األمــم املتحـدة

الجمعية العامة

A/HRC/WG.6/24/PRY/1
Distr.: General
17 November 2015
Arabic
Original: Spanish

مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الرابعة والعشرون
 29-18كانون الثاين/يناير 2016

تقريرر وننرري مقرردا ولقراة للفقرررة  5مررم مرلررق ررار مجلررس
حقوق اإلنسان *21/16
باراغواي

* استنسخت هذه الوثيقة كما وردت ،وليس فيها ما يعرب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة.
)GE.15-20155 (A

181215

**1520155

161215

A/HRC/WG.6/24/PRY/1

أوالة -مقدمة
 -1تقـ مجـده رهوريــة اــارا واي ريمجــو تقريرهــا الــورر الثــاين اوشــ ،ا ســتعرا الــدوري ال ــام ،
ــا تع يـ ـ و اي ــة حق ــو
وتع ــر في ــو التق ــده ازـ ـرحمل وا و ــاحملات ازقق ــة والتح ــديات امليروح ــة
ا نســان .ويقـ مجـده التقريــر مععومــات عــن متااعــة التوتــيات الــي تعقتهــا اــارا واي ـ ا ولــة األوىل
(تعقت  124توتـية وبلعتهـا  ،ومـن املهـم هـذا السـيا أن يال ـذ اا عتلـار التقريـر املرحعـ املقـده
مج
أيعو /ســلتمرب ( 2014خبصــول التوتــية رب ــم  86الــذي يــد ععــا الت ـ اه اللعــد ا ليــة التقي ــيم
هذه وععا ثقتو فيها.
 -2واــارا واي دولــة يســودها القــانون وميقمهــا ن ــاه د قرار ـ بــاعم ععــا ا ع ـااة االقرامــة
ا نســانية .و ــارك امقــم مــن ـ الســعيات امقوميــة الــث و املوشــودة أســونثيون ،عاتــمة
اللع ــد .ويق ــوه ن ــاه امق ــم ا ــارا واي عع ــا فص ـ ـ الس ــعيات وك ال ــة الت ـ ـواحملن والتنس ــي والرباا ــة
امل ـ ــاكة فيم ـ ــا اينه ـ ــا ،كم ـ ــا ه ـ ــو منصـ ــول ععي ـ ــو دس ـ ــتور ع ـ ــاه  .1992وتنقس ـ ــم ا ـ ــارا واي ىل
حماف ــات واعــديات ودواعــر تــنعم ريعهــا اا ســتق لية السياســية وا داريــة والت ـريعية وتســتيي تعل ــة
وكتـار امقومـة عـن
مواردها واستثمارها ا ـق مسـتق
حـدود مـا يـنه ععيـو الدسـتور والقـانون .و
رري ـ ا ب ـااا العــاه ذــشأا يلــجل ذــشن رعــيس ا مهوريــة والن ـواب واملست ــارين والــو ة والعمــدا .
وعو مجدلت املـادة  120مـن الدسـتور اوشـ ،اسـت تا لتمقـط مـوارر اـارا واي املقيمـط ا ـار مـن
ا نتخاب ،وهو ما وُسح هلم او ألو مرة ا نتخااات العامة لعاه .2013
(2

 -3ويلعـ ـ ــس عـ ـ ــدد سـ ـ ــقان اـ ـ ــارا واي ح ـ ـ ـوا  6 818 180نسـ ـ ــمة( ، 1مـ ـ ــنهم 117 150
ذخصــا مــن الســقان األتــعيط ،و 514 635ذخصــا مــن يوي ا عابــة مــنهم  275 271ام ـرأة
و 239 364رش (. 3

ثانياة -المنهجية والمشاورات الواسعة
 -4اتمجلع ـ ــت املنهملي ـ ــة املعتم ـ ــدةو املل ـ ــاد التوشيهي ـ ــة املنص ـ ــول ععيه ـ ــا بـ ـ ـرار ع ـ ــس حق ـ ــو
ا نس ــان  .21/16وأوكـ ـ تنس ــي العمعي ــة ىل وحملارة ال ــالون ا ارشي ــة وفريـ ـ ت ــيا ة ي ــم ثع ــط
لسعيات امقم الث و(. 4
 -5ونو مجمــت م ــاركة من مــات املتم ـ املــدين و سهــا مــن املالسســات الورنيــة مقــو ا نســان
عـ ــن رري ـ ـ ذـ ــلقة حقـ ــو ا نسـ ــان التااعـ ــة لعسـ ــعية التن يذيـ ــة ،ويلـ ــجل اتنسـ ــي م ـ ـ وحملارة العـ ــد
معه ــا ا ــدعم ال ري ـ القي ــري لل ــارا واي ل ــد
ومس ــاعدة م ــن وحملارة ا ارشي ــة .وح ي ــت العمعي ــة
مقت ،م وضية األمم املتحدة السامية مقو ا نسان (م وضية حقو ا نسان .
 -6واس ــتقيت املععوم ــات املتععق ــة اتااع ــة التوت ــيات املقدم ــة ـ ـ شول ــة ا اـ ـ األوىل م ــن
ا س ــتعرا ال ــدوري ال ــام اواس ــية ن ــاه رت ــد التوت ــيات( 5ال ــذي وض ــعتو ا ــارا واي اس ــاعدة
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م وض ــية حق ــو ا نس ــان ويتمثـ ـ أداة لقاوني ــة م توح ــة تس ــمح اتن ــيم املععوم ــات وا رـ ـ ا
ععيها .ويستند هذا الن اه ىل منصة ت ارك فيها من مات املتم املدين.

ثالثاة -التطر ررورات لر رري اإلنر ررار التش ر رريعي والم سسر رري ل ماير ررة حقر رروق اإلنس ر ران
وتعزيزها
ألف -الت سينات المدخلة على اإلنار التشرريعي الروننيا القروانيم والقررارات المعتمردة
بيم عامي  2011و 2015لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها ،وهي كما يلي:
 -7الق ــانون رب ــم  11/4083الـ ــذي أن ــش ارن ــام مسـ ــاعدة ال ــهود وال ــحايا و ـ ــايتهم
ا شـرا ات ا ناعيــةل والقــانون ربــم  11/4313الــذي يتععـ ا ــمان مي انيــة لـربام الصــحة ا واايــة
وا م ـ ـ ــداد اعـ ـ ـ ـواحمله ال ـ ـ ــو دة املقدم ـ ـ ــة م ـ ـ ــن وحملارة الص ـ ـ ــحة العام ـ ـ ــة والرعاي ـ ـ ــة ا شتماعي ـ ـ ــةل والق ـ ـ ــانون
ربــم  11/4429الــذي تــدر  4ت ـرين األو /أكتــوار  2011ويتعع ـ اتســوية أوضــاا املهــاشرين
وس ـ نيــا تيلي ـ القــانون ربــم 12/4686ل
األشانــ ،ــس املسـ مج
ـملعط ،والقــانون املع ـ هد لــو الــذي مج
والقــانون ربــم  12/4684الــذي أعع ــن يــوه  12نيســان/أاري يومــا ورني ــا ملقافحــة ســرران الث ــدي
امللقــرل والقــانون ربــم  12/4744الــذي يــدر التحصــط
ويهــدة ىل حمليــادة الــوع اشكيــة الق ــو مج
املوس ـ ـ ا ـ ــشن التحصـ ــطل والقـ ــانون
مـ ــن فـ ــسوك الـ ــوره امعيم ـ ـ الل ـ ــري ارنـ ــام وحملارة الصـ ــحة مج
رب ــم  12/4758الـ ــذي أن ـ ــش الصـ ــندو الـ ــورر ل س ــتثمار العـ ــاه والتنميـ ــة وتـ ــندو ا متيـ ــاحمل
التعع ـ ـ ــيم واللح ـ ـ ــمل والق ـ ـ ــانون ال ـ ـ ــام رب ـ ـ ــم  12/4788ملقافح ـ ـ ــة ا ش ـ ـ ــار االل ـ ـ ــرل والق ـ ـ ــانون
املالسس ـ ـ ـ ــات التععيمي ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ــة وا ات ـ ـ ـ ــةل والق ـ ـ ـ ــانون
رب ـ ـ ـ ــم  12/4633ملقافح ـ ـ ـ ــة التح ـ ـ ـ ــر
ربــم  12/4614الــذي يعـ مجـد املــادتط  236و 309مــن القــانون ربــم  97/1160ال ـوارد بــانون
العقوا ــات ويرمـ ـ ىل موا م ــة تص ــنيو التع ــذي ،وا ت ــا القس ــري مـ ـ املع ــايس الدولي ــةل والق ــانون
رب ــم  12/4616ال ــذي يرمـ ـ ىل وضـ ـ باعم ــة ااألم ــاكن يات األولوي ــة لتمق ــط األذ ــخال يوي
ا عابـ ــة اللدنيـ ــة أو امركيـ ــة مـ ــن الوتـ ــو ليهـ ــال والقـ ــانون ربـ ــم  13/5136الـ ــذي يتعع ـ ـ اـ ــالتععيم
ال ــام ل والقــانون ربــم  13/4962الــذي يــنه ععــا تقــدإ حـواف ىل أتــحاب العمـ لت ــمليعهم
ععــا توفيــو األذــخال يوي ا عابــة القيــاا ا ــالل والقــانون ربــم  13/4934الــذي يتعع ـ
اوت ــو األذ ــخال يوي ا عاب ــة ىل اللي ــة املادي ــةل والق ــانون رب ــم  14/5189ال ــذي يوعـ ـ ه اتق ــدإ
مععومات عن استخداه املـوارد العامـة لتسـديد األشـور و سهـا مـن امللـالس املدفوعـة لعمـوف ط املـدنيط
رهوري ــة ا ــارا وايل والق ــانون رب ــم  14/5347ال ــذي ي ــنه عع ــا حري ــة وت ــو املاذ ــحط م ــن
الســقان األتــعيط ىل الرتلــة الثالثــة مــن الوفــاعو املعتمــدة ا امعــات العامــة أو ا اتــةل والقــانون
ربـ ــم  15/5419الـ ــذي يع ـ ـ هد املـ ــادتط  17و 20مـ ــن القـ ــانون ربـ ــم  92/1الـ ــذي يصـ ــعح ش عيـ ــا
القــانون املــدين (لرف ـ ســن املوافقــة ععــا ال ـ وا ل واملرســوه ربــم  12/8309الــذي يعتمــد السياســة
الورني ــة ملن ـ ا ش ــار االل ــر ومقافحت ــول واملرس ــوه رب ــم  13/10747ال ــذي يعتم ــد ا ي ــة الورني ــة
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مق ــو ا نس ــانل واملرس ــوه رب ــم  13/11324ال ــذي يع ـ مجـد ا ــق ش عـ ـ معحـ ـ ا ي ــة الورني ــة
مق ــو ا نس ــان املعتم ــدة اوش ــ ،املرس ــوه رب ــم 13/10747ل واملرس ــوه رب ــم  15/3891ال ــذي
يتعع ـ اــالعواعح امليلقــة ععــا بــانون مقانيــة وتــو يوي ا عابــةل واملرســوه ربــم  14/2837الــذي
ي ــن م الق ــانون رب ــم  13/5136املتععـ ـ ا ــالتععيم ال ــام ل والق ــانون رب ــم  15/5446لعسياس ــات
العامة املتععقة االنسا الري يات.

باء -إنشاء أو تدعيم الم سسات المعنية بتعزيز حقوق اإلنسان
 -8بـ ــانون العقـ ــات ربـ ــم  11/4251املن ـ ــا لألمانـ ــة الورنيـ ــة لعسياسـ ــات العقويـ ــةل والقـ ــانون
ربــم  11/4288املتععـ اايليــة الورنيــة ملنـ التعــذي ،و ــسه مــن ضــروب املعامعــة أو العقواــة القاســية
أو ال نســانية أو املهينــةل والقــانون ربــم  11/4423املتعع ـ اتن ــيم النيااــة العامــة لعــدفاال والق ـانون
رب ـ ــم  12/4720املن ـ ــا لألمان ـ ــة الورني ـ ــة مق ـ ــو ا نس ـ ــان ا ات ـ ــة ااألذ ـ ــخال يوي ا عاب ـ ــةل
والقــانون ربــم  12/4675الرام ـ ىل يويـ أمانــة ذــالون امل ـرأة ىل وحملارةل والقــانون ربــم 13/4989
املن ـا لألمانـة الورنيـة لتقنولوشيــا املععومـات وا تصـا تل والقــانون ربـم  13/5115املن ـا لـوحملارة
العم ـ ـ والعمالـ ــة وال ـ ــمان ا شتمـ ــاع ل واملرسـ ــوه ربـ ــم  10/5619املن ـ ــا لعملنـ ــة امل ـ ــاكة اـ ــط
الوك ــا ت املقع ــة اكن ــا ذ ــلقة لعمواب ـ ـ ال ــي تني ــوي عع ــا أكي ــة تار ي ــة ووشداني ــة االنس ــلة ىل
رهوري ــة ا ــارا وايل واملرس ــوه رب ــم  11/7101الرامـ ـ ىل تعي ــط فريـ ـ ور ــر لعتحقيـ ـ ح ــا ت
األذــخال ازتملـ ين واملخت ــط واملعــدومط ــار الق ــا واللحــم عــنهم ويديــد هــويتهمل واملرســوه
رب ــم  12/10144املن ــا لألمان ــة الورني ــة ملقافح ــة ال س ــادل واملرس ــوه رب ــم  12/10449املتععـ ـ
اكعــادة تن ــيم العملنــة امل ــاكة اــط املالسســات املقع ــة اتيلي ـ األحقــاه الق ــاعية الدوليــةل واملرســوه
ربم  13/262املن ـا لألمانـة الورنيـة لع ـلابل واملرسـوه ربـم  13/10514املتععـ اتن ـيم القـانون
ربــم  12/4720املن ــا لألمانــة الورنيــة مقــو ا نســان ا اتــة ااألذــخال يوي ا عابــة وأي ــا
لعمملعس الورر مقو األذخال يوي ا عابة(. 6

رابعاة -الوضع العاا ل قوق اإلنسان
ألف -الصكوك الدولية
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 -9ينــدر العم ـ الــدروب الرام ـ ىل درا املعاهــدات الرعيســية مقــو ا نســان ،العامليــة منهــا
وا بعيميــة ،الت ـريعات الورنيــة ضــمن سياســة حقوميــة تتواف ـ م ـ السياســة ا ارشيــة للــارا واي
وتســعا ىل دعــم تع ي ـ و ايــة حقــو ا نســان ععــا الصــعيد الــدو  .ولثعــت أحــدو التيــورات
هذا السيا فيما يع :
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(أ
الل اتل

توبيـ ـ ـ  :الربوتوك ـ ــو ا تي ـ ــاري ت ابي ـ ــة حق ـ ــو الي ـ ـ ـ املتعع ـ ـ ـ ا ـ ــكشرا تق ـ ــدإ

(ب بي ــد ن ــر الق ــونقرك ال ــورر :تع ــدي امل ــادة  20م ــن ات ابي ــة الق ــا عع ــا ريـ ـ
أذــقا التميي ـ ض ــد امل ـرأةل وم ــروا ب ــانون ا ــشن تن ي ــذ ن ــاه روم ــا األساس ـ لعمحقم ــة ا ناعي ــة
الدوليةل وتعدي املادة  8من ا ت ابية الدولية لعق ا ععا ري أذقا التميي العنصريل
اعتم ــاد القـ ـوانط التالي ــة :الق ــانون رب ــم  12/4819املصـ ـ هد عع ــا ات ابي ــة من م ــة
(
العمـ ـ الدولي ــة ا ــشن العم ــا املنـ ـ ليط( 2011 ،رب ــم  189ل والق ــانون رب ــم ِ 12/4564
املعتم ــد
ت ابي ــة ـ ـ ح ــا ت انع ــداه ا نس ــيةل والق ــانون رب ــم ِ 14/5164
املعتم ــد ت ابي ــة األذ ــخال
ع ــد ا نس ــيةل والق ــانون رب ــم ِ 14/5362
املعتم ــد ملعاه ــدة مـ ـراكل لتيس ــس الن ــاي ىل املص ــن ات
املن ورة ل اعدة األذـخال املق ـوفط أو معـاب اللصـر أو يوي عابـات أ ـر بـرا ة امليلوعـاتل
والقانون ربم ِ 15/5398
املعتمد ملعاهدة شارة األسعحة.

باء -التعاون مع اآلليات الدولية

(8

رـار دعواـا الداعمـة املوشهـة
تعقت اارا واي السنوات األ ـسة حمليـارة عـدد مـن ا ـربا
 -10مج
(10
يسمل تش س تقدإ اارا واي لتقاريرها ىل هي ات املعاهدات .
ليهم( . 9و
مج
 -11واالتعــاون مـ م وضــية حقــو ا نســان ،نـو مج ــذت ا يــر التاليــة اــارا واي :ا يــة الورنيــة
ــا حقــو ا نســان ،وا يــة الورنيــة مقــو ا نســان ،و يــة العم ـ الورنيــة مقــو
لعتثقيــو
ــا ت الصــحة
ووضــعت مالذـرات مقــو ا نســان
ا نســان ا اتــة ااألذــخال يوي ا عابــة.
و
والتعع ــيم( 11وازاكم ــة العادل ــة( ، 12وجي ــري وض ـ ـ مالذ ـ ـرات مق ــو األذ ــخال يوي ا عاب ــة(. 13
واـوـذلت شهــود ســلي درا حمــور حقــو ا نســان ا س ـااتيملية الورنيــة لعق ــا ععــا ال قــر،
وأوح ـرحمل تق ــده فيم ــا يتعع ـ اربوتوك ــو العناي ــة اال ــعوب األت ــعية ا ــال اشمان ــة العم ـ ا شتم ــاع ،
ا حقو ا نسان ،واسااتيمليات امد من ال قر.
ودلي التدري ،ععا انا القدرات
 -12و رــار ارنــام التعــاون اــط أورواــا وأمريقــا ال تينيــة  Eurosocial IIووض ـ  ،االتعــاون م ـ
وحملارة العـد  ،اروتوكــو ا ــشن وتــو األذـخال مســعو امريــة ىل العدالــة عـن رريـ ن ــاه التــداو
ووض ـ ــر ا ــشن وتــو األذــخال يوي ا عابــة الن ســية وا شتماعيــة ىل
اال يــديو ( ، 2013و
العدالـة ،ونـو مج ــذ ،االتعـاون مـ النيااــة العامـة لعــدفاا ،إلـوي حاســو دارة أن ــية النيااـة العامــة بصــد
تسملي أكرب عدد قن من الليانات.
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جيم -تعزيز الم سسات

(14

 -13اكذت ذـلقة حقـو ا نسـان التااعـة لعسـعية التن يذيـة امللـادرات التاليـة( : 15وضـ م ـروا
يــة ورنيــة لعســعية التن يذيــة ا ــشن حقــو ا نســان ( ، 2011ووض ـ أو يــة ورنيــة مقــو
ا نس ــان (املرس ــومان رب ــم  10747و 16( 13/11324وتنس ــي تن ي ــذها( . 17ووض ــعت ال ـ ــلقة
ا الصحة والتععيم ( 2012و. 2013
أي ا مالذرات مقو ا نسان
 -14وتن ــر الس ــعية التن يذي ــة حالي ــا م ــروا ب ــانون ن ــا وحملارة لعع ــد وحق ــو ا نس ــان،
وهـو مــا ســيع حمل ا رـار املالسسـ ويــالثر سياسـات امقومــة واسـااتيمليااا الراميـة ىل تع يـ حقــو
ا نســان و ايتهــا ععــا الصــعيد الــورر .و ح يران/يونيــو  2015أشريــت م ــاورات مـ مالسســات
الدولة ومن مات املتم الدو ععا حد سوا ا شن م روا القانون.
 -15و ع ــاه  ،2013أعي ــد تن ــيم العملن ــة امل ــاكة ا ــط الوك ــا ت املقع ــة اتن ي ــذ األحق ــاه
الق ــاعية الدولي ــة فل ــات ياأس ــها مقت ـ ،ناعــ ،رع ــيس ا ــارا واي وتنس ـ أن ــيتها وحملارة الع ــد  .و
ح ــط وكعمج ــت العملن ــة اللدايـ ــة اتن ي ــذ ا ت اب ــات واألحق ــاه الق ـ ــاعية الدولي ــة ،فق ــد أضـ ــيو ىل
مهامها حاليا رتد التوتيات الدولية أي ا.
 -16وبــد ت ــا ت مديري ــة حق ــو ا نس ــان التااع ــة لعمحقم ــة الععي ــا مالذ ـرات ام ـ حماكم ـة
عادلــةل وتص ـنذو هــذه املالذ ـرات املتععقــة االقميــة والنوعيــة ععــا لــو يســمح اــا ر ا ععــا تعــو
املموعــات الســقانية وتقــده مععومــات م صــعة عــن الوتــو ىل بامــة العــد لعمســاعدة تصــميم
السياسات الق اعية وتن يذها.
 -17وانيعق ــت ع ــاه  2015عمعي ــة ا تي ــار املرذ ــحط ل ــق منص ـ ـ أم ــط امل ــا .وناعل ــو.
وا توتمــت مرحعــة اســتدعا املرذــحط وا ســتماا لــيهم رــار شعســات عامــة ،وجيــري وضـ بـواعم
اث ثة مرذحط لق منص.،

دال -الشعوب األصلية

(18

 -18ات ق ــت ال ــعوب األت ــعية ومن ماا ــا ،اس ــاعدة املعه ــد ال ــورر لع ــعوب األت ــعية ،عع ــا
م ــروا اروتوكــو لعت ــاور واملوافقــة امــرة واملســلقة واملســتنسة .ويون ــر حاليــا م ــروا ن ــا أمانــة
ورنية لع عوب األتعية.
 -19وت ـ ذمل من م ــات ال ــعوب األت ــعية ععــا امل ــاركة التنميــة الورني ـة عــن رري ـ أن ــية
مث تن يم راولة مسـتديرة م ـاكة اـط الوكـا ت ممايـة حمميـة ازـير اميـوي ،و ن ـا نـة م ـاكة
اــط الوكــا ت مقعمج ــة اــاألمن القــذاع والتقــذوي ،و ن ــا يــالو ل ــمان اــروحمل ا ماعــات األتــعية
وم ــاركتها جيم ـ ـ ا ــط رااي ــة ت ــايلو الثناعي ــة القومي ــة والربن ــام ال ــورر امل ــاك وي ــم من م ــات
ـ ا نلعاثــات النارــة
ــا
ال ــعوب األتــعية للنــا القــدرات وارنــام األمــم املتحــدة لعتعــاون
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عــن حملالــة القااــات وتــدهورها اللعــدان الناميــة .وي ــم الربنــام الــورر لعتواتـ وال ــعوب األتــعية
املتحدثة اصواا ما موعو  10حميات ياعية تمعية ك ا بعيمط ( 2012و. 2014
 -20واالتعــاون مـ ايــاد تقريــر مصــس ال ــعوب األتــعية ،ن مجمــت مديريــة حقــو ا نســان التااعــة
لعمحقم ــة الععي ــا حعق ــات عمـ ـ تدريلي ــة ا ــشن امـ ـوار ا ــط الثقاف ــات والتعددي ــة الق ــاعية والعدال ــة
ا تـ ـ حية مـ ـ تركيـ ـ عع ــا املس ــاع ا ناعي ــة .ويعمـ ـ املتمـ ـ امل ــدين ومن م ــات ال ــعوب األت ــعية
حاليا ععا اعتماد م ـروا دورة تدريليـة ا ـشن حقـو ال ـعوب األتـعية ل اعـدة املـوف ط الق ـاعيط.
واعتمــدت ازقمــة الععيــا ل ـواعح اراحمليعيــا  100ا ــشن وتــو املست ــع ط ىل العدالــة( ، 19اــن فــيهم
ال عوب األتعية.
 -21ول ــمان حصــو الســقان األتــعيط ععــا تععــيم مناســ ،توــدر املي انيــة امقوميــة العامــة
ازددة التاليـة :تـوفس الن قـات ا راليـة ا اتـة اععمـ املـدارك املعتمـدة
لوحملارة التععيم والثقافة اللنود مج
لععم ـ دا ـ ا ماعــات األتــعية ،وتــوفس الع ـواحمله املدرســية لعت ميــذ املســملعط املــدارك ا اتداعيــة
واألساس ـية واملتوســية ،وتــوفس الع ـواحمله املدرســية لعمععمــط ،ويوي ـ األم ـوا ىل املــدارك امقوميــة
رار التععيم العاه املاين.
 -22وتراش ـ معــد األميــة مــن  51املاعــة عــاه  2002ىل  37.6املاعــة عــاه . 20(2012
م ــدارك
وحبس ــ ،أرب ــاه وحملارة التعع ــيم والثقاف ــة لع ــام  2014و ،2015وس ـ ـ مجمل  1 983ر ـ ـ
ا ماعـ ــات األتـ ــعية وأوحصـ ــيت  512مدرسـ ــة و 57مالسسـ ــة لعتععـ ــيم العـ ــا و 91مرك ـ ـ ا تععيمي ـ ــا
داعم ــا ،وهـ ـ مالسس ــات تقيـ ـ ال ــعوب األت ــعية التس ــعة ع ــر (وتلع ــس نس ــلة تقييته ــا 70.5
املاعة  .ووضـ ارنـام املدرسـة الن ـية الثـاين ( 28 Escuela viva IIنوعـا مـن أنـواا الـدعم التععيمـ
املق ــده االعق ــة ا س ــلانية والعق ــات األت ــعية ىل  15ذ ــعلا أت ــعيا واملـ ـومجحملا عع ــا  318تمع ــا حمعي ــا.
واوش ـ ــ ،ش ـ ــدو أعم ـ ــا التعع ـ ــيم لع ـ ــاة  2018-2013تق ـ ـ مجـرر تق ـ ــدإ اس ـ ــتثمارات كل ـ ــسة لت وي ـ ــد
املالسســات التععيميــة لع ــعوب األتــعية اراف ـ م عمــة( . 21واعتومــد القــانون ربــم  14/5347ا ــشن
حريـة وتــو املاذـحط مــن السـقان األتــعيط ىل الرتلـة الثالثــة مـن الوفــاعو املعتمـدة ا امعــات
العامة أو ا اتة.
(22

 -23وأن ــا املع ــس ال ــورر لعتعع ــيم ا ــال اال ــعوب األت ــعية ب/أ س ــيس 2015
وأوكع ــت لي ــو مهم ــة وضـ ـ السياس ــات التععيمي ــة لع ــعوب األت ــعية .ويق ــده املعه ــد ال ــورر ل ــالون
ال ــعوب األت ــعية م ــنح التعع ــيم الع ــا ىل م ــا يع ــاد  212رالل ــا شامعي ــا م ــن الس ــقان األت ــعيط،
وتق مج النا  9فصو وسر تمعات السقان األتعيط اط عام  2010و.2013
 -24وتعمـ ـ األمان ــة الورني ــة لعثقاف ــة عع ــا تع يـ ـ ثقاف ــة ا ماع ــات األت ــعية م ــن ـ ـ تن ــيم
أن ــية مث ـ عقــد اشتماعــات لعقــادة الــروحيط ،وضــم ثعــط لع ــعوب األتــعية ىل املعــس الثقــا
ال ــورر ،وتن ــيم األعي ــاد التقعيدي ــة وتس ــمليعها ،واملس ــاعدة نقـ ـ املع ــارة التقعيدي ــة ،ون ــر مـ ـواد
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ـ ـ ة ـ ـواراين،

ُسعي ــة اصـ ـرية تتن ــاو مواض ــي ال ــعوب األت ــعية ،وتن ــيم ورذ ــات ع ــادة نتـ ـا
و ن ا مواب لتن يم ا حت ا ت(. 23
 -25وا ـ ـ ـ ــط ع ـ ـ ـ ــام  2010و ،2014ومنِح ـ ـ ـ ــت ا ماع ـ ـ ـ ــات األت ـ ـ ـ ــعية ت ـ ـ ـ ــقوك معقي ـ ـ ـ ــة مل ـ ـ ـ ــا
موعــو  283 996هقتــارا .ويوشــد لــد املعهــد الــورر ل ــالون ال ــعوب األتــعية ســمل مج ا ــشن
ا ماع ــات األت ــعية يت ــمن ـ ـراعر س ــاتعية وشقرافي ــة مرشعي ــة لعممتعق ــات القاعم ــة .و ح ــط
توشد لية ورنية حم مجـددة لعمياللـة ااألراضـ  ،قـن لعملماعـات األتـعية تقـدإ املياللـات وال ـقاو
ىل املعهــد الــورر ،الــذي ينس ـ  ،اوشــ ،املــادة  32مــن القــانون ربــم  ، 24(81/904م ـ ــسه مــن
املالسسات امقومية ل ستملااة هلذه املياللات.
 -26وتــدرك الســعية الت ـريعية م ــروا بــانون ملعابلــة املتــوررط ش ـراعم تســتهدة املمتعقــات
التااعة لعملماعات األتعية أو املخصصة بامتها ،ويلجل كيريقة ل مان اية أراضيها.
 -27وت ــم ال ـربام ا شتماعي ــة لعحص ــو عع ــا الس ــقن م ــا يع ـ ( :أ وض ـ ا ـرام لع ــعوب
تعــو حماف ــات بعيم ـ اــارا واي (ح ـ
األتــعية جيــري رارهــا انــا  383مســقنا لتوحمليعهــا
عـ ـ ـ ــاه  2012ل و(ب تقـ ـ ـ ــدإ  459عانـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــاه  2012و 602عانـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــاه 2014
ر ــار املس ــتو  4لص ــندو ا س ــقان ال ــورر اق ــر ان ــا اي ــوت لع ــعوب األت ــعيةل و( و ــاحمل
م ــروا ت ـ تــااي الــذي وذــيمجد رــاره ،اتمويـ مــن الصــط 300 ،مســقن ا بعــيم ال ــرب
عاه .2014
 -28ونـو مج ــذت هــذه األحقــاه الق ــاعية الصــادرة عــن حمقمــة اللعــدان األمريقيــة مقــو ا نســان:
( 1املتم ـ األتــع ساوهوماياكســا :نوقعــت معقيــة أراض ـ األشــداد امليالــ ،ــا ىل ســقان هــذا
املتم ـ األتــع اوشــ ،القــانون ربــم  ،14/5194ورف ــت ازقمــة الععيــا م ـرتط اليعــون املقدمــة
ا ــشن مــد دســتورية هــذا القــانونل و( 2املتمـ األتــع يــاكي أكســا :جيــري حاليــا تــيا ة تــجل
ن ــا رريـ ـ فـ ـ ع ــده وش ــود مع ــرب ىل ه ــذه األراض ـ ـ ل
ل ـ ـرا أرا اديع ــة يت ــمن امـ ـ
و( 3املتم األتع ت ـاكموك كاسـيجل :تـ ا الدولـة تت ـاو مـ أتـحاب املـ ارا امليالـ ،ـا
اق ــر ل ــاه تـ ـ قة ل ـ ـرا عق ــار ت ــد مس ــاحة  7 701هقت ــارال وتلع ــس م ــوا املس ــاحة امليال ــ،
ا  12 200هقتار.

هاء -المهاجرون والالجئون

(25

 -29اعتمــدت الســعية الت ـريعية القــانون ربــم  12/4815الــذي اوشلــو أن ــا الصــندو الــداعم
ل ش ط والقـانون ربـم  12/4457املتععـ ااملن ـ ت اللالقـة الصـقر والصـقسة واملتوسـية الـذي يـدر
ف ــة امل ـوارن اللــارا واي املهــاشر ويــنه ععــا ن ــا وكالــة وحملارة لعمن ـ ت اللالقــة الصــقر والصــقسة
واملتوسية دا وحملارة الصناعة والتملارة اقر لرير ا شرا ات ال رورية.
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عـاه  2014سياسـة شديـدة لعهملـرة تـيقت ععـا أسـاك ت ـاوري
املقرر أن توعر
 -30ومن مج
ومتعــدد القياعــات ا ــاركة  43مالسســة مــن مالسســات ســعيات امقــم الــث و و ثعــط ملن مــات
املتمـ املــدين ،ويلــجل رــار امل ــروا الرامـ ىل تع يـ ن ــاه اــارا واي دارة املهــاشرين .و رــار
الربنـ ــام الرام ـ ـ ىل تسـ ــوية وض ـ ـ املهـ ــاشرين (القـ ــانون ربـ ــم  98/3565ت ـ ــا السـ ــو ا نوايـ ــة
امل ـ ــاكة ا ـ ــشن ا بامـ ــة  ،و صصـ ــت ،االتنسـ ــي م ـ ـ بنصـ ــعية الرباحملي ـ ـ  ،سـ ــلعة أيـ ــاه لتسـ ــوية وض ـ ـ
املهــاشرين اســتعم هلــا  2 000مهــاشر ،مع مهــم مــن الرباحمليـ  ،تـرا يه بامــة .و و صصــت ث ثــة
عاه  2015وسعمجم هلا  960تر يصا ملوارنط اراحمليعيط.
أياه أ ر
 -31ومن ــذ ع ــاه  ،2013تن ــذ العملن ــة الورني ــة ل ش ــط ،ا ــدعم م ــن م وض ــية األم ــم املتح ــدة
الس ــامية ل ــالون ال ش ــط ،ي ــة عمـ ـ م ــاكة لتع يـ ـ لي ــات اي ــة متعمسـ ـ العمل ــو وال ش ــط
واألذ ـ ــخال ع ـ ــد ا نس ـ ــية ا ـ ــارا واي .وت ـ ــا ت وحملارة الع ـ ــد اروتوك ـ ــو لألشان ـ ــ ،املس ـ ــعواة
حريتهم(. 26

واو -ال د مم الفقر

(27

 -32تراش مسـتو ال قـر رـا لععـاه الثـامن ععـا التـوا واعقـت نسـلتو  22.6املاعـة .ويلعـس
مســتو ال ق ــر امل ــدب  10.5املاعــة (كم ــا ع ــاه  ، 2013وه ـ نســلة منخ ــة ش ـدا مقارن ــة
ــ
اس ــتواه ـ ـ ال ــاة م ــن ع ــاه  1997ىل ع ــاه  2011ال ــذي اع ــس  19املاع ــة .و ث ـ ـ
مستو ال قر املدب ىل  9.4املاعة حبعو عاه  2015هدة امقومة الرعيس .
 -33وأععنــت الســعية التن يذيــة أن امــد مــن ال ق ـر ي ــق أولويــة ا ش ـرا ات امقوميــة(. 28
وبــد اعتمــدت ا يــة ا إلاعيــة الورنيــة لعــاه  29(2030الــي تنس ـ أعمــا تعــو بياعــات الســعية
التن يذية و تعو مسـتويات امقـم واملتمـ املـدين والقيـاا ا ـال ،وتعتمـد امـد مـن ال قـر والتنميـة
ا شتماعي ــة ض ــمن ي ــوال عمعه ــا ا س ـااتيملية .وب ــد ش ــرت موا م ــة املي اني ــة امقومي ــة العام ــة م ـ
ا يــة ا إلاعيــة الورنيــة لعــاه  2030مــن ـ موا مــة انــود املي انيــة مـ يــوال العمـ ا سـااتيملية
عن رري وض مي انية باعمة ععا النتاع  ،ويلجل م مراعاة املي انية العامة لعاه .2016
 -34ويســعا ارنــام اــذر ال ــرل ( Sembrando Oportunidadesالرام ـ ىل امــد مــن ال قــر
ىل حمليــادة د ـ األســر ال ــعي ة ويســط وت ـوهلا ىل ا ــدمات ا شتماعيــة مــن ـ تنســي عم ـ 18
مالسســة عــن رري ـ أمانــة التخيــير التقــر املعنيــة االتنميــة ا بتصــادية وا شتماعيــة .ويقـ مجـر الربنــام
ا ــرورة ت ــوفس ف ــرل العمـ ـ ملقافح ــة ال ق ــر ،وي ــم ان ــا مس ــاكن مـ ـ ودة اامل ــا الص ــا لع ــرب،
وت ــوفس القهرا ــا  ،و ن ــا ذ ــلقة ررب ــات ،ويس ــط ــدمات الرعاي ــة الص ــحية األساس ــية ،وت ــوفس
التعع ــيم ا ات ــداع  ،ووضـ ـ اـ ـرام ا ــدة ىل م ــنح ا ــد ت عان ــة لألس ــر ومعاذ ــات لقل ــار الس ــن،
ويستند يقي يلجل ىل الربام ا شتماعية امقومية األ ر .
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 -35ويســمح أ ـ الاكي ـ الــدبي اتحديــد املســت يدين مــن ا ـرام الرعايــة ا شتماعيــة امقوميــة
يديـ ـدا س ــعيما م ــن ـ ـ تص ــني هم ىل ف ــات تع ــاين م ــن فق ــر م ــدب و ف ــات تع ــاين م ــن فق ــر
متوسر و ف ات تعاين من ال قر لقنهـا مهـددة اـالوبوا فيـو مـن أشـ ام ـال ععـا التواتـ مـ
ال قـ ـرا والس ــقان املست ــع ط .وألو م ــرة يت ــاا ،م ــن ـ ـ مع ــات الرعاي ــة ا شتماعي ــة ،ن ــاه
م ــاك اــط املالسســات يت ــمن مععومــات م صــعة عــن األســر املعـوحملة شـدا وال ــعي ة .وبــد وحــددت،
ح ب/أ سيس  150 000 ،2015أسرة هذا السيا .
امللســر ل ـرا املنتوشــات ال راعيــة مــن أســر م ارعــة( 30ىل تع ي ـ ا بتصــاد
 -36ويهــدة الن ــاه مج
الري ـ وض ــمان امـ ـ الق ــذا م ــن ـ ـ تن ــيم القي ــاا و تاح ــة الوت ــو ىل األسـ ـوا ويس ــط
نوعية حياة السقان .وي ـمل هـذا الن ـاه أي ـا ععـا مقننـة القيـاا ويديثـو مـن أشـ اعتمـاد حملراعـة
دبيق ــة ويس ــط ا نتاشيـ ــة .و ع ــاه  ،2015ب ــدمت مسـ ــاعدة تقني ــة ىل  108 476م ــن تـ ــقار
امل ارعط.
ووسـ ــعت ا ـ ـرام الرعايـ ــة ا شتماعيـ ــة التااعـ ــة ألمانـ ــة العم ـ ـ ا شتمـ ــاع تقييتهـ ــا اصـ ــورة
-37
مج
منهملي ــة .و ب/أ س ــيس  ،2015اس ــت ادت  111 864أس ــرة مالل ــة م ــن  559 320ع ـ ـوا
م ـ ــن ارن ـ ــام تيقوا ـ ــورا( 31لعمس ـ ــتحقات امل ـ ــرورة ،ومثع ـ ــت النس ـ ــا را ـ ــات األس ـ ــر  76املاع ـ ــة
م ـ ــن امل ـ ــمولط ـ ــا .واذ ـ ــا ارن ـ ــام تيقوه ـ ــا( 32املع ـ ــر اابتن ـ ــا مس ـ ــاكن ح ـ ـ ـرية  608عق ـ ــارا
ووبمجـ  60املاعــة مــن مــوا العقــود مـ نســا
ل اعــدة  17 964أســرة حـ ح يران/يونيــو 2015ل
و
راات أسر .وحـ نيسـان/أاري  ،2015ب مجـده ارنـام تنونـديرا( 33لإلدمـا ا بتصـادي الـذي ي ـمل
األســر ععــا توليــد الــد  ،و ســيما تعــجل املقــادرة لربنــام تيقواــورا ،املســاعدة ملــا يعــاد 1 778
أسـ ـ ــرة .و عـ ـ ــاه  ،2014اسـ ـ ــتوخده ارنـ ـ ــام التقـ ـ ــارب اهليقع ـ ـ ـ التـ ـ ــاا لصـ ـ ــندو تواف ـ ـ ـ هياك ـ ـ ـ
الس ــو ا نواي ــة امل ــاكة( 34م ــن أش ـ ـ ت ــوفس امل ــا الص ــا لع ــرب ومراف ـ ـ ا ت ــحاا األساس ــية
ملـا يعـاد  1 116أسـرة .ويهـدة م ـروا مسكــا واحملو ىل تـوفس مقـان وهيقـ لسـو تسـمح اــدعم
ابتص ــاد  5 000أس ــرة منتملـ ــة حماف ــة كـ ــا واحملو .و ع ــاه  ،2014اسـ ــتياا ارن ــام ارواـ ــاييس
الثــاين (الــذي ولــو مصــرة التنميــة لعلعــدان األمريقيــة تن يــذ  60م ــروعا حمـ مجـددا و 24يــة ذــامعة
لعتنميــة ا شتماعيــة و 4م ــاري لتحســط الــدواعر تن يــذا كــام  ،وهــو مــا اســت ادت منــو 18 804
أســرة تتــشلو مــن  75 216فــردا  59داعــرة الــارا واي .ومنــذ أيار/مــايو  ،2015يســت يد 143 816
ذخصا  250اعدة من معا كلار السن الذين يعانون من ال قر املدب .
 -38ويت ــمن ارنــام اــذر ال ــرل ش ـ ا اتــا االســقان األتــعيط يســمح اتقــدإ ا ــدمات
ا شتماعيــة املنســقة منــار يات أولويــة تعــيل فيهــا املتمعــات األتــعية .ووفمجــر ارنــام تيقواــورا
التقيي ـ ــة لع ـ ــعوب األت ـ ــعية واس ـ ــت ادت من ـ ــو  7760أس ـ ــرة م ـ ــن أس ـ ــر الس ـ ــقان األت ـ ــعيط (حـ ـ ـ
ب/أ سـ ــيس  2015وكـ ــذا  11 264ر ـ ـ ومراهقـ ــا مـ ــن السـ ــقان األتـ ــعيط (ح ـ ـ نيسـ ــان/
أاريـ  . 2015وأرع ـ ارنــام تينونــديرا م ــروعا نتــا العس ـ ي ــم  39أســرة منتميــة ىل تمـ
ميستو ر األتع املقـيم منيقـة ذـاكو الـارا واي ،ويهـدة ىل لقينهـا مـن توليـد د ـ مسـتداه.
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وي ــدعم ارن ــام مس ــاعدة الص ــيادين ا ــارا واي ك ــذلجل أس ــر الس ــقان األت ــعيط اكعان ــات ـ ـ
موس ــم ح ــر الص ــيد .و ع ــاه  ،2014اس ــت اد م ــا موع ــو  1 553أس ــرة منتمي ــة ىل  14تم ـ
حمع ـ أتــع مــن م ــاري ين ــذها ارنــام ارواــاييس الثــاين .و عــاه  ،2015انتوـ ا مل ـ مــن ارنــام
وس ـعمجم ىل املعهــد الــورر ل ــالون ال ــعوب األتــعية اقــر عــادة تــورط س ـقان أتــعيط
تيقوهــا و
منار ح رية.
ـمل ارنــام تيقواــورا تــوفس األ ذيــة والرعايــة الصــحية والتععــيم لألر ــا وامل ـراهقط .و
 -39وي ـ مج
نيسان/أاري  ،2015اعـس عـدد األر ـا واملـراهقط املسـت يدين مـن هـذا الربنـام  250 876ر ـ
ومراهق ــا م ــن م ــوا  554 970مس ــت يدا .و ب/أ س ــيس  ،2015وفمجــر الربن ــام امماي ــة مل ــا
يعــاد  10 046ذخصــا معوبــا وكــذا لألســر الــي تنتم ـ ىل ال ــعوب األتــعية وترعــا فــردا معوبــا.
ويعي ارنام تيقوها األولوية عند توحملي القي األرضية ىل األسر الي ت م فردا معوبا.
 -40وي ــم عم ـ أمانــة اللي ــة تــيا ة يــر ورنيــة لعتنميــة ا شتماعيــة وا بتصــادية مــن أش ـ
ضمان استخداه املوارد اليليعية استخداما مستداما ويسط نوعية امياة.

زاي -منع التعذيب

(35

 -41وا ه القـانون ربــم  12/4614تعريــو ا ت ـا القســري والتعــذي ،اوشـ ،القــانون ا نــاع
م ات ابية مناه ة التعـذي ،و ـسه مـن ضـروب املعامعـة أو العقواـة القاسـية أو ال نسـانية أو املهينـة.
و األحق ـ ــاه الق ـ ــاعية ال حق ـ ــة ،ب ـ ــت ازقم ـ ــة الععي ـ ــا اع ـ ــده س ـ ــقوال وتق ـ ــاده املتااع ـ ــة ا ناعي ـ ــة
وا ش ـ ـرا ات ا ناعيـ ــة املتععقـ ــة حب ـ ــا ت التعـ ــذي ،س ـ ـوا تعـ ــجل ال ـ ــي ارتقلـ ــت ف ـ ـ الديقتاتوري ـ ــة
( 1989-1954أو ف الد قرارية امالية.
 -42وت ـ ــم النيااـ ــة العامـ ــة مديريـ ــة مقـ ــو ا نسـ ــان ووحـ ــدة متخصصـ ــة( 36ش ـ ـراعم حقـ ــو
ا نسان تن رد اا تصال الن ر هذا النوا مـن ا ـراعم( . 37وت ـيع النيااـة العامـة الـي هلـا مي انيـة
مســتقعة اشن ــية لتيســس وتــو األذــخال املســعواة ح ـريتهم ىل العدالــة و ــايتهم ،وشــدر ا ذــارة
ىل أن لعنيااـ ــة شهـ ــاحملا يرتـ ــد فـ ــروة ومعامعـ ــة ازتمل ـ ـ ين السـ ــملون وأمـ ــاكن ا حتملـ ــاحمل .وكعمجمـ ــا
فهــرت أمــارات التعــذي ،ععــا ذــخه مــا تــودا ذــقو وتســمل الق ــية حـ قــن التحقيـ فيهــا
ععا لو سعيم.
 -43و ر ــار ارن ــام وحملارة الدا عي ــة الرامـ ـ ىل تيليـ ـ املع ــايس الدولي ــة مق ــو ا نس ــان فيم ــا
يتعع ـ ـ اعم ـ ـ ال ـ ــررة ،وا ـ ــدعم مـ ــن ت ـ ــندو التربع ـ ــات لعملنـ ــة ال رعي ـ ــة ملن ـ ـ التع ـ ــذي ،،وض ـ ــعت
(38
ـمل وحملارة الدا عيـة ععـا
الوحملارة  2 000سمل مج لإلل اه اتسـملي ازتملـ ين
ـافر ال ـررة  .وت مج
تن ــيم دورات تدريليــة لوحــدات النخلــة التااعــة لع ــررة الورنيــة وترك ـ ععــا اح ـااه حقــو ا نســان
عنــد اســتخداه القــوة وا عتقــا وا حتملــاحمل والتحقي ـ  .وتوشــد اروتوكــو ت شراعيــة عديــدة ت ــم
اروتوكــو ا ــشن عمعيــات ا ـ الواســعة النيــا و ــر ا ــشن تــد ال ــررة الن اعــات املنلثقــة
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ع ــن حملرا ازات ــي أو رذ ــها أو رعه ــا .واالتع ــاون م ـ النياا ــة العام ــة ،ووض ــعت ي ــة عم ـ م ــاكة
ملعا ــة مســشلة احــت املمتعقــات اصــورة ــس بانونيــة .واعتومــد دليـ اســتخداه القــوة .ون مجمــت وحملارة
ــا حقــو
الدا عيــة والعملنــة الدوليــة لعهـ األ ــر ،لععــاه الســادك ععــا التـوا  ،دورة تدريليــة
ا نســان ل اعــدة رشــا ال ــررة وكلــار مــوف ال ــررة .وي ــيع ايــاد أمــم أمريقــا ا نوايــة حاليــا
اشعما تتعع اعايس حقو ا نسان وااستخداه القوة عند التصدي لعم اهرات وا شار االل ر.
 -44ولـوحملارة العــد دارة لرتــد الســملون واروتوكــو ا ــشن ا شـرا ات املتخــذة عنــد ا اـ عــن
ادعا ات انتهاك حقو ا نسان لألذـخال املسـعواة حـريتهم واروتوكـو ا ـشن ا اـ عـن أعمـا
التعذي. 39(،
 -45ونــه القــانون ربــم  11/4288ععــا ن ــا ايليــة الورنيــة ملنـ التعــذي ،و ــسه مــن ضــروب
املعامعـ ــة أو العقواـ ــة القاسـ ــية أو ال نسـ ــانية أو املهينـ ــة .واض ـ ـيوع  ،رـ ــار ا يـ ــة الورنيـ ــة مقـ ــو
ا نسـان ،اشن ــية ن ــا هــذه ايليــة الــي ااذـرت عمعهــا عــاه  ،2013وهـ أو ليــة مــن نوعهــا
ت تق وفقا ملعايس الربوتوكو ا تياري ت ابية مناه ة التعذي ،املنيقة.

حاء -االستراتيجية الوننية للسالمة العامة
 -46تعتــرب ا س ـااتيملية الورني ــة لعس ـ مة العام ــة أو اس ـااتيملية نوعهــا تعتم ــد أمل ــا ذ ــام
يرتق ـ ععــا حقــو ا نســانل وبــد وضــعت ا ـ م ــاركة متعــددة القياعــات ملختعــو الوكــا ت
امقوميــة ومن مــات املتم ـ املــدين .وأعييــت األولويــة ،تن يــذ ا س ـااتيملية املقــرر عــاه ،2015
ىل ارن ــام تقيي ــو عمـ ـ ال ــررة مـ ـ مع ــايس حق ــو ا نس ــان ،لتص ــلح مس ــاع حق ــو ا نس ــان
اذلجل مقونا أساسيا السياسة العامة.
 -47وت ــم النيااــة العامــة وحــدة متخصصــة التصــدي لعمل ـراعم املرتقلــة ضــد الس ـ مة املدنيــة
والتعـ ــايل مـ ــن أش ـ ـ يسـ ــط س ـ ـ مة امل ـ ـوارنط واملسـ ــاعدة ضـ ــمان تن ـ ــيم األحـ ــداو الرياضـ ــية
واملهرشانات و سها من الت اهرات ععا لو سعس.

ناء -نظاا السجون

(40

 -48أوشــري ا حصــا الــورر الثــاين لعســملون رــار ا ت ـ ا ال ــام لن ــاه الســملون الــذي
ت يع او وحملارة العـد لقـ ت ـ ععيهـا رااعـا نسـانيا( ، 41وهـو مـا سيسـمح اتحديـد السياسـات
ـ ــا السياسـ ــات ا ناعي ـ ــة ومن ـ ـ ا ـ ـراعم و عـ ــادة دم ـ ــا األذـ ــخال املس ـ ــعواة ح ـ ـريتهم
العامـ ــة
املتم .
 -49و رــار عــادة تن ــيم وحملارة العــد عــاه  ،2014أن ــا مقتــ ،ناعــ ،ال ـوحملير املقعــو
االسياس ــات ا ناعي ــة ــدة وضـ ـ ت ــدااس واسـ ـااتيمليات ملنـ ـ ا ـ ـراعم و ع ــادة ا دم ــا وسياس ــات
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الس ــملون وب ــا األح ــداو ا ن ــاع والعدال ــة ا ت ـ حية .وي ــرة املقت ــ ،عع ــا مرك ـ الدراس ــات
املتععق ــة االس ــملون ال ــذي يت ــيح ت ــدريلا أولي ــا وت ــدعيميا م ـراك الس ــملون ر ــار مس ــارهم امله ــر
ا ا دمة املدنية.
 -50ويوســتخده التيليـ اماســو تيقــوة لتســملي األذــخال املســعواة حـريتهم وامصــو ععــا
ووض ــعت مل ــاد توشيهي ــة دا عي ـ ـة دارة الس ــملون فيم ــا يتعع ـ ـ ا ــروة
مععوم ــات ني ــة ا ــشأم .و
املعي ــة ،وأد عــت يســينات ععــا الســملون ا بعيميــة كونســيلثيون وميســيونيس وكوروني ـ أفييــدو
ومرك ـ ـ يتو ـ ـوا ع ــادة ا دم ــا  .كم ــا ووض ـ ـ اروتوك ــو ا ــشن معامع ــة ازتمل ـ ـ ين ال ــع ا معامع ــة
سعيمة .واعتمدت ايابات لتسملي د و األذخال املسعواة حريتهم ىل السملن.
 -51وتق ـ العملنــة امل ــاكة اــط الوكــا ت املعنيــة ا يــارة ورتــد مراك ـ عــادة دمــا األحــداو
ا نــاة أن يعم ـ ن ــاه األحــداو ا نــاع ععــا لــو ســعس ،وتقــده مقاحــات وتتخــذ تــدااس ل ــمان
احااه حقو املراهقط االقام (. 42

ياء -نظاا العدالة

(43

 -52وض ــعت الس ـعية الق ــاعية ر ــار شهوده ــا الرامي ــة ىل ض ــمان ذ ـ افية املالسس ــات ن ــاه
مالذ ـرات ا ــشن ا دارة واألدا وا حصــا يهــدة ىل تــوفس تصــنيو م ص ـ بــدر ا مقــان وتوليــد
ايانات موثو ا كاي القرارات والتخيير لعحا ت ازتمعة.
 -53وت ـ ــهد هـ ــذه التيـ ــورات ععـ ــا التقـ ــده القلـ ــس الـ ــذي أح ـ ـرحمله ن ـ ــاه العدالـ ــة ععـ ــا مسـ ــتو
املالسســات مــن ـ  :التصــدي ععــا ل ـواعح اراحمليعيــا  44(100ل ويديــد امللــاد التوشيهيــة يــداا
األر ــا وامل ـراهقط املراف ـ الصــحية امــا ت اليارعــة ،كتــداس مــن تــدااس اممايــة الوباعيــة( 45ل
ووض ـ ش ـرا باا ـ لعتيلي ـ ععــا التــدااس الق ــاعية املتخــذة اوشــ ،القــانون ربــم  46(14/5282ل
واكـ ــاي تـ ــدااس ب ـ ــاعية ا ـ ــشن امصـ ــو ععـ ــا املععومـ ــات العامـ ــةل و ن ـ ــا ا دارة املعنيـ ــة اال ـ ـ افية
وامص ــو عع ــا املععومـ ــات العام ــة ،وه ـ ـ هي ــة من ـ ــشة رلق ــا لعقـ ــانون رب ــم 14/5282ل واعتمـ ــاد
الســااقة الق ــاعية الــي ب ــت اعــده تقــاده الق ــايا املتععقــة االتعــذي،ل والتصــدي ععــا ع ـ ن ليمــا
ا ــشن عدال ــة األح ــداو ا ت ـ ـ حية( 47ل وتع ي ـ ـ مرك ـ ـ الوث ــاع والس ــمل ت املتععق ــة اال ــدفاا ع ــن
حقــو ا نســانل و ن ــا وفي ــة ميســر ب ــاع وتعيــط ميس ـرين ب ــاعيط مــنهم أف ـراد مــن الســقان
األتعيطل و ن ـا نـة تقنيـة لـدعم العدالـة ا ناعيـة( 48ل واعتمـاد اروتوكـو املاعـدة املسـتديرة امل ـاكة
اـط الوكــا ت كلـدي لوتــو اللـالقط املســعواة حـريتهم ىل العدالــةل واعتمـاد الوتــو ا لقــاوين ىل
ا شرا ات الق اعية ريـ حمـاكم اـارا واي عـرب منصـة ا شـرا ات ا لقاونيـة( 49الـي أن ـ ت
رار م روا السمل ت الق اعية ا لقاونية.
 -54وأن ــش الق ــانون رب ــم  13/5140العملن ــة الورني ــة لعن ــر تـ ـ ا الن ــاه ا ن ــاع ون ــاه
الســملون .واــدة العملنــة ىل مراشعــة القــانون ا نــاع وبــانون ا شـرا ات ا ناعيــة .ويهــدة القــانون
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ربــم  14/5162املتعع ـ اتن يــذ العقواــات ىل تن ــيم تن يــذ العقواــات ا ناعيــة وتن يــذ تــدااس اممايــة
ا العدالة ا ناعية.
جيم ـ ـ ك ـ ـ املععوم ـ ــات املتععقـ ــة اع ـ ــدد
 -55وت ـ ــم النيااـ ــة العام ـ ــة لعـ ــدفاا مقتل ـ ــا لإلحصـ ــا ات مج
األذــخال املســعواة ح ـريتهم الــذين يتعقــون املســاعدة ،وه ـ مععومــات مصــنمج ة حبســ ،الســن ونــوا
ا نس ونوا ا ر ة وحالة ا شرا ات (رهن ازاكمة أو مدان وما ىل يلجل.

كاف -الذاكرة وال قيقة والعدالة والجبر

(50

 -56يتوىل ال ريـ الـورر املعـر اـالتحقي حـا ت األذـخال ازتملـ ين واملخت ـط واملعـدومط
ــار الق ــا واللح ــم ع ــنهم ويدي ــد ه ــويتهم تنس ــي أن ــية اللح ــم ويدي ــد اهلوي ــة فيم ــا يتععـ ـ
ارف ــات األذ ــخال األراع ــة والث ث ــط ال ــي أو رش ــت م ــن الـ ـااب من ــذ ع ــاه  .2006وي ــيع ــذه
ر ــار ات ــا وبعت ــو وحملارة الع ــد ومعه ــد الدارس ــات
األن ــية ال ريـ ـ األرشنتي ــر لعي ــ ،ال ــرع
ا الععوه ا ناعية وا شتماعية (اارا واي .
املقارنة
 -57ويــنه القــانون ربــم  96/838وتعدي تــو ععــا تقــدإ تعوي ــات ىل ضــحايا الديقتاتوريــة،
وه ـ عمعي ــة ت ــرة ععيهــا أمان ــة امل ــا .ال ــي شم ـ األدل ــة وتع ــا املع ــات ،وي ــارك فيه ــا مقت ــ،
الناعـ ،العــاه الــذي يصـدر فتـواه رــار ا شـرا ات ا داريــة ،وهـ فتـو مع مــة وســااقة ألي حقــم
ال ــاة اــط عــام  2002و،2012
تصــدره أمانــة امل ــا ..وتــدر مــا موعــو  10 794فتــو
وما موعو  4 045فتو اط عاه  2013وح يران/يونيو .2015
 -58وتتــوىل النيااــة العامــة تصــنيو ويعيـ الوثــاع املقدمــة مــن أمانــة امل ــا .لتحديــد الوبــاع الــي
ينلق التحقي فيها يديدا دبيقا من أش ت ادي تقرار الق ايا(. 51
 -59وبد حددت العملنة امل اكة اط الوكـا ت املقع ـة اكن ـا ذـلقة لعموابـ الـي تنيـوي ععـا
أكية تار ية ووشدانية االنسلة ىل رهورية اارا واي  8مواب أثرية تار ية.
 -60وت ــم ازقمـ ــة الععيـ ــا متح ـ ــا لععدالـ ــة ي ـ ــمل امل ـ ـوارنط ععـ ــا اسـ ــاداد ياكـ ــرام التار يـ ــة
ــا الق ــيم والنه ــو ال ــاد بام ــة الع ــد  .ويتمث ـ ـ ه ــذا املتح ــو مرك ـ ـ الوث ــاع
وي ــثق هم
والسمل ت املتععقة االدفاا عن حقو ا نسان.

الا -االتجار بالبشر

(52

 -61وضـعت اـارا واي سياســة ورنيـة ملنـ ومقافحــة ا شـار االل ـر لع ــاة ، 53(2019-2010
واعتمــدت القــانون ربــم  12/4788املتعع ـ اــا هود ال ــامعة الراميــة ىل مقافحــة ا شــار االل ــر.
واوش ــ ،ه ــذا الق ــانون ،أن ـ ـ ت املاع ــدة املس ــتديرة امل ــاكة ا ــط الوك ــا ت ملنـ ـ ومقافح ــة ا ش ــار
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وتنس ـ العمـ ـ امل ــاك ملختع ــو ا دارات .وجي ــري حالي ــا
االل ــر لتعم ـ هي ــة است ــارية لعحقوم ــة مج
وض ية ورنية هذا الصدد.
 -62وتتعق ــا النس ــا ض ــحايا ا ش ــار االل ــر ــدمات الرعاي ــة م ــن ـ ـ وحملارة امل ـ ـرأة اواس ــية
املديرية العامة ملقافحة ا شار االنسا و 4مراك حالة ومعملش مالبت ل حايا ا شار االل ر.
 -63وت ــرة األمان ــة الورني ــة لألر ــا وامل ـراهقط عع ــا اهلي ــة املنس ــقة ش ـرا ات اي ــة ورعاي ــة
األر ــا واملـ ـراهقط ض ــحايا ا ش ــار وا س ــتق ا نسـ ـ  .وتق ــده امل ش ــا املالبت ــة ،رع ــة أم ــور،
الرعايــة الن ســية واليليــة وتســاعد ععــا لــاه ا ش ـرا ات الق ــاعية املوشهــة ىل النيااــة العامــة لعــدفاا
املعنيــة ااألر ــا وامل ـراهقط .وت ــم النياا ــة العامــة وح ــدة متخصص ــة مقافحــة ا ش ـار ااألر ــا
ــا
وامل ـراهقط واســتق هلم ا نس ـ  .ويتــيح مرك ـ النياا ــة العامــة املعــر االتــدري ،ارنا ــا تــدريليا
ا شــار االل ــر .وي ــيع املركـ حاليــا ااألن ــية التاليــة :عــداد دورة افااضــية ا ــشن ا شــار االل ــرل
ح ــا ت ا ش ــار االل ــر ،وكتيمجــ ،شراع ـ ودلي ـ لتق ــدإ
و ع ــداد كتيمجــ ،ا ــشن التحقي ـ ا ن ــاع
ا ــدمات ىل ض ــحايا ا ش ــار ولت ــخيه وض ـ ـ ا ش ــار االل ــر ا ــارا واي ،و س ــيما ا ش ــار
االنسا وال تيات.

ميم -مكال ة الفساد

(54

 -64أن ـ ت عــاه  2012األمانــة الورنيــة ملقافحــة ال ســاد مــن أش ـ تع ي ـ ا هــود املالسســية
الراميــة ىل مقافحــة ال ســاد .وأن ـ ت املنصــة ا فااضــية ل ــلقة الســعية التن يذيــة الراميــة ىل ضــمان
ال ـ افية ومقافحــة ال ســاد مــن أش ـ رســا ثقافــة أ بيــة والســماا لعم ـوارنط اــشن ميصــعوا ععــا
املععومات املتععقة اعم امقومة حينها وأن يصعوا ىل اوااة املععومات امقومية.
وسـ مجـن القــانون ربــم  14/5189املعـ ه اتقــدإ مععومــات عــن اســتخداه املـوارد العامــة لتســديد
 -65و
األشــور و سهــا مــن امللــالس املدفوعــة لعمــوف ط املــدنيط رهوريــة اــارا واي .ولثعــت ســااقة مهمــة
الق ـرار وامقــم ربــم  13/1306الصــادرين عــن ازقمــة الععيــا ا ــشن ح ـ ا نســان امصــو
ععـ ــا املععومـ ــات العامـ ــة املنصـ ــول ععيـ ــو املـ ــادة  28مـ ــن الدسـ ــتور .و عـ ــاه  ،2014تناولـ ــت
الســعية الق ــاعية أي ــا  1 200معــو مــن ـ ن امهــا ا ــال اال ــقاو والتقــارير ،ويلــجل
رار شهودها الرامية ىل مقافحة ال ساد وا شار ااملخدرات.
 -66وت ــم النياا ــة العام ــة وح ــدة متخصص ــة مقافح ــة ا ـراعم املالي ــة وال س ــاد اس ــتياعت أن
تعي ـ ــد ملع ـ ــس  2 569 055 906ـ ـواراين( 55ىل ين ـ ــة الدول ـ ــة ع ـ ــاه  ،2014وأن ت ـ ــدين 14
ذخصــا ،مــن ايــنهم بــا ســاا وحقــم ععيــو االســملن ملــدة ســنتط وذــهرين لقلولــو رذــوة ،ال ــاة
اــط كــانون الثاين/ينــاير وأيعو /ســلتمرب مــن العــاه ياتــو .وجيــري ا عــداد ن ــا وحــدة متخصصــة
مقافحة سي األموا .
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نون -حقوق المرأة

(56

 -67ن مج ــم الق ــانون  12/4675هيق ـ ـ وحملارة امل ـ ـرأة( 57فلات ــت اهلي ــة املقع ــة اتوشي ــو سياس ــات
امقومــة وتنســيقها ويديــد معايسهــا فيمــا يتعع ـ ات ــملي املســاواة اــط الرشــا والنســا امقــو
وال ـرل ،وات ــملي م ــاركة املـرأة االقامـ اميــاة السياســية وا بتصــادية والثقافيــة واملدنيــة ،ويلــجل
رار ا ية الورنية الثالثة لتقافال ال رل اط الرش واملرأة لع اة .2017-2008
 -68وحـ مجـددت ا يــة ث ثــة يــوال س ـااتيملية امــد مــن ال قــر تســتند ىل التمقــط وا دمــا
ا شتمـ ــاع  ،وه ـ ـ ( :أ تصـ ــميم رراع ـ ـ تـ ــد مج دمـ ــا املن ـ ــور ا نسـ ــاين السياسـ ــات العامـ ــة
القياعيـ ــة ويسـ ــط بـ ــدرة منتمل ـ ـ نلتـ ــة السـ ــتي يا ( stevia-ka'a he'eالصـ ــقار ععـ ــا املنافسـ ــة وحمليـ ــادة
الصــادرات مــن هــذا املنتــو  ،و(ب وض ـ ارنــام اشتمــاع لتمقــط نســا األحيــا ذــلو ام ـرية،
و( دعم تاحلات م اري ال راعة األسرية.
 -69وي ــنه الق ــانون رب ــم  15/5446املتععـ ـ االسياس ــات العام ــة لعنس ــا الري ي ــات عع ــا دع ــم
ا هـ ــود الراميـ ــة ىل تع ي ـ ـ حقـ ــو النسـ ــا الري يـ ــات ا بتصـ ــادية والسياسـ ــية وا شتماعيـ ــة والثقافيـ ــة
ــن .واس ــت اد م ــا موع ــو  2 711ام ـ ـرأة م ــن امل ــروا الرام ـ ـ ىل
م ــن أش ـ ـ لقي ــنهن والنه ــو
وو مجس ـ نيــا
ت ــملي م ــاركة امل ـرأة ســو العم ـ حماف ــات ســان ايــدرو وكاحملااــا وكانينــدويو ،و
هــذا امل ــروا لي ــم حماف ــات اــارا واي ألتــو واــارا واري وميســيونيس وتســت يد منــو  1 686ام ـرأة
اصورة ملاذرة.
 -70و رــار ارنــام يســط بــدرات املـرأة ععــا امل ــاركة اميــاة السياســية ،اكــذت شـرا ات
لت ــملي امل ـرأة ععــا الاذــح ملناتــ ،تــن الق ـرار .وجيــري حاليــا وض ـ شــدو عم ـ لتع ي ـ امقــو
ت ـ ـ وة الرشـ ــا ـ ــذا
السياسـ ــية لعم ـ ـرأة وتـ ــدريلها ععـ ــا تقعـ ــد مناتـ ــ ،منتخلـ ــة ولن ـ ــر الـ ــوع
ا ص ــول  .وتن وــر الس ــعية الت ـ ـريعية م ــروا ب ــانون لتع ــدي ال ق ــرة (ة م ــن امل ــادة  32م ــن
الق ــانون رب ــم  96/834املتص ـ ـ االق ــانون ا نتخ ــا لل ــارا واي فيم ــا يتعع ـ ـ انس ــلة النس ــا الع ـ ـوا
ي قعن منات ،منتخلة.
 -71وتقــده دارة دعــم امل ـرأة التااعــة ل ـوحملارة امل ـرأة رعايــة ذــامعة ىل النســا ضــحايا العنــو املن ـ
والعنــو األســري والعنــو ا نسـ وتـ مجودهن ااملععومــات وامل ــورة عــن رريـ ليــات مثـ ــر اهلــاتو
(58
تعقـا حـوا  42 000مقاملـة حـ هـذه السـاعة .كمـا اعتومـد
ربم  137ملساعدة النسـا
الـذي مج
مــشو ســاندوفا مرســيديس الــذي يعتــرب أو مــشو صــه لعنســا ضــحايا العنــو املن ـ واألســري.
ونو مجمـ ــت ـ ـ ت التوعيـ ــة التالي ـ ــة :عـ ــة لـ ــنعل حيـ ــاة الي ـ ــة مـ ــن العنـ ــو  ، 2011( ،و ع ـ ــة
ا دمــة املدنيــة  ،و عــة يديــد امقــو ا دمــة املدنيــة (، 2012
مقافحــة التحــر ا نسـ
و عــة أنــا و أنــت و ه ـ ( ، 2015و عــة امل ــايقة ال ـوارا ذــق مــن أذــقا العنــو
ضــد املـرأة ( . 2014ولثـ اهلــدة مــن امعقــات الدراســية الــي كــان موضــوعها التعــارة مــن دون
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عنــو وذــارك فيهــا أكثــر مــن  4 000مــن ال ــلاب ك ــو حــا ت العنــو ومنعهــا حاملــا تلــدأ
ت وة ال لاب ذا ا صول(. 59
لقا ات التعارة اط ا نسط و ن ر الوع
 -72واوش ـ ــ ،الق ـ ــانون رب ـ ــم  2014/5378املعـ ـ ـ هد لعم ـ ــادة  229املتععق ـ ــة ا ـ ــالعنو األس ـ ــري
والـ ـ ـ ـ ـواردة الق ـ ـ ـ ــانون ا ن ـ ـ ـ ــاع  ،وك ـ ـ ـ ــذا الق ـ ـ ـ ــانون رب ـ ـ ـ ــم  97/1160اص ـ ـ ـ ــيقتو املعدل ـ ـ ـ ــة االق ـ ـ ـ ــانون
ربم  ،12/4628ووض تعريـو شديـد ر ـة العنـو األسـري ألقـا ذـرر التقـرار والسـقن امل ـاك
ورفعــت كــذلجل العقواـة القصــو مـن ثـ و ىل ســت سـنوات ســملنا .وتن ــر
اـط ال ــحية واملعتـدي ،و
السعية التن يذية م روا بانون ا شن توفس امماية ال امعة لعنسا من ري أذقا العنو.
 -73وت مجم النيااـة العامـة وحـدة متخصصـة ذـالون املـرأة واألر ـا واملـراهقط تـوفر رعايـة فرديـة
لعنس ــا واألر ــا واملـ ـراهقط ض ــحايا ا ـ ـراعم القاعم ــة عع ــا ن ــوا ا ــنس .وتتن ــاو ه ــذه الوح ــدة م ــا
ووضـ ــعت موعـ ــة رذـ ــادات شديـ ــدة ا ـ ــشن امللـ ــاد التوشيهيـ ــة
متوسـ ــيو  480حالـ ــة السـ ــنة .و
ا شراعي ــة املتععق ــة ا ــكشرا يقيق ــات شناعي ــة ش ـ ـراعم العن ــو األس ــري والعن ــو الق ــاعم عع ــا نـ ــوا
ا نس(. 60
 -74ولق ــد ت ــنمجو مركـ ـ الوث ــاع والس ــمل ت الت ــاا لعس ــعية التن يذي ــة ذ ــقاو العن ــو املودع ــة
لــد ازــاكم ا عيــة ،وكــذا سهــا مــن الليانــات املتععقــة االوض ـ ا بتصــادي وا شتمــاع لعنســا
ا ــارا واي ،تص ــني ا منهملي ــا .ووضـ ـ مرت ــد العدال ــة وذ ــالون املـ ـرأة الت ــاا لعمحقم ــة الععي ــا موع ــة
مالذ ـرات يات اوعــد شنســاين ا ــشن بامــة العــد مــن أش ـ تيســس اعتمــاد ب ـرارات تســمح اتحســط
هــذا ا انــ .،واعتمــدت الســعية الق ــاعية معــايس موضــوعية تيــار املــوف ط ،مــن ـ مراشعــة
شـرا ات ا تيــار والا ــيه والنقـ اماليــة ،ــدة درا املن ــور ا نســاين دارة املـوارد الل ـرية
لعخدمــة املدنيــة عــن رري ـ ليــات ترم ـ ىل حــداو تــشثس هيقع ـ ووض ـ ارســات بوامهــا حقــو
ا نسان واملن ور ا نساين.
 -75وتعم ـ ـ األمان ــة املعني ــة ااملس ــاع ا نس ــانية ــدة ت ــدري ،امل ــوف ط امل ــدنيط عع ــا ري ـ ـ
املســتويات ا داريــة والق ــاعية لعســعية التن يذيــة ععــا تقــدإ اســتملااات فعالــة ىل النســا معتمســات
الع ــد  .وتعم ـ األمان ــة م ـ مس ــتعمع ا ــدمات الق ــاعية ،املختص ــط و ــسهم ،ع ــن رري ـ تن ــيم
ـ ت لعتوعي ــة والتعري ــو ا ــاملن ور ا نس ــاين واالس ـواا الق ــاعية ه ــذا امل ــا وااملع ــايس الدولي ــة
يات الصعة.

سيم -حقوق األنفال والمراهقيم

(61

 -76اعتومـ ــدت عـ ــاه  2013ا لت امـ ــات الع ـ ــرون الـ ــي أعيـ ــت األولويـ ــة ىل تـ ــدعيم الن ـ ــاه
الــورر ممايــة حقــو األر ــا واملـراهقط وتع ي هــا ععــا لــو ذــام (الن ــاه الــورر مقــو األر ــا
واملراهقط  .وت م هذه ا لت امات مالذـرات ا ـشن ا متثـا والت امـا اتقـدإ تقـارير سـنوية ،بو مجـده اثنـان
منهــا ععــا لــو ومــر  .ووفقــا ل لت ـ اه ارف ـ مي انيــة القيــاا تــدرجييا ىل  7املاعــة مــن النــات ازع ـ
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ا رــا حبعــو عــاه  ،2018فقــد ورفعــت املي انيــة فع ـ ىل  4.4املاعــة عــاه  2013و4.5
املاعة عاه  .2014ووبمج مرذحو اللعديات اارا واي ميثا بلو هذه ا لت امات.
 -77وتعتــرب السياســة الورنيــة اماليــة لألر ــا وامل ـراهقط لع ــاة  2024-2014ثــاين سياســة
نوعهــا تســتهدة األر ــا وامل ـراهقط حص ـريا مــن أش ـ ضــمان وت ـوهلم ىل السياســات ال ــامعة مـ
عيا األولوية لع ات األضعو منهم.
 -78وتولــذ شهــود ل ــمان ال عاليــة عمـ ــالس ازاف ــات واللعــديات التااعــة لعن ــاه الــورر
مقــو األر ــا وامل ـراهقط .وأعيــد ت ــقي العديــد مــن هــذه املــالس حيــم يوشــد اين  17عــس
حماف ــة و 250ع ــس اعدي ــة .وأون ـ ـ ت ذ ــلقة أمان ــات األر ــا واملـ ـراهقط( . 62و ع ــاه ،2015
أرعقــت عــة ان ــر مج رــار ا هــود الراميــة ىل تقــدإ الرعايــة ىل األر ــا وامل ـراهقط ري ـ
تقدإ ا دمات ا ست ارية اللعدية املتععقة حبقو األر ا واملراهقط.
ألا اللعد من
 -79وجي ــري حالي ــا ت ــيا ة م ــروا ب ــانون لتيليـ ـ ارن ــام أاـ ـراحملو ريـ ـ أل ــا اللع ــد ولتمويـ ـ
الن ـاه الــورر مقــو األر ــا وامل ـراهقط ا ـوارد يوفرهــا الصــندو الــورر ل ســتثمار العــاه والتنميــة
من أش تن يذ ا ير والربام وامل اري الي كده مصعحة القياا.
 -80وأرعقت العملنة الورنيـة ملنـ العنـو ضـد األر ـا واملـراهقط والتصـدي لـو اصـورة ذـامعة
اـارا واي( 63عــة مـن أشـ معامعــة عقـة لع تيــان وال تيـات ــدة ت ــملي اعتمـاد أـ جيــا
الااي ــة ي ــم العقوا ــة الن س ــية أو ا س ــدية تشدي ــ ،األر ــا  .واس ــتالن ت اشتماع ــات املاع ــدة
املستديرة املتعـددة القياعـات ملقافحـة ا عتـدا ععـا املـراهقط واألر ـا واسـتق هلم شنسـيال وتتـوىل
هذه املاعدة املستديرة رتد ا يـة الورنيـة ملنـ ا سـتق ا نسـ لألر ـا واملـراهقط والق ـا ععيـو
لع ــاة  2017-2012ونو مجمــت رارهــا اممعــة األســلوعية تــو هــو تــوتجل  -لــنععن رف ــنا
العنو ا نس (. 64
 -81و ي ـ ا ارن ــام أا ـراحملو والربن ــام ال ــام ألر ــا ومراهق ـ ال ـوارا أس ــونثيون يالدي ــان
وسـ ـ األو ني ــا ن ــارو لي ــم ف ــات مست ــع ة أ ــر ( . 65وي ــوفمجر ه ــذان
وفاع هم ــا ،حي ــم مج
الربنا ـ ــان ،ر ـ ــار ا ه ـ ــود امللذول ـ ــة ملقافح ـ ــة اس ـ ــتق األر ـ ــا وامل ـ ـ ـراهقط ،الق ـ ــذا وامل ـ ــشو
وا تـ ــحاا واملسـ ــاعدة الن سـ ــية ا شتماعيـ ــة لتيسـ ــس عـ ــادة دمـ ــا األسـ ــر .ويلعـ ــس عـ ــدد األر ـ ــا
وامل ـ ـ ـ ـراهقط املسـ ـ ـ ــملعط ارنـ ـ ـ ــام املسـ ـ ـ ــتحقات امل ـ ـ ــرورة  12 666فـ ـ ـ ــردا و ارنـ ـ ـ ــام س ـ ـ ـ ـ
األ ذيــة األساســية  7 406فــردا ،وعــدد املــودعط مــنهم املراكـ امل توحــة ومراكـ ووحــدات ا يـوا
املتمعي ــة  7 767ف ــردا ،ح ــط يلع ــس ع ــدد األر ــا واملـ ـراهقط املس ــت يدين م ــن ال ــدعم املدرسـ ـ
واملقم ت القذاعية واألن ـية الافيهيـة والرياضـية  2 600فـرد ومـن الرعايـة الصـحية  200فـرد ومـن
املساعدة لعحصو ععا وثاع هوية  5 971فردا.
 -82وي ــدير ارن ــام أا ـ ـراحملو ث ث ــة أن ـ ـواا م ــن مراك ـ ـ الرعاي ــة ،وه ـ ـ  1( :املراك ـ ـ ا ات ــة ات ــوفس
اممايــة لألر ــا منــذ و داــم ىل ا امســة مــن عمــرهمل و( 2املراك ـ امل توحــة لألر ــا العــامعط
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املااوحة أعمارهم اط  6سنوات و 14سـنة واملقامـة بريلـا مـن مقـان عمعهـم ،و( 3املراكـ املتمعيـة
ا اتــة ااألر ــا املااوحــة أعمــارهم اــط ســنتط و 14ســنة .ويقـ مجـده الربنــام أي ــا الــدعم الن س ـ
وا شتماع لألسـر املعنيـة وي ـمن األمـن القـذاع لألر ـا منـذ و داـم ىل الثامنـة مـن عمـرهم مـن
ـ تــوفس ح مــة أ ذيــة ذــهرية بيمتهــا ح ـوا  90دو را مــن دو رات الو يــات املتحــدة ومنحــة
م رورة بيمتها  100دو ر.
 -83وتســعا األمانــة الورنيــة لألر ـا وامل ـراهقط ىل تع ي ـ مصــا األر ــا وامل ـراهقط ازــرومط
املتمع ــات األت ــعية و ىل ض ــمان ب ــدرام عع ــا امل ــاركة وامص ــو عع ــا امماي ــة ال ــامعةل وهل ــذا
القــر  ،تتوات ـ األمانــة معهــم ال ـوارا وال ــا ات العامــة ويــدد منــار وشــودهم ،وتــدعمهم
وتنس ـ يــداعهم
أمــاه املخــارر ،وتن ــا ذــلقة مم ـايتهم ،وتســاعدهم ازــاكم واملست ـ يات ،مج
مراك ـ مقافحــة ا دمــان حــا كــان وضــعهم يقت ـ يلــجل .وأن ــشت أي ــا مرك ـ تيســاي ريقــو
ريندا واملشو كيوراه ريس .
 -84ويق ــده الربن ــام ال ــام ألر ـ ــا ومراهق ـ ـ ال ـ ـوارا أسـ ــونثيون ك ـ ـ املس ــاعدة ال حملمـ ــة
ل ــمان حقــو أر ــا ال ـوارا ويلــجل مــن ـ مراك ـ ه الث ثــة 1( :املــشو امل تــوال و( 2مرك ـ
امماي ــة املالب ــتل و( 3مركـ ـ نييمي ــي لعتع ــايل اللي ــدا وش  .ويت ــيح ن ــاه دارة املس ــت يدين ايان ــات
حصاعية حمددة ا شن عم األر ا وا دمات وامماية الي يتيحهما الربنام .
 -85وت ــدير وحملارة التعع ــيم والثقاف ــة أس ــونثيون اـ ـرام لت ــوفس وشل ــات ي ــة ت ــحية ووشل ــات
ذاعيـ ــة مدرسـ ــية تـ ــحية وميـ ــاعم مدرسـ ــية تـ ــحية ،أمـ ــا ازاف ـ ــات فتوك ـ ـ هـ ــذه املسـ ــالولية ىل
الس ــعيات امل ــرفة عع ــا ازاف ــات واللع ــديات .وت ــدير ك ــذلجل ،االتع ــاون مـ ـ وحملارة الص ــحة العام ــة
والرعايـة ا شتماعيـة ،اـرام التحصـط والق ـا ععــا الي يعيـات وتـحة ال ــم وك ـو ضـعو اللصــر
وفقا لعقانون ربم . 66(99/1443
لعقص ـ ــر .وي ـ ــدير باع ـ ــد القعي ـ ــات
 -86ومي ـ ــر الق ـ ــانون رب ـ ــم  2007/3360التوفي ـ ــو ا ـ ــربي مج
العســقرية لتــدري ،ا نــود  11كعيــة عســقرية يتــيح  10منهــا التععــيم والتــدري ،املتخصــه و يقل ـ
القصـر ـس اللـالقط
سو اللالقط .وتعترب املدرسة العسـقرية أكوسـتا نيـو املدرسـة الوحيـدة الـي تقلـ
مج
القصــر
ســن الثامنــة ع ــرة ،وه ـ ك ـ ألحــد اروتوكــو ت وحملارة التععــيم والثقافــة الــذي مي ــر ععــا مج
ـس اللــالقط ســن الثامنــة ع ــرة امل ــاركة تــدري ،عســقري واســتخداه األســعحة .واكمقــان مـوارر
اارا واي الذين يتملاوحمل عمرهم  18سنة ا نت اه أي وحدة عسقرية كي ب أو نمجدين.
 -87و ـ ـ ع ــاه  ،2015أش ــرت ا له ــة الربملاني ــة لألر ــا واملـ ـراهقط املاللمج ــة م ــن  26ع ـ ـوا
ارملاني ــا مراشع ــة لعمل ـ الت ـريع األساس ـ واباح ــت ت ـريعات شدي ــدة مث ـ م ــروا ب ــانون اي ــة
األر ا واملراهقط من العقواة ا سدية واملعامعة السي ة واملهينة.
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عيم -االستنكاف الضميري

(67

 -88ي ــن مجم الق ــانون رب ــم  10/4013ا س ــتنقاة ال ــمسي م ــن ا دم ــة العس ــقرية ا شلاري ــة
ويــنه ععــا ا دمــة املدنيــة اــدي هلــا .ويت ــوىل أمــط امل ــا .الن ــر رعلــات ا ب ـرار اا س ــتنقاة
ال ــمسي .وم ــن ذ ــشن م ــروا ب ــانون جييـ ـ ا ع ــا م ــن امل ــادتط  34و 47م ــن الق ــانون 7/569
املتعع اا دمة العسـقرية ا شلاريـة أن يليـ كـ األحقـاه املتقادمـة و ـس القااعـة لعتيليـ  .واكمقـان
املـوارنط امليــاللط اــشدا ا دمــة العســقرية أو املدنيــة أن ييعلـوا ععــا أســس مقلولــة تششيـ التحــابهم
ذه ا دمة.

لاء -حقوق األشخاص ذوي اإلعا ة

(68

 -89أن ــش القــانون ربــم  12/4720األمانــة الورنيــة مقــو ا نســان ا اتــة ااألذــخال يوي
ا عاب ــة .وت ــدير األمان ــة السياس ــة العام ــة لعقي ــاا وتعمـ ـ عع ــا تعم ــيم ا شـ ـرا ات ال ــامعة ا ات ــة
ااألذخال يوي ا عابة الوكا ت والقيانات امقومية.
 -90و ع ــاه  ،2012ووض ــعت ل ـواعح لتن ــيم أن ــية املع ــس ال ــورر مق ــو األذ ــخال يوي
ا عاب ـ ــة ع ـ ــاه  .2012و ع ـ ــاه  ،2015اعتم ـ ــد املع ـ ــس ر ـ ــار ي ـ ــة عمـ ـ ـ ورني ـ ــة مق ـ ــو
األذــخال يوي ا عابــة .ولث ـ هــذه ا يــة الــي انلثقــت عــن عمعيــة واســعة وت ــاركية أو سياســة
عامـة تســتهدة هـذا القيــاا ا ـق حصــري .وجيـري حاليــا وضـ مالذـرات مقـو ا نســان ا اتــة
ااألذــخال يوي ا عابــة ععــا أســاك امللــاد التوشيهيــة لعخيــة .كمــا أون ـ ت ايليــة امقوميــة الــي
عــاه  2015ــدة تعمــيم تن يــذ ات ابيــة حقــو األذــخال
ت ــم ح ـوا  100كيــان حقــوم
يوي ا عابة(. 69
 -91وتـ ــن مجم أمانـ ــة املععومـ ــات وا تصـ ــا أن ـ ــية تدريليـ ــة و رذـ ــادية ا ـ ــشن السياسـ ــة امقوميـ ــة
املتععق ــة ااألذ ــخال يوي ا عاب ــة والرامي ــة ىل ت ــروي العق ــة ال ــامعة واس ــتخدامها الس ـ ـعيم .وهل ــذا
القر أن شت األمانة ذلقة من املتواتعط االعقة ال امعة.
 -92واعتومــدت ل ـواعح لتن يــذ القــانون ربــم  13/4934ا ــشن وتــو األذــخال يوي ا عابــة
ىل ال ــا ات املادي ــة( 70ل وستس ــمح ه ــذه العـ ـواعح اتحس ــط رت ــد ه ــذه ال ــا ات عع ــا أس ــاك
مع ــايس مقاني ــة الوت ــو ال ــام  .وأود ع ــت تقيـ ـسات رعيس ــية م ــن أشـ ـ ض ــمان مقاني ــة التص ــويت
لألذخال يوي ا عابة.
 -93وتلـ ــط مـ ــن ـ ـ رتـ ــد أمانـ ــة ا دمـ ــة املدنيـ ــة لعقـ ــانون ربـ ــم  71(2004/2479املتعع ـ ـ
اتوفيـو األذـخال يوي ا عابـة اهلي ـات العامـة أن هـذه اهلي ـات كانـت ت ـم  1 403مـوف ط
مــن يوي ا عابــة عــاه  2013و 2024عــاه  .2014و عــاه  2014تقيــدت تسـ هي ــات
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عامــة حبصــتها املتععقــة ااألذــخال يوي ا عابــة واملتمثعــة
األرباه تدرجييا.

5

املاعــة .ومــن املقـ مجـرر يســط هــذه

 -94وأو ت أمانة امل ا .ومالسسـة سـاراك دراسـة م ـاكة لعلنيـة األساسـية العامـة اقـر يديـد
العقلات وتقـدإ توتـيات ا ـشن التقيمج ـات الـ حمله شرارهـا .وأف ـت هـذه الدراسـة ىل تـوفس موعـة
مععومــات ت ــم مقاحــات مصــيعحية منهــا مــا يتعع ـ اق ـ ذــق مــن أذــقا ا عابــة .وبوـ مجـدمت
توتــيات ىل القيانــات امقوميــة ا ــشن تقييــو مرافقهــا وامتثاهلــا ن ــاه امصــه الــذي يــنه ععيــو
القانون فيما يتعع ااألذخال يوي ا عابة.
 -95وت ـ ــن مجم ازقم ـ ــة الععي ـ ــا دورات تدريلي ـ ــة منت م ـ ــة ا ـ ــشن مواض ـ ــي مث ـ ـ مقاني ـ ــة الوت ـ ــو ،
وا سـ ــتق لية الذاتيـ ــة ،واملعامعـ ــة السـ ــعيمة ،وحقـ ــو األذـ ــخال يوي ا عابـ ــة ،تسـ ــتهدة الق ـ ــاة
وامل ــوف ط الق ــاعيط وم ــوف از ــاكم ومن م ــات املتمـ ـ امل ــدين وترمجكـ ـ عع ــا الت ـ ـريعات الورني ــة
موحـد ععـا لقـة ا ذـارة.
والدولية وععا لواعح اراحمليعيـا  .100وت ـق حقـو ا نسـان حمـور تـدري ،مج
وجيــري حاليــا تــيا ة سياســة ا ــشن وتــو األذ ـخال يوي ا عابــة واملســنط ىل العدالــة .وتعــا
مســشلة الوتــو ىل العدالــة مــن ـ من ــورات دوريــة وتـ حة لقاونيــة تااعــة لعمحقمــة وكتيمجلــات
تسـ ــعا ىل اسـ ــتخداه لقـ ــة ذـ ــامعة .ووضـ ــعت وحملارة العـ ــد اروتوكـ ــو ت ا ـ ــشن رريقـ ــة التعام ـ ـ م ـ ـ
األذ ـ ـ ــخال يوي ا عاب ـ ـ ــة( ، 72واروتوك ـ ـ ــو ا ـ ـ ــشن وت ـ ـ ــو األذ ـ ـ ــخال يوي ا عاب ـ ـ ــة الن س ـ ـ ــية
ا شتماعية ىل ازاكم(. 73

صاد -التعليم

(74

 -96جيــري حاليــا تعــدي ا يــة الورنيــة لعتثقيــو
امتثا ن اه التععيم الورر ملالذرات حقو ا نسان.

ــا حقــو ا نســان و عــداد تقريــر ا ــشن

ـمل ارنــام مــنح التععــيم الثــانوي امل تــوا اليعلــة ععــا اللقــا ن ــاه التععــيم ويصــي
 -97وي ـ مج
ال ــهادات رــاره .وتســعا اممعتــان الورنيتــان نــا و اــروة نــا ىل تع يـ دور النســا واملتمـ
من ري أذقا العنو ضد املرأة.
التععيم كق
 -98وتركـ سياســة التععــيم ععــا األر ــا والوالــدين واملععمــط مــن ـ ت ــديدها ععــا حقــو
ا نسان وم اركة ري املعنيط .وتن ـذ هـذه السياسـة اـرام تسـاعد ععـا ي يـ اليعـ ،ععـا التععـيم
تعــو مســتويات التععــيم وأذــقالو الوبــت املناســ .،ويتــاا ارنــام مــنح لع ــلاب
والتســملي
ال ع ا اشتماعيا وماديا.
 -99وجيري تن يـذ ا يـة الورنيـة لعقـات  17حماف ـة دا ـ اـارا واي .وتن ـر ال ـلقة الراميـة
ىل توحيـ ـ ــد اسـ ـ ــتخداه لقـ ـ ــة ـ ـ ـواراين املقاتـ ـ ــ ،امقوميـ ـ ــة التااعـ ـ ــة لعمقارعـ ـ ــات واللعـ ـ ــديات و
املالسســات العامــة ،ومــن اــط أن ــيتها تععــيم لقــة الق ـواراين التواتــعية ملــا يعــاد  300موف ــا مــدنيا.
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تدرس ــان عع ــا
وجي ــري تن ي ــذ التعع ــيم الثن ــاع العق ــات ااس ــتخداه العقت ــط ا س ــلانية والقـ ـواراين العت ــط مج
ـدرك املنــاه الدراســية ري ـ مــدارك
املســتو العقــوي وتســتخدمان لتــدريس مواضــي أ ــر  .وتـ مج
حمررة االعقتط التععيم األساس .
اارا واي وتدعم اواد تععيمية مج
 -100وتعم ـ دم ــة التعع ــيم ا ت ـ ح عع ــا امت ــداد الس ــنة األوس ــاال التععيمي ــة املوش ــودة
املراكـ املتمعيــة وامل توحــة ،والليــوت ،ومراكـ ا يـوا وأشنحــة املست ـ يات .وي ــق ت ويــد األر ــا
االعواحمله واأل ذية املدارك حاف ا ابتصاديا مهمـا ألسـرهم وي ـمن املسـاواة امصـو ععـا املـوارد
العمعية ال رورية لعذهاب ىل املدرسة.
 -101ويق ـ مجـده التعع ــيم األساسـ ـ والث ــانوي ان ــا .وميصـ ـ اليعل ــة عع ــا بس ــاعم (ت ــذاكر منخ ــة
التقع ــة لع ــذهاب ىل املدرس ــة اوس ــاع النق ـ ـ الع ــاه .ويـ ـ ود األر ــا ا ــالعواحمله املدرس ــية بلـ ـ ا ــد
مس ــارهم الدراسـ ـ  .وعو ـ مجـدلت أش ــور املععم ــط ن ــاه التععـ ـيم األساسـ ـ ملوا مته ــا مـ ـ ام ــد األد
ن اه التععيم كق .
لألشور املدفوعة لقا نواة عم
 -102و عـ ــاه  ،2015تقـ ــرر ن ـ ــا  94داعـ ــرة ـ ــس رُسيـ ــة زـ ــو األميـ ــة املتمعـ ــات األتـ ــعية
واملنــار الري يــة .وســيقون مع ــم امل ــاركط فيهــا مــن النســا العـوا ألســلاب ذـ أوب ــن تععــيمهن.
وتتيح الـدواعر أي ـا التـدري ،املهـر األو  .وععـا وشـو العمـوه ،تتمتـ النسـا اسـتو تععيمـ أععـا
مقارنة االرشا ويواتعن التععيم الرُس فاة أرو .
 -103وععا امتداد أرا سـنوات ،ن مجمـت مديريـة حقـو ا نسـان التااعـة لعمحقمـة الععيـا منافسـة
شامعي ـ ــة جع ـ ــت شـ ـ ـرا حماكم ـ ــات ذـ ـ ـ هية ورمجكـ ـ ـ ت عع ـ ــا حق ـ ــو ا نس ـ ــان .وب ـ ــد ذ ـ ــارك ه ـ ــذا
ــا
الن ــاال  10شامعــات و 100رالــ .،واســت اد اليعلــة مــن التــدري ،واكتســلوا ــربة عمعيــة
الن اعــات ا س ـااتيملية وحقــو ا نســان ا وهريــة .وتعم ـ املديريــة أي ــا ععــا تع ي ـ مرك ـ التــدري،
الق اع اقر درا حقو ا نسان مناهملو الدراسية.

اف -العمل

(75

 -104اعتمــدت الســعية الت ـريعية القــانون  13/5115املن ــا ل ـوحملارة العم ـ والعمالــة وال ــمان
العمــا وال ــمان
ا شتمــاع  .وتتحمـ الـوحملارة مســالولية ضــمان حقــو العمــا فيمــا يتععـ االعمـ و مج
ا شتماع  ،وااتت مستقعة كعيا عن وحملارة العد .
 -105ون مجمـ ــت العملنـ ــة الورنيـ ــة لعق ـ ــا ععـ ــا عم ـ ـ األر ـ ــا حعقـ ــات دراسـ ــية ري ـ ـ ألـ ــا
اــارا واي ا ــشن يديــد م هــوه العم ـ ا يــو وعم ـ األر ــا املنــاحمل مــن دون أشــر و ارســتهما
اصــورة منهمليــة .كمــا أشــري تقيــيم ألهــداة ا سـااتيملية الورنيــة ملنـ عمـ األر ــا والق ــا ععيــو
وممايــة العم ـا امل ـراهقط لع ــاة  .2015-2014ونوســقت ا ش ـرا ات املتمجخــذة حمــاشر ِ
القعــس
مج
ا ــاييم  -س ــان حملارو (كونس ــيلثيون  ،اس ــتملااة ل ــقاو األر ــا واملـ ـراهقط الع ــامعط فيه ــا.
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وعو ـمجحملت ذــلقة مقافحــة عم ـ األر ــا ســيوداد دي ـ ســي ك ـ تســتيي توســي نيــا ن ــارها
منيقة املثعم امدودي حيم تعتق األرشنتط واارا واي والرباحملي .
لي م عم األر ا
 -106ويتـ ــيح مرك ـ ـ العم ـ ــا املن ـ ـ ليط ال ـ ــذي ت ـ ــديره وحملارة العم ـ ـ والعمال ـ ــة وال ـ ــمان ا شتم ـ ــاع
الوسارة وامل ورة لععمـا املنـ ليط فيمـا يتععـ حبقـوبهم والت امـاام .وتـن مجم اممـ ت لعتعريـو حبقـو
والت امــات النســا العــام ت ون ــرها ععــا العمــوه .وترتــد العملنــة الورنيــة الث ثيــة لتقــافال ال ــرل
امتث ــا امل ــادة  134م ــن ب ــانون العمـ ـ (ت ــوفس دور ح ــانة أم ــاكن العمـ ـ وت ــيع اعمعي ــات
ت ت ــيل أم ــاكن العمـ ـ ــدة فح ــه أم ــور منه ــا س ــمل ت األش ــور وم ــد احـ ـااه املس ــاواة
امقو اط الرشا والنسا فيما يتعع ااألشور.
 -107وأععنــت ازقمــة الععيــا أن ا تصاتــها ي ــم األن ــية املندرشــة ضــمن عــة الق ــا ععــا
عمـ ـ األر ــا ال ــي ت ــدبت ععيه ــا العملن ــة الورني ــة لعق ــا عع ــا عمـ ـ األر ــا  .واالتع ــاون مـ ـ
من مــة العم ـ الدوليــة ،ن مجمــت ازقمــة الععيــا حعقــات دراســية وتـ مجـممت م ـوادا تواتــعية وعقــدت
مناب ـ ــات م ـ ـ ثع ـ ـ املالسسـ ــات املعنيـ ــة وم ـ ـ املـ ــوف ط الق ـ ــاعيط ا ـ ــشن مسـ ــاع متصـ ــعة اعم ـ ـ
املناحمل  ،والعم ا ربي ،وعم املراهقط ،وا شار االل ر.
األر ا  ،وعم األر ا
تعــو
 -108ون مجمــت ا دمــة الورنيــة لعابيــة املهنيــة تــدريلا ل اعــدة مــا موعــو  1 792ام ـرأة
ـملعت أعع ــا النس ــ ،ازاف ــة الوس ــيا ( 27املاع ــة وحماف ــة
وس ـ مج
من ــار ا ــارا واي ا قرافي ــةل و
يتــااوا ( 17املاعــة عــاه  .2014و العــاه ياتــو ،ن مجــم الن ــاه الــورر لعتــدري ،والتشهيـ املهــر
ست دورات تدريلية ل اعـدة النسـا املنـار الري يـة ،ويلـجل رـار سياسـتو الراميـة ىل ضـمان أن
ت ــق النســا مــا يق ـ عــن  50املاعــة مــن مــوا امل ــاركط تدريلاتــو .و عــاه ،2015
نو مجمت  58دورة تدريلية.

راء -الص ة

(76

 -109اعتوم ـ ــدت السياس ـ ــة الورني ـ ــة لعص ـ ــحة ( 77( 2015الرامي ـ ــة ىل ح ـ ـراحمل تق ـ ــده فيم ـ ــا يتعع ـ ـ
حبصــو ا مي ـ ععــا الرعايــة الصــحية واعــو أععــا مســتو قــن مــن التقييــة ال ــامعة ضــافة ىل
ام ــد م ــن ال ـوار الرعاي ــة الص ــحية والس ــع ىل يس ــط معي ــة الس ــقان .وتت ــوىل ذ ــلقة الرعاي ــة
الصحية األساسية ن ا وحدات لعصحة األسرية املنار املسماة األباليم ا شتماعية .
 -110واعتمــدت الســعية الت ـريعية القــانون رب ــم  15/5469املتعع ـ اصــحة الســقان األت ــعيط
الــذي يوس ـ و نيــا ن ــاه الصــحة الــورر لي ــم ال ــعوب األتــعية وين ـ وـا عــس الصــحة الــورر
لع ــعوب األت ــعية .وب ــد ح ـ ه ــذا الت ــداس ال ــذي انلث ـ ع ــن ح ــد مل ــادرات ال ـعوب األت ــعية
ادعم القيانات امقومية.
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 -111واعتوم ــدت ا ي ــة الورني ــة لعص ــحة ا نس ــية وا وااي ــة لع ــاة  78(2018-2014و ي ـ ا
ين ذ القـانون ربـم  11/4313الرامـ ىل ضـمان مي انيـة اـرام الصـحة ا واايـة وضـمان ا مـدادات
من املستهعقات اليلية واألدوية ولواحمله الو دة وموانـ اممـ  .واعتومـد دليـ ا ـشن تقـدإ رعايـة رليـة
(79
الرضـ
نسانية اعد ا شهـا
 ،وعوـمجحملت العملـان املعنيـة ارتـد حـا ت مـر ووفـاة األمهـات و مج
ري ألا اللعد وبعمجصت وفيات األمهات انسلة  33.6املاعة عاه .2014
 -112وتتواتـ تـيا ة م ــروا بـانون ا ــشن ت ـملي و ايـة ودعــم الرضـاعة اليليعيــة .ويـنه هــذا
امل روا ععا عدد من املستملدات مث فـاات الراحـة بلـ الـو دة واعـدها ،و شـاحملة األاـوة ،واسـت ادة
األمه ــات م ــن تقيي ــة ض ــمان اشتم ــاع كامع ــة ـ فـ ـاات راحته ــا ،وت ــشمط الوفي ــة ـ ف ــاة
الرضاعة ،ومنح شاحملة أعقاب الو دة امللقرة والو دات املتعددة والتلر.

شيم -الثقالة

(80

 -113لق ــد ت ــا ت األمان ــة الورني ــة لعثقاف ــة ي ــة ورني ــة لعثقاف ــة لع ــاة  2018-2014ي ــق
فيهــا ا دمــا عــام أساســيا مــن عوام ـ السياســة العامــة والتنــوا الثقــا عنص ـرا أساســيا مــن عناتــر
التنــوا املســتداه .ولقــد أوعـ مجـد م ــروا بــانون ا ــشن الـااو الثقــا مــن أشـ تعمــيم الــنه القــاعم ععــا
شـرا ات ت ــم تعــجل املتععقــة حبمايــة وضــمان واســتعادة وتــرميم وتســملي الـااو الثقــا
امقــو
لل ـ ــارا واي ارمت ـ ــو .وتل ـ ــذ ا ه ـ ــود حالي ـ ــا عـ ـ ـ ن ال ـ ــيلا اللارا وايي ـ ــة (ن ـ ــوا م ـ ــن ا لـ ـ ـ املع ـ ــوة
ومهرشانات ذع ،أذيو تراثا ثقافيا س مادي.
 -114وجيتمـ ـ املع ــس الثق ــا ال ــورر اانت ــاه مـ ـ ثعـ ـ الس ــقان املنح ــدرين م ــن أت ــو أفريقي ــة
واملتمـ ـ امل ــدين ومن م ــات املثعي ــات واملثعي ــط وم دوشـ ـ امليـ ـ ا نسـ ـ ومق ــايري اهلوي ــة ا نس ــانية،
ويعقد م اورات مسلقة لتعيط ثعط لع عوب األتعية.
 -115وسعمجر عـدد مـن امللـادرات م يـدا مـن ال ـو ععـا ال ـعوب األتـعية للـار واي وععـا سـقان
اللعــد املنحــدرين مــن أتــو أفريقيــة .وت ــم هــذه امللــادرات نتــا م ـواد ُسعيــة اص ـرية مث ـ مانقــا
نييلوساراي و القوارانيـون ااتقـروا كـرة القـده  ،و نتـا ال ـيعم الوثـاعق األحملمنـة املتواحمليـة االتعـاون مـ
ال عوب األتعية ،وتسملي ا حت ا ت التقعيدية ماعة السقان املنحدرين من أتو أفريقية.
 -116و ع ــاه  ،2015اس ــت اد ح ـ ـوا  18 000ذ ــخه م ــن تع ــو األن ــية الثقافي ــة ال ــي
ن متها األمانة الورنية لعثقافـة انـا اقـر شعـ األن ـية الثقافيـة متنـاو األر ـا والقلـار ععـا
ح ــد سـ ـوا  .وا ــدأ العمـ ـ ا مرك ي ــة ا دارة الثقافي ــة م ــن ـ ـ ت وي ــد س ــعيات املقارع ــات ا ــاملراف
ال ــرورية وض ــمان التنس ــي معه ــا .وت ــيقت ي ــر عمعيــة لعثقاف ــة عع ــا ت ــعيد ازاف ــات ل ــمان
تنســي السياســة الثقافيــة العامــة ععــا لـو أف ـ  ،وأون ــا  17منتــد لعحـوار اــط املـوارنط رــار
املاعدة املستديرة الثقافية.
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تاء -المثليررات والمثليررون ومزدوجررو الميررل الجنسرري وميررايرو الهويررة الجنسررانية وحرراملو
(81
صفات الجنسيم
حسـ ــنت وحملارة الصـ ــحة مـ ــن مسـ ــتو الرعايـ ــة الصـ ــحية املقدمـ ــة ىل املست ـ ــع ط مث ـ ـ
 -117لق ــد مج
املثعيات واملثعيط وم دوش املي ا نس ومقايري اهلوية ا نسانية وحامع ت ات ا نسط.
 -118ون مج ـ ـ ــذت وحملارة التععـ ـ ــيم والثقافـ ـ ــة أسـ ـ ــونثيون و املقارعـ ـ ــة الوسـ ـ ــيا م ـ ـ ــروعا لت ـ ـ ــملي
األر ــا ععــا كمــا التععــيم األساس ـ و ــر أســونثيون لت ــملي متعــددي اهلويــة ا نســية ععــا
حمــو األميــة و كمــا التععــيم األساس ـ  .وضـ مجـمنت املنــاه الدراســية الورنيــة (ا ـرام الســعجل الثالــم
الق ا ات واملهارات وازتويات يات الصعة ان ري أذقا التميي .
 -119ونو مجم ــت دورات تدريلي ــة عع ــا الص ــعيد ال ــورر ا ــشن حق ــو ا نس ــان بي ــاا التعع ــيم
ل اع ــدة املععم ــط وامل ــديرين والت مي ــذ ( 1 040مععم ــا و 234م ــديرا و 907ر ـ ـ ب  ،ىل شان ــ،
دورات تدريلي ــة العات ــمة ا ــشن الـ ـربام التععيمي ــة ا الي ــة م ــن التحيـ ـ ا نسـ ـ  .وأورعـ ـ م ــروا
ووضــعت م ـواد لــدعم امل ــروا مث ـ اروتوكــو مســاعدة
ملقافحــة التنمــر املدرســة عــاه  ،2011و
(ومجحملا ععــا  94املاعــة مــن
املالسســات التععيميــة ععــا التصــدي مــا ت العنــو والتنمــر املــدارك و
املدارك  ،ودلي تععيم ملن التنمر ،ومخسة أدلة تععيمية اتة ااملععمط.
 -120ووضعت وحملارة العد اروتوكو باا لعتيلي ععا مقايري اهلوية ا نسية املسعواة حريتهم.

ثاء -إلياء عقوبة اإلعداا

(82

ـه الدســتور ععــا لقــا عقواــة ا عــداه وهقــذا يعتــرب أي ش ـرا يتعــار م ـ هــذا امقــم
 -121نـ مج
وتـ مجـد ععــا الربوتوكــو املعحـ اا ت ابيــة األمريقيـة مقــو ا نســان الرامـ ىل لقــا عقواــة
اـار  .و
ا عــداه والربوتوكــو ا تيــاري الثــاين لععهــد الــدو ا ــال اــامقو املدنيــة والسياســية ،الرام ـ ىل
لقا عقواة ا عداه.

خامساة -االلتزامات والتعهدات الطوعية
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تقدإ م روا بانون شديد ملقافحة ك أذقا التميي ل
دعم تعيط أمط م ا .وناع ،أمط م ا .شديدينل
تقدإ م روا بانون ا شن ن ا وحملارة العد وحقو ا نسانل
اعتماد اروتوكو ا شن الت اور م ال عوب األتعية وامصو ععا موافقتها امرة
واملسلقة واملستنسةل
ت ملي اعتماد م روا بانون ا شن تن يذ ن اه روما األساس ل
اعتماد سياسة ورنية شديدة ا شن اهلملرةل
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اعتماد ية ورنية ملن ا شار ومقافحتو ورعاية ضحاياه ،وكصيه مي انية لعربنام
تندو ا ستثمار املعر
الورر ملن ا شا ر االل ر ومقافحتو ورعاية ضحاياه من
ان ا شار االل ر ورعاية ضحاياه املنصول ععيو القانون ربم 12/4788ل
ت ملي اعتماد م روا بانون ا شن الصحة ا نسية وا واايةل
ت ملي اعتماد م روا بانون ا شن املقافحة ال امعة لععنو ضد املرأةل
دع م ن ا لية مستقعة ل مان امتثا ات ابية حقو األذخال يوي ا عابةل
اعتماد ية عم ورنية مقو األذخال يوي ا عابةل
سن القانون ربم  5508ا شن تع ي األمومة و ايتها ودعم الرضاعة اليليعية.
مج

سادساة -خاتمة
 -122رمجكـ ـ ت ا ــار واي شهوده ــا الس ــنوات األ ــسة عع ــا ان ــا و رس ــا ثقاف ــة د قراري ــة دا ـ ـ
املتمـ ـ  .ويتمثـ ـ ال ــاهد عع ــا يل ــجل فيم ــا تلدي ــو م ــن احـ ـااه كامـ ـ لعحري ــات املدني ــة والسياس ــية،
وا نتقــا السياس ـ امقــوم  ،وحريــة التعلــس ،وتوســي وتيــوير الت ـريعات املتععقــة ا ــمان ارســة
حقـو ا نسـان واحاامهــا ععـا لـو كامـ وكـذا توســي وتيـوير املالسسـات املقع ــة اـذلجل .ويعقــس
هــذا التقريــر ا هــود الــي اوــذلت وا وــاحملات الــي يققــت وكــذا التحــديات والعقلــات الــي مــا حملالــت
تعا اارا واي.
ــون الســنوات األراـ هــذه مارســت كـ األحـ اب السياســية املمثعــة حاليــا الربملــان
 -123و
الســعية التن يذيــة وذــاركت دارة الدولــة ــدة تــيا ة سياســات ورنيــة عامــة وتن يــذها .ورمجك ـ ت
سياســة امقومــة ععــا تع ي ـ الد قراريــة وســيادة القــانون وععــا تــوفس فــروة مالاتيــة لتحقي ـ تنميــة
ابتصــادية واشتماعيــة تســمح اا دمــا وشــاوحمل ال ـوار  .وتتمث ـ حــد نتــاع يســط دارة ال ــالون
العامــة الســنوات األ ــسة مــا أح ـرحمل مــن تقــده كلــس فيمــا يتعع ـ اقافحــة ال قــر وت ــيي اهلــوة
ا شتماعية ا بتصادية ويسط ال روة ا شتماعية.
 -124وأعرات حقومة اارا واي عـن اسـتعدادها وع مهـا السياسـ وحرتـها ععـا الوفـا االت امااـا
الدوليـة مــن ـ وضـ الن ــاه الــورر لرتــد التوتــيات ــدة متااعــة ورتــد توتــيات ا ســتعرا
الـدوري ال ـام  ،وهي ـات املعاهـدات ،وا شـرا ات ا اتـة ملعـس حقـو ا نسـان ،وبـرارات حمقمــة
اللعــدان األمريقيــة مقــو ا نســان .ووســعت اــارا واي نيــا الت امهــا مــن ـ ن ــارها كع ــو
عــس حقــو ا نســان هــذه الســنة ،ي اباحــت أن يوعتمــد اتوافـ ايرا القـرار املتععـ اتع يـ التعــاون
الــدو لــدعم الــن م والعمعيــات الورنيــة ملتااعــة حقــو ا نســان ،وروشــت هلــذا القـرار ععــا لــو فعــا
ووكعمجعــت مســاعيها االنملــاا .ونتيملــة لــذلجل ،روعــ ،تعــاون اــارا واي ،وااتــت تقـ مجـده املســاعدة التقنيــة
ىل الدو األ ر الي تعتمس وض ن ـم م ـا ة لقنهـا مـا حملالـت ت تقـر ىل ليـات متااعـة ،مـا ُسـح
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للـارا واي اــشن تالكـد عمعيــا الت امهــا اـدعم التعــاون وبـدراا ععــا يلــجل مـن أشـ ضـمان رتــد حقــو
. ا نسان ععا الصعيد الدو
، وت ــمل ان ــاال متااع ــة التوت ــيات ون ــرها، وتع ــرب ا ــارا واي ع ــن تق ــديرها هل ــذا التقي ــيم-125
 وتلــدي الت امهــا ــذه العمعيــة رــار ح ـوار ن ــر،ــا حقــو ا نســان
ل ــيا م ـ سياســتها
. ويساعد يسينها.وانمجا وم توا ينه حبالة حقو ا نسان ري ألا العا
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DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares 2014.
DGEEC, III Censo Indígena 2012. Los pueblos indígenas tuvieron activa participación en el
proceso.
DGEEC, Datos preliminares del Censo Nacional 2012.
Equipo de Redacción: Ministerio de Justicia, Comisión de Derechos de Humanos de la Cámara de
Diputados; Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia; Secretaría Nacional
por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad; Ministerio de Educación y Cultura;
Secretaria de Acción Social; Ministerio Público.
Disponible en el sitio web oficial del MRE: www.mre.gov.py.
Instancia mixta (Estado y OSCs) de construcción de políticas públicas para las PcD.
Recomendación 85.4.
Recomendaciones: 84.10; 84.17, 84.18, 84.19, 85.14.
Kyung-wha Kang, Alta Comisionada Adjunta de Derechos Humanos (2011); Heiner Bielefeldt,
Relator Especial sobre la Libertad de Religión y Otras Creencias (2011); María Magdalena
Sepúlveda, Relatora Especial sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos,( 2011); Victoria TauliCorpuz, Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ( 2014); Dainius Püras,
Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental (2015); Catalina Devandas, Relatora Especial sobre los derechos de las Personas
con Discapacidad (2015).
Se presentaron los informes al CERD, CED; próxima mente CEDAW y CAT.
Coordinados por la RDDHHPE con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y
el MEC.
Coordinado por la CSJ. Dichos Indicadores fueron elaborados sobre la base de datos estructurales,
de proceso y de resultado. Conforme a la información proveída en la aplicación de los indicadores,
229 Magistrados y funcionarios judiciales fueron capacitados en DD.HH ( 2014).
Coordinado por la SENADIS.
Recomendaciones: 84.4, 84.9, 84.24; 85.7.
La RDDHHPE coordina el trabajo de las instancias del Poder Ejecutivo en la promoción y defensa
de los derechos humanos, con la participación del Poder Legislativo, del Poder Judicial, Ministerio
Público, Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Defensa Pública, entre otros.
Resolución MJ 354/13 Por la cual se aprueba la Matriz de Indicadores y el Cronograma de
Actividades, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos.
Resolución MJ 222/15 Designa a la Dirección General de Derechos Humanos del MJ la
coordinación del Primer Informe Interinstitucional de avances relacionados a las líneas de acción
enmarcadas en el PNDH y su Matriz.
Recomendaciones: 84.15; 84.16; 84.20; 84.42; 84.44; 84.45; 84.46; 85.25; 85.61; 85.62; 85.63;
85.64; 85.65; 85.66; 85.67; 85.68; 85.69; 85.70; 85.71; 85.72; 86.2; 86.5.
Acordada 633/11.
DGEEC, III Censo Indígena 2012. Prevalencia del analfabetismo en zonas rurales y en la población
femenina (42,7%). Aumento del promedio de años de estudio aprobados por la población indígena
de 15 años y más de edad, de 3,3 años de estudio.
Intervención a 254 locales escolares indígenas, con los Fondos de Excelencia y una inversión de
Gs.49.548.721.04.
Instancia integrada por representantes de los diversos pueblos indígenas, del Gobierno y de las
OSC.
100 Artesanos indígenas beneficiados para participar en ferias nacionales, 8 comunidades apoyadas
para la elaboración y presentación de materiales digitales e impresos de divulgación de sus
actividades o posicionamiento de sus producciones. Asistencia técnica a comunidades Aché , Mbya
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Guaraní y Guaraní Ñandeva en elaboración de proyectos de desarrollo artesanal.
Estatuto de las Comunidades Indígenas.
Recomendación: 85.73.
Resolución MJ 789 7/09/2015.
Recomendaciones: 84.12; 84.13, 84.36; 84.37; 84.38; 85.56; 85.57.
Decreto 291/13.
Decreto 2794/14.
Decreto 3.000/15.
“Buen vivir” en idioma guaraní.
“El lugar donde somos lo que somos” en idioma guaraní.
“Para avanzar” en idioma guaraní.
Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR.
Recomendaciones: 85.28; 85.29; 85.30; 85.31; 85.32; 85.33; 85.40; 85.41, 85.5; 85.8.
Resolución 52/11.
Dicha Dirección fue fortalecida, asesora al Fiscal General del Estado (FGE) y a los Agentes
Fiscales, realiza consultas, presta apoyo técnico y coordina acciones con otras dependencias.
Los cuadernos asientan información relevante del procedimiento, como: motivo legal de la
privación de libertad, hora de ingreso, identificación de la autoridad que la dispuso la detención,
identidad de los funcionarios involucrados, etc.
Resolución MJ 871 del 6/10/2015.
Recomendaciones: 85.39, 85.40, 85.41, 85.41; 85.42.
Fueron censados 9.413 internos, distribuidos en 14 penitenciarías y 2 granjas de reinserción social.
Integrada por: MP, PJ, MSP y BS, MEC, SNNA, MI, DP, MDP, Fiscalía de Ejecución y la
Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA).
Recomendaciones: 85.52; 85.53.
Acordada CSJ 633/11.
Acordada CSJ 965/15.
Acordada CSJ 1005/15 y Acuerdo y Sentencia 1306/13.
Acordada CSJ 917/14.
Resolución 3713/12 con base en la Acordada 270.
Acordada 896.
Recomendación 84.33, 84.34.
Primeramente se dictaminaron 50 legajos referidos a desaparición forzosa, que ha permitido la
apertura de cuadernos de investigación fiscal por instrucción del FGE. Dichas causas han sido
acumuladas para un mejor desarrollo del proceso penal.
Recomendaciones: 84.28; 84.29; 84.30; 85.47.
Decreto 8309/2012.
Recomendación 85.51.
Aproximadamente US$ 464.567.
Recomendaciones: 84.13; 84.14; 84.15; 84.21; 84.22; 84.23; 84.28; 84.29; 84.30; 85.12; 85.14;
85.15; 85.16; 85.17; 85.18; 85.19; 85.20; 85.21; 85.22; 85.23; 85.24; 85.43; 85.44; 85.45; 85.46;
85.58; 86.4.
Tiene como antecedente a la Secretaría de la Mujer que funcionó entre 1993 y 2012.
Sistema Operativo de llamadas para mujeres en situación de violencia doméstica e intrafa miliar, las
24 horas del día durante los 365 días del año.
http://www.mujer.gov.py/campanas.
Instructivo General Nº 9/11.
Recomendaciones: 84.5. 84.7, 84.11; 84.14, 84.15, 84.28, 84.29, 84.3, 84.30, 84.31, 84.32; 84.5,
84.6, 84.7, 85.10, 85.34, 85.35, 85.36, 85.37, 85.38, 85.46, 85.47, 85.48, 85.49, 85.50, 85.54, 85.6,
85.61, 85.9.
Creada por Resolución N° 01/14 del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.
Decreto 11.056.
Participación de 314 NNA.
Programa de Atención Integral a los Niños, Niñas y Ad olescentes en Calle (PAINAC).
Del Sistema de Complemento Nutricional.
Recomendación 85.35.
Recomendaciones: 84.1, 84.8, 85.13, 84.15, 84.26, 84.8, 85.11, 85.13.
CRPD por sus siglas en inglés.
Decreto 3891/15
“Que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad (pcd) en las
instituciones públicas”.
Resolución MJ 731 21/08/2015.
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Resolución 224 23/03/2015.
Recomendaciones: 84.10; 84.16, 84.22, 84.26, 84.41, 84.42, 84.43, 85.17, 85.48, 85.59, 85.60,
85.61, 85.72.
Recomendaciones: 84.31, 84.32, 85.12, 85.17, 85.19, 85,.21, 85.22, 85.23, 85.24, 85.48, 85.49,
85.50, 85.55,85.60.
Recomendaciones 84.16, 84.40, 85.48, 85.58, 85.72, 86.4.
Resolución MSP y BS N° 612 del 25/08/2015.
Resolución MSPyBS 340/13.
Resolución MSPyBs 146/12.
Recomendaciones: 84.35, 85.25, 85.72.
Recomendaciones: 84.15, 84.2; 84.25, 85.26, 85.27; 85.3.
Recomendaciones 84.27.
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