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  مقدمة
   ١ / ٥                                 لقرار جملس حقـوق اإلنـسان                                                                  ً         قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً          -  ١

    ُ     وأُجـري   .     ٢٠٠٨        أبريـل   /        نيسان   ١٨       إىل    ٧                                     ، بعقد دورته األوىل يف الفترة من            ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٨       املؤرخ  
ـ  و   .    ٢٠٠٨        أبريـل   /       نيسان  ١٦  يف                                                          االستعراض املتعلق باألرجنتني يف اجللسة السادسة عشرة املعقودة             رأس وفـد     ت

     وترد   .                                                                                         األرجنتني سعادة السيد إدواردو لويس دوالدي، أمني حقوق اإلنسان بوزارة العدل واألمن وحقوق اإلنسان
                                      وقد اعتمد الفريق العامل هذا التقريـر    .       أدناه                 ، يف التذييل املرفق     ً  عضواً  ١١                                تشكيلة الوفد، الذي كان يتألف من 

  .    ٢٠٠٨      أبريل  /       نيسان  ١٨                                            بشأن األرجنتني يف جلسته السابعة عشرة املعقودة يف 

                                  لتيسري استعراض حالـة حقـوق              املقررين                                      ، كان جملس حقوق اإلنسان قد اختار            ٢٠٠٨       فرباير /       شباط   ٢٨    ويف    - ٢
  .         والكامريون                  أوكرانيا، وكوبا،    ):              اجملموعة الثالثية   (          ان التالية       البلد     جمموعة                 ، وهم ينتمون إىل                اإلنسان يف األرجنتني

                                                            ، صدرت الوثائق التالية يف سياق استعراض حالة حقوق اإلنسان       ١ / ٥                     من مرفق القرار       ١٥           للفقرة        ً ووفقاً  -  ٣
  :         يف األرجنتني

ّ               عرض خطي أُعّد وفق الفقرة  /         تقرير وطين  ) أ (     ؛ )A/HRC/WG.6/1/ARG/1   ) ( أ (  ١٥         ُ 

  )  ب (  ١٥           للفقــرة     ً   وفقــاً                                                   ومــات أعدتــه املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان               جتميــع للمعل  ) ب ( 
) A/HRC/WG.6/1/ARG/2( ؛   

    ).A/HRC/WG.6/1/ARG/3   ) ( ج (  ١٥        َّ                                          موجز أعدَّته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفق الفقرة   ) ج ( 

                              انيا، وآيرلندا، وإيطاليـا،                 كل من أمل                                                                   ً           وأحيلت إىل األرجنتني عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مسبقاً            - ٤
                     األسئلة متاحة علـى      وهذه   .                                                                                          والدامنرك، ورومانيا، وفنلندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا    

  .                                          املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض-     ًأوال 
   موضوع االستعراض عرض احلالة من جانب الدولة-  ألف

   .                                       ، عرض ممثل األرجنتني التقرير الوطين لبلـده     ٢٠٠٨      أبريل  /       نيسان  ١٦                                   يف اجللسة السادسة عشرة املعقودة يف       -  ٥
                                                                                                                  وقال إن األرجنتني تفهم سياسة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ال كسياسات ترمي إىل االمتثال للمعايري الدولية حلقوق                 

                   وأضاف أن معاجلـة       .                                                     لألسس األخالقية للدولة يف عالقتها باجملتمع األرجنتيين                كتكريس     ً أيضاً                     اإلنسان فحسب، وإمنا    
                                                                                                             مشاكل حقوق اإلنسان أمر يكتسي أمهية استراتيجية بالنسبة للحكم الدميقراطي، مبا يشمل استعراض املاضي ومكافحة           

                              بة ضد اإلنـسانية يف فتـرة                                                                            ففي الوقت الراهن، يعاد فتح مئات من ملفات قضايا اجلرائم املرتك             .                 اإلفالت من العقاب  
                                                        وما التغري النوعي الذي تشهده األرجنتني يف جمال مكافحة اإلفالت     .    ١٩٨٣    و     ١٩٧٦                                 الدكتاتورية العسكرية بني عامي     

                                                                                                                       من العقاب إال نتيجة للعزم السياسي والقانوين واألخالقي الذي تبديه سلطات الدولة الـثالث وللمطالبـات الثابتـة                  
   .                       إىل احلقيقة والعدالة            ً    سنة سعياً    ٣٠                                                    لذي خاضته حركة حقوق اإلنسان على مدى أكثر من                                   للمجتمع املدين وللكفاح ا   
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                   مايو ورابطة جدات    /                           رابطة أمهات ساحة أيار                                      ً      هود منظمات حركة حقوق اإلنسان، خصوصاً      جب                 ممثل األرجنتني       شاد  وأ
                                       نطاق الفتـرة املرجعيـة لعمليـة                                  وأشارت األرجنتني إىل توسيع     .                                           مايو، اللتني حتولتا بالفعل إىل رمز عاملي       /          ساحة أيار 

               وتعمل األرجنتني     .                                                            اجلرائم املرتكبة ضد البشرية قبل الديكتاتورية العسكرية                                        ً      مكافحة اإلفالت من العقاب لتشمل أيضاً     
                                                                     بناء ركنني أساسيني مها الثقـة بـسيادة القـانون وباملؤسـسات                على                            رئيسية من اجملتمع املدين            قطاعات          إىل جانب   
                                                                                                  من األرجنتني بأن هذه الغايات تتطلب اختاذ تدابري يف األجل القصري واملتوسط والبعيد، فإهنا قـد                    ً عاً      واقتنا   .          الدميقراطية

ّ                    أعّدت وثيقة معنونة                                       ، أنشأت أمانة حقـوق اإلنـسان           ٢٠٠٣           ومنذ عام      . "                                    أساس هتيئة خطة وطنية حلقوق اإلنسان      "  
                                         سياسات العامة واإلسهام يف تعزيـز دور                                                                              شبكات مراصد حلقوق اإلنسان يف خمتلف مناطق البلد من أجل النهوض بال           

                                                                                 وفيما يتعلق مبكافحة اإلفالت من العقاب، وصون الذكرى، وكـشف احلقيقـة، وحتقيـق              .                    اجلهات صاحبة املصلحة  
                                                                                                                         العدالة، وجرب الضرر، فإن احملكمة العليا قد أزالت مجيع العراقيل القانونية اليت كانت تعيق مكافحـة اإلفـالت مـن                    

                                                                                    نتني أن التقادم ال يسري على اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، وأن قوانني العفو وقرارات الصفح           وذكرت األرج   .      العقاب
      َّ                                         وقد صدَّق الربملان األرجنتيين علـى املعاهـدات          .                                                               عن األشخاص الذين حوكموا وأدينوا هبذه اجلرائم ليست دستورية        
                                              اليت تكرس عدم انطباق قاعدة التقادم، وأعلن بطالن                                                             الدولية اليت مل تكن بعد مطبقة على الصعيد الداخلي، مبا فيها تلك 

  .                                                الضمانات القانونية اليت تتيح إفالت اجلناة من العقاب

 ُ   َّ                                                                                                      وُتكمَّل اإلجراءات القضائية بسياسة نشطة الستعادة الذكرى التارخيية تضطلع هبا الدولة ومنظمات اجملتمـع                -  ٦
     مايو  /                             وظلت رابطة جدات ساحة أيار       .                يف معرفة احلقيقة                بشأن احلق      ٦٦ /    ٢٠٠٥                                     املدين، وفق قرار جلنة حقوق اإلنسان       

                                                       من الدولة عن طريق اللجنة الوطنية املعنية باحلق                       ً     وهي تلقى دعماً       ١٩٧٧                                                تدافع عن احلق يف اهلوية منذ إنشائها يف عام          
             ة وربط صلة                             استعادة هويتهم احلقيقي       ً   طفالً   ٨٨                 واستطاع بالفعل      .                                                  يف اهلوية، اليت أنشئت مبوجب قانون اعتمده الربملان       

           عدد من       ١٩٩١                                           ُ                      وفيما يتعلق بالتعويضات على الصعيد الوطين، اعُتمد منذ عام             .                                     بالعائالت اليت ينحدرون منها بالوالدة    
                                                            وتشمل هذه املعايري السجناء السياسيني الـسابقني، وضـحايا            .                                                  املعايري ملنح تعويض اقتصادي لضحايا إرهاب الدولة      

                                                                           سية، واألطفال املولودين ألمهات كن حرمن من احلرية، والقاصـرين الـذين                                                االختفاءات القسرية واإلعدامات السيا   
                              فتح املعتقل السري املعروف         ً أيضاً        ، جرى       ٢٠٠٤         ويف عام      .        ، وغريهم  ) "             قانون األبناء  " (                               اعتقلوا بسبب أنشطة والديهم     

  .                                                          من أجل إنشاء مكان لصون الذكرى وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاESMA     باسم 

                                              وتتجلى مقاومة السياسات العامـة املتعلقـة          .                                          ملتعلقة باإلفالت من العقاب ال تزال قائمة                    لكن املشاكل ا    -  ٧
                                                                                                 باحلقيقة والعدالة يف استراتيجية قائمة على تأخري اإلجراءات القضائية، ومحلة حترش، مبا يف ذلك بعض االعتداءات 

                                 العدل واألمن وحقـوق اإلنـسان،                         وعلى صعيد وزارة       .                                                        البدنية وحالة اختفاء كانت مبثابة قضية بالغة اخلطورة       
        وتـشرف     .                                                           وضحايا اإلرهاب، إضافة إىل برنامج وطين حلماية الـشهود                املتظلمنيُ                           ُوضعت خطة وطنية ملساعدة     

ُ                    على برنامج احلقيقة والعدالة، الذي ُوضع يف أيار            ً أيضاً         الوزارة                                 إىل هدف رئيسي يتمثـل يف            ً   سعياً     ٢٠٠٧      مايو   /                                  
  .                                                       تدخلني يف القضايا املعروضة على احملاكم وضمان محاية وأمن أسرهم                                 تعزيز اإلجراءات لضمان محاية وأمن امل

         وأعلنـت     .                                                                                             وفيما يتعلق باألوضاع يف السجون، فإن األرجنتني بصدد مواءمة تشريعها مع املعايري الدوليـة               -  ٨
ـ                                ضع هلـا مجيـع                                                                                                            حمكمة العدل العليا أن قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء حتدد املعايري اليت خي

                                           ، صدقت األرجنتني على الربوتوكول االختياري          ٢٠٠٤       نوفمرب   /                ويف تشرين الثاين     .                          األشخاص احملرومني من حريتهم   
            وفيما يتعلق    .                                                                                        التفاقية مناهضة التعذيب، فكانت أول بلد من األمريكتني وأول بلد له نظام احتادي يتخذ هذه اخلطوة 
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                           بيد أن القرارات الصادرة       .      تشريعي  ال        قضائي و   ال             على الصعيد                ابري، ال سيما                     خذ عدد من التد                        ُ   باالحتجاز االحتياطي، اتُ  
     ً                                                                                                                مؤخراً عن حمكمة العدل العليا يف البلد تربر احلاجة إىل اإلبقاء على االحتجاز االحتياطي كتدبري اسـتثنائي ينبغـي                   

   ً                     خراً عن احملاكم االحتاديـة                    وقضت أحكام صدرت مؤ   .                        ً                          ملعايري قانونية صارمة بدالً من تطبيقه بدون متييز         ً وفقاً        تطبيقه  
                                                                                                                        واجلنائية بأن احلقوق اليت تقرها املعاهدات الدولية هلا األسبقية على املعايري اإلجرائية، كما يف حالة اتفاقية حقـوق                  
  .                                                  ُ َّ                                                الطفل، اليت جتيز اإلفراج عن السجينات ممن لديهن أطفال قُصَّر بغية متكينهم من التمتع حبقهم يف العيش مع أمهاهتم

                                                                                                          يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، قالت األرجنـتني إن األزمـة االقتـصادية واإلقـصاء                     وفيما  - ٩
   .                                                                     وأضافت أن أحد املقاصد الرئيسية للدولة هو مكافحة الفقر واإلقصاء            .                                             االجتماعي يف التسعينات قد أضعفا تلك احلقوق      

      خطـة   "   ، و )Manos a la Obra   ( "           أيادي العمل "           ة، مثل خطة                 وبرامج اجتماعي                                     ً وقد نفذت وزارة التنمية االجتماعية خططاً
        ، هبـدف   )Plan Nacional de Seguridad Alimentaria   ( "                         اخلطة الوطنية لألمن الغذائي "   ، و )Plan Familias   ( "     األسرة

  .                             حتسني حالة األسر اليت تعاين اإلقصاء

                                 دت يف خطة عملها الوطنية مـن                                              األسئلة اخلطية، أشارت إىل أهنا استن        عن                         ويف معرض جواب األرجنتني       -   ١٠
                   إىل أن أمانة حقوق     ً أيضاً       وأشارت    .                                                                  أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان إىل توصية ملؤمتر فيينا العاملي حلقوق اإلنسان

                                                            بدعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واملفوضية الـسامية             ً أيضاً                                               اإلنسان قد دعمت خطة العمل هذه، اليت حظيت         
                                           وفيما يتعلق باخلطة الوطنية ملكافحة التمييز،     .                                        وكاالت األمم املتحدة العاملة يف األرجنتني                          حلقوق اإلنسان، ومجيع    

                                                                                    ً                       أعلنت األرجنتني أن هذه اخلطة قد اعتمدت مبوجب مرسوم وطين منذ سنتني، مشرية إىل أهنـا تتـضمن شـقاً                   
                            ة الوطنية ملكافحة التمييز                                             إىل أهنا أنشأت منذ عدة سنوات املؤسس           ً أيضاً                 وأشارت األرجنتني      .          وتوصيات        ً تشخيصياً

                                                إلشراف وزارة العدل واألمن وحقوق اإلنسان وتعمل، يف                ً ، اليت ختضع حالياً )INADI (                      وكره األجانب والعنصرية 
   .                                        مجلة أمور، على الترويج للحوار بني الديانات

         تفاقيـة                                                                                           وأكدت األرجنتني أهنا كانت أول بلد من بلدان املنطقة يصدق على الربوتوكول االختيـاري ال              -   ١١
                     وأوضحت األرجنتني أهنـا    .                                                                          مناهضة التعذيب، مشرية إىل أهنا قد شرعت يف صياغة مشروع قانون يف هذا الصدد      

                                                                             ، شرط االستقاللية التامة لآللية الوقائية، وهو شرط ينبغي وضع لبناتـه يف إطـار        ً أوالً  :                      تواجه مشكلتني يف ذلك   
                                                           احلاجة إىل مراعاة هيكل الدولة االحتادية يف األرجنـتني،           ،                                               ً       الكونغرس الوطين ويف سياق السلطة التشريعية؛ وثانياً      

                         ، تتوىل املقاطعات اإلشراف      ً مثالً (                                                                              الذي حتتفظ فيه املقاطعات جبميع السلطات غري املخولة صراحة للدولة االحتادية            
        ه، توجد                               وأضافت األرجنتني أنه يف الوقت ذات   ).                                                          على أنظمة السجون التابعة هلا، وتطبق إجراءات قضائية خاصة هبا

                                                                                                                      آليات قائمة ينبغي احلفاظ عليها، مثل اللجنة املعنية مبناهضة التعذيب التابعة للجنة اإلقليمية لصون الـذكرى يف                 
  .                                                                               آيرس، اليت تقوم بزيارات إىل السجون بدون سابق إشارة أو إعالم وجتري مقابالت مع املعتقلني     وينس  ب

                                                    إىل الرصد املستمر الذي تتواله هيئة الدفاع العام، وإىل                                          وفيما يتعلق بأوضاع االعتقال، أشارت األرجنتني  -   ١٢
  .                                                                                                         التوجيهات اليت تصدرها جلنة السجون، وإىل قيام احلكومة الوطنية بتعيني مسؤول مدين لإلشراف على السجون              

                                   على قانون حيدد معايري التطبيق          ٢٠٠٦      مارس   /                       آيرس وافقت يف آذار        وينس                أن مقاطعة ب                     ً   وذكرت األرجنتني أيضاً  
    قسم  "      ٢٠٠٧      ديسمرب  /              يف كانون األول          ً  آيرس أيضاً    وينس                            وأنشأت احملكمة العليا ملقاطعة ب  .                   سب للمعايري الدولية    املنا

                                                                             املعين باألشخاص احملرومني من احلرية، الذي يشرف عليه موظف برتبة نائب وكيل، هبدف رصد  "           حقوق اإلنسان
   .                 مقترحات وتوصيات     وتقدمي  )            خمافر الشرطة (                                     أوضاع االحتجاز يف السجون ومراكز الشرطة 
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                                                                                                      وفيما يتعلق بتعيني القضاة، أشارت األرجنتني إىل أن احلكومة الوطنية وضعت تدابري حمـددة منـذ أن                   -   ١٣
                          للدستور وحثـت احلكومـة                                     ً       أن النظام القائم آنذاك كان منافياً         ٢٠٠٧      مايو   /                                   اعتربت حمكمة العدل العليا يف أيار     

   .                                   مللء الشواغر عن طريق عملية قانونية        ً  تنافسياً     ً إطاراً           وأتاح اجمللس   .                            الوطنية على إقامة نظام موحد

                                                                                                      وذكرت األرجنتني أهنا تنفذ على الصعيد الوطين أربعة برامج حلماية شهود اجلرائم، إضافة إىل بـرامج                  -   ١٤
                                                                            وأفادت األرجنتني بأن وزارة العدل وحقوق اإلنسان قد وضعت الربنامج الوطين             .                          أخرى على صعيد املقاطعات   

   .                      يوجد كذلك يف املقاطعات     ً  مماثالً            ً  وبأن برناجماً    ٢٠٠٧      أبريل  /          ود يف نيسان          حلماية الشه

                                 القانون املتعلق مبنع االجتـار          ٢٠٠٨       أبريل   /                                                         وفيما يتعلق باالجتار باألشخاص، اعتمد الكونغرس يف نيسان         -   ١٥
                  ملعاقبة عليه وتقدمي                                                                                   باألشخاص واملعاقبة عليه، وهو قانون يرمي إىل تنفيذ تدابري مصممة من أجل منع هذا االجتار وا

                                                           ُ           وكانت وحدة خاصة معنية بالقضاء على االستغالل اجلنسي لألطفال قد أُنشئت        .                              املساعدة إىل الضحايا ومحايتهم   
         ملنـع         ً   وطنياً        ً   برناجماً                             ً     وتنفذ أمانة حقوق اإلنسان أيضاً      .     ٢٠٠٥       يناير   /                                         ضمن أمانة حقوق اإلنسان يف كانون الثاين      

                                    وعلى الصعيد اإلقليمي، أنشئت يف إطار     .                                   فحة اجلرائم املتعلقة بطمس هويتهم                                    اختطاف األطفال واالجتار هبم وملكا    
                                                         قاعدة بيانات تشريعية بشأن االجتار باألطفال واملـراهقني          )        مريكوسور (                                       السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب      

   .  ال                                                               وبيعهم وإساءة معاملتهم هبدف تنسيق تشريعات بلدان السوق يف هذا اجمل              ً واستغالهلم جنسياً

          القانون     ٢٠٠٢       أكتوبر  /                                                                   وفيما يتعلق بربامج الصحة اجلنسية واإلجنابية، أصدرت األرجنتني يف تشرين األول  -   ١٦
ُ        وُوضع يف    .                                                                                                 الوطين املتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية واإلجناب املسؤول، وهو ما مثل خطوة كبرية يف هذا اجملال                

ٌ                                إطار وزارة الصحة برنامٌج لدعم توزيع وسائل منع ا                                                             حلمل والتدريب واملشورة والتنظيم اجملتمعي، مبـا يف ذلـك                          
   .                    داخل السجون النسائية

                                                                                                    وأشارت األرجنتني إىل مشروع إنشاء املكتب املعين بالعنف املرتيل، الذي يتبع للـسلطة القـضائية، يف                  -   ١٧
                 تني إىل أن نظام                                                                  وفيما يتعلق حبقوق الفتيات والصبيان واملراهقني، أشارت األرجن         .     ٢٠٠٦       ديسمرب   /           كانون األول 

                                       حلماية األطفال، وأدخل تعديالت ترمـي إىل       ً  شامالً       ً   قانوناً     ٢٠٠٥                                       قد ألغي واعتمد الكونغرس يف عام         "       الوصاية "
                  ُ                                                   ً  وإضافة إىل ذلك، أُنشئت أمانة وطنية لألطفال واملراهقني واألسرة، وأنشئ أيضاً  .                         اعتبار األطفال أصحاب حقوق

ُ                                                  سرة، وُعني أمني مظامل معين بالفتيات والصبيان واملراهقني                                          اجمللس االحتادي لألطفال واملراهقني واأل                وعلى صعيد    .       
                                                                                                          قضاء األحداث، أشارت األرجنتني إىل إنشاء جلنة إلصالح هذا القطاع، تعىن بتحديث عدد من القوانني املتعلقة                

           ، أشـارت    ً اً    وأخري  .                                                                                         بوضع قضاء األحداث هبدف مواءمة اإلطار التشريعي الوطين مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل            
         علـى                                                                           ً                 إىل إنشاء جلنة ووضع خطة من أجل القضاء على عمل األطفال، وهو أمر سيعرض قريباً                           ً  األرجنتني أيضاً 

   .                                 الكونغرس الوطين للحصول على موافقته

   حوار تفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض-  باء

   .   نات     ً       وفداً ببيا  ٣٢                   عرض األرجنتني، أدىل  ال                         خالل احلوار التفاعلي الذي ت  -   ١٨

                                             لتسوية الوضع القانوين للمهاجرين، وهو برنامج       ً  وطنياً                                         ً وأشارت الربازيل إىل أن األرجنتني أطلقت برناجماً  -   ١٩
                                                              ويستند إىل االتفاق املتعلق باإلقامة يف إطار سوق بلدان املخروط اجلنويب  (Patria Grande)"            الوطن الكبري "   مسي 
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                                                                  لربازيل عن املبادئ التوجيهية للربنامج وعن الصعوبات الرئيـسية                                 ويف هذا الصدد، سألت ا      .                      والدول املنتسبة إليه  
                                   هو مجع معلومات عن مصري ضحايا        "              حماكمات احلقيقة  "                                   وأشارت الربازيل إىل أن اهلدف من         .                    ذات الصلة بتنفيذه  

  ت                     ويف هذا الصدد، سأل     .                                                                                    الدكتاتورية العسكرية كخطوة إجيابية حنو محاية احلق يف معرفة احلقيقة وصون الذكرى           
                                                                                                          الربازيل عن التدابري اليت اختذهتا األرجنتني ملكافحة اإلفالت من العقاب املتعلق باجلرائم اليت ارتكبت خالل فتـرة           

   .                    الدكتاتورية العسكرية

                                                                                                  وإذ الحظت الكامريون أن سالمة الشهود يف سياق القضايا املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان، وخباصة                -   ٢٠
                                       من التقرير الوطين لألرجنتني، استفسرت عن   ٥٨                 ُ             وضع انشغال، كما ذُكر يف الفقرة                          االختفاءات، ال تزال مسألة م

                       واستفسرت الكامريون عن     .                                                                               التدابري اليت تنوي احلكومة اختاذها من أجل محاية هؤالء األشخاص املعرضني للخطر           
              الكـامريون          وأوصـت   .                                                                                        حالة تنفيذ عدد من توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفـل              

                                                                                                األرجنتني مبواصلة جهودها ملواءمة تشريعاهتا على الصعيد الوطين وعلى صعيد املقاطعات مع الصكوك الدولية اليت 
                                                                              وشجعت األرجنتني كذلك على مواصلة سعيها لتحسني إعادة توزيع فوائد منوها االقتصادي هبدف   .           صدقت عليها

   .                          حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

                                                                                              زائر معلومات إضافية عن التدابري اليت تنفذها األرجنتني من أجل مكافحة التمييز على أساس                      طلبت اجل  و  -   ٢١
                  كان شـكله،                                                                      ً           ويف هذا الصدد، أوصت اجلزائر األرجنتني مبواصلة جهودها للتصدي للتمييز أياً            .                  الدين أو املعتقد  

                                  ياق التحضري الستعراض نتائج مؤمتر                                                                              ال سيما التمييز على أساس الدين، وحتسني إسهامها يف احلوار اجلاري يف س            
                                     ربان األول، ويف سياق أعمال اللجنة       ي                                                                             ربان، ويف سياق عمل الفريق العامل املعين بالتنفيذ الفعلي لنتائج مؤمتر د            ي د

                                                                         ورحبت اجلزائر بتصديق األرجنتني على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع            .                                 املخصصة املعنية باملعايري اإلضافية   
                                                             ، وأوصتها مبواصلة جهودها إىل جانب املوقعني اآلخرين، ومنهم             ٢٠٠٧                               هاجرين وأفراد أسرهم يف عام                العمال امل 

   .                                               اجلزائر، هبدف التوصل إىل تعزيز االنضمام إىل االتفاقية

ُ                الذي ُوضع مبوجبه         ٢٠٠٧                                                       وطلبت النمسا معلومات إضافية عن تنفيذ مرسوم عام           -   ٢٢                    برنـامج احلقيقـة     "      
                                                         وأوصت بإزاحة أية عراقيل قائمة يف هذا الصدد لـضمان سـالمة     "  (Programa Verdad y Justicia)        والعدالة

                         وتناولت النمسا ما أشـار    .                                                                          الضحايا والشهود خالل إجراء احملاكمات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البلد   
 (Ley de Protección"    هقني                                           قانون احلماية الشاملة للفتيات والصبيان واملرا "                                إليه التقرير الوطين لألرجنتني بشأن 

(Integral de las niñas, niños y adolescentes  وااللتزام التام للمحاكم الوطنية     ٢٠٠٥                لذي اعتمد يف عام  ا ،                                 
                               ويف هذا الصدد، طلبـت النمـسا    .                     التفاقية حقوق الطفل                                            ً       بإتاحة محاية خاصة ختدم مصلحة الطفل الفضلى وفقاً      

                                                                      ذة حلماية األطفال من مجيع أشكال العنف البدين والنفسي حسبما تنص عليه                                           معلومات إضافية بشأن التدابري املتخ    
   .                                                                               اتفاقية حقوق الطفل، وأوصت بأن حيظر القانون صراحة العقوبة البدنية يف األسرة واملدرسة

                                                                                                         وفيما يتعلق بتنفيذ برنامج احلقيقة والعدالة، أوصت سلوفينيا بتعزيز احلماية املطلوبة للضحايا والـشهود            -   ٢٣
                                                                              وعلى صعيد نظام السجون يف البلد، الحظت سلوفينيا بصفة خاصة العدد الكبري              .                          املدافعني عن حقوق اإلنسان    و

                                                                                                               للقضايا املتعلقة باالحتجاز املطول ومسألة اكتظاظ السجون وعدم التمييز يف الواقع بـني األطفـال احملتجـزين                 
                                     وأوصت سلوفينيا بإجياد حـل عاجـل         .     انون                                                            حلمايتهم أو مساعدهتم واألطفال احملتجزين ألهنم خارجون عن الق        

                                                                                                           حلاالت االحتجاز املطول بدون وجه حق، وكذلك بتعزيز اللجوء إىل التدابري البديلة عن االحتجـاز املؤقـت،                 
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                                              وأوصت سلوفينيا بأن يكيف نظام العقوبات يف         .                                                         بالنسبة للحوامل أو األمهات اللوايت هلن أطفال صغار             ً خصوصاً
                                                                                         مع توصيات جلنة حقوق الطفل، وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شـؤون                                  ً   األرجنتني جلعله متوائماً  

                 مبـادئ الريـاض    (                                                       ، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن منع جنوح األحداث     )           قواعد بيجني  (              قضاء األحداث   
ـ                )         التوجيهية          وأشـارت    .    صدد                                                                                   ، وأعربت عن رغبتها يف تلقي املزيد من املعلومات عن خطط األرجنتني يف هذا ال

                                                           سنة عندما ارتكبوا جرائم ال يزالون يقـضون عقوبـة             ١٨                                                   سلوفينيا إىل أن مخسة أشخاص كان عمرهم أقل من          
                       وأوصت سلوفينيا األرجنتني   .                                                                      بالسجن مدى احلياة، وسألت عن اإلجراءات اليت ستتخذها األرجنتني فيما يتعلق هبم

            ً        سـنة، وفقـاً      ١٨                                      ئم اليت يرتكبها من يقل عمرهم عن                                                             حبظر مجيع أشكال السجن مدى احلياة كعقوبة على اجلرا        
                                                          واختتمت سلوفينيا بأن أوصت بأن تدرج األرجنتني على حنو           .                            من اتفاقية حقوق الطفل      ٣٧           من املادة     )  أ (        للفقرة  

   .                                                يف سياق عملية متابعة هذا االستعراض الدوري الشامل        ً  جنسانياً                   ً منهجي ومستمر منظوراً

     إىل                      ً يستحق كل االهتمام نظراً  )     ٢٠٠٤ (                               انون الوطين اجلديد املتعلق باهلجرة                          وأشارت أذربيجان إىل أن الق  -   ٢٤
  .                                                                                                             النموذج الذي اتبعه من حيث تغليب محاية حقوق اإلنسان على االعتبارات األمنية واعتبارات مراقبة احلـدود               

                ضاء على مجيـع                                                                                                 وسألت أذربيجان عن التدابري اليت تتخذها األرجنتني ملعاجلة الشاغل الذي أعربت عنه جلنة الق             
                                                                                                  أشكال التمييز العنصري بشأن حاالت التحريض على الكراهية العنصرية والدعاية العنصرية يف وسائط اإلعالم، مبا 

                        وأشارت أذربيجـان إىل أن    .                                                                           يشمل اإلنترنت، وذلك مع التقيد على النحو الواجب باحترام احلق يف حرية التعبري   
                        وأشارت كذلك إىل إعراب      .                                       عن قلقه إزاء سوء األوضاع يف السجون                                               املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أعرب       

                                                                                                          كل من جلنة مناهضة التعذيب، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، والفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي عـن           
   ويف   .     مـة                                                                                                االنشغال مبا يسود السجون من نقص فيما يتعلق بالوقاية الصحية والغذاء املناسب والرعاية الطبية املالئ   
   .                                                                                         هذا الصدد، سألت أذربيجان عن التدابري السياساتية اليت تتخذها األرجنتني ملعاجلة هذه املشاكل املعقدة

                     ُ                                                                                      وأشارت أملانيا إىل ما ذُكر يف التقرير الوطين بشأن األوضاع الصعبة اليت ال تـزال سـائدة يف مراكـز                      -   ٢٥
                                    ويف هذا الصدد طلبت أملانيا إىل األرجنتني   .            طبية والعنف                                                   الشرطة، مثل االكتظاظ ونقص الوقاية الصحية والرعاية ال

                                                                                                               أن تتفضل بتقدمي معلومات إضافية بشأن التدابري املتخذة للتصدي هلذا الوضع وتقوميـه يف املـستقبل القريـب،                 
                                                                                                             واستفسرت عن اخلطوات اليت تنظر األرجنتني يف اختاذها لضمان عدم احتجاز املشتبه فيهم ملدة أطول مما جييـزه                  

                                                                                                وأوصت أملانيا بأن تعاجل األرجنتني بصفة خاصة مشكلة اكتظاظ السجون، وكذلك، يف السياق نفسه،                .      قانون  ال
           معلومات                   ً   وطلبت أملانيا أيضاً    .                                                                                 مسألة اللجوء بصورة مفرطة وغري حمددة فيما يبدو إىل إطالة االحتجاز االحتياطي           

                                                   ر باألشخاص، مثل تلك املتبعة ملنع االستغالل اجلنسي                                                                  أخرى بشأن االستراتيجيات املتعلقة باملكافحة الفعالة لالجتا      
                             ِ                                  وإذ أشارت أملانيا إىل مشكلة النِسب املرتفعة للوفيات يف صفوف النساء   .                                 لألطفال أو استغالهلم يف العمل القسري

     ني أو                                                                                             بسبب اإلجهاض غري القانوين ونقص الرعاية الطبية املتعلقة بذلك، استفسرت عن التدابري اليت اختذهتا األرجنت
                                                                                                  ختطط الختاذها من أجل كفالة التنفيذ الكامل لألنظمة الوطنية املتعلقة بوسائل منع احلمل ولضمان احترام احلقوق 

                                                                           من املعلومات بشأن التدابري املتخذة لضمان املساواة يف معاملة األقليات                      ً  وطلبت مزيداً   .                         اجلنسية واإلجنابية للمرأة  
                                                                 لق باحلماية الفعلية للقضاة واملدعني العامني وخباصة شهود انتهاكات حقوق             أما فيما يتع  .                      اجلنسية على أرض الواقع

                    ً      يف هذا املوضوع نظراً                                  ً       ، قالت أملانيا إهنا لن تطرح سؤاالً                                                     ً        اإلنسان اليت قامت هبا اجملموعة العسكرية احلاكمة سابقاً       
   .                                   إىل تناوله باستفاضة يف البيان االستهاليل
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         وأشـارت    .                                                        طين يبني التزام األرجنتني بالتصدي جلميع أشكال التمييز                                        والحظت كولومبيا أن التقرير الو      -   ٢٦
              على اجملتمع                                                                                    ً                 إىل أن برنامج مكافحة التمييز يتضمن التزامات تقع ال على اهليئات احلكومية فحسب بل أيضاً                   ً أيضاً
    ُ   َّ    اليت ُيخطَّط                                                                                     ويف هذا الصدد، استفسرت كولومبيا عن مشاركة اجملتمع املدين يف هذا الربنامج وعن اآلليات          .    ككل

ّ                                                      واقترحت كولومبيا أن ينظر اجمللس يف هتيئة قاعدة بيانات ُتجّمع فيها املمارسات اجليدة مبا يتيح للدول                  .        التباعها   ُ                                                  
   .                                              ً أن تتقاسم جتارهبا هبدف التشجيع على التعاون مستقبالً

       ويف هذا   .          التمييز                                                                     والحظ االحتاد الروسي بصفة خاصة اجلهود اليت تبذهلا األرجنتني للتصدي جلميع أشكال  -   ٢٧
  .                                                                                من التفاصيل بشأن التدابري املتخذة للتشجيع على احلوار فيما بني الديانات                                        ً     الصدد، طلب االحتاد الروسي مزيداً    

                                                                                                 وإذ وضع االحتاد الروسي يف اعتباره أن األرجنتني بلد يسكنه عدد كبري من األقليات املنتمية إىل السكان األصليني، 
                                                                    كل اليت تواجهها األرجنتني يف سياق ضمان حقوق هؤالء السكان وعن كيفية ضماهنا              عن نوع املشا           ً استفسر أيضاً
   .         هذه احلقوق

ّ                        وأشارت غواتيماال إىل تعديل ملهمة الوكيل العام هليئة السجون حيث ُنّصب شاغلها               -   ٢٨          ً     قطاعيـاً       ً   أمينـاً  "                                                           ُ 
                  وسألت غواتيماال هل   .         التشريعي         باجلهاز     ٢٠٠٤                                 ُ             للجهاز التنفيذي للحكومة، قبل أن ُيلحق يف عام       ً  تابعاً "      للمظامل

                                 وطلبت من األرجنتني أن تديل بتقييمها   .                                                              من شأن األرجنتني أن توصي بتنصيب أمناء مظامل قطاعيني من هذا القبيل
   .                                                                    واستفسرت غواتيماال يف األخري عن التفاعل القائم بني وكيل السجون وأمني املظامل  .           هلذه املؤسسة

                                                                 ني على التزامها بالتعاون يف إطار االستعراض الدوري الشامل وعلى اجلهود                           أما املكسيك فقد هنأت األرجنت  -   ٢٩
                                                                                                      املبذولة على صعيد مجيع حقوق اإلنسان عن طريق عدة أساليب ومستويات حكومية، وأشـادت بـصفة خاصـة              

         املاضي من                                                                                          بالتدابري املتخذة حلماية احلقيقة والعدالة واهلوية وجرب الضرر ومكافحة إفالت منتهكي حقوق اإلنسان يف 
                                             وشجعت املكسيك األرجنتني على مواصـلة هـذه          .                           ً      على اإلشادة باألرجنتني دولياً                               ً     العقاب، األمر الذي كان باعثاً    

                                                                                               اجلهود اليت تبذهلا من أجل تعزيز تشريعها املتعلق باملهاجرين وشجعتها على مواصلة جهودها                         ً  وأبرزت أيضاً   .      اجلهود
                                                              د مستقبل للمهاجرين بصورة أساسية، فقد عملت على تـسوية الوضـع                     إىل أن األرجنتني بل     ً ونظراً  .              يف هذا الصدد  

                                              وفيما يتعلق بالربوتوكول االختياري التفاقيـة        .                                            مهاجر يف سياق موسوم باألزمة االقتصادية         ٨٠٠     ٠٠٠   ل         القانوين  
         يـنص                                                                                                            مناهضة التعذيب، استفسرت املكسيك عما استجد بالنسبة ملشروع القانون املتعلق بوضع اآللية الوطنية اليت             

                                                                      عن تأثري خمتلف التدابري املتخذة فيما يتعلق بالـسكان األصـليني،                             ً   وسألت املكسيك أيضاً    .                      عليها هذا الربوتوكول  
  .                                                                                                              وأوصت مبضاعفة اجلهود من أجل تنفيذ توصيات جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف هذا الـصدد                 

                                               طفال واملراهقني يف سياق نظام قضاء األحداث، وعن وضع                                               وإضافة إىل ذلك، استفسرت املكسيك عن تأثري قانون األ
                                                                                       وينص القانون على تعيني مدافع عن الصبيان والفتيات واملـراهقني يف هـذا الـصدد؛                 .                         الشباب املخالفني للقانون  

                                                  واختتمت املكسيك بالتوصية بأن تنظر األرجنـتني، عنـد     .                                                وأوصت املكسيك بتعيني هذا املدافع على وجه السرعة   
   .                                                                        اء، يف إدراج نتائج االستعراض الدوري الشامل يف خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان     االقتض

                                                                                           وقالت الصني إن األرجنتني قد اختذت تدابري فعالة فيما يتعلق مبكافحة التمييز وكره األجانب والعنصرية،   -   ٣٠
                               لتدابري اإلجيابية الـيت اعتمـدهتا                                                                             مشيدة بالنهج املراعي حلقوق اإلنسان الذي اتبعته حيال الالجئني واملهاجرين وبا     

                      إىل أن تعميم األرجنتني     ً أيضاً            وأشارت الصني   .                                                        للقضاء على التمييز الذي يطاهلم وملساعدهتم على حتسني اندماجهم
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                                                      وطلبت إىل األرجنتني أن توضح التدابري احملـددة الـيت            .                             فيما يتعلق بتمكني املرأة                          ً    حلقوق اإلنسان كان منوذجياً   
   .                                                                    وق نساء السكان األصليني والنساء اللوايت يقل مستوى معيشتهن عن عتبة الفقر                اعتمدهتا لضمان حق

                                                                                          وسلطت إكوادور الضوء على آليات إعداد التقرير الوطين، وقالت إن هذه اآللية برنامج متكامل وشفاف   -   ٣١
                  علقة بالعدالة يف                                                         وأشادت باآلليات املنشأة من أجل تناول املطالبات املت         .                                      من أجل احترام حقوق اإلنسان وضماهنا     

   .                                                                                         األرجنتني وطلبت املزيد من املعلومات بشأن التدابري املعتمدة حلماية الشهود واملدافعني عن حقوق اإلنسان

                                                                                                      واستفسرت هولندا من جهتها عن الطريقة اليت ستتبعها احلكومة لضمان متكن النظـام القـضائي مـن                   -   ٣٢
                  ويف األخري، قالـت      .                               ً      شئة عن التطورات اليت حدثت مؤخراً                                                       االضطالع على حنو مناسب باإلجراءات القانونية النا      

                                                                                                                     هولندا إهنا تلقت ما أوردته األرجنتني بشأن املشاكل اليت تواجهها فيما يتعلق باعتماد آلية وطنية تكفل تنفيـذ                  
   .                                                                                     الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وأوصت بأن تنفذ األرجنتني هذه اآللية يف أقرب وقت

                                                                                             بريو فالحظت أن األرجنتني كانت أول بلد من األمريكتني يصدق على الربوتوكـول االختيـاري                   أما  -   ٣٣
                مبا أن األرجنتني     )  أ   : (                                                               وأثارت بريو ثالثة أسئلة وقدمت توصية واحدة تتمثل فيما يلي           .                         التفاقية مناهضة التعذيب  

      ً نظراً  )  ب (                      اإلنسان يف مقاطعاهتا؟                                                                                دولة ذات نظام احتادي، كيف يتسىن هلا ضمان التطبيق الواجب ملعايري حقوق             
                                                                                                         إىل اجلهود اهلائلة املبذولة من أجل حتسني أوضاع االحتجاز يف السجون ومراكز الشرطة، هل يوجد سجل وطين                 
                                                                                                         لألشخاص احملتجزين؟ إذا كان اجلواب بالنفي، فإن بريو توصي بأن تنظر األرجنتني يف استحداث سجل من هذا                 

                      يف جمال حقوق اإلنسان؟                           ً قوات األمن األرجنتينية تدريباً           ، هل تتلقى     ً أخرياً  )  ج (        القبيل؛ 

                                                                                         وأشارت فرنسا إىل أهنا عملت إىل جانب األرجنتني يف إطار تعاون وثيق من أجل اعتماد وتعزيز االتفاقية   -   ٣٤
        ورحبت  .                                                                                     ً الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، مضيفة أن البلدين سوف يواصالن هذا العمل معاً

                            بيد أهنا أشارت إىل وجـود        .                                   فيما يتعلق باإلفالت من العقاب         ٢٠٠٣                                         ا بالتقدم التارخيي اليت حتقق منذ عام            فرنس
                                                                                                              تأخر وسألت عما إذا كانت األرجنتني قد أتاحت موارد إضافية لتسهيل سري عمل العدالة وتـسريع البـت يف                   

  .                                       قادمة بصفة خاصة من البلدان اجملاورة                                                مسألة حقوق املهاجرين، وهي فئة كبرية            ً أيضاً                وتناولت فرنسا     .        القضايا
                       لكنها أفادت بأن العمال   .                                                                             وقالت إن التشريع املتعلق باالستفادة من اخلدمات الصحية أو التعليم يتسم بسخاء كبري

                                 وأقرت فرنسا بأن األرجنتني تدرك ذلك   .                                                            غري املصرح هبم واحملالت املستغلة للعمال أمر شائع، ال سيما يف العاصمة
   .                                                       ما إذا كانت تعتزم اختاذ تدابري حلماية ظروف عمل هؤالء األشخاص         وتساءلت ع

                                                                                                   ويف معرض جواب األرجنتني عن األسئلة املتعلقة باحلق يف معرفة احلقيقة، أشارت إىل احلل الودي الذي                  -   ٣٥
ُ                        توصلت إليه األرجنتني واملّدعون يف قضية يعود تارخيها إىل التسعينات من القرن املاضي كانت قد ُعرضت                                                                              ّ     على                       

                                                                         وقالت إن هذه القضية كانت بالغة األمهية ألن احلل الودي أدى يف هناية               .                                     جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان    
                وأوضحت األرجنتني    .                                                                       ُ            املطاف إىل حماكمات أتاحت للقضاة معرفة احلقيقة بشأن مصري األشخاص املختفني قسرياُ           

                                    كان مثرة عاملني رئيسيني، مها من        "            الوطن الكبري    "          از برنامج                                                     يف معرض حديثها عن الربامج املتعلقة باهلجرة أن إجن        
                                                                                                             جهة تبسيط اإلجراءات، األمر الذي أتاح تسوية الوضع القانوين لعدد هائل من املهاجرين يف ظرف وجيز، ومن                 

      رجنتني                وقد اعتمدت األ    .                                                                                       اجلهة الثانية تدريب املوظفني املكلفني باستقبال املهاجرين، ال سيما يف املناطق احلدودية           
                                          ويف املمارسة، ال تكتفي األرجنتني بتطبيـق         .                                                           بشأن اللجوء السياسي مستوحى من قانون الالجئني الدويل              ً قانوناً
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                          املتعلق بالالجئني، الذي        ١٩٨٤                          إعالن كارتاخينا لعام         ً أيضاً                                    املتعلقة مبركز الالجئني بل تطبق           ١٩٥١              اتفاقية عام   
   .    ١٩٥١                              يتجاوز نطاقه بكثري اتفاقية عام 

                                                                ستراتيجية املتبعة يف اإلجراءات املتعلقة باجلرائم املرتكبة ضـد          ال                        ُ                يما يتعلق بالسؤال الذي طُرح بشأن ا        وف  -   ٣٦
                                                                                                 اإلنسانية وسؤال هولندا عما إذا كان التعامل مع الوضع مير بسالسة، أشارت األرجنتني إىل أن املسألة ال ختلو من 

                                           أحد الشهود الرئيسيني، وهي قضية خطرية للغاية،                                                   مشاكل، ال على الصعيد األمين فحسب، كما لوحظ من اختفاء 
                   وقالت األرجنتني إن     .                                                                                     من حيث إثارة هذه املسألة ملشاكل تتعلق باستراتيجية اإلجراءات وإدارهتا قضائيا               ً أيضاً    بل  

         بالنظر       ً  معقداً                                         ً  رهن االحتجاز االحتياطي، األمر الذي ميثل وضعاً     ً  شخصاً   ٢٩٠                   قضية مل يبت فيها و   ٨٥٠         هناك اآلن 
                                                                                         ومتثلت استجابة الدولة يف أحد جوانبها يف إعادة تنظيم املؤسسات التنفيذية عن طريـق                .     ً أيضاً              عدد الضحايا       إىل  

      ً   أيـضاً                      وأنشأ املدعي العام      .                                                                                برنامج احلقيقة والعدالة، الذي خيضع إلشراف وزارة العدل واألمن وحقوق اإلنسان          
                وأفردت احملكمـة     .                           راتيجيات ملواجهة التأخرات                                                                وحدة حتت إشرافه ملتابعة هذه احملاكمات كما يقوم بتحديد است         

                                باملقترحات اليت تدعوها إىل تطبيق     ً أيضاً                            ً وقالت األرجنتني إهنا حتيط علماً  .                     ملعاجلة املسألة نفسها      ً   مكتباً     ً أيضاً        العليا  
          وأبـرزت   .                                                                                                      آلية منع التعذيب وإساءة املعاملة اليت ينص عليها الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب             

                                                                                                      األرجنتني كذلك أمهية تدريب قوات األمن واجليش يف جمال حقوق اإلنسان، مشرية إىل أن أمني حقوق اإلنسان                 
   .                          يف بعض األحيان على دعم دويل                                     ً يعمل إىل جانب منظمات اجملتمع املدين معتمداً

                 عليه اجلهـاز                                                                                          وفيما يتعلق حبماية الشهود، أشارت األرجنتني إىل برنامج احلقيقة والعدالة الذي يشرف             -   ٣٧
                                                                                              ويتوىل هذا الربنامج مسؤولية رئيسية تتعلق بتنسيق أنشطة الربامج األخرى، مثل اخلطة الوطنية ملساعدة       .         التنفيذي

   .                                                                                        ودعم املتظلمني، والربنامج الوطين حلماية الشهود، كما يتوىل مسؤولية التنسيق مع هيئة االدعاء العام

                                                                                                     ويف معرض تناول األرجنتني ملوضوع الفتيات والصبيان واملراهقني، ال سيما من زاوية السياسات العامة،                -   ٣٨
              ّ              ، وهو قانون مثّل خطـوة          ٢٠٠٥       سبتمرب   /                                                                     أشارت إىل اعتماد قانون احلماية الشاملة لألطفال واملراهقني يف أيلول         

       ّ                                   انون حملّ النموذج الذي كان يعترب الطفل               وحل الق   .                                                             هامة على صعيد مواءمة التشريعات مع اتفاقية حقوق الطفل        
                                              وفيما يتعلق مبسألة العنف الذي يتعرض لـه          .              صاحب حقوق                  ً     من اعتباره شخصاً                        ً     جمرد شخص موضع محاية بدالً    

                                     ، كما ينص على إلزام مجيع األشخاص الذين                                                              ً األطفال، حيظر القانون الشامل املتعلق حبماية األطفال معاقبتهم بدنياً
   .                                           ت عنف يتعرض له األطفال بتبليغ السلطات املعنية                تصل إىل علمهم حاال

                                         نس آيرس املستقلة فيما يتعلق بتنفيذ املعايري  ي                                                     ويف موضوع العالقة بني الدولة الوطنية واملقاطعات ومدينة بو  -   ٣٩
  ى                  فالدولة مسؤولة عل  .                      بني الدولة واملقاطعات                                                       ً الدولية حلقوق اإلنسان، أشارت األرجنتني إىل توترات حتدث أحياناً

                وكانت قد أثريت     .                                                                                        الصعيد الدويل عن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تقع حىت ولو حدث االنتهاك يف املقاطعات             
                                    ويف هذا الصدد، قالت األرجنتني إن أمانة   .                                                       مشكلة أخرى هي مسألة حقوق األشخاص ممن هلم ميول جنسية معينة

        وتتناول   .                 لدعم بعض القضايا  )           دقاء احملكمة  أص (                                                   حقوق اإلنسان قد قامت بدور نشط، وشاركت مبتدخلني حمايدين 
   .               من هذه املسائل     ً  كثرياً    ً أيضاً                            اخلطة الوطنية ملكافحة التمييز 

      إىل         ً     إضـافياً                                                                          ً               ورحبت ماليزيا بكون األرجنتني قد جعلت من تعزيز ومحاية ظروف العمل الالئقة هـدفاً               -   ٤٠
                                             د من املعلومات عن التـدابري الـسياساتية                                                                            جانب األهداف اإلمنائية لأللفية، كما أعربت عن اهتمامها بتلقي مزي         
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           باخلطـة       ً أيضاً                 وأشادت ماليزيا     .                                                                             املتخذة يف هذا الصدد والتقدم احملرز إىل حد اآلن يف حتقيق هذا اهلدف اإلضايف             
                                                                                                               الوطنية لألمن الغذائي وقالت إهنا ترغب يف أن تقدم األرجنتني معلومات أخرى عن اخلطة واآلليات املتبعـة يف                   

  .                                                       ط املدة الزمنية اليت يتلقى فيها املستفيد خدمات يف إطار اخلطة             تنفيذها ومتوس

                                                                                      والحظت الواليات املتحدة األمريكية أن األرجنتني حتاكم املتهمني بارتكاب االنتهاكات اليت شهدهتا فترة   -   ٤١
   .                                                                      الدكتاتورية العسكرية يف البلد، واستفسرت عن اخلطط املوضوعة ملواصلة هذا اجلهد

                            مقتل مدافع بارز عـن حقـوق     :                    يف القضايا التالية                                 ً     إىل أن التحقيقات آخذة جمراها حالياً               وأشارت كندا   -   ٤٢
                                                        أن املمثل اخلاص لألمني العام املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان                                         ً اإلنسان وهو زعيم حلركة اجتماعية حملية، علماً

  ؛     ٢٠٠٢      يف عام   (Pinqueteros)    وس                            ؛ ومقتل زعيمني يف حركة بنكويتري    ٢٠٠٤                               كان قد وجه االنتباه إليها يف عام 
                                                                                                          واختفاء خورخي خوليو لوبيس، وهو شاهد كان يعتزم املثول أما إحدى احملاكم خالل حماكمة ذات صلة حبقوق                 

                                                                                                   وأوصت كندا األرجنتني بأن تبذل أقصى ما ميكن من جهود حلماية الشهود، ال سيما أولئـك الـذين                   .       اإلنسان
                                                                     تعلقة حبقوق اإلنسان، وأوصت بأن تضمن األرجنتني كذلك محاية املدافعني                                           يدلون بشهاداهتم خالل احملاكمات امل    

                                                                        وأشارت كندا كذلك إىل الشواغل اليت أعربت عنها عدة هيئـات حلقـوق               .                              عن حقوق اإلنسان من االضطهاد    
  ة                                                                                               اإلنسان بشأن اكتظاظ السجون وضعف بنيتها املادية، مبا يف ذلك نقص الشروط املناسبة من حيث الوقاية الصحي

                                                                                                                والرعاية الطبية واألغذية، وسوء أوضاعها، واألنباء اليت تفيد بتعذيب األطفال وإساءة معاملتهم خـالل فتـرة                
                                              من قانون اإلجراءات اجلنائية إخضاع األطفـال        ٢٠٥                                                         احتجازهم لدى الشرطة، وأشارت إىل مسألة إجازة املادة         

                                        إىل اجلهود اليت بذلتها األرجنتني، أوصت بـأن                 وإذ أشارت كندا   .     ساعة    ٧٢                                   لالحتجاز العزيل لفترة قد تصل إىل      
                                                                                            تواصل جهودها من أجل حتسني أوضاع السجون والسجناء ومعاجلة مسائل االكتظاظ وإساءة املعاملة، مبا يف ذلك 

     ٤١٧-   ٢٤                                                     وقالت كندا يف اخلتام إهنا جتد أن اعتماد القانون            .                                                 فيما يتعلق باألطفال الذين حيتجزون لدى الشرطة      
                                                                                                  من العنف املرتيل أمر مشجع، معربة عن قلقها إزاء تفشي العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك االغتصاب                               بشأن احلماية   

                                          وأوصت األرجنتني مبواصلة جهودها من أجل مكافحة   .                                              والعنف املرتيل، وكذلك التحرش اجلنسي يف أماكن العمل
                             ف من العنف املـرتيل ومبحاكمـة                                                                                 التمييز ضد املرأة جبميع أشكاله وأوصت حبماية النساء وإنصافهم على حنو كا           

   .                                                                                      مرتكيب هذه األفعال ومعاقبتهم حسبما توصي به اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

                                                                                                   أما شيلي فقد شكرت األرجنتني على التوضيحات اليت قدمتها بشأن قضية مقتل مـواطنني شـيليني يف                   -   ٤٣
                                     بالربامج املتعلقة بتسوية الوضـع          ً أيضاً              وأشادت شيلي     .      الوطين                من التقرير      ٢٣                                 األرجنتني، حسبما ورد يف الفقرة      

                               وأعربت شيلي عن ارتياحها للتقدم   .                     من املواطنني الشيليني                                              ً القانوين للمهاجرين، وهي تسوية قالت إهنا مشلت كثرياً
                 نية للقضاء على                                            من املعلومات فيما يتعلق باخلطة الوط                                                           ً        احملرز فيما يتعلق باملشاركة السياسية للمرأة، وطلبت مزيداً       

   .              العنف ضد املرأة

  ،  )                         مبا يف ذلك العنف املـرتيل      (                                                                                 وطلبت أوكرانيا اختاذ تدابري ترمي إىل مكافحة العنف ضد املرأة والقضاء عليه               -   ٤٤
                                                 عن مستوى التعاون بني وزارة العدل ومكتـب             ً أيضاً                    واستفسرت أوكرانيا     .      ً   فعاالً                                 ً     لضمان محاية املرأة وإنصافها إنصافاً    

                                                إىل حتسني التعاون بني هيئة السجون واجلهاز القضائي،      ً  خاصاً                                  ً وأوصت كذلك احلكومة بأن توجه اهتماماً  .          أمني املظامل
  .                                                                       وبأن تضمن بصفة خاصة يف تشريعها الوطين حق اتصال احملتجزين مبحام مبجرد احتجازهم
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                      قتصادية واالجتماعيـة                                                                                  وأشارت فرتويال إىل املسائل اليت أثريت يف التقرير الوطين، مبا يف ذلك احلقوق اال               -   ٤٥
                                                                                                          والثقافية، وقالت إهنا حتيط علما باهتمام باملعلومات الواردة يف التقرير بشأن اخلطط والربامج االجتماعيـة الـيت       
  .                                                                                               وضعتها وزارة التنمية من أجل حتسني وضع األسرة املهمشة، مثل اخلطط املتعلقة باألمن الغذائي واألسرة والعمل

                                                                  من املعلومات عن التدابري املتخذة يف إطار تلك اخلطط وبيانات، إن وجدت،         ً دم مزيداً                      وطلبت إىل األرجنتني أن تق
   .                          بشأن تأثري وفعالية تلك اخلطط

                                                                                             وأشارت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية إىل ما أعربت عنه جلنة مناهضة التعذيب من   -   ٤٦
                                                           عذيب يف خمتلف املقاطعات، وإىل كون جلنة حقوق الطفل الحظت                                                           قلق إزاء التطبيق املتفاوت التفاقية مناهضة الت      

      إىل      ً أيضاً                        وأشارت اململكة املتحدة      .                                                                     عدم وجود تشريع سار على الصعيد االحتادي يعترب الطفل كصاحب حقوق          
                                                                                                              شواغل أخرى أثارهتا جلنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق حباالت تأخر اإلجراءات القضائية، األمر الذي يؤدي إىل                

                                                            وقالت اململكة املتحدة إن هذا الوضع يؤثر علـى احلقـوق             .                                                 تغراق القضايا سنوات قبل أن تنظر فيها حمكمة         اس
                                        ِّ                                                                   اإلنسانية لألشخاص احملتجزين بدون حماكمة، ويعقِّد تقدمي اإلثبات، كما يقوض بصورة عامة ثقة اجلمهور بنظام               

                                             اخلطوات اليت اختذهتا من أجل التـصدي هلـذه                                                              وطلبت إىل األرجنتني أن تديل مبزيد من املعلومات عن            .        العدالة
                                                                                                       وإضافة إىل ذلك، قالت اململكة املتحدة إن تدريب الشرطة وسائر وكاالت إنفاذ القانون مسألة رئيسية                 .       املشكلة

                                                   باجلهود املبذولة من أجل حتسني تدريب الـشرطة،                                     ً     وإذ أحاطت اململكة املتحدة علماً      .                       يف إعمال حقوق اإلنسان   
                                                                               داه أن ثقة اجلمهور بالشرطة قد تصدعت بسبب االدعاءات املتعلقة بالتجاوزات اليت حدثت يف                أعربت عن رأي مؤ

                                            آخر من عناصر ضمان حماكمـات فعالـة،                ً   رئيسياً       ً   عنصراً     ً أيضاً                                واعتربت أن محاية الشهود تعترب        .             بعض القضايا 
   كة  ل          ورحبت املم   .           ية الشهود                                                                                  وأوصت اململكة املتحدة يف هذا الصدد بأن تكفل احلكومة تنفيذ برنامج مالئم حلما            

     من                                                            ً  على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وطلبت مزيداً                                ً املتحدة كذلك بتصديق األرجنتني مؤخراً
                           ً      وأحاطت اململكة املتحدة علمـاً      .      ً   تاماً                                                                ً          املعلومات بشأن خطط األرجنتني الرامية إىل تنفيذ هذا الربوتوكول تنفيذاً         

                                                                                     لألرجنتني الضوء على مشكلة اإلقصاء االجتماعي، مبا يف ذلك الفقر املـرتبط باألزمـة                                      بتسليط التقرير الوطين    
                                                                                           ، وقالت إهنا إذ ترحب بالتقدم الذي أحرزته األرجنتني، ترى أن الفجوة بـني األغنيـاء                    ٢٠٠١                 االقتصادية لعام   

                          ن الفئات اليت تعاين عادة من        وقالت إ  .                                                                   والفقراء ال تزال قائمة، وهو وضع اعتربته احلكومة أولوية يلزم التصدي هلا
                        وال تزال املرأة تعاين مـن    .                                                                            ضعف أوضاعها، أي املهاجرون والسكان األصليون واألطفال، معرضة خلطر اإلقصاء         

                                                                  وتوصي اململكة املتحدة بأن تتخذ األرجنتني خطوات أخرى من أجـل             .                                       عدم املساواة، ال سيما يف مكان العمل      
  .                                                لضعيفة، مبا يف ذلك األطفال واألقليات والسكان األصليون                                 التصدي للتمييز ضد املرأة والفئات ا

                              من التقرير الوطين فيمـا         ١٠١                                                         ُ                        وتناولت اجلمهورية العربية السورية ما اعتربته تطورات مذهلة ذُكرت يف الفقرة              -  ٤٧
                 دد زيادة توضيح                                                                   يف الساحة السياسية، وطلبت إىل الوفد األرجنتيين يف هذا الص                                             ً      يتعلق بتمكني املرأة وجعلها أكثر حضوراً     

  .                                                   من أفضل املمارسات اليت يتعني تقامسها مع البلدان األخرى                                       ً هذه اجلهود معتربة أن من شأهنا أن تكون جزءاً

                                                وأضافت أن األرجنتني، بتصديقها على االتفاقيـة         .                                                  وقالت إيطاليا إهنا ترغب يف طرح مسألتني وتوصية         -   ٤٨
                                                          ، وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع                                                         الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      

                                           ً                                               ً                      أشكال التمييز ضد املرأة، تكون قد صدقت تقريباً على مجيع الصكوك الدولية واإلقليمية القائمة حالياً يف جمـال              
ـ       .             حقوق اإلنسان    ة                                                                                        وفيما يتعلق بالتقدم احملرز على صعيد مكافحة التمييز، استفسرت إيطاليا عن العالقة بني خط



A/HRC/8/34 
Page 14 

 

                وأشارت إيطاليا     ).             حلقوق اإلنسان  (                                وخطة العمل الوطنية األخرى          ٢٠٠٥                                                  العمل الوطنية ملكافحة التمييز املعتمدة يف عام        
                                                                       املتعلق حبماية األطفال واملراهقني، وإىل ما أفادت به تقارير بعـض                ٢٠٠٥                                               إىل التقدم احملرز من خالل اعتماد قانون عام         

                                                            مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل، ال سـيما فيمـا يتـصل               ً   متاماً                  ً   تشريع ليس متوافقاً                                       املنظمات غري احلكومية من أن هذا ال      
                                      وأوصت إيطاليا السلطات األرجنتينيـة       .                                                                             بالتعريف القانوين للطفل وبعدم تطبيقه يف كثري من القطاعات وجماالت التدخل          

  .                          اية الكلية لألطفال واملراهقني                                                                     باعتماد اخلطوات الالزمة ملواءمة تشريعاهتا مع القواعد واملبادئ املتعلقة باحلم

                                                                                                           وركزت النرويج على املسائل اليت أثارهتا جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وجلنة مناهـضة                   -   ٤٩
                                                                                                             وقالت إن جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أعربت عن قلقها إزاء النسبة املرتفعة النتشار                   .        التعذيب

                                                                                 مبا يف ذلك االغتصاب والعنف املرتيل والتحرش اجلنسي يف مكان العمل، وإزاء عدم تقدمي اجلنـاة                      العنف ضد املرأة،    
ّ                  شكال التمييز ضد املرأة قد أوصت بَسّن قـانون          أ                              وكانت جلنة القضاء على مجيع        .                               إىل العدالة يف كثري من احلاالت       َ                                

  .                                            رأة وإنصافها وحماكمة اجلنـاة ومعاقبتـهم                                                                             يرمي إىل مكافحة العنف ضد املرأة واستئصاله، وضمان فعالية محاية امل          
                          إىل عدة توصـيات للجنـة       ً أيضاً       وأشارت   .                                                                  واستفسرت النرويج عن اخلطوات اليت اختذهتا األرجنتني يف هذا الصدد         

                                                                                                                     مناهضة التعذيب، ال سيما فيما يتعلق بإقامة آلية فعالة على صعيد نظام السجون من أجل تلقي اإلفادات حبـاالت                   
                                   وسألت النرويج عن التدابري اليت اختذت    .                                                          تقع والتحقيق فيها وإتاحة احلماية للضحايا ومساعدهتم                        العنف اجلنسي اليت  

                                                                      إىل انشغال كل من جلنة مناهضة التعذيب، واللجنة املعنية حبقـوق                               ً   وأشارت النرويج أخرياً    .                      لتنفيذ هذه التوصيات  
               وأشارت النرويج   .                             السجون وسوء أوضاعها املادية                                                         اإلنسان، والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي مبسألة اكتظاظ

   .                                                                                       إىل رغبتها يف تلقي مزيد من املعلومات بشأن التدابري املتخذة أو اليت سوف تتخذ للتصدي هلذا الشاغل

                                       َّ                                                                 وقالت سويسرا إنه ملن الضرورة مبكان أن يقدَّم كل شخص يشتبه يف ارتكابه جرائم جسيمة إىل العدالة                   -   ٥٠
                                                                                             وفيما يتعلق باإلجراءات اجلزائية املتعلقة باجلرائم املرتكبة خالل فترة احلكم الـديكتاتوري،              .                   لتقول كلمتها فيه  

                وقالت إن مـن      .                                                                                            شددت سويسرا على أمهية هذه اإلجراءات يف احلفاظ على مبادئ احملاكمة العادلة والتعجيل هبا             
                            خريها قد يؤدي إىل إفالت املعنيني                                                                        الضروري عدم تأخري هذه اإلجراءات اجلنائية بدون سبب معقول، معتربة أن تأ      

                                                                                                 وأوصت سويسرا بالتايل بأن تتخذ األرجنتني مجيع اخلطوات الالزمة لضمان التقيد مببـدأ التعجيـل                 .         من احلكم 
                                                                        على أن الشهود عنصر ضروري إلثبات الوقائع وأهنم قد يتعرضون للتهديـد           ً أيضاً               وأكدت سويسرا     .         باحملاكمات

                                                              وقالت إن ضمان حضور الشهود يستدعي بالضرورة ضمان سالمتهم           .         لقانونية                               نتيجة مشاركتهم يف اإلجراءات ا    
                                                                         ورحبت سويسرا بالتايل بربنامج محاية الشهود الذي جرى وضعه وأوصت بأن             .                             الشخصية وسالمة أفراد أسرهم   

   .                                                                             تواصل األرجنتني جهودها يف هذا اجملال هبدف ضمان أال يتعرض الشهود للتهديدات أو االعتداء

                                            للطريق الطويل الذي سلكته األرجنتني يف مكافحة                                       ً  أوروغواي إىل أن تقرير األرجنتني قدم وصفاً      وأشارت  -   ٥١
                                                                                                                 اإلفالت من العقاب املتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان إبان فترة الديكتاتورية العسكرية، وإىل أن هذا املسلك قـد                 

                                      واعتربت أعلى سـلطة قـضائية أن         .                                                                     ل بالنجاح بإعالن إلغاء العفو الرئاسي ووضع حد لإلفالت من العقاب           ل  تك
                                                                                                                  النصوص الصادرة يف هذا الصدد منافية للدستور وأن مبدأ التقادم ال ميكن أن يشمل اجلرائم املرتكبة، كالتعذيب                 

                             فيما يتعلق حبقوق املرأة،         ً أيضاً             قد أحرز                           ً    وقالت أوروغواي إن تقدماً     .                                        والقتل واالختفاء القسري وسرقة األطفال    
   .                                                                                     حلصص املخصصة للمرأة يف اجلمعية الوطنية، ومن أن من منصب الرئيس تـشغله امـرأة                                      مثلما يتبني من نظام ا    
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                           ، مبا يف ذلك على صـعيد                                                                            ً            وهنأت أوروغواي األرجنتني على التقدم الذي أحرزته يف جمال حقوق اإلنسان عموماً           
   .             مواصلة جهودها                                                                              احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بالنظر إىل تراجع الفقر، وحثت األرجنتني على 

                                                                                     وقالت مصر إن اإلفالت من العقاب مسألة تصب يف صميم تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وحتقيق التعايف   -   ٥٢
                                                                          وأضافت مصر أنه سواء تعلق األمر باألرجنتني أو حباالت مماثلة أخرى، فإن              .                               واملصاحلة ومنع وقوع االنتهاكات   

       ُ                                              عندما ُينظر إليها كشرط مسبق لتسوية صراع أو                ً  ، خصوصاً    ً ئماً                                  ُ               مسألة العفو مقابل اإلفالت من العقاب ُتطرح دا       
                                                    مع اإلقرار بأن اختالف األوضاع يـؤدي إىل اخـتالف            :                                           ويف هذا السياق، طرحت مصر السؤال التايل        .     قالقل

                                                                                                                السياقات واآلليات، وبأن العدالة تتحقق على حنو أفضل عندما يقام العدل بسرعة، هل يف جتربة األرجنتني، اليت                 
                                                                                                             يد منها كثريون أو يودون االستفادة منها، ما يشري إىل إمكانية وجود خطر حمتمل ينطوي عليه طرح مبـدأ                       يستف

                                                                                                                اإلفالت من العقاب أو األخذ به يف سياق السعي إىل تسوية صراع أو حالة قالقل طال أمدمها، أو يف سياق يلي                     
   .                                      ً ذلك مباشرة عندما يكون الوضع ال يزال هشاً

                                                                               ن شكرها حلكومة األرجنتني على ما قامت به من عمل جاد يف سياق االسـتعراض                                وأعربت السويد ع    -   ٥٣
  ،                                                                             ً              وطرحت مسألة حمددة تتعلق بإحدى املسائل اليت وردت يف األسئلة اخلطية اليت قدمتها مسبقاً               .               الدوري الشامل 

                ت غري حكوميـة                                               وفيما يتعلق بتقارير األمم املتحدة ومنظما       .                      أن تستخدم كتوصية       ً أيضاً                        وقالت إن املسألة ميكن     
                                                        ُ                                        بشأن حاالت التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة الالإنسانية اليت ُنسبت إىل الشرطة يف بعض مناطق البلد، طلبت 

                                                                                               من املعلومات عن اخلطوات اليت تتخذها احلكومات على الصعيد االحتادي أو يف املقاطعات لضمان                           ً  السويد مزيداً 
   .                                   عدم إفالت مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب

      ٢٠٠٥                  وخبطـة عـام          ١٩٩٥                                                                        ورحبت مجهورية كوريا بإنشاء املؤسسة الوطنية ملكافحة التمييز يف عام             -   ٥٤
                                                           من التفاصيل بشأن التدابري امللموسة املتخذة يف هذا اجملـال                            ً    وطلبت من األرجنتني مزيداً     .                         الوطنية ملكافحة التمييز  

                                                  نع التمييز، ال سيما التمييز الذي يطال شرائح                                                                      وأثرها إىل حد اآلن، وحثت احلكومة على احلفاظ على جهودها مل          
                                                                               عن التدابري احملددة اليت اختذهتا األرجنتني إىل اآلن ملنع االجتـار باملهـاجرين                  ً أيضاً       وسألت    .                 ً   السكان األشد ضعفاً  

  ة                    ، ولتقـدمي املـساعد         ً ن جنسياً                                                                          ّ      والتحقيق فيه ومعاقبة الضالعني فيه، ال سيما فيما يتعلق باملهاجرات اللوايت يستغلّ     
  .                                                                               وشجعت مجهورية كوريا احلكومة األرجنتينية على متابعة هذه التدابري هبدف كفالة فعاليتها  .                  والدعم إىل الضحايا

                                                                                      ، الحظت بارتياح خمتلف اجلهود املبذولة لالعتراف حبقوق السكان األصليني وإعماهلا، ولضمان مشاركتهم      ً وأخرياً
                         ، وأوصت بأن تكثف األرجنتني                          ً يم احلكومة هلذه اجلهود حالياً                  وسألت عن كيفية تقي  .                        على خمتلف األصعدة اجملتمعية

                                                                                                                تدابريها من أجل إعمال حقوق سكاهنا األصليني على أكمل وجه، ال سيما فيما يتعلق بتمثيلهم يف اخلدمة املدنية                  
   .               واملؤسسات العامة

               ن ورحبت بصفة                                                                                  والحظت نيجرييا باهتمام أن األرجنتني طرف يف معظم الصكوك الدولية حلقوق اإلنسا             -   ٥٥
                                                                                                 خاصة بتصديقها على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وعلى الربوتوكول االختياري ملعاهدة مناهضة 

                                                                                                  وسألت نيجرييا األرجنتني عن ردها على انشغال جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري                  .        التعذيب
                                                           عتداءات العنصرية العنيفة، واألفعال الوحشية اليت ارتكبها رجال                                           بالشكاوى املتعلقة حباالت التمييز العنصري، واال

                   اختاذ تدابري مالئمة     )  أ   : (                                                       وشجعت نيجرييا األرجنتني، من خالل توصيات، على ما يلي          .                       الشرطة بدوافع عنصرية  
ـ           )  ب (                                                 ملكافحة العنصرية والظواهر املتعلقة بالعنصرية؛          اص                                                       التصديق على الربوتوكول الثاين للعهـد الـدويل اخل
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                                                   اص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك بروتوكوهلا االختياري؛        ـ                                                      باحلقوق املدنية والسياسية، وعلى اتفاقية حقوق األشخ      
                                                                                                          إذ أعربت نيجرييا عن ترحيبها مبا اعتربته مبادرة جديرة باإلشادة تتمثل يف ختصيص أراض علـى الـصعيد                    )  ج (

                                               رجنتينية على تقدمي محاية كافية إىل الـشعوب                                                                  الوطين ويف املقاطعات للمجتمعات األصلية، شجعت السلطات األ       
   .                                          األصلية لتمكينها من حيازة وامتالك هذه األراضي

                                                                                               ويف معرض جواب األرجنتني عن األسئلة اليت طرحت بشأن االدعاءات املتعلقة حباالت التعذيب وإساءة                -   ٥٦
      وقالت   .                       بط احلشود وحاالت االحتجاز                                                                املعاملة املنسوبة إىل قوات األمن، أشارت إىل أهنا تود أن متيز بني أعمال ض

                                             وحدثت احتجاجات اجتماعية يف البلد ومل تتخللها يف   .             يف األرجنتني                                  ً       إن عمليات ضبط احلشود قد تغريت جذرياً      
                                                                                                           أي وقت من األوقات أفعال يؤسف هلا، ما عدا يف حالة كانت الضحية فيها رجل شرطة ويف حالة أخرى كانت                  

                                             وفيما يتعلق بأوضاع االحتجاز، قالت األرجنتني إهنا   .                     شرطة يف إحدى املقاطعات                 قتل على أيدي ال             ً الضحية أستاذاً
                                                                                        لكنها أضافت أن البلد بدأ يشهد، يف إطار مكافحة اإلفالت من العقاب، تطبيق جزاءات                .                   تدرك وجود جتاوزات  

   .                                                     صارمة للغاية على ضباط الشرطة الذين يرتكبون هذه اجلرائم

                                                                    األصلية، اليت أثارها املكسيك وبلدان أخرى، موضوع آخـر ال ميكـن                                           وأضافت أن مسألة حق الشعوب        -   ٥٧
                                                                                                       وأشارت األرجنتني إىل وجود تأخر يف تنفيذ اإلطار الدويل والوطين يف هذا الصدد، وأوضحت أن عليها أن                   .       إغفاله

      ِ     ومل يوجِـد     .                                        يف جمالني اثنني، مها األراضي والثقافة                                      ً       لكنها أشارت إىل أهنا قد بذلت جهوداً        .                   تعترف بذلك صراحة  
                                                                     للمسألة، لكنه أتاح فرصة لطرح مسألة هامة هي العالقـة بـني                                                        ً       قانون الطوارئ املتعلق باحليازة وامللكية بعد حالً      

                                                                                 ويف الوقت ذاته، يتعني إجراء تعداد يكتسي أمهية بالغة بالنسبة لضمان حقوق السكان         .                         السكان األصليني وأراضيهم  
   .                                                                     ألرجنتني إهنا تفتتح اآلن مدارس ذات مناهج ثنائية اللغة، وهو أمر هام للغاية                            وفيما يتعلق بالثقافة، قالت ا  .       األصليني

                                                                                                     وفيما يتعلق باألساليب اليت اتبعت، قالت األرجنتني إنه قد جرى وضع اخلطة الوطنية ملكافحة التمييـز،              -   ٥٨
                      ملكافحة التمييز وكره                    وتضم املؤسسة الوطنية  .                                                        كما أحرز تقدم يف إطار تشارك وثيق مع قطاعات من اجملتمع املدين

            أو أشخاص هلم  /                                                  متثل فيه املنظمات غري احلكومية وأشخاص مهتمون آخرون و         ً  استشارياً                     ً األجانب والعنصرية جملساً
            ، لدى مدينة     ً فمثالً  .                                                        ومع ذلك، اعترفت األرجنتني بوجود تأخر يف املمارسة يف هذا اجملال  .                     خربة يف مكافحة التمييز

                     عاقة، لكـن توجـد      إل                               فيما يتعلق باألشخاص ذوي ا                   ً     قد يكون منوذجاً           ً  كتمل جداً                            نس آيرس املستقلة تشريع م     ي  بو
   .              ً  أن جتد هلا حلوالً ني                           مشاكل عملية يتعني على األرجنت

                                                                                                 وقالت األرجنتني إهنا تعمل جبدية على إجياد حل ملشكلة إدارة احملاكمات، اليت تعتريها مـشاكل أمنيـة             -   ٥٩
                                                              وال يوجد معيار أو مقياس واحد ورمبا قد يتطلب األمر اجلمع             .       قضائية                                          إضافة إىل مشاكل متعلقة باالستراتيجية ال     

              واختذت األرجنتني   .                                                                                             بني عدة هنج، لكن احلاجة تدعو بكل تأكيد إىل وضع تدابري إجرائية من شأهنا تسريع العملية              
   .        ذه املهمة                                   يف التأخرات اإلجرائية، وهو قد توىل ه                                              ً مبادرة طلبت مبقتضاها إىل جملس القضاء أن جيري حتقيقاً

                                                                                     وشدد ممثل األرجنتني يف اخلتام على أمهية آلية االستعراض الدوري الشامل اجلديدة جمللس حقوق اإلنسان   -   ٦٠
                                                                                                     وأعرب عن التزام بلده بوضع آلية متابعة وبتعميم اإلجراء على نطاق واسع يف البلد، وكذلك بتقدمي تقارير دورية 

   .      لطوعية                                       إلتاحة تقييم تنفيذ التوصيات وااللتزامات ا
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                                                                    منها كدولة، املقترحات اليت عرضها وزير اخلارجية أمـام اجلـزء                                         ً     وأكدت األرجنتني من جديد، التزاماً      -   ٦١
                                                                                                               الرفيع املستوى لدورة جملس حقوق اإلنسان واملتمثلة يف الترويج لعقد اجتماع يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك                 

        وقالـت    .                                            حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري                                                             للتشجيع على تعجيل التصديق على االتفاقية الدولية        
                                                                                                         األرجنتني إهنا قد شرعت يف الوقت ذاته يف إجراء يرمي إىل االعتراف باختصاص جلنـة اتفاقيـة محايـة مجيـع                

  .                                                                                                         األشخاص من االختفاء القسري يف النظر يف بالغات األفراد أو الرسائل املتعلقة باإلجراء املتبع فيما بني الـدول         
                                                                                                   ر ذلك، تتعهد األرجنتني باالعتراف باختصاص جلنة االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال                         وعلى غرا 

                                                               بالعمل من أجل إعالن دويل وإقليمي يصدر يف إطار هيئـات                ً أيضاً                 واألرجنتني مهتمة     .                  ُ       املهاجرين وأفراد أُسرهم  
                                  تني نفسها بصفة خاصة بأن تـضع        ُ            وُتلزم األرجن   .                                                          متعددة األطراف بشأن احلق يف صون الذكرى ومعرفة احلقيقة        

                                                                                                               موضع التطبيق آلية الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وبأن تواصل تنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة              
   .                                                                                           التمييز جبميع أشكاله، وبأن تبدأ يف إجناز املرحلة الثانية من أعمال هتيئة اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان

                                                                            أسفها لعدم متكنها من تقدمي معلومات عن تطبيق صكوك حقوق اإلنسان الـيت                                  وأعربت األرجنتني عن      -   ٦٢
                             ، وجورجيا اجلنوبية، وجزر ساوث ∗ )        مالفيناس (                                                      انضمت إليها يف مجيع إقليمها الوطين، الذي يشمل جزر فوكالند 

             مى وآيرلندا                                                                                                   ساندويتش، وأشارت إىل أن هذه اجلزر حمتلة بصورة غري مشروعة من اململكة املتحدة لربيطانيا العظ              
                                                                                                                  الشمالية، وأن السيادة عليها موضع نزاع بني البلدين، كما أقرت بذلك عدة قرارات للجمعية العامـة لألمـم                  
                                                                                                        املتحدة، وكذلك جلنة إهناء االستعمار، اليت حتث حكوميت األرجنتني واململكة املتحدة على استئناف التفـاوض               

ّ              وأشارت األرجنتني إىل أنه، لذلك، كلمـا اّدعـت           .  ع                                                    هبدف التوصل يف أقرب وقت إىل حل سلمي ودائم للرتا                                             
                       وجورجيا اجلنوبية وجزر     )         مالفيناس (                                                                         اململكة املتحدة توسيع نطاق تطبيق الصكوك الدولية ليشمل جزر فوكالند           

                           ، فإن األرجنتني تبادر إىل رفض A/HRC/WG.6/1/GBR/1              من الوثيقة  ١٦                   ُ             ساوث ساندويتش،كما ذُكر يف الفقرة 
      إىل      ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان   ١٠           املؤرخة     ٠٨ /   ١٠٦           املذكرة       ً أيضاً                               جنتني أهنا، بالتايل، قد وجهت                 وأضافت األر   .    ذلك

                                   وجورجيا اجلنوبيـة وجـزر سـاوث         )         مالفيناس (                                                         رئيس جملس حقوق اإلنسان ترفض فيها إدراج جزر فوكالند          
   .             الدوري الشامل                                                             من التقرير املذكور الذي قدمته املمكلة املتحدة يف إطار االستعراض  ٨                  ساندويتش يف الفقرة 

                                                                                               أما ممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية فقد قال إنه ال يعتقد أن جملس حقوق اإلنسان   -   ٦٣
                                                                                                                وال الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل منتديان مناسبان للتعليقات اليت أدىل هبا وفد األرجنتني يف                

                                 وأضاف أنه ليس للمملكة املتحدة        ).         مالفيناس (                                لق بالسيادة على جزر فوكالند                  فيما يتع      ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان   ١٦
                   وجورجيا اجلنوبيـة     )         مالفيناس (                                                                              أدىن شك يف سيادهتا على األراضي الربيطانية يف أنتارتيكا، وعلى جزر فوكالند             

    ٧٣                 املكرس يف املادة                              إن مبدأ تقرير املصري                  ً  واستطرد قائالً   .                                                  وجزر ساوث ساندويتش واملناطق البحرية احمليطة هبا      
                            وال ميكن إجراء مفاوضات بـشأن     ).         مالفيناس (                                                           من امليثاق هو أساس موقف بلده من السيادة على جزر فوكالند      

   .     يف ذلك  )         مالفيناس (                           إال إذا رغب سكان جزر فوكالند   )         مالفيناس (                       السيادة على جزر فوكالند 

                                                      

مثة منازعة بني حكوميت األرجنتني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بشأن السيادة   ∗
  ).ST/CS/SER.A/42انظر الوثيقة ) (مالفيناس(الند كعلى جزر فو
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  أو توصيات/ استنتاجات و-      ً ثانيا  
   :           ُ                                                        وصيات اليت قُدمت خالل احلوار التفاعلي، وحظيت التوصيات التالية بتأييدها                  نظرت األرجنتني يف الت  -   ٦٤

                                                                                       ة جهودها ملكافحة التمييز جبميع أشكاله، ال سيما التمييز الذي يطال شرائح السكان                  مواصل  -  ١
  .                                            ربان وتوصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري ي                           وذلك متابعة لنتائج مؤمتر د          ً األكثر ضعفاً

   )                             هورية كوريا، ونيجرييا، واملكسيك          اجلزائر، ومج (

                                                                                اختاذ مزيد من اخلطوات للتصدي جلميع أشكال التمييز اليت تطال املرأة واألطفال واألقليات     -  ٢
   )                      اململكة املتحدة، واملكسيك   . (              والسكان األصليني

                                                                                      مواصلة جهودها، إىل جانب سائر املوقعني على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع العمـال            -  ٣
                                                                              رين وأفراد أسرهم، لضمان تعزيز االنضمام إىل االتفاقية؛ ومتابعة تدابري مكافحة االجتار      املهاج

   )                     اجلزائر، ومجهورية كوريا   . (          املهاجرات                 ً باملهاجرين، وخصوصاً

                                                                                          مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني محاية الضحايا والشهود وأفـراد أسـرهم، إضـافة إىل                 -  ٤
             ُ                                 األشخاص الذي ُيدلون بشهادهتم يف حماكمـات ذات                                       املدافعني عن حقوق اإلنسان، ال سيما     

                                النمسا، وسـلوفينيا، وكنـدا،        . (                                                     صلة حبقوق اإلنسان، وضمان تنفيذ محاية كافية للشهود       
   )                       وسويسرا، واململكة املتحدة

                                                                                         اختاذ خطوات لضمان مراعاة كافية ملبدأ تعجيل إجراء احملاكمات يف سياق احملاكمات اجلارية               -  ٥
   )      سويسرا   . (    نسان               املتعلقة حبقوق اإل

  .                                                                                          إعمال اآللية الوطنية اليت ينص عليها الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب              -  ٦
   )      هولندا (

                                                                                      اختاذ خطوات لضمان عدم إفالت مرتكيب جرائم التعذيب من العقاب سواء على الـصعيد                -  ٧
   )      السويد   . (                           االحتادي أو على صعيد املقاطعات

                  ومعاجلـة مـسألة      .                                          ضاع يف السجون، ال سيما حالة االكتظـاظ                                اعتماد تدابري لتحسني األو     -  ٨
                                                                                           االحتجاز املطول بدون وجه حق، وتعزيز اللجوء إىل التدابري البديلة عن االحتجـاز رهـن               

                   سلوفينيا، وأملانيا،    . (                                                بالنسبة للحوامل أو األمهات اللوايت هلن أطفال صغار             ً احملاكمة، خصوصاً
   )     وكندا

   )   بريو   . (             ألشخاص احملتجزين                       النظر يف إنشاء سجل وطين ل  -  ٩

   )        أوكرانيا   . (                                                            إيالء اهتمام كاف لتعزيز التعاون بني هيئة السجون واجلهاز القضائي  -   ١٠

   )      املكسيك   . (                         تعيني أمني مظامل معين باألطفال  -   ١١
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                                                                                      مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني وضع األطفال احملتجزين حسبما توصي به جلنة مناهـضة                -   ١٢
   )                         كندا، وإيطاليا، وسلوفينيا   . (   طفل                    التعذيب وجلنة حقوق ال

                                                                                          اعتماد نظام جزائي مطابق لتوصيات جلنة حقوق الطفل، وقواعد األمم املتحدة النموذجيـة               -   ١٣
                                         ، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن       )           قواعد بيجني  (                                   الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث      

ـ     )                        مبادئ الرياض التوجيهية   (                   منع جنوح األحداث                           سجن املؤبـد يف حـق                          ، وحظر أحكام ال
  .                         من اتفاقية حقوق الطفل     )  أ (  ٣٧           للمادة             ً    سنة، وفقاً    ١٨                                 األشخاص الذين تقل أعمارهم عن      

   )        سلوفينيا (

                                                                                   مواصلة بذل جهود جلعل تشريعات األرجنتني متوافقة مع قواعد ومبادئ نظام محاية األطفال         -   ١٤
   )       إيطاليا   . (              واملراهقني برمته

                                                        ل حقوق الشعوب األصلية على أكمل وجه، ال سيما مـن                                            تكثيف التدابري الرامية إىل إعما      -   ١٥
   )            مجهورية كوريا   . (                                              حيث متثيلها يف قطاع اخلدمة املدنية واملؤسسات العامة

   )      نيجرييا   . (                                                                 تقدمي محاية كافية إىل السكان األصليني وضمان احترام حقهم يف امتالك األراضي  -   ١٦

                                    له؛ وضمان إنصاف ضـحايا العنـف                                                           مواصلة جهود مكافحة التمييز ضد املرأة جبميع أشكا         -   ١٧
  .                                                                                          املرتيل، وحماكمة اجلناة حسبما توصي به جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة              

   )    كندا (

   )        سلوفينيا   . (                                                                  إدراج منظور جنساين منهجي يف إطار متابعة عملية االستعراض الدوري الشامل  -   ١٨

                                      الصعيد الـوطين أو علـى صـعيد                                                          مواصلة األرجنتني جهودها جلعل تشريعاهتا سواء على        -   ١٩
                                                                            املقاطعات متوافقة مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها األرجنتني؛ وحتسني 

  .     ٢٠١٥                                                                                 توزيع األغذية وغريها من املوارد هبدف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام             
   )        الكامريون (

  .                                        يف اخلطة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان                                                        النظر يف إدراج نتائج االستعراض الدوري الشامل        -   ٢٠
   )      املكسيك (

                                                                                         التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،             -   ٢١
                                                                                  الذي سبق أن وقعته األرجنتني، والذي يرمي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، والتصديق على اتفاقية 

   )      نيجرييا   . (        االختياري                                  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا 

          املـشاركة    )      الدول (                                                      أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة          /                        تعكس مجيع االستنتاجات و     -   ٦٥
  .                                                   وال ينبغي اعتبار أهنا حتظى بتأييد الفريق العامل بأكمله  .                         أو الدولة موضوع االستعراض / و
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   تعهدات والتزامات طوعية-      ً ثالثا  
                                                                           يرمي إىل االعتراف باختصاص جلنة اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفـاء                             ً     بدأت األرجنتني إجراًء      -   ٦٦

   .                                                                            القسري يف النظر يف بالغات األفراد أو الرسائل املتعلقة باإلجراء املتبع فيما بني الدول

                                                                                                   ومن نفس املنطلق، تتعهد األرجنتني باالعتراف باختصاص جلنة االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع                 -   ٦٧
   .                   ُ     ل املهاجرين وأفراد أُسرهم     العما

   .                                     بشأن احلق يف معرفة احلقيقة وصون الذكرى                                              ً وسوف تروج األرجنتني العتماد جملس حقوق اإلنسان إعالناً  -   ٦٨

                                                                                                        وتؤكد األرجنتني من جديد التزامها مبواصلة تعزيز محاية حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي واإلقليمـي،                 -   ٦٩
   .                                                                 غري احلكومية يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان والدفاع عنها وتعزيز هذا الدور                             وكذلك باحلفاظ على دور املنظمات 

 ُ                                                                                                       وُتلزم األرجنتني نفسها بأن تضع موضع التطبيق اآللية اليت ينص عليها الربوتوكول االختياري التفاقيـة                 -   ٧٠
                         عزز تنفيذ املرحلة الثانية                                                                                 مناهضة التعذيب، وبأن تواصل تنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة التمييز جبميع أشكاله، وبأن ت

   .                           من اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان
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