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مقدمة
 -١عقد د ددد اللريد د ددق العامد د ددد املعد د دد ،ابملند د ددتعراا الد د دددور ال د د ددامد املن د د د ج د د د ق د د درار
جمل د حق د إل اان ددان  ١/5دورت د الثامنددا والع درين ة الل د ة مددن  ٦إىل  ١٧ت درين الث ددا /
ن فمرب  .٢٠١٧وانتُعرضت احلالا ة األرجنتني ة اجلل دا الثانةدا املعقد دة ة  ٦ت درين الثدا /
ند فمرب  .٢٠١٧وتددر س وفددد األرجنتددني أوديد فددرو مددني حقد إل اان ددان والتعدديددا الثقافةددا
ل ع األرجنتدني .واعتمدد اللريدق العامدد التقريدر املتعلدق ابألرجنتدني ة جل دت العاشدرة املعقد دة
ة  ١٠ت رين الثا /ن فمرب .٢٠١٧
 -٢وة  ١٣ش د د د ددباط/فرباير  ٢٠١٧اخت د د د ددار جمل د د د د حقد د د د د إل اان د د د ددان فري د د د ددق املق د د د ددررين
التايل (اجملم عا الثأثةا) لتة ري اندتعراا احلالدا ة األرجنتدنيإل اامداراع العراةدا املتحددة و د اب
و ع ديل ار.
 -٣وعم ددأ أبحك ددام اللق ددرة  ١5م ددن مرف ددق قد درار جملد د حقد د إل اان ددان  ١/5وأبحك ددام
اللق ددرة  5م ددن مرف ددق قد درار جملد د حق د د إل اان ددان  ٢١/١٦ص دددرع ال ال ددق التالة ددا أل د دراا
انتعراا احلالا ة األرجنتنيإل
()

تقرير وط/،عرا تايب مقدم وفقا لللقرة )A/HRC/WG.6/28/ARG/1( ) (١5؛

(ب) جتمةع للمعل ماع عدت مل ضةا األمم املتحددة ال دامةا حلقد إل اان دان وفقدا
لللقرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/28/ARG/2؛
(ج) م د د د ج عدت د د د املل ضد د ددةا ال د د ددامةا حلق د د د إل اان د د ددان وفقد د ددا لللقد د ددرة (١5ج)
(.)A/HRC/WG.6/28/ARG/3
 -٤و حةلددت إىل األرجنتددني عددن طريددق اجملم عددا الثأثةددا قالمددا ن د لا عدددهتا ن دللا ددد مددن
إنبانةا و ملانةا و ورو ا والربازيد والربتغال وت دةكةا وال د يد واململكدا املتحددة لربياانةدا
العظمددو وآيرلندددا ال ددمالةا والنددرويو وال د ملةع املتحدددة األمريكةددا .وتددة األند لا متاحددا علددو
امل قع ال بكي اخلارجي لأنتعراا الدور ال امد.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5شدددد ال فددد علددو مهةددا املنددتعراا الدددور ال ددامد و شددار إىل ن األرجنتددني م ددتعدة
دالمددا لتلقددي الت ص ددةاع الصددادرة ع ددن آلةدداع حق د إل اان ددان التااعددا لألم ددم املتحدددة .وة ظ ددد
احلك مددا احلالةددا زار البلددد العدي ددد مددن املقددررين اخلاصددني م ددن منظ د مي حق د إل اان ددان لألم ددم
املتحدة وللبلدان األمريكةا علو عك عدم تعاون ال ااق مع تة اآللةاع.
 -٦وة ظد احلك ما احلالةا يضا صبحت حق إل اان ان نةانا للدولا وعنصرا نانةا
ة تصددمةم مجةددع ال ةاندداع العامددا .وهلددةا ال ددب تُنلددة األرجنتددني حالةددا ارانجمددا م نددعا حلقد إل
اان ددان .واعددد نددن اع مددن الع لددا الةاتةددا اتباددا صددبحت األرجنتددني الدددا منلتحددا علددو العددا
وختلت عن ال عب يا واد ع ف ة جديدة من تع ي الدميقراطةا.
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 -٧وألول مددرة ة اتريد األرجنتددني ينلددة البلددد خاددا وطنةددا حلق د إل اان ددان .ت ضدده تددة
اخلاددا تددداو حق د إل اان ددان ات دددة مددن ددد وزارة ابعتبارتددا ول ةهتددا وتتندداول العديددد مددن
الت صةاع الي قدمتها اآللةاع الدولةا حلق إل اان ان إىل البلد ا فةها تلك الصادرة ة نةاإل
املنتعراا الدور ال امد.
 -٨وترمددي إحددد ولد ةع احلك مددا إىل محايددا وتع يد حقد إل اان ددان ة اجملتمعدداع اتلةددا
لل ع ب األصلةا من خأل إدراج التعدديدا الثقافةدا واعتبارتدا جد ا ناندةا مدن النمد ذج اجلديدد
حلق د إل اان ددان ة األرجنتددني .وتتضددمن تددة ال ةانددا ال دداملا اجلديدددة للدولددا الددي تتماشددو
واملعايري األنانةا حلق إل اان ان لالدا الت داور امل دبق مدع ال دع ب األصدلةا وحصد هلا علدو
األراضددي وال ددكن الألددق والتمتددع لق قهددا الثقافةددا .ومددن جددد تنلةددة مألددم هلددةا التح د ل إىل
النمد د ذج اجلدي ددد نقل ددت احلك م ددا املعه ددد الد د ط ،ل د د ون ال ددع ب األص ددلةا م ددن وزارة التنمة ددا
املجتماعةا إىل مانا حق إل اان ان والتعدديا الثقافةا.
 -٩و ددد ال ف ددد ن ت دددو احلك م ددا ت د د ان ددا ال ددد خ ددال م ددن ددر األجان د د والتمةة د د
والعنصدريا .ونددلط ال فددد الضد علددو اعتمدداد املرند م الر نددي املتعلددق ابلعقددد الدددويل للمنحدددرين
مددن صددد فريقددي وتنلةددة ادرانمو الأج ددني ال د ريني ابعتبارمهددا مبددادرتني رلة ددةتني جت دددان ُمثددد
البلد ة جمايل التكامد واحل ار.
 -١٠ومل ت د ال نةان ددا احلك م ددا الراتن ددا ت ددعو ي ددد م ددن الكل ددا ة إىل ال ص د ل إىل احلقةق ددا
وحتقة ددق العدال ددا واحلل ددا عل ددو ذا ددرة انتها دداع حق د إل اان ددان ال ددي ارتُكب ددت خ ددأل حك ددم
الد تات ريددا الع ددكريا .وانددتمرع الدولددا اصددلتها مدددعةا ة  ٢٢٠قضددةا مددن قضدداة اجلدرالم ضددد
اان انةا .فلي ظد اادارة ال ااقا قدمت الدولا رلة الق اع امل دلحا إىل اتكمدا ورفضدت
مجةددع الددةين طلب د ا إلةهددا طلبدداع تابةددق قددان ن ثددر ت ددا ا (قددان ن ثاثنددان مقااددد واحدددث) عنددد
احلكم علو األشخاص املدانني ابرتكاب جرالم ضد اان انةا.
 -١١وابلنظر إىل الاااع املحتاد للبلد عملت احلك ما علو تع ي اجملل املحتاد حلقد إل
اان ددان ووقعددت اتلاقدداع تعدداون مددع افددا اتافظدداع اغةددا تع ي د املمارندداع اجلةدددة ة جم ددال
عني مني
حق إل اان ان علو امل ت اتلي .ونتُن قريبا اللجنا ال طنةا ملناتضا التعةي ويُ ن
املظددا  .و ددد ال فددد ن األرجنت ددني تنلددة ابلتعدداون مددع اللجن ددا الدولةددا للصددلة األمحددر إج درا
ودفن د ا ة مقدداار ُ تبددت علةهددا
لتحديددد ثاألااددال األرجنتةنةددني الددةين نددقا ا ة ج د ر ماللةندداس ُ
عبارة ‘جند رجنتة ،مل يعرو ت يت ري الرب‘ث.
 -١٢وندلط ال فدد الضد علدو إن ددا شدبكا لددعم حددق ال دخ ة معرفددا ت يتد البة ل جةددا
ابعتبددار ذلددك داة تامددا جلمةددع الددةين مل ي ددتاةع ن ال ص د ل إىل اآللةدداع احلالةددا الددي مل ت ددمد
ري قارب األشخاص الةين اختُال ا و اختل ا ة ثنا حكم الد تات ريا الع كريا.

 -١٣و د ال فد ة األخري اجله د الي يبةهلا البلدد للحدد مدن اللقدر وحتقةدق تدداو التنمةدا
امل ددتداما ددا ة ذل ددك ة جم دداملع اان ددكان واحلص د د ل عل ددو اخل دددماع األنان ددةا والرعاي ددا
الص د ددحةا وت ن د ددةع نا د دداإل اد د درامو التحد د د يأع النقدي د ددا القالم د ددا ووض د ددع نةان د دداع املن د دددماج
املجتماعي .و د ال فد مرة خر الت ام األرجنتني ابنا الد ثر عدالا وإنصافا انتنادا إىل قةم
التعايش ال لمي واحل ار اني الثقافاع واح ام التن ع.
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ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -١٤دىل  ٧٩وفددا ابةداانع خدأل جل ددا التحداور .وتدرد الت صددةاع املقدمدا ة ثندا جل ددا
التحاور تة ة اللرع الثا من تةا التقرير.
 -١5ورحبت اململكا املتحدة ابلتقدم الة حرزتد األرجنتدني ة تنلةدة ت صدةاع املندتعراا
الدور ال دامد ال دااق مل ندةما اعتمداد خادا العمدد ال طنةدا ملندع العندا ضدد املدر ة وانت صدال
وتقدددا امل دداعدة ة حدداملع العنددا تددة (اخلاددا ال طنةددا ملنددع العنددا ضددد املددر ة) .و عراددت عددن
قلقها إزا التقارير الي تلةد ابرتلاع حاملع جترا املحتجاج املجتماعي ال لمي وإزا األوضاع
ة ال ج ن.
 -١٦و شادع ال ملةع املتحددة ا ضدع األرجنتدني خادا عملهدا ال طنةدا األوىل للحدد مدن قتدد
ااانث والعنا ضدد املدر ة لكنهدا ملحظدت ن مثدا م دا د ة جمدايل محايدا املدر ة ومجدع البةداانع.
و شددارع إىل ددا مل تد ال من عجددا مددن التقددارير الددي تلةددد مارنددا التعددةي ة مرا د املحتجدداز
ومن األوضاع ة ال ج ن.
 -١٧وشددجعت ورو د ا األرجنتددني علددو مضدداعلا جه دتددا لتنلةددة الت صددةاع الددي قدددمتها
العديد من تة اع املعاتداع هبددو التعجةدد نن دا نظدام اآللةدا ال طنةدا ملندع التعدةي ة مجةدع
اتافظاع.
 -١٨و عراددت مجه ريددا فن د ويأ الب لةلاريددا عددن قلقهددا إزا املنددتخدام امللددرط للق د ة مددن قبددد
ق اع األمن املحتاديا وااقلةمةا ووج د متةة تةكلي ضد ال ع ب األصلةا وال كان املنحددرين
من صد فريقي وإزا املعدملع العالةا لأ تظا ة ال ج ن.
 -١٩واع فت فةةت انم ابلتقددم الدة حرزتد األرجنتدني ة التصدديق علدو الصدك الدولةدا
حلقد د إل اان ددان واملنض ددمام إلةه ددا ورحب ددت ابملند د اتةجةاع اجلاري ددا للدول ددا واألولد د ةع ال ددي
حددهتا لتجاوز ما تبقو من حتدةع ة جمال حق إل اان ان.
 -٢٠وتن ع لبانةا األرجنتني علو التقدم الة حرزع ة مكافحا العنا والتمةة القدالمني
علو نداس املةدد اجلن دي واهل يدا اجلن دانةا لكنهدا ملحظدت ن العندا امل ن دي ضدد األقلةداع
اجلن ددةا مل يد ال م ددكلا .ون تددت ابجلهد د املبةولددا ة جمددال تدددري ال ددرطا لكنهددا شددارع إىل
ا مل ت ال ت عر ابلقلق إزا امل تظا ة ال ج ن.
 -٢١و شددادع اجل الددر ابعتمدداد األرجنتددني ت دريعاع ا د ن العمددد املن د يل وعمددد األطلددال
وم د ولةا ال الدددين ومحايددا الن ددا واألطلددال وحق د إل ال ددع ب األصددلةا .وشددجعت األرجنتددني
علو تكثةا جه دتا للالدة الل اع املجتماعةا الضعةلا.
 -٢٢ورحب د ددت نغ د د د مل ابلتق د دددم ال د ددة ح د ددرز البل د ددد ة جم د ددال إاتح د ددا اخل د دددماع الص د ددحةا
واملعل ماع والتعلدةم وة جمدال احلدد مدن وفةداع األطلدال وت دجةد امل الةدد .لكنهدا عرادت عدن
قلقها إزا حاملع العنا العاللي واألوضاع ري املنانبا ة ال ج ن.
 -٢٣وملحظدت رمةنةدا مدع املرتةداا الددور الدرةد الدة يضدالع اد البلدد عدرب العدا ة جمدال
تع ي د احلقةقددا والعدالددا والددةا رة وم ددار ت ة منددع اجل درالم ضددد اان ددانةا .و ثنددت علددو تراجددع
ال فةاع النلانةا وعلو التدااري املتخةة ملكافحا املجتار ابألشخاص.
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 -٢٤و شادع ن الةا جبه د األرجنتني حلمايا حريا التعبري وابخلاا ال طنةا ملنع العنا ضد
املر ة ورحبت ابلت ريع املعت م ا ن محايا األشخاص عدميي اجلن ةا.
 -٢5و ثنددت النم ددا علددو األرجنتددني حلصد هلا علددو إداانع للم د ولني عددن انتها دداع حقد إل
اان ان إابن احلكم الع كر وملحظت جه دتا الرامةا إىل مكافحدا العندا امل ن دي لكنهدا
شارع إىل ن املعاملا ة ال ج ن وة مرا املحتجاز.
 -٢٦وتن ع ذراةجان األرجنتني علو جه دتا الرامةا إىل مكافحا الل اد وتع ي ال لافةا
واحلصد د ل عل ددو املعل م دداع .ورحب ددت ابعتمادت ددا اد درانمو العدال ددا  ٢٠٢٠ال ددة يرم ددي إىل تع يد د
النظام القضالي وانا خدما مدنةا متمانكا وفعالا.
 -٢٧ورحبت البحرين ابخلاا ال طنةدا األوىل ملندع العندا ضدد املدر ة لكنهدا عرادت عدن قلقهدا
إزا العنا العاللي والعنا اجلن ي ضدد املدر ة اللدةين يتالبدان مدن الدولدا اختداذ إجدرا اع ف ريدا
ومنانبا.
 -٢٨و عرات انغأديش عدن تقدديرتا للتددااري الدي اختدةهتا األرجنتدني مدن جدد خلد معددل
ال فةدداع النلانددةا وجه دتددا املنددتباقةا للحددد مددن التمةةد ضددد ال ددع ب األصددلةا .و شددارع إىل
ددا مل ت د ال ت ددعر ابلقلددق إزا مرن د م الا د ار رقددم  ٢٠١٧/٧٠الددة اعتربت د تراجعددا ة قددان ن
اهلجرة هلةا البلد.
 -٢٩وتن د د ع ا د ددنن األرجنت د ددني عل د ددو جه دت د ددا ة تع يد د د حقد د د إل امل د ددر ة ومكافح د ددا املجت د ددار
ابألشخاص ومحايا حق إل املهاجرين وال ع ب األصلةا واألشخاص ذو ااعاقا.
 -٣٠ورحب ددت دول ددا ا لةلة ددا املتع ددددة الق مة دداع ابن ددتكمال اخلريا ددا ال طنة ددا الثانة ددا للتمةةد د
وانتل رع عن التدااري الي ُاختةع لضمان حق إل املهاجرين الب لةلةني ة األرجنتني.
 -٣١ورحب ددت الب ن ددنا واهلرن ددك ابعتم دداد األرجنت ددني اخلا ددا ال طنة ددا ملن ددع العن ددا ض ددد امل ددر ة.
وقالت إ ا مل ت ال ت عر ابلقلق إزا ما ُالغ عن مدن حداملع عندا واحتجداز تع دلي مل ندةما
فةما يتعلق ابل باب واألطلال.
 -٣٢و شادع ا ت اان ابألرجنتني علو إطارتا الت ريعي حلق إل اان ان .لكنها شارع إىل
التقارير املتعلقا اعمد األطلال والتمةة ضد األقلةاع وارتلاع معدل الباالا اني الن ا .
 -٣٣و ثن ددت الربازي ددد عل ددو إن ددا ن ددجد وط دد ،لقت ددد ااانث واملخنل دداا الكب ددري ة مع دددل
ال فةاع النلانةا .وشجعت األرجنتني علو وضع اروت د ملع لضدمان حقد إل الن دا واملثلةداع
واملثلةني وم دوجي املةد اجلن ي ومغاير اهل يا اجلن ةا امل ج دين رتن املحتجاز.
 -٣٤و شددادع الغددارة ابعتمدداد اخلاددا ال طنةددا ملنددع العنددا ضددد املددر ة ونن ددا اآللةددا ال طنةددا
ملنع التعةي .
 -٣5ورحبت ا ر ةنا فان ابجله د الي يبةهلا البلد لتح ني نظدام محايدا الالدد دا ة ذلدك
ت جةد امل الةد فضأ عن اعتماد اخلاا ال طنةا ملنع العنا ضد املر ة.
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 -٣٦ورحبددت ندددا اقبد ل األرجنتددني زةراع آلةدداع األمددم املتحدددة واآللةدداع ااقلةمةددا حلقد إل
اان ددان .وشددجعت األرجنتددني علددو اختدداذ التدددااري الت دريعةا الأزمددا ملنددع التنمددةط العنصددر ة
عملةاع إنلاذ القان ن.
 -٣٧و عراددت شددةلي عددن تقددديرتا للجه د د الددي تبددةهلا األرجنتددني لتنلةددة الت صددةاع ال ددااقا
مثد التصديق علو الربوت ل املختةار ملتلاقةا حق إل الالدد املتعلدق نجدرا تقددا البأ داع
واملتلاقةا املتعلقا خبل حاملع انعدام اجلن ةا من اني صك خر .
 -٣٨و شادع الصدني نادازاع األرجنتدني دا فةهدا تع يد نظدام الضدمان املجتمداعي ووضدع
خاد ددط وطنةد ددا ا د د ن التعلد ددةم والرعايد ددا الصد ددحةا ومكافحد ددا العند ددا العد دداللي وإن د ددا اجملل د د
املنت ار والت ار ي لل ع ب األصلةا.
 -٣٩و شارع ل مبةا إىل عدد من التدااري ااجيااةا الي اختةهتا األرجنتني مثد تلدك الرامةدا
إىل مكافحددا املجتددار ابألشددخاص وامل افقددا علددو اخلاددا ال طنةددا ملنددع العنددا ضددد املددر ة وإطددأإل
اخلاا ال طنةا للال لا املبكرة.
 -٤٠ورحب ددت ن ددتاريكا اتص ددديق األرجنت ددني عل ددو الربوت د د ل املختة ددار ملتلاقة ددا حقد د إل
الالد املتعلق نجرا تقدا البأ اع .و عرات عن قلقها إزا فعالةا ارامو مكافحا ند معاملدا
األطلال وإزا انت ار التدخني ابعتبار من نباب ال فاة املبكرة الي ميكن جتنبها.
 -٤١و شادع ع ديل ار اباصأحاع الت ريعةا وامل ن ةا ة جمدال حقد إل اان دان الدي
اضدالعت هبدا األرجنتدني ة عقداب اجل لدا الثانةدا مدن املندتعراا .ورحبدت علدو وجد اخلصد ص
اتصديقها علو اتلاقةا خل حاملع انعدام اجلن ةا واعتماد ارانمو العدالا .٢٠٢٠
 -٤٢ورحبددت رواتةددا ابعتمدداد خاددا العمددد ال طنةددا ملنددع العنددا ضددد املددر ة .٢٠١٩-٢٠١٧
و عراددت عددن قلقهددا إزا العنددا ضددد الن ددا واللتةدداع ة البلددد ددا ة ذلددك إيددةالهن جن ددةا
وادنةا ونل ةا.
 -٤٣ورحبت ت ةكةا
ال امد.

ار ا األرجنتني ة تقرير منتصا املددة الاد عي لأندتعراا الددور

 -٤٤وتن د ع إ د ادور األرجنتددني علددو اع افهددا ابلت امدداع حق د إل اان ددان ابعتبارتددا مل م ددا
لل ددر اع ودعتهددا إىل تبددادل خربهتددا الثمةنددا مددع اللريددق العامددد احلك د مي الدددويل املكلددا ا ضددع
صك دويل ا ن حق إل اان ان يك ن مل ما قان ان لل ر اع التجاريا.
 -٤5و شددادع مصددر ابألرجنتددني علددو التدددااري الددي اختددةع لتع يد حقد إل اان ددان مل نددةما
مددن خددأل تصددديقها علددو الصددك الدولةددا وتنلةددة الت صددةاع الددي تلقتهددا ة ثنددا املنددتعراا
ال ااق .وشجعت مصر األرجنتني علو م اصلا تنلةة الت صةاع املتبقةا.
 -٤٦ورحبددت إنددت نةا ابجله د د الددي اددةلتها األرجنتددني ملنددع العن دا اجلن ددا وإن ددا اجملل د
املنت ددار والت ددار ي لل ددع ب األص ددلةا .وحث ددت األرجنت ددني عل ددو اخت دداذ خاد د اع لتخلة ددا
امل تظا ة مرا املحتجاز وضمان حق إل اتتج ين.
 -٤٧ورحبددت فرن ددا اتنلةددة األرجنتددني الت صددةاع الددي تلقتهددا ة ج لددا املنددتعراا ال ددااقا
ورحبت ابلتقدم الكبري اترز ة مكافحا العنا اجلن ا .
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 -٤٨و ثنت ج رجةا علدو إن دا األرجنتدني ال حددة امل د ولا عدن تنلةدة الربوت د ل املختةدار
ملتلاقةدا مناتضددا التعددةي و ددري مددن ضددروب املعاملددا القانددةا و الأإن ددانةا و املهةنددا ورحبددت
ابخلا اع املتخةة ملكافحا املجتار ابألشخاص.
 -٤٩و ثنت ملانةا علو تعاون األرجنتني مع امل ن اع الدولةا حلق إل اان ان.
 -5٠و ثند ددت د دداان علد ددو تنلةد ددة األرجنتد ددني عد ددددا بد ددريا مد ددن الت صد ددةاع الد ددي قبلتهد ددا خد ددأل
املنتعراا ال ااق ا ة ذلك التصديق علو خمتلا الصدك الدولةدا حلقد إل اان دان وعلدو
الت امها خبل عدد ال ملداع ري امل جلا ة اجملتمعاع اتلةا لل ع ب األصلةا.
 -5١و عرات الة انن عدن تقدديرتا لقبد ل األرجنتدني املعدايري الدولةدا .ورحبدت يضدا اتصدديقها
علو اتلاإل ابري وتعاو ا مع اآللةاع الدولةا حلق إل اان ان.
 -5٢و عرات اتةمامل عن قلقها إزا املعل ماع املتعلقا ابلردود ري املتنانبا ل لااع إنلاذ
القان ن علو احتجاجاع ال ع ب األصلةا وشجعت األرجنتدني علدو اندت ناو احلد ار مدع تدة
ال ع ب .ورحبت بادرة مني املظا نن ا مرصد يُعىن اقتد ااانث.
 -5٣واع فت تندوراس ابلتددااري الت دريعةا الدي اختدةهتا األرجنتدني ة جمداملع مندع التعدةي
واجلرالم اجلن ةا واملجتار ابألشخاص من اني م ر خر .

 -5٤وردا علددو اع د األن د لا الددي وردع إىل األرجنت ددني دددع تددة األخ ددرية مددرة خ ددر
الت امها الران ابلتعاون مع اآللةاع الدولةا حلق إل اان ان .وة تةا ااطار دعمت األرجنتني
إن ا خمتلا وملةع ااجرا اع اخلاصا ا ة ذلك تلدك املتعلقدا اتمتدع امل دنني جبمةدع حقد إل
اان ددان واحلمايددا مددن العنددا والتمةة د القددالمني علددو ندداس املةددد اجلن ددي واهل يددا اجلن ددانةا.
وانضددمت األرجنتددني يضددا إىل العديددد مددن املبددادراع الدولةددا حلقد إل اان ددان ددا فةهددا املبددادراع
املناتضا لعق اا ااعدام والتعةي واملختلا الق ر وااابدة اجلماعةا.
 -55و د ال فد ن خاا العمد ال طنةا حلق إل اان ان داة ملاتةمةا وللتخاةط والت دغةد
تة ر تن ةق العمد علو نااإل ال زاراع .و شار ال فد علو وج اخلص ص إىل اجله د املبةولا ة
جمدال حقد إل ال ددع ب األصددلةا دا ة ذلدك مددا يتعلددق ابلتعلدةم املتعدددد الثقافدداع وحقد إل املددر ة
واحلص ل علو الرعايا الصحةا وترنةم األراضي وامل افقا احلرة وامل بقا وامل تنرية.
 -5٦و عة دددع تةكل ددا النظ ددام ااحص ددالي الد د ط ،ال ددة ددان م ض ددع انتق دداداع ة املاض ددي
ا ب وج القص ر فة وانت نا تةا النظدام ن در اةداانع م ث قدا عدن م شدراع اللقدر .وت دري
البةاانع إىل ن  ٢٨.٨ة املالا من ال كان يعة ن حتت خط اللقر منهم  ٦ة املالا يعة ن
فق درا مدددقعا .وعددرا ال فددد تلاصددةد اجله د د املبةولددا ملعاجلددا األوضدداع ة جمدداملع احلص د ل علددو
املةا وال كن والضمان املجتماعي و ح ال امل نني.
 -5٧و ش ددار ال ف ددد إىل ا درانمو العدال ددا  ٢٠٢٠وت د خا ددا ش دداملا ض ددمن نةان ددا الدول ددا
اص ددأا العدال ددا ترم ددي ة األجل ددني املت ن ددط والا ي ددد إىل وض ددع ر ي ددا ث ددر د د مل وش ددلافةا
وحداثد ددا وان د ددتقألةا ة إقام د ددا الع د دددل .ون د ددةدرج ال د ددربانمو تقنة د دداع احلك م د ددا امللت ح د ددا ض د ددمن
ااجرا اع القضالةا اضمان م ار ا ن اا لل كان ة ال ون العاما.
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 -5٨و شادع آي لندا اتع ي األرجنتدني حقد إل اان دان ة مجةدع ادا العدا وملحظدت مدع
التقدددير ددا قدددمت تقري درا ملنتصددا املدددة ا د ن تنلةددة الت صددةاع الددي قبلددت هبددا خددأل ج لددا
املنتعراا ال ااقا.
 -5٩و ثنددت اهلنددد علددو التقدددم الددة حددرزع األرجنتددني ة املعد او ابملختأفدداع امل جد دة
ة جمتمعها و شارع إىل جه دتا الرامةا إىل القضا علو اللقر وتع ي امل اواة .وملحظدت اهلندد
يضددا التقددارير الددي شددارع إىل قارنددا قد اع األمددن العنددا والتع ددا علددو األشددخاص اتددرومني
اجتماعةا.
 -٦٠ورحبت إندونة ةا ابجله د الي اةلتها األرجنتني لتع ي حق إل األطلال عن طريق وضدع
خاددا ان د اتةجةا وطنةددا للل د ة  .٢٠٢١-٢٠١٦وملحظددت يضددا مددع التقدددير التدددااري املتخددةة
لتع ي امل اواة اني اجلن ني.
 -٦١و عراددت مجه ريددا إي دران اانددأمةا ة مجلددا م د ر عددن قلقهددا إزا انددتمرار خادداب ددر
األجان د و راتةددا اانددأم وال صددم الددة يتداول د امل د ول ن احلك مة د ن وال ةانددة ن وانددتمرار
التمةة اهلةكلي ضد ال ع ب األصلةا وال كان املنحدرين من صد فريقي.
 -٦٢و عددرب العدراإل عددن تقدددير للجهد د الددي اددةلتها األرجنتددني ملكافحددا املجتددار ابألشددخاص
عاقبتهددا اجلندداة وتع يضددها الضددحاة و شددادع نن ددا ا درانمو وطدد ،خدداص نصدددار الت ش درياع
اان انةا لضحاة الن اع ال ريني.
 -٦٣واع فددت آيرلندددا اصددلا األرجنت ددني الدددع ة إىل اح د ام حق د إل اان ددان علددو الص ددعةد
العدداملي و عراددت عددن تقددديرتا جله دتددا ة مكافحددا العنددا ضددد املددر ة .واع فددت آيرلندددا يضددا
ابلتا راع الت ريعةا لكنها عرات عن قلقها من ن تنلةةتا مل ي ال ضعةلا ة اع احلاملع.
 -٦٤وملحظ ددت إن د درالةد الت دددااري اهلام ددا ال ددي اخت ددةهتا األرجنت ددني من ددة املن ددتعراا ال ددااق
و عراددت مددن جديددد عددن قلقهددا مددن ن امل د ولني عددن اهلج د م عل دو ال ددلارة اان درالةلةا وراااددا
التبادل األرجنتة ،اانرالةلي حتدد ت ةهتم و حيا م ا اعد.
 -٦5و ثنددت إياالةددا علددو اح د ام األرجنتددني حق د إل الل دداع الضددعةلا وتصددديها للعنددا ضددد
املر ة مل نةما من خأل اعتماد اخلاا ال طنةا ملنع العنا لعام .٢٠١٦
 -٦٦ورحبت لةبةدا ابلتاد راع ااجيااةدا الدي حددثت ة العديدد مدن جمداملع حقد إل اان دان.
و شادع ابلت ريعاع اهلاما الي ننتها األرجنتني وتصدديقها علدو اتلداقةتني مدن اتلاقةداع منظمدا
العمد الدولةا وعلو املتلاقةا املتعلقا خبل حاملع انعدام اجلن ةا.
 -٦٧وملحظت مد قر تصديق األرجنتني علو الصدك الدولةدا حلقد إل اان دان .ورحبدت
نن ددا اآللة ددا ال طنة ددا ملن ددع التع ددةي لكنه ددا ملحظ ددت ن تنلة ددة الت ص ددةاع الص ددادرة ة إط ددار
املنتعراا ال ااق مل ت ال تع يها اع الثغراع.
 -٦٨ورحب ددت م ددالة ة ابعتم دداد اخلا ددا ال طنة ددا ملن ددع العن ددا ض ددد امل ددر ة .لكنه ددا ش ددارع إىل
التحدددةع القالمددا ة تددةا اجملددال مثددد التن ددةق اددني احلك مددا املحتاديددا وحك مدداع اتافظدداع
واملفتقار إىل مأجئ آمنا لضحاة العنا اجلن ا .
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 -٦٩ورحبددت ملددديا ابلتقدددم الددة حرزت د األرجنتددني ة النه د ا لق د إل املددر ة ونن ددا
اجمللد املنت ددار والت ددار ي لل ددع ب األصددلةا قدا مكدن اجملتمعدداع اتلةددا لل ددع ب األصددلةا
من امل ار ا ة ارامو وخاط ة عدد من اجملاملع.
 -٧٠وملحظددت م ريتانةددا ابرتةدداا تصددديق الدولددا علددو عدددد مددن الصددك
ق انني ترمي إىل حت ني م ا ما ت ريعاهتا ال طنةا مع املعايري الدولةا.

الدولةددا واعتمادتددا

 -٧١واع ف ددت املك ددةك ابلتق دددم ات ددرز من ددة ج ل ددا املن ددتعراا ال ددااقا ورحب ددت نن ددا
ال جد ال ط ،حلاملع قتد ااانث.
 -٧٢وملحظ اجلبد األن د إن ا اآللةدا ال طنةدا ملندع التعدةي  .واعد و ابلتقددم الكبدري اتدرز
ا انت صال اللقر اني األطلال و شار إىل التلاواتع القالما اني اتافظاع.
 -٧٣و ثد ددىن املغد ددرب علد ددو جه د د د األرجنتد ددني الرامةد ددا إىل تع ي د د امل د دداواة اد ددني الرجد ددد واملد ددر ة
ومكافحد ددا قتد ددد ااانث والتمةة د د العنصد ددر  .ورح د د ابلت د د ام األرجنتد ددني ة جمد دداملع املختل د ددا
الق ر ومكافحا الل اد وال ص ل إىل العدالا واحلص ل علو املعل ماع.
 -٧٤و ش ددادع انمةبة ددا اباج د درا اع ال ددي اخت ددةهتا األرجنت ددني لتنلة ددة الت ص ددةاع املنبثق ددا ع ددن
املنتعراا ال ااق مل نةما إدراج التعلةم املتعدد الثقافاع ة نظامها التعلةمي.
 -٧5ورحب ددت ت لن دددا نن ددا اجمللد د الد د ط ،للم ددر ة ودال ددرة التند د ع اجلن ددي داخ ددد األمان ددا
امل ولا عن حق إل اان ان .ورحبت يضا اباجرا اع املتخةة لضدمان م دا لا مدرتكل العندا
ضد املر ة.
 -٧٦ورحبت نةكارا ا ابلتقدم الة حرزت األرجنتني منة املندتعراا ال دااق دا ة ذلدك
وضع اخلاا ال طنةا حلق إل اان ان والتصديق علو الصك الدولةا حلق إل اان ان.
 -٧٧وملحظد ددت الند ددرويو العد دددد الكبد ددري مد ددن حد دداملع ااجهد دداا د ددري امل د د م ن و ن العند ددا
اجلن ا مل ي ال م كلا خارية .وملحظت يضدا فجد ة بدرية ادني الت دريعاع الدي حتمدي حقد إل
ال دع ب األصدلةا وادني تنلةدةتا .وتند ع األرجنتدني علدو إصددار قدان ن احلصد ل علدو املعل مدداع
العاما.
 -٧٨ونلات انما الض علو تقرير األرجنتني ملنتصا املدة والتقددم الت دريعي وال ةانداي
اتددرز ة جمددال حق د إل اان ددان منددة املنددتعراا األخددري وتصددديقها علددو عدددة صددك دولةددا
حلق إل اان ان.
 -٧٩ورحبددت ابرا د ا ابعتمدداد األرجنتددني اخلاددا ال طنةددا ملنددع العنددا ضددد املددر ة .وشددكرع
األرجنتني علو تنظةم امل متر العاملي املقبد املع ،ابحلد من عمد األطلال.
 -٨٠ونددلات اددريو الض د علددو التقدددم اتددرز ة مكافحددا الل دداد وة جمددال احلص د ل علددو
املعل ماع العاما .وملحظت يضا إن ا اجملل املنت ار والت ار ي لل ع ب األصلةا.
 -٨١و ثند ددت الربتغد ددال علد ددو التقد دددم الد ددة حرزت د د األرجنتد ددني مند ددة املند ددتعراا ال د ددااق ة
عام  ٢٠١٢وتن هتا علو تصديقها علو املتلاقةا املتعلقا خبل حاملع انعدام اجلن ةا.
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 -٨٢و ثنددت قاددر علددو خاددا األرجنتددني املند اتةجةا ال طنةددا لللد ة  ٢٠٢١-٢٠١٦املعن نددا
ثاألرجنتني تُعلم وتتعلنمث وعلو خاا العمد ال طنةا للال لا املبكرة لعام .٢٠١٦

 -٨٣ورحبددت مجه ريددا د رة ابعتمدداد األرجنتددني القددان ن الد ط ،لنجدرا اع اجلنالةددا وادرانمو
العدالا  ٢٠٢٠واخلاا ال طنةا ملنع العنا ضد املر ة.
 -٨٤ورحبت اململكا العراةا ال ع ديا ابخلاا ال طنةا للال لا املبكرة لعدام  ٢٠١٦الدي ترمدي
إىل ضمان للنما ال امد لألطلال ة حاملع الضعا املجتماعي.
 -٨5و شد ددارع ال د ددنغال إىل تصد ددديق األرجنتد ددني علد ددو الصد ددك الدولةد ددا حلق د د إل اان د ددان
و شادع ا ةاناهتا املجتماعةا مثد نظام التقاعد دري القدالم علدو املشد ا اع ونظدام ااعاندا
األنريا.
 -٨٦ورحبددت ص دراةا نطددأإل ا درانمو العدالددا  ٢٠٢٠ون تددت ا ضددع اخلاددا ال طنةددا لتقدددا
امل داعدة ال داملا إىل ضددحاة العندا امل ن دي ودعمهددم .و ثندت صدراةا يضددا علدو التقددم الددة
حرزت د د األرجنتد ددني ة جمد ددال متكد ددني املد ددر ة والتد دددااري املتخد ددةة ملكافحد ددا املعتد دددا اجلن د ددي علد ددو
األطلال.
 -٨٧و ش ددارع ن دريالة ن إىل التق دددم ال ددة حرزت د األرجنت ددني لرن ددم خريا ددا التمةة د ة ا ددا
األرجنتني و شادع ا ضع اخلاا ال طنةا ملنع العنا ضد املر ة.
 -٨٨واع ف ددت ن ددل فا ةا جبه د د د األرجنت ددني الرامة ددا إىل التصد ددد للعن ددا اجلن ددا  .لكنهد ددا
ملحظددت مددع القلددق ت ايددد معدددل قتددد ااانث وانددتمرار الق الد النماةددا التمةة يددا املتعلقددا أبدوار
املددر ة والرجددد .و عراددت عددن قلقهددا يضددا إزا جتددرا املحتجدداج املجتمدداعي والظددروو ال ددة ا ة
ال ج ن.
 -٨٩ورحب ددت ند ددل فةنةا ابملعل مد دداع الد ددي قد دددمتها األرجنت ددني عد ددن التد دددااري املتخد ددةة مل اجهد ددا
الظروو ال ة ا ة ال ج ن لكنها مل ت ال ت عر ابلقلق إزا اقا معددل ال فةداع النلاندةا علدو
ما ت علة مل نةما ة املناطق الريلةا.
 -٩٠ورحبت جن ب فريقةا ابلتقددم الدة حرزتد األرجنتدني مندة املندتعراا ال دااق دا ة
ذلك تنلةة خاا العمد املتعلقا لق إل اان ان واملحتلال ابلة م ال ط ،لألرجنتةنةني املنحدرين
من صد فريقي وابلثقافا األفريقةا.
 -٩١ورحبددت إنددبانةا اتصددديق األرجنتددني علددو عدددد مددن الصددك الدولةددا حلق د إل اان ددان
فضددأ عمددا حققت د مددن تقدددم ة جمدداملع العنددا ضددد املددر ة وظددروو ال ددج ن وحريددا التعبددري
وتعدديا ونالط ااعأم.
 -٩٢ورحبت دولا فل اني ابجله د الي اةلتها األرجنتني لتح ني ن عةا التعلةم ا ة ذلك
مددن خددأل اعتمدداد خاتهددا املند اتةجةا ال طنةددا املعن نددا ثاألرجنتددني تُعلدم وتددتعلنمث والتقدددم الددة
حققت ة مكافحا التمةة .
 -٩٣و شارع ال يد إىل ن علو الر م من ن إطأإل املن اتةجةا ال طنةدا ملكافحدا العندا
ضد املدر ة خاد ة إجيااةدا وىل مل يد ال العندا ضدد املدر ة مصددر قلدق بدري .وملحظدت يضدا عددم
وج د حظر عام للعق اا البدنةا لألطلال.
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 -٩٤ورحبت ن ي را ابجله د املبةولا ة جمال حق إل املر ة لكنها ملحظت ن ينبغي إحدراز
م يددد م ددن التق دددم فةمددا يتعل ددق ابحلق د إل اجلن ددةا واااااة ددا .و ض ددافت ددا ت دداطر ش د ا د جلن ددا
مناتضا التعةي ا ن املمارناع املتكررة للتعةي ون املعاملا ة ثنا املحتجاز.
 -٩5ورحبددت اتيلنددد ابجلهد د الددي اددةلتها األرجنتددني لضددمان وصد ل األشددخاص ذو ااعاقددا
إىل العدالددا وإش درا األطلددال ذو ااعاقددا ة تا د ير نظددام التعلددةم .واع فددت ابجله د د املت اصددلا
الي يبةهلا البلد لتح ني الظروو ة ال ج ن.
 -٩٦و ثن ددت تةم د ر  -لة ددي عل ددو اعتم دداد األرجنت ددني ا درانمو العدال ددا  ٢٠٢٠وق ددان ن من ددع
ومعاقبددا املجتددار ابألشددخاص وم دداعدة الضددحاة .ورحبددت يضددا ابجله د د املبةولددا لتع يد حق د إل
املر ة.
 -٩٧و شددادع و رانةددا ابخلا د اع اهلامددا الددي اختددةهتا األرجنتددني اجيدداد إطددار ت دريعي ق د
حلمايا حق إل اان دان .وملحظدت اجلهد د الرالعدا الدي ادةلتها لتحريدر اقتصدادتا تددرجيةا وارأتع
ن مدن املهددم ضددمان تد ازن ة تددةا الصدددد وذلددك ناتحددا امل دداعدة املجتماعةددا الأزمددا ملنددتةلا
م شراع تداو التنمةا امل تداما.
 -٩٨و ددد ال ف دد مددن جديددد ن حريددا التعب ددري واحلص د ل علددو املعل مدداع تددي ر ددال النظ ددام
الدميقراطي األرجنتة ،و شار إىل إن دا اهلة دا ال طنةدا لأتصداملع ة عدام  ٢٠١5ا صدلها آلةدا
م ددتقلا للرقااددا .ونددلط ال فددد الض د علددو عملةددا ااصددأا الت ددار ةا لنطددار التنظةمددي املتعلددق
خب د ددماع املتصد دداملع ال د ددمعةا البص د دريا واملتصد دداملع ال د ددلكةا والأند ددلكةا وتكن ل جةد دداع
املعل ماع اجلديددة فضدأ عدن تنلةدة اروت د ل محايدا الصدحافةني الدةين حيققد ن ة مجلدا مد ر
ة قضاة املجتار ابملخدراع واملجتار ابألشخاص والل داد وحداملع املختاداو واارتداب
ون قارنا ال لاا.
 -٩٩وم ددن ج ددد النه د د ا ابل ةان دداع العام ددا املتعلق ددا لقد د إل امل ددر ة عد د زع األرجنت ددني ة
عددام  ٢٠١٧األرجنتددني آلةتهددا ال طنةددا للم دداواة اددني اجلن ددني إذ ن د ع املعهددد ال د ط ،للمددر ة
وت د ةددان ملمر د م ددتقد مالةددا ارتبددا تااددا دولددا وت د ق درار انبثددق عددن زةدة ددري م ددب قا ة
مة انةددا تددة اآللةددا .و درجددت األرجنتددني يضددا جرميددا قتددد ااانث ة نظامهددا القددان وحددددع
عق اتهددا ة ال ددجن امل اددد مددن دون إمكانةددا األخددة أب مددن الظددروو املخللددا .واباضددافا إىل
ذلدك ُدرج امللهد م اجلديدد لقتدد ااانث ثاملد ااطث (قتدد شدخ ذ درا دان و نثدو لد عأقددا
عاللةددا و روااددط عاطلةددا مددع شددخ لد عأقددا ابجلددا وذلددك اغددرا إيددةا ال ددخ الددة لد
عأقا ابجلا ) ة القان ن اجلنالي قا يعك جا شامأ إزا مله م العنا ضد املر ة.
 -١٠٠وفةم ددا يتعل ددق ابحل ددق ة الص ددحا ن ددلط ال ف ددد الضد د عل ددو تنلة ددة اند د اتةجةا التغاة ددا
الصحةا ال املا الي ترمي إىل إن ا نظدام جديدد للرعايدا الصدحةا يتدةه جلمةدع النداس قددرا افةدا
من اخلدماع الصحةا اجلةدة ابجملان.
 -١٠١وفةمددا يتعلددق ابحلقد إل اجلن ددةا واااااةددا ر د ع احلك مددا نانددا علددو ضددمان احلصد ل
علو املعل مداع ووندالد مندع احلمدد اجملانةدا وااجهداا القدان للحمدد ح د ند ع احلداملع
املدرجا ة القان ن اجلنالي .وة تةا ااطدار صدممت وزارة الصدحا ابملشد ا مدع وزارة التعلدةم
ووزارة التنمةا املجتماعةدا اخلادا ال طنةدا لل قايدا مدن احلمدد دري املر د ب لدد املدراتقني .وترمدي
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اخلاددا إىل حت ددني خدددماع الصددحا اجلن ددةا واااااةددا وضددمان اختدداذ املدراتقني قدراراع م ددتنرية
وتع ي د د ال ةاند دداع العامد ددا ملند ددع العند ددا اجلن د ددي واملعتد دددا وتة د ددري احلص د د ل علد ددو خد دددماع
ااجهاا القان .
 -١٠٢وة جمال التعلةم نعت احلك ما إىل ضمان امل اواة ة التحاإل مجةدع األطلدال ابلتعلدةم
املاتدددالي والثددان وإمتددام درانددتهم وتقلددة الل د ارإل املجتماعة دا الثقافةددا امل ج د دة ابن ددتخدام
التكن ل جةدداع واألدواع اجلديدددة ة العملةددا التعلةمةددا وضددمان تراةددا جن ددةا شدداملا مددن خددأل
تدري املدرنني ة املدارس العاما واخلاصا علو ال ا .
 -١٠٣وفةم ددا يتعل ددق ابهلج ددرة منح ددت األرجنت ددني من ددة ع ددام  ٢٠١٢تص ددرحيا اباقام ددا أل ث ددر
م ددن  ١ ٣5٠ ٠٠٠ش ددخ ونل ددةع نُظمد دا خاص ددا لت د د يا وض ددعةا املد د اطنني ال دددومةنةكةني
والك ريني وال نغالةني واهلايتةني املقةمني ة األرجنتني.
 -١٠٤و ش ددار ال ف ددد إىل إن ددا ال ال ددا ال طنة ددا لنعاق ددا ة يل ل/ن ددبتمرب  ٢٠١٧ابعتبارت ددا
و الددا مل مر يددا داخددد األمانددا العامددا للر نددا وإىل امل افقدا علددو اخلاددا ال طنةددا لقضدداة ااعاقددا.
ووضددعت ال الددا علددو ر س ول ةهتددا اادمدداج عددرب العمددد وال صد ل إىل العدالددا واحلصد ل علددو
التعلددةم والنقددد .ونددلط ال فددد الضد يضددا علددو اجمللد املحتدداد لنعاقددا ا صددل جمددامل للحد ار
والتخا ددةط ال ددة ية ددر تق دددا ااعاق ددا ابعتبارت ددا م د لا ش دداملا ة مجة ددع ال ةان دداع احلك مة ددا
وااقلةمةا والبلديا.
 -١٠5وة جمال األمن العام شدار ال فدد إىل إن دا مديريدا مراقبدا ن اتدا ال درطا وقد اع األمدن
املكللددا ا ضددع نةاندداع ال قايددا واملراقبددا علددو ندداس مدونددا ق اعددد ال ددل للم د ظلني املكللددني
ننلاذ الق انني ومدونا ق اعد ال ل للم ظلني العمد مةني فضدأ عدن املعدايري والق اعدد ال طنةدا
والدولةا األخر .
 -١٠٦وش د ددكرع األرجنت د ددني مجة د ددع ال ف د د د د عل د ددو م د ددار تها البن د ددا ة .ورحب د ددت ابملأحظ د دداع
والت صددةاع امل ددجعا املقدمددا و دددع دا نددتعمد علددو معاجلتهددا وال فددا ابمللت امدداع الا عةددا
الي قدمتها للج لا الثالثا.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١٠٧فيمااا يلاات التوصاايات الااف سااتنرر في،ااا األرجنتااني وسااتقد ردودا علي،ااا و و ا
مناسب ال يتجاوز موعد الدورة السابعة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
التص ااديق عل اات اتفا ي ااة منرم ااة الص ااحة العاملي ااة اإلناري ااة بشا ا ن
١-١٠٧
مكافح ااة الت( اات ريوس ااتاريكا والنر اار و امكاني ااة التص ااديق عل اات اتفا ي ااة منرم ااة
الصحة العاملية اإلنارية بش ن مكافحة الت(ت راياوادور والنرار و التصاديق علات
االتفا ية اإلنارية بش ن مكافحة الت(ت ربريو
٢-١٠٧

التو يع علت معاهدة حرر األسلحة النووية رغواتيماال

التصااديق علاات اتفا يااة ال(لاادان األمريكيااة ملكافحااة يااع أ ااكا
٣-١٠٧
التمييز والتعصب رابراغواي
12

GE.17-23160

A/HRC/37/5

التصا ااديق علا اات اتفا يا ااة ال(لا اادان األمريكيا ااة ملكافحا ااة العنص ا ارية
٤-١٠٧
والتميي ااز العنص ااري وم ااا يتص اال ب ااتلص م ااا أ ااكا التعص ااب رابراغ ااواي ري ااوت
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
اعتماد عملية مفتوحة و المة علات اجلادارة عناد ااتياار املر احني
٧-١٠٧
األرجنتينيني النتخاابت هيئات معاهدات األمم املتحدة راململكاة املتحادة لربينانياا
العرمت وييرلندا الشمالية
مواصاالة التعاااون مااع اإلج اراءات ا اصااة جمللااس حقااوق اإلنسااان
٨-١٠٧
بش ن حاالت االاتفاء القسري أو غري النوعت ر يلت
مواصلة التزام،ا الفعا علت الصعيد الدويل ما أجال مناع اإلابدة
٩-١٠٧
اجلماعية واجلرالم ضد اإلنسانية رأرمينيا
مواصلة ج،ودها إلصالح املؤسسات الوننية حلقاوق اإلنساان مباا
١٠-١٠٧
يتما اات وامل(ااادا املتعلقااة مبريااز املؤسسااات الوننيااة لتعزيااز ونايااة حقااوق اإلنسااان
رم(ادا ابريس رأسرتاليا
تس اريع عمليااة تعي اني أمااني املراااد اجلديااد رجورجيااا وتعيااني أمااني
١١-١٠٧
مراد جديد و أ رب و ممكا رغواتيماال وتعياني أماني للمرااد و أ ارب و ا
ممكا ابلنرر اىل أن مكتب أمني املراد الونين ظال ماا دون ياادة ناوا السانوات
الثماين املاضية ر ،ورية يوراي
تعي ااني أم ااني مر اااد مس ااتقل لأ اامان مرا ( ااة أيث اار فعالي ااة المتث ااا
١٢-١٠٧
أج،زة الدولة ملعايري حقوق اإلنسان رسلوفاييا
تعيااني أمااني مراااد جديااد وتفعياال ا ليااة الوننيااة ملنااع التعااتيب مااا
١٣-١٠٧
دون أتاري ريوستاريكا
انش اااء منص ااب أم ااني مر اااد حلق ااوق األنف ااا واملا اراهقني وتعيينا اه
١٤-١٠٧
ريوستاريكا وانشاء منصب أماني مرااد حلقاوق األنفاا واملاراهقني وفقا ا مل(اادا
ابريس رهندوراس
وضااع انااة وننيااة اااملة لأاامان نايااة واح ارتا وتعزيااز حقااوق
١5-١٠٧
اإلنسان للجميع رمصر
وضااع وتنفياات انااة وننيااة حلقااوق اإلنسااان ااا أهاادا واضااحة
١٦-١٠٧
و ابلة للقيااس لأامان احلقاوق املدنياة والسياساية واالجتماعياة واال تصاادية جلمياع
املواننني راندونيسيا
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وضااع وتنفياات انااة وننيااة حلقااوق اإلنسااان ااا أهاادا واضااحة
١٧-١٠٧
وحمددة و ابلة للقياس وذلص ابلتشاور الوثيق مع اجملتمع املدين رييرلندا
االضاانالع بعمليااة اااملة ابلتعاااون مااع نالفااة واسااعة مااا ممثلاات
١٨-١٠٧
اجملتمع املدين عند تنفيت توصيات االستعراض الدوري الشامل راليوانن
مواص االة تعم اايم مراع اااة حق ااوق اإلنس ااان و ي ااع ادارا ااا عل اات
١٩-١٠٧
املستوى الونين وعلت مستوى احملافرات لأمان اجراء اصالحات انونية تفأات
اىل حتسااني نايااة حقااوق اإلنسااان ال ساايما النساااء واملثليااات واملثليااني ومزدوجاات
امليل اجلنست ومغايري ا وية اجلنسانية وحاملت صفات اجلنسني رهولندا
٢٠-١٠٧

اعت(ار التمييز العنصري جرمية جنالية رسلوفاييا

التنفياات الفعااا للخنااة الوننيااة ملكافحااة التمييااز مبشااارية نشاانة
٢١-١٠٧
جلميع اجملموعات املعنية ربنما
وضاع اسارتاتيجية وننياة واساعة متعاددة القناعاات ملعاجلاة حقاوق
٢٢-١٠٧
الش ااعوب األص االية والس ااكان املنح اادريا م ااا أص اال أفريق اات وغ ااريهم م ااا الفئ ااات
الأعيفة املعرضة للتمييز ر ،ورية فنزويال ال(وليفارية
تكثي ااف ن ااالت التوعي ااة وال اادورات التدري(ي ااة املتعلق ااة مبكافح ااة
٢٣-١٠٧
التمييز العنصري راملغرب
اختا اااذ ا نا ااوات الالزما ااة ملعاجلا ااة التمييا ااز الثقا اااو املسا ااتمر ضا ااد
٢٤-١٠٧
الش ااعوب األص االية والس ااكان املنح اادريا م ااا أص اال أفريق اات مب ااا و ذل ااص التوعي ااة
ووضااع تاادابري يميااة تعاازز مشاااريت،م و أعلاات املسااتوايت وو مناصااب صاانع القارار
رسرياليون
تكثيف اجل،ود الرامية اىل تعزيز اسرتاتيجية وننية واسعة ومتعاددة
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
اىل احتياجا م و درا م ا اصة هبم وما اال متكين،م ماا حقاو ،م وماا يلياات
اجلرب العادلة رايوادور
مواص االة التق ااد و اعتم اااد ت اادابري ااد اىل ع ااد التميي ااز ض ااد
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 لالع ارتا ابملياال اجلنساات وا ويااة
٢٨-١٠٧
اجلنسانية ضما أسس التمييز احملرورة (ل االستعراض القاد للحالاة في،اا مبوجاب
االستعراض الدوري الشامل رتشيكيا
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تعزيااز اجل،ااود الوننيااة الراميااة اىل مكافحااة التمييااز وياار األجانااب
٢٩-١٠٧
والعنصرية ال سيما املمارسات التمييزية ضد امل،اجريا واأل خاص املنحدريا ماا
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
اىل جانب انة عمل ترت(ط بتلص رهندوراس
اختاااذ تاادابري لوضااع حااد حلااواد التمييااز العنصااري ضااد بعا ا
٣١-١٠٧
الفئ ااات االجتماعي ااة وان اااب املس ااؤولني الع ااامني والسياس اايني الق ااالم عل اات ي اار
األجانب والوصم رالعراق
وضااع صااص ااانوين و أااالت متااني يرماات اىل مكافحااة املمارسااات
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
ضد السكان األصليني والسكان املنحدريا ما أصل أفريقت رانمي(يا
التحقيا ااق و حا اااالت املسا ااؤولني احلكا ااوميني والسياسا اايني الا ااتيا
٣٤-١٠٧
يتداولون اناابت ير األجانب واناابت الوصم وجترمي،ا رسرياليون
اختاااذ ي ااع الت اادابري الالزم ااة لأاامان املس اااواة و احلص ااو عل اات
٣5-١٠٧
ي ااع احلق ااوق جلمي ااع الس ااكان وااص ااة الس ااكان املنح اادريا م ااا أص اال أفريق اات
والشعوب األصلية راجلزالر
٣٦-١٠٧
الصلة راملغرب

مواصلة التقد املعياري احملرز و جما ال(يئاة وتعزياز ا يئاات ذات

تعزي ا ااز الت ا اادابري الرامي ا ااة اىل مكافح ا ااة األث ا اار الس ا اال ل نش ا اانة
٣٧-١٠٧
اال تصادية للشريات علت ال(يئة والتنوع ال(يولوجت راجلزالر
التحقي ااق و ي ااع ادع اااءات س ااوء اس ااتخدا الش اارنة لس االنا ا
٣٨-١٠٧
ومقاضاة اجلناة رسلوفاييا
التصاادي جلارالم الكراهيااة ضااد املثليااات واملثليااني ومزدوجاات املياال
٣٩-١٠٧
اجلنست ومغايري ا وية اجلنسانية وحاملت صفات اجلنسني رجنوب أفريقيا
تا ااوفري التا اادريب لقا ااوات األما ااا وما ااوظفت السا ااجون واملا اادعني
٤٠-١٠٧
العامني والقأاة ما أجل احلد ما حاالت العنف املؤسست والتمييز علات أسااس
امليل اجلنست وا وية اجلنسانية والتع(ري اجلنساين راسراليل
نايااة يااع احملتج ازيا مبااا فااي،م احملتجاازون لاادى الشاارنة مااا
٤١-١٠٧
االستخدا املفرط للقوة رأملانيا
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استعراض ممارساات االحتجااز ماا دون أمار ماا احملكماة ومعاجلاة
٤٢-١٠٧
مس لة االحتجاز املنو ما دون وجه حق رال(وسنة وا رسص
اختاذ تدابري يافية وموثو ة لوضع حد حلاالت االحتجااز التعسافت
٤٣-١٠٧
مبا يتما ت والقانون الدويل را ند
اخت اااذ ان ااوات ملموس ااة لتنفي اات الأ ااماانت األساس ااية و مراي ااز
٤٤-١٠٧
الشرنة وحرر استخدا مرايز الشرنة أمايا لالحتجاز النويل األمد رغاان
احل ااد م ااا االحتج اااز الس ااابق للمحايم ااة النوي اال األم ااد وذل ااص
٤5-١٠٧
ابل(حث عا ال(دالل املمكنة لالحتجاز و ياع احلااالت وضامان حمايماات أيثار
مالءمة ريندا
ف ااتي حتقيق ااات وافي ااة ونزي ،ااة و ادع اااءات التع ااتيب وغ ااري م ااا
٤٦-١٠٧
ضا ااروب سا ااوء املعاملا ااة و أما ااايا االحتجا اااز وضا اامان حمايما ااة اجلنا اااة املزعا ااومني
رالنمسا
ضا اامان التحقيا ااق و يا ااع ادعا اااءات اسا ااتخدا ما ااوظفت الدولا ااة
٤٧-١٠٧
املفرط للقوة أو انت،اج سلوك تعسفت مبا في،ا األفعاا الاف اد تر ات اىل تعاتيب
أو سوء معاملة رأملانيا
اعتماااد تاادابري مناساا(ة ملنااع اسااتخدا ااوات األمااا املفاارط للقااوة
٤٨-١٠٧
وجلول،ااا اىل اإلعاادا رج اراءات مااوجزة والقأاااء علي،مااا وضاامان تقاادن اجلناااة اىل
العدالة ر ،ورية فنزويال ال(وليفارية
حتسااني معاملااة السااجناء بتشااجيع احملافرااات علاات تفعياال ا ليااة
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
االحتجاااز السااابق للمحايمااة اعاادة واحلااد مااا مدتااه بصااورة صااارمة مااا اااال
تدابري غري سجنية بديلة ر ،ورية فنزويال ال(وليفارية
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
امكانيااة اعتماااد تاادابري بديلااة عااا االحتجاااز بغيااة احلااد مااا االيترااا و السااجون
رموريتانيا
مواصلة اختاذ التدابري الرامية اىل حتسني الررو و السجون أي
5٣-١٠٧
ظرو االيترا وسوء الرعاية الن(ية والررو غري الصحية رالربتغا
اختاااذ انااوات ترماات اىل احلااد مااا االيترااا و مرايااز االحتجاااز
5٤-١٠٧
وحتسني ظرو االحتجاز رسلوفاييا
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حرر ح(س عدد سجناء أيرب ما عدد األمايا املتاحاة و أماايا
55-١٠٧
االحتجاز مبوجب القانون .وابإلضافة اىل ذلص انشاء يليات انونية حلل مشاكلة
االيترا فورا رسلوفينيا
تأ اامني ان ااة الت اادريب التق ااين امل ،ااين الس اانوية حصصا ا ا دراس ااية
5٦-١٠٧
حم ااددة ع ااا حق ااوق اإلنس ااان ومواص االة ت ااوفري امل ااوارد للا اربامس الرامي ااة اىل توس اايع
وجتديد ا يايل األساسية للسجون هبد حتسني أوضاع نرا السجون ومكافحة
االيترا في،ا راس(انيا
اخت ا اااذ ان ا ااوات فوري ا ااة وملموس ا ااة لتص ا ااحيي أوج ا ااه القص ا ااور و
5٧-١٠٧
السجون ومرايز االحتجاز ومرايز الشرنة األرجنتينياة مثال االيتراا وضاعف
الوصااو اىل ا اادمات الص ااحية وع ااد يفاي ااة الغ ااتاء وس ااوء الت،وي ااة والر اارو
الصحية غري املستقرة وانتشار األوساخ رالسويد
تنفيت تدابري لتحسني مرافق السجون وما مث احلد ماا االيتراا
5٨-١٠٧
متا ااي ا مااع القواعااد النموذجيااة الاادنيا ملعاملااة السااجناء ر واعااد نيلسااون مانااديال
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
الس ااجون وت ااوفري ت اادابري بديل ااة ع ااا احتجا ااز احلوام اال واألم ،ااات ذوات األنف ااا
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
بغي ااة الت ي ااد م ااا أن جلمي ااع النس اااء و الس ااجا فرصا ا ا متس اااوية و احلص ااو عل اات
ا دمات وتوفري االحتياجات ا اصة ابلنساء و السجون مباا و ذلاص ألنفاا ا
علت النحو املناسب راتيلند
اختاااذ تاادابري لأاامان تفعياال ا ليااة الوننيااة ملنااع التعااتيب مبااا و
٦٢-١٠٧
ذلص عا نريق تشجيع احملافرات علت انشاء يليات حملية مساتقلة ملناع التعاتيب
مبوجب القانون وتوفري املوارد الكافياة اا امتثااالا ملقتأايات الربوتوياو االاتيااري
التفا يااة مناهأااة التعااتيب وغااري مااا ضااروب املعاملااة القاسااية أو الالانسااانية أو
امل،ينة رغاان
انش اااء يلي ااة ونني ااة ملن ااع التع ااتيب وفقا ا ا للربوتوي ااو االاتي اااري
٦٣-١٠٧
التفا ية مناهأة التعتيب وضمان اجاراء حتقياق ومتابعاة أاالية مساتقلني وفعاالني
و يااع ادعاااءات سااوء معاملااة األ ااخاص و مرافااق االحتجاااز والسااجون فأاالا
عا ااتحة س(ل االنتصا للأحااي رتشيكيا
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انشاااء يليااة وننيااة ملنااع التعااتيب علاات النحااو املنصااوص عليااه و
٦٤-١٠٧
الربوتويو االاتيااري التفا ياة مناهأاة التعاتيب راساتونيا وتفعيال ا لياة الوننياة
ملن ااع التع ااتيب املعتم اادة و ع ااا  ٢٠١٢تن(يقا ا ا للربوتوي ااو االاتي اااري التفا ي ااة
مناهأااة التعااتيب رفرنسااا واملأاات اادما و انشاااء ا ليااة الوننيااة ملنااع التعااتيب
املنصوص علي،ا و القانون ر م  ٢٦٨٢٧راملكسيص وتفعيل ا لية الوننياة ملناع
التعتيب رسلوفاييا
ااتحة ما يلز ما املوارد ال(شرية والتقنياة واملالياة للتعجيال بتفعيال
٦5-١٠٧
ا ليااة الوننيااة ملنااع التعااتيب وفق ا ا ألحكااا القااانون ر اام  ٢٦٨٢٧رهناادوراس
وانشاء اللجنة الوننياة ملناع التعاتيب و أ ارب و ا ممكاا بتزويادها همياع املاوارد
ال(شرية واملالية واملادية ألداء وظيفت،ا بفعالية مبا و ذلص ماا ااال تعياني أعأااء
مستقلني ومؤهلني في،ا رسويسرا
التعجياال رنشاااء يليااة وننيااة ملنااع التعااتيب و يااع احملافرااات
٦٦-١٠٧
وتزويدها ابملوارد ال(شرية واملالية وناية استقال ا رابراغواي
٦٧-١٠٧
رأنغوال

توني ااد تنفي اات ب اارانمس ع ااا  ٢٠٠٠و ان ااار اإلص ااالح القأ ااالت

تن(يااق يااع التاادابري الالزمااة ملواصاالة تعزيااز عماال املاادعت العااا
٦٨-١٠٧
االحتادي واملدعني العامني و احملافرات بغية ضمان فعالية وظالف،م و يع منانق
ال(لد ربنما
اعتم اااد ت اادابري جدي اادة للتحقي ااق و ا ج ااو عل اات رابن ااة الت( اااد
٦٩-١٠٧
األرجنتيين اإلسراليلت و عا  ١٩٩٤وحمايمة املسؤولني عن،ا راسراليل
تكثيا ا ااف اجل،ا ا ااود املتعلقا ا ااة ابلتحقيقا ا ااات و انت،ايا ا ااات حقا ا ااوق
٧٠-١٠٧
اإلنسان واجلرالم ضد اإلنسانية الاف و عا و اابن احلكام الاديكتاتوري العساكري
بااني عااامت  ١٩٧٦و ١٩٨٣ومواصاالة املالحقااة القأااالية للمسااؤولني عااا هاات
االنت،ايات وتعزيز دعامة السياسات املتعلقة ابلتايرة واحلقيقة والعدالة واجلرب ما
انة العمل املتعلقة حبقوق اإلنسان رنيكاراغوا
مواصا االة اجل،ا ااود املتعلقا ااة ابلتحقيقا ااات و االنت،ايا ااات السا ااابقة
٧١-١٠٧
حلق ااوق اإلنس ااان مب ااا و ذل ااص تل ااص املتعلق ااة ابجلا ارالم اال تص ااادية واإلجا اراءات
القأالية ذات الصلة ربريو
مواصا االة ج،ودها ااا الدوليا ااة لتعزيا ااز احلقيقا ااة والعدالا ااة واجلا اارب
٧٢-١٠٧
وضماانت عد التكرار رأرمينيا
مواصلة ج،ودها الرامية اىل يفالة التمثيل الفعا جلميع األ لياات
٧٣-١٠٧
و أعلت مناصب صنع القرار رتيمور  -ليشف
ضمان حرية التجماع السالمت وحرياة وتكاويا اجلمعياات وحرياة
٧٤-١٠٧
الا ارأي والتع( ااري بن اارق من ،ااا ض اامان أن يك ااون اس ااتخدا الش اارنة للق ااوة و أثن اااء
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املراااهرات متناساا(ا ويتما اات مااع ااانون احملافرااات الااتي وضااع و ع ااا ٢٠١١
رأملانيا
االع ارتا أمهيااة عماال املاادافعني عااا حقااوق اإلنسااان وضاامان
٧5-١٠٧
ن ااايت،م ناي ااة فعال ااة م ااا الت،دي اادات والعن ااف بس اا(ب عمل ،اام راململك ااة املتح اادة
لربينانيا العرمت وييرلندا الشمالية
انش اااء يلي ااة لتقا اادن املس اااعدة الش اااملة للما اادافعني ع ااا حقا ااوق
٧٦-١٠٧
اإلنس ااان مب ااا ف ااي،م نش ااناء اجملتم ااع امل اادين م ااا الش ااعوب األص االية ون ااايت،م
وادراج،م و تصميم هت ا لية رتشيكيا
مواصاالة اختاااذ التاادابري الراميااة اىل ضاامان التنفياات الفعااا لقااانون
٧٧-١٠٧
احلصو علت املعلوماات العاماة و ياع فاروع الدولاة رأوروغاواي وتنرايم وتنفيات
انون الوصو اىل املعلومات العامة رالربازيل ومواصلة تعزيز اإلجاراءات املوج،اة
حنو تنفيت انون احلصو علت املعلومات العامة راس(انيا
مواصاالة ج،ودهااا الراميااة اىل تشااجيع وسااالط اإلعااال اجلماهرييااة
٧٨-١٠٧
والصحافيني علت املشارية و تعزيز حقوق اإلنسان ربلغاراي
الن،وض مبشارية اجملتمع املدين و تعزيز حقوق اإلنسان عا نريق
٧٩-١٠٧
تقدن الدعم املناسب اىل منرمات اجملتمع املدين و اصة تلص الف تريز علت أ د
الفئات ضعف ا ال سيما األنفا واأل ليات والشعوب األصلية رالنمسا
اختاااذ ي ااع الت اادابري العملي ااة الالزمااة للتص اادي للس ااخرة وال اارق
٨٠-١٠٧
املعاصاار واالجتااار ابأل ااخاص متشااي ا مااع بروتويااو عااا  ٢٠١٤التفا يااة العماال
اجلا ا ااربي  ١٩٣٠رر ا ا اام  ٢٩راململكا ا ااة املتحا ا اادة لربينانيا ا ااا العرما ا اات وييرلنا ا اادا
الشمالية

مواصاالة ج،وده ااا الراميااة اىل جع اال لااوالي ال(ل اادايت واحملافر ااات
٨١-١٠٧
بش ن االجتار ابأل خاص متما ية واملعايري الوننية والدولية رال(وسنة وا رسص
وضع وتنفيت انة وننية ملكافحة االجتار ابأل خاص واستغال م
٨٢-١٠٧
مبا و ذلص املرأة وألغراض عمل األنفا والعمل املنزيل راندونيسيا
٨٣-١٠٧

مواصلة مكافحة االجتار ابأل خاص رالسنغا

تعزيااز اجمللااس االحتااادي ملكافحااة االجتااار ابأل ااخاص واسااتغال م
٨٤-١٠٧
ووضع انة وننية ملكافحة االجتار ابأل خاص رسرياليون
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
للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية الريفية ردولة بوليفيا املتعددة القوميات
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مواصاالة اح اراز تقااد و االع ارتا ابالاتالفااات واح ارتا حقااوق
٨٧-١٠٧
الفئات الأعيفة مع مراعاة واجب يفالة املساواة باني ياع النااس واياالء اهتماا
ااااص ألفقاار احملافرااات والتفاااواتت ا يكليااة الااف ااد توجااد ب اني املنااانق الريفيااة
واملنانق احلأرية رنيكاراغوا
مواصاالة تعزيااز التنميااة اال تصااادية واالجتماعيااة املسااتدامة لرفااع
٨٨-١٠٧
مستوايت معيشة الشعب رالصني
٨٩-١٠٧
رجنوب أفريقيا

تنفياات انت،ااا الوننيااة لتسااكان وانت،ااا الوننيااة لل( ا التحتيااة

مواصاالة تنفياات نرااا التقاعااد الشااامل للمساانني وضاامان اسااتفادة
٩٠-١٠٧
يع املست،دفني ما ذلص رانمي(يا
الت يا ااد ما ااا ايا ااالء انت(ا ااا اا اااص عنا ااد حتا ااديث نرا ااا الأا اامان
٩١-١٠٧
االجتماااعت لكااون الق ارارات املتخااتة تتما اات واملعااايري الدوليااة حلقااوق اإلنس ااان
رأويرانيا
مواصلة اجل،ود الرامية اىل استئصا الفقر ويفالة احلاد ماا أوجاه
٩٢-١٠٧
ع ا ااد املس ا اااواة و توزي ا ااع الث ا ااروة وض ا اامان احلص ا ااو عل ا اات الرف ا ااا اال تص ا ااادي
واالجتماعت جلميع الناس ربنغالديش
٩٣-١٠٧
الفقر رفيي ان

اختاذ املزيد ماا التادابري ملواصالة وتعزياز التقاد احملارز و احلاد ماا

٩٤-١٠٧
العربية السعودية

ض اامان ت ااوفري امل ااوارد الكافي ااة لا اربامس احل ااد م ااا الفق اار راململك ااة

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
الرجا اال وامل ا ارأة فيما ااا يتعلا ااق ابلرواتا ااب واألجا ااور واملشا ااارية و الوظا ااالف الرفيعا ااة
املستوى رأوروغواي
اختاذ التدابري الالزماة لأامان املسااواة باني اجلنساني و األجاور و
٩٧-١٠٧
ناع العمل رالعراق
حتسني احلالة الصاحية و احملافراات الشامالية حياث تعايش غال(ياة
٩٨-١٠٧
الشااعوب األصاالية وفقا ا للخصااالص الثقافيااة اات اجملموعااة مااا اجملتمااع األرجنتيااين
رالعراق
مواصاالة تنفياات الااربانمس الااونين لصااحة الشااعوب األصاالية هبااد
٩٩-١٠٧
احلد ما التفاواتت و األحوا الصحية للشعوب األصلية رملديف
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١٠٠-١٠٧
الصحة رالصني
١٠١-١٠٧
فاسو

تعزيز بناء املؤسسات و جما الصحة العامة لكفالة حق الناس و
تكثيااف ج،ودهااا ملواصاالة ختفااي

معااد احلماال امل(كاار ربوريينااا

 ١٠٢-١٠٧سااا التش اريعات املعلقااة الااف مااا ا هنا أن تتاايي للم ارأة ااادمات
ياملااة للصااحة اإلجنابي اة مبااا و ذلااص التثقيااف اجلنساات الشااامل وتنراايم األساارة
والو اية ما العنف اجلنست واجلنساين والتصدي ما واإلج،اض ا ماا والقاانوين
والرعاية الالحقة لتج،اض ريندا
 ١٠٣-١٠٧ض اامان التنفي اات الفع ااا و ي ااع احملافر ااات لربوتوي ااو الرعاي ااة
الشاااملة ل ااخاص الااتيا اااق اام اإلج،اااض القااانوين وا نااة الوننيااة للتثقيااف
اجلنست الشامل رفرنسا
 ١٠٤-١٠٧ضاامان احلصااو علاات اإلج،اااض القااانوين علاات ااد املساااواة و
يع املنانق وو أحناء ال(لد رييسلندا
 ١٠5-١٠٧تعزيز السياسات العامة ملنع احلمل امل(كر وضمان احلصو علات
التعليم وعلت الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية راسراليل
 ١٠٦-١٠٧اختاذ مزيد ماا ا ناوات ماا أجال ازالاة العق(اات الاف اد تعارتض
احلصو علت منتجات وادمات الصحة اإلجنابية ماع اياالء اهتماا اااص للنسااء
الاللت تعرضا لالغتصاب رايناليا
 ١٠٧-١٠٧اختاذ يع التدابري الأرورية ف
حد ي(ري راجل(ل األسود

مستوى الوفيات النفاسية اىل

 ١٠٨-١٠٧وض ااع سياس ااات للح ااد م ااا ارتف اااع مع اادالت الوفي ااات النفاس ااية
بسا(ب اإلج،اااض غااري املا مون مبااا و ذلااص اعتماااد تادابري لأاامان احلصااو علاات
نناق واسع علت أدوية اإلج،اض املتاحة بتكلفة معقولة رسلوفينيا
 ١٠٩-١٠٧ضا اامان احلصا ااو علا اات اإلج،ا اااض القا ااانوين و يا ااع الا ااوالايت
القأالية و يع أحناء ال(لد ودعمه حبمالت اعالنية بش ن احلق و اسقاط احلمل
انونيا و احلاالت الف ينص علي،ا القانون فأاالا عاا تاوفري التادريب للعااملني و
جما الرعاية الصحية رسلوفينيا
 ١١٠-١٠٧اسقاط الصفة اجلرمياة عاا اإلج،ااض و ياع الرارو
ما أن النساء والفتيات اصلا علت اج،اض م مون و انوين رييسلندا

والت ياد

 ١١١-١٠٧اختاذ اناوات لكفالاة عاد فارض عقاوابت جنالياة علات أي امارأة
أو فتاااة بساا(ب اإلج ،ااض رالناارويس وتنفياات يااع التاادابري الالزمااة مبااا و ذلااص
التاادابري القانونيااة حبيااث ال ميكااا حت ا أي ظاار مااا الراارو مقاضاااة النساااء
والفتيات الاللت نلنب اإلج،اض أو حصلا عليه رسويسرا
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 ١١٢-١٠٧ضمان الوصو ا ما اىل اإلج،اض القانوين مبا و ذلاص للنسااء
ضحااي االغتصاب ضاما نراا الصاحة العاماة و ياع املناانق وفاتي نقااع عاا
بش ن اسقاط الصفة اجلرمية عا اإلج،اض رأملانيا
 ١١٣-١٠٧االسااتمرار و ممارساات،ا اإلةابيااة املتمثلااة و ادراج التعلاايم املتعاادد
الثقاف ا ااات و النر ا ااا التعليم ا اات ابعت( ا ااار ج ا اازءا م ا ااا االعا ا ارتا ابلتن ا ااوع اإلث ا ااين
رأذربيجان
١١٤-١٠٧
رفيي ان

مواصاالة ج،ودهااا الراميااة اىل حتسااني حصااو اجلميااع علاات التعلاايم

 ١١5-١٠٧تعزي ااز ج،وده ااا الرامي ااة اىل زايدة ا ياي اال األساس ااية التعليمي ااة و
أفقر احملافرات ر نر
 ١١٦-١٠٧مواصلة ج،ودها الرامية اىل ضمان توفري املوارد وال( التحتياة و
جما التعليم األويل والثانوي لأمان استيفاء معايري اجلودة ردولة فلسنني
١١٧-١٠٧
رلي(يا

مواصاالة تعزيااز تنفياات السياسااات العامااة املتعلقااة ابلتعلاايم والصااحة

 ١١٨-١٠٧مواصلة سا القاوانني وتعزياز السياساات الرامياة اىل ااتحاة احلماياة
للمرأة وتعزيز دورها و اجملتمع رال(حريا
١١٩-١٠٧

مني مرت(ة وزارة للمجلس الونين للمرأة رابراغواي

 ١٢٠-١٠٧مأاعفة اجل،ود الرامية اىل حتقيق تنسايق دالام باني اجمللاس الاونين
للما ارأة ومكات( ااه و ال(ل اادايت واحملافر ااات لتنفي اات ا ن ااط الونني ااة للمس اااواة ب ااني
اجلنسني رغواتيماال
١٢١-١٠٧
للمرأة رسلوفاييا

االمتن اااع ع ااا املزي ااد م ااا التخفيأ ااات و ميزاني ااة اجملل ااس ال ااونين

 ١٢٢-١٠٧توسيع نناق برامس ومؤسسات املساواة بني اجلنساني مثال اجمللاس
الونين للمرأة ليشمل املنانق الريفية ما أجال مكافحاة التميياز والعناف اجلنساانيني
راملكسيص
 ١٢٣-١٠٧ب اات مزي ااد م ااا اجل ،ااود لتعزي ااز تك ااافؤ اجلنس ااني وناي ااة حق ااوق
وحرايت النساء والفتيات مباا و ذلاص ماا ااال النرار و السا(ل الكفيلاة مبعاجلاة
التمييز اال تصادي رأسرتاليا
 ١٢٤-١٠٧مواصاالة ج،ودهااا الراميااة اىل مكافحااة اسااتمرار القوالااب النمنيااة
التمييزيا ااة فيما ااا يتعلا ااق أدوار ومسا ااؤوليات امل ا ارأة والرجا اال و األسا اارة وو اجملتما ااع
راملغرب
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 ١٢5-١٠٧مواص االة ج،وده ااا الرامي ااة اىل تعزي ااز تك ااافؤ الف اارص ب ااني الرج ااا
والنساء ما اال تعزيز تنفيت انون احلصص فيما يتعلق ابللوالي االنتخابياة وأداء
اللجنة الثالثية لتكافؤ الفرص ما بني م(ادرات أارى رنيكاراغوا
 ١٢٦-١٠٧مواصلة اختاذ تدابري فعالاة لتعزياز املسااواة باني اجلنساني ومكافحاة
العنف ضد املرأة رالصني
 ١٢٧-١٠٧التنفي اات الفع ااا للتشا اريع املتعل ااق ابلعن ااف ض ااد املا ارأة م ااا أج اال
مكافح ااة القوال ااب النمني ااة والتميي ااز والعن ااف القالم ااة عل اات ي اار النس اااء رال(وس اانة
وا رسص
 ١٢٨-١٠٧الت يااد مااا ختصاايص الكياااانت احلكوميااة ملزيااد مااا املااوارد لتنفياات
اناة العمال الوننياة للحااد ماا العناف ضاد املارأة وزايدة الادعم واحلماياة القانونيااة
للأحااي وحتسني ع ال(ياانت الوننية رالوالايت املتحدة األمريكية
 ١٢٩-١٠٧ضاامان التنفياات الفعااا للخنااط واالس ارتاتيجيات الراميااة اىل احلااد
مااا العنااف اجلنساااين وتنفياات التشا اريعات املعلقااة إلاتحااة احلصااو القااانوين عل اات
ادمات الصحة اإلجنابية را ند
١٣٠-١٠٧
رلي(يا

مواصاالة ج،ودهااا الراميااة اىل اف ا

معاادالت العنااف ضااد امل ارأة

 ١٣١-١٠٧تعزيااز التثقيااف و جمااا حقااوق اإلنسااان بوصاافه رين اا مااا أريااان
الو اية ما العنف اجلنساين رسلوفاييا
 ١٣٢-١٠٧التنفيت الكامل لسياساا ا الرامياة اىل احلاد ماا العناف ضاد املارأة
وتشجيع تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة والقأاء علت التميياز والقوالاب النمنياة
لدور يل من،ما و األسرة واجملتمع رانمي(يا
 ١٣٣-١٠٧مواصا االة ج،ودها ااا الراميا ااة اىل تعزيا ااز تنفيا اات التش ا اريعات املتعلقا ااة
ابلعنف ضد املرأة رماليزاي
 ١٣٤-١٠٧مواصاالة تعزيااز دور اجمللااس الااونين للمارأة ومواصاالة العماال علاات
القأاء علت العنف ضد املرأة ر يلت
 ١٣5-١٠٧مواص االة ج،وده ااا الرامي ااة اىل ت ااوفري اس ااتجابة سا اريعة وفعال ااة م ااا
احلكومااة علاات العنااف ضااد النساااء والفتيااات مبااا و ذلااص عااا نريااق تعزيااز دور
اجمللس الونين للمرأة وتزويد مبا يكفت ما املوارد املالية وال(شارية ماا أجال تنفيات
ورصد وتقييم ا نة الوننية ملنع العنف ضد املرأة  ٢٠١٩-٢٠١٧ريرواتيا
 ١٣٦-١٠٧ضمان التنفيت الفعا مبا و ذلص عا نريق ضمان توفري بيااانت
مصنفة وسياسات عامة فعالة وختصيص املوارد الالزمة للخنة الوننية ملناع العناف
ضد املرأة  ٢٠١٩-٢٠١٧ربنغالديش
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 ١٣٧-١٠٧ضا ا اامان التنفيا ا اات الفعا ا ااا للخنا ا ااة الوننيا ا ااة ملنا ا ااع العنا ا ااف ضا ا ااد
املا ا ارأة  ٢٠١٩-٢٠١٧املنشا ا ا ة مبوج ا ااب الق ا ااانون ر ا اام  ٢٦٤٨٥ريرواتي ا ااا
والتنفيت الكامل للخنة الوننية ملنع العنف ضد املرأة الف ترحب فرنسا ابعتمادهاا
رفرنسا وضمان التنفيت الفعا للخنة الوننية ملنع العنف ضد املرأة رييسلندا
 ١٣٨-١٠٧ختصايص مااوارد يافيااة و امليزانياة مااا أجاال التنفيات الفعااا للخنااة
الوننية ملنع العنف ضد املارأة وضامان ااتحاة ماا يكفات ماا املالجا ا مناة للمارأة
راستونيا
 ١٣٩-١٠٧ختصيص ما يلز ما املوارد ال(شارية والتقنياة واملالياة لتنفيات ا ناة
الوننية ملنع العنف ضد املرأة للفرتة  ٢٠١٩-٢٠١٧رهندوراس
 ١٤٠-١٠٧ختصايص مااوارد يافيااة و امليزانياة مااا أجاال التنفيات الفعااا للخنااة
الوننية ملنع العنف ضد املرأة وضمان تاوافر ماا يكفات ماا املالجا ا مناة للنسااء
ضحااي العنف وتيسري الوصو الي،ا و يل حمافرة رييرلندا
 ١٤١-١٠٧مواص ا االة التنفي ا اات الفع ا ااا للخن ا ااة الونني ا ااة ملن ا ااع العن ا ااف ض ا ااد
املرأة  ٢٠١٩-٢٠١٧رملديف
 ١٤٢-١٠٧اختاذ مزياد ماا ا ناوات ملناع العناف اجلنسااين وضامان التحقياق
و ح اااالت العن ااف عل اات حن ااو فع ااا ومقاض اااة اجلن اااة ومع ااا (ت،م وت ااوات التنفي اات
الشامل للخنة الوننية ملنع العنف ضد املرأة  ٢٠١٩-٢٠١٧رالربتغا
 ١٤٣-١٠٧حتقيق تقد و تنفيت ا ناة الوننياة ملناع العناف ضاد املارأة هباد
مواصاالة تعزيااز اإلجاراءات الراميااة اىل مكافحااة العنااف ضااد املارأة واحلااد مااا عاادد
وفيات النساء جراء هتا العنف راس(انيا
 ١٤٤-١٠٧تنفياات ا نااة الوننيااة ملنااع العنااف ضااد امل ارأة ٢٠١٩-٢٠١٧
وضمان استمرار هتا العمل بعد عا  ٢٠١٩رالسويد
 ١٤5-١٠٧ختصيص ماوارد يافياة لأامان التنفيات الفعاا للخناة الوننياة ملناع
العنف ضد املرأة رالنرويس
 ١٤٦-١٠٧مواصلة اذياء الوعت ابلنابع اإلجرامت للعناف العااللت ومواصالة
العمل علت تقدن املسؤولني عنه أما احملايم رصربيا
 ١٤٧-١٠٧ختصيص ماوارد مالياة وبشارية اضاافية للسياساات والاربامس الرامياة
اىل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات رهولندا
 ١٤٨-١٠٧حتسني عملياة مقاضااة مارتك تال اإلان و ياع أ اكا العناف
ضد املرأة وضامان وصاو الأاحااي اىل املالجا واادمات الادعم األاارى مباا و
ذلص ا دمات الصحية رتشيكيا

24

GE.17-23160

A/HRC/37/5

 ١٤٩-١٠٧تعزي ااز اجا اراءات من ااع ومكافح ااة ت اال اإلان وغ ااري م ااا أ ااكا
العنااف اجلنساااين راجل(اال األسااود وتعزيااز التاادابري الراميااة اىل منااع ومكافحااة تاال
اإلان وغري ما أ كا العنف اجلنساين رابراغواي
 ١5٠-١٠٧مواصا االة تعزيا ااز الوصا ااو اىل العدالا ااة ابلنسا اا(ة لأا ااحااي العنا ااف
و اص ااة العن ااف اجلنس اااين م ااا ا ااال ت ااوفري مس اااعدة انوني ااة فعال ااة والتص اادي
للقوالب النمنية اجلنسانية بني املسؤولني القأاليني راتيلند
 ١5١-١٠٧مواصلة ضمان توفري ما يكفت ما املالجا ا مناة للنسااء ضاحااي
العنف اجلنساين وااتحت،ا للجميع رتيمور  -ليشف
 ١5٢-١٠٧توفري امل وى واملسااعدة القانونياة لأاحااي العناف العااللت وتقادن
مشروع انون بش ن العنف العاللت رال(حريا
 ١5٣-١٠٧مواص االة التص اادي للعن ااف الع اااللت ع ااا نري ااق التعل اايم ون ااالت
التوعي ااة وا اادمات الأ ااحااي والتن(ي ااق الفع ااا للق ااانون عل اات اجلن اااة والنر اار و
امكانية رفع مستوى اجمللس الونين للمرأة اىل وزارة ياملة ريندا
 ١5٤-١٠٧مواصالة تعزيااز األحكاا القانونيااة ويليااات احلماياة االجتماعيااة مااا
أجل توفري احلماية الفعالة للنساء ضحااي العنف العاللت رماليزاي
 ١55-١٠٧تكثيااف اجل،ااود اجلاريااة بش ا ن تسااجيل الااوالدات جلميااع األنفااا
راليوانن واختاذ التدابري الالزمة لتحسني عملية تسجيل املواليد رأنغوال
 ١5٦-١٠٧تعزي ااز الت اادابري الرامي ااة اىل ض اامان الوص ااو اىل تس ااجيل والدات
األنفا جماانا ال سيما أنفا الشعوب األصالية را ناد واعتمااد التادابري الالزماة
لأا اامان تسا ااجيل يا ااع املواليا ااد ما ااع الرتييا ااز علا اات أنفا ااا الشا ااعوب األصا االية
رابراغواي
 ١5٧-١٠٧تعزي ااز ج،وده ااا امل(تول ااة لأ اامان املس اااواة و حص ااو األنف ااا
واملراهقني و يع أحناء ال(لد علت حقو ،م االجتماعية ر نر
 ١5٨-١٠٧مواصلة توسيع نناق بارانمس باد اعالاة النفال للجمياع وادمااج
عاادد ي(ااري مااا األنفااا املااؤهلني واملاراهقني ال ساايما املنتماون اىل فئااات م،مشااة
واألنفا غري املوثقني بعد رالنمسا
 ١5٩-١٠٧ادراج األنف ااا و ا ن ااة الونني ااة للنفول ااة امل(ك اارة من اات والد اام
م(ا رة وليس بعد مرور  ٤٥يوما ريولوم(يا
 ١٦٠-١٠٧تعزيز التشريعات الرامية اىل ناية األنفا ما يع أ كا ساوء
املعاملة والعنف رال(حريا
 ١٦١-١٠٧اعتماد تشاريعات حترار ياع أ اكا العقوباة ال(دنياة ل نفاا و
يع األمايا رالسويد
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 ١٦٢-١٠٧تعزيز ج،ودهاا امل(تولاة للقأااء علات عمال األنفاا
انفاذ التشريعات املتعلقة ابحلد األدىن لسا العمل ربوتسواان

مباا و ذلاص

 ١٦٣-١٠٧ضاامان انفاااذ ااانون عماال األنفااا والتحقيااق و ج ارالم االجتااار
ابأل خاص وحمايمة مرتك(ي،ا ونشر ال(ياانت الرليسية للعمل وانفاذ القانون بش ن
عمل األنفا رالوالايت املتحدة األمريكية
 ١٦٤-١٠٧اختاااذ يااع التاادابري الالزمااة إلج اراء تقياايم علاات الصااعيد الااونين
جلميااع مراااهر االسااتغال اجلنساات ل نفااا واعتماااد انااة عماال وننيااة للقأاااء
عليه ر ،ورية ايران اإلسالمية
 ١٦5-١٠٧مواصاالة اختاااذ تاادابري ملنااع االجتااار ابألنفااا واالسااتغال اجلنساات
ل نفا وبيع األنفا واستغال م و ال(غاء وو املواد اإلابحية رالربتغا
 ١٦٦-١٠٧اعتما اااد انا ااة عما اال وننيا ااة للقأا اااء علا اات االسا ااتغال اجلنسا اات
ل نفا رسرياليون
 ١٦٧-١٠٧مواصاالة تكييااف التش اريعات علاات الصااعد االحتااادي واإل ليماات
واحملل اات م ااع أحك ااا اتفا ي ااة حق ااوق األ ااخاص ذوي اإلعا ااة وض اامان مش ااارية
املنرمات الف متثل األ خاص ذوي اإلعا ة و هت العمليات ر يلت
 ١٦٨-١٠٧تعزيز التعليم الشامل ل
ذوي االحتياجات ا اصة تدرةيا راسراليل

خاص ذوي اإلعا ة واحلد ما مدارس

 ١٦٩-١٠٧تنفياات اج اراءات مناساا(ة مااا أجاال مواءمااة تش اريعا ا الدااليااة مااع
اتفا ية حقوق األ خاص ذوي اإلعا ة ربنما
 ١٧٠-١٠٧التنفي اات الكام اال للقا ااوانني ذات الص االة م ااا أجا اال تعزي ااز حقا ااوق
الش ااعوب األص االية وض اامان س ااالمت،ا عن ااد اعم ااا حقو ،ا اا اال تص ااادية واملدني ااة
ر ،ورية يوراي
 ١٧١-١٠٧اختاذ تدابري للقأاء علت التمييز ضد الشعوب األصالية وضامان
س،ولة وصو ا اىل العدالة وحق،ا و امللكية را ند
 ١٧٢-١٠٧اختاااذ التاادابري التش اريعية الالزمااة مااا أجاال اح اراز تقااد و تنراايم
وتنفيت ترسيم حدود أراضت الشعوب األصلية رالربازيل
 ١٧٣-١٠٧تعزيز مشاارية الشاعوب األصالية وجمتمعا اا احمللياة والتشااور مع،اا
بش ن السياسات العامة الف متس،ا مبا و ذلص ما يتعلق ابساتغال املاوارد الوننياة
واملنال(ااات املتعلقااة ابألراضاات مااع مراعاااة األحكااا ذات الصاالة مااا اعااالن األماام
املتحدة بش ن حقوق الشعوب األصلية ريندا
 ١٧٤-١٠٧مأا اااعفة اجل،ا ااود الراميا ااة اىل مكافحا ااة التمييا ااز ضا ااد الشا ااعوب
األصاالية والسااكان املنحاادريا مااا أصاال أفريقاات اضااافة اىل مواصاالة تعزيااز املع،ااد
الونين ملكافحة التمييز وير األجانب والعنصرية ريولوم(يا
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 ١٧5-١٠٧الت يد ما ا راك الشعوب األصلية بصورة اتمة و عملياة صاياغة
التدابري التشريعية أو اإلدارية الف ميكا أن تاؤثر في،اا وماا أن املشااريع الاف متاس
هت الشعوب ختأع لعملية التشاور املس(ق مع،ا راستونيا
 ١٧٦-١٠٧تنفيا اات ااتصاصا ااات اجمللا ااس االستشا اااري والتشا اااريت للشا ااعوب
األصلية التي أنش و عا  ٢٠١٦رفرنسا
 ١٧٧-١٠٧ايما الدراسة االستقصاالية املتعلقاة مبلكياة األراضات الاف دأبا
اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية تقليدايا علت العيش في،ا علت النحو املتوات و
القانون ر م  ٢٦١٦٠وذلص لأمان حقو ،ا ابلكامل ال سيما حق،ا و األرض
وحق،ا و التشااور املسا(ق وذلاص امتثااالا للمعاهادات الدولياة الاف صاد علي،اا
األرجنتني فأالا عا أحكا دستورها الونين رأملانيا
 ١٧٨-١٠٧اختا اااذ مزيا ااد ما ااا ا نا ااوات لأا اامان حا ااق الشا ااعوب األصا االية و
التشاااور مع،ااا واحلصااو علاات موافقت،ااا احلاارة واملساا(قة واملسااتنرية (اال الشااروع و
التدابري القانونية واإلدارية الف د تؤثر و حقو ،ا رالنرويس
 ١٧٩-١٠٧اعتماد سياسات وبرامس حمددة ا اد للتصادي للتميياز ا يكلات
ضااد الشااعوب األصاالية والسااكان املنحاادريا مااا أصاال أفريقاات رجنااوب أفريقيااا
والنر اار و امكاني ااة وض ااع اسا ارتاتيجية ونني ااة إلعم ااا حق ااوق الش ااعوب األص االية
والفئات األارى املعرضة للتمييز ردولة فلسنني
 ١٨٠-١٠٧تعزيااز التاادابري الراميااة اىل ادماااج الشااعوب األصاالية و مااا يتعلااق
ر اماة العااد والصاحة والتعلاايم ماا اااال زايدة ا ادمات املشاارتية باني الثقافااات
مثل ادمات املرت ني الشفويني واألساتتة ثناليت اللغة ربريو
 ١٨١-١٠٧تيس ااري الوص ااو اىل س ااوق العم اال للش ااعوب األص االية والس ااكان
املنحا اادريا ما ااا أصا اال أفريق ا اات وامل،ا اااجريا والت يا ااد م ا ااا حصا ااو م علا اات ي ا ااع
استحقا ا م االجتماعية رالسنغا
 ١٨٢-١٠٧تقاادن ا اادمات الرعايااة الص ااحية األساسااية اىل اجملتمع ااات احمللي ااة
للشعوب األصالية والنرار و القأااء علات التميياز ا يكلات ضادهم وضاد اجلالياات
امل،اجرة ر ،ورية ايران اإلسالمية
 ١٨٣-١٠٧تعزيز التدابري الرامية اىل يفالة حقاوق اإلنساان للم،ااجريا وأفاراد
أسرهم ردولة بوليفيا املتعددة القوميات
 ١٨٤-١٠٧ضاامان عااد تقييااد مرسااو الأاارورة واالسااتعجا الااتي اااد مااا
الأ ااماانت اإلجرالي ااة و عملي ااات الرتحي اال حق ااوق اإلنس ااان للس ااكان امل ،اااجريا
راملكسيص
 ١٨5-١٠٧تعزيااز ااوانني ا جاارة لكفالااة نايااة يااع امل،اااجريا وأفاراد أساارهم
ما يع أ كا التميياز واعتمااد بارامس عاماة ااملة اا ماوارد يافياة ماا امليزانياة
لتنفيتها تنفيتا فعاالا راندونيسيا
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 ١٨٦-١٠٧يفالااة حصااو يااع األف اراد املقيمااني و األرجنتااني علاات حقااوق
اإلنسااان األساسااية مبااا فااي،م الرعااااي األجانااب بصاار النراار عااا وضااع،م مااا
حيث ا جرة ربنغالديش
 ١٨٧-١٠٧تعزيز تشريعات مكافحة انعدا اجلنسية عا نريق اعتماد مشروع
القانون اجلديد املتعلق حبماية األ خاص عدميت اجلنسية ريوت ديفوار
 ١٨٨-١٠٧تس اريع ج،ودهااا الراميااة اىل سااا تش اريع بش ا ن نايااة األ ااخاص
عدميت اجلنسية رأسرتاليا .
 -١٠٨يع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة و هاتا التقريار تعارب عاا مو اف الدولاة
رالدو الف دمت،ا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ين(غت أن يف،ام أهناا حترات بت يياد
الفريق العامل بكامله.

اثلثا -التع،دات وااللتزامات النوعية
 -١٠٩خةع األرجنتني علو عاتقها امللت اماع الا عةا التالةاإل
تلتد د م األرجنت ددني اص ددلا تع يد د ودع ددم امل ن دداع ال طنة ددا وااقلةمة ددا حلقد د إل
()
اان ان من جد محايا حق إل اان ان ا ة ذلك علو وج اخلصد ص اخلادا ال طنةدا حلقد إل
اان ان ومكت مني املظا واآللةا ال طنةا ملنع التعةي ؛
(ب) تلت د م األرجنتددني الت امددا رانددخا اصددلا نةاندداع الدولددا الددي تلضددي إىل انددا
الددةا رة والبح د عددن احلقةقددا وال ص د ل إىل العدالددا وضددما ا ة مجة دع حدداملع انتهددا حق د إل
اان ان ة املاضي واحلاضر وامل تقبد؛
(ج) تلتد م األرجنتدني نحدراز تقددم بدري ة نةانداهتا اامنالةدا الدي تر د علدو حقد إل
اان ددان وذلددك مددن خددأل إدمدداج احلق د إل املقتصدداديا واملجتماعةددا والثقافةددا و تددداو التنمةددا
امل تداما عند ختاةط نةاناهتا العاما وإجياد آلةاع لندماج من جد احلد من اللقر؛
(د) تلت د م األرجنتددني اصددلا تع ي د ااصددأحاع الأزمددا مددن جددد حت ددني معددايري
ال لافةا واحلص ل علو املعل ماع وإعداد البةاانع وااحصدا اع العامدا هبددو حت دني املعرفدا
لالا حق إل اان ان ة البلد؛
(ه) تلت م األرجنتدني اتعمةدق نةانداهتا الرامةدا إىل مندع العندا امل ن دي ومكافحتد
وتدددري ق د اع األمددن وم د ظلي ال ددج ن لل فددا اق اعددد األمددم املتحدددة النم ذجةددا الدددنةا ملعاملددا
ال جنا (ق اعد نةل ن مانديأ) و ريتا من معايري حق إل اان ان.
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