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 مجلس حقوق اإلنسان
 ل المعني باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

 ة والعشرونثامنالالدورة 
 ٢٠١7 فمربو ن/تشرين الثاين ١7-6

بشووووو ن  مووووولم للمعلوموووواة المقدمووووة موووول الجةوووواة  وووواح ة الم وووول ة  
 *رلنتنلاأل

 اإلنسان ل قوق السامنة المت دة األمم مفوضنة تقرير  

 أساسنة معلوماة -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١6/٢١و 5/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

 (١)جه  صاحب  مصالة  36من  قدم للمعلومات املموجز االستعراض الدوري الشامل. والتقرير 
إىل عملياا  االسااتعراض الاادوري الشااامل. وهااو مقاادز  ق داا ل مااوجز تقيااداً با ااد ا  صاا  لعاادو 

فرع منفصل إلسهامات املؤسس  الوطني   قوق اإلنسان املعتمد  بناء علا   صوخيص   ال لمات.
 .التقيد ال امل مبباوئ باريس

المؤسسووة الويننووة ل قوووق اإلنسووان المعتموودة المعلوموواة المقدمووة موول  -ثانناا  
 بناء على التقند الكامل بم ادئ باريس

، (٢)١-99امتثلاااات للتوصاااايات أفااااو م تاااامل أمااااط املأاااار الااااوط  باااا ن ا رجنتاااط  ااااد  -٢
 بشااا ن التصااادي  ٢٠١٢االساااتعراض الااادوري الشاااامل لعاااا   املقدمااا   اااال  (4)3-99و ،(3)٢-99و

بشاا ن التعاااون مااع اإلجااراءات ا اصاا   لااس حقااوق  (5)٢٢-99لتوصااي  لعلاا  الصاا ود الدولياا ، و 
  .(6)لتةقي  ق حاالت اال تفاء القسري وغري الطوعيمن أجل ا اإلنسان

__________ 

 ر حتر ر هذه الوثيق   بل إرساهلا إىل ووائر الرتمج  التةريري  ق ا مم املتةد .  *
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داعياا  ال (7)٢3-99واعتاارب م تاامل أمااط املأااار الااوط  أن ا رجنتااط ر  تثاال للتوصااي   -3
باا ن تشااارد   عنااد تنفيااذ توصاايات االسااتعراض الاادوري الشااامل، وأوصااعملياا  تشااار ي   تباااعاإىل 

 . (8) تملاملالذي وضعه  ،االستعراض الدوري الشاملعملي  الدول  ق برنامج رصد وتقييم 
الااوعي وقااوق السااا ان املنةاادرين ماان أصاال أفريقااي والق ااااء  إذ اااءمل ب تااامل  وأوصاا -4

عل  التمييز اهلي لي ضد الشعوب ا صلي  واملهاجرين واملثليات واملثليط ومزووجي امليال اننساي 
 .(9)ي انومغايري اهلوي  اننس

 ،(١١)١3-99و ،(١٠)١٢-99إىل أن ا رجنتاااااط ر  تثااااال للتوصااااايات   تاااااملوأدااااار امل -5
بإنشاء آلي  وطني  ملنع التعذيمل، والحظ املتعلق   (١4)١6-99و ،(١3)١5-99و ،(١٢)١4-99و

غااري ماازوو  مبااا ي فااي ماان مسااتقل  و  غااريآليااات يلياا ، أنشاا  فقاام ماان املقاطعااات   لاايالً اً أن عاادو
التةقياا  ق  اال و وارو. وأوصاا  بإنشاااء االياا  الو ائياا  الوطنياا  ق  اال منطقاا  ماان مناااط  البلااد  املاا

نأااا  موحااد نشاااء التعااذيمل  وضاامان حصااو  ال ااةايا علاا  تعااوي   ااا   وإتعلقاا  بداا وم م
 .(١5)لتسجيل أعما  التعذيمل وضةاياه

عاان جزعاه إ اء ا ر ااا  املتعلقاا  با تأاا  السااجون ق بعاا  املقاطعااات امل تاامل  وأعارب -6
-99و ،(١8)37-99و، (١7)36-99و، (١6)35-99و ااااااااا  إن ا رجنتااااااااط ر  تثاااااااال للتوصاااااااايات 

-99و ،(٢4)43-99و ،(٢3)4٢-99و ،(٢٢)4١-99و ،(٢١)4٠-99و ،(٢٠)39-99و ،(١9)38
 اساتددا اساتددا  االحتجاا  السااب  للمةا ما  و  إعااو  النأار قب  . وأوص(٢6)45-99و ،(٢5)44
  .(٢7)بقدر أ رب لسجنل بدائل
إىل أن ا رجنتااط تواصاال يا ماا  املسااؤولط عاان اناارائم املرت باا  ضااد  امل تاامل أداااربينمااا و  -7

االنتها اات الاي يرت بهاا  هاابتعزيز التةقيقاات ق انتها اات حقاوق اإلنساان، مباا في  اإلنساني ، أوص
 .(٢8)انرب لل ةاياسبل ق منح  هجيالت  ري املنحاالت ه االنتباه إىل العمل، ووج   صةابأ
ب ن ا دمات الشامل  ملساعد  ا دداص   تمل، أفاو امل(٢9)65-99بالتوصي  وفيما يتعل   -8
 .(3٠)ت او ت ون منعدم جر هبم املت  
إعالمياا  بشاا ن الصااة  اننسااي ، وأفاااو محلاا  محلاا  توعياا  أو أي  عااد  وجااوو  تااملامل الحااظو  -9

 .(3١)ساااري  غاااري آمنااا  بسااابمل  ااار  اإلجهااااض عملياااات إجهاااضجااا ن إىل يلباا ن العدياااد مااان النسااااء 
الصاور مناذ سات سانوات ،  ا  إنه بعد ح م احمل م  العليا (3٢)95-99وفيما يتعل  بالتوصي  

الااذي أ ااد ماان جديااد حاا   ،والتعااوي  الااذايأ.  . والتاادابري االحتياطياا  للو اياا  ق   ااي   ، 
مثااااين مقاطعاااات  إال وائمر تااا القاااانون،املااارأ  ق اإلجهااااض ق مجياااع ا ااااالت الاااي يااانص عليهاااا 

ومااا  الاات ، جزئياااً ق حااط ر تقاام مقاطعااات أ اارم بااذل  إال ا  اام، هااذا مااع  ممارسااا ا  اماااً 
 .(33)أي إجراءات لتوفري اإلجهاض القانوين مقاطعات أ رم ر تتدذست  هناد
ذلاا  لرجاال و يتقاضاااه ار الااذي ا جاا بااطا تالفااات  اسااتمرار وجااووإىل  امل تاامل وأدااار -١٠

  الاااذي امااال اسااامربناااامج التااادرييالبتنفياااذ   املااارأ  مقابااال العمااال نفساااه، وأوصاااالاااذي تتقاضااااه 
 .(34)لمرأ "ل"وظائف جديد  

، الااذي أنشاا  فحملاا  احملااامط ٢٠١5لعااا   ٢١٠-٢7إىل أن القااانون ر اام امل تاامل  وأدااار -١١
الساجل املر ازي  ااالت  ياوائمضارور  أن اً وأ د أي اذ بعد. ضةايا العنف اننساين، ر ينف  عن 

بتصااميم وراساا  استقصااائي  وطنياا    مااع سااجالت املقاطعااات، وأوصااتااه العنااف ضااد املاارأ  منهجي
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أن عادو حااالت  تال  تامل والحاظ امل .(35)لتقدير مدم انتشار خمتلف أد ا  العنف ضد املرأ 
 .(36)لرصد عمليات  تل اإلناث ٢٠١6 د أنشئ ق عا   اإلناث  د  او وأن مر زاً 

ا صاو  ياولا   االنتباه إىل الصعوبات الاي تواجههاا الشاعوب ا صالي  عناد ووج ه امل تمل -١٢
االعارتا  مبجتمعا اا احملليا   علا  ، و شارت   راضاي املا علا  ساندات مل يا عل  اعارتا  ب راضايها و 
جتماعيااا  والتمتاااع وقو هااا اال تصااااوي  واالق اااء إىل ال لجاااوءالعنااد ياولااا    دااداص اعتبااااريط، و 

 .(37)والثقافي 
  الحاظ وجاوو حصاص عمال لصداداص ذوي اإلعا ا . وأوصايُ ال ، امل تاململا ذ ره اً ووفق -١3
باختاااذ تاادابري ل اامان وصااو  ا دااداص ذوي اإلعا اا  إىل مجيااع مسااتويات التعلاايم علاا   ااد   تاامل امل

 .(38)مع غريهم املساوا 

 الم ل ةالمعلوماة المقدمة مل الجةاة  اح ة  -اا لثثا 
 ل قووووق الدولنوووة والةنئووواة اآللنووواة مووو  والتعووواون (39)الدولنوووة االلتمامووواة نطووواق -ألف 

 (4٠)اإلنسان
 ،٢٠٠4ق عاا   ملنتصاف املاد اً ا رجنتاط استعراضا تقد رحبت منأم  العفو الدولي  ب -١4

 .(4١)تنفيذ التوصيات الي  بلتها  ال  االستعراض الدوري الشامل الساب بش ن 
 ي أي عملي  تشااور إجراء ب ت ن عل  علم إهنا ر للمساوا  والعد و الت الرابط  املدني   -١5

ساااتعراض الااادوري املتعلااا  باالإعاااداو التقريااار الاااوط   عنااادتشاااار ي  ماااع منأماااات ا تماااع املااادين 
 .(4٢)الشامل

 (43)اإلنسان ل قوقاإليار الويني  -باء 
أماط املأاار الاوط  ظال وون  يااو  طاوا  السانوات  ن م تامل بمنأم  العفو الدولي  فاوت أ -١6

 .(44)ا رجنتط إىل تعيط أمط مأار جديد تالثمان املاضي  ووع
عاااد  منأماااات أنااه بعاااد مااارور أ ثاار مااان أرباااع ساانوات علااا  اعتمااااو القاااانون  الحأااتو  -١7
 عااط  يُ  ، وراالياا تُنشاا  بعااد هااذه آللياا  الو ائياا  الوطنياا  ملناه اا  التعااذيمل، ر نشاائ لامل 8٢7-٢6 ر اام
ا رجنتااط إىل تنفيااذ القااانون  ت هااذه املنأماااتأع اااء اللجناا  الوطنياا  ملنااع التعااذيمل. ووعاا بعااد

بإنشاء آليات  5  املشرت    ر ت الو وأوص .(45)املنشئ لآللي  الو ائي  الوطني  وون مزيد من الت  ري
ملنااع التعاااذيمل ق املقاطعااات تفاااي مبعاااايري االسااتقال  املنصاااوص عليهااا ق الربوتو اااو  اال تيااااري 
 ،التفا ي  مناه   التعذيمل وغريه من ضروب املعامل  أو العقوب  القاسي  أو الالإنساني  أو املهينا 

 .(46)توافر املوارو الال م  هلاضمان و 
باا ن تنشاائ ا رجنتااط آلياا  ح ومياا  وائماا  لتنفيااذ توصاايات  ١  املشاارت   اا ر ت الو وأوصاا -١8

  االسااتعراض الاادوري الشااامل بالتعاااون مااع الااو ارات املعنياا  وبالتشاااور مااع ا تمااع املاادين واملؤسساا
 .(47)الوطني   قوق اإلنسان ومجيع أصةاب املصلة  املعنيط
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موو  مراعوواة القووانون الوودولي تنفنووا االلتماموواة الدولنووة المتعلقووة ب قوووق اإلنسووان   -لنم 
 اإلنساني الساري

 المسائل المشتركة بنل القطاعاة -1 

 (48)املساوا  وعد  التمييز  
اهلويا  اننسااني  ب املتعلا  ٢٠١٢لعاا   743-٢6القاانون ر ام  با ن 4أفاوت الور   املشرت    -١9

 .(49)البلدبع  أحناء ق  ر ي ن م تمالً ومرضياً أحدث بع  التغيريات اهلام ، غري أن تنفيذه 
اهلويااا   االحتااااو ا رجنتيااا  للمثلياااات واملثلياااط ومزووجاااي امليااال اننساااي ومغاااايريوأداااار  -٢٠

 بامليااالوال  باهلويااا  اننسااااني ال  ال يعااارت ا عماااا  التمييزيااا  املتعلااا  بأن القاااانون ا اااا  اننسااااني  إىل 
 .(5٠)احملأور التمييز أسباب  سببط من  اننسي
اعتماااو  ااانون لتنأاايم ممارساا  بق جمااا  اناانس ق أمري اا الالتينياا   عااامالتدااب   الوأوصات  -٢١

 .(5١)ا هذا ا العاملط ق  وصم والتمييز ضدالالعمل ق جما  اننس، وذل  هبد  ا د من 

 التنمي  والبيحمل  وا عما  التجاري  وحقوق اإلنسان  
منطقا  ق  ياصايل الشار ات الزراعيا  وموادايهايااو  ق ز أن ال ٢١الحأت الور   املشرت    -٢٢

إنتاا  فاو  الاي ُيساتدد  معأمهاا ق ساح  ا راضي الزراعيا ، أوت إىل توسع سريع ملغران تشا و 
 .التصااةر وانفااا  وفقاادان التنااوع البيولااوجي منهاااآثااار ساالبي  ممااا يساافر عاان ، الصاويا املعااد  وراثياااً 

 .(5٢)ا ا  ومعانتهاامنائي نموذ  اإللللتدفيف من ااثار ال ار  لوضع  ط  ب ت الور  وأوص

 ال قوق المدننة والسناسنة -2 

 (53)ح  الفرو ق ا يا  وا ري  وا مان عل  ددصه  
ر ازت  د ق السنوات ا  ري   املت بع   أن سياسات ا من العام ١٠الور   املشرت   اوعت  -٢3

علااا  توظياااف املزياااد مااان أفاااراو الشااارط ، وت ثياااف عملياااات التفتاااي  العشاااوائي لصفاااراو واملر باااات، 
 العدياد مان حااالت االحتجاا  إىل داارت الور ا عمليات الشرط  ق املنااط  الفقاري . وأتوسيع نطاق و 

الاي ء، فقاراالالشارط  للشاباب  اتتفتي  املنا   عل  نطااق واساع، وم اايقإىل وون أمر   ائي، و 
 ت  اااذ دااا ل صاااابات، وق حااااالت  صاااوماإلتهديااادات و التعسااافي، و الحتجاااا  اال ت  اااذ دااا ل

 .(54)وحشي الالشرط  أعما  عل  تغطي  لقسري لال تفاء االعدا  أو اإل عمليات
ال ااوء علاا  اسااتمرار وجااوو  واعااد  اانح  ااوات  ١8و ١٠الور تااان املشاارت تان وساالطت  -٢4

أي  القااب  علاا حااا  عااد  إلقاااء ون أماار   ااائي حاا  ق ا ماان ساالط  احتجااا  ا دااداص و
 اات املوافقاا  علاا   ٢٠١6أنااه ق عااا   ١٠ذ اارت الور اا  املشاارت   . و (55)ق حالاا  تلاابس داادص

 .(56)وسع تل  السلط تبروتو والت إجرائي  
وأبلغاات عااد  منأمااات عاان انتشااار اسااتددا  الشاارط  ملمارسااات التنماايم واالضااطهاو  -٢5

ضااد الشااعوب ا صاالي  واملهاااجرين املنةاادرين ماان أصاال أفريقااي واملهاااجرين ماان أمري ااا الالتينياا  
اهلويااا   ومغااااير ، وال سااايما ي انواملثلياااات واملثلياااط ومزووجاااي امليااال اننساااي ومغاااايري اهلويااا  اننسااا

 .(57)ملدنثونوا ي اناننس
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اهلويااا   االحتااااو ا رجنتيااا  للمثلياااات واملثلياااط ومزووجاااي امليااال اننساااي ومغاااايري وأداااار -٢6
 مفتوحاااً  بعاا  املقاطعااات ال تاازا  تت اامن تعريفاااً ق دالفااات املاناانح و   ااوانطإىل أن  اني اننساا

ا تساتددمه الشارط  ما  ثارياً و "، شام " أو "ا ا  االقللجرائم املرت ب  ضد "ااواب العاما " أو "
 .(58)ي اناملثليااااات واملثليااااط ومزووجااااي املياااال اننسااااي ومغااااايري اهلوياااا  اننساااا الحقاااا مل ااااايق  وم
 إىل أن م افة  اال ار بالبشر  ثرياً  ق جما  اننس ق أمري ا الالتيني  عامالتدب   الوأدارت 

إلجااراء و  احتجااا اً تعساافياً  ق جمااا  اناانساملسااتقالت العااامالت  حتجااا ذريعاا  ال مااا تسااتدد   
 .(59)عمليات تفتي  إلزامي  ق منا هلن

انرميا  ق الساانوات ب املتعلقاا  سياسا التعااديل أن  ١8و 5الور تااان املشارت تان والحأات  -٢7
 مسالو  ا ريا االحتجاا  السااب  للمةا ما  القاعاد ، وأن نصاف ا داداص مان ا  ري  جعال 

ا تأاااا  واساااع النطااااق ق  داااارت الور تاااان إىلا مااا . وأرهااان االحتجاااا  السااااب  للمةيوجااادون 
استددا   نزانات الشارط   إىلمستويات حرج  ق بوينس آيرس ومندو ا ودا و، و  بلغالسجون، 

 .(6٠)احملتجزين لفرتات طويل   بس
ضااااعف و  ،ن مباااااين السااااجون تعاااااين ماااان سااااوء الصاااايان باااا  5وأفاااااوت الور اااا  املشاااارت    -٢8
 شدصاي الأافا  النمنتجاات  فيهاا  تقاد   ، والتهاانوعيرواء  التهويا ، ونقاص ا غذيا  و   ل و  ،ضاء اإل
 ساجونالن االفتقار إىل الرعايا  الصاةي  هاو السابمل الرئيساي للوفاا  ق ب اً أي  أفاوتبطانيات. و الأو 
 قعاان أسااباب خمتلفاا  للوفااا   ١9الور اا  املشاارت   وأبلغاات  .(6١)بااوينس آياارس لياا  وسااجونفيديراال

ت ااون  مااا الااي  ثاارياً املزيفاا  ، مبااا ق ذلاا  "حاااالت االنتةااار" مساالو  ا رياا ا دااداص صاافو  
 .(6٢) ائر ا ع عد  التد ل عند اندالعل  وحشي  أو عل  أعما   غطاءً 
رتن ن ر تقاو   ق عادو النسااء ق الساجواضاةأن الزياو  ال ١9الور   املشرت   والحأت  -٢9
 ١4الور اا  املشاارت   والحأاات  .(63)ال تناساامل عاااو  احتياجااات املاارأ  إصااالم مرافاا  السااجون، الاايب

 ي اناهلوياا  اننساا يمغاااير ماان  احملتجاازين اسااتمرار إيااداع أمااط املأااار ق مقاطعاا  بااوينس آياارسوم تاامل 
 هااؤالء هااويتهم اننساااني ، وأن علاايمراعااا  ق مرا ااز احتجااا  الااذ ور أو اإلناااث وون  واملدنثااط
 .(64)حرماهنم من عالجا م اهلرموني باإلضاف  إىل والعنف،  سوء املعامل أد ا  خمتلف  من حتمل 
وأبلاااغ عااادو مااان املنأماااات عااان االحتجاااا  التعسااافي لااازعيم مجعيااا  حاااي توبااااد أماااارو،  -3٠

معااه إىل أن فرياا  ا ماام املتةااد  العاماال املعاا  باالحتجااا  التعساافي و  مااع اإلدااار ميالغارو ساااال، 
 .(65)طلمل اإلفرا  عنه د  أ رم لي منأمات وو 

 ، باار السان ق مؤسسااتاملرتتب  عل  إياداع  ااثار السلبي  عن  ٢٢حتدثت الور   املشرت   و  -3١
وأدااارت إىل عااد  وجااوو آليااات لل شااف عاان انتها ااات حقااوق اإلنسااان ق وور املساانط. وأوصاات 

علا  الرعايا  ق  املسانط ت اون  ائما  لادوربدائل إجياو  بار السن و مع  بأمط مأار منصمل بإنشاء 
 .(66)احمللي ا سر  وا تمع

ا داااداص  ياااداعإ حاا  اان الشااائع ق ا رجنتاااط مااان  نبااا 9الور ااا  املشاارت    وأفاااوت -3٢
بشا ن  طا  داامل   عاد  وجاوو أي وأ ادتلفرتات طويل ، ق مستشفيات ذوي اإلعا   العقلي  

مستشاافيات ا مااراض  لناازالءأوصاات بااإجراء تعااداو وطاا  لعااال  املسااتدا  للمرضاا  ا ااارجيط. و ا
الصاااة  ب املتعلااا  ٢٠١٢لعاااا   657-٢6قاااانون ر ااام ال العقليااا  ق أ ااارب و ااات مم ااان، وتنفياااذ

 .(67)عل  حنو تا  العقلي 
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 (68)نإ ام  العد ، مبا ق ذل  مس ل  اإلفالت من العقاب، وسياو  القانو   
الحأااات عاااد  منأماااات أناااه علااا  الااارغم مااان إحااارا  تقاااد  هاااا  ق مقاضاااا  املساااؤولط عااان  -33

تاازا   ال، ١983-١976ق الفاارت   أثناااء ا  اام العساا ري الاادي تاتوريانتها ااات حقااوق اإلنسااان 
ق  علاا  وجااه الساارع الباات ب اامان  ت هااذه املنأماااتتاا  ري ا طااري . وأوصااحاااالت البعاا  هناااد 

ور اااا  وأدااااارت ال .(69)الد تاتورياااا  ااااال  فاااارت  يا مااااات املسااااؤولط عاااان انتها ااااات حقااااوق اإلنسااااان 
  ااال املرت باا    اال تصاااوي ؤامراتلتةديااد املاا ٢٠١5إىل إنشاااء نناا  ماان جملسااط ق عااا   6املشارت   

 .(7٠)ق هذه اللجن  أع اءر يُعط  أي  ح  اان الدي تاتوري  العس ري  ا  ري ، ل ن فرت 
 ن ا رجنتااط نفااذت سياسااات خمتلفاا  لتعزيااز عملياا  باا 6ور اا  املشاارت   أ اارت الق حااط و  -34

إىل الاوراء املتداذ  ق ااونا  االنتبااه إىل بعا  ا طاوات الور ا   وج هتالذا ر  وا قيق  والعدال ، 
 حقااوق اإلنسااانانتها ااات ب تعلقاا وثااائ  ا ساسااي  املال فيمااا خيااص صااونوأعرباات عاان  لقهااا ا  ااري ، 

 عن  لقها إ اء تعيط ضاابم عسا ري سااب  ماديراً  ور   ما أعربت ال .(7١)الد تاتوري  ال  فرت  
عااد  إحاارا  تقااد  ق التةقياا  ق  دااارت إىل، وأواملااد ع  علاايهمماياا  الشااهوو الااوط   ربنااامج لل

 .(7٢)، وهو داهد  ان ضةي  لال تفاء القسريس  ي   ور ي  وليو لوبي
ق  ريت  الب ن  هيومن رايتس ووت ، أفاوت منأم  (73)68-99وفيما يتعل  بالتوصي   -35

يهااادو اساااتقال   مماااا  ااادق اااا  وائماااط أوم إىل تعييناااات مؤ تااا  للق اااا  لجملاااس الق ااااء  تعياااط
 .(74)الق اء
شا ل يزا  ياأن وصو  الشعوب ا صالي  إىل الق ااء ال  بقاء الثقاقمنأم  الوالحأت  -36
فارص ا صااو  علا  املعلوماات، والصاعوبات ق العثااور  لا  بسابمل ا ااواجز اللغويا ، و   بارياً   حتادياً 

 .(75)املوظفط الق ائيطمن جانمل ، واملمارسات التمييزي  ناسملعل  يا  م
متعلاا  بإصاادار  ااانون  3ور اا  املشاارت   ، أوصاات ال(76)١٠-99وفيمااا يتعلاا  بالتوصااي   -37

للعدال   متدصصاً  نأاماً ئ نشيسن املسؤولي  اننائي ، و   ينص عل  عد   فبق اء ا حداث 
 .(77)يتماد  مع املعايري الدولي   قوق اإلنسان

مان ا طاوات للتةقيا   هيومن رايتس ووت  ب ن تتدذ ا رجنتاط مزياداً منأم  وأوصت  -38
 وظفطاملاااو مقاضاااا  مرت بياااه و  ١994ملشااارت   ق عاااا  الرابطااا  اإلسااارائيلي  ا رجنتينيااا  اتفجاااري ق 

بااإجراء حتقياا  اً أهناام مسااؤولون عاان التااد ل ق التةقيقااات ا ولياا . وأوصاات أي اا د ع الااذين يُاا
 .(78)بالتةقي  ق التفجري اً م لفذي  ان مستقل ونزيه ق وفا  املدعي العا  ال

هليحملااااات املسااااؤول  عاااان  اصاااا  بابإنشاااااء آليااااات تنسااااي   ٢٢ور اااا  املشاااارت   وأوصاااات ال -39
نميااااع ق متناااااو  االتةقياااا  ق ا تطااااا  ا طفااااا ، وإنشاااااء  اعااااد  بيانااااات للةماااا  النااااووي 

صداااداص الاااذين ت اااون   ااااياهم  اااار  نطااااق ل  البيولوجياااعلااا  اهلويااا   مااان التعااار  طتم ااالل
ساااوم أ اااارب ا داااداص يفوظاتاااه ال تشااامل الاااذي البياناااات الوراثيااا  الاااوط ، بنااا  ا تصااااص 

 .(79)الد تاتوري  ال  ا  ما تطفوا وا تفوا الذين 
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 (8٠)السياسي ا يا  ا ريات ا ساسي  وا   ق املشار   ق ا يا  العام  و   
 لماا ئي  يقال  التنفيذيا  والق اا تطعادو النسااء ق السالط أن 4ور   املشارت   الحأت ال -4٠

حادو ، الاذي ٢٠٠١لعاا   674-٢5وأن االمتثا  للقانون ر م ، ارتفع مستوم التسلسل اهلرمي
 .(8١)، ي او ي ون منعدماً "ق النقابات العمالي  ملرأ ا"حصص 

 اااانون ا صاااص، ال تااازا  وجاااوو أناااه علااا  الااارغم مااان  بقااااء الثقااااقمنأمااا  ال والحأااات -4١
 .(8٢)من املناصمل التنفيذي  ق القطاع العا من غريها أ ل ب ثري  عدواً  شغلالشعوب ا صلي  ت

 عاادو ساال طت ال ااوء علاا منأمااات خمتلفاا  إىل  اار  االحتجااا  االجتماااعي و وأدااارت  -4٢
ت منأماا  والحأاا .(83)ماان حاااالت االحتجااا  التعساافي وانتها ااات اإلجااراءات القانونياا  الواجباا 

أمان الدولا  مان أجال "بروتو و  العمال  ٢٠١6أصدرت ق عا    د العفو الدولي  أن و ار  ا من
ممارساا  حقهااام ق التأااااهر واناا  أداااداص بسااابمل ساااتدد  إليُ العاماا "، الاااذي  اتاملأااااهر   ااال 
  تمعاات ا صاليا ا رجنتط إىل التةقي  ق التقاارير املتعلقا  باضاطهاو اً أي وعت و  .(84)سلمياً 
احملا ما  العاولا  ق الق اايا اننائيا   فالا  و الواجبا  فال  مراعا  ا صاو  القانونيا  إىل  ، و وإوانتها

 .(85) تمعات ا صليبا غاء  انون م افة  اإلرهاب فيما يتعل  وإل
تعريااااف "الفتناااا " الااااوارو ق تعااااديل هيااااومن رايااااتس ووتاااا  ا رجنتااااط بمنأماااا  وأوصاااات  -43

وأوصاات  .(86)القااانون اننااائي ل اامان توافقااه مااع املعااايري الدولياا  املتعلقاا  بااا   ق حرياا  التعبااري
عا اامل ت يالااوارو  ق  ااانون اناانح انديااد ملقاطعاا   و ااوي الاا باارف  القواعااد 8الور اا  املشاارت   

 .(87)عل  االحتجا  االجتماعي
جمموعاا   ٢٠١5هيااومن رايااتس ووتاا  أن ا  وماا  اعتماادت ق عااا  منأماا  والحأاات  -44

أنشا ت و الا  أهناا ، و ٢٠٠9يل  انون وساائم اإلعاال  لعاا   فعلياً  مؤ ت  من املراسيم الي حلت
 .(88)عن السلط  التنفيذي   اهلي لي غري مستقل  من الناحي يفرتض أهنا مؤ ت ،  ،جديد 
 ،(9٢)8٠-99و ،(9١)79-99و ،(9٠)78-99و ،(89)77-99وفيماااااا يتعلاااااا  بالتوصاااااايات  -45

ق  ،أصااادر اااد أداااارت منأمااا  العفاااو الدوليااا  ومنأمااا  هياااومن راياااتس ووتااا  إىل أن ال اااونغرس 
يتاايح إم انياا  الوصااو  إىل املعلومااات العاماا  الااي حتااتفظ هبااا هيحملااات  وطنياااً   انوناااً ، ٢٠١6 عااا 
  .(93)الدول 

 (94)حأر مجيع أد ا  الرق  
إىل أن ا طا  الوطنيا  ملناع اال اار بالبشار املنصاوص عليهاا ق  4أدارت الور   املشارت    -46

، وأن لااااوائح املقاطعااااات والبلااااديات حاااا  اانر توضااااع  ٢٠١٢لعااااا   84٢-٢6القااااانون ر اااام 
بتوفري ميزاني   افي  الور   مع املعايري الوطني  والدولي . وأوصت  ر ُتواَء  بعدذا املوضوع هب املتعلق 

رعايا  ال اةايا، وإنشااء آليا  للتنساي  علا  عان للو االت املسؤول  عن التةقي  ق هاذه انرميا  و 
 .(95)فيدرا املستوم ال

تقييم عل  الصاعيد الاوط  نمياع مأااهر بإجراء ا رجنتط  ١١املشرت   ر   و وأوصت ال -47
السااااتغال  اننسااااي وضااااع حااااد ل طاااا  عماااال وطنياااا  ل عتماااااواالسااااتغال  اننسااااي لصطفااااا   وا

 تةقياا  قمان أجاال اللصطفاا   و فالاا  اماتالد و اااالت إنفااذ القااانون للمااوارو واملهاارات الال ماا  
 .(96)ل ااةاياإىل اوإعاااو  اإلومااا  لتعاااق تقااد   اادمات خمصصاا  لهلااا  و  تصااديوالهااذه انرمياا  
باااا ن تاااادعو ا رجنتااااط املقاااارر ا اااااص املعاااا  ببيااااع ا طفااااا  اً أي اااا ١١املشاااارت   ور اااا  وأوصاااات ال
 .(97)ق البغاء وق املواو اإلباحي  إىل  يار  البلدم واستغالهل
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 ا   ق ا صوصي  وا يا  ا سري   
لإلدااارا  علااا   بااا ن تنشااائ ا رجنتاااط آليااا   ويااا  ومساااتقل  ١5املشااارت   ور ااا  أوصااات ال -48
 أعربااتو . (98)وا اال احمل ماا  العليااا االتصاااالت املنشاا  حااديثاً  مرا باا  الاا  االسااتدبارات وم تاامل و 

أسااليمل دو الاذي ااو  انون اإلجراءات اننائيا  إو اله عل  املقرتم  تعديلعن  لقها إ اء الالور   
 .(99)را ب  عن بعد ملعدات ا اسوبحتقي   اص  مثل امل

الااذي ياانأم محاياا  البيانااات  3٢6-٢5أن القااانون ر اام  ١5املشاارت   ور اا  والحأاات ال -49
ماع  هتوافقاإو اهلاا علياه  ت املقارتمتعاديال ن ت فال البات ذ إىل حاد  باري وأوصاينف ا الشدصاي  ال

 .(١٠٠)مباوئ محاي  البيانات املعرت  هبا وولياً 

 االقت ادية وااللتماعنة والثقافنةال قوق  -3 

 (١٠١)ا   ق العمل وق ظرو  عمل عاول  ومواتي   
ا رجنتااط مسااتويات عالياا   لاادم مجعياا  حقااوق اإلنسااان املشاارت   بااط القااارات أن الحأاات -5٠

 .(١٠٢)٢٠١٢سيء منذ عا  عل  حنو تدهورت ق البلد  د من البطال ، وأن ا ال  اال تصاوي  
أن مشار   املرأ  ق م ان العمال ال تازا  أ ال مان مشاار   الرجال،  4 املشرت  ور   الوذ رت  -5١

 .(١٠3)فيها العمل غري الرمسي أ ثر ديوعاً  ي ون، وأهنا ترت ز ق  طاعات وأهنا أ ل أمناً 
اهلويااا   االحتااااو ا رجنتياا  للمثلياااات واملثليااط ومزووجاااي املياال اننساااي ومغااايريوأوصاا   -5٢

 .(١٠4)اهلوي  اننساني  مغايري لصدداصمن فرص العمل  اً حصصادو  انون وط  سن ب اننساني 

 (١٠5)الئ ا   ق مستوم معيشي   
 اااد أن معااادالت الفقاار وا ميااا  وا مااراض املزمنااا  والبطالاا   إىل بقااااء الثقاااقمنأماا  الأدااارت  -53

 .(١٠6)ا صليط الس ان  بري منالي يعي  فيها عدو   املناط  قأعل  من املتوسم بلغت مستوم 
 تفاااا مأن ا رجنتاااط تعااااين مااان نقاااص هي لاااي ق املساااا ن  ١٢الور ااا  املشااارت   والحأااات  -54

للمااادن  تاااا  ااامان الت امااال االجتمااااعي وا  اااري الب وأوصااات. ا  اااريبسااابمل الر اااوو اال تصااااوي 
علااا  الصاااعيد الاااوط  وار  ا راضاااي إل اااانون إطااااري سااان ، وإلغااااء مجياااع حااااالت الفصااال، و حيااااءوا 
 .(١٠7)سياسات التدطيم واستددا  ا راضي الي تتماد  مع املعايري الدولي   قوق اإلنسان شجعي

ق منطقا  تشاا و، تربيا  املواداي ن  ياو   راع  احملاصايل و ب  ٢١  املشرت   ور ال أفاوتو  -55
الوطنياا ، جعلاات ماان الشاار ات الوطنياا  وعاارب  وعمليااات دااراء ا راضااي ال اادم  الااي تقااو  هبااا

الريفي  ا صو  عل  ا راضي وامليااه.  احمللي  الصغري  وا تمعات ا يا اتالصعمل عل  أصةاب 
 ق باااا  ص وأثااارت تااا ثرياً سااالبياً عاااات بشااا ن حياااا   ا راضاااي نزاوأوت هاااذه ا الااا  إىل نشاااوب 

ن  لقهاااا إ اء عاااً أي ااا ٢١  املشاارت   ور ااا. وأعرباات ال ا صااالي شااعوبحقااوق الفالحااط ونسااااء ال
 .(١٠8)ربامج وعم املزارع ا سري املدصص  لختفي ات امليزاني  

عااد  حاااالت ماان حاااالت اإل ااالء القسااري ق املاادن  إىل ١٢  املشاارت   ور ااال دااارتوأ -56
بشاا ن اإلجااراءات الااي ينبغااي  سااواء، وأوصاات باا ن تعتمااد ا  وماا  بروتو ااوالً حااد   علاا  اريااوا 

 .(١٠9)مبا يتماد  مع املعايري الدولي   قوق اإلنسان اتباعها ا من لقوات
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ال ااااوء علاااا  إن ااااار ا قااااوق ا ساسااااي  لصدااااداص الااااذين  ١7الور اااا  املشاااارت   وساااالطت  -57
يعيشون ق الشوارع، والعناف الاذي يتعرضاون لاه ق  ثاري مان ا حياان. وأوصات باعتمااو  اانون وطا  

 .(١١٠)ن  املسائل الي يواجهها هؤالء ا دداصبش ن هذا املوضوع ووضع  ط  وطني  دامل  ملعا

 (١١١)ا   ق الصة   
ق جمااا  الصااة ، ل نهااا  أحاار ت تقاادماً  ااد ا رجنتااط باا ن  ١9أفاااوت الور اا  املشاارت    -58

، مثل ختفي  االستةقا ات ق تدذ  ق ااون  ا  ري أعربت عن  لقها إ اء عدو من التدابري امل
املفارتض  الاذي مانإطار  ط  املساعد  الطبي  الشامل  وتعلي  برناامج "االبتساامات ا رجنتينيا " 

 .(١١٢)من تلقي أسنان اصطناعي  ندف املد ل ال يا دداص ذو مي ِّن أن 
ق صاافو  بوضااع سياسااات عاماا  ملنااع ا ماال القسااري والااوالو   4الور اا  املشاارت   وأوصاات  -59

 .(١١3)اننساي الشاامل ثقيافوإنفاذ القوانط املتعلق  بالصاة  اننساي  واإلبااب املساؤو  والتاملراهقات 
لصطفااا   ثقياافر هااذا التأن برنااامج التثقيااف اننسااي الشااامل الااذي وف اا ٢الور اا  املشاارت   والحأاات 

 .(١١4)٢٠١7ق عا   و فواملراهقط  د أُ 
ق احمل ماا  العليااا الااذي أصاادرته  اام ماان ا رغم علاا  الااأنااه  ٢٠ الور اا  املشاارت  والحأاات  -6٠

والااذي أ ااد ماان ، ٢٠١٢ق عااا   " ، أ.  . والتاادابري االحتياطياا  للو اياا  والتعااوي  الااذاي"  ااي  
نشاااار علاااا  الاااارغم ماااان حاااا  املاااارأ  ق اإلجهاااااض ق الأاااارو  الااااي ياااانص عليهااااا القااااانون، و  جديااااد
رعاياا  الشااامل  لصدااداص الااذين هلاام ا اا  ق اإلجهاااض القااانوين، لربوتو ااو  املتعلاا  بالاالصااة   و ار 

اسااااتددا  الطااااوا م الطبياااا   ن، ومنهااااا مااااثالً عقبااااات  ثااااري  حتااااو  وون ممارساااا  حقااااو هالنساااااء تواجااااه 
النساااء    واضااطهاووم ااايق ،وانتهاااد السااري  املهنياا   ،وتعساافي بصااور  جمةفاا لالسااتن ا  ال اامريي 

إجهااااض أو بعاااد تعرضاااهن عمليااا  إجاااراء مااان أجااال إىل ا ااادمات الصاااةي   واي يلجااا نوالفتياااات اللااا
مجياع الدول  إم انيا  اإلجهااض القاانوين ق  فل ب ن ت ٢٠الور   املشرت   . وأوصت تلقائي إلجهاض

 .(١١5)نقاش واعتماو  انون بش ن اإلجهاض القانوين وامل مون وا اينإجراء البلد وأن تدفع إىل أحناء 
باملعلومااات ذوات اإلعا اا  باا ن تاازوو ا رجنتااط النساااء والفتيااات  ٢شاارت   ور اا  املوأوصاات ال -6١
، وأن ت اامن إم انياا  ا صااو  علاا  هن هلاااهلاان مجيااع وسااائل منااع ا ماال املتاحاا  عنااد طلااب وفروأن تاا

 .(١١6)ا دمات الصةي  العام  وا اص 
ساياق اإلجهااض. والحاظ  مس ل  ا   ق ا يا  قإىل الدفاع عن ا ري  دار حتالف وأ -6٢
تفاااااوت ق معاااادالت وفيااااات أوجااااه الارتفاااااع مسااااتويات وفيااااات ا مهااااات ق ا رجنتااااط و اً أي اااا

رعايااا  فااارص بتةساااط اهليا ااال ا ساساااي  للرعايااا  الصاااةي  و   وأوصااا ،ا مهاااات باااط املقاطعاااات
ع الرت يااز املااوارو املدصصاا  لصااة  ا   ماا ياااو  و  ،وتاادريمل القااابالت التوليااد ق ا اااالت الطارئاا 

 .(١١7)لي صاااالشاااعوب ا أو   ريفيااااملنااااط  الأو  ساااال الفقاااري و ا بوجاااه  ااااص علااا  النسااااء مااان 
لصمهات والرضاع ق املنااط  الريفيا ،  ا طري  وأدارت منأم  البقاء الثقاق إىل ا وضاع الصةي 

 نفهماو يالاذين  ا طباء املدربطعدو  ل  و  املناسب  الرعاي  الصةي ومراف   دمات  انعدا بسبمل 
 .(١١8)ثقافات الشعوب ا صلي 

باا ن تااوفر ا رجنتااط  اادمات الرعاياا  الصااةي  ا ساسااي   منأماا  البقاااء الثقاااق توأوصاا -63
صل ، وأن حتأر املمارسات التمييزي  مثل ا رمان من الرعاي  عل  أساس ا لمجتمعات ا صلي ل

 نتيجااا     باااري تعااااين مااان مشاااا ل صاااةي   ا تمعاااات ا صااالي  أن اً والحأااات أي ااا .(١١9)اإلثااا 
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 ق تااؤثر الااي شاااريعو مان املمبادار  للتلااوث الناااجم عاان الصاناعات االسااتدراجي ، مشااري  إىل عااد
االنتباااه إىل الزياااو  ال بااري  ق اسااتددا   ٢١ووج هاات الور اا  املشاارت    .(١٢٠)ابوتشااياملجمتمعااات 

املتمثاال ق   راعاا  احملصااو  الواحاادإىل أن  ال يماويااات الزراعياا  ق منطقاا  غااران تشااا و، وأدااارت
 .(١٢١)الصويا تسمم اهلواء والرتب  واملياهفو  
اهلويااا   االحتااااو ا رجنتياا  للمثلياااات واملثليااط ومزووجاااي املياال اننساااي ومغااايري والحااظ -64
اني ، اهلويا  اننسا غاايريالرغم من أن القانون ي فل ا   ق الصة  ال املا  ملعل  أنه  اني اننس
بساابمل و  عااد  تاادريمل املااوظفط ق جمااا  الصااة  بساابملاً ياادوو ااتعهم الفعلااي هبااذا ا اا   يبقاا 

اهلوياا   غااايريق ا صااو  علاا  تاا مط طااي يغطااي العالجااات الال ماا  ملالااي يواجهوهنااا الصااعوبات 
 .(١٢٢)هويتهم اننساني  املغاير  عل  حنو  امل لتةقي ال روري  و اين اننس
أن وباااااء  ١3و 4ت الور تااااان املشاااارت تان ، الحأاااا(١٢3)4-99لاااا  بالتوصااااي  وفيمااااا يتع -65

 ت الور تاانالتد ط ال يزا  السبمل ا و  للوفيات املب ر  الي مي ان  نبهاا ق ا رجنتاط، وأوصا
ت أوصاا مااا  .(١٢4)بالتصادي  علاا  اتفا يا  منأماا  الصاة  العاملياا  اإلطارياا  بشا ن م افةاا  التباغ

حتأار ا رجنتااط بشا ل دااامل اإلعاالن عاان منتجاات التبااغ والارتويج هلااا باا ن  ١3الور ا  املشارت   
 .(١٢5)ضرائمل التبغوأن ت ع  انوناً وطنياً بش ن ورعايتها، 

 (١٢6)ا   ق التعليم  
 ،بااط املناااط  الريفياا  وا  ااري  ق جمااا  التعلاايم التفاااوتاسااتمرار  4الور اا  املشاارت   الحأاات  -66

 .(١٢7)اهليا ل ا ساسي  التعليمي  ق أفقر املقاطعات ل   مي  و املتعلق  بااملشا ل اهلي لي  و ر ز 
تنفيااذ التعلاايم الثنااائي اللغاا  املشاارتد بااط الثقافااات ساابل باا ن  منأماا  البقاااء الثقاااقوأفاااوت  -67
وأحد ا ساباب ا ساساي  لاذل  إىل حد  بري،   وغري منهجي  غري منتأمتأل الوصو  إليه فرص و 

بوضاع وتنفيااذ برنااامج ا رجنتااط  أوصات املنأماا عااد  وجاوو مدرسااط ماان السا ان ا صااليط. و هاو 
 .(١٢8)هذه الشعوب مع شرا  بو  ،بلغات الشعوب ا صلي  ي مناسمل من الناحي  الثقافي تعليم
 ن ا رجنتط ر تنفذ سياسات لدعم الطاالب ب للمساوا  والعد الرابط  املدني  وأفاوت  -68

وضاااع حاااد ملمارساااات  ييزيااا  مثااال رفااا  تساااجيل طاااالب لذوي اإلعا ااا  ق املااادارس العاويااا  أو 
 .(١٢9)بسبمل إعا تهم

اهلوياااا   االحتاااااو ا رجنتياااا  للمثليااااات واملثليااااط ومزووجااااي املياااال اننسااااي ومغااااايريو ااااا   -69
ل أو انزئي ق تنفيذ الربنامج الوط  للتثقيف اننساي بع  املقاطعات ال ام إن فشل اني اننس

  فعااا  الرتهياامل الااي تسااتهد فعلااي علاا  حنااو أعاااق انهااوو الرامياا  إىل التصاادي   ااد الشااامل
 .(١3٠)اني اهلوي  اننس ملثليات واملثليط ومزووجي امليل اننسي ومغايريمن ا طفا املراهقط وا 

 م ددةأشخاص م دديل أو فئاة حقوق  -4 

 (١3١)املرأ   
أن اتفا ياا  الق اااء علاا  مجيااع أداا ا  التمييااز ضااد املاارأ ،  4الور اا  املشاارت    الحأاات -7٠

 ل انرتبا  وساتوري  ق ا رجنتاط، مب حتأا د هنا د ن الص ود الدولي  ا  رم  قوق اإلنساان، 
ت الور ا  وا رتح .(١3٢)لدق أجزاء خمتلف  من الب ومتقطعاً  ا ا  ال يزا  يدوواً ق الو ت تنفيذها 
 ااي جمااا  عماال هيحملااات مثاال ا لااس الااوط  للماارأ  ل  ن توسااعا رجنتااط باا  توصااي ٢١املشاارت   

 .(١33)غطي املناط  الريفي ي
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املتعلااااا  ، ٢٠٠9لعاااااا   485-٢6إىل أن القاااااانون ر ااااام  4لور ااااا  املشااااارت   أداااااارت او  -7١
يعرت  مبدتلف أدا ا  العناف ضاد املارأ ،  ، أبا ماي  الشامل  من مجيع أد ا  العنف ضد املر 

صاار هااذا العنااف ق القااوانط املدنياا  واننائياا  وبعاا  القااوانط احمللياا  مااا  الاات حت غااريه ماان نبيااد أ
 .(١34)احمليم املنز 

أمط املأار ق مقاطعا  بويناوس آيارس أن املعلوماات مع م تمل  4 املشرت   ور  والحأت ال -7٢
، مماااا جيعااال مااان الصاااعمل تقيااايم ا بعااااو ا قيقيااا  ومتفر ااا  أ  ال تااازا  متقطعااا املتعلقااا  باااالعنف ضاااد املااار 

 .(١35)املش ل  ههذملدتلف مأاهر 
 ٢٠١6ق عااا  ورحباات منأماا  العفااو الدولياا  بااإطالق  طاا  عماال وطنياا  دااامل  جديااد   -73

، ٢٠١9-٢٠١7لفارت   اال  ا الق ااء علياه،و    ضةايا هذا العنفملنع العنف ضد املرأ  ومساعد
 .(١36)هاااحتقيق واسااع  وعاماا  وماان الصااعمل رصاادجااد ل نهااا أعرباات عاان  لقهااا  ن أهاادا  ا طاا  

بااإورا  تاادابري  اصاا  ق ا طاا  ملنااع العنااف ضااد النساااء ذوات اإلعا اا   ٢ور اا  املشاارت   وأوصاات ال
 .(١37)والق اء عليه

وصاااو  النساااء ضاااةايا  لااا  الفاارص املتاحاا  لعاان  لقهااا إ اء  4ور اا  املشااارت   وأعرباات ال -74
ا صاو  علاا   إم انيا هااي عاد  الااي تواجههاا هاؤالء النسااء العناف إىل العدالا ، وأ ارب العقباات 

باااااط ماااااوظفي  ايناننساااااالتةياااااز املسااااااعد  القانونيااااا  واساااااتمرار القوالااااامل النمطيااااا  القائمااااا  علااااا  
وتااوفري  لق ااء علياهوا املارأ ملنااع العناف ضاد  امل تامل املشارتد باط القطاعاات دااروأ .(١38)العدالا 

مشاا ل ا ماي  ال امل  لصطفا  واملراهقط ق  ابيا ويال ماوني ومؤسسا  مر از محايا  ا سار  إىل 
ق بعااااا  البلاااااديات، والعقباااااات الاااااي حتاااااو  وون التنفياااااذ ال امااااال املتفا مااااا   العناااااف اننسااااااين

 .(١39)ل العدا ووصوهلم إىلللسياسات الو ائي  والسياسات املتعلق  وماي  ال ةايا 
 ثاري تال النسااء وون عقااب ال تازا  ت حاالتهيومن رايتس ووت  أن منأم  والحأت  -75
 نتباااهاال 4والور ا  املشاارت    أماط املأااار ق مقاطعاا  بويناوس آياارسوج اه م تاامل و  .(١4٠)اً بالغاا اً  لقا

إىل أوجاااه التفااااوت ق املعاااايري الاااي تطبقهاااا السااالطات الوطنيااا  وسااالطات املقاطعاااات عناااد مجاااع 
 .(١4١)املعلومات عن حاالت  تل اإلناث

 (١4٢)ا طفا   
فيماا يتعلا  ب اعف ا طفاا   وضعالىل  طور  إ للمساوا  والعد الرابط  املدني   أدارت -76
ا صاو  علا  ا قاوق ص ق ا رجنتط، والحأت أوجه التفاوت بط املقاطعات فيما خي هموفقر 

معلوماااات مفصااال  عااان حالااا  ا طفاااا  وضااارور  اختااااذ  علااا  ضااارور  تاااوافرا ساساااي . ودااادوت 
ةصااو  علاا  لفاارص متساااوي  لالبلااد بيااع أحناااء  طااوات ل اامان  تااع ا طفااا  واملااراهقط ق مج

 .(١43)ا قوق االجتماعي 
بتنفيااذ سياسااات عاماا   3املشاارت    الور اا ، أوصاات (١44)8-99وفيمااا يتعلاا  بالتوصااي   -77

صعيد املقاطعاات واحمللياات لتعزياز نأاا  ا مايا  الوطنيا ، مباا ق ذلا  عل  عل  الصعيد الوط  و 
 .(١45)وا طفا  واملراهقط أنفسهم آليات املتابع  والتقييم والرصد، مبشار   ا تمع املدين
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الرابطاااا  و  3و ١الور تااااان املشاااارت تان ، الحأاااات (١46)١١-99وفيمااااا يتعلاااا  بالتوصااااي   -78
أماط نصامل القاانون املنشائ ملسان عل  عاماً  ١١أنه بعد مرور أ ثر من  للمساوا  والعد املدني  
 .(١47)نصملهذا امل أحد ح  اان ق قوق ا طفا  واملراهقط، ر يعط  و مع مأار 
 طفا ، مباا ق ذلا  عل  ااء العنيف عتدارتفاع مستوم اال ١الور   املشرت   والحأت  -79

ا الااا ، وعاااد   الراميااا  إىل التصااادي هلاااذه االعتاااداء اننساااي، ق ا رجنتاااط، وعاااد  فعاليااا  الاااربامج
 3الور ا  املشارت   وأوصات  .(١48)تقد  الدعم ال اق لصطفا  ضةايا العنف بعد تقد  دا وم

 الطفولاا  واالعتااداء فيماا خيااصنهج  ااائم علا  نااوع اناانس باا ا  ااذ لط الق ااائيط علا بتادريمل املسااؤو 
جدياد   صاالتىل إ اما  إل اةايا التفااوي اضاطرار إو اا  تغياريات تشاريعي  و اننساي والعناف، 
 .(١49)مع املعتدي عليهم

 (١5٠)عا  اإل ودداص ذو ا   
بإ الاا  مفهااو  "اإلعا اا " ماان القااانون املاادين، مااع اإلبقاااء علاا   ٢الور اا  املشاارت   أوصاات  -8٠

وإنشاااء آليااات لرصااد  ،دوو  ماان أجاال محاياا  حقااوق ا دااداص ذوي اإلعا اا احملااقاادر  مفهااو  ال
 .(١5١)هاوحتديثذل  القانون  القيوو املنصوص عليها ق

ذوي بوضااع وتنفيااذ  طاا  وطنياا  بشاا ن حقااوق ا دااداص  ٢الور اا  املشاارت   وأوصاات  -8١
 .(١5٢)وتسمح مبشار   منأمات ا تمع املدين جنسانياً  اإلعا  ، تت من منأوراً 

 657-٢6أن القاانون ر ام  وانمعي  الدائم   قاوق اإلنساان 4ت الور   املشرت   واوع -8٢
 9 الور   املشرت   وج هتو  .(١53)تا ال ينف ذ عل  حنو ماي  الصة  العقلي  املتعل  و ٢٠١٠لعا  

 وعلا  مساتوم فيادرا لصاة  العقليا  علا  املساتوم الاملدصصا  ليزانيا  املاالنتباه إىل عاد   فايا  
آلياات التنساي  باط الاو ارات  تعطيالمدين  بوينس آيرس  وعد  وجاوو آلياات للرعايا  ا تمعيا   و 

 .(١54)والتشاور مع ا تمع املدين بش ن هذا املوضوع
علااا  ناااوع انااانس ق   ائمااااً  ا رجنتاااط ر تااادر  هنجااااً  أن ٢الور ااا  املشااارت   الحأااات و  -83

محاياا   أي النساااء ذوات اإلعا اا  علاا  ولااذل  ال حتصاال وانينهااا أو سياسااا ا املتعلقاا  باإلعا اا ، 
إىل العدالاا  والتعلاايم  نوصااوهلإم انياا  حقااو هن اننسااي  واإلبابياا  و ال ُت فاال  اصاا  ماان العنااف و 

 .(١55)العملسوق الرمسي و 

 (١56)ا  ليات والشعوب ا صلي   
 املتعلقا  توصيات االساتعراض الادوري الشاامل السااب  الحأت منأم  البقاء الثقاق أن -84
 ، (١59)١٠9-99و ،(١58)74-99و، (١57)3١-99التوصااااايات  هااااااالشاااااعوب ا صااااالي ، مباااااا فيب
ا صاو   إم انيا حُتر  من الشعوب ا صلي  أن و  ر تنف ذ، ،(١6١)١١١-99و ،(١6٠)١١٠-99و

 ا حيااان معأاام أهنااا ُتسااَتبعد ق، و اأراضاايهوال  تلاا  سااندات مل ياا  علاا  ا اادمات ا ساسااي ، 
با ن ت اع ا رجنتاط  طا   ت منأما  البقااء الثقااقوأوصا .(١6٢)االجتماعيا  والسياساي ا يا  من 

مام املتةاد  عمل وطني  إلعما  حقوق الشعوب ا صلي  وتنفيذ التوصيات الي صاغها مقارر ا 
 .(١63)٢٠١٢ق عا  ، ا اص املع  وقوق الشعوب ا صلي 

انتها اات عديااد   ا  الشااعوب  ومنأما  البقاااء الثقااقوالحأات منأما  العفااو الدوليا   -85
ا صاااااالي  ق املوافقاااااا  ا اااااار  املساااااابق  املسااااااتنري ، وال ساااااايما ق سااااااياق الصااااااناعات االسااااااتدراجي  

 بشا ن إجاراء عاد  وجاوو أي تشاريعاتإىل  ١6ور ا  املشارت   وأدارت ال .(١64)الزراعي  والشر ات
 .(١65)مع الشعوب ا صلي  مسبق  وحر  ومستنري مشاورات 
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 ،١6٠-٢6 القاانون ر ام سان عامااً علا  ١١والحأت منأم  العفو الدوليا  أناه بعاد مارور  -86
املعهااد الااوط   لزاافي ا تمعااات ا صاالي  و  الااي تسااتهد و ااف عمليااات اإل ااالء الااذي ياا مر ب

ر ُار  ساوم تقاد  ، تشغلها هذه الشعوبصراضي الي لإجراء مسح شعوب ا صلي  بلشؤون ال
ور ااا  وأعربااات ال .(١66)مساااتمراً  عملياااات اإل اااالء العنيفااا  ماااا  ا  تنفياااذو بسااايم ق هاااذا الصااادو، 

امللاف  ١6٠-٢6نون ر ام عن  لقها  ن الدولا  ر  انح ا تمعاات ا صالي  املتا ثر  بالقاا ١6املشرت   
 ه يشااا ل، بالنساااب  ملعأااام هاااذه ا تمعاااات،أنااامااان رغم علااا  الااا ساااحالنهاااائي الاااذي يت ااامن نتاااائج امل

 .(١67)بتها با راضيالسجل العا  الوحيد ملطال
  املن اام  تمعااات ا صااليا ق ترساايم حاادوو أراضااي باإلسااراع  ١6وأوصاات الور اا  املشاارت    -87

 ،ا راضاااااي لتلااااا  مااااااعيساااااند املل يااااا  ان مااااانةهمو ، هوهناااااات ا صااااالي إىل رابطااااا  جمتمعاااااات هلا اااااا 
املن اام   تمعااات ا صاالي  اأساار ال ريااو   ااار  أراضااي أجااداو نقاال الال ماا  ل اهليا اال ا ساسااي  وبناااء

 .(١68)إىل الرابط 

 (١69)املهاجرون والالجحملون وملتمسو اللجوء واملشروون وا لياً   
أو اال  ااد  ٢٠١7عااد  منأمااات أن اعتماااو مرسااو  ال اارور  والطااوارئ لعااا   تالحأاا -88

تر يزهااا التقلياادي  لتبتعااد ا رجنتااط بااذل  عاانسياساا  اهلجاار  ق ا رجنتااط،  علاا تغيااريات هاماا  
 إواناا علاا   شاادوباا ن املرسااو  ي ت تلاا  املنأمااات. وأفاااو  حقااو همعلاا  إومااا  املهاااجرين ومحاياا
بالبقااء   هلام واإلذناملهااجرين حاواجز أماا   باو   يادر وثائ  الال ما   و املهاجرين غري ا املط لل

إجاراءات  دداص أثناءإم اني  توفري ا ماي  اإلجرائي  لصمن د اإجراءات الطرو  و ويسرعِّ وتري  
 .(١7٠) اومد نطاق تدابري االحتجا ب املتعلق القيوو  من ففخيالرتحيل  و 

ديري  بقل  أن املاملشروع العاملي املع  باالحتجا  الدولي  و ظ  ل من منأم  العفو والح -89
إنشاء مر ز من أجل عن  طم  ٢٠١6أغسطس /ق آب اأعلنت د الوطني  للهجر  وو ار  ا من 

 ا رجنتاط إىل ومنأم  العفاو الدوليا  3 املشرت   الور  ووعت  .(١7١)ملهاجرين غري النأاميطاحتجا  ال
 ،أ اريالذ ماةال  وأن ُتساَتدد   املهاجرين إىل القانون،  املقيَِّد   ريات التدابريأن تستند ضمان 

 .(١7٢)متناسب  ق مجيع ا االتأن ت ون و 
 بااا ن املهااااجرين املدنثاااط وا داااداص مغاااايري اهلويااا  اننسااااني  ١4وأفااااوت الور ااا  املشااارت    -9٠

فيماا خياص القاانون  الاي يعار  هبااالتمتاع باا قوق  يساتطيعونق ا رجنتاط ال بصاور   انونيا  املقيمط 
 صاااو  علااا  اإل امااا  باساااتددا  وثاااائ  هاااويتهم ا يتعاااط علااايهم تقاااد  طلااامل ي ،  ناااهاناهلويااا  اننسااا

بعااد ا صااو  علاا  اإل اماا  ا رجنتينياا . و ااال  هااذه العملياا  الشدصااي  بيانااا م  ويملا صاالي  ت تصاا
   .(١73)وأعما   ييزي  عتداءاتهويتهم، مما يعرضهم المأهرهم مع وثائ   ، ال يتواف املطول 

Notes 
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