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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة        جتميع      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  باراغواي    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات             
ة، ويف غري ذلك من وثائق      اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعني         

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات          . األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة    
العلنية الصادرة عن   تلك الواردة يف التقارير     غري  من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       

.  جملس حقـوق اإلنـسان     ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي . املفوضية
وقـد  . وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           

ويف حـال   . االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات      وترية  التقرير أن   روعي يف إعداد    
كانت ن   إ ق املتاحة ـر التقارير والوثائ  ـعدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخ       

الرمسيـة  وثـائق   الوملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف           . ال تزال صاحلة  
على هذه املسائل   التركيز  إىل  مسائل حمددة أو    عن  معلومات  االفتقار إىل   املتحدة، فإن   لألمم  

عـاون  أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو الت      /قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و        
  .مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  االنضمام تاريخ التصديق أو 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
احملـددة االعتراف باالختصاصات 

 اتهليئات املعاهد

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز        
 العنصري

 ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد  ٢٠٠٣أغسطس / آب١٨

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         
 واالجتماعية والثقافية

 - ال يوجد ١٩٩٢يونيه / حزيران١٠

املادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول      ال يوجد ١٩٩٢يونيه /حزيران ١٠ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 ال): ٤١

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص      
  باحلقوق املدنية والسياسية

 - ال يوجد ١٩٩٥يناير / كانون الثاين١٠

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص      
  باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٣أغسطس / آب١٨

 - ال يوجد ١٩٨٧أبريل / نيسان٦ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع      
  أشكال التمييز ضد املرأة

):٩ و ٨املادتان  (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠١مايو / أيار١٤
  نعم

عذيب وغريه من ضروب املعاملة     اتفاقية مناهضة الت  
 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

املادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد ١٩٩٠مارس / آذار١٢
  نعم): ٢١

  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
 نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب      
ريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو         وغ

  الالإنسانية أو املهينة

  -  ال يوجد  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢

 - ال يوجد ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٥ اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل       
  شراك األطفال يف الرتاعات املسلحةإاملتعلق ب

اإلعالن امللزم مبوجـب  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٧
   سنة١٨: ٣املادة 

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل       
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل        

 األطفال يف املواد اإلباحية

 - ال يوجد ٢٠٠٣أغسطس / آب١٨

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال         
  أسرهم املهاجرين وأفراد

املادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد  ٢٠٠٨سبتمرب /ل أيلو٢٣
   ال:)٧٦

  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 
  -  ال يوجد  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص     
  ذوي اإلعاقة

):٧ و ٦املادتان  (قيق  إجراءات التح   ال يوجد  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣
  نعم

توقيع فقـط ()٣(د الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      ـاري امللحق بالعه  ـول االختي ـالربوتوك: معاهدات ليست باراغواي طرفاً فيها    
  .)٢٠٠٧توقيع فقط عام  (االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريو ،)٢٠٠٩عام 
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 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١ و١٩٥٤جلنسية لعامي انعدام انعم، باستثناء اتفاقييت  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

 نعم )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 ال اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

، أوصت جلنة حقوق الطفل باراغواي بالتـصديق علـى الربوتوكـول            ٢٠١٠يف    -١
 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة وعلـى         االختياري امللحق بالعهد الدويل   

  .)٧(اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -اء ب  
، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة من باراغواي           ٢٠٠٥يف عام   و  -٢

ز ضد املرأة، وأن تتخذ خطوات تكفـل تطبيـق          أن ُتدرج يف تشريعها الوطين تعريفاً للتميي      
  .)٨(أحكام االتفاقية تطبيقاً فعاالً

وبعد زيارة قام هبا املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو                  -٣
أن باراغواي  ، الحظ   ٢٠٠٦نوفمرب  /يف تشرين الثاين  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

 يف طريق التغلب على تركة الدكتاتورية العسكرية ببنـاء مؤسـسات            سارت شوطاً طويالً  
جلنـة احلقيقـة   "دميقراطية تستند إىل سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان، ورحب جبهود    

وأضاف أن باراغواي هي البلد الوحيد يف املخروط اجلنويب ألمريكا الالتينية الذي            ". والعدالة
  .)٩(ورحب باحلظر الدستوري الصريح املفروض على التعذيبال يوجد به قانون للعفو العام 

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها لعدم تطابق التشريع الوطين           ٢٠١٠ويف عام     -٤
كما أبدت قلقها إذ إن مشروع قانون تعديل قانون اإلجراءات اجلنائيـة        . كامالً مع االتفاقية  

فال وصغار السن يف اإلجـراءات اجلنائيـة        قانون محاية األط  مع  ق  سما زال قيد النظر وال يت     
  .)١٠(ألحداثاملتعلقة با

وذكر فريق األمم املتحدة القطري يف باراغواي أن القانون اجلنائي خفَّض العقوبات              -٥
، ينبغـي أن يـأيت مـن    جاوزعلى املواد اإلباحية لألطفال وأن قرار املقاضاة، يف حاالت الت         

وأدلت جلنـة حقـوق   . )١١(بة ال تتجاوز الغرامة فقطالضحية حىت لو كان قاصراً وأن العقو      
  .)١٢(الطفل باآلراء نفسها تقريباً
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   وهيكلهانساناإلقوق حلاملؤسسي اإلطار   -جيم   
حقوق اإلنـسان   ومحاية  جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز       اعتمدت    - ٦

يف ه يف نفس الفئـة      أعادت اعتماد  و ٢٠٠٣يف عام   ة ألف   ـم يف الفئ  ـمكتب أمني املظال  
  .)١٣(٢٠٠٨عام 
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تدعِّم باراغواي دور اجمللـس الـوطين للطفولـة                -٧

واملراهقة وختصيص موارد كافية تكفل التنسيق الفعال بني خمتلف املؤسسات املسؤولة عـن             
  .)١٤(حقوق الطفل

لوالية إدارة حقوق   تعريفاً واضحاً   تضع  وأوصت جلنة حقوق الطفل باراغواي بأن         -٨
وتكفل سهولة  فعالية   السنوية ب  ااألطفال واملراهقني يف مكتب أمني املظامل وأن تنشر تقاريره        

  .)١٥(الطفلاليت تراعي احتياجات الوصول إىل آليات الشكاوى 

  تدابري السياسة العامة  -دال   
ن ُتجري  أوصت جلنة حقوق الطفل باراغواي بأن ُتحدد جوانب القصور احملتملة وأ            -٩

، وأن  )٢٠٠٨-٢٠٠٣(تقييماً للتقدم احملرز يف ظل خطة العمل الوطنية لألطفال واملراهقني           
  .)١٦(تعتمد خطة عمل وطنية جديدة مبوارد كافية

وذكر فريق األمم املتحدة القطري يف باراغواي أنه مت تنسيق السياسات والـربامج               -١٠
شبكة حقوق اإلنسان بالفرع التنفيـذي       من جانب    ٢٠٠٩املتعلقة حبقوق اإلنسان منذ عام      

  .)١٧(لكن الشبكة ال جتد ما حتتاجه من موارد لتنفيذ عملها
وذكر فريق األمم املتحدة القطري يف باراغواي أن نظام قضاء األحداث مل يزل غري                -١١

مرتبط بالنظام الوطين حلماية األطفال وال توجد سياسات وقائية منفَّذة لتنميـة املهـارات              
وأضاف أن نقص البيانات عن املرأة احملرومة . ماعية لألطفال وتيسري إدماجهم يف اجملتمع     االجت

  .)١٨(من حريتها ما زال ُملفتاً للنظر، مثله مثل سجل العنف ملوظفي الدولة يف السجون
) ٢٠٠٩- ٢٠٠٥(، اعتمدت باراغواي خطة عمل األمم املتحدة        ٢٠٠٥ويف عام     - ١٢

ال حقوق اإلنسان مع التركيز على النظـام املدرسـي          ـيف جم ف  ـللربنامج العاملي للتثقي  
فيتم تدريس حقوق اإلنسان يف املدارس االبتدائية والثانوية يف مناهج منها مناهج            . الوطين

  .)١٩(العلوم االجتماعية
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  على أرض الواقعومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  عاون مع هيئات املعاهداتالت  -١  

  )٢٠(عاهدةاملهيئة 
آخر تقريـر   
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية قُدم وُنظر فيه

منـذ  األوَّيل  التقرير  تأخر تقدمي           جلنة القضاء على التمييز العنصري
  ٢٠٠٤عام 

اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية       
  واالجتماعية والثقافية

حيل موعد التقرير الرابع يف عام        -  ٢٠٠٧نوفمرب /الثاينتشرين   ٢٠٠٦
٢٠١١  

يونيه /حزيران ٢٠٠٥أكتوبر /تشري األول  ٢٠٠٤  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠٨  

منـذ  الثالث  تأخر تقدمي التقرير    
  ٢٠٠٨عام 

القضاء على التمييز ضـد     املعنية ب لجنة  ال
  املرأة

مي التقرير السادس منذ    تأخر تقد     ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٤
  ٢٠٠٨عام 

الرابـع  تأخر تقدمي التقريـرين         ٢٠٠٠ مايو/أيار  ١٩٩٩  جلنة مناهضة التعذيب
 ٢٠٠٣واخلامس منـذ عـامي      

  على التوايل ٢٠٠٧و
حيل موعد التقارير الرابـع إىل         -  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٨  جلنة حقوق الطفل

  ٢٠١٧يف عام السادس املوحدة 
للجنة حقـوق    االختياري   الربوتوكول

الطفل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف        
  الرتاعات املسلحة 

تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ        -    
  ٢٠٠٤عام 

الربوتوكول االختياري للجنة حقـوق     
الطفل املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء        
األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد       

  اإلباحية

ـ            ذ تأخر تقدمي التقرير األويل من
  ٢٠٠٥عام 

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال      
  املهاجرين وأفراد أسرهم

حيل موعد تقدمي التقريـر األويل            
  ٢٠١٠يف عام 

حيل موعد تقدمي التقريـر األويل              اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  ٢٠١٠يف عام 

 / آذار ١٦ إىل   ١٠ مـن    ة الفرعية ملنع التعذيب باراغواي يف الفترة      ـوزارت اللجن   -١٣
، أشارت باراغواي إىل قراراها باإلعالن عن تقرير        ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران . ٢٠٠٩مارس  

وأجرت اللجنة الفرعيـة    . )٢٢( وقدمت ردوداً أعلنتها كذلك    )٢١(نع التعذيب ملاللجنة الفرعية   
  .)٢٣(٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٥ و١٣ملنع التعذيب زيارة متابعة يف الفترة بني 
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، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن ٢٠٠٧ويف عام   -١٤
 بـاراغواي مل    ألن تنفيذاً كامالً، و   ١٩٩٦الصادرة يف عام    أسفها لعدم تنفيذ معظم توصياهتا      

تباطؤ خطى اإلصالح الزراعي؛ الفجـوة يف       : تعاجل بفعالية أكرب املواضيع التالية املسببة للقلق      
ور بني الرجال والنساء؛ استمرار العنف املرتيل؛ عدم وجود ضمانة تكفل احلـد األدىن              األج

لألجور جلميع العمال؛ عدم وجود ضمانات كاملة للحقوق النقابية؛ النسبة العالية للـسكان    
املستبعدين من أي شكل من أشكال الضمان االجتماعي؛ ارتفاع عدد العمـال األطفـال؛              

  .)٢٤(عاية الصحيةوعدم ضمان احلق يف الر
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق لعدم اختاذ خطوات               -١٥

يف هيئات صنع   اخنفاض مشاركة املرأة    : كافية لتنفيذ التوصيات املتعلقة بشواغل عدة وخاصة      
  .)٢٥( اإلناثالقرار ويف احلياة العامة، واملعدالت العالية لألمية والتسّرب من املدارس بني

وشجعت جلنة حقوق الطفل باراغواي على تقدمي تقريريهـا األولـيني مبوجـب               -١٦
ودعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      . )٢٦(الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية  

 والثقافية باراغواي إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهيـة املنـسقة لتقـدمي             
  .)٢٧(٢٠٠٦التقارير الصادرة عام 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  

  نعم  ُوجهت دعوة دائمة
املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف              آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

؛ واملقرر اخلاص   )٢٨()٢٠٠٤مارس  / آذار ٥ -فرباير  / شباط ٢٣(املواد اإلباحية   
نـسانية أو   لالإاملعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا          

؛ واملقرر اخلاص املعين باحلق     )٢٩()٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩-٢٢(املهينة  
  .)٣٠()٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٢-١٤(يف التعليم 

ص املعين باستقالل القضاة واحملامني؛ واملقررة اخلاصة املعنيـة حبريـة    املقرر اخلا   زيارات اتفق عليها من حيث املبدأ
  .)أُرجئت(الدين أو املعتقد 

  .املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان  زيارات طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد
األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل      أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع         التعاون أثناء البعثات/التيسري

األطفال يف املواد اإلباحية، كما أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب            
واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم عن امتناهنم ملا قدمته احلكومة من تعاون      

  .أثناء زياراهتم
  -  متابعة الزيارات

  . رسائل٥أثناء الفترة املشمولة باالستعراض، ردت احلكومة على   اجلةدعاءات والنداءات العاالالردود على رسائل 
 استبياناً أرسلها مكلفون بواليـات  ٢٣ استبيانات من ٤ردت أوروغواي على     الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية 

  .)٣١(اإلجراءات اخلاصة
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
، من  ٢٠٠٩تألف عمل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مع باراغواي، حىت عام             - ١٧

واستجابة لطلب بزيادة التعاون مـع كـل مـن          . عدد حمدود من مشاريع التعاون التقين     
قوق اإلنسان إىل البلد يف حلاحلكومة وفريق األمم املتحدة القطري، بعثت املفوضية مبستشار 

  .)٣٢(٢٠١٠عام 

  االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ   -باء   

   التمييزعدماملساواة و  -١  
، أشار صندوق األمم املتحدة للسكان إىل أنه بالرغم من تعميم املساواة          ٢٠٠٦يف عام     -١٨

 ١٠فشغلت النـساء    : ات إال أن عدم املساواة ظل مستمراً      ـبني اجلنسني يف القوانني والسياس    
 يف ١٥,٤نـسبة  أقل باألسر املعيشية اليت ترأسها امرأة كان دخل   ان؛ و فقط من املقاعد يف الربمل    

 يف املائة   ١٥,٤املائة من األسر املعيشية اليت يرأسها الرجل؛ وبلغ معدل األمية يف املناطق الريفية              
وأثارت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية       . )٣٣(لا يف املائة للرج   ١٠,٧مقارنة بنسبة   للنساء  
  . شواغل مماثلة)٣٥( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان)٣٤(عية والثقافيةواالجتما

، الحظت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات مبنظمة         ٢٠١٠ويف عام     -١٩
 باستمرار وجود فجوة واضحة بني دخل الرجال        ريرهاالعمل الدولية اعتراف احلكومة يف تق     

. يباً، بالرغم من األحكام القانونية املعنية باملساواة يف األجور  والنساء على كافة املستويات تقر    
وطلبت اللجنة من احلكومة أو تواصل تقدمي املعلومات عن اخلطوات املتخذة لتعزيز املساواة             

كما الحظت اللجنة أن اخلطة الوطنية الثالثـة لتكـافؤ          . )٣٦(يف األجور بني الرجال والنساء    
وأن هـذه الفجـوات      اعترفت باتساع    ٢٠١٧-٢٠٠٨لفترة  الفرص بني الرجال والنساء ل    

  .)٣٧(البطالة الصرحية واملقنعة ترتفع بسرعة أكرب بني النساء
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تشعر بالقلق إزاء حالة النـساء             ما زالت   و  -٢٠

لتسهيالت االئتمانية  حلصول على ا  املكية األرض و  يف  ما زالت فرصهن حمدودة     الاليت  الريفيات  
. )٣٨(واخلدمات اإلرشادية مما أدى إىل استمرار اخنفاض أوضاعهن االجتماعيـة واالقتـصادية           

  . )٣٩(وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن شواغل مماثلة
يني يف  ويف حني رحبت جلنة حقوق الطفل باألولوية املعطاة حلقوق السكان األصل            - ٢١

، إال أهنا ظلت تشعر بالقلق الذي أبرزته جلنة خرباء منظمـة            )٤٠(كومة اجلديدة برنامج احل 
 بشأن التمييز الذي يواجه السكان األصليني مما أدى إىل حاالت عـدم             )٤١(العمل الدولية 

  .)٤٢(املساواة بني األطفال
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢  
  .)٤٣(، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإلغاء عقوبة اإلعدام٢٠٠٥يف عام   -٢٢
املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب      ذكر  ومع اإلقرار حبظر التعذيب يف الدستور،         -٢٣

 أن تعريف التعـذيب     ، على التوايل  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦يف عامي   ،  واللجنة الفرعية ملنع التعذيب   
لذلك فإن  . يد وال ميتثل ألحكام اتفاقية مناهضة التعذيب      يف القانون اجلنائي ضيق إىل حد بع      

كمـا  . بعض األفعال اليت مل تسجل حتت جرمية التعذيب خضعت ألحكام أضعف وللتقادم           
أعربت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عن األسف ألن تنقيح القانون اجلنائي مل يعدل تعريـف               

 أن القـانون    )٤٨( الفرعية ملنع التعـذيب     واللجنة )٤٧(كما الحظ املقرر اخلاص   . )٤٦(التعذيب
  .اجلنائي العسكري ال يتضمن حظر التعذيب

وأوصت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أوروغواي بأن تعطي األولوية الالزمة العتماد             -٢٤
يف جملس الشيوخ منـذ     والذي ظل معلقاً    إنشاء آلية وقائية وطنية     الرامي إىل   مشروع القانون   

  .)٥٠(وقدمت جلنة حقوق الطفل توصية مماثلة. )٤٩(٢٠٠٩ير ينا/كانون الثاين
التعـذيب وإسـاءة    جماالت  والحظ املقرر اخلاص املعين بالتعذيب حتسن الوضع يف           -٢٥

إال أنه خلص إىل أن التعذيب ما زال ميـارس         . املعاملة يف السجون ومناطق احلجز العسكري     
واعترب أن اإلفالت من العقاب هـو       . على نطاق واسع يف األيام األوىل للحجز لدى الشرطة        

وأدلت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب     . )٥١(السبب األساسي الستمرار التعذيب وإساءة املعاملة     
، والحظت مع القلق أنه وفقاً للمعلومات الواردة من مكتـب املـدعي           )٥٢(مبالحظات مماثلة 

وى تعذيب وردت بني  شك٢٣٠واحدة فقط من بني    لشكوى  العام، كانت هناك حالة إدانة      
وأوصت اللجنة الفرعية ملنع التمييز بإجراء حتقيقات كاملـة يف          . )٥٣(٢٠٠٨ و ٢٠٠٠عامي  

وقدمت اللجنة املعنية . )٥٤(مسؤولية ضباط الشرطة املتورطني يف أفعال التعذيب ضد احملتجزين 
  . )٥٥(حبقوق اإلنسان تعليقات وتوصية مماثلة

 ذكر املقرر اخلاص املعين بالتعذيب أن االكتظـاظ         وفيما يتعلق بظروف االحتجاز،     -٢٦
لرتالء يشكل ظاهرة هيكلية وأن السلطات أخفقت يف احترام حقوق اإلنسان واملعايري الدنيا   با

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ١٠لكرامة اإلنسان على النحو املنصوص عليه يف املادة         
وتـبني للمقـرر    . ا النموذجية ملعاملة السجناء   املدنية والسياسية وقواعد األمم املتحدة الدني     

 يف املائة من جمموع ٧٠أكثر من (الفصل الفعلي بني الرتالء يف احلبس االحتياطي عدم اخلاص 
وتـبني أن   . يف حالة يرثى هلـا    والسجناء املدانني، ووصف املرافق املتهالكة بأهنا       ) احملتجزين

للمحتجزين، إضافة إىل اخنفاض رواتـب      إخفاق السلطات يف توفري االحتياجات األساسية       
وخلص املقرر اخلاص إىل أن     . موظفي السجون يسهمان يف الفساد املتوطن يف نظام السجون        

مـشكلة  استخدام التدابري غري املقيدة حلرية األشخاص املتهمني ميكن أن يسهم كثرياً يف حل              
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 )٥٧(اللجنة الفرعية ملنع التمييـز    وأدلت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان و     . )٥٦(لرتالءبااالكتظاظ  
  .)٥٨(مبالحظات مماثلة

وأوصت اللجنة الفرعية ملنع التمييز بتقييد احلبس االنفرادي بشكل صـارم وعـدم               -٢٧
  .)٥٩(استخدامه باملرة للقصر واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية

ع ، ذكر صندوق األمم املتحدة للسكان أن العنف القائم على نـو           ٢٠٠٦ويف عام     -٢٨
 سـنة   ١٤ يف املائة من النساء ممن تتراوح أعمارهن بـني           ٣٣,٤فهناك  : اجلنس ميثل مشكلة  

 يف املائة   ١٩,٣بني النساء   ؛ وبلغت نسبة العنف البدين       اللفظي  سنة كن ضحايا العنف    ٤٤و
  .)٦٠( يف املائة٧,٦والعنف اجلنسي 

ـ             -٢٩ ود إحـصاءات   وذكر فريق األمم املتحدة القطري يف باراغواي أنه رغم عدم وج
أفادت التقارير بوجود معدالت عاليـة لقتـل        فقد  رمسية لعدم وجود سجل وطين موحد،       

وأضاف أن القانون املعين بالعنف املرتيل هو قانون مدين ينص فحسب على اختاذ             . )٦١(اإلناث
تدابري محاية طارئة وأنه ال يوجد مأوى عام للنساء املعرضات للعنف البدين رغم اقتراح إنشاء          

تطبيق القانون والعقبات أمام تقـدمي      يف  شاكل  املإن  . مشروع من هذا القبيل يف العام املاضي      
الشكاوى واللجوء إىل القضاء تتصل مباشرة باستمرار التحيز الثقايف القائم على نوع اجلنس             

يعىن بنوع اجلنس وإن ظلـت هنـاك        نظور  وقد أُحرز بعض التقدم يف إدخال م      . يف اجملتمع 
  . )٦٢(لية شديدة هلذا النهجمقاومة هيك

، ذكر املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال ٢٠٠٤مارس /يف آذارمتت وبعد زيارة   -٣٠
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية أن االستغالل اجلنسي لألطفال والصغار            

 نقص البيانـات    هو واقع حياة يف باراغواي، وإن كان من الصعب قياس حجمه بالنظر إىل            
وأضاف أن غالبية ضحايا االستغالل اجلنسي من األطفال سبق وأن عانت . اإلحصائية الكافية
أو بدين، وأن مستوى اإليذاء اجلنسي والعنف املـرتيل ضـد األطفـال،      /من إيذاء جنسي و   

  .)٦٣(وخاصة الفتيات والنساء، يثري االنزعاج
 نـشأ ا زالت باراغواي مـن بلـدان امل       وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إذ م         -٣١

، وحثت على ضمان محاية األطفال من االجتـار         )٦٤(واملقصد للنساء لألطفال ضحايا االجتار    
االستغالل واستئصال  كما أعربت اللجنة عن القلق لعدم تنفيذ اخلطة الوطنية ملنع           . )٦٥(والبيع

 وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء     .)٦٦(اجلنسي التجاري لألطفال بالنظر إىل نقص التمويل العام       
للقـصر  على التمييز ضد املرأة عن القلق إذ إن التشريع احمللي املعين باالسـتغالل اجلنـسي                

  .)٦٧(ألغراض جنسية ال يتمشى مع املعايري الدوليةواالجتار هبم 
، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل قلقها السابق بسبب           ٢٠١٠ويف عام     -٣٢
ار الدين يشكل   سالدين داخل جمتمعات تشاكو احمللية للسكان األصليني، وذكرت أن إ         ر  ساإ

  .)٦٨()٢٩رقم (عمالً جربياً يف إطار معىن اتفاقية العمل اجلربي 
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ه اهليئات اإلشرافية ملنظمة العمل الدوليـة يف        ـات قامت ب  ـع للتعليق ـوأشار جتمي   -٣٣
ومة تقدمي مزيد من املعلومات عـن تنفيـذ          إىل أن جلنة اخلرباء طلبت من احلك       ٢٠١٠عام  

 وأثره على استئصال العمل اجلربي الذي يـشمل         ٢٠٠٩برناجمها القطري للعمل الالئق عام      
ـ املالشعوب األصلية، خاصة أولئك الذين يعملون يف املراعي أو يف جمتمعات                       احملليـة،  ةنوني

  .)٦٩(وضع تلك اخلطةيف عنية مبا يشمل معلومات عن مدى استشارة الشعوب األصلية امل
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق لعدم وجود حظر صريح للعقوبة البدنية وأن               -٣٤

وأوصـت  . )٧٠(العقوبة البدنية مقبولة ثقافياً كشكل من أشكال التعليم واالنضباط األسري         
ظام رصد فعـال    اللجنة حبظر العقوبة البدنية بالقانون يف كافة اجملاالت، فضالً عن األخذ بن           

  .)٧١(وحبمالت توعية هتدف إىل تغيري املوقف العام جتاه هذه املمارسة
إال أهنـا  ومع ترحيب جلنة حقوق الطفل باجلهود املبذولة الستئصال عمل األطفال،           -٣٥

ن القلق لعدم وجود إحصاءات يعول عليها وعدم وجود وحدة متخصصة لرصـد             عأعربت  
وذكر املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال . )٧٢(ظروفظروف عمل األطفال وتفقد هذه ال

 (criadazgo)" كريادازغو"ة أن ممارسة    ـال يف املواد اإلباحي   ـوبغاء األطفال واستغالل األطف   
 وهي ممارسة استخدام األطفال ألداء الواجبات املرتلية مقابل املأوى واملـسكن وأحيانـاً              -

كما تشعر جلنة حقوق الطفـل ببـالغ القلـق          . )٧٣(ة متثل مشكلة خطري   -التعليم األساسي   
  .)٧٤(بعد كجرمية مبوجب القانونتعريفها الستمرار هذه املمارسة اليت مل يتم 

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين يعيشون أو               - ٣٦
       هذه احلـاالت  ، وأوصت باراغواي بأن تكفل تزويد األطفال يف         )٧٥(يعملون يف الشوارع  

مبا يكفي من محاية ومساعدة وتغذية ومأوى فضالً عن توفري الرعاية الـصحية والفـرص               
  .)٧٦(التعليمية هلم

، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل تعليقات االحتاد العام           ٢٠٠٨ويف عام     -٣٧
 سنة من ١٧ سنة و١٢م بني يد األطفال ممن تتراوح أعمارهنأنه يتم عملياً جت بلنقابات العمال   

وطلبـت اللجنـة تطبيـق      . قناع اآلباء إقبل العسكريني بوسائل شىت منها استخدام القوة و       
وقدمت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان       . )٧٧(التشريعات اليت حتظر التجنيد العسكري قسراً     

صديق بتعـرض   وتلقى املقرر اخلاص املعين بالتعذيب ادعاءات قابلة للت       . )٧٨(مالحظات مماثلة 
  .)٧٩(اجملندين للتنكيل والضرب

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن األسف لنقص املعايري املوضوعية اليت تنظم              -٣٨

 تعيني القضاة من قبـل  ةوأشارت باراغواي يف رد املتابعة إىل آلي   . )٨٠(تعيني القضاة وتنحيتهم  
  .)٨١(جملس القضاء
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء االستخدام الواسـع للحجـز الوقـائي                -٣٩
 سنة، فضالً عن الظروف اخلطرة الـيت يقـضي   ١٨ سنة و١٦ألطفال تتراوح أعمارهم بني    

وحثت باراغواي على بذل اجلهود لتنفيذ سياسة تعـىن بقـضاء           . املراهقون أحكامهم فيها  
مثل ضحايا اإليذاء والعنـف  (حايا من األطفال فعلياً      وضمان وصول مجيع الض    )٨٢(األحداث

إىل ) املرتيل واالستغالل اجلنسي واالقتصادي واخلطف واالجتار أو الشهود على جرائم كهذه          
  .)٨٣(القضاء وتوفري احلماية هلم

وأشار فريق األمم املتحدة القطري يف باراغواي إىل أن جلنـة احلقيقـة والعدالـة                 -٤٠
 العنف السياسي املمارس ضد النساء وإن مل تتمكن         عن حتقيقات   أجرت) ٢٠٠٩-٢٠٠٣(

من توثيق كافة احلاالت، وخاصة تلك اليت تنطوي على إيذاء جنسي، بسبب خوف الضحايا            
  .)٨٤(من التعرض للتحيز الثقايف

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ لالدعاءات الواردة يف تقرير جلنة احلقيقة             -٤١
 عن التعذيب واحلجز التعسفي لألطفال أثنـاء حكـم          )٨٥(٢٠٠٨الصادر يف عام    والعدالة  

  .الديكتاتورية، وهي أمور مل يتم حلها بعد

  احلق يف الزواج واحلياة األسرية  -٤  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء اخنفاض احلد األدىن للسن القانونية لعقـد                -٤٢

. )٨٦( سنة يف حاالت بعينـها     ١٤ إىل   اكن ختفيضه  سنة، وإن كان مي    ١٦الزواج والذي يبلغ    
وقدمت اللجنة املعنية بالقضاء على     . )٨٧( سنة ١٨وأوصت برفع احلد األدىن لسن الزواج إىل        

  .)٨٨(التمييز ضد املرأة توصية مماثلة
وأبدت جلنة حقوق الطفل قلقها إزاء تدين اإلبالغ عن عدد كـبري مـن املواليـد                  -٤٣

 إىل خدمات تسجيل أطفال السكان األصليني واألطفـال الـذين           والصعوبات يف الوصول  
وأوصت اللجنة بأن تكفل باراغواي عدم حرمان األطفال غري       . )٨٩(يعيشون يف املناطق الريفية   

، قـدمت   ٢٠٠٥ويف عام   . )٩٠(الصحة والتعليم جماالت  املسجلني من حقوقهم، وخاصة يف      
  .)٩١(اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان توصية مماثلة

ورحبت جلنة حقوق الطفل بشىت املبادرات اليت اضطلعت هبا الدولة بـشأن التـبين       -٤٤
واليت هتدف إىل تقييد التبين على الصعيد الدويل رداً على انتشار االجتار باألطفال وبـيعهم،               

التبين ميكنها أن تنتقي طفالً وتـصحبه إىل        الراغبة يف   لكنها ظلت تشعر بالقلق إذ إن األسر        
  .)٩٢(ا حىت قبل أن يصبح الطفل مؤهالً للتبين وبدون إجراء تقييم لألسرةمرتهل
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ع السلمي، واحلق يف املشاركة يف احليـاة        ـات والتجم ـة التعبري وتكوين اجلمعي   ـحري  -٥  
  العامة والسياسية

أن تكفل باراغواي أال تؤدي حاالت التشهري       اإلنسان  اللجنة املعنية حبقوق    أوصت    -٤٥
  .)٩٣(لتمتع الكامل حبرية التعبريإىل تعطيل ا

وذكر املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أن للعسكريني دوراً إلنفاذ القانون جتـاه               -٤٦
السكان بوجه عام وقد تلقى ادعاءات عديدة بشأن استخدام القوة املفرطـة مـن جانـب                

  .)٩٤(العسكريني لتفريق املظاهرات وخاصة فيما يتعلق حبركات الفالحني
 ١٠٦٦/١٩٩٧والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مع القلق أن القانون رقـم              -٤٧

يقيد يف املمارسة احلق يف التظاهر بفرض قيود غري معقولة على زمان ومكان وعدد املتظاهرين 
وأوصت اللجنة بتعديل التشريع لضمان ممارسـة احلـق يف           .وطلب إذن مسبق من الشرطة    

  .)٩٥(التظاهر السلمي دون قيود
 عن بعثة املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصـلية إىل           ٢٠٠٩ويف تقرير عام      -٤٨

، الحظت البعثة أهنا تلقت ادعاءات تفيد بأن تنظيم العمـال مـن             ٢٠٠٨باراغواي يف عام    
  .)٩٦(قمعالالسكان األصليني كثرياً ما كان هدفاً ألعمال 

املمارسة الفعليـة للحـق     ضمان  راغواي ب وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان با       -٤٩
الدستوري يف االستنكاف الضمريي من أداء اخلدمة العسكرية، وأن تكفل نشر املعلومـات             

  .)٩٧(عن هذه املمارسة على النحو الواجب

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
 العمل متيزت هببوط نـسيب      ذكر فريق األمم املتحدة القطري يف باراغواي أن سوق          -٥٠

ارتفاع معدالت البطالة املقنعة والعمالة يف القطاع غري املنظم، فضالً          مع  يف معدالت البطالة    
تغطية خمططـات الـضمان االجتمـاعي    اخنفاض عن ضعف املؤسسات يف عامل العمل، مع   

  .)٩٨(ووجود مشاكل عديدة يف ممارسة حقوق العمل فعلياً
نية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة أن األجـور          والحظت اللجنة املع    -٥١

وأوصت بتعـديل   . )٩٩( يف املائة فقط من احلد األدىن لألجر       ٤٠املدفوعة لعمال املنازل متثل     
مواد قانون العمل الذي يضع شروطاً متييزية للعمل املرتيل، فضالً عن زيادة عدد إجـراءات               

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد       . )١٠٠(لعمل يف هذا القطاع   باالتفتيش املرتبطة   
  .)١٠١(املرأة عن القلق إزاء ارتفاع عدد الفتيات الاليت يؤدين عمالً مرتلياً بال أجر

 يف املائـة مـن      ٨٤,٥وأشار املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية إىل أن            -٥٢
 يف املائة فقط من الغوارانيني يعملون بأجر، يف ٢٧,٤وهناك . ة يعمل يف الزراعشعب غواراين

ووفقاً للمعلومات الواردة   .  يف املائة ليس هلا عمل ثابت      ٧٢,٦حني أن الغالبية البالغ نسبتها      
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من اإلدارة العامة لإلحصاءات واالستبيانات والتعدادات العامة، بلغ متوسط الدخل الشهري           
  .)١٠٢( حنو نصف احلد األدىن لألجر٢٠٠٨للسكان األصليني يف عام 

وظلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تشعر بالقلق إزاء ظروف العمل               -٥٣
السيئة للنساء يف القطاع غري املنظم، واخنفاض املشاركة يف سوق العمل املـنظم واسـتمرار               

  .)١٠٣(التباينات يف األجور بني الرجال والنساء
جنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلقهـا إزاء بـطء           وأبدت الل   -٥٤

إجراءات تسجيل النقابات لدى وزارة العدل والعمل، فضالً عن تعرض القادة النقـابيني يف              
  .)١٠٤(القطاع اخلاص للتحرشات

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
 ٢,٢أثر على   لكامل  صندوق األمم املتحدة للسكان أن الفقر ا      ، ذكر   ٢٠٠٦يف عام     -٥٥

ـ   .  يف املائة يقيمون يف مناطق حضرية      ٦٠مليون من السكان، منهم      ساواة يف  وارتبط عدم امل
وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       . )١٠٥(توزيع الدخل مبستوى الفقر   

تباينـات ملفتـة يف التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية      والثقافية مع القلق إىل استمرار وجود      
  .)١٠٦(واالجتماعية والثقافية، مشرية إىل تزايد عدد من يعيشون من فقر مدقع

وذكر فريق األمم املتحدة يف باراغواي أنه بالرغم من جهود احلكومة، فقد تعـذر                -٥٦
تنفيـذ احلـق يف     ماية وتعزيز وتيسري    حل ياتستواملحتديد سياسة واضحة ومقنعة على أعلى       

  .)١٠٧(الغذاء، إذ مالت مبادرات احلكومة إىل التجزؤ وعدم التنظيم وعدم االتساق
وأشار صندوق األمم املتحدة للسكان إىل استمرار أوجه القصور يف جمال الرعايـة               -٥٧

، بلـغ معـدل     ٢٠٠٤ويف عام   . الصحية رغم ما ُبذل من جهود لتحسني تغطيتها ونوعيتها        
وكانت املخاطر عالية يف    .  من املواليد األحياء   ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل    ١٥٧ة  الوفيات النفاسي 

األمراض املنقولة باجلنس، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البـشرية، وخاصـة يف               ب العدوى
 الذين  هقنيمناطق احلدود واإلصالحيات، وبني العاملني يف جتارة اجلنس، وبني األطفال واملرا          

وأوصت جلنة حقوق الطفل بتدابري للحد من انتـشار         . )١٠٨(وارعيعيشون أو يعملون يف الش    
  .)١٠٩(اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري، وخاصة فيما بني الشباب

، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بإجراء تشاور           ٢٠٠٥ويف عام     -٥٨
ماعات النسائية، للتصدي لقـضية  على الصعيد الوطين مع مجاعات اجملتمع املدين، مبا فيها اجل      

وقدمت جلنة حقوق   . )١١٠(اإلجهاض الذي ُيعد غري قانوين وسبباً الرتفاع معدالت الوفيات        
  .)١١٢( توصية مماثلة)١١١(الطفل
 يف املائـة مـن      ٨٧,٨وأشار املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية إىل أن            -٥٩

  .)١١٣(بيةالسكان األصليني ال حيصلون على خدمات ط
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وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أن التوسـع يف        -٦٠
االستخدام العشوائي للمواد الكيميائية الزراعية السامة، ممـا أدى         زاد من   زراعة فول الصويا    

ة حقوق   جلن توأعرب. )١١٤(إىل وفيات وأمراض وإىل تلوث املياه واختفاء النظم اإليكولوجية        
  . )١١٥(الطفل عن قلق مماثل

وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع القلـق إىل أن              -٦١
باراغواي مل تعتمد بعد سياسة لإلسكان، وخاصة يف املرافق الريفية، بـالرغم مـن نقـص                

  .)١١٦( على أكثر من مليون أسرةثراملساكن الذي تردد أنه يؤ
صت جلنة حقوق الطفل بأن تكفل أوروغواي توفري مياه الـشرب وخـدمات             وأو  -٦٢

  .)١١٧(املرافق الصحية الالئقة للسكان، وخاصة لألطفال يف املناطق الريفية

  احلق يف التعليم  -٨  
معـدل   إىل أن جمموع ٢٠١٠حصاءات عام  إلأشار مصدر يف شعبة األمم املتحدة ل        -٦٣

  .)١١٨( يف املائة٩٠,٧ بلغ ٢٠٠٧ يف عام صايف القيد يف املدارس االبتدائية
 /ام هبا يف نيـسان    ـق يف التعليم، بعد زيارة ق     ـرر اخلاص املعين باحل   ـوخلص املق   -٦٤

، إىل أن التعليم اجملاين ليس أمراً مسلماً به يف باراغواي بعد وأن نصيباً كبرياً من               ٢٠٠٩أبريل  
يف التعلـيم   لرسوب  لق إىل املعدل العايل ل    وأشار مع الق  . التزامات الدولة قد انتقل إىل األسر     

وأن سكان  )  يف املائة  ٢٧(واخنفاض معدل استكمال التعليم الثانوي      )  يف املائة  ٣٠(األساسي  
. الريف وجمتمعات السكان األصليني أصبحوا يف طي النسيان يف كافة جوانب التنمية تقريباً            

 سنة ١٥ السكان األصليني فوق سنة ووجد املقرر اخلاص أنه من املؤسف أن معدل األمية بني
  .)١١٩( يف املائة٤٠بلغ 
والحظ املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية أن األرقـام الرمسيـة ظلـت            -٦٥

 يف املائة مـن الـسكان       ٤٠تكشف عن وضع مقلق نتيجة ارتفاع معدل األمية مما أثر على            
 ١٠السكان األصليني ممن تبلغ أعمارهم      األصليني، كما بلغ متوسط التعليم املدرسي ألطفال        

وهذه .  سنوات لغريهم من السكان غري األصليني      ٨مقابل  فقط  ثالث سنوات   سنوات فأكثر   
  .)١٢٠(املشكلة تزداد حدة يف املناطق الريفية

، أعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية عن قلقهـا البـالغ إزاء             ٢٠٠٨ويف عام     -٦٦
دارس وأشارت إىل أن الفقر هو أحد األسباب الرئيسية لعمـل           ارتفاع معدل التسرب من امل    

  .)١٢١(وطلبت اللجنة مضاعفة اجلهود لتحسني أداء وظائف نظام التعليم. األطفال

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
ة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع القلـق إىل أن           ـأشارت اللجن   -٦٧
راضـي   من السكان األصليني ال ميتلكـون سـندات ملكيـة قانونيـة أل              يف املائة  ٤٥حنو  
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لمنتدى الدائم املعين بقـضايا     ل للدورة التاسعة    ٢٠١٠وقد أوصى تقرير عام     . )١٢٢(أجدادهم
الشعوب األصلية بأمور منها أن تظل احلكومة ثابتة على التزامها بالتعـاون مـع منظمـات     

لوضع البالغ اخلطورة جملتمعات السكان األصـليني       الشعوب األصلية لكي جتد حلوالً طارئة ل      
الذي شردوا كامالً من أراضيهم؛ وتنفيذ سياسات تكفل هلم استعادة أراضيهم، وإحراز تقدم            

راضي يسهل منح سندات ملكيتها ومن مث إرجاعها إىل اجملتمعات          لألحاسم حنو وضع سجل     
؛ وإعطاء األولويـة يف خططهـا       احمللية للشعوب األصلية وإعادة األراضي إىل هذه الشعوب       

 املعرضني ملمارسـات أعمـال   ةالطارئة إىل محاية األطفال الضعفاء من أبناء الشعوب األصلي     
  .)١٢٣(السخرة وغريها من أشكال االستغالل

وذكر فريق األمم املتحدة القطري يف باراغواي أنه ما زال هناك متييز يف اسـتخدام                 -٦٨
 هي اللغة السائدة يف احملاكم، األمر الذي حيد من ممارسة احلقوق            فاإلسبانية مثالً . لغة غواراين 

كما أن النساء من السكان األصليني الاليت ال يتحدثن لغة رمسية، فضالً عن النساء              . الثقافية
من غري السكان األصليني ممن يتحدثن اللغة الغوارانية فقط، يعانني أكثر من غريهم من عدم               

  .)١٢٤(املساواة يف باراغواي
وكان من رأي املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم أن اختاذ إجراء عاجل هو أمـر                  -٦٩

 يف املائـة مـن سـكان        ٨٠جوهري إلنقاذ وتطوير لغة غواراين اليت يتحدث هبا أكثر من           
ولغة غـواراين يتجنبـها     . يف أمريكا الالتينية  حبق  باراغواي، وهو البلد الوحيد الثنائي اللغة       

  .)١٢٥( عادة، وخيجل الشباب من التحدث هبا عالنية، رغم أهنا حممية بالدستوراملدرسون
وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع بالغ القلق إىل              -٧٠

العدد الكبري من عمليات اإلخالء القسري ألسر الفالحني والسكان األصليني الـيت كانـت         
 الوطنية القوة املفرطة لتنفيـذ عمليـات        ةطلتقارير عن استخدام الشر   تشغل األراضي، وإىل ا   

  .)١٢٦(اإلخالء هذه
، توقعت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية اختاذ إجراء عاجل لوضع           ٢٠١٠ويف عام     -٧١

فضالً عن  الباراغوية  الدين يف اجملتمعات احمللية للسكان األصليني يف تشاكو         لعمالة إسار   حد  
وأشارت اللجنة إىل أن احلكومة طلبت مساعدة تقنيـة  . د تتأثر هبذه املمارسة مناطق أخرى ق  

  .)١٢٧(من منظمة العمل الدولية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
أعربت جلنة حقوق لطفل عن أسفها لعدم وضع إجراءات حمددة تتعامل مع ملتمسي             -٧٢

وأوصت باراغواي بأن تكفل لطلبات اللجوء      ،  )١٢٨(اللجوء من القصر غري املصحوبني مبرافق     
املقدمة من األطفال أن تأخذ يف االعتبار املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحـدة الـسامية               

  .)١٢٩(لشؤون الالجئني بشأن حتديد مصاحل الطفل الفضلى
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ومت إبالغ املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم حبدوث تدفق متزايد من العمـال                - ٧٣
      ويفتقر أطفال هؤالء إىل فرص احلـصول      . أسرهم من بلد جماور حلصاد حمصول الصويا      و

     على التعليم، لسببني مها أهنم يعيشون يف مناطق نائية كما أهنم ال يفهمـون أو يتحـدثون    
  .)١٣٠(اللغة اإلسبانية

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - ثالثاً  
بالربنامج الـوطين   علماً  املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم       أُحيط  ،  ٢٠٠٩يف عام     -٧٤

واهلـدف مـن هـذا    . ١٩٩٥املعين بتكافؤ فرص املرأة يف التعليم الذي مت الشروع فيه عام     
 هو التنسيق وتقدمي املشورة على الصعيد       ، الذي ُنفذ مبساعدة منظمات غري حكومية      ،الربنامج

نسانية لوزارة التعليم، وإدماج املنظـور اجلنـساين يف تـدريب           الوطين يف جمال الشؤون اجل    
 واملساعدة يف حتليل وإصالح املنهج املدرسي، وزيادة التوعية باحلاجة إىل القـضاء             ،املدرسني

والحظ املقرر اخلاص أن هذا الربنامج الوطين كان أساسـياً يف           . على التمييز يف جمال التعليم    
جملـاالت مثـل أدوار اجلنـسني       جلته  يا اجلنسانية بفضل معا   إحراز جوانب التقدم يف القضا    

ل واملهام األسرية، وتعليم اجلنس، وتعزيز الصحة واحلقوق        ـة يف اهلياك  ـواملساواة يف املعامل  
مبا يشمل الصحة اجلنسية واإلجنابية، ومنع األمراض املنقولة باجلنس وفريوس نقص املناعـة             

التحيـز  مل خيتف   وبالرغم من هذه اجلهود،     . قايف والديين البشرية، والعنف واحترام التنوع الث    
الذي بّين أن حقوق الفتيات والنساء مل جتد مكاناً هلا حىت اآلن            غري املعلن    املنهج   مناجلنسي  

  .)١٣١(يف فكر أو سلوك املدرسني

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
 اآلراء املتعلقـة    ٢٠٠٩مـارس   /اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف آذار        - ٧٥

، وأوصت بتيسري اتـصال مقـدم       ١٤٠٧/٢٠٠٥بقضية احلضانة املشار إليها يف البالغ       
 أهنا  ٢٠٠٩أكتوبر  /ونفت باراغواي يف رد متابعتها يف تشرين األول       . )١٣٢(البالغ بابنتيه 
  . )١٣٣(انتهكت العهد

، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من بـاراغواي أن تقـدم يف             ٢٠٠٥ام  ويف ع   -٧٦
جلنة احلقيقة   (٧سنة واحدة معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة يف الفقرات           غضون  
 حالة تعذيب حققت فيها الوحدات اخلاصة حلقوق اإلنـسان داخـل          ٥٦ (١٢، و )والعدالة

ويف . )١٣٤()أطفـال الـشوارع    (٢١و) ية القضاة تعيني وتنح  (١٧، و )مكتب املدعي العام  
  .)١٣٥(، قدمت باراغواي رد متابعة٢٠٠٨يونيه /حزيران
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
أوصت جلنة حقوق الطفل باراغواي بالتماس املساعدة التقنية من منظومـة األمـم               -٧٧

 وتنفيـذ  )١٣٦( وإدماج العمال األطفالاملتحدة والشركاء اآلخرين لتطوير برامج إلعادة تأهيل    
  .)١٣٨(اإليدز/ ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية)١٣٧(معايري قضاء األحداث
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