ومبكافحة مجيع أشكال التمييز العنصري والتحقيق يف ما يرده من شكاوى يف

                                                                                ، نوهت جلنة حقوق الطفل بإنشاء اجمللس الوطين لألطفال واألحداث واألسرة، ومكتب                ٢٠٠٢         ويف عام     -   ١٠
                  ، وشجعت األرجنتني    )٢٤ (                                                                                     املساعدة الشاملة لضحايا اجلرمية، على حنو ما أوصت به يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة            

   . )٢٥ (           ام االتفاقية                                             على إنشاء آلية وطنية شاملة تتوىل رصد تنفيذ أحك

   التدابري السياساتية- دال 

                                                                  التمييز ضد املرأة األرجنتني بأن تنهض بأنشطة لالرتقاء بـاملرأة                      مجيع أشكال                            طالبت جلنة القضاء على       -   ١١
                                                                                                            وتعزيز املساواة بني اجلنسني، وبأن تكفل وضع املنظورات اجلنسانية يف االعتبار يف كل ما يوضع من سياسـات                  

                                                                              اللجنة املذكورة األرجنتني على ما وضعته من سياسات وبرامج اجتماعية، وخباصة يف جماالت        وهنأت . )٢٦ (      وبرامج
                                                                                                               التقليل من الفقر وإجياد فرص العمل والتعلم، هبدف التصدي لعواقب األزمة االقتصادية واالجتماعية اليت شهدها               

                             جلمهور بالعنف ضد املرأة، كمـا                                                     كما أوصت اللجنة الدولة بشن محلة وطنية لتوعية ا     . )٢٧ (    ٢٠٠١                 البلد منذ عام    
                                                                                                                 أوصتها بزيادة ما تبذله من جهود يف سبيل تزويد املوظفني العامني، وخباصة املوظفون املكلفون بإنفاذ القـوانني                 

   . )٢٨ (                                                ُ                            وموظفو جهاز القضاء ومقدمو اخلدمات الصحية، بتدريب ُتراعى فيه هواجس كل من اجلنسني

                                                              رأة مبا تبذله األرجنتني من جهود متواصلة يف سبيل وضع خطة                                                   ورحبت جلنة القضاء على التمييز ضد امل        -   ١٢
                                                                                               وطنية ملناهضة التمييز وكره األجانب وغري ذلك من أشكال من التعصب، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

   . )٢٩ (                                                                      واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، على سبيل املتابعة إلعالن وبرنامج عمل ديربان

                                         األخذ بنهج شامل يف وضع أحكام االتفاقية موضع   )  أ   : (                 توصيتني سابقتني، مها     تقدمي            حقوق الطفل         جلنة        أعادت و  -  ١٣
          اسـتعراض    )  ب (  ؛  )٣٠ (                                                                                    التنفيذ، ال سيما بتحسني التنسيق فيما بني خمتلف اآلليات واملؤسسات وبوضع خطة عمل وطنيـة     

                                           رد املتاحة حلقوق الطفل، وخباصة يف ميادين                                                                              السياسات االقتصادية واالجتماعية مبا يكفل ختصيص القدر األقصى من املوا         
   . )٣١ (                           والرفاه والضمان االجتماعيني ،              الصحة والتعليم
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                                           ُ                            ً                                  ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بترسيخ ما اُتخذ من تدابري دميقراطية تعزيزاً للوفاق الوطين عقب                 -   ١٤
                                 عيل عدد من املؤسسات والـربامج                                                     ويف هذا الشأن، نوهت اللجنة مع االرتياح بتف         .                         سنوات من احلكم العسكري   

       اختفاء     االت                                                                                            املنشأة إلنصاف ضحايا التجاوزات السابقة، من بينها برنامج اجلرب التارخيي، واللجنة الوطنية املعنية حب
                                                     ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بوجه خاص بإنشاء آلية   .            للحق يف هوية       املؤيدة                         األشخاص، واللجنة الوطنية 

   . )٣٢ (                   ً          األطفال املفصولني قسراً عن أسرهم             الستعادة هوية 

  أرض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على -      ً ثانيا  
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية            ُ       آخر تقرير ن ظر فيه  )٣٣(هيئة املعاهدة
        التمييز       شكال        مجيع أ                   جلنة القضاء على    

         العنصري
                                   موعد تقدمي التقريرين التاسع عشر     َ  َّ  َحلَّ    --      ٢٠٠٤      أغسطس  /  آب  ٢٠٠٤

       ٢٠٠٨      يناير  /                      والعشرين يف كانون الثاين
                                      اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      

                      واالجتماعية والثقافية
        نـوفمرب   /              تشرين الثـاين    ١٩٩٧

١٩٩٩      
                                       تأخر تقـدمي التقريـر الثالـث منـذ        --

      ٢٠٠١    عام 
ـ              تأخر تقدمي           عـام    ذ                        التقرير الرابع من

٢٠٠٦      
         أكتــوبر  /            تــشرين األول  ١٩٩٨                           اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

٢٠٠٠      
      ٢٠٠٧ ُ ِّ                       قُدِّم التقرير الرابع يف عام   --

        التمييز             مجيع أشكال                     جلنة القضاء على    
          ضد املرأة

                                       تأخر تقدمي التقريـر الـسادس منـذ          --      ٢٠٠٤      يوليه  /   متوز  ٢٠٠٤
      ٢٠٠٨      فرباير  /    شباط

        نـوفمرب   /              تشرين الثـاين    ٢٠٠٢         التعذيب           جلنة مناهضة 
٢٠٠٤      

فرباير /شباط
٢٠٠٦  

َ   ّ                                 َيحلّ موعد تقدمي التقريرين اخلـامس      
      ٢٠٠٨      يونيه  /                والسادس يف حزيران

                                      حل موعد تقدمي التقريـرين الثالـث         --      ٢٠٠٢      سبتمرب  /     أيلول  ١٩٩٩                جلنة حقوق الطفل
      ٢٠٠٨      يناير  /                     والرابع يف كانون الثاين

                الربوتوكـول  -                    جلنة حقوق الطفـل     
                                     االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف     

                 الرتاعات املسلحة 

   من  و  ،     ٢٠٠٧ ُ ِّ                      قُدِّم التقرير األويل يف عام    --  --  --
           كـانون                               املقرر النظر فيه يف شـهري     

      ٢٠٠٩       فرباير /           يناير وشباط /     الثاين
               الربوتوكـول   -                    جلنة حقوق الطفـل     

                                      االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء     
ــا     ل يف                          األطفــال واســتغالل األطف

               املواد اإلباحية

                                   تــأخر تقــدمي التقريــر األويل منــذ  --  --  --
      ٢٠٠٥    عام 

                                      االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع      
                              العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ُ   ّ                                   ُيحلّ موعد تقـدمي التقريـر األويل يف          --  --  --
      ٢٠٠٨      يونيه  /      حزيران
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                                             نة القضاء على التمييز العنـصري بتقـدمي                              التمييز ضد املرأة وجل               مجيع أشكال                            ورحبت جلنة القضاء على       -   ١٥
        أما جلنة   .                                        َّ                                                 ً       التقارير ذات الصلة يف مواعيدها، بينما نوَّهت جلنة مناهضة التعذيب بأن التقرير قد وردها متأخراً سنتني

                  وبينما أعربت جلنة  .                   َّ                         ُ                                          حقوق الطفل، فقد نوَّهت مع األسف بأن التقرير مل ُتتبع فيه املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير
                                                             ُ                        التمييز ضد املرأة عن تقديرها لألرجنتني على ردها على اهلواجس اليت أُثريت بـشأن                          مجيع أشكال                القضاء على   

                                          التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل عن أسفهما           مجيع أشكال                                                 التقرير الدوري اخلامس، أعربت جلنة القضاء على      
   . )٣٤ (                                 ة السابقة لكل من اللجنتني املذكورتني                                                    لعدم تناول اهلواجس والتوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامي

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

     نعم  ُ  ِّ             ُوجِّهت دعوة دائمة

  ؛  )٣٥ ( )    ٢٠٠٠       يوليه   /      متوز  ٢  -       يونيه   /         حزيران   ٢٥ (                                                  املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري                                    آخر الزيارات أو التقارير 
                      ؛ اخلبري املستقل املعين     )٣٦ ( )    ٢٠٠٠       أبريل   /        نيسان   ٣٠-  ٢٣ (                                            املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد        

                                                               دراسات قطرية عن احلق يف التنمية، من بينها دراسة عـن            -      ٢٠٠٣      مارس   /    آذار (                  باحلق يف التنمية    
           تـشرين    ٢  -         سـبتمرب    /          أيلـول    ٢٢ (                                              ؛ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي         )٣٧ ( )       األرجنتني

   . )٣٨ ( )    ٢٠٠٣       أكتوبر  /    األول

          ؛ اخلـبري    )    ٢٠٠٨ ُ                 أُرجئت إىل عـام      (                                                             الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي             َ                    فَق عليها من حيث املبدأ             الزيارات املوا
                                                                                              املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامـل جبميـع              

   .           حقوق اإلنسان

   . )٣٩ (                                                          العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن امتنانه للحكومة بعد زيارته            أعرب الفريق                        التعاون أثناء البعثات /      التيسري

  --           الزيارات        متابعة 

   /                كـانون األول     ٣١    إىل        ٢٠٠٤         ينـاير    /               كانون الثاين   ١   ن   م     ً                           بالغاً إىل احلكومة يف الفترة         ٢٩ ُ     أُرسل                          دعاء والنداءات العاجلة    ل اال               الردود على رسائ
    ٨١                         ، تناولت هذه البالغات      )                          كاآلقليات اإلثنية والدينية   (                           وباإلضافة إىل فئات معينة       .     ٢٠٠٧       ديسمرب  

    ).         يف املائة  ٥٥ (     ً  بالغاً   ١٦                                  ويف الفترة ذاهتا، أجابت األرجنتني على   .        امرأة  ٢٤    ً           فرداً، من بينهم 

                                              الردود على االسـتبيانات املتعلقـة مبـسائل        
     )٤٠ (        مواضيعية

                                ا إليها املكلفون بواليات مبوجب                                                                    أجابت األرجنتني على ستة من االستبيانات اإلثين عشر اليت أرسله         
        ديـسمرب   /                كـانون األول     ٣١    و     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١               يف الفترة بني       )٤١ (               اإلجراءات اخلاصة 

   . )٤٢ (                    ، يف غضون اآلجال احملددة    ٢٠٠٧
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   التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان- ٣

                                              شرة املاضية، مع حكومة األرجنـتني يف جمـاالت                                                           ما برحت املفوضية تتعاون، طيلة السنوات اخلمس ع         -   ١٦
                                                                                                               التدريب واإلعالم؛ ووضع خطة وطنية ملناهضة التمييز؛ والتدريب على التزامات تقدمي التقارير وعلـى إعـداد                
                                                                                                    التقارير اليت يتعني تقدميها إىل هيئات رصد االمتثال للمعاهدات وحلقات العمل للمتابعة بشأن وضع التوصـيات    

                                                                                          تعزيز املؤسسات؛ ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وتدريب املنظمـات غـري                             موضع التنفيذ؛ و  
                                         وتعاونت املفوضية مع مركز التدريب املـشترك    .  )٤٣ (                                                   احلكومية ووسائط اإلعالم وموظفي أمانة املظامل األرجنتينية 

   . )٤٤ (                           ت حفظ السلم يف األمانة العامة                                                                   التابع لعمليات السلم األرجنتينية يف إطار تعاون املفوضية مع إدارة عمليا

                ً                 ، حضرت خالهلا أيضاً االجتماع الثامن     ٢٠٠٥                                                 وقامت املفوضة السامية ببعثة رمسية إىل األرجنتني يف عام   -   ١٧
                                                                                                 ُ        والثالثني لرؤساء املؤمتر اإلقليمي املعين باملرأة يف أمريكا الالتينية والكارييب، الذي ختلله اجتماع لتقييم ما أُحرز من 

    .  )٤٥ (    ١٩٩٥                                                           األرجنتني منذ انعقاد املؤمتر العاملي املعين باملرأة يف بيجني يف عام       تقدم يف

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان - باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

                                                                                                     أعربت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري عن أسفها لعدم وجود معلومات وافيـة عـن                   -   ١٨
                                                                                 االت التمييز العنصري، واالعتداءات العنصرية اليت اتصفت بالعنف، واألفعال الوحشية الـيت   حب                  الشكاوى املتعلقة 

                                                                وأبدت اللجنة أسفها بشأن حوادث التحـريض علـى الكراهيـة             .  )٤٦ (                                    ارتكبها رجال الشرطة ألسباب عنصرية    
                          وصت األرجنتني باختاذ التدابري                                                                           العنصرية وبشأن الدعاية العنصرية املنشورة يف وسائط اإلعالم، مبا فيها اإلنترنت، وأ

    .  )٤٧ (                          املناسبة ملكافحة هذه الظواهر

                                                                                                            وأعربت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن قلقها بشأن حالة املرأة النامجة عن تزايـد                    -   ١٩
          الفرص هلن                                                                                  وأوصت بإشراك نساء املناطق الريفية يف عمليات اختاذ القرارات وبإتاحة كامل              .                     الفقر والفقر املدقع  

   . )٤٨ (                                                  م واالستفادة من خدمات الرعاية الصحية ومرافق االئتمان     ُّ للتعلُّ

                                 الصلة بغية إزالة التفاوت بني سن  ي       تشريع ذ  ال                                                 وأوصت جلنة حقوق الطفل الدولة الطرف بإعادة النظر يف   -   ٢٠
   . )٤٩ (                             زواج الفتيان وسن زواج الفتيات

ّ                                           فال املعّرضني للتمييز، مبن فيهم األطفال الـذين                                                         وأوصت جلنة حقوق الطفل األرجنتني برصد حالة األط         -   ٢١        
                                                                                                يعيشون يف حالة فقر، وأطفال السكان األصليني، وأطفال العمال املهاجرين، واألطفال الذين يعملون يف الشوارع 

   . )٥٠ (                                                 أو يعيشون فيها، واألطفال املعوقون واملراهقون املهمشون

  احلياة واحلرية والسالمة الشخصيةاحلق يف  - ٢

      إىل      ٢٠٠٤                                                                                                  املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حالة حقوق اإلنسان بتوجيه األنظار يف عام                    قام  -   ٢٢
           وحدثت جرمية   .  )٥١ (                                                                                 قتل أحد املدافعني البارزين عن حقوق اإلنسان كان يرأس إحدى احلركات االجتماعية احمللية     
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                              ت احلكومة بأنه جيري التحقيق        َّ وردَّ  .  س              ُ    حلركة البيكيتريُ                                                           القتل هذه يف الذكرى السنوية الثانية جلرمييت قتل زعيمني        
   . )٥٢ (          يف هذا األمر

                                                                                                     كما أعرب املمثل اخلاص عن قلقه إزاء كثرة التهديدات املوجهة إىل املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان                    -   ٢٣
                نظام العـسكري                                                                                      لني بالدفاع عن ضحايا انتهاكاهتا، وخباصة املعنيون منهم بقضايا تتعلق بضحايا ال            َّ كَّ          َ  واحملامني املوَ 

  .  )٥٣ (              كتاتوري السابق ي                                                                           وغريهم من الضحايا الذين تعرضوا النتهاك ما هلم من حقوق إنسان يف ظل نظام احلكم الد
   . )٥٤ (    حلاالت                                    وذكرت احلكومة بأنه جتري حتقيقات يف هذه ا

            املة، وإزاء                                                                                    وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء االدعاءات الكثرية املتعلقة بالتعذيب وإساءة املع  -   ٢٤
                ً                                                                                    العدد القليل جداً من أحكام اإلدانة الصادرة على جرائم من هذا القبيل، وكذلك إزاء حاالت التأخر اليت ال مربر 

        إجراءات                                             وأوصت اللجنة األرجنتني باختاذ كل ما يلزم من      .                                                      هلا يف التحقيق يف احلاالت والقضايا املتعلقة بالتعذيب       
                                                                      اءة معاملة، وأوصتها بوجه خاص بإجراء حتقيقـات فوريـة ونزيهـة                                                  للحيلولة دون حدوث أفعال تعذيب وإس     

                                                                                                            ومستفيضة يف هذا الشأن؛ ومبحاكمة اجلناة وإدانتهم عند االقتضاء؛ وبإصدار األحكام املناسبة حبقهم وتعـويض               
      كفاءة                                                                     كما أوصت اللجنة املذكورة األرجنتني بتدريب املوظفني القضائيني بغية النهوض ب  .               ً       ً  الضحايا تعويضاً مناسباً

   . )٥٥ (                                                                   التحقيقات وجعل القرارات القضائية منسجمة مع املعايري الدولية ذات الصلة

                                                             ُ                                        وأعربت جلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل عن قلقهما بشأن ما أُفيد عـن تعـرض األطفـال                    -   ٢٥
      ُ   لجنـةُ      ال     أوصت و  .  )٥٦ (                                                                                      احملتجزين يف خمافر الشرطة للتعذيب وسوء املعاملة، ما أفضى إىل الوفاة يف بعض احلاالت             

              علـى رجـال         حظر                                                                          ُ             باحلظر الفوري الحتجاز القاصرين يف وحدات الشرطة، وبنقلهم إىل مراكز خاصة، وبأن يُ            
             عن قلقها       ٢٠٠٢                                  وأعربت جلنة حقوق الطفل يف عام         .  )٥٧ (                                              يف مجيع أحناء البلد إلقاء القبض على قاصرين               الشرطة  

                                                         ز إبقاء األطفال حمتجزين قيد احلبس االنفـرادي لفتـرة                                                   من قانون اإلجراءات اجلنائية، اليت جتي         ٢٥٠             بشأن املادة   
   . )٥٨ (      ساعة  ٧٢       أقصاها 

                                                                                         وأعرب كل من جلنة مناهضة التعذيب والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن قلقهما الرتفاع عدد   -   ٢٦
            وأوصـتا    ، )٦٠ (                              هلذا النوع مـن االحتجـاز           املفرط                                   وإزاء الطول املفرط واالستخدام     )٥٩ (                    احملتجزين رهن احملاكمة  

   .      احملاكمة                                                             األرجنتني بالنظر يف تعديل تشريعاهتا وممارساهتا املتصلة باالحتجاز رهن 

                                   محاية سالمة أفراد مجيـع الفئـات         )  أ   : (                                                               وقدمت جلنة مناهضة التعذيب توصيات إىل األرجنتني بشأن ما يلي           -   ٢٧
                      غون عن تعرضهم للتعذيب  ِّ لِّ      ُ َ   ومن ُيَب )٦١ ( ء                                                                       الضعيفة، مبن فيهم أعضاء مجاعات السكان األصليني واألقليات اجلنسية والنسا      

                 وضع آلية وقاية     )  ج (   ؛   )٦٣ (        ً     ً                          احتراماً تاماً أثناء التفتيش اجلسدي      ه     وحقوق        اإلنسان                 احترام كرامة     )  ب (   ؛   )٦٢ (             وسوء املعاملة 
                                                                                                          لة القيام بزيارات دورية إىل مراكز االحتجاز االحتادية ويف املقاطعات لضمان تنفيذ أحكـام الربوتوكـول                        َّ  وطنية خموَّ 

                                                                                                                     ختياري التفاقية منع التمييز حبذافريها، وإرساء آلية فعالة ضمن نظام السجون الستالم التقارير بشأن العنف اجلنسي                  اال
                                                          كما الحظت جلنة مناهضة التعذيب مع القلـق أن الـسجل             .  )٦٤ (                                                 والتحقيق فيها، وتقدمي احلماية واملساعدة لضحاياه     
                يوضـع بعـد،                                                     ن قضايا التعذيب وسوء املعاملة يف الدولة الطرف مل                                                     الوطين للمعلومات الصادرة عن احملاكم احمللية بشأ      

   . )٦٥ (           هذا السجل                         وأوصت الدولة الطرف بتنظيم
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                                                                                                      وإن املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب قد أعرب يف مناسبات عديدة عن قلقه إزاء سوء األوضـاع يف                    -   ٢٨
                                        اجد األمين وإلجراءات الـشرطة وأفعـال                                                                            السجون وقتل السجناء وتعذيبهم وإساءة معاملتهم، نتيجة لعدم التو        

                                       حبقوق اإلنسان والفريق العامل املعين       ة              واللجنة املعني                                      وأبدى كل من جلنة مناهضة التعذيب       .  )٦٦ (               السجناء اآلخرين 
                                                                                                                باالحتجاز التعسفي قلقه الكتظاظ السجون وسوء األوضاع املادية السائدة فيها، ال سيما قلة النظافة وانعـدام                

   . )٦٧ (                                              صحية وعدم كفاية األغذية والرعاية الطبية املناسبة                مرافق النظافة ال

                               ً                                                                     وإن جلنة حقوق الطفل قد نوهت أيضاً مع القلق بسوء أوضاع األطفال احملتجزين رهن االعتقال، ومن                   -   ٢٩
             واللجوء إىل  ،                                                                           ً      ً  بني هذه األوضاع عدم كفاية خدمات كالتعليم والصحة، وعدم وجود موظفني مدربني تدريباً كافياً

                                                                               وحثت اللجنة األرجنتني على القيام جبملة أمور، من بينها إنفاذ خطة العمل الوطنية ملنع   .  )٦٨ (           لبدين والعزل        العقاب ا
   . )٦٩ (                          العنف املؤسسايت والقضاء عليه

                                                                 باختاذ ما يلزم من خطوات لضمان تطبيق مبدأ الفصل بني السجناء الذين                       مناهضة التعذيب           ُ  وأوصت جلنةُ   -   ٣٠
                  ً                                                          جناء احملتجزين مؤقتاً، وبني السجناء الذين صدرت أحكام حبقهم واملهـاجرين                                         صدرت حبقهم أحكام إدانة والس    

   . )٧٠ (                         الذين صدرت أوامر بترحيلهم

                                     التمييز ضد املرأة واللجنة املعنيـة                 مجيع أشكال                                                            وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على           -   ٣١
                                                        ارتفاع عدد حاالت العنف ضد املرأة، ومـن بينـها                                                                    باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها بشأن      

           مجيع اشكال                                كما أعربت جلنة القضاء على        .                                                            حاالت االغتصاب والعنف املرتيل والتحرش اجلنسي يف مكان العمل        
                                                                                                                 التمييز ضد املرأة عن قلقها بأن مرتكيب هذه التجاوزات ال يعاقبون يف كثري من األحيان، وطلبت، يف مجلة مـا                    

                                                                               ً                 قانون يرمي إىل مكافحة العنف ضد املرأة واستئصاله، وضمان محاية املرأة وإنصافها فعلياً،               ّ ّن َ َس   يف                 طلبته، النظر   
                                                       وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الدولـة الطـرف           .                                                    وضمان فعالية حماكمة مرتكيب هذه األفعال ومعاقبتهم      

    .  )٧١ (                 االنتصاف املتاحة هلا    سبل                       بتوعية املرأة حبقوقها وب

                                           بشأن احلماية من العنف املرتيل، وأوصـت           ٤١٧-   ٢٤                                        نة حقوق الطفل باعتماد القانون رقم               ورحبت جل   -   ٣٢
                                                      ً   العقوبة اجلسدية يف املرتل ويف املؤسسات كافة؛ وبأن حتقق حتقيقاً                                         ً األرجنتني جبملة أمور، من بينها أن حتظر صراحةً

                                         هم؛ وبأن تزيد من التدابري الرامية إىل تقدمي     ً                                                       فعاالً يف حاالت العنف املرتيل ويف إساءة معاملة األطفال واالعتداء علي
        ونوهت  . )٧٢ (                                                     ً       ً                         خدمات الدعم لألطفال يف املرافعات، وأن تكفل معافاهتم جسدياً ونفسياً وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

َ                اليونيسيف أيضاً بأن حمكمة العدل العليا يف األرجنتني قد قررت أن تنظم يف إطار مسؤوليتها املكتَب املعين بالعنف                                                                        ً              
   . )٧٣ (                          ملرتيل، وهو األول من هذا النوع ا

    يف    ١٣٨                                                                                          ونوهت جلنة حقوق الطفل بأن األرجنتني قد صادقت على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقـم              -   ٣٣
  َ                                                                                ، َبيد أن اللجنة قد أعربت عن بالغ قلقها إزاء العدد املتزايد من األطفال                  ٢٠٠١           يف عام       ١٨٢         ورقم       ١٩٩٦     عام  

                           وأوصت األرجنـتني بتعزيـز       .     ُ     َّ           ً                                 ذين ُيستغلَّون اقتصادياً، وخباصة يف املناطق الريفية                                       دون الرابعة عشرة من العمر ال     
                                                                                                               تشريعاهتا لتوفري احلماية لألطفال العاملني، وذلك من أجل حتقيق مجلة أمور، من بينها رفع احلـد األدىن لـسن                   

                        نع تشغيل األطفال والقضاء                      َ                                        سنة، كما أوصت الدولةَ مبواصلة العمل على تطوير اخلطة الوطنية مل  ١٥            االستخدام إىل 
    .  )٧٤ (                                 عليه ومن أجل ضمان اعتماد هذه اخلطة
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                                                                                                 والحظت جلنة حقوق الطفل أنه، بالرغم من اعتماد خطة عمل وطنية ملكافحـة االسـتغالل اجلنـسي                   -   ٣٤
    .  )٧٥ (                                                       ، فلم يتم بعد إعداد سياسات وبرامج متسقة بشأن هذه املسألة    ٢٠٠٠                         لألطفال ألغراض جتارية يف عام 

   العدل وسيادة القانون إقامة- ٣

                                                                                                          رحبت جلنة مناهضة التعذيب مبا يبذل من جهود يف سبيل مكافحة اإلفالت من العقاب فيما يتعلق جبرائم ضـد                  -  ٣٥
        سـبتمرب   /           يف أيلول     ٧٧٩-  ٢٥                                                                                      اإلنسانية ارتكبت خالل فترة احلكم العسكري الديكتاتوري، وخباصة إصدار القانون رقم            

          ً    ورحبت أيـضاً     .                         ً     قد باتا باطلني والغيني متاماً      "                 الصحيفة البيضاء  " و  "             اعة الواجبة    الط "                              ، الذي ينص على أن مبدأي           ٢٠٠٣
        مـن       ٢٠٠٣                                                                                                               بفتح عدد كبري من القضايا اليت جيري فيها التحقيق يف انتهاكات من هذا القبيل، كما رحبت مبا مت يف عام                     

                                  م املطلوبني يف القضايا املنطويـة                                                        الذي كان يقضي بالرفض التلقائي لطلبات تسلي        ١ /    ١٥٨١                               إلغاء للمرسوم التشريعي رقم     
                     ورحبت املفوضة السامية   .  )٧٦ (                                                                             على انتهاكات جسيمة وصارخة حلقوق اإلنسان خالل فترة احلكم الديكتاتوري العسكري      

                وألغت مبوجبـه      ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ١٤                                                                   حلقوق اإلنسان باحلكم الذي أصدرته حمكمة العدل العليا يف األرجنتني بتاريخ   
          اليت شهدها   "             احلرب القادرة "                                            ُ                            حيميان الضباط العسكريني من املقاضاة على جرائم أُدعي ارتكاهبا أثناء فترة                        قانوين عفو كانا    

                                                                                                    غري أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد أعربت عن قلقها ألن مثة كثريين من األشخاص الذين حيمي القانونـان          .  )٧٧ (     البلد
   . )٧٨ (                         ات املسلحة أو يف مناصب عامة                                          املذكوران أفعاهلم ما زالوا خيدمون يف صفوف القو

                                                                                                       ونوهت جلنة حقوق الطفل مع االرتياح بإصدار مشروع القانون بشأن املسؤولية اجلنائية لألحداث، الـذي                 -   ٣٦
                           بيد أن اللجنة املذكورة قـد    . ُ  َ ِّ                                                                                     ُيَعيِّن حدود املسؤولية اجلنائية لألحداث وحيدد اإلجراءات الواجب اتباعها يف هذا الشأن           

               ال مييز بوضوح بني   "                   احلالة غري القانونية "                                   ً                       بالغ قلقها ألن التشريع الساري حالياً والذي يستند إىل مبدأ           ً    أعربت جمدداً عن
                                                 وأوصت اللجنة األرجنتني جبملة أمور، من بينها استعراض   .                                                 األطفال الذين حيتاجون إىل رعاية ومحاية واألطفال اجلاحنني

                                                                تمييز الواضح من حيث اإلجراءات واملعاملة بني األطفال اجلـاحنني                                                            قوانينها وممارستها بشأن نظام قضاء األحداث، وال      
                                                                   وأوصى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بإيالء اهتمام خاص لالمتثال   .  )٧٩ (                               واألطفال الذين حيتاجون إىل احلماية 

   . )٨٠ (                                                                             ألحكام اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق باملمارسة املتمثلة يف توقيف األحداث واحتجازهم

ُ                                         والحظت اليونيسيف أن القانون الوطين بشأن احلماية املتكاملة قد ُسن لينص على مجلة أمور، منها إلغاء          -   ٣٧                                                          
                                                                                                                نظام االحتجاز الوقائي للقاصرين وإبطال القانون املتعلق باحتجاز القاصرين، وفرض حظر عـام علـى إيـداع                 

   . )٨١ (                                  القاصرين مؤسسات إصالحية بغرض محايتهم

  :                                إىل احتجاجات واسعة االنتشار        ٢٠٠١       ديسمرب   /                                    االقتصادية اليت بدأت يف كانون األول                   وأفضت األزمة     -   ٣٨
ُ   بيكيتُريس "                     فقد احتلت مجاعات تسمى      ً       ً      ً                                          طرقاً وجسوراً وسككاً حديدية وحمطات قطارات حتت أرضية وغريها من   "      

                        ما تلقاه من شكاوى من أن                                                            وأعرب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن قلقه ملا ورد يف   .  )٨٢ (             املرافق العامة
                                                                                                قوى األمن تقوم عادة بتوقيف واعتقال أفراد شاركوا يف احتجاجات، بصرف النظر عما إذا كانت أفعاهلم قد متت 

   . )٨٣ (                     بطريقة سلمية أم عنيفة
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   حرية التعبري والتنظيم النقايب وحق املشاركة يف احلياة العامة والسياسية- ٤

                                                                  رية الرأي واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان                       أعرب املقرر اخلاص املعين حب  -   ٣٩
                                          َّ       ً                             ُ  َّ                  عن قلقهما إزاء التهديدات املوجهة إىل صحفي ألَّف كتاباً كشف النقاب فيه عن أمساء ضباط ُيدَّعى أهنم شاركوا 

                   وعالوة على ذلـك،      .  )٨٤ (                                                                                   يف اغتيال وتعذيب واختفاء معارضني أثناء فترة احلكم العسكري الديكتاتوري السابق          
                                                                                              أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن قلقه إزاء استخدام رجال الشرطة العنف ضد متظاهرين وصحفيني، 

                         وعلى حنو مماثل، أعرب املقرر   .  )٨٥ (                                                                  وغري ذلك من حاالت تعذيب مدنيني على أيدي الشرطة االحتادية واملقاطعاتية   
                                                                           ، وكذلك خرباء آخرون، عما يساورهم من قلق بشأن هتديـدات واعتـداءات                                             اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري    
ُ                                وردت احلكومة بأنه قد ُشرع يف إجراء حتقيقات يف هذه األفعال  .  )٨٦ (                        موجهة من الشرطة إىل صحفيني                     ) ٨٧(  .    

                                                                                                         أما جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة فقد أشادت باألرجنتني على ما اختذته من تـدابري                    -   ٤٠
                                                                          كما رحبت بأنه، إضافة إىل اعتماد القانون املتعلـق حبـصص النقابـات               .                                       زيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامة      ل

   . )٨٨ (                            ً                          العمالية، مثة امرأة باتت عضواً يف هيئة رئاسة احتاد العمال

           مبـسألة                                                                                            وبعث املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين               -   ٤١
َ                            َّ              العنف ضد املرأة ببالغ يتعلق برفض ضمان ممارسة َمن حيوِّلون جنسهم وَمن يتدثرون مبالبس اجلنس اآلخر حقَّهم                    ِّ     َ                                           

   . )٨٩ (                          يف حرية تكوين مجعيات خاصة هبم

   احلق يف العمل ويف أوضاع عمل عادلة ومؤاتية- ٥

                                      أن ما تعانيه املـرأة مـن رداءة يف                                                                             أعربت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن قلقها بش             -   ٤٢
                                      وحثت اللجنة األرجنتني على أن تكفل إنفاذ   .                                                       أوضاع عملها يف قطاعي االقتصاد الرمسي وغري الرمسي على السواء

                                                                                              تشريع يقتضي من أصحاب العمل دفع أجور متكافئة على العمل املتكافئ، كما يقتضي منهم ضمان حصول املرأة 
                                                                     ية وافية، وأن تتاح هلا سبل االنتصاف دون خشية من أفعال انتقامية من جانب                            على استحقاقات وخدمات اجتماع

   . )٩٠ (           أصحاب العمل

ّ                                                                        ً       ً                        ونّوهت اليونيسيف أنه، فيما يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية، أوردت األرجنتني هدفاً إضافياً هو العمل                -   ٤٣   
                                        لى ظاهرة تشغيل األطفال، والتقليل من                                              ومن بني املؤشرات اليت أوردهتا القضاء ع        .                            على إجياد أوضاع عمل الئقة    

   . )٩١ (                                                                           البطالة، وإضفاء طابع رمسي على خمتلف أشكال العمل غري املسجل، من بينها العمل املرتيل

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف الصحة ويف مستوى معيشي الئق- ٦

                   ً     اعية اليت حدثت مؤخراً                                                                               الحظت جلنة حقوق الطفل مع القلق أن األزمات االقتصادية والسياسية واالجتم            -   ٤٤
                                                                                                قد تسببت يف تزايد الفقر، وخباصة بني األطفال والفئات الضعيفة، وأوصت األرجنتني مبواصلة جهودها الرامية إىل 

                                                     كما الحظت اللجنة أن معدالت الوفيات بـني الرضـع            .  )٩٢ (                                               احليلولة دون تدين املستويات املعيشية لدى األسر      
                                                                       ووضعهن ما زالت مرتفعة، وأن مثة تفاوتات كبرية يف هـذه املعـدالت،                                                 واألطفال ولدى األمهات أثناء محلهن      

                                                                    االقتصادية الدنيا وأطفال املناطق الريفيـة وأطفـال الـسكان           -                                                وخباصة فيما يتعلق بأطفال الفئات االجتماعية       
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         زاء عدم                                                          ً                                   أما جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري فأعربت جمدداً عما يساورها من قلق إ                .  )٩٣ (      األصليني
   . )٩٤ (                                                     وجود نظام اجتماعي يراعي االحتياجات احملددة للسكان األصليني

                                                                                      وبشأن مسألة حقوق الصحة اإلجنابية، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مع القلق أن جترمي اإلجهاض   -   ٤٥
            لقانون جييز                                                                                                     يردع أخصائيي املهن الطبية عن القيام بعمليات إجهاض دون استصدار أمر قضائي، حىت وإن كان ا               

                                                                                          كما أعربت اللجنة عن قلقها بشأن ما للقوانني والسياسات املعمول هبا من جوانب متييزية، ما يسفر عن   .       هلم ذلك
  .                                                                                                               جلوء أعداد ال تناسبية من النساء الفقريات والريفيات إىل عمليات إجهاض غري قانونية وتفتقـر إىل الـسالمة                 

          كما طلبت    .                                                 ت اليت جيوز فيها اخلضوع لعمليات إجهاض مشروعة                                                   وأوصت اللجنة بإزالة مجيع العقبات يف احلاال      
                                                                                                         اللجنة تعديل أحكام القانون حبيث يسمح بإجراء عمليات إجهاض يف مجيع حاالت احلمل النامجة عن حـوادث                 

ُ                              وأثار هذه املسألةَ أيضاً املقرُر اخلاُص املعين باحلق يف الصحة يف عام   .  )٩٥ (      اغتصاب      ُ      ً     َ                ٩٦ (    ٢٠٠٧( .   

                                                                                       لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن قلقها بشأن ارتفاع معدالت احلمل بـني                             وأعربت جلنة ا    -   ٤٦
                                                    ، وثلثها بسبب عمليات إجهاض غري قانونية؛ كمـا          )٩٧ (                                                      املراهقات، وارتفاع معدل الوفيات أثناء احلمل والوضع      

                    فريوس نقـص املناعـة                                                                                        أعربت عن قلقها إزاء الزيادة يف األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، ومن بينها         
                                    ً                                                        وحثت اللجنة األرجنتني على أن تكفل متاماً إمكانية حصول النساء واملراهقات على اخلـدمات                .      اإليدز /       البشرية

   . )٩٨ (                                             الصحية، مبا فيها اخلدمات الصحية اجلنسية واإلجنابية

   األقليات والسكان األصليني- ٧

                                                         تؤول ملكيتها إىل اجملتمعات احمللية األصلية على صعيدي                                                             رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن األراضي اليت         -  ٤٧
                                                ، بينما أعربت جلنة القضاء على مجيع أشـكال          )٩٩ (                                                                 الوطن واملقاطعات يتم تسجيلها يف السجل الوطين للمجتمعات احمللية        

                ضي أسالف هـذه                                                               ً                                             التمييز العنصري عن قلقها بشأن عدم كفاية احلماية املقدمة عملياً مللكية الشعوب األصلية وحليازة أرا              
        ُ                        وحثت جلنةُ القضاء علـى مجيـع         .                                                                                     الشعوب، وبشأن ما يسفر عنه ذلك من نيل من إمكانية ممارستهم معتقداهتم الدينية            

    .  )١٠٠ (                     موضع التنفيذ الكامل   ١٦٩                            َ                                                  أشكال التمييز العنصري الدولةَ على أن تضع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

                                            أن تدهور البيئة وفقدان التربة وشـح            ٢٠٠٥                            مم املتحدة اإلمنائي يف عام                                      وورد يف تقرير أعده برنامج األ       -   ٤٨
                                                                                                                 املياه وعدم كفاية الرعاية الصحية وقلة مرافق النقل واالتصال ووسائطهما وعجز اخلدمات التعليمية هي من بني                

    .  )١٠١ (                                              العوامل اليت حترم هذه الشعوب األصلية من حياة كرمية

                           ً                                          أشكال التمييز العنصري علماً مع القلق بعدم كفاية ما قدمته الدولة من                          وأحاطت جلنة القضاء على مجيع  -   ٤٩
                                                                                                             معلومات عن متثيل الشعوب األصلية واألقليات يف اخلدمة املدنية والشرطة والنظام القضائي والربملان وغريها من               

               ينص القـانون             ة، الذي   ـ                                                                ونوهت اللجنة بأن جملس تنسيق شؤون الشعوب األصلية األرجنتيني          .                املؤسسات العامة 
                               ً                                                                 على أن من املقرر له أن يكون ممثالً للشعوب األصلية يف املؤسسة الوطنية لـشؤون الـشعوب                     ٣٠٢-   ٢٣     رقم  

   . )١٠٢ (          ُ         األصلية، مل ُينشأ بعد

                                                    ً                                                وأحاطت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري علماً مع القلق باالدعاءات املتعلقة بعدم كفاية            -   ٥٠
                                      وأوصت اللجنة األرجنتني باختاذ كل ما        .                                             لبة الشعوب األصلية ومبا يواجهونه من متييز                       ِّ        التدريب املقدم ملدرِّسي ط   
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                                                                                                                يلزم من تدابري لتكفل، بالتشاور مع جمتمعات السكان األصليني، تعليم الشعوب األصلية اللغتني والثقافتني، مـع                
   . )١٠٣ (                             االحترام التام هلويتهم الثقافية

   املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء- ٨

           من إصدار     ٢٠٠٤                                                                                         ورحبت جلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري مبا مت يف عام              - ١ ٥
       وطالبت   .                                                                                                          لقانون اهلجرة اجلديد، الذي يقضي، يف مجلة أمور، بتجرمي االجتار بالبشر وال جييز توقيف أجنيب إال بأمر قضائي            

   . )١٠٤ (                                                 باملبادرة إىل وضع أحكام القانون املذكور موضع التنفيذ                                       جلنة القضاء على التمييز العنصري األرجنتني 

                                                                                            وحثت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري الدولة الطرف على وضع سياسات شـاملة وختـصيص       -  ٥٢
         نس، كما                                                                                                               موارد وافية ملنع هتريب املهاجرين واالجتار هبم، وخباصة النساء منهم اللوايت يتم استغالهلن كعامالت يف جمال اجل                

   . )١٠٥ (                                                                                          حثت اللجنة الدولة على التحقيق يف هذه احلاالت واملعاقبة عليها، وعلى تقدمي املساعدة والدعم للضحايا

   اإلجنازات وأفضل املمارسات، والتحديات واملعوقات-      ً ثالثا  
       احلكـم                                                                                                    الحظت اليونيسيف أن احلكومة السابقة قد أبدت إرادة سياسية ثابتة يف التصدي ملـا حـدث أثنـاء                -  ٥٣

                                                                      من انتهاكات حلقوق اإلنسان، من بينها االسـتيالء اجلنـائي علـى                 ١٩٨٣-    ١٩٧٦                                 العسكري الديكتاتوري يف الفترة     
                                                                                                           وإن ما قدمته األرجنتني من ردود على االستفسارات املقدمة من جلنة البلدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان                    .       األطفال

                                         ِّ            مبنظمات معنية حبقوق اإلنسان، كمنظمة أمهات وجِّـدات                                                     ، وما أعلنته على نطاق واسع من اعتراف          )    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣ (
   . )١٠٦ (                                      ً                                               ساحة مايو، هي عوامل قد شكلت مجيعها جزءاً من سياسة ثابتة يتوقع أن تستمر مع احلكومة اجلديدة

                                                                                                            وإن املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان قد أشاد حبكومة األرجنتني علـى مـا                     -  ٥٤
  ي ـ      ان ف ـ         وق اإلنس ـ      ن حق ـ     ن ع ـ                                                                                من تدابري حمددة وما أولته من اهتمام أمجايل الختفاء أحد املدافعني البارزي             هـ     اختذت
   . )١٠٧ (    ٢٠٠٦    عام 

                                                                                                     ورحبت جلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالعمل الذي أجنزتـه                 -   ٥٥
ُ                     اللجنة الوطنية للحق يف هوية، اليت ُعهد إليها مبه                                                                         مة استجالء مصري األطفال الذين اختفوا أثنـاء فتـرة احلكـم                                            

   . )١٠٨ (                   الديكتاتوري العسكري

                                                                                                     وإن جلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وجلنة القضاء على مجيـع                  -   ٥٦
  ً         صاً منـها                                                              وجلنة حقوق الطفل قد أقرت مبا تواجهه األرجنتني من مـصاعب، وخـصو                             أشكال التمييز ضد املرأة   
                              ّ                                         ً                  بيد أن جلنة مناهضة التعذيب قد بّينت أنه ال جيوز التذرع بظروف استثنائية، أيـاً                 .  )١٠٩ (                     االقتصادية واالجتماعية 

   . )١١٠ (                        كان نوعها، لتربير التعذيب
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   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-      ً رابعا  
    ً      ً     ً                          عهداً طوعياً دعماً لترشحها لعضوية جملـس          ت     ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان   ٢٧                              أخذت األرجنتني على نفسها يف        -   ٥٧

    .  )١١١ (           حقوق اإلنسان

                                               ً                                      ً                   وأوصت جلنة مناهضة التعذيب األرجنتني بأن حتيطها علماً يف غضون سنة مبا اختذته من خطوات حمددة عمـالً                    -  ٥٨
            ت الضعيفة،                                                                                                         بالتوصيات املتعلقة بتنظيم سجل وطين باملعلومات، ووضع ضمانات للسالمة اجلسدية للمنتمني إىل مجيع الفئا             

      ً                                        ردوداً أوردت فيها، بوجه خاص، ما تبذله            ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط  ٢                   وقدمت األرجنتني يف      .  )١١٢ (                           وإنشاء آلية وقائية وطنية   
                                     ، طلب مقرر اللجنة املعين باملتابعة          ٢٠٠٧      مايو   /       أيار   ١١                    ويف موعد الحق، هو       .                                        من جهود أولية وما تواجهه من مصاعب      
   .    ٢٠٠٧       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٥                           لقتها مفوضية حقوق اإلنسان يف                                  توضيحات إضافية بشأن مجيع املسائل، ت

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-      ً خامسا  
                 ، ما برحت مفوضية  )١١٣ (                              من الربنامج اإلصالحي لألمني العام ٢                       ، ويف إطار برنامج العمل     ٢٠٠٥        منذ عام   -   ٥٩

                                      وقدم كل من املفوضية ومكتب األرجنتني        .                                                                     حقوق اإلنسان تعمل بالتعاون الوثيق مع فريق األمم املتحدة القطري         
                                                                   ً     ً       ً                                  لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي الدعم لقدرة أمانة حقوق اإلنسان، وقدما دعماً فنياً ومالياً للمعهد الوطين ملكافحة             

   . )١١٤ (                                                                                 التمييز داخل وزارة العدل وحقوق اإلنسان من أجل وضع خطة وطنية تشاركية ملكافحة التمييز

Notes  
                                                      

1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed below may be found in Multilateral 
Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006 (ST/LEG/SER.E.25),  supplemented 
by the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United 
Nations Secretariat, http://untreaty.un.org/ 
2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families 
CPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
CED International Convention for  the Protection of  All Persons from Enforced 

 Disappearance 



A/HRC/WG.6/1/ARG/2 
Page 16 

  

                                                                                                                                                                           
3 Declaration concerning the territorial application of the Covenant to the Falkland Islands; see 
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty5.asp. 
4 Declaration concerning the territorial application of the Convention to the Falkland Islands; reservation to 
article29 (1) CEDAW; see http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty10.asp. 
5 Declaration concerning the territorial application of the Convention to the Falkland Islands; see 
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty14.asp. 
6 Declaration; see http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty21.asp. 
7 Information relating to other relevant international human rights instruments, including regional instruments, may 
be found in the pledges and commitments undertaken by Argentina before the Human Rights Council, as contained 
in the note verbale dated 27 April 2006 sent by the Permanent Mission of Argentina to the United Nations addressed 
to the President of the General Assembly, available at http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/argentina.pdf. 
8Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing 
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 
9 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the status of 
Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
10 Geneva Convention  for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 
(First Convention); Geneva Convention  for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked 
Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners 
of War (Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 
(Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions 
of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional 
Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see  Federal Department of Foreign Affairs 
of Switzerland, at: http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
11 International Labour Organization Convention  No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; Convention 
No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organize; Convention  No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to 
Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and 
Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
12 Committee against Torture, conclusions and recommendations, CAT/C/CR/33/1, para. 4. 
13 Committee on the Rights of the Child, concluding observations, CRC/C/15/Add.187, para.9. 
14 Ibid., para. 13 and 14. 
15 See replies to the questionnaire on national protection systems, E/CN.4/2005/126, page 4. 
16 CAT/C/CR/33/1, para. 6 (d) and 7(d), Human Rights Committee, concluding observations, CCPR/CO/70/ARG, 
para.8. 
17 CRC/C/15/Add.187, paragraph 15 and 16 (a), (b) and (c). 
18 UNICEF submission to the UPR, pp. 2-3. 
19 UNHCR submission to the UPR, pp. 1-3. See also Report of the High Commissioner for Human Rights on human 
rights and mass exodus, A/HRC/4/105. 
20See “Toward a National Plan against Discrimination Diagnosis and proposals” result of a technical cooperation 
project provided by OHCHR, UNDP to the Government of Argentina (project ARG/02/024). 
21 Ibid. 
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22 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC), see 
A/HRC/7/69, annex VIII, and A/HRC/7/70, annex I. 
23 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, concluding observations, CERD/C/65/CO/1, para.10. 
24 CRC/C/15/Add.187, para.5. 
25 Ibid., para. 21 and 22. 
26 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, follow-up report to the fifth periodic report, 
A/59/38, part II, para.369, 370 and 371. 
27 Ibid., para.367, 372, 373. 
28 Ibid., para.379 
29 CERD/C/65/CO/1, para.6 and 12. 
30 CRC/C/15/Add.187, para.17 and 18. 
31 Ibid., para. 19 and 20. 
32 CCPR/CO/70/ARG, para.4 and 5. 
33 The following abbreviations have been used in this document:  

 CERD  Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
 CESCR  Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
 HR  Committee Human Rights Committee  
 CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women  
 CAT  Committee against Torture  
 CRC  Committee on the Rights of the Child 

CMW Committee on the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families 

34 CAT/C/CR/33/1, para.2; A/59/38, part II, para.364 and 365; CCPR/CO/70/ARG, para.2; CERD/C/65/CO/1, 
para.4; CRC/C/15/Add.187, para. 2 and 11; Committee on Economic, Social and Cultural Rights, concluding 
observations, E/C.12/1/Add.38, para.2. 
35 E/CN.4/2002/75/Add.1. 
36 E/CN.4/2002/73/Add.1 
37 E/CN.4/2004/WG.18/3 
38 E/CN.4/2004/3/Add.3 
39 Ibid., para 3. 
40 The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an official report by a special 
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