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 مقدمة  
عقددددددد اللريددددددق العامددددددد املعدددددد، ابملنددددددتعراا الدددددددور  ال ددددددامد  املن دددددد    جدددددد  قددددددرار  -١

 ت دددرين الثدددا / ١٧إىل  ٦الثامندددا والع دددرين ة اللددد ة مدددن    دورتددد 5/١حقددد إل اان دددان  جملددد 
 ت درين الثدا / ٦ ة اجلل دا الثانةدا  املعقد دة ة ة األرجنتني. وانُتعرضت احلالا ٢٠١٧ن فمرب 
 مددني حقدد إل اان ددان والتعدديددا الثقافةددا   . وتددر س وفددد األرجنتددني  أوديدد   فددرو ٢٠١٧ندد فمرب 

جنتدني ة جل دت  العاشدرة  املعقد دة ألر املتعلدق ابتقريدر الل ع  األرجنتدني. واعتمدد اللريدق العامدد 
 .٢٠١٧ت رين الثا /ن فمرب  ١٠ة 
  اختدددددددددار جملددددددددد  حقددددددددد إل اان دددددددددان فريدددددددددق املقدددددددددررين ٢٠١٧شدددددددددباط/فرباير  ١٣وة  -٢

)اجملم عا الثأثةا( لتة ري اندتعراا احلالدا ة األرجنتدنيإل اامداراع العراةدا املتحددة  و د اب   التايل
 و  ع ديل ار. 

  وأبحكددددام 5/١مدددن مرفددددق قدددرار جملددد  حقدددد إل اان دددان  ١5أبحكدددام اللقددددرة عمدددأ  و  -٣
  صدددددرع ال الددددق التالةددددا أل ددددراا ١٦/٢١مددددن مرفددددق قددددرار جملدددد  حقدددد إل اان ددددان  5 اللقددددرة

 انتعراا احلالا ة األرجنتنيإل
 ؛(A/HRC/WG.6/28/ARG/1) ( )١5لللقرة  مقدم وفقا    تايبتقرير وط،/عرا   ) ( 
 ماع  عدت  مل ضةا األمم املتحددة ال دامةا حلقد إل اان دان وفقدا  جتمةع للمعل   )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/28/ARG/2))ب( ١5لللقرة 

)ج( ١5لللقدددددددرة  ةا حلقددددددد إل اان دددددددان وفقدددددددا  مددددددد ج   عدتددددددد  املل ضدددددددةا ال دددددددام )ج( 
(A/HRC/WG.6/28/ARG/3.) 
 ددد مددن   للا  ا نددهتو حةلددت إىل األرجنتددني عددن طريددق اجملم عددا الثأثةددا قالمددا  ندد لا  عددد -٤

إنبانةا  و ملانةا  و ورو  ا   والربازيد  والربتغال  وت دةكةا  وال د يد  واململكدا املتحددة لربياانةدا 
يرلندددا ال ددمالةا  والنددرويو  والدد ملةع املتحدددة األمريكةددا. وتددة  األندد لا متاحددا علددو آالعظمددو و 

  امل قع ال بكي اخلارجي لأنتعراا الدور  ال امد.

 ة االستعراضعملي مداوالت موجز -أوالا  
 االستعراض موضوع الدولة عرض -ألف 

 م ددتعدة األرجنتددني  ن إىل و شددار ال ددامد  الدددور  املنددتعراا  مهةددا علددو ال فددد شدددد -5
وة ظدددد  .املتحددددة لألمدددم التااعدددا اان دددان حقددد إل آلةددداع عدددن الصدددادرة الت صدددةاع لتلقدددي دالمدددا  

ألمدددم لحقددد إل اان دددان  منظددد ميالعديدددد مدددن املقدددررين اخلاصدددني مدددن البلدددد احلك مدددا احلالةدددا  زار 
 مع تة  اآللةاع.  ال ااق املتحدة وللبلدان األمريكةا  علو عك  عدم تعاون

 ا   نانة ا  وعنصر  للدولا نةانا اان ان حق إل  صبحت   يضا   احلالةا احلك ما ظد وة -٦
حلقدد إل  م نددعا   ارانجمددا   نلددة األرجنتددني حالةددا  وهلددةا ال ددب   تُ  .العامددا ال ةاندداع مجةددع تصددمةم ة

علددو العددا    منلتحددا   واعددد نددن اع مددن الع لددا الةاتةددا اتباددا   صددبحت األرجنتددني الدددا   اان ددان.
 تع ي  الدميقراطةا.من   واد ع ف ة جديدة اوختلت عن ال عب ي
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اان ددان. ت ضدده تددة  طنةددا حلقدد إل و  خاددا البلددد ينلددة األرجنتددني  اتريدد  ة مددرة وألول -٧
 ول ةهتددا  وتتندداول العديددد مدددن ابعتبارتدددا  ددد وزارة   ة مددندداتدد  اخلاددا  تددداو حقدد إل اان دددان

الت صةاع الي قدمتها اآللةاع الدولةا حلق إل اان ان إىل البلد   ا فةها تلك الصادرة ة نةاإل 
 املنتعراا الدور  ال امد.

اتلةددا تمعدداع ة اجملايددا وتع يدد  حقدد إل اان ددان مح إىل احلك مددا  ولدد ةع إحددد  وترمددي -٨
مدن النمد ذج اجلديدد   ناندةا   من خأل إدراج التعدديدا الثقافةدا واعتبارتدا جد  ا   ااألصلةلل ع ب 

وتتضددمن تددة  ال ةانددا ال دداملا اجلديدددة للدولددا  الددي تتماشدددو  حلقدد إل اان ددان ة األرجنتددني.
علدو  األصدلةا  وحصد هلاالت داور امل دبق مدع ال دع ب  ا لالدواملعايري األنانةا حلق إل اان ان   

األراضددي  وال ددكن الألددق  والتمتددع لق قهددا الثقافةددا. ومددن  جددد تنلةددة مألددم هلددةا التحدد ل إىل 
مددددن وزارة التنمةددددا  ااألصددددلة  ددددع بالنمدددد ذج اجلديددددد  نقلددددت احلك مددددا املعهددددد الدددد ط، ل دددد ون ال

 يا الثقافةا.املجتماعةا إىل  مانا حق إل اان ان والتعدد
 والتمةةدددد   األجاندددد    ددددر   مددددن خددددال الددددد انددددا  تدددد  احلك مددددا تدددددو  ن ال فددددد و  ددددد -٩

لعقددد الدددويل للمنحدددرين اب املتعلددقالضدد   علددو اعتمدداد املرندد م الر نددي ال فددد  ونددلط .والعنصددريا
ُمثددد مددن  صددد  فريقددي  وتنلةددة اددرانمو الأج ددني ال دد ريني ابعتبارمهددا مبددادرتني رلة ددةتني جت دددان 

 البلد ة جمايل التكامد واحل ار.
 ال صددد ل إىل احلقةقدددا  إىل الكلدددا ة مدددن   يدددد ت دددعو الراتندددا احلك مدددا نةاندددا ومل تددد ال -١٠

الدددي ارُتكبدددت خدددأل حكدددم  اان دددان حقددد إل انتها ددداع ذا دددرة علدددو واحللدددا  العدالدددا  وحتقةدددق
قضددةا مددن قضدداة اجلددرالم ضددد  ٢٢٠ة  اصددلتها مدددعةا   انددتمرع الدولدداو  الد تات ريددا الع ددكريا.

لي ظد اادارة ال ااقا  قدمت الدولا رلة  الق اع امل دلحا إىل اتكمدا  ورفضدت ف اان انةا.
 عنددد)قددان ن ثاثنددان مقااددد واحدددث(   ثددر ت ددا ا    قددان ن طلبدداع تابةددقالددةين طلبدد ا إلةهددا مجةددع 

 ةا.احلكم علو األشخاص املدانني ابرتكاب جرالم ضد اان ان
 حلقد إل املحتاد  اجملل  تع ي  علو احلك ما عملت للبلد  املحتاد  الاااع إىل وابلنظر -١١

 جمدددال ة اجلةددددة املمارنددداع تع يددد  اغةدددا اتافظددداع  افدددا  مدددع تعددداون اتلاقددداع ووقعدددت اان دددان 
ويُعنين  مني   اللجنا ال طنةا ملناتضا التعةي  قريبا   ونُتن   ت   اتلي.امل  علو اان ان حق إل
 و  دددد ال فدددد  ن األرجنتدددني تنلدددة  ابلتعددداون مدددع اللجندددا الدولةدددا للصدددلة  األمحدددر  إجدددرا    املظدددا .

لتحديدددد ثاألاادددال األرجنتةنةدددني الدددةين ندددقا ا ة جددد ر ماللةنددداس وُدفنددد ا ة مقددداار ُ تبدددت علةهدددا 
 ث.‘جند   رجنتة، مل يعرو ت يت   ري الرب‘عبارة 
 البة ل جةددا ت يتد  معرفددا ة ال دخ  حددق لددعم شدبكا إن ددا  علدو   الضدد ال فدد وندلط -١٢

 ت ددمد مل الددي احلالةددا اآللةدداع إىل ال صدد ل ي ددتاةع ن مل الددةين جلمةددع تامددا  داة ذلددك ابعتبددار
 الد تات ريا الع كريا.حكم   ثنا  ة اختل ا  و اخُتال ا الةين األشخاص  قارب  ري
 التنمةدا  تدداو وحتقةدق اللقدر  مدن للحدد البلدد يبةهلا الي اجله د األخري ة ال فد و  د -١٣

 والرعايددددا األنانددددةا اخلدددددماع علددددو واحلصدددد ل اانددددكان  جمدددداملع ة ذلددددك ة  ددددا امل ددددتداما 
نددددددماج امل نةانددددداع ووضدددددع القالمدددددا  النقديدددددا التحددددد يأع ادددددرامو ناددددداإل وت ندددددةع الصدددددحةا 

إىل قةم  انتنادا   و  د ال فد مرة  خر  الت ام األرجنتني ابنا  الد   ثر عدالا وإنصافا   املجتماعي.
 التعايش ال لمي  واحل ار اني الثقافاع  واح ام التن ع.
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 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
ة  ثندا  جل ددا . وتدرد الت صددةاع املقدمدا التحداور جل ددا خدأل ابةداانع وفددا   ٧٩ دىل  -١٤

 التحاور تة  ة اللرع الثا  من تةا التقرير.
 املندتعراا ت صدةاع تنلةدة ة األرجنتدني  حرزتد  الة  ابلتقدم املتحدة اململكا ورحبت -١5

خادا العمدد ال طنةدا ملندع العندا ضدد املدر ة وانت صدال   اعتمداد ندةما مل ال دااق  ال دامد الدور 
و عراددت عددن  .تددة  )اخلاددا ال طنةددا ملنددع العنددا ضددد املددر ة( ة حدداملع العنددا دداعدة تقدددا املو 

وضاع إزا  األقلقها إزا  التقارير الي تلةد ابرتلاع حاملع جترا املحتجاج املجتماعي ال لمي  و 
 ال ج ن.ة 
 قتدد مدن للحدد األوىل ال طنةدا عملهدا خادا األرجنتدني ا ضدع املتحددة ال ملةع و شادع -١٦

  ن مثدا م دا د ة جمدايل محايدا املدر ة ومجدع البةداانع. ملحظدت لكنهدا املدر ة  ضدد والعنا ااانث
مل تدد ال من عجددا مددن التقددارير الددي تلةددد  مارنددا التعددةي  ة مرا دد  املحتجدداز   شددارع إىل   ددا و 
 ال ج ن. من األوضاع ةو 

 قدددمتها الددي الت صددةاع لتنلةددة جه دتددا مضدداعلا علددو األرجنتددني  ورو دد ا  وشددجعت -١٧
التعجةدد نن دا  نظدام اآللةدا ال طنةدا ملندع التعدةي  ة مجةدع هبددو  املعاتداع تة اع من العديد

 اتافظاع.
 بددددق   مدددن للقددد ة امللدددرط املندددتخدام إزا  قلقهدددا عدددن الب لةلاريدددا فنددد ويأ مجه ريدددا و عرادددت -١٨
 املنحددرين وال كان األصلةا ال ع ب ضد تةكلي متةة  ووج د وااقلةمةا  املحتاديا األمن ق اع
 املعدملع العالةا لأ تظا  ة ال ج ن.إزا  ريقي  و  ف  صد من
 الدولةدا علدو الصدك   التصدديق ة األرجنتدني  حرزتد  الدة  ابلتقددم انم فةةت واع فت -١٩

 الددددي واألولددد ةع للدولددددا  اجلاريدددا ابملندددد اتةجةاع ورحبدددت ةهددددا واملنضدددمام إلاان ددددان  حلقددد إل
 ن.اان ا حق إل جمال ة حتدةع من تبقو ما لتجاوز حددهتا

 القدالمني والتمةة  العنا مكافحا ة  حرزع الة  التقدم علو األرجنتني  لبانةا وتن ع -٢٠
 األقلةداع ضدد امل ن دي العندا  ن ملحظدت لكنهدا اجلن دانةا  واهل يدا اجلن دي املةدد  نداس علو

ون تددت ابجلهدد د املبةولددا ة جمددال تدددري  ال ددرطا  لكنهددا  شددارع إىل  .م ددكلا يدد ال مل اجلن ددةا
   ا مل ت ال ت عر ابلقلق إزا  امل تظا  ة ال ج ن.

و شدددادع اجل الدددر ابعتمددداد األرجنتدددني ت دددريعاع ا ددد ن العمدددد املنددد يل  وعمدددد األطلدددال   -٢١
وشددجعت األرجنتددني  وم دد ولةا ال الدددين  ومحايددا الن ددا  واألطلددال  وحقدد إل ال ددع ب األصددلةا.

 علو تكثةا جه دتا للالدة الل اع املجتماعةا الضعةلا.
 الصددددددحةا  اخلدددددددماع إاتحددددددا جمددددددال ة البلددددددد  حددددددرز  الددددددة  ابلتقدددددددم  نغدددددد مل ورحبددددددت -٢٢

 عدن  عرادت لكنهدا .امل الةدد وت دجةد األطلدال  وفةداع مدن احلدد جمدال وة والتعلدةم  واملعل ماع 
 .ال ج ن ة املنانبا  ري واألوضاع العاللي  العنا حاملع إزا  قلقها
الع اد  البلدد عدرب العدا  ة جمدال يضدمدع املرتةداا الددور الدرةد  الدة    رمةنةدا وملحظدت -٢٣

تع يددد  احلقةقدددا والعدالدددا والدددةا رة  وم دددار ت  ة مندددع اجلدددرالم ضدددد اان دددانةا. و ثندددت علدددو تراجدددع 
 .ألشخاصافحا املجتار ابالتدااري املتخةة ملكعلو ل فةاع النلانةا  و ا
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اا ال طنةا ملنع العنا ضد   وابخلو شادع  ن الةا جبه د األرجنتني حلمايا حريا التعبري -٢٤
 املر ة  ورحبت ابلت ريع املعت م ا  ن محايا األشخاص عدميي اجلن ةا.

 حقدد إل انتها دداع عددن حلصدد هلا علددو إداانع للم دد ولني األرجنتددني علددو النم ددا و ثنددت -٢5
 لكنهدا   ان إابن احلكم الع كر   وملحظت جه دتا الرامةا إىل مكافحدا العندا امل ن ديناا

 .املحتجاز وة مرا   ال ج ن ة املعاملا ن   إىل  شارع
وتن ع  ذراةجان األرجنتني علو جه دتا الرامةا إىل مكافحا الل اد  وتع ي  ال لافةا   -٢٦

الدددة  يرمدددي إىل تع يددد   ٢٠٢٠ورحبدددت ابعتمادتدددا ادددرانمو العدالدددا  .واحلصددد ل علدددو املعل مددداع
 النظام القضالي وانا  خدما مدنةا متمانكا وفعالا.

 قلقهدا عدن  عرادت لكنهدا  ملندع العندا ضدد املدر ة األوىل اا ال طنةداخلاب البحرين ورحبت -٢٧
لدا اختداذ إجدرا اع ف ريدا والعنا اجلن ي ضدد املدر ة  اللدةين يتالبدان مدن الدو  العاللي  العنا إزا 

 ومنانبا.
 معددل خلد   جدد مدن األرجنتدني اختدةهتا الدي للتددااري تقدديرتا عدن انغأديش و عرات -٢٨

 و شددارع إىل .ال ددع ب األصددلةا ضددد التمةةدد  مددن للحددد املنددتباقةا وجه دتددا النلانددةا  ال فةدداع
ة قددان ن  اعتربتدد  تراجعددا   الددة  ٧٠/٢٠١٧ ددعر ابلقلددق إزا  مرندد م الادد ار  رقددم ت تدد ال مل   ددا

 اهلجرة هلةا البلد.
 املجتدددددار ومكافحدددددا املدددددر ة  حقددددد إل ة تع يددددد  جه دتدددددا علدددددو األرجنتدددددني ادددددنن وتنددددد ع -٢٩

 .ااعاقا ذو  واألشخاص وال ع ب األصلةا  املهاجرين  حق إل ومحايا ابألشخاص 
الثانةدددا للتمةةددد    ا لةلةدددا املتعدددددة الق مةددداع ابندددتكمال اخلريادددا ال طنةدددا دولدددا ورحبدددت -٣٠

 وانتل رع عن التدااري الي اخُتةع لضمان حق إل املهاجرين الب لةلةني ة األرجنتني.
. ةادددا ال طنةدددا ملندددع العندددا ضدددد املدددر اخلورحبدددت الب ندددنا واهلرندددك ابعتمددداد األرجنتدددني  -٣١

 ندةما حداملع عندا واحتجداز تع دلي  ملمدن  ما  ُالغ عن وقالت إ ا مل ت ال ت عر ابلقلق إزا  
 فةما يتعلق ابل باب واألطلال.

لكنها  شارع إىل  الت ريعي حلق إل اان ان. تاألرجنتني علو إطار ابو شادع ا ت  اان  -٣٢
 التقارير املتعلقا اعمد األطلال  والتمةة  ضد األقلةاع  وارتلاع معدل الباالا اني الن ا .

ااانث  واملخنلددداا الكبدددري ة معددددل و ثندددت الربازيدددد علدددو إن دددا  ندددجد وطددد، لقتدددد  -٣٣
وشجعت األرجنتني علو وضع اروت  د ملع لضدمان حقد إل الن دا   واملثلةداع  ال فةاع النلانةا.

 .امل ج دين رتن املحتجازواملثلةني وم دوجي املةد اجلن ي ومغاير  اهل يا اجلن ةا 
 طنةددا اللةددا اآل   ونن ددا اددا ال طنةددا ملنددع العنددا ضددد املددر ةاخلابعتمدداد الغددارة و شددادع  -٣٤

 ملنع التعةي .
محايدا الالدد   دا ة ذلدك نظدام بةهلا البلد لتح ني يورحبت ا ر ةنا فان  ابجله د الي  -٣5

 اا ال طنةا ملنع العنا ضد املر ة.اخل عن اعتماد ت جةد امل الةد  فضأ  



A/HRC/37/5 

GE.17-23160 6 

لةدداع ااقلةمةددا حلقدد إل األمددم املتحدددة واآلآلةدداع ورحبددت  ندددا اقبدد ل األرجنتددني زةراع  -٣٦
ة وشدددجعت األرجنتدددني علدددو اختددداذ التددددااري الت دددريعةا الأزمدددا ملندددع التنمدددةط العنصدددر   اان دددان.
 إنلاذ القان ن. عملةاع

و عراددت شددةلي عددن تقددديرتا للجهدد د الددي تبددةهلا األرجنتددني لتنلةددة الت صددةاع ال ددااقا   -٣٧
ا حق إل الالدد املتعلدق نجدرا  تقددا البأ داع  مثد التصديق علو الربوت   ل املختةار  ملتلاقة

  خر . صك  واملتلاقةا املتعلقا خبل  حاملع انعدام اجلن ةا  من اني 
و شادع الصدني نادازاع األرجنتدني   دا فةهدا تع يد  نظدام الضدمان املجتمداعي  ووضدع  -٣٨

 دددددا  اجمللددددد    وإنالعدددددالليخادددددط وطنةدددددا ا ددددد ن التعلدددددةم والرعايدددددا الصدددددحةا  ومكافحدددددا العندددددا 
 املنت ار  والت ار ي لل ع ب األصلةا.

و شارع   ل مبةا إىل عدد من التدااري ااجيااةا الي اختةهتا األرجنتني  مثد تلدك الرامةدا  -٣٩
اددا ال طنةددا ملنددع العنددا ضددد املددر ة  وإطددأإل اخل  وامل افقددا علددو شددخاصإىل مكافحددا املجتددار ابأل

 اخلاا ال طنةا للال لا املبكرة.
ورحبدددت   نددددتاريكا اتصددددديق األرجنتدددني علددددو الربوت  دددد ل املختةدددار  ملتلاقةددددا حقدددد إل  -٤٠

جرا  تقدا البأ اع. و عرات عن قلقها إزا  فعالةا ارامو مكافحا ند   معاملدا املتعلق نالالد 
 األطلال  وإزا  انت ار التدخني ابعتبار  من  نباب ال فاة املبكرة الي ميكن جتنبها.

  ع ديل ار اباصأحاع الت ريعةا وامل ن ةا ة جمدال حقد إل اان دان الدي   و شادع -٤١
ورحبدت علدو وجد  اخلصد ص  اضدالعت هبدا األرجنتدني ة  عقداب اجل لدا الثانةدا مدن املندتعراا.

 .٢٠٢٠اتصديقها علو اتلاقةا خل  حاملع انعدام اجلن ةا  واعتماد ارانمو العدالا 
 .٢٠١٩-٢٠١٧ العمددد ال طنةددا ملنددع العنددا ضددد املددر ة ابعتمدداد خاددا  رواتةدداورحبددت   -٤٢

 لهن جن دددةا  إيدددةا  واللتةددداع ة البلدددد   دددا ة ذلدددك الن دددا ضدددد  و عرادددت عدددن قلقهدددا إزا  العندددا
  .ونل ةا   وادنةا  
ورحبت ت ةكةا   ار ا األرجنتني ة تقرير منتصا املددة الاد عي لأندتعراا الددور   -٤٣

 ال امد.
مل مدددا ابعتبارتدددا وتنددد ع إ ددد ادور األرجنتدددني علدددو اع افهدددا ابلت امددداع حقددد إل اان دددان  -٤٤

لل ددر اع  ودعتهددا إىل تبددادل خربهتددا الثمةنددا مددع اللريددق العامددد احلكدد مي الدددويل املكلددا ا ضددع 
 لل ر اع التجاريا. قان ان   صك دويل ا  ن حق إل اان ان يك ن مل ما  

التدددااري الددي اختددةع لتع يدد  حقدد إل اان ددان  مل نددةما و شددادع مصددر ابألرجنتددني علددو  -٤5
 ثنددا  املنددتعراا ة علددو الصددك   الدولةددا  وتنلةددة الت صددةاع الددي تلقتهددا  هامددن خددأل تصددديق

  وشجعت مصر األرجنتني علو م اصلا تنلةة الت صةاع املتبقةا. ال ااق.
اجمللدد   اجلن ددا   وإن ددا ا ورحبددت إنددت نةا ابجلهدد د الددي اددةلتها األرجنتددني ملنددع العندد -٤٦

وحثددددت األرجنتددددني علددددو اختدددداذ خادددد اع لتخلةددددا  املنت ددددار  والت ددددار ي لل ددددع ب األصددددلةا.
  امل تظا  ة مرا   املحتجاز وضمان حق إل اتتج ين.

ورحبددت فرن ددا اتنلةددة األرجنتددني الت صددةاع الددي تلقتهددا ة ج لددا املنددتعراا ال ددااقا   -٤٧
 رز ة مكافحا العنا اجلن ا .ورحبت ابلتقدم الكبري ات
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األرجنتدني ال حددة امل د ولا عدن تنلةدة الربوت  د ل املختةدار   إن دا  و ثنت ج رجةا علدو -٤٨
ملتلاقةدا مناتضددا التعددةي  و ددري  مددن ضددروب املعاملددا القانددةا  و الأإن ددانةا  و املهةنددا  ورحبددت 

 ابخلا اع املتخةة ملكافحا املجتار ابألشخاص.
  ملانةا علو تعاون األرجنتني مع امل ن اع الدولةا حلق إل اان ان. و ثنت -٤٩
مدددددن الت صدددددةاع الدددددي قبلتهدددددا خدددددأل  ا   بددددري   ا  و ثنددددت  ددددداان علدددددو تنلةدددددة األرجنتدددددني عددددددد -5٠

املنتعراا ال ااق   ا ة ذلك التصديق علو خمتلا الصدك   الدولةدا حلقد إل اان دان  وعلدو 
 األصلةا.اتلةا لل ع ب اجملتمعاع ة مل جلا الت امها خبل  عدد ال ملداع  ري ا

 هااتصدديق ورحبدت  يضدا   و عرات الة انن عدن تقدديرتا لقبد ل األرجنتدني املعدايري الدولةدا. -5١
 علو اتلاإل ابري   وتعاو ا مع اآللةاع الدولةا حلق إل اان ان.

ل لااع إنلاذ   ري املتنانباو عرات   اتةمامل عن قلقها إزا  املعل ماع املتعلقا ابلردود  -5٢
القان ن علو احتجاجاع ال ع ب األصلةا  وشجعت األرجنتدني علدو اندت ناو احلد ار مدع تدة  

 قتد ااانث. اعىن ورحبت  بادرة  مني املظا  نن ا  مرصد يُ  ال ع ب.
ةي   واع فت تندوراس ابلتددااري الت دريعةا الدي اختدةهتا األرجنتدني ة جمداملع مندع التعد -5٣

 واجلرالم اجلن ةا  واملجتار ابألشخاص  من اني  م ر  خر .
علدددو اعددد  األنددد لا الدددي وردع إىل األرجنتدددني    ددددع تدددة  األخدددرية مدددرة  خدددر   وردا   -5٤

وة تةا ااطار  دعمت األرجنتني  الت امها الران  ابلتعاون مع اآللةاع الدولةا حلق إل اان ان.
اخلاصا   ا ة ذلك تلدك املتعلقدا اتمتدع امل دنني جبمةدع حقد إل  إن ا  خمتلا وملةع ااجرا اع

 اان دددان  واحلمايدددا مدددن العندددا والتمةةددد  القدددالمني علدددو  نددداس املةدددد اجلن دددي واهل يدددا اجلن دددانةا.
إىل العديددد مددن املبددادراع الدولةددا حلقدد إل اان ددان   ددا فةهددا املبددادراع  وانضددمت األرجنتددني  يضددا  

  م  والتعةي   واملختلا  الق ر   وااابدة اجلماعةا.املناتضا لعق اا ااعدا
 للتخاةط والت دغةدو و  د ال فد  ن خاا العمد ال طنةا حلق إل اان ان  داة ملاتةمةا  -55

و شار ال فد علو وج  اخلص ص إىل اجله د املبةولا ة  ال زاراع.علو نااإل تة ر تن ةق العمد 
ك مددا يتعلددق ابلتعلدةم املتعدددد الثقافدداع  وحقدد إل املددر ة  جمدال حقدد إل ال ددع ب األصددلةا   دا ة ذلدد

  واحلص ل علو الرعايا الصحةا  وترنةم األراضي  وامل افقا احلرة وامل بقا وامل تنرية.
و عةددددع تةكلدددا النظدددام ااحصدددالي الددد ط،  الدددة   دددان م ضدددع انتقددداداع ة املاضدددي  -5٦

وت دري  اانع م ث قدا عدن م شدراع اللقدر.ن در اةدتةا النظدام ا ب   وج  القص ر فة   وانت نا 
ة املالا يعة  ن  ٦ة املالا من ال كان يعة  ن حتت خط اللقر  منهم  ٢٨.٨إىل  ن  بةاانعال

وعددرا ال فددد تلاصددةد اجلهدد د املبةولددا ملعاجلددا األوضدداع ة جمدداملع احلصدد ل علددو  .مدددقعا   فقددرا  
  .املةا   وال كن  والضمان املجتماعي  و ح ال امل نني

  وتددد  خادددا شددداملا  ضدددمن نةاندددا الدولدددا  ٢٠٢٠و شدددار ال فدددد إىل ادددرانمو العدالدددا  -5٧
  وشددددلافةا  رمددددي ة األجلددددني املت نددددط والا يددددد إىل وضددددع ر يددددا   ثددددر  دددد مل  تاصددددأا العدالددددا 

لت حدددددا ضدددددمن املك مدددددا احلالدددددربانمو تقنةددددداع ندددددةدرج و  وحداثدددددا  واندددددتقألةا ة إقامدددددا العددددددل.
 ضمان م ار ا ن اا لل كان ة ال  ون العاما. اااجرا اع القضالةا 
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و شادع آي لندا اتع ي  األرجنتدني حقد إل اان دان ة مجةدع  ادا  العدا   وملحظدت مدع  -5٨
ملنتصدددا املددددة ا ددد ن تنلةدددة الت صدددةاع الدددي قبلدددت هبدددا خدددأل ج لدددا  التقددددير   دددا قددددمت تقريدددرا  

 املنتعراا ال ااقا.
و ثنددت اهلنددد علددو التقدددم الددة   حددرزع األرجنتددني ة املعدد او ابملختأفدداع امل جدد دة  -5٩

وملحظدت اهلندد  ة جمتمعها  و شارع إىل جه دتا الرامةا إىل القضا  علو اللقر وتع ي  امل اواة.
 التقددارير الددي  شددارع إىل قارنددا قدد اع األمددن العنددا والتع ددا علددو األشددخاص اتددرومني  يضددا  

  .اجتماعةا  
ورحبت إندونة ةا ابجله د الي اةلتها األرجنتني لتع ي  حق إل األطلال عن طريق وضدع  -٦٠

مدددع التقددددير التددددااري املتخدددةة  وملحظدددت  يضدددا   .٢٠٢١-٢٠١٦خادددا انددد اتةجةا وطنةدددا لللددد ة 
  لتع ي  امل اواة اني اجلن ني.

عدددن قلقهدددا إزا  اندددتمرار خاددداب  دددر  و عرادددت مجه ريدددا إيدددران ااندددأمةا ة مجلدددا  مددد ر  -٦١
اانددأم وال صددم الددة  يتداولدد  امل دد ول ن احلك مةدد ن وال ةانددة ن  وانددتمرار   راتةددااألجاندد  و 

 التمةة  اهلةكلي ضد ال ع ب األصلةا وال كان املنحدرين من  صد  فريقي.
 شددخاصابألو عددرب العددراإل عددن تقدددير  للجهدد د الددي اددةلتها األرجنتددني ملكافحددا املجتددار  -٦٢
عاقبتهددا اجلندداة وتع يضددها الضددحاة  و شددادع نن ددا  اددرانمو وطدد، خدداص نصدددار الت شددرياع  

 .نياان انةا لضحاة الن اع ال  ري
  اصدددلا األرجنتدددني الددددع ة إىل احددد ام حقددد إل اان دددان علدددو الصدددعةد  آيرلندددداواع فدددت  -٦٣

  يضدددا   آيرلندددداواع فدددت  ضدددد املدددر ة. مكافحدددا العنددداة العددداملي  و عرادددت عدددن تقدددديرتا جله دتدددا 
  ة اع  احلاملع. ابلتا راع الت ريعةا  لكنها  عرات عن قلقها من  ن تنلةةتا مل ي ال ضعةلا  

وملحظددددت إنددددرالةد التدددددااري اهلامددددا الددددي اختددددةهتا األرجنتددددني منددددة املنددددتعراا ال ددددااق   -٦٤
و ال دددلارة ااندددرالةلةا ورااادددا و عرادددت مدددن جديدددد عدددن قلقهدددا مدددن  ن امل ددد ولني عدددن اهلجددد م علددد

 .اعد التبادل األرجنتة، اانرالةلي   حتدد ت ةهتم و  حيا م ا
و ثنددت إياالةددا علدددو احدد ام األرجنتدددني حقدد إل الل ددداع الضددعةلا وتصدددديها للعنددا ضدددد  -٦5

 .٢٠١٦اا ال طنةا ملنع العنا لعام اخلاملر ة  مل نةما من خأل اعتماد 
 ابلتاد راع ااجيااةدا الدي حددثت ة العديدد مدن جمداملع حقد إل اان دان.ورحبت لةبةدا  -٦٦

و شادع ابلت ريعاع اهلاما الي ننتها األرجنتني وتصدديقها علدو اتلداقةتني مدن اتلاقةداع منظمدا 
  العمد الدولةا  وعلو املتلاقةا املتعلقا خبل  حاملع انعدام اجلن ةا.

ورحبدت  و الصدك   الدولةدا حلقد إل اان دان.وملحظت مد  قر تصديق األرجنتني عل -٦٧
نن دددا  اآللةدددا ال طنةدددا ملندددع التعدددةي   لكنهدددا ملحظدددت  ن تنلةدددة الت صدددةاع الصدددادرة ة إطددددار 

 اع  الثغراع.  اع يهت ال تاملنتعراا ال ااق مل 
لكنهددددا  شددددارع إىل  ورحبددددت مددددالة ة ابعتمدددداد اخلاددددا ال طنةددددا ملنددددع العنددددا ضددددد املددددر ة. -٦٨

القالمددا ة تددةا اجملددال  مثددد التن ددةق اددني احلك مددا املحتاديددا وحك مدداع اتافظدداع   التحدددةع
  واملفتقار إىل مأجئ آمنا لضحاة العنا اجلن ا .
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ورحبدددت ملدددديا ابلتقددددم الدددة   حرزتددد  األرجنتدددني ة النهددد ا لقددد إل املدددر ة  ونن دددا   -٦٩
ددقدداجمللدد  املنت ددار  والت ددار ي لل ددع ب األصددلةا   ل ددع ب األصددلةا تلةددا لتمعدداع ااجملن ا مك 
 من امل ار ا ة ارامو وخاط ة عدد من اجملاملع.

وملحظددت م ريتانةددا ابرتةدداا تصددديق الدولددا علددو عدددد مددن الصددك   الدولةددا واعتمادتددا  -٧٠
 ق انني ترمي إىل حت ني م ا ما ت ريعاهتا ال طنةا مع املعايري الدولةا.

اتددددرز منددددة ج لددددا املنددددتعراا ال ددددااقا  ورحبددددت نن ددددا   واع فددددت املك ددددةك ابلتقدددددم -٧١
 ال جد ال ط، حلاملع قتد ااانث.

واعد و ابلتقددم الكبدري اتدرز  وملحظ اجلبد األن د إن ا  اآللةدا ال طنةدا ملندع التعدةي . -٧٢
 ا  انت صال اللقر اني األطلال  و شار إىل التلاواتع القالما اني اتافظاع. 

ملغدددددرب علدددددو جهدددد د األرجنتدددددني الرامةدددددا إىل تع يددددد  امل دددداواة ادددددني الرجدددددد واملدددددر ة  و ثددددىن ا -٧٣
ورحددددد  ابلتددددد ام األرجنتدددددني ة جمددددداملع املختلدددددا   ومكافحدددددا قتدددددد ااانث  والتمةةددددد  العنصدددددر .

  الق ر   ومكافحا الل اد  وال ص ل إىل العدالا  واحلص ل علو املعل ماع.
اختددددةهتا األرجنتددددني لتنلةددددة الت صددددةاع املنبثقددددا عددددن  و شددددادع انمةبةددددا اباجددددرا اع الددددي -٧٤

 املنتعراا ال ااق  مل نةما إدراج التعلةم املتعدد الثقافاع ة نظامها التعلةمي.
ورحبدددت ت لنددددا نن دددا  اجمللددد  الددد ط، للمدددر ة  ودالدددرة التنددد ع اجلن دددي داخدددد األمانددددا  -٧5

تخةة لضدمان م دا لا مدرتكل العندا اباجرا اع امل ورحبت  يضا   امل  ولا عن حق إل اان ان.
  ضد املر ة.

ورحبت نةكارا  ا ابلتقدم الة   حرزت  األرجنتني منة املندتعراا ال دااق   دا ة ذلدك  -٧٦
 وضع اخلاا ال طنةا حلق إل اان ان  والتصديق علو الصك   الدولةا حلق إل اان ان.

 املدددد م ن  و ن العنددددا وملحظددددت النددددرويو العدددددد الكبددددري مددددن حدددداملع ااجهدددداا  ددددري -٧٧
فجد ة  بدرية ادني الت دريعاع الدي حتمدي حقد إل  وملحظت  يضدا   اجلن ا  مل ي ال م كلا خارية.
وتند ع األرجنتدني علدو إصددار قدان ن احلصد ل علدو املعل مدداع  ال دع ب األصدلةا وادني تنلةدةتا.

  العاما.
 والتقددم الت دريعي وال ةاندايونلات انما الض   علو تقرير األرجنتني ملنتصا املدة   -٧٨

اتدددرز ة جمدددال حقددد إل اان دددان مندددة املندددتعراا األخدددري  وتصدددديقها علدددو عددددة صدددك   دولةدددا 
 حلق إل اان ان.

وشدددكرع  ورحبددت ابرا ددد ا  ابعتمددداد األرجنتدددني اخلادددا ال طنةددا ملندددع العندددا ضدددد املدددر ة. -٧٩
  من عمد األطلال. األرجنتني علو تنظةم امل متر العاملي املقبد املع، ابحلد

ونددلات اددريو الضدد   علددو التقدددم اتددرز ة مكافحددا الل دداد  وة جمددال احلصدد ل علددو  -٨٠
  إن ا  اجملل  املنت ار  والت ار ي لل ع ب األصلةا.  يضا  وملحظت  املعل ماع العاما.

و ثندددددت الربتغدددددال علدددددو التقددددددم الدددددة   حرزتددددد  األرجنتدددددني مندددددة املندددددتعراا ال دددددااق ة  -٨١
   وتن هتا علو تصديقها علو املتلاقةا املتعلقا خبل  حاملع انعدام اجلن ةا.٢٠١٢ امع
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املعن نددا  ٢٠٢١-٢٠١٦املندد اتةجةا ال طنةددا لللدد ة األرجنتددني و ثنددت قاددر علددو خاددا  -٨٢
 .٢٠١٦وعلو خاا العمد ال طنةا للال لا املبكرة لعام   مثم وتتعلن ثاألرجنتني تُعل   

 دد رة ابعتمدداد األرجنتددني القددان ن الدد ط، لنجددرا اع اجلنالةددا  واددرانمو   ورحبددت مجه ريددا -٨٣
 اخلاا ال طنةا ملنع العنا ضد املر ة.و   ٢٠٢٠العدالا 

الدي ترمدي  ٢٠١٦ورحبت اململكا العراةا ال ع ديا ابخلاا ال طنةا للال لا املبكرة لعدام  -٨٤
 تماعي. امد لألطلال ة حاملع الضعا املجال ا نمللإىل ضمان 

علددددو الصددددك   الدولةددددا حلقدددد إل اان ددددان  األرجنتددددني و شددددارع ال ددددنغال إىل تصددددديق  -٨5
شد ا اع  ونظدام ااعاندا  دري القدالم علدو املاملجتماعةا  مثد نظام التقاعد ا و شادع ا ةاناهت

 األنريا.
 طنةددا لتقدددا الاددا  ضددع اخل  ون تددت ا٢٠٢٠ورحبددت صددراةا نطددأإل اددرانمو العدالددا  -٨٦

علدو التقددم الددة    يضددا  و ثندت صدراةا  .ودعمهددم امل داعدة ال داملا إىل ضددحاة العندا امل ن دي
األرجنتددددني ة جمددددال متكددددني املددددر ة  والتدددددااري املتخددددةة ملكافحددددا املعتدددددا  اجلن ددددي علددددو    حرزتدددد

  األطلال.
ادددا  األرجنتدددني لرندددم خريادددا التمةةددد  ة    و شدددارع ندددريالة ن إىل التقددددم الدددة   حرزتددد -٨٧

 اخلاا ال طنةا ملنع العنا ضد املر ة. ضع األرجنتني  و شادع ا
واع فددددت نددددل فا ةا جبهدددد د األرجنتددددني الرامةددددا إىل التصددددد  للعنددددا اجلن ددددا . لكنهددددا  -٨٨

ملحظددت مددع القلددق ت ايددد معدددل قتددد ااانث  وانددتمرار الق الدد  النماةددا التمةة يددا املتعلقددا أبدوار 
إزا  جتددرا املحتجدداج املجتمدداعي  والظددروو ال ددة ا ة  قلقهددا  يضددا   عددن و عراددت املددر ة والرجددد.

  ال ج ن.
ورحبددددت نددددل فةنةا ابملعل مدددداع الددددي قدددددمتها األرجنتددددني عددددن التدددددااري املتخددددةة مل اجهددددا  -٨٩

نلاندةا علدو  فةداع الالمعددل اقا  الظروو ال ة ا ة ال ج ن  لكنها مل ت ال ت عر ابلقلق إزا  
 ما ة املناطق الريلةا.  مل نةما ت  علة 

األرجنتدني مندة املندتعراا ال دااق   دا ة   ورحبت جن ب  فريقةا ابلتقددم الدة   حرزتد -٩٠
ذلك تنلةة خاا العمد املتعلقا لق إل اان ان  واملحتلال ابلة م ال ط، لألرجنتةنةني املنحدرين 

 من  صد  فريقي وابلثقافا األفريقةا.
ق األرجنتددني علددو عدددد مددن الصددك   الدولةددا حلقدد إل اان ددان  ورحبددت إنددبانةا اتصدددي -٩١

مددن تقدددم ة جمدداملع العنددا ضددد املددر ة  وظددروو ال ددج ن  وحريددا التعبددري    عمددا حققتدد فضددأ  
 وتعدديا ونالط ااعأم.

ورحبت دولا فل اني ابجله د الي اةلتها األرجنتني لتح ني ن عةا التعلةم   ا ة ذلك  -٩٢
مث  والتقدددم الددة  م وتددتعلن ثاألرجنتددني تُعل  دداملعن نددا خاتهددا املندد اتةجةا ال طنةددا  مددن خددأل اعتمدداد

 ة مكافحا التمةة .  حققت
و شارع ال  يد إىل  ن  علو الر م من  ن إطأإل املن اتةجةا ال طنةدا ملكافحدا العندا  -٩٣

عددم  وملحظدت  يضدا   يد ال العندا ضدد املدر ة مصددر قلدق  بدري. ضد املدر ة خاد ة إجيااةدا  وىل  مل
  وج د حظر عام للعق اا البدنةا لألطلال.
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ورحبت ن ي را ابجله د املبةولا ة جمال حق إل املر ة  لكنها ملحظت  ن  ينبغي إحدراز  -٩٤
م يدددد مدددن التقددددم فةمدددا يتعلدددق ابحلقددد إل اجلن دددةا واااااةدددا. و ضدددافت   دددا ت ددداطر شددد ا د جلندددا 

 تكررة للتعةي  ون   املعاملا ة  ثنا  املحتجاز. مناتضا التعةي  ا  ن املمارناع امل
األشددخاص ذو  ااعاقددا ورحبددت اتيلنددد ابجلهدد د الددي اددةلتها األرجنتددني لضددمان وصدد ل  -٩5

واع فددت ابجلهدد د املت اصددلا  تادد ير نظددام التعلددةم. ةإىل العدالددا  وإشددرا  األطلددال ذو  ااعاقددا 
 بةهلا البلد لتح ني الظروو ة ال ج ن. يالي 
  وقدددان ن مندددع ٢٠٢٠لة دددي علدددو اعتمددداد األرجنتدددني ادددرانمو العدالدددا  - و ثندددت تةمددد ر -٩٦

ابجلهدد د املبةولددا لتع يدد  حقدد إل  ورحبددت  يضددا   ومعاقبددا املجتددار ابألشددخاص وم دداعدة الضددحاة.
  املر ة.
األرجنتدددني اجيددداد إطدددار ت دددريعي قددد    او شدددادع  و رانةدددا ابخلاددد اع اهلامدددا الدددي اختدددةهت -٩٧

  وارأتع وملحظدت اجلهد د الرالعدا الدي ادةلتها لتحريدر اقتصدادتا تددرجيةا   حلمايا حق إل اان دان.
 نددتةلا  ن مدن املهددم ضددمان تدد ازن ة تددةا الصدددد وذلددك ناتحددا امل دداعدة املجتماعةددا الأزمددا مل

 م شراع  تداو التنمةا امل تداما. 
د مدددن جديدددد  ن حريدددا التعبدددري واحلصددد ل علدددو املعل مددداع تدددي ر دددال  النظدددام و  دددد ال فددد -٩٨

ا صدلها آلةدا  ٢٠١5الدميقراطي األرجنتة،  و شار إىل إن دا  اهلة دا ال طنةدا لأتصداملع ة عدام 
 املتعلددقالضدد   علددو عملةددا ااصددأا الت ددار ةا لنطددار التنظةمددي ال فددد م ددتقلا للرقااددا. ونددلط 

 دددددمعةا البصدددددريا  واملتصددددداملع ال دددددلكةا والأندددددلكةا  وتكن ل جةددددداع دماع املتصددددداملع الخبددددد
فةني الدةين حيققد ن  ة مجلدا  مد ر  اعدن تنلةدة اروت  د ل محايدا الصدح املعل ماع اجلديددة  فضدأ  

املختاداو  واارتداب  حداملع   والل داد  و شخاصة قضاة املجتار ابملخدراع  واملجتار ابأل
  ال لاا. قارنا ون  
مددددن  جددددد النهدددد ا ابل ةاندددداع العامددددا املتعلقددددا لقدددد إل املددددر ة  عدددد زع األرجنتددددني ة و  -٩٩
املعهددد الدد ط، للمددر ة   إذ  ن دد ع األرجنتددني آلةتهددا ال طنةددا للم دداواة اددني اجلن ددني ٢٠١٧ عددام

قددرار انبثددق عددن زةدة  ددري م ددب قا ة تدد  دولددا  و  تااددا ارتبددا   وتدد   ةددان ملمر دد   م ددتقد مالةددا  
جرميددا قتددد ااانث ة نظامهددا القددان    وحددددع  و درجددت األرجنتددني  يضددا   اآللةددا.مة انةددا تددة  

واباضدددافا إىل  الظدددروو املخللدددا.  مدددن دون إمكانةدددا األخدددة أبمدددن عق اتهددا ة ال دددجن امل ادددد 
عأقددا لد   دان  و  نثدو    قتدد شدخ   ذ درا  )اطث ا  ذلدك   ُدرج امللهد م اجلديدد لقتدد ااانث ثاملد

  ال ددخ  الددة  لدد  وااددط عاطلةددا مددع شددخ  لدد  عأقددا ابجلددا   وذلددك اغددرا إيددةاعاللةددا  و ر 
  مله م العنا ضد املر ة.إزا   شامأ   ا يعك   جا  ق( ة القان ن اجلنالي  عأقا ابجلا 

وفةمددددا يتعلددددق ابحلددددق ة الصددددحا  نددددلط ال فددددد الضدددد   علددددو تنلةددددة اندددد اتةجةا التغاةددددا  -١٠٠
 ا   افةد  ا  إىل إن ا  نظدام جديدد للرعايدا الصدحةا يتدةه جلمةدع النداس قددر  الصحةا ال املا الي ترمي

 ةدة ابجملان.اجلصحةا الدماع اخل من
علددو ضددمان احلصدد ل  وفةمددا يتعلددق ابحلقدد إل اجلن ددةا واااااةددا  ر دد ع احلك مددا  نانددا   -١٠١

حلداملع للحمدد ح د  ند ع اقدان   علو املعل مداع  ووندالد مندع احلمدد اجملانةدا  وااجهداا ال
املدرجا ة القان ن اجلنالي. وة تةا ااطدار  صدممت وزارة الصدحا  ابملشد ا  مدع وزارة التعلدةم 

وترمدي  ووزارة التنمةا املجتماعةدا  اخلادا ال طنةدا لل قايدا مدن احلمدد  دري املر د ب لدد  املدراتقني.
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 قددراراع م ددتنرية  اخلاددا إىل حت ددني خدددماع الصددحا اجلن ددةا واااااةددا  وضددمان اختدداذ املددراتقني
وتع يدددد  ال ةانددددداع العامددددا ملندددددع العندددددا اجلن ددددي واملعتددددددا   وتة دددددري احلصدددد ل علدددددو خددددددماع 

 .ااجهاا القان  
وة جمال التعلةم  نعت احلك ما إىل ضمان امل اواة ة التحاإل مجةدع األطلدال ابلتعلدةم  -١٠٢

الثقافةدددا امل جددد دة ابندددتخدام ا املجتماعةددد لددد ارإلاملاتددددالي والثدددان   وإمتدددام دراندددتهم  وتقلدددة  ال
التكن ل جةدداع واألدواع اجلديدددة ة العملةددا التعلةمةددا  وضددمان تراةددا جن ددةا شدداملا مددن خددأل 

 تدري  املدرنني ة املدارس العاما واخلاصا علو ال  ا .
اباقامددددا أل ثددددر  تصددددرحيا   ٢٠١٢وفةمددددا يتعلددددق ابهلجددددرة  منحددددت األرجنتددددني منددددة عددددام  -١٠٣
خاصددددا لت دددد يا وضددددعةا املدددد اطنني الدددددومةنةكةني   ا  ظمددددشددددخ   ونلددددةع نُ  ١ ٣5٠ ٠٠٠ مددددن

 .والك ريني  وال نغالةني  واهلايتةني املقةمني ة األرجنتني
  ابعتبارتددددا ٢٠١٧و شدددار ال فدددد إىل إن ددددا  ال  الدددا ال طنةدددا لنعاقددددا ة  يل ل/ندددبتمرب  -١٠٤

 علددو اخلاددا ال طنةددا لقضدداة ااعاقددا. ا افقددإىل امللر نددا  و لو الددا مل مر  يددا داخددد األمانددا العامددا 
ووضددعت ال  الددا علددو ر س  ول ةهتددا اادمدداج عددرب العمددد  وال صدد ل إىل العدالددا  واحلصدد ل علددو 

للحدد ار  علددو اجمللدد  املحتدداد  لنعاقددا ا صددل  جمددامل   والنقددد. ونددلط ال فددد الضدد    يضددا    التعلددةم
م ددد لا شددداملا ة مجةدددع ال ةانددداع احلك مةدددا ااعاقدددا ابعتبارتدددا  تقدددداوالتخادددةط الدددة  ية دددر 

 وااقلةمةا والبلديا.
وة جمال األمن العام   شدار ال فدد إىل إن دا  مديريدا مراقبدا ن اتدا ال درطا وقد اع األمدن  -١٠5

املكللددا ا ضددع نةاندداع ال قايددا واملراقبددا علددو  ندداس مدونددا ق اعددد ال ددل   للمدد ظلني املكللددني 
عدن املعدايري والق اعدد ال طنةدا   اعد ال ل   للم ظلني العمد مةني  فضدأ  ننلاذ الق انني  ومدونا ق

 األخر . والدولةا
ورحبددددددت ابملأحظدددددداع  وشددددددكرع األرجنتددددددني مجةددددددع ال فدددددد د علددددددو م ددددددار تها البنددددددا ة. -١٠٦

نددتعمد علددو معاجلتهددا وال فددا  ابمللت امدداع الا عةددا ا والت صددةاع امل ددجعا املقدمددا  و  دددع   دد
  لج لا الثالثا.الي قدمتها ل

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
علي،ااا و و اا   فيمااا يلاات التوصاايات الااف سااتنرر في،ااا األرجنتااني  وسااتقد  ردوداا  -١٠٧

 مناسب ال يتجاوز موعد الدورة السابعة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
منرماااة الصاااحة العاملياااة اإلنارياااة بشااا ن  علااات اتفا ياااةالتصاااديق  ١-١٠٧

منرماااة  علااات اتفا ياااةالنرااار و امكانياااة التصاااديق و مكافحاااة الت)ااات ريوساااتاريكا   
النرار و التصاديق علات و الصحة العاملية اإلنارية بش ن مكافحة الت)ت راياوادور   

 االتفا ية اإلنارية بش ن مكافحة الت)ت ربريو  
 األسلحة النووية رغواتيماال  التو يع علت معاهدة حرر  ٢-١٠٧
التصااديق علاات اتفا يااة ال)لاادان األمريكيااة ملكافحااة  يااع أ ااكا   ٣-١٠٧

 التمييز والتعصب رابراغواي  
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التصااااديق علاااات اتفا يااااة ال)لاااادان األمريكيااااة ملكافحااااة العنصاااارية  ٤-١٠٧
رياااوت  والتميياااز العنصاااري وماااا يتصااال باااتلص ماااا أ اااكا  التعصاااب رابراغاااواي 

 ديفوار  
النرار و انشااء يلياة حكومياة دالماة لتنفيات توصايات االساتعراض  5-١٠٧

 الدوري الشامل رجورجيا  
النرار و انشاااء أو تعزياز ا ليااة الوننياة القالمااة للتنسايق والتنفياات  ٦-١٠٧

 واإلبالغ واملتابعة رالربتغا   
و المة علات اجلادارة عناد ااتياار املر احني  عملية مفتوحةاعتماد  ٧-١٠٧

ألرجنتينيني النتخاابت هيئات معاهدات األمم املتحدة راململكاة املتحادة لربينانياا ا
 الشمالية   ييرلنداالعرمت و 

مواصاالة التعاااون مااع اإلجااراءات ا اصااة جمللااس حقااوق اإلنسااان  ٨-١٠٧
 بش ن حاالت االاتفاء القسري أو غري النوعت ر يلت  

الدويل ما أجال مناع اإلابدة مواصلة التزام،ا الفعا  علت الصعيد  ٩-١٠٧
 اجلماعية واجلرالم ضد اإلنسانية رأرمينيا  

مباا مواصلة ج،ودها إلصالح املؤسسات الوننية حلقاوق اإلنساان  ١٠-١٠٧
امل)ااادا املتعلقااة مبريااز املؤسسااات الوننيااة لتعزيااز ونايااة حقااوق اإلنسااان يتما اات و 

 رم)ادا ابريس  رأسرتاليا  
تعيااني أمااني و ني أمااني املراااد اجلديااد رجورجيااا   تسااريع عمليااة تعياا ١١-١٠٧

تعياني أماني للمرااد و أ ارب و ا  و مراد جديد و أ رب و   ممكا رغواتيماال   
دون  ياادة ناوا  السانوات ماا ممكا ابلنرر اىل أن مكتب أمني املراد الونين ظال 

 الثماين املاضية ر ،ورية يوراي  
تعياااني أماااني مرااااد مساااتقل لأااامان مرا )اااة أيثااار فعالياااة المتثاااا   ١٢-١٠٧

 عايري حقوق اإلنسان رسلوفاييا  ملأج،زة الدولة 
 ماااتعيااني أمااني مراااد جديااد وتفعياال ا ليااة الوننيااة ملنااع التعااتيب  ١٣-١٠٧

 دون أتاري ريوستاريكا  
 هأمااااني مرااااد حلقاااوق األنفااااا  واملاااراهقني وتعييناااامنصاااب انشااااء  ١٤-١٠٧

مل)اادا  أماني مرااد حلقاوق األنفاا  واملاراهقني  وفقااا نصب انشاء مو ريوستاريكا   
 ابريس رهندوراس  

وضااع انااة وننيااة  اااملة لأاامان نايااة واحاارتا  وتعزيااز حقااوق  ١5-١٠٧
 اإلنسان للجميع رمصر  

وضاااع وتنفيااات اناااة وننياااة حلقاااوق اإلنساااان  اااا أهااادا  واضاااحة  ١٦-١٠٧
قاوق املدنياة والسياساية واالجتماعياة واال تصاادية جلمياع و ابلة للقيااس لأامان احل
 املواننني راندونيسيا  
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وضاااع وتنفيااات اناااة وننياااة حلقاااوق اإلنساااان  اااا أهااادا  واضاااحة  ١٧-١٠٧
   ييرلنداوحمددة و ابلة للقياس  وذلص ابلتشاور الوثيق مع اجملتمع املدين ر

ساااعة مااا ممثلااات االضاانالع بعمليااة  ااااملة ابلتعاااون ماااع نالفااة وا ١٨-١٠٧
 اجملتمع املدين عند تنفيت توصيات االستعراض الدوري الشامل راليوانن  

مواصااالة تعمااايم مراعااااة حقاااوق اإلنساااان و  ياااع ادارا اااا  علااات  ١٩-١٠٧
املستوى الونين وعلت مستوى احملافرات  لأمان اجراء اصالحات  انونية تفأات 

ء واملثليااات واملثليااني ومزدوجاات لنساااااىل حتسااني نايااة حقااوق اإلنسااان  ال ساايما 
 امليل اجلنست ومغايري ا وية اجلنسانية وحاملت صفات اجلنسني رهولندا  

 اعت)ار التمييز العنصري جرمية جنالية رسلوفاييا   ٢٠-١٠٧
التنفياات الفعااا  للخنااة الوننيااة ملكافحااة التمييااز  مبشااارية نشاانة  ٢١-١٠٧

 جلميع اجملموعات املعنية ربنما  
وضاع اسارتاتيجية وننياة واساعة متعاددة القناعاات ملعاجلاة حقاوق  ٢٢-١٠٧

الشاااعوب األصااالية والساااكان املنحااادريا ماااا أصااال أفريقااات وغاااريهم ماااا الفئاااات 
 الأعيفة املعرضة للتمييز ر ،ورية فنزويال ال)وليفارية  

تكثياااف ناااالت التوعياااة والااادورات التدري)ياااة املتعلقاااة مبكافحاااة  ٢٣-١٠٧
 صري راملغرب  التمييز العن

اختاااااذ ا نااااوات الالزمااااة ملعاجلااااة التمييااااز الثقاااااو املسااااتمر ضااااد  ٢٤-١٠٧
والساااكان املنحااادريا ماااا أصااال أفريقااات  مباااا و ذلاااص التوعياااة  ةاألصااالي شاااعوبال

مناصااب صاانع القاارار وو ووضااع تاادابري يميااة تعاازز مشاااريت،م و أعلاات املسااتوايت 
 رسرياليون  

اىل تعزيز اسرتاتيجية وننية واسعة ومتعاددة  تكثيف اجل،ود الرامية ٢5-١٠٧
القناعااات ملكافحااة التمييااز ا يكلاات  مبااا و ذلااص التعااابري اللفريااة  ضااد الشااعوب 
األصلية واملنحدريا ما أصال أفريقات وغاريهم ماا الفئاات الأاعيفة  وذلاص ابلنرار 

ات اىل احتياجا م و درا م ا اصة هبم  وما اال  متكين،م ماا حقاو ،م وماا يليا
 اجلرب العادلة رايوادور  

مواصااالة التقاااد  و اعتمااااد تااادابري  اااد  اىل عاااد  التميياااز ضاااد  ٢٦-١٠٧
 األ خاص علت أساس ميل،م اجلنست أو هويت،م اجلنسانية ريولوم)يا  

اعتماااد  ااانون جديااد ملكافحااة التمييااز يشااري ابلتحديااد اىل املياال  ٢٧-١٠٧
 اجلنست وا وية اجلنسانية رأل)انيا  

تعااديل  ااانون األفعااا  التمييزيااة لالعاارتا  ابملياال اجلنساات وا ويااة  ٢٨-١٠٧
مبوجاب  للحالاة في،اا اجلنسانية ضما أسس التمييز احملرورة  )ل االستعراض القاد 

 االستعراض الدوري الشامل رتشيكيا  
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تعزيااز اجل،ااود الوننيااة الراميااة اىل مكافحااة التمييااز وياار  األجانااب  ٢٩-١٠٧
ال سيما املمارسات التمييزية ضد امل،اجريا واأل خاص املنحدريا ماا والعنصرية  

 أصل أفريقت رمصر  
اعتمااد سياسااة  اااملة ومتكاملااة ملكافحاة التمييااز هميااع أ ااكاله   ٣٠-١٠٧

ال سيما ضد النساء واأل اخاص املنحادريا ماا أصال أفريقات والشاعوب األصالية  
 رهندوراس   ترت)ط بتلصاىل جانب انة عمل 

 بعااا  ضاااد العنصاااري التميياااز حلاااواد  حاااد لوضاااع تااادابري اختااااذ ٣١-١٠٧
 ياااار   علاااات القااااالم والسياساااايني العااااامني املسااااؤولني واناااااب االجتماعيااااة  الفئااااات
   العراقر والوصم األجانب

يرماات اىل مكافحااة املمارسااات  متاانيوضااع صااص  ااانوين و أااالت  ٣٢-١٠٧
التمييزية ضد الشعوب األصلية واأل خاص املنحدريا ما أصل أفريقات  وتشاجيع 

 ادماج،م و جما  حقوق اإلنسان رمدغشقر  
تكثيف اجل،ود الرامياة اىل القأااء علات التميياز ا يكلات  و اصاة  ٣٣-١٠٧

 مي)يا  ضد السكان األصليني والسكان املنحدريا ما أصل أفريقت ران
التحقيااااق و حاااااالت املسااااؤولني احلكااااوميني والسياساااايني الااااتيا  ٣٤-١٠٧

 يتداولون اناابت ير  األجانب واناابت الوصم وجترمي،ا رسرياليون  
اختااااذ  ياااع التااادابري الالزماااة لأااامان املسااااواة و احلصاااو  علااات  ٣5-١٠٧

فريقاااات  ياااع احلقااااوق جلميااااع السااااكان  وااصااااة السااااكان املنحاااادريا مااااا أصاااال أ
 والشعوب األصلية راجلزالر  

التقد  املعياري احملرز و جما  ال)يئاة وتعزياز ا يئاات ذات مواصلة  ٣٦-١٠٧
 الصلة راملغرب  

تعزيااااااز التاااااادابري الراميااااااة اىل مكافحااااااة األثاااااار الساااااال  ل نشاااااانة  ٣٧-١٠٧
 اال تصادية للشريات علت ال)يئة والتنوع ال)يولوجت راجلزالر  

التحقياااق و  ياااع ادعااااءات ساااوء اساااتخدا  الشااارنة لساااالنا ا  ٣٨-١٠٧
 ومقاضاة اجلناة رسلوفاييا  

التصاادي جلاارالم الكراهيااة ضااد املثليااات واملثليااني ومزدوجاات املياال  ٣٩-١٠٧
 اجلنست ومغايري ا وية اجلنسانية وحاملت صفات اجلنسني رجنوب أفريقيا  

السااااجون  واملاااادعني تااااوفري التاااادريب لقااااوات األمااااا  ومااااوظفت  ٤٠-١٠٧
العامني  والقأاة ما أجل احلد ما حاالت العنف املؤسست  والتمييز علات أسااس 

 راسراليل  اجلنساين امليل اجلنست  وا وية اجلنسانية  والتع)ري 
نايااة  ياااع احملتجاازيا  مباااا فااي،م احملتجااازون لاادى الشااارنة  ماااا  ٤١-١٠٧

 االستخدا  املفرط للقوة رأملانيا  
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دون أمار ماا احملكماة  ومعاجلاة ماا استعراض ممارساات االحتجااز  ٤٢-١٠٧
 دون وجه حق رال)وسنة وا رسص  ما مس لة االحتجاز املنو  

اختاذ تدابري يافية وموثو ة لوضع حد حلاالت االحتجااز التعسافت  ٤٣-١٠٧
 مبا يتما ت والقانون الدويل را ند  

األساساااية و مراياااز  اختااااذ اناااوات ملموساااة لتنفيااات الأاااماانت ٤٤-١٠٧
 الحتجاز النويل األمد رغاان  لالشرنة  وحرر استخدا  مرايز الشرنة أمايا 

احلاااد ماااا االحتجااااز الساااابق للمحايماااة النويااال األماااد  وذلاااص  ٤5-١٠٧
ابل)حث عا ال)دالل املمكنة لالحتجاز و  ياع احلااالت  وضامان حمايماات أيثار 

 مالءمة ريندا  
ادعاااااءات التعااااتيب وغااااري  مااااا و افيااااة ونزي،ااااة فااااتي حتقيقااااات و  ٤٦-١٠٧

ضااااروب سااااوء املعاملااااة و أمااااايا االحتجاااااز  وضاااامان حمايمااااة اجلناااااة املزعااااومني 
 رالنمسا  

مااااوظفت الدولااااة  اسااااتخدا ضاااامان التحقيااااق و  يااااع ادعاااااءات  ٤٧-١٠٧
تعاتيب ر ات اىل   أو انت،اج سلوك تعسفت  مبا في،ا األفعاا  الاف  اد تاملفرط للقوة

 ء معاملة رأملانيا  أو سو 
 لقااوةاملفاارط ل ااوات األمااا اسااتخدا  اعتماااد تاادابري مناساا)ة ملنااع  ٤٨-١٠٧

وضاامان تقاادن اجلناااة اىل   قأاااء علي،مااااإلعاادا  رجااراءات مااوجزة والجلول،ااا اىل و 
 العدالة ر ،ورية فنزويال ال)وليفارية  

 لياااة حتساااني معاملاااة الساااجناء بتشاااجيع احملافراااات علااات تفعيااال ا ٤٩-١٠٧
الوننية ملنع التعتيب  وزايدة تدريب ماوظفت الشارنة والساجون  ومعاجلاة ايتراا  

 السجون رالوالايت املتحدة األمريكية  
اختاذ تدابري عاجلة لأمان حتسني ظرو  االحتجااز  وعاد  جعال  5٠-١٠٧

مااا اااال  بصااورة صااارمة االحتجاااز السااابق للمحايمااة  اعاادة  واحلااد مااا مدتااه 
 جنية بديلة ر ،ورية فنزويال ال)وليفارية  تدابري غري س

مواصاالة ج،ودهااا الراميااة اىل حتسااني أوضاااع السااجون  واحلااد مااا  5١-١٠٧
 حواد  العنف و السجون رايناليا  

مواصلة ج،ودهاا الرامياة اىل حتساني ظارو  االحتجااز  والنرار و  5٢-١٠٧
احلااد مااا االيترااا  و السااجون  بغيااةامكانيااة اعتماااد تاادابري بديلااة عااا االحتجاااز 

 رموريتانيا  
مواصلة اختاذ التدابري الرامية اىل حتسني الررو  و السجون  أي  5٣-١٠٧

 ظرو  االيترا   وسوء الرعاية الن)ية  والررو  غري الصحية رالربتغا   
اىل احلااد مااا االيترااا  و مرايااز االحتجاااز ترماات اختاااذ انااوات  5٤-١٠٧

 حتجاز رسلوفاييا  وحتسني ظرو  اال
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عدد سجناء أيرب ما عدد األمايا املتاحاة و أماايا  ح)س حرر 55-١٠٧
االحتجاز  مبوجب القانون. وابإلضافة اىل ذلص  انشاء يليات  انونية حلل مشاكلة 

 رسلوفينيا   االيترا  فوراا 
دراساااية  تأااامني اناااة التااادريب التقاااين امل،اااين السااانوية حصصااااا  5٦-١٠٧

ق اإلنساااان  ومواصااالة تاااوفري املاااوارد للاااربامس الرامياااة اىل توسااايع حماااددة عاااا حقاااو 
  ومكافحة نرا  السجونهبد  حتسني أوضاع   وجتديد ا يايل األساسية للسجون

 االيترا  في،ا راس)انيا  
اختااااااذ اناااااوات فورياااااة وملموساااااة لتصاااااحيي أوجاااااه القصاااااور و  5٧-١٠٧

ينياة  مثال االيتراا   وضاعف السجون  ومرايز االحتجاز  ومرايز الشرنة األرجنت
الوصاااو  اىل ا ااادمات الصاااحية  وعاااد  يفاياااة الغاااتاء  وساااوء الت،وياااة  والرااارو  

 الصحية غري املستقرة  وانتشار األوساخ رالسويد  
تنفيت تدابري لتحسني مرافق السجون  وما مث احلد ماا االيتراا   5٨-١٠٧
ء ر واعاااد نيلساااون ماناااديال  ماااع القواعاااد النموذجيااة الااادنيا ملعاملاااة السااجنا متا ااياا 

 رأنغوال  
الت يااد مااا فصاال األ ااخاص رهااا االحتجاااز السااابق للمحايمااة  5٩-١٠٧

 عا األ خاص املدانني حبكم هنالت ر ،ورية فنزويال ال)وليفارية  
اعتماد تدابري بديلاة عاا االحتجااز هادف،ا احلاد ماا االيتراا  و  ٦٠-١٠٧

از احلوامااال واألم،اااات ذوات األنفاااا  الساااجون وتاااوفري تااادابري بديلاااة عاااا احتجااا
 الصغار رأل)انيا  

اختاااذ املزيااد مااا ا نااوات امللموسااة مااا أجاال تنفياات  واعااد األماام  ٦١-١٠٧
املتحدة ملعاملة الساجينات والتادابري غاري االحتجازياة للمجرماات ر واعاد ابنكاوك  

متسااااوية و احلصاااو  علااات  اا بغياااة الت ياااد ماااا أن جلمياااع النسااااء و الساااجا فرصااا
نفاا ا  ألا دمات  وتوفري االحتياجات ا اصة ابلنساء و السجون  مباا و ذلاص 

 علت النحو املناسب راتيلند  
اختاااذ تاادابري لأاامان تفعياال ا ليااة الوننيااة ملنااع التعااتيب  مبااا و  ٦٢-١٠٧

التعاتيب  ذلص عا نريق تشجيع احملافرات علت انشاء يليات حملية مساتقلة ملناع 
ملقتأايات الربوتوياو  االاتيااري  مبوجب القانون  وتوفري املوارد الكافياة  اا امتثااالا 

التفا ياااة مناهأاااة التعاااتيب وغاااري  ماااا ضاااروب املعاملاااة القاساااية أو الالانساااانية أو 
 امل،ينة رغاان  

للربوتويااااو  االاتياااااري  انشاااااء يليااااة وننيااااة ملنااااع التعااااتيب وفقاااااا  ٦٣-١٠٧
 نيوفعاال نيمساتقلومتابعاة  أاالية هأة التعتيب  وضمان اجاراء حتقياق التفا ية منا

 و  يااع ادعاااءات سااوء معاملااة األ ااخاص و مرافااق االحتجاااز والسااجون  فأااالا 
   اعا ااتحة س)ل االنتصا  للأحااي رتشيكي
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انشاااء يليااة وننيااة ملنااع التعااتيب علاات النحااو املنصااوص عليااه و  ٦٤-١٠٧
تفا ياة مناهأاة التعاتيب راساتونيا   وتفعيال ا لياة الوننياة الربوتويو  االاتيااري ال

للربوتويااااو  االاتياااااري التفا يااااة  تن)يقاااااا  ٢٠١٢ملنااااع التعااااتيب املعتماااادة و عااااا  
و انشاااء ا ليااة الوننيااة ملنااع التعااتيب  مناهأااة التعااتيب رفرنسااا   واملأاات  اادماا 

 لية الوننياة ملناع راملكسيص   وتفعيل ا ٢٦٨٢٧املنصوص علي،ا و القانون ر م 
 التعتيب رسلوفاييا  

ااتحة ما يلز  ما املوارد ال)شرية والتقنياة واملالياة للتعجيال بتفعيال  ٦5-١٠٧
رهناادوراس    ٢٦٨٢٧ألحكااا  القااانون ر اام  ا ليااة الوننيااة ملنااع التعااتيب  وفقاااا 

املاوارد تزويادها همياع بوانشاء اللجنة الوننياة ملناع التعاتيب و أ ارب و ا  ممكاا 
ة  مبا و ذلص ماا ااال  تعياني أعأااء يفعالداء وظيفت،ا بال)شرية واملالية واملادية أل

 مستقلني ومؤهلني في،ا رسويسرا  
التعجياال رنشاااء يليااة وننياااة ملنااع التعااتيب و  يااع احملافراااات   ٦٦-١٠٧

 وناية استقال ا رابراغواي    وتزويدها ابملوارد ال)شرية واملالية
و اناااار اإلصاااالح القأاااالت  ٢٠٠٠تونياااد تنفيااات بااارانمس عاااا   ٦٧-١٠٧

 رأنغوال  
املاادعت العااا  عماال تن)يااق  يااع التاادابري الالزمااة ملواصاالة تعزيااز  ٦٨-١٠٧

االحتادي واملدعني العامني و احملافرات بغية ضمان فعالية وظالف،م و  يع منانق 
 ال)لد ربنما  

للتحقياااق و ا جاااو  علااات رابناااة الت)ااااد  اعتمااااد تااادابري جديااادة  ٦٩-١٠٧
 وحمايمة املسؤولني عن،ا راسراليل   ١٩٩٤األرجنتيين اإلسراليلت و عا  

تكثيااااااف اجل،ااااااود املتعلقااااااة ابلتحقيقااااااات و انت،ايااااااات حقااااااوق  ٧٠-١٠٧
واجلرالم ضد اإلنسانية الاف و عا  و اابن احلكام الاديكتاتوري العساكري  اإلنسان

ومواصاالة املالحقاااة القأااالية للمسااؤولني عااا هااات    ١٩٨٣و ١٩٧٦بااني عااامت 
ما السياسات املتعلقة ابلتايرة واحلقيقة والعدالة واجلرب دعامة االنت،ايات  وتعزيز 

 انة العمل املتعلقة حبقوق اإلنسان رنيكاراغوا  
مواصاااالة اجل،ااااود املتعلقااااة ابلتحقيقااااات و االنت،ايااااات السااااابقة  ٧١-١٠٧

ذلاااص تلااااص املتعلقااااة ابجلااارالم اال تصااااادية  واإلجااااراءات حلقاااوق اإلنسااااان  مبااااا و 
 القأالية ذات الصلة ربريو  

مواصااااالة ج،ودهاااااا الدولياااااة لتعزياااااز احلقيقاااااة  والعدالاااااة  واجلااااارب   ٧٢-١٠٧
 عد  التكرار رأرمينيا   وضماانت

مواصلة ج،ودها الرامية اىل يفالة التمثيل الفعا  جلميع األ لياات  ٧٣-١٠٧
 ليشف   - نع القرار رتيمورو أعلت مناصب ص

وتكاويا اجلمعياات  وحرياة    وحرياةضمان حرية التجماع السالمت ٧٤-١٠٧
اساااتخدا  الشااارنة للقاااوة و أثنااااء يكاااون الااارأي والتع)اااري  بنااارق من،اااا ضااامان أن 
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 ٢٠١١ويتما ااات ماااع  اااانون احملافراااات الاااتي و ضاااع و عاااا   اا املرااااهرات متناسااا)
 رأملانيا  
مهياااة عمااال املااادافعني عاااا حقاااوق اإلنساااان  وضااامان االعااارتا  أ ٧5-١٠٧

ناااايت،م ناياااة فعالاااة ماااا الت،ديااادات والعناااف بسااا)ب عمل،ااام راململكاااة املتحااادة 
 الشمالية   ييرلندالربينانيا العرمت و 

انشاااااء يليااااة لتقاااادن املساااااعدة الشاااااملة للماااادافعني عااااا حقااااوق  ٧٦-١٠٧
ونااااايت،م    األصاااالية الشااااعوبمااااا نشااااناء اجملتمااااع املاااادين مبااااا فااااي،م   اإلنسااااان

 رتشيكيا   تصميم هت  ا ليةوادراج،م و 
مواصاالة اختاااذ التاادابري الراميااة اىل ضاامان التنفياات الفعااا  لقااانون  ٧٧-١٠٧

احلصو  علت املعلوماات العاماة و  ياع فاروع الدولاة رأوروغاواي   وتنرايم وتنفيات 
تعزيز اإلجاراءات املوج،اة  انون الوصو  اىل املعلومات العامة رالربازيل   ومواصلة 
 حنو تنفيت  انون احلصو  علت املعلومات العامة راس)انيا  

اجلماهرييااة اإلعااال   طمواصاالة ج،ودهااا الراميااة اىل تشااجيع وسااال ٧٨-١٠٧
 فيني علت املشارية و تعزيز حقوق اإلنسان ربلغاراي  اوالصح
نسان عا نريق الن،وض مبشارية اجملتمع املدين و تعزيز حقوق اإل ٧٩-١٠٧

تقدن الدعم املناسب اىل منرمات اجملتمع املدين  و اصة تلص الف تريز علت أ د 
   ال سيما األنفا  واأل ليات والشعوب األصلية رالنمسا  الفئات ضعفاا 

اختااااذ  ياااع التااادابري العملياااة الالزماااة للتصااادي للساااخرة  والااارق  ٨٠-١٠٧
التفا ياااة العمااال  ٢٠١٤بروتوياااو  عاااا   ماااع املعاصااار  واالجتاااار ابأل اااخاص متشاااياا 

 ييرلناااااادا  راململكااااااة املتحاااااادة لربينانيااااااا العرماااااات و ٢٩رر اااااام  ١٩٣٠  اجلااااااربي
 الشمالية  

مواصااالة ج،ودهاااا الرامياااة اىل جعااال لاااوالي ال)لااادايت واحملافراااات  ٨١-١٠٧
 واملعايري الوننية والدولية رال)وسنة وا رسص   يةتما ماالجتار ابأل خاص ش ن ب

وضع وتنفيت انة وننية ملكافحة االجتار ابأل خاص واستغال م   ٨٢-١٠٧
 و ذلص املرأة وألغراض عمل األنفا  والعمل املنزيل راندونيسيا   امب

 مواصلة مكافحة االجتار ابأل خاص رالسنغا    ٨٣-١٠٧
تعزيااز اجمللااس االحتااادي ملكافحااة االجتااار ابأل ااخاص واسااتغال م   ٨٤-١٠٧

 ة ملكافحة االجتار ابأل خاص رسرياليون  ووضع انة ونني
النرر و ختصيص ميزانية يافية ل ج،زة املسؤولة عاا التحقياق و  ٨5-١٠٧

 االجتار ابأل خاص  ورعاية الأحااي ر ،ورية ايران اإلسالمية  
تعزيااز التاادابري الراميااة اىل ضاامان احلااق و مسااتوى معيشاات اللااق  ٨٦-١٠٧

 واجملتمعات احمللية الريفية ردولة بوليفيا املتعددة القوميات  للشعوب األصلية 
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مواصاالة احااراز تقااد  و االعاارتا  ابالاتالفااات  واحاارتا  حقااوق  ٨٧-١٠٧
واجب يفالة املساواة باني  ياع النااس  واياالء اهتماا  مراعاة الفئات الأعيفة  مع 

ني املنااانق الريفيااة ااااص ألفقاار احملافرااات  والتفاااواتت ا يكليااة الااف  ااد توجااد باا
 واملنانق احلأرية رنيكاراغوا  

مواصااالة تعزياااز التنمياااة اال تصاااادية واالجتماعياااة املساااتدامة لرفاااع  ٨٨-١٠٧
 مستوايت معيشة الشعب رالصني  

تنفيااات انت،اااا الوننياااة لتساااكان وانت،اااا الوننياااة لل)ااا  التحتياااة  ٨٩-١٠٧
 رجنوب أفريقيا  

للمساانني  وضاامان اسااتفادة الشااامل اعااد مواصاالة تنفياات نرااا  التق ٩٠-١٠٧
  يع املست،دفني ما ذلص رانمي)يا  

انت)ااااا  ااااااص  عنااااد حتااااديث نرااااا  الأاااامان ايااااالء الت يااااد مااااا  ٩١-١٠٧
ن القااارارات املتخاااتة تتما ااات واملعاااايري الدولياااة حلقاااوق اإلنساااان لكاااو االجتمااااعت  
 رأويرانيا  

الفقر  ويفالة احلاد ماا أوجاه مواصلة اجل،ود الرامية اىل استئصا   ٩٢-١٠٧
عاااااد  املسااااااواة و توزياااااع الثاااااروة  وضااااامان احلصاااااو  علااااات الرفاااااا  اال تصاااااادي 

 واالجتماعت جلميع الناس ربنغالديش  
اختاذ املزيد ماا التادابري ملواصالة وتعزياز التقاد  احملارز و احلاد ماا  ٩٣-١٠٧

 الفقر رفيي  ان   
مس احلاااد ماااا الفقااار راململكاااة ضااامان تاااوفري املاااوارد الكافياااة لاااربا ٩٤-١٠٧

 العربية السعودية  
تكثيف اجل،اود الرامياة اىل زايدة توظياف املارأة و القنااع الر ات   ٩5-١٠٧

 مبا و ذلص يفالة املساواة و األجر للنساء و سوق العمل ربوتسواان  
مأاعفة اجل،اود الرامياة اىل القأااء علات أوجاه عاد  املسااواة باني  ٩٦-١٠٧

املاااارأة فيمااااا يتعلااااق ابلرواتااااب واألجااااور  واملشااااارية و الوظااااالف الرفيعااااة الرجاااال و 
 املستوى رأوروغواي  

اختاذ التدابري الالزماة لأامان املسااواة باني اجلنساني و األجاور و  ٩٧-١٠٧
  ناع العمل رالعراق  

عايش غال)ياة تحتسني احلالة الصاحية و احملافراات الشامالية حياث  ٩٨-١٠٧
للخصااالص الثقافيااة  اات  اجملموعااة مااا اجملتمااع األرجنتيااين    وفقاااا ةاألصااليشااعوب ال

 رالعراق  
صااحة الشااعوب األصاالية هبااد  لمواصاالة تنفياات الااربانمس الااونين  ٩٩-١٠٧

 الصحية للشعوب األصلية رملديف   حوا احلد ما التفاواتت و األ
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تعزيز بناء املؤسسات و جما  الصحة العامة لكفالة حق الناس و  ١٠٠-١٠٧
 الصحة رالصني   

تكثيااف ج،ودهااا ملواصااالة ختفااي  معااد  احلمااال امل)كاار ربورييناااا  ١٠١-١٠٧
 فاسو  
  ااادمات للماارأة مااا  اا هنا أن تتاايي الااف املعلقااة التشااريعات سااا ١٠٢-١٠٧

ساات الشااامل  وتنراايم األساارة  ة  مبااا و ذلااص التثقيااف اجلناإلجنابياا ياملااة للصااحة
  واإلج،اض ا ماا والقاانوين  تصدي  ماوالواجلنساين والو اية ما العنف اجلنست 

 تج،اض ريندا  الالحقة لوالرعاية 
ضااامان التنفيااات الفعاااا   و  ياااع احملافراااات  لربوتوياااو  الرعاياااة  ١٠٣-١٠٧

الوننيااة للتثقيااف الشاااملة ل  ااخاص الااتيا اااق  اام اإلج،اااض القااانوين  وا نااة 
 اجلنست الشامل رفرنسا   

علاات  ااد  املساااواة و القااانوين ضاامان احلصااو  علاات اإلج،اااض  ١٠٤-١٠٧
  يع املنانق وو أحناء ال)لد رييسلندا  

تعزيز السياسات العامة ملنع احلمل امل)كر  وضمان احلصو  علات  ١٠5-١٠٧
  راسراليل  الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية علت التعليم  و 

اختاذ مزيد ماا ا ناوات ماا أجال ازالاة العق)اات الاف  اد تعارتض  ١٠٦-١٠٧
احلصو  علت منتجات وادمات الصحة اإلجنابية  ماع اياالء اهتماا  اااص للنسااء 

 الاللت تعرضا لالغتصاب رايناليا  
اختاذ  يع التدابري الأرورية  ف  مستوى الوفيات النفاسية اىل  ١٠٧-١٠٧

  راجل)ل األسود  حد ي)ري
 نفاسااايةوفياااات الالوضاااع سياساااات للحاااد ماااا ارتفااااع معااادالت  ١٠٨-١٠٧

بسا)ب اإلج،اااض غااري املا مون  مبااا و ذلااص اعتماااد تادابري لأاامان احلصااو   علاات 
  رسلوفينيا   معقولةنناق واسع  علت أدوية اإلج،اض املتاحة بتكلفة 

يااااع الااااوالايت و  قااااانوين ضاااامان احلصااااو  علاااات اإلج،اااااض ال ١٠٩-١٠٧
مالت اعالنية بش ن احلق و اسقاط احلمل حب هدعمو القأالية و  يع أحناء ال)لد  

عاا تاوفري التادريب للعااملني و  و احلاالت الف ينص علي،ا القانون  فأاالا   انونياا 
 جما  الرعاية الصحية رسلوفينيا  

والت ياد اإلج،ااض و  ياع الرارو   اسقاط الصفة اجلرمياة عاا  ١١٠-١٠٧
 رييسلندا    انوين ما أن النساء والفتيات اصلا علت اج،اض م مون و 

اختاذ اناوات لكفالاة عاد  فارض عقاوابت جنالياة علات أي امارأة  ١١١-١٠٧
ض رالناارويس   وتنفياات  يااع التاادابري الالزمااة  مبااا و ذلااص اج،اابساا)ب اإلأو فتاااة 

الراارو   مقاضاااة النساااء التاادابري القانونيااة  حبيااث ال ميكااا  حتاا  أي ظاار  مااا 
 والفتيات الاللت نلنب اإلج،اض أو حصلا عليه رسويسرا  
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لنسااء ل  مبا و ذلاص القانوينضمان الوصو  ا ما اىل اإلج،اض  ١١٢-١٠٧
فاتي نقااع عاا    و ضحااي االغتصاب  ضاما نراا  الصاحة العاماة و  ياع املناانق

 اإلج،اض رأملانيا  اسقاط الصفة اجلرمية عا بش ن 
االسااتمرار و ممارساات،ا اإلةابيااة املتمثلااة و ادراج التعلاايم املتعاادد  ١١٣-١٠٧

مااااااا االعاااااارتا  ابلتنااااااوع اإلثااااااين  اا و النرااااااا  التعليماااااات ابعت)ااااااار  جاااااازءالثقافااااااات 
 رأذربيجان   

مواصاالة ج،ودهااا الراميااة اىل حتسااني حصااو  اجلميااع علاات التعلاايم  ١١٤-١٠٧
 رفيي  ان   

الرامياااة اىل زايدة ا يايااال األساساااية التعليمياااة و تعزياااز ج،ودهاااا  ١١5-١٠٧
 أفقر احملافرات ر نر   

مواصلة ج،ودها الرامية اىل ضمان توفري املوارد وال)  التحتياة و  ١١٦-١٠٧
 ردولة فلسنني   معايري اجلودةاستيفاء جما  التعليم األويل والثانوي لأمان 

مااة املتعلقااة ابلتعلاايم والصااحة مواصاالة تعزيااز تنفياات السياسااات العا ١١٧-١٠٧
 رلي)يا   
مواصلة سا القاوانني وتعزياز السياساات الرامياة اىل ااتحاة احلماياة  ١١٨-١٠٧

 للمرأة وتعزيز دورها و اجملتمع رال)حريا  
  رابراغواي  للمرأة لمجلس الونين ل ةوزار مرت)ة مني  ١١٩-١٠٧
دالام باني اجمللاس الاونين مأاعفة اجل،ود الرامية اىل حتقيق تنسايق  ١٢٠-١٠٧

ال)لاااادايت واحملافرااااات لتنفيااات ا نااااط الوننيااااة للمساااااواة بااااني  للمااارأة ومكات)ااااه و
  اجلنسني رغواتيماال  

االمتنااااع عاااا املزياااد ماااا التخفيأاااات و ميزانياااة اجمللاااس الاااونين  ١٢١-١٠٧
 للمرأة رسلوفاييا  

توسيع نناق برامس ومؤسسات املساواة بني اجلنساني مثال اجمللاس  ١٢٢-١٠٧
 نياملنانق الريفية ما أجال مكافحاة التميياز والعناف اجلنساانيليشمل الونين للمرأة 
  راملكسيص  

اجلنساااني  وناياااة حقاااوق  تكاااافؤبااات  مزياااد ماااا اجل،اااود لتعزياااز  ١٢٣-١٠٧
و السا)ل الكفيلاة مبعاجلاة وحرايت النساء والفتيات  مباا و ذلاص ماا ااال  النرار 

 التمييز اال تصادي رأسرتاليا  
مواصاالة ج،ودهااا الراميااة اىل مكافحااة اسااتمرار القوالااب النمنيااة  ١٢٤-١٠٧

التمييزيااااة فيمااااا يتعلااااق أدوار ومسااااؤوليات املاااارأة والرجاااال و األساااارة وو اجملتمااااع 
 راملغرب  
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ص باااني الرجاااا  مواصااالة ج،ودهاااا الرامياااة اىل تعزياااز تكاااافؤ الفااار  ١٢5-١٠٧
والنساء ما اال  تعزيز تنفيت  انون احلصص فيما يتعلق ابللوالي االنتخابياة وأداء 

 اللجنة الثالثية لتكافؤ الفرص  ما بني م)ادرات أارى رنيكاراغوا   
مواصلة اختاذ تدابري فعالاة لتعزياز املسااواة باني اجلنساني ومكافحاة  ١٢٦-١٠٧

 العنف ضد املرأة رالصني  
ماااا أجاااال التنفيااات الفعاااا  للتشااااريع املتعلاااق ابلعناااف ضااااد املااارأة  ١٢٧-١٠٧

رال)وسااانة القالماااة علااات يااار  النسااااء مكافحاااة القوالاااب النمنياااة والتميياااز والعناااف 
  وا رسص  

تنفياات ل زيااد مااا املااواردملالت يااد مااا ختصاايص الكياااانت احلكوميااة  ١٢٨-١٠٧
الادعم واحلماياة القانونيااة  اناة العمال الوننياة للحااد ماا العناف ضاد املاارأة  وزايدة

 للأحااي  وحتسني  ع ال)ياانت الوننية رالوالايت املتحدة األمريكية  
ضاامان التنفياات الفعااا  للخنااط واالساارتاتيجيات الراميااة اىل احلااد  ١٢٩-١٠٧

علااات  ماااا العناااف اجلنسااااين  وتنفيااات التشاااريعات املعلقاااة إلاتحاااة احلصاااو  القاااانوين
 ند   ادمات الصحة اإلجنابية را 

مواصاالة ج،ودهااا الراميااة اىل افاا  معاادالت العنااف ضااد املاارأة  ١٣٠-١٠٧
 رلي)يا   
ماااا أرياااان  تعزيااز التثقياااف و جمااا  حقاااوق اإلنسااان بوصااافه ريناااا  ١٣١-١٠٧

 الو اية ما العنف اجلنساين رسلوفاييا  
التنفيت الكامل لسياساا ا الرامياة اىل احلاد ماا العناف ضاد املارأة   ١٣٢-١٠٧

الفرص بني الرجل واملرأة  والقأاء علت التميياز والقوالاب النمنياة تكافؤ وتشجيع 
  لدور يل من،ما و األسرة واجملتمع رانمي)يا  

مواصاااالة ج،ودهااااا الراميااااة اىل تعزيااااز تنفياااات التشااااريعات املتعلقااااة  ١٣٣-١٠٧
 د املرأة رماليزاي  ابلعنف ض

مواصاالة تعزيااز دور اجمللااس الااونين للماارأة  ومواصاالة العماال علاات  ١٣٤-١٠٧
  القأاء علت العنف ضد املرأة ر يلت  

مواصااالة ج،ودهاااا الرامياااة اىل تاااوفري اساااتجابة ساااريعة وفعالاااة ماااا  ١٣5-١٠٧
احلكوماااة علااات العناااف ضاااد النسااااء والفتياااات  مباااا و ذلاااص عاااا نرياااق تعزياااز دور 

لس الونين للمرأة  وتزويد  مبا يكفت ما املوارد املالية وال)شارية ماا أجال تنفيات اجمل
  ريرواتيا   ٢٠١٩-٢٠١٧ننية ملنع العنف ضد املرأة نة الو ا ورصد وتقييم 

بيااانت توفري ضمان عا نريق ضمان التنفيت الفعا   مبا و ذلص  ١٣٦-١٠٧
لعناف لخنة الوننية ملناع الالزمة  مصنفة وسياسات عامة فعالة وختصيص املوارد ال

 ربنغالديش   ٢٠١٩-٢٠١٧ضد املرأة 
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نااااااع العنااااااف ضااااااد مللخنااااااة الوننيااااااة لضاااااامان التنفياااااات الفعااااااا   ١٣٧-١٠٧
ريرواتياااااا    ٢٦٤٨٥مبوجاااااب القاااااانون ر ااااام املنشااااا ة   ٢٠١٩-٢٠١٧ املااااارأة

املرأة الف ترحب فرنسا ابعتمادهاا خنة الوننية ملنع العنف ضد لوالتنفيت الكامل ل
 وضمان التنفيت الفعا  للخنة الوننية ملنع العنف ضد املرأة رييسلندا   رفرنسا  

خنااة لختصايص مااوارد يافيااة و امليزانياة مااا أجاال التنفيات الفعااا  ل ١٣٨-١٠٧
الوننية ملنع العنف ضد املارأة  وضامان ااتحاة ماا يكفات ماا املالجا  ا مناة للمارأة 

 ونيا  راست
ناة ا ختصيص ما يلز  ما املوارد ال)شارية والتقنياة واملالياة لتنفيات  ١٣٩-١٠٧

 رهندوراس   ٢٠١٩-٢٠١٧ للفرتة الوننية ملنع العنف ضد املرأة
لخنااة لختصايص مااوارد يافيااة و امليزانياة مااا أجاال التنفيات الفعااا   ١٤٠-١٠٧

ا املالجا  ا مناة للنسااء الوننية ملنع العنف ضد املرأة  وضمان تاوافر ماا يكفات ما
   ييرلنداضحااي العنف  وتيسري الوصو  الي،ا و يل حمافرة ر

لخنااااااة الوننياااااة ملنااااااع العناااااف ضااااااد لمواصااااالة التنفياااااات الفعاااااا   ١٤١-١٠٧
 رملديف    ٢٠١٩-٢٠١٧ املرأة
اختاذ مزياد ماا ا ناوات ملناع العناف اجلنسااين  وضامان التحقياق  ١٤٢-١٠٧

و حااااالت العناااف علااات حناااو فعاااا   ومقاضااااة اجلنااااة ومعاااا )ت،م  وتاااوات التنفيااات 
 رالربتغا    ٢٠١٩-٢٠١٧ننية ملنع العنف ضد املرأة خنة الو للالشامل 
د  ناة الوننياة ملناع العناف ضاد املارأة هباا حتقيق تقد  و تنفيت  ١٤٣-١٠٧

مواصاالة تعزيااز اإلجااراءات الراميااة اىل مكافحااة العنااف ضااد املاارأة  واحلااد مااا عاادد 
 وفيات النساء جراء هتا العنف راس)انيا   

  ٢٠١٩-٢٠١٧نااة الوننيااة ملنااع العنااف ضااد املاارأة ا تنفياات  ١٤٤-١٠٧
 رالسويد   ٢٠١٩وضمان استمرار هتا العمل بعد عا  

ختصيص ماوارد يافياة لأامان التنفيات الفعاا  للخناة الوننياة ملناع  ١٤5-١٠٧
 العنف ضد املرأة رالنرويس   

  ومواصالة العااللتمواصلة اذياء الوعت ابلنابع اإلجرامت للعناف  ١٤٦-١٠٧
 العمل علت تقدن املسؤولني عنه أما  احملايم رصربيا  

والاربامس الرامياة ختصيص ماوارد مالياة وبشارية اضاافية للسياساات  ١٤٧-١٠٧
 اىل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات رهولندا   

مقاضااة مارتك   تال اإلان  و ياع أ اكا  العناف عملياة حتسني  ١٤٨-١٠٧
ضد املرأة  وضامان وصاو  الأاحااي اىل املالجا  واادمات الادعم األاارى  مباا و 

 ذلص ا دمات الصحية رتشيكيا  
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ومكافحاااة  تااال اإلان  وغاااري  ماااا أ اااكا  تعزياااز اجاااراءات مناااع  ١٤٩-١٠٧
العنااف اجلنساااين راجل)اال األسااود   وتعزيااز التاادابري الراميااة اىل منااع ومكافحااة  تاال 

  اإلان  وغري  ما أ كا  العنف اجلنساين رابراغواي  
مواصاااالة تعزيااااز الوصااااو  اىل العدالااااة ابلنساااا)ة لأااااحااي العنااااف   ١5٠-١٠٧

ري مسااااعدة  انونياااة فعالاااة  والتصااادي و اصاااة العناااف اجلنسااااين  ماااا ااااال  تاااوف
 للقوالب النمنية اجلنسانية بني املسؤولني القأاليني راتيلند  

مواصلة ضمان توفري ما يكفت ما املالجا  ا مناة للنسااء ضاحااي  ١5١-١٠٧
  ليشف   - العنف اجلنساين وااتحت،ا للجميع رتيمور

العناف العااللت  وتقادن  توفري امل وى واملسااعدة القانونياة لأاحااي ١5٢-١٠٧
 مشروع  انون بش ن العنف العاللت رال)حريا  

عاااا نرياااق التعلااايم  وناااالت العااااللت مواصااالة التصااادي للعناااف  ١5٣-١٠٧
النرااار و و اجلنااااة  علااات التوعياااة  واااادمات الأاااحااي  والتن)ياااق الفعاااا  للقاااانون 

 ا   رفع مستوى اجمللس الونين للمرأة اىل وزارة ياملة ريندامكانية 
مواصالة تعزيااز األحكاا  القانونيااة ويليااات احلماياة االجتماعيااة مااا  ١5٤-١٠٧

 أجل توفري احلماية الفعالة للنساء ضحااي العنف العاللت رماليزاي  
تكثيااف اجل،ااود اجلاريااة بشاا ن تسااجيل الااوالدات جلميااع األنفااا   ١55-١٠٧

 املواليد رأنغوال   اختاذ التدابري الالزمة لتحسني عملية تسجيل و راليوانن   
تعزياااز التااادابري الرامياااة اىل ضااامان الوصاااو  اىل تساااجيل والدات  ١5٦-١٠٧

را ناد   واعتمااد التادابري الالزماة  ةاألصاليشعوب   ال سيما أنفا  الاألنفا  جماانا 
 ةاألصاااااليشااااعوب لأاااامان تساااااجيل  يااااع املوالياااااد  مااااع الرتيياااااز علاااات أنفاااااا  ال

 رابراغواي  
ج،ودهااااا امل)تولااااة لأاااامان املساااااواة و حصااااو  األنفااااا  تعزيااااز  ١5٧-١٠٧

 واملراهقني و  يع أحناء ال)لد علت حقو ،م االجتماعية ر نر  
مواصلة توسيع نناق بارانمس باد  اعالاة النفال للجمياع  وادمااج  ١5٨-١٠٧

ن اىل فئااات م،مشااة  و عاادد ي)ااري مااا األنفااا  املااؤهلني واملااراهقني  ال ساايما املنتماا
 رالنمسا   بعد ري املوثقني واألنفا  غ

والد ااام  مناااتادراج األنفاااا  و ا ناااة الوننياااة للنفولاااة امل)كااارة  ١5٩-١٠٧
 ريولوم)يا   يوماا  ٤٥ مرور م)ا رة وليس بعد

تعزيز التشريعات الرامية اىل ناية األنفا  ما  يع أ كا  ساوء  ١٦٠-١٠٧
  املعاملة والعنف رال)حريا  

ت حترار  ياع أ اكا  العقوباة ال)دنياة ل نفاا  و اعتماد تشاريعا ١٦١-١٠٧
  يع األمايا رالسويد   
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تعزيز ج،ودهاا امل)تولاة للقأااء علات عمال األنفاا   مباا و ذلاص  ١٦٢-١٠٧
 انفاذ التشريعات املتعلقة ابحلد األدىن لسا العمل ربوتسواان  

االجتااار جاارالم و ضاامان انفاااذ  ااانون عماال األنفااا   والتحقيااق  ١٦٣-١٠٧
  ونشر ال)ياانت الرليسية للعمل وانفاذ القانون بش ن اابأل خاص وحمايمة مرتك)ي،

 عمل األنفا  رالوالايت املتحدة األمريكية   
اختاااذ  يااع التاادابري الالزمااة إلجااراء تقياايم علاات الصااعيد الاااونين  ١٦٤-١٠٧

لقأاااء جلميااع مراااهر االسااتغال  اجلنساات ل نفااا   واعتماااد انااة عماال وننيااة ل
 عليه ر ،ورية ايران اإلسالمية  

مواصاالة اختاااذ تاادابري ملنااع االجتااار ابألنفااا   واالسااتغال  اجلنساات  ١٦5-١٠٧
  ل نفا   وبيع األنفا  واستغال م و ال)غاء وو املواد اإلابحية رالربتغا   

اعتماااااد انااااة عماااال وننيااااة للقأاااااء علاااات االسااااتغال  اجلنساااات  ١٦٦-١٠٧
 يون  ل نفا  رسريال

مواصااالة تكيياااف التشاااريعات  علااات الصاااعد االحتاااادي واإل ليمااات  ١٦٧-١٠٧
واحمللااات  ماااع أحكاااا  اتفا ياااة حقاااوق األ اااخاص ذوي اإلعا اااة  وضااامان مشاااارية 

  املنرمات الف متثل األ خاص ذوي اإلعا ة و هت  العمليات ر يلت  
ا مدارس تعزيز التعليم الشامل ل  خاص ذوي اإلعا ة  واحلد م ١٦٨-١٠٧

 راسراليل   تدرةياا  ةا اصذوي االحتياجات 
تنفياات اجااراءات مناساا)ة مااا أجاال مواءمااة تشااريعا ا الدااليااة مااع  ١٦٩-١٠٧

 اتفا ية حقوق األ خاص ذوي اإلعا ة ربنما   
التنفياااات الكاماااال للقااااوانني ذات الصاااالة مااااا أجاااال تعزيااااز حقااااوق  ١٧٠-١٠٧
اال تصاااادية واملدنياااة  ا  حقو ،ااااعمااااعناااد  ا  وضااامان ساااالمت،ةاألصااالي شاااعوبال

 ر ،ورية يوراي   
لقأاء علت التمييز ضد الشعوب األصالية  وضامان لاختاذ تدابري  ١٧١-١٠٧

 س،ولة وصو ا اىل العدالة  وحق،ا و امللكية را ند  
اختاااذ التاادابري التشااريعية الالزمااة مااا أجاال احااراز تقااد  و تنراايم  ١٧٢-١٠٧

 رالربازيل    ةاألصليشعوب أراضت الوتنفيت ترسيم حدود 
احمللياة والتشااور مع،اا  اتعزيز مشاارية الشاعوب األصالية وجمتمعا ا ١٧٣-١٠٧

بش ن السياسات العامة الف متس،ا  مبا و ذلص ما يتعلق ابساتغال  املاوارد الوننياة 
اعااالن األماام مااا   مااع مراعاااة األحكااا  ذات الصاالة تعلقااة ابألراضااتواملنال)ااات امل

 املتحدة بش ن حقوق الشعوب األصلية ريندا  
مأااااااعفة اجل،اااااود الرامياااااة اىل مكافحاااااة التميياااااز ضاااااد الشاااااعوب  ١٧٤-١٠٧

األصاالية  والسااكان املنحاادريا مااا أصاال أفريقاات  اضااافة اىل مواصاالة تعزيااز املع،ااد 
  الونين ملكافحة التمييز وير  األجانب والعنصرية ريولوم)يا  
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اتمة و عملياة صاياغة  بصورةالشعوب األصلية ك ا راالت يد ما  ١٧5-١٠٧
 التدابري التشريعية أو اإلدارية الف ميكا أن تاؤثر في،اا  وماا أن املشااريع الاف متاس

 راستونيا  مع،ا  ختأع لعملية التشاور املس)ق هت  الشعوب
تنفياااات ااتصاصااااات اجمللااااس االستشاااااري والتشاااااريت للشااااعوب  ١٧٦-١٠٧

  رفرنسا   ٢٠١٦ا  األصلية التي أنش  و ع
  لكياة األراضات الاف دأبااملتعلقاة مبايما  الدراسة االستقصاالية  ١٧٧-١٠٧
علت العيش في،ا علت النحو املتوات و  تقليدايا  ةاألصليتمعات احمللية للشعوب اجمل

و األرض   اابلكامل  ال سيما حق، ا  وذلص لأمان حقو ،٢٦١٦٠القانون ر م 
للمعاهادات الدولياة الاف صاد   علي،اا  و التشااور املسا)ق  وذلاص امتثااالا  اوحق،

  دستورها الونين رأملانيا  أحكا  عا  األرجنتني فأالا 
اختاااااذ مزيااااد مااااا ا نااااوات لأاااامان حااااق الشااااعوب األصاااالية و  ١٧٨-١٠٧

التشاااور مع،ااا  واحلصااو  علاات موافقت،ااا احلاارة واملساا)قة واملسااتنرية  )اال الشااروع و 
 دابري القانونية واإلدارية الف  د تؤثر و حقو ،ا رالنرويس  الت

اعتماد سياسات وبرامس حمددة ا اد  للتصادي للتميياز ا يكلات  ١٧٩-١٠٧
ضااد الشااعوب األصاالية والسااكان املنحاادريا مااا أصاال أفريقاات رجنااوب أفريقيااا   

 حقاااوق الشاااعوب األصااااليةعمااااا  والنرااار و امكانياااة وضااااع اسااارتاتيجية وننياااة إل
 والفئات األارى املعرضة للتمييز ردولة فلسنني  

تعزيااز التاادابري الراميااة اىل ادماااج الشااعوب األصاالية و مااا يتعلااق  ١٨٠-١٠٧
ر اماة العااد  والصاحة والتعلاايم  ماا اااال  زايدة ا ادمات املشاارتية باني الثقافااات 

 فويني واألساتتة ثناليت اللغة ربريو   شمثل ادمات املرت ني ال
تيساااري الوصاااو  اىل ساااوق العمااال للشاااعوب األصااالية والساااكان  ١٨١-١٠٧

املنحااااادريا ماااااا أصااااال أفريقااااات وامل،ااااااجريا والت ياااااد ماااااا حصاااااو م علااااات  ياااااع 
 استحقا ا م االجتماعية رالسنغا   

حمللياااة تمعاااات ااجملتقااادن اااادمات الرعاياااة الصاااحية األساساااية اىل  ١٨٢-١٠٧
اجلالياات ميياز ا يكلات ضادهم وضاد التالقأااء علات لشعوب األصالية والنرار و ل

  ر ،ورية ايران اإلسالمية  ة امل،اجر 
تعزيز التدابري الرامية اىل يفالة حقاوق اإلنساان للم،ااجريا وأفاراد  ١٨٣-١٠٧

 أسرهم ردولة بوليفيا املتعددة القوميات  
الااتي اااد مااا مرسااو  الأاارورة واالسااتعجا   عااد  تقيياادضاامان  ١٨٤-١٠٧

لسااااكان امل،اااااجريا اإلنسااااان ل قااااوق  حالأااااماانت اإلجراليااااة و عمليااااات الرتحياااال 
  راملكسيص  

تعزيااز  ااوانني ا جاارة لكفالااة نايااة  يااع امل،اااجريا وأفااراد أساارهم  ١٨5-١٠٧
ما  يع أ كا  التميياز  واعتمااد بارامس عاماة  ااملة  اا ماوارد يافياة ماا امليزانياة 

 نيسيا  راندو  فعاالا  لتنفيتها تنفيتاا 
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يفالااة حصااو   يااع األفااراد املقيمااني و األرجنتااني علاات حقااوق  ١٨٦-١٠٧
مااا اإلنسااان األساسااية  مبااا فااي،م الرعااااي األجانااب  بصاار  النراار عااا وضااع،م 

 ربنغالديش   حيث ا جرة
تعزيز تشريعات مكافحة انعدا  اجلنسية عا نريق اعتماد مشروع  ١٨٧-١٠٧

 األ خاص عدميت اجلنسية ريوت ديفوار   القانون اجلديد املتعلق حبماية
تسااريع ج،ودهااا الراميااة اىل سااا تشااريع بشاا ن نايااة األ ااخاص  ١٨٨-١٠٧

  .عدميت اجلنسية رأسرتاليا 
 يع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة و هاتا التقريار تعارب عاا مو اف الدولاة  -١٠٨

ف،ام أهناا حترات بت يياد ال ين)غت أن ي  رالدو   الف  دمت،ا و/أو الدولة موضوع االستعراض. و 
 الفريق العامل بكامله.

 التع،دات وااللتزامات النوعية -اثلثاا  
 امللت اماع الا عةا التالةاإل علو عاتقها األرجنتني  خةع  -١٠٩

تلتدددد م األرجنتددددني   اصددددلا تع يدددد  ودعددددم امل ن دددداع ال طنةددددا وااقلةمةددددا حلقدددد إل   () 
اان ان   ا ة ذلك علو وج  اخلصد ص اخلادا ال طنةدا حلقد إل  اان ان من  جد محايا حق إل

 اان ان  ومكت   مني املظا   واآللةا ال طنةا ملنع التعةي ؛
اندددا   إىل   اصدددلا نةاندداع الدولددا الددي تلضددي ا  رانددخ األرجنتددني الت امددا  لتدد م ت )ب( 

ع حدداملع انتهددا  حقدد إل الددةا رة  والبحدد  عددن احلقةقددا  وال صدد ل إىل العدالددا وضددما ا ة مجةدد
 احلاضر وامل تقبد؛ و  اان ان ة املاضي

ر د  علدو حقد إل  تاامنالةدا الديا نةانداهتة تلتد م األرجنتدني نحدراز تقددم  بدري  )ج( 
اان ددان  وذلددك مددن خددأل إدمدداج احلقدد إل املقتصدداديا واملجتماعةددا والثقافةددا و تددداو التنمةددا 

 ا  وإجياد آلةاع لندماج من  جد احلد من اللقر؛امل تداما عند ختاةط نةاناهتا العام
تلتدد م األرجنتدددني   اصدددلا تع يددد  ااصدددأحاع الأزمدددا مدددن  جدددد حت دددني معدددايري  )د( 
حت دني املعرفدا  هبددوالبةاانع وااحصدا اع العامدا عداد واحلص ل علو املعل ماع  وإ  ال لافةا

 الا حق إل اان ان ة البلد؛ل
  تد مكافحو  اتعمةدق نةانداهتا الرامةدا إىل مندع العندا امل ن ديتلت م األرجنتدني  )ه( 

ل فددا  اق اعددد األمددم املتحدددة النم ذجةددا الدددنةا ملعاملددا لوتدددري  قدد اع األمددن ومدد ظلي ال ددج ن 
 ال جنا  )ق اعد نةل  ن مانديأ( و ريتا من معايري حق إل اان ان.
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 تشكيلة الوفد  

[English/Spanish only] 
The delegation of Argentina was headed by His Excellency Mr Claudio Avruj, 

Secretary of Human Rights and Cultural Pluralism and composed of the following 

members: 

• Sr. Claudio AVRUJ, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la 
Nación; 

• S.E. Sr. Marcelo CIMA, Embajador, Representante Permanente en Ginebra; 

• Sra. Silvana GIUDICI, Subsecretaria de Estado, Vicepresidenta del Ente Nacional 
de Comunicaciones (ENaCOM); 

• Sr. Brian SCHAPIRA, Subsecretario de Protección de Derechos Humanos, 
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación; 

• Sra. María Gabriela QUINTEROS, Dirección General de Derechos Humanos, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; 

• Sr. Leonardo SZUCHET, Secretario Ejecutivo del Plan Nacional de Derechos 
Humanos, Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación; 

• Sr. Alejandro COLLIA, Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Derechos 
Humanos, Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural; 

• Sra. Carla MAJDALANI, Directora Nacional de Comunicación, Información y 
Difusión, Instituto Nacional de las Mujeres; 

• Sr. Francisco MIGUENS, Director Nacional de Cooperación Internacional, 
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación; 

• Sra. Érica COVALSCHI, Directora de la Agencia Nacional de Discapacidad; 

• Sr. Damián E. ARABIA, Director de Ejecución de Pruebas de Integridad, Ministerio 
de Seguridad de la Nación; 

• Sr. Julián CURI, Subdirector Nacional de Migraciones, Dirección Nacional de 
Migraciones; 

• Sr. Siro DE MARTINI, Asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación; 

• Sra. Gabriela PERROTA, Coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y 
Procreación, Responsable del Ministerio de Salud de la Nación; 

• Sra. Carla MORETTI, Asesora de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Salud de 
la Nación; 

• Sra. Anabel B. ALFONSIN CANO, Asesora Legal de la Dirección General de 
Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; 

• Sr. Julio MERCADO, Ministro, Misión Permanente en Ginebra; 

• Srta. Victoria GOBBI, Secretario de Embajada, Misión Permanente en Ginebra; 

• Sr. Leandro ABBENANTE, Secretario de Embajada, Misión Permanente en 
Ginebra; 

• Sra. Paula VILAS, Secretario de Embajada, Misión Permanente en Ginebra; 

• Srta. Daniela GUTIERREZ ALVARO, Secretario de Embajada, Misión Permanente 
en Ginebra; 

• Srta. María Eugenia VAZQUEZ POL, Misión Permanente en Ginebra; 

• Sra. Malika ROUSSEAU, Misión Permanente en Ginebra. 

    


