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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين٢٤جنيف، 

) ج(١٥ته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة         موجز أعد     
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *باراغواي    

إىل عمليـة   من أصحاب املصلحة ١٣  املقدمة من)١(ات للورق هذا التقرير هو موجز     
لـس  وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جم        . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب               . حقوق اإلنسان 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
أما االفتقار إىل معلومات    . ي قدر اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيري       التقرير، كما أُبق  

عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عـدم تقـدمي أصـحاب                  
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضـية الـسامية        . املصلحة معلومات عن هذه املسائل بعينها     

وقد روعي يف إعداد    .  تتضمن مجيع املعلومات الواردة    حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت    
  .هذا التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  
  

__________ 

 .التحريرية باألمم املتحدةمل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة   *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
  .ال ينطبق

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
ـ       يوصي مكتب باراغواي لتنسيق ش      -١ ريف اؤون حقوق اإلنسان بأن تتماشـى التع

 اجلنائي جلرمييت التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وجلرميـة    التشريعالواردة يف   
االختفاء القسري مع معاهدات حقوق اإلنسان املصدَّق عليها يف إطار األمم املتحدة ومنظمة             

  .)٢(الدول األمريكية
 تقرير املصري للشعوب األصلية إنشاء وزارة لشؤون الـسكان     ويقترح مكتب تنسيق    -٢

 واعتماد وسن مشروع القانون املتعلق جبميـع أشـكال          ،ل اجلهاز التنفيذي  ـاألصليني داخ 
 مشاورات مسبقة   إجراءاد قانون أو إجراء بشأن      ـ واعتم الربملان على   التمييز املعروض حالياً  

 العام واخلاص الـيت  نيالقطاعمشاركتها يف أنشطة  وان األصليني   ـلسكحمللية ل تمعات ا اجملمع  
  .)٣(تؤثر عليها

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
مثالً ل واملراهق وذلك،    ـة لشؤون الطف  ـة الوطني ـيوصي ديوان املظامل بتعزيز األمان      -٣

ويوصي . )٤(د البلد بأسره  عملها فيما يتعلق بالربامج اخلاصة بأطفال الشوارع على صعي        لتحسني  
  .)٥( املؤقتة والدائمة لأليتامى املظامل باالستفادة من املساعدة التقنية لتحسني املآوديوانُ
وتفيد مؤسسة ساراكي بأن باراغواي صدقت على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي             -٤

هيئة حكومية غري أنه مل ُتسَند حىت اآلن ألي . ٢٠٠٨اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري يف عام     
وعالوة على ذلك، ال توجد    . المتثال والرصد ل مؤشرات   ُتوضع، كما مل     االتفاقية مهمة تنفيذ 

 بإعداد ومتابعة سياسة وطنية بشأن      األخرى بالدولة يئات  اهلأي هيئة يف وضع يتيح هلا إقناع        
د مؤسسة  كما تفي . )٦(قضية اإلعاقة بوصفها مسألة شاملة يف مجيع القطاعات       معاجلة  اإلعاقة و 

  .)٧( يف باراغوايذوي اإلعاقةن حالة عساراكي بأنه ال توجد أي إحصاءات مناسبة 

  ة العامةتدابري السياس  -دال   
  .)٨(أبدى ديوان املظامل ضرورة وجود سياسة شاملة خبصوص الشعوب األصلية  -٥
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ون ويشري ديوان املظامل إىل أن أحد التحديات اليت تواجهها األمانة الوطنيـة لـشؤ               -٦
الطفل واملراهق يتمثل يف إجياد سبل ملساعدة أطفال الشوارع يف مجيع أحناء البلد، رغم أهنـا                

ويتمثل حتدٍّ آخر يف تنفيذ النظام الوطين حلماية حقـوق          . سياسة هلذا الغرض  بالفعل  وضعت  
  .)٩(الطفل، على النحو الذي ينص عليه القانون املتعلق بالطفل واملراهق

 عدم املساواة يف توزيع األراضي، يوصي مكتب بـاراغواي          ةكلونظرا خلطورة مش    -٧
 املتاحة للنـساء المـتالك      ناتلتنسيق شؤون حقوق اإلنسان باعتماد سياسات تعزز اإلمكا       

  .)١٠(تقينالدعم القروض والاألراضي مبنحهن صكوك اِمللكية و
باختـاذ  ) ٧ة  الورقة املـشترك   (٧وتوصي املنظمات املمثَّلة يف الورقة املشتركة رقم          -٨

 يف اخلطط والربامج املتعلقة بالصحة      ذوي اإلعاقة خطوات لتفعيل احلقوق اجلنسية واإلجنابية ل     
الورقة باتباع هنج قائم على احلقوق وخالٍ من التمييز هذه  كما توصي   . )١١(اجلنسية واإلجنابية 

رية واخلـدمات   يف خطط وبرامج اإلعالم والوقاية اليت تعاجل مسألة فريوس نقص املناعة البش           
  .)١٢( بهاملتأثريناإليدز أو /اخلاصة حباملي فريوس نقص املناعة البشرية

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
  .ال ينطبق

  نتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسا  -باء   

  تمييزاملساواة وعدم ال  -١  
 )١٣(يشري مركز األرجنتينيني يف باراغواي إىل أنه ال يوجد أي قانون ملكافحة التمييز              -٩

  .)١٤(وال أي أمانة تتوىل على وجه التحديد مسؤولية معاجلة املسائل املتصلة بالتمييز
ويقول مكتب باراغواي لتنسيق شؤون حقوق اإلنسان إن الدولة ينبغي أن تعتمـد               -١٠

، )١٥(الربملان عراقيل يف نون مكافحة مجيع أشكال التمييز، الذي يواجه حالياًوتسن مشروع قا  
بسبب العنصر  ة اقتراف أو تأييد أي فعل من أفعال التمييز ضد أشخاص            ـوأن تعرِّف كجرمي  

ن أو الرأي السياسي وغري الـسياسي أو امليـل          ـة أو الدي  ـلون أو نوع اجلنس أو اللغ     الأو  
أي ة االقتصادية أو املولـد أو       ـ أو االجتماعي أو احلال    العرقي أو   اجلنسي أو األصل القومي   

  .)١٦( آخراجتماعيوضع 
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ويقول مكتب باراغواي لتنسيق شؤون حقوق اإلنسان إن التمييز واالنتهاك املنهجي             -١١
حلقوق املرأة مستمران وميسان احلق يف عيش حياة كرمية، وذلك رغم ضمانيت املساواة وعدم              

والصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان الـيت        دتني يف الدستور ويف قانون باراغواي     التمييز الوار 
  .)١٧(صدقت عليها باراغواي

ويلفت مكتب باراغواي لتنسيق شؤون حقوق اإلنسان االنتباه إىل الظروف السيئة             -١٢
لمن اليت تعيشها الريفيات واملنتميات إىل السكان األصليني، مبن فيهن نساء غواراين الالئي يتك

وتـدين  ) اليت تفوق املتوسط الوطين   (لغة واحدة، ويتجلى ذلك يف معدالت أميتهن املرتفعة         
معدالت التحاقهن باملدارس وحمدودية إمكانات حصوهلن على الرعاية الـصحية وارتفـاع            
مستويات فقرهن، ما يدفع هبن إىل اهلجرة إىل املراكز احلضرية حيث يزددن ضعفاً ويتعرضن              

وليس لدى باراغواي أي سياسات تعزز الفرص املتاحة للمـرأة          .  من التمييز  ألشكال متعددة 
 ةمشكلخطورة  وملواجهة  . المتالك األراضي مبنحها صكوك امللكية والقروض والدعم التقين       

عدم املساواة يف توزيع األراضي نفَّذت احلكومة سياسات قمعية تشمل اإلخـالء القـسري              
  .)١٨(مرأة الريفيةواملعاملة القاسية والتمييزية لل

ذوي وتفيد مؤسسة ساراكي بأن احلكومة مل تتخذ بعد خطوات لضمان وصـول               -١٣
 العامة على حنو ما تقتضيه اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي            دمات إىل اهليئات واخل   اإلعاقة

اإلعاقة؛ ومل تتخذ أي تدابري إلزالة العوائق املادية واحلواجز اليت متنع استفادهتم من وسـائل               
  .)١٩(تصال واإلعالم والنقل العاماال

  هشخصعلى ن اماألحق الفرد يف احلياة واحلرية و  -٢  
رمي اإلعـدام خـارج     جيوصي مكتب باراغواي لتنسيق شؤون حقوق اإلنسان بت         -١٤

كما يوصي بإجراء التحقيقات املناسبة يف حاالت اإلعدام التعسفي واالختفـاء           . )٢٠(القضاء
وينبغي . اجلناة ومنع اإلفالت من العقاب وتكرار هذه اجلرائم       القسري، وذلك بغرض معاقبة     

احلرص، بصفة خاصة، على أن ُتجرى التحقيقات يف مجيع احلاالت املبلَّغ عنها خالل فتـرة               
والية احلكومة احلالية والسابقة وأن ُيرتَل العقاب باجلناة وُتمَنح تعويضات حسب االقتضاء،            

  .)٢١(لى هذه اجلرائمما دام ال يطبق أي قانون تقادم ع
ويعرب ديوان املظامل عن قلقه إزاء التأخر يف سن القانون املتعلق بنظام وطين ملنـع                 -١٥

 للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو التعذيب، وفقاً
ن اإلجراءات الداخليـة    كما يالحظ ديوان املظامل أ    . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

كما ينتـاب   . بولنسطاللتحقيق يف حاالت التعذيب واإلبالغ عنها ال تتماشى وبروتوكول          
  .)٢٢(القلق ديوان املظامل بشأن نقص برامج إعادة التأهيل لضحايا التعذيب

ويوصي مكتب باراغواي لتنسيق شؤون حقوق اإلنسان باعتماد مشروع القـانون             -١٦
 ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية         املتعلق بنظام وطين  
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.  التفاقية مناهضة التعذيب   للرصد يف القانون احمللي، وفقاً      دولياً فسيدِمج هذا نظاماً  . أو املهينة 
إنشاء آليات لإلبالغ عن هذه االنتهاكات      مع  وينبغي أن يترافق اعتماد مشروع هذا القانون        

وينبغي أن تطبق هذه اآلليات     . إلنسان ورصدها والتحقيق فيها والتأكد من وقوعها      حلقوق ا 
معايري صارمة لإلثبات تقوم على إجراء فحوص للضحايا، مبن فيهم احملتجزون يف زنزانـات              
خمافر الشرطة أو السجون أو املوَدعون يف مؤسسات بسبب اضطرابات نفسية ومن يعـانون              

  .)٢٣(وتنظيم املظاهراتيتهم يف التجمع وحشية الشرطة ملمارستهم حر
 لضحايا التعذيب كفل لتنسيق شؤون حقوق اإلنسان بأن يُ      مكتب باراغواي ويوصي    -١٧

واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وخباصة فيما يتعلق مبمارسة الدولة للقمع وباملسائل             
، سبيل انتصاف قضائي فعال واحلق      )مثل االختطاف أو اإلرهاب   (اليت ُتعَترب قضايا أمن عام      

  .)٢٤(ضمن فترة زمنية معقولة ويف احلصول كذلك على التعويض الكايفحماكمة اجلناة يف 
 لتنسيق شؤون حقوق اإلنسان عن قلقه ألن الـسياسات          مكتب باراغواي ويعرب    -١٨

جملتمـع وتقـوم     من أفراد ا    ضئيالً  عدداً إالّاألمنية ال تستويف معايري حقوق اإلنسان وال تفيد         
الـيت ُتنَعـت اآلن باسـم       ( األمن الوطين وحماربة العناصر املخربـة        عقيدةأيديولوجياً على   

ويلفت املكتب االنتباه إىل القصص املتوالية عن جور الشرطة وانتـهاكاهتا           . )٢٥()اإلرهابيني
  .)٢٦(ويضيف أن األطفال مل يسلَموا من قمع الدولة الوحشي. حلقوق املستضعفني

ويوصي ديوان املظامل باعتماد سياسة خاصة بالسجون وبتخصيص بند يف ميزانيـة              -١٩
كمـا  . وزارة العدل والعمل لتحديث السجون وزيادة مرتبات حراسها وموظفيها اإلداريني         

يوصي ديوان املظامل احلكومة بأن توفر التدريب يف جمال الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان              
  .)٢٧( والشرطة الوطنيةلكل من يعمل يف دائرة السجون

الربملان،  لتنسيق شؤون حقوق اإلنسان بأن احلكومة، مبوافقة        مكتب باراغواي ويفيد    -٢٠
 يف مخـس مقاطعـات يف        يوماً ٣٠ حالة طوارئ مدهتا     ٢٠١٠أبريل  /أعلنت يف هناية نيسان   

 ألحكـام   اًويعترب املكتب الصياغة املستخدمة يف إعالن هذا التدبري يف حد ذاهتا انتهاك           . البلد
 ومل ُتحدَّد احلقـوق الـيت       .يهفلَم ُتوضَّح دواعي اعتماده وال األفعال اليت أدت إل        . الدستور

وعالوة على ذلك، فقد انتهك الضمانات الدستورية ملن        . التدبريهذا  ستتأثر أو ُتقيَّد بسبب     
مان مـن   احُتجِزوا مبوجب نظام حالة الطوارئ فيما يتعلق مبغادرة البلد بدل اخلضوع للحر           

 من االحتجاز غري القانوين     تويقول املكتب إنه ينبغي النظر إىل هذه املسألة يف سياق حاال          . احلرية
واإلكراه البدين وعمليات التفتيش غري القانوين للمساكن والتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية            

البلد، على النحو الذي سجله     الدولة بشكل منهجي يف سائر أرجاء       ميارسها موظفو   أو املهينة اليت    
  .)٢٨( املاضيتني لتنسيق شؤون حقوق اإلنسان خالل السنتنيمكتب باراغوايوأبلغ عنه 

 لتنسيق شؤون حقوق اإلنسان إنه ال توجد أي إحصاءات          مكتب باراغواي ويقول    -٢١
 وحىت اآلن، مل متتثل بـاراغواي  .  العنف ضد املرأة يف باراغواي     ةرمسية موحدة تعكس مشكل   

لتوصيات هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة بأن تراجع وتعدِّل القانون اجلنائي والقوانني            
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. ذات الصلة فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة وبأن تشدِّد العقوبات على هذا السلوك اإلجرامي             
 تـنص  ٢٠٠٨ من القانون اجلنائي يف عام    ٢٢٩ورغم أن التعديالت اليت أُدِخلت على املادة        

ال بد وأن يكـون     ل إىل سنتني وتشمل اآلن اإليذاء الذهين،        ـعلى احلكم باحلبس مدة تص    
 مكتب باراغواي ويوصي  . )٢٩(" للضحية معاشراً"دي  ـوأن يكون املعت  " أمراً معتاداً "العنف  

ل القانون اجلنائي والقوانني ذات الصلة فيمـا يتعلـق       ـلتنسيق شؤون حقوق اإلنسان بتعدي    
  .)٣٠(بالعنف ضد املرأة

وتالحظ املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال أن العقاب البدين              -٢٢
مـن  و) ١٩٩٢(اء يف الدستور    إليذوال ُتفسَّر األحكام املناِهضة للعنف وا     . مشروع يف البيت  

ف وقانون مكافحة العن  ) ١٩٩٨(والقانون اجلنائي   ) ٢٠٠١(القانون املتعلق بالطفل واملراهق     
كمـا تـشري    . على أهنا حتظر مجيع أشكال العقاب البدين يف تنشئة الطفل         ) ٢٠٠٠(املرتيل  

 مـن   إن عـدداً  . املبادرة العاملية إىل أنه ال يوجد أي حظر صريح للعقاب البدين يف املدارس            
 ٢٢ و ٢١املواد  (القوانني يصون كرامة الطالب، مبا يف ذلك القانون املتعلق بالطفل واملراهق            

، ولكن ال يوجد أي حظـر جلميـع         )١٢٥املادة  ) (١٩٩٨( وقانون التعليم العام     )١١٤و
 أن العقاب البدين غري مشروع يف نظام السجون، فإنـه لـيس             معو. أشكال العقاب البدين  

ـ       . )٣١( بشكل صريح يف مؤسسات الرعاية البديلة      حمظوراً  ربزوتأمل املبـادرة العامليـة أن ي
، مبـا يف ذلـك      االُطرل العقاب البدين لألطفال يف مجيع       االستعراض أمهية حظر مجيع أشكا    

  .)٣٢(البيت، وحتث احلكومة على أن تسن على سبيل األولوية قوانني لتحقيق هذه الغاية
ويالحظ مركز األرجنتينيني يف باراغواي أنه ال يوجد أي قـانون بـشأن االجتـار          -٢٣

 الوطنية ومكتب املدعي العام      أن إدارات متخصصة أنشئت يف هيئة الشرطة       معو. باألشخاص
  .)٣٣(ال متلك بعد أداة قانونية تعرِّفه بوصفه جرميةإال أهنا ملكافحة االجتار باألشخاص، 

  القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة   -٣  

يف قدم مركز الدراسات القضائية معلومات بشأن التقدم احملَرز يف نظـام العدالـة                -٢٤
احملكمة العليا يف   تصرف  وحسبما يورده املركز، فإن     . )٣٤(باراغواي والتحديات اليت تعترضه   

قد زعزع الثقة يف نظام العدالة وأضر مبكانتـه يف          قضايا كان هلا رأي سياسي واضح جتاهها        
 حيتاج إىل إصالح شامل لتحـديث الواليـة         تنظيم القضاء ويقول املركز إن قانون     . اجملتمع
وخبصوص اجمللس الـوطين للقـضاء،      . )٣٥(ة للمحاكم وهياكلها واملكاتب التابعة هلا     القضائي

يف التعيينـات وإتاحـة     شفافية أكـرب    يشدد مركز الدراسات القضائية على ضرورة وجود        
وينبغي . )٣٦(اختبارات التعيني يف  راقبة  املإمكانات أكثر للمواطنني لتقدمي اعتراضات وتشديد       

إنشاء وظيفة رفيعة املستوى ملدير عام يقدم تقارير إىل اهليئة          إن  . اكمتعزيز سياسة حتديث احمل   
اجلديدة إلدارة اجلهاز القضائي أمر هام لتعزيز الثقة يف نظام العدالة، وكذلك الـشفافية يف                

  .)٣٧(ميكن رصدهابطريقة امليزانية والتحديث وتنفيذ امليزانية بكفاءة و
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ن حقوق اإلنسان إىل أنـه، نتيجـة للعوائـق      لتنسيق شؤو  مكتب باراغواي ويشري    -٢٥
إمكانية اللجوء إىل العدالة، حتصل النساء الالئي يلجأن إىل احملاكم علـى قـدر        أمام  اهليكلية  

ويوصي املكتـُب باعتمـاد تـدابري       . )٣٨(ضئيل من املساعدة وُيعاَملن بطريقة تتسم بالتمييز      
  .)٣٩(ما يف حالة ضحايا العنف املرتيلغري تشريعية إلزالة هذه العوائق، وال سيأو تشريعية 

املدافعني عن مـصاحل    ممارسة القانون من قبل     ومثة حاجة مِلحة إلضفاء املهنية على         -٢٦
 وسيتطلب هذا معاهد تدريب أفـضل ونظامـاً       . القضاة على حد سواء   من قبل   املتقاضني و 

  .)٤٠(اًيتسم بالفعالية دون أن يقوض استقالل احملامني الذي يعد حيويمنضبطاً 
وحسبما يشري إليه مركز الدراسات القضائية، حيتاج نظـام مراقبـة القـضاة إىل                -٢٧

وينبغي أن يكون بإمكان املواطنني العاديني املشاركة مبختلف الطرق يف احملـاكم            . التحديث
فسيجعل هذا األمر باإلمكان إنشاء جهاز قـضائي أكثـر          . احمللية واالبتدائية على حد سواء    

  .)٤١(إىل الناس وأقرب استقالالًَ
كما يرى مركز الدراسات القضائية أنه من الضروري وجود آلية قانونية لـضمان               -٢٨

  .)٤٢(حد أدىن من التمثيل للمرأة يف احملكمة العليا وغريها من احملاكم األعلى درجة
ويدعي كل من اهليئة الدولية للدفاع عن الطفل والطفولة ومعهد باراغواي حلقـوق               -٢٩
 على احلقوق فيما يتعلق بالعدالة اجلنائية لألحداث         قائماً سان أن املمارسات اليت تتبِع هنجاً     اإلن

 رغم أن باراغواي صدقت على اتفاقية حقـوق الطفـل           ،مل تكتسب الطابع املؤسسي بعد    
وتشري اهليئتان إىل أنه توجد ثغرات يف تطبيق        . مبدأ احلماية الشاملة  تشريعها ليعكس   وكيفت  
قضائي للقانون املتعلق بالطفل واملراهق، وخباصة فيما يتعلق بالتـدابري االجتماعيـة            النظام ال 

وال توجد حماكم لصغار السن يف بعض أرجـاء         . اجلاحننية عدا احلبس لصغار السن      ربويوالت
د نقص يف   والبلد، وليس لدى القليل القائم منها أي أفرقة موجهني فنيني، ناهيك عن أنه وج             

كما يشدد كل من اهليئة الدولية للدفاع عن الطفـل والطفولـة            . ني العامني احملامني واملدع 
ومعهد باراغواي حلقوق اإلنسان على عدم وجود سياسة حكومية بـشأن صـغار الـسن               

ويقول ديوان املظامل إنه ينبغي مطابقة القانون املتعلق بالطفل واملراهق مع اتفاقية            . )٤٣(اجلاحنني
  .)٤٤( للجاحنني الصغارحقوق الطفل فيما خيص اإلجراءات اجلنائية الكاملة

  روف عمل عادلة ومواتيةالتمتع بظيف العمل ويف احلق   -٤  
ن املرأة ال حتصل سـوى       لتنسيق شؤون حقوق اإلنسان إىل أ      مكتب باراغواي يشري    -٣٠

وال ُيعتـرف   .  يف املائة من األجر الذي يكسبه الرجل مقابل عمل مماثل يف طبيعته            ٣١على  
املعاهدات ورغم توصيات هيئات . ، وال مبسامهته يف االقتصادمدفوع األجربالعمل املرتيل غري 

ُيعاَمـل   - ظم احلـاالت  الذي تقوم به النساء يف مع      - التابعة لألمم املتحدة، فإن العمل املرتيل     
 يف املائة   ٤٠ نسبة   عندوحيدد قانون العمل األجور     . بطريقة تتسم بالتمييز يف قانون باراغواي     

 يف اسـتحقاق  بـأي   من احلد األدىن لألجور عن الوظائف األخرى، وال ُيعترف قانوناً         فقط  
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ة القانونيـة   وال يكتسي هذا التمييز الـصبغ     . معاش تقاعدي يف  اإلضايف أو   العمل  األجر عن   
  .)٤٥( ال توجد كذلك عمليات التفتيش املتعلقة بالعمال يف جمال العمل املرتيلبلفحسب، 

  ستوى معيشي الئقالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٥  
يالحظ معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل واملنظمة الدولية للتطوع من أجل املـرأة              -٣١

يف  ١٩منها   يف املائة من سكان باراغواي تعاين من الفقر،          ٣٧,٩ والتثقيف والتنمية أن نسبة   
غري أن . )٤٦( يف املائة من سكان املناطق الريفية فقراء٤٩و وهناك حن. تعيش يف فقر مدقعاملائة  

أكرب التحديات تطرحها التباينات بني املناطق احلضرية والريفية والتمييـز ضـد الـسكان              
  .)٤٧(األصليني

ان املظامل احلكومة بأن تضع برامج لكفالة استفادة كل شخص يف البلد            ويوصي ديو   -٣٢
  .)٤٨(بفعالية من الضمان االجتماعي

ـ     ـوان املظامل احلكوم  ـويوصي دي   -٣٣ لتحقيـق  ة املناسـبة    ـة بأن ختـصص امليزاني
  .)٤٩(الالمركزية الفعلية

اءات  لتنسيق شؤون حقوق اإلنسان، تقدم اإلحـص       مكتب باراغواي ذكر  وحسبما    -٣٤
 مولـود حـي،     ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ١٧٠ و ١٥٠الرمسية معدال لوفيات األمهات يتراوح بني       
ومن بني  . )٥٠( يف املائة  ٨٦وظفون مؤهلون بنسبة    وُتقدَّر حاالت الوالدة اليت يشرف عليها م      

. )٥١(اإليـدز /ريوس نقص املناعة البـشرية    ة للمرأة تأنيث ف   ـعوائق الصحة اجلنسية واإلجنابي   
. )٥٢()١ ٠٠٠ يف كـل     ٢٦(وامل املراهقات   دل احل ـ االنتباه إىل ارتفاع مع    ويلفت املكتب 

ق بالصحة اجلنسية واإلجنابيـة ويف فتـرة احلمـل          ـويوصي باعتماد مشروع القانون املتعل    
حلقوق اجلنسية   من دستور باراغواي وضمان االعتراف والتمتع با       ٦١والوالدة وبتنفيذ املادة    

  .)٥٣(واإلجنابية للمرأة
ويوصي ديوان املظامل احلكومة بأن تستفيد من التعاون التقين إلعداد برنامج للصحة              -٣٥

  .)٥٤(صحة العقلية دون مزيد من التأخريالعقلية وبأن ُيعتَمد قانون بشأن ال
 من خدمات الصحة    ذوي اإلعاقة وتفيد مؤسسة ساراكي بأنه ينبغي ضمان استفادة          -٣٦

  .)٥٥(الصحة اإلجنابيةالعامة، مبا يف ذلك ما يتعلق منها ب

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٦  
يالحظ كل من معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل واملنظمة الدولية للتطوع من أجل              -٣٧

املرأة والتثقيف والتنمية التغطية الواسعة للتعليم االبتدائي وُيربزان اجلهود الرامية إىل حتـسني             
غري أهنما يعربان عن القلق بشأن تدين معدل إمتام التعليم الثانوي ويشريان إىل             . ة التعليم جود

ويفيد معهد سـوماندو ومركـز      . )٥٦(جملاين واإللزامي مل ُيطبَّق بعد    أن مبدأ التعليم الثانوي ا    
د الدراسات القضائية بأنه توجد عوائق متنع احلصول على التعليم؛ وعلى سبيل املثال، ال توج             
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 إىل حتسن مـستوى التزويـد       ويشريان أيضاً . وال تكفي املرافق  حملي  مدرسة يف كل جمتمع     
ويقـدم  . )٥٧(ال حيصل عليها كل التالميذ     وإن كان    ائيةباألدوات األساسية واملكمالت الغذ   

معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل واملنظمة الدولية للتطوع من أجل املرأة والتثقيف والتنمية            
إيالء األولوية القصوى للتعليم يف جمال مكافحة الفقـر؛ وتعزيـز بـرامج     : ات التالية التوصي

التحويالت النقدية ألفقر األسر؛ وحتسني اهلياكل األساسية للنظام التعليمي؛ وتوفري مزيد من            
  .)٥٨( واملهيناملرافق للتعليم العايل

نطاق تغطية مدارس الدولـة     ويوصي ديوان املظامل وزارة التعليم والثقافة بأن تزيد           -٣٨
 مع تعزيـز  للمناطق الريفية؛ وبأن ُتنشأ كلية تقنية وطنية يف املدينة الرئيسية يف كل مقاطعة؛              

  .)٥٩(مكتبة للطالب واملدرسني يف كل حي إنشاءكليات الزراعة؛ و
ويوصي ديوان املظامل احلكومة بأن ختصص امليزانية املناسبة لوضع خطط وبـرامج              -٣٩

  .)٦٠(االلتزامات اليت قطعتها باراغوايصر حقوق اإلنسان، متاشياً مع ُتدِمج عن
 لتنسيق شؤون حقوق اإلنسان بأن يشمل املنهج الدراسي         مكتب باراغواي ويوصي    -٤٠

  .)٦١(اجلنسانية وحقوق اإلنساناجلامعي املسائل املتصلة باألمور 
ني إىل فـرص التعلـيم يف       ويلفت ديوان املظامل االنتباه إىل افتقار السكان األصـلي          -٤١

كما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه وزارة التعليم والثقافـة يف جعـل              . جمتمعاهتم
ويوصي ديوان املظامل   . )٦٢(لغات الشعوب األصلية يف باراغواي    الكتب املدرسية متاحة جبميع     

ريها مـن لغـات    وغ غواراينباالستفادة من املساعدة التقنية لتنفيذ برامج ترمي إىل دعم لغة           
  .)٦٣(الشعوب األصلية

إقامة احلوار الالزم لكفالـة     : وتسلط مؤسسة ساراكي الضوء على التحديات التالية        -٤٢
 يف نظـام  ةأن يتحمل مديرو املدارس االبتدائية والثانوية مسؤولية إدماج األطفال ذوي اإلعاق  

لزام اجلامعات ومؤسـسات    ؛ وإ لذوي اإلعاقة تدريس  الالتعليم العام؛ وتدريب املدرسني على      
ات واإلدماج   وبإدراج املسائل املتعلقة باإلعاق    توفري التسهيالت التعليم قانونا باالمتثال ملعايري     

  .)٦٤(يف مناهجها الدراسية

  األقليات والشعوب األصلية  -٧  
 ومنظمة السكان والبيئة واألراضي إن Payipie Ichadie Totobiegosodeقول منظمة ت  -٤٣

وتشري املنظمتان إىل   . )٦٥( لسلطات البلد  يني يشكل حتدياً  اعاة حقوق السكان األصل   كفالة مر 
 ال يزالون يكافحون من أجل االعتراف القانوين مبا تبقـى  Ayoreo Totobiegosodeأن أهايل 

، )Núcleo de la Zona Sur(من أراضيهم لتوطيد الوحدة الفعلية ملركـز املنطقـة اجلنوبيـة    
  .)٦٦(ذي يتهدد من يعيشون فيها يف عزلةة الغابات ال خطر إزاليزعجهماو

وتالحظ منظمة العفو الدولية أن دستور باراغواي يعترف قانونا بشعوهبا األصـلية              -٤٤
 علـى اتفاقيـة     ١٩٩٣وتالحظ أن باراغواي صدقت يف عام       . وحبقهم اجلماعي يف األرض   
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ها احمللي  تشريعية وأدجمتها يف    بشأن الشعوب األصلية والقبل   ) ١٦٩رقم  (منظمة العمل الدولية    
 ٢٠٠٧وتشري منظمة العفو الدولية إىل أن باراغواي صوتت يف عام . ٢٣٤/٩٣بالقانون رقم   

حبقوق الـشعوب   املتعلق  يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة لصاحل اعتماد إعالن األمم املتحدة           
 العفو الدولية أيضا إىل أن    وتشري منظمة ". شاركت يف املفاوضات بروح بّناءة    "أهنا  واألصلية،  

اإلطار املؤسسي لباراغواي، رغم هذا األساس املعياري املتني، خذل وال يزال خيذل الشعوب             
  .)٦٧( كفاحها من أجل االعتراف حبقوقهااألصلية للبلد يف

الوطين لشؤون الـشعوب    باراغواي  وتالحظ منظمة العفو الدولية أن ضعف معهد          -٤٥
دة للسكان األصـليني    ـه على نطاق واسع، حيث أعربت مجاعات عدي       األصلية أمر ُمسلَّم ب   

ة العفو الدولية بإنشاء آليـة     ـوتوصي منظم . )٦٨(ا من إخفاقه يف إبراز احتياجاهتا     عن استيائه 
وطنية ملعاجلة مطالبات الشعوب األصلية بأراضيها التقليدية، مبـشاركة كاملـة جلماعـات             

قيقات حيادية يف قضية إيتاكريي وإمتامها، مبا يف ذلك         الشعوب األصلية وممثليها؛ وبإجراء حت    
مبعاقبة من ثبتت مسؤوليتهم؛ وبوضع خطة عمل لـضمان سـد الفـوارق يف املؤشـرات                

  .)٦٩(ةاالقتصادية بني الشعوب األصلية وغري األصلي - االجتماعية
ات والتدهور  إزالة الغاب عن استمرار   تقارير  الوتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق إزاء         -٤٦

 البلد، وخباصة مجاعة يف أحناءالبيئي اللذين يؤثران على موارد كسب الرزق للشعوب األصلية      
Ayoreo-Totobiegosode    وباإلضافة إىل ذلك، ينتاب منظمـة   . )٧٠( يف منطقة تشاكو الشمالية
  على أن زعماء الشعوب األصلية ومنظماهتا، وكـذلك مـن    الشواهدالعفو الدولية قلق إزاء     

للتشكيك فيهم وانتقادهم دون أساس ميثلها ويؤيد مطالبها، يتعرضون حلمالت واسعة النطاق  
  .)٧١( املباشرالترهيبوواجه بعضهم . نيسائط اإلعالم ومن طرف موظفني عمومييف و
وفيما يتعلق حبالة جمتمعي ياكيي آكسا وساوهوياكسا، توصي منظمة العفو الدولية             -٤٧

لتعاد إليهما دون مزيد من التأخري األراضي التقليدية اليت طالبـا هبـا،             بأن ُتبذَل كل اجلهود     
ما أمرت به حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان؛ وبأن ُتكفَل املوافقة احلرة             وذلك وفق 

وملمثليه يف مجيع املفاوضات؛ وبأن ُتضَمن يف أي أراضي         احمللي  واملسبقة واملستنرية للمجتمع    
، وذلـك   الوصول إليهـا  سهولة  يري اجلودة الكافية ومصادر املياه الكافية و      بديلة مقترحة معا  

  .)٧٢(وبقائهاحمللي لضمان صحة اجملتمع 
 لتنسيق شؤون حقوق اإلنسان بإنشاء آلية مؤسسية، على         مكتب باراغواي ويوصي    -٤٨

اورة الـشعوب   ـ، لضمان مـش   ١٦٩ل الدولية رقم    ـة العم ـحنو ما تقتضيه اتفاقية منظم    
ياسات واخلطـط  ية وكفالة حقها يف االضطالع بدور بارز يف حتديد أولويـات الـس       األصل

  .)٧٣(والربامج واملشاريع
 لتنسيق شؤون حقوق اإلنسان بإنشاء برنـامج إلعـادة          مكتب باراغواي ويوصي    -٤٩

أراضي وأقاليم الشعوب األصلية، مبن فيها تلك اليت تعيش يف عزلة طوعيـة، ولالعتـراف               
 باالمتثـال للحكمـني     وهبذا اخلصوص، يوصي املكتب أيضاً    . لكاهتا اجلماعية حبقوقها يف ممت  
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جمتمعي يـاكيي آكـسا     الصادرين عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضييت          
  .)٧٤(وساوهوياماكسا

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -٨  
هـاب والتجمـع    املعاقبة على جرائم اإلر   "،  ٠٢٤-٤ خبصوص اعتماد القانون رقم     -٥٠

 لتنسيق شؤون حقوق    اراغواييعرب مكتب ب  ،  "ألغراض ممارسة اإلرهاب ومتويل اإلرهاب    
جلرمية اإلرهاب خيالف مبدأ املشروعية، علـى       القلق إذ إن تعريف هذا القانون       ن  عاإلنسان  

ومبقتضى هذا املبدأ، ينبغي أن ُتعـرَّف       . النحو املكرس يف الدستور ويف القانون اجلنائي نفسه       
بشكل صارم يف القانون األنشطة اليت تستحق العقاب، مبا أن القضاة يـستعملون سـلطتهم         

ويشمل تعريف جرميـة اإلرهـاب،      . التقديرية لتحديد احلالة اليت يكون فيها فعل ما إرهابياً        
 منفصلة وال تـستحق،  جرائم عديدة تعد يف حد ذاهتا متباينةبتسمية جديدة، أنشطة إجرامية    

  .)٧٥( عندما ُترتكب يف ظروف معينةإالّرى، عقوبة أقسى مبوجب مواد أخ
 ، للحكومـة   لتنسيق شؤون حقوق اإلنسان، جيوز     مكتب باراغواي وحسبما يقوله     -٥١

، أن تعاِمل املواطنني الذين يشاركون يف أنشطة مشروعة مـن          ٠٢٤-٤مبقتضى القانون رقم    
تعريف اإلرهاب املعتمد غري    ف". إرهابيني"قبيل املظاهرات أو املسريات االحتجاجية بوصفهم       

وتشجع صيغة هذا القانون على ممارسة السلطة التقديرية يف تفسري القانون، ما يفـتح              . دقيق
  .)٧٦(يق الدولة للعقوبة بطريقة تعسفيةالباب لتطب

 اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات   -ثالثاً   

  .ال ينطبق

 ت وااللتزامات الوطنية الرئيسيةاألولويات واملبادرا  -رابعاً   

  التعهدات اليت قطعتها الدولة  -ألف   
  .ال ينطبق

  توصيات حمددة للمتابعة  -باء   
 لتنسيق شؤون حقوق اإلنسان باراغواي بأن متتثل لتوصيات مكتب باراغواييوصي    -٥٢

يتسم بالتمييز  هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة بشأن العمل املرتيل، الذي ُيعاَمل بشكل            
  . النساء يف معظم احلاالتمتارسهيف قانون باراغواي و
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 الالزمـة،   اخلطوات لتنسيق شؤون حقوق اإلنسان باختاذ       مكتب باراغواي ويوصي    -٥٣
بالتعاون مع اجملتمع املدين، لالمتثال للتوصيات اليت قدمتها جلنة حقوق الطفل عقب نظرها يف              

  .)٧٧(٢٠١٠يناير /يف كانون الثاينالتقرير الدوري الثالث لباراغواي 
 بأن متتثل لتوصيات هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة      كتب باراغواي املويوصي    -٥٤

 وأن تعقد مشاورات وطنيـة مـع        ،بشأن إجراء مراجعة للقوانني اجلنائية املتعلقة باإلجهاض      
فعالة لتقليص معدل وفيات    اجملتمع املدين هلذه الغاية؛ وأن تتصرف دون تأخري وتتخذ تدابري           

  .)٧٨(األمهات املرتِفع

 بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  

  .ال ينطبق
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