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تجميععل للمعلومععاد ه دتععي مفومععية احمععا المتةععدة السععامية لةقععوق اإلنسععان
وفقاً للفقرة (15ب) من مرفق قرار مجلس حقعوق اإلنسعان  1/5والفقعرة 5
من مرفق قرار المجلس 21/16
باراغواي
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـداتو إلاراـرا ات اةا ـ و مبـا يف
ذلــمل املات ــات إلالتعليق ــات ال ـواردة م ـ الدإلل ـ املعني ـ إليف تق ــارير م ــو األم ــم املتح ــدة ال ــام
حلقوق ارن انو إليف غري ذلمل م إلثائق األمم املتحـدة الرييـ ذات الةـل ا إلالتقريـر مقـدك يف ـ
مواز تقيداً باحلد األقةى لعدد ال لماتا إللاطـا للـى الـنل ال امـ و يراـى العـودة الوثـائق
املراعي ـ ا إلال يتض ــم التقري ــر اي ـ را اإل إلاه ــات ن ــر اإل اقرتات ــات م ـ امل وس ــي ال ــامي حلق ــوق
ارن ــان فــا مــا يــرد منهــا يف التقــارير إلال يانــات العلني ـ الةــادرة ل ـ امل وســي ا إلهــو يت ــع هي ـ
امل ادئ التوايهي العام اليت التمـدها للـح تقـوق ارن ـان يف مقـرر 119/17ا إلقـد ذكـرت للـى
حنــو منه ـ يف توا ـ لايـ الــنل مرااــع املعلومــات الـواردة يف التقريــرا إلرإلليــيف يف لــداد التقريــر
دإلري االستعرا إلالتطورات اليت تدثيف يف تلمل ال رتةا
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هوالً -المعلوماد احساسية واإلطار
هلف -نطاق االلتزاماد الدولية

()1

 -1المعاهداد الدولية لةقوق اإلنسان
التة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديق
اإل االنضــماك
اإل اةاف

2/26

()2

احلال اثنا اجلول ال ابق

ارارا املتخذ بعد االستعرا

االت اقي ـ الدإللي ـ للقضــا للــى ي ــع
ا ال التمييز العنةري ()2003
العه ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــدإل اة ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــاحلقوق
االقتة ـ ـ ــادي إلاالاتمالي ـ ـ ـ ـ إلالثقافي ـ ـ ـ ـ
()1992
العهــد الــدإل اةــا بــاحلقوق املدنيـ
إلال ياسي ()1992
الربإلتوك ــول االرتي ــاري الث ــاين امللح ــق
بالعهد الدإل اةا باحلقوق املدنيـ
إلال ياسي ()2003
ات اقي ـ ـ القضـ ــا للـ ــى يـ ــع ا ـ ـ ال
التمييز سد املراة ()1987
ات اقي مناهض التعذيب ()1990
الربإلتوك ـ ـ ـ ـ ـ ــول االرتي ـ ـ ـ ـ ـ ــاري الت اقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مناهض التعذيب ()2005
ات اقي تقوق الط ()1990
الربإلتوكول االرتياري الت اقيـ تقـوق
الط ـ ـ ـ برتـ ـ ــان ا ـ ـ ـرتا األط ـ ـ ــال يف
املنازلات امل لح ()2002
الربإلتوكول االرتياري الت اقيـ تقـوق
الط ـ برتــان بيــع األط ــال إلاســت ال
األط ــال يف ال ــا إليف املـواد ارباتيـ
()2003
االت اقيـ الدإلليـ حلمايـ تقــوق يــع
العمـ ـ ـ ــال املهـ ـ ـ ــااري إلاف ـ ـ ـ ـراد اسـ ـ ـ ــرهم
()2008
ات اقي ـ ـ ـ ـ ـ تقـ ـ ـ ـ ــوق األ ـ ـ ـ ـ ــخا ذإلي
ارلاق ()2008

االت اقي ـ ـ ـ ـ ـ الدإللي ـ ـ ـ ـ ـ حلماي ـ ـ ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ـ ــع
األ ـ ــخا م ـ ـ ـ االرت ـ ــا الق ـ ــري
()2010

مل يةدق لليها/مل تق
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ارارا املتخذ بعد االستعرا

احلال اثنا اجلول ال ابق
التح ـ ـ ــات
إل/اإل
ارلانات

الربإلتوكول االرتياري الت اقيـ تقـوق
الط ـ ـ ـ برتـ ـ ــان ا ـ ـ ـرتا األط ـ ـ ــال يف
املنازل ـ ــات امل ـ ــلح ( ل ـ ــان امل ـ ــادة
)2(3و س ـ ـ ـ ـ ـ الت نيـ ـ ـ ـ ــد  18سـ ـ ـ ـ ــن و
)2006

ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ات
الرتـ ـ ـ ـ ـ ـ اإل
إلالتحقيق ــات
إلاراـ ـ ـرا ات
()3
العاال

الربإلتوكــول االرتيــاري امللحــق بالعهــد
ال ــدإل اة ــا ب ــاحلقوق االقتة ــادي
إلاالاتمالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ إلالثقافي ـ ـ ـ ـ ـ ـ (توقي ـ ـ ـ ـ ـ ــعو
)2009
الربإلتوكـ ــول االرتيـ ــاري األإلل امللحـ ــق
بالعهد الدإل اةا باحلقوق املدنيـ
إلال ياسي ()1995
الربإلتوك ــول االرتي ــاري األإلل الت اقي ـ
القض ــا لل ــى ي ــع ا ـ ـ ال التميي ــز
سد املراةو املادة )2001(8
ات اقي ـ مناهض ـ التعــذيبو امل ـواد 20
إل 21إل 1990( 22إل)2002
الربإلتوكول االرتياري الت اقيـ تقـوق
األ ـ ــخا ذإلي ارلاق ـ ـ ـ و امل ـ ــادة 6
()2008

الربإلتوكول االرتياري الت اقيـ تقـوق
الط املتعلق بإارا تقدمي ال اغـات
(توقيعو )2012

مل يةدق لليها/مل تق

االت اقي ـ الدإللي ـ للقضــا للــى ي ــع
ا ال التمييز العنةريو املادة 14
الربإلتوكــول االرتيــاري امللحــق بالعهــد
ال ــدإل اة ــا ب ــاحلقوق االقتة ــادي
إلاالاتمالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ إلالثقافي ـ ـ ـ ـ ـ ـ (توقي ـ ـ ـ ـ ـ ــعو
)2009
العهــد الــدإل اةــا بــاحلقوق املدنيـ
إلال ياسي و املادة 41
الربإلتوكول االرتياري الت اقيـ تقـوق
الط املتعلق بإارا تقدمي ال اغـات
(توقيعو )2012
االت اقيـ الدإلليـ حلمايـ تقــوق يــع
العم ـ ـ ــال امله ـ ـ ــااري إلاف ـ ـ ـراد اس ـ ـ ــرهمو
املادتان  76إل77ا
االت اقي ـ ـ ـ ـ ـ الدإللي ـ ـ ـ ـ ـ حلماي ـ ـ ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ـ ــع
األ ـ ــخا م ـ ـ االرت ـ ــا الق ـ ــريو
املادتان  31إل32

 -2صكوك دولية رئيسية هخرى ذاد صلة
احلال اثنا اجلول ال ابق
التةــديق اإل االنضــماك
اإل اةاف

ارارا املتخذ بعد االستعرا

مل يةدق لليها/مل تق

ات اقي ـ ـ ـ من ـ ـ ــع ارع ـ ـ ـ ارب ـ ـ ــادة اجلمالي ـ ـ ـ
إلاملعاق لليها
ن ــاك رإلمــا األساس ـ للمح م ـ اجلنائي ـ
الدإللي
برإلتوكول بالريمو
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احلال اثنا اجلول ال ابق

ارارا املتخذ بعد االستعرا

االت اقي ـ ـ ـ ـ ـ اةا ـ ـ ـ ـ ـ بوسـ ـ ـ ـ ــع الاائ ـ ـ ـ ـ ـ
()5
إلبرإلتوكوهلا

ات اقي لاك  1954برتان إلسـع
األ ـ ـ ـ ــخا ل ـ ـ ـ ــدع اجلن ـ ـ ـ ــي
( )2014إلات اقي ـ لــاك 1961
املتعلق ـ ف ـ ت ــاالت انع ــداك
اجلن ي ()2012

مل يةدق لليها/مل تق

ات اقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ امل رر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 12
ب/اغ ـ ـ ـ ـ ـ ــطح  1949إلبرإلتوكوالهت ـ ـ ـ ـ ـ ــا
()6
االرتياري األإلل إلالثاين إلالثالث
االت اقي ـ ـ ــات األساس ـ ـ ــي ملن مـ ـ ـ ـ العمـ ـ ـ ـ
()7
الدإللي
ات اقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الدإلليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
()8
رقم 169

ات اقي ـ ـ من م ـ ـ العم ـ ـ الدإللي ـ ـ
()9
رقم )2013(189
ات اقيـ ـ ـ م افحـ ـ ـ التميي ـ ــز يف
لال التعليم

 -1تث ك م الل ن املعني باحلقوق االقتةـادي إلاالاتماليـ إلالثقافيـ إلاملقـررة اةا ـ املعنيـ
مب ــال ال قــر املــدقع إلتقــوق ارن ــان إلفريــق األمــم املتحــدة القطــري بــاراغواي للــى التةــديق للــى
الربإلتوكول االرتياري امللحق بالعهد الدإل اةا باحلقوق االقتةادي إلاالاتمالي إلالثقافي ()10ا
 -2إلاإل ـى ال ريـق القطــري بـان تن ـر بــاراغواي يف التةـديق للـى الربإلتوكــول االرتيـاري الت اقيـ
تقوق الط املتعلق بإارا تقدمي ال اغات()11ا
 -3إلدل ــيف الل نـ ـ املعني ـ قمايـ ـ تق ــوق ي ــع العم ــال امله ــااري إلاف ـراد اس ــرهم ب ــاراغواي
التةديق للى ات اقي من م العم الدإللي رقم  97لعاك ( 1949املنقح ) املتعلق بـاهل رة مـ ااـ
العمال ـ و إلات اقيـ ـ العم ــال امله ــااري رق ــم  143لع ــاك ( 1975ات ــاك ت ميليـ ـ )و إلات اقيـ ـ إلك ــاالت
االستخداك اةا رقم  181لعاك )12(1997ا
 -4إل ـ ـ عيف الل نـ ـ املعنيـ ـ ق ــاالت االرت ــا الق ــري ب ــاراغواي لل ــى االلـ ـرتا بارتة ــا
الل ن مبقتضى املادت  31إل 32م االت اقي ()13ا إلدليف الل ن املعني بالعمال املهااري باراغواي
دار ارلانات املنةو لليها يف املادت  76إل 77م االت اقي الدإللي حلماي تقوق يع
العم ــال امله ــااري إلافـ ـراد اس ــرهم()14؛ إل ـ ـ عتها جلنـ ـ القض ــا لل ــى التميي ــز العنة ــري لل ــى ــدار
ارلان املنةو لليه يف املادة  14م االت اقي ()15ا
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 -5إلاإل ــيف من م ـ األمــم املتحــدة للرتبي ـ إلالعلــم إلالثقاف ـ (اليون ـ و) بترت ـ يع بــاراغواي للــى
التةديق للى ات اقي م افح التمييز يف لال التعليم()16ا

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -6يف لاك 2013و رت يف الل ن املعني ققوق ارن ان بالقانون رقم 2012-4614و الـذي
اع تعري التعذيب إلاالرت ا الق ري متما ياً مع املعايري الدإللي ()17ا ل الل نـ املعنيـ قـاالت
االرت ا الق ري عرت بالقلق ألن ل ارة "ترمان الضحي مـ اايـ القـانون" ع ـ ان ت ل ـر للـى
ان جترمي ال ع ي تواب توفُّر لنةر القةد()18ا
 -7إل ذ تقــدر جلن ـ تق ــوق الط ـ ات ــاك القــانون اجلنــائ ال ــيت ــر بي ــع األط ــال إلاس ــت ال
األط ـال يف املـواد ارباتيـ إلاالســت ال اجلن ـ لغط ــال ألغـرا جتاريـ و إلالقـانون رقــم 12/4788
املتعلــق باالجتــار بال رتــرو تو ـ مبوا مـ الترتـريعات اجلنائيـ اكلي ـ مــع الربإلتوكــول االرتيــاري الت اقي ـ
تقوق الط برتان بيع األط ال إلاست ال األط ال يف ال ا إليف املواد ارباتي ()19ا

جيا -اإلطار المؤسسي والبنية احساسية لةقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
مركز مؤسساد حقوق اإلنسان الوطنية

()20

امل س الوطني حلقوق ارن ان

احلال اثنا اجلول ال ابق

احلال اثنا اجلول احلالي

م تب ام امل امل

ال ()2008

للِّق لاك 2014

()21

 -8الربيف الل ن املعني بـاحلقوق االقتةـادي إلاالاتماليـ إلالثقافيـ لـ قلقهـا لعـدك تعيـ امـ
م ــامل اديــد منــذ لــاك  2008إللتعليــق التمــاد هــذ امل س ـ ســم ال ئ ـ ال ـ ()22ا إلتثــيف لــدة
هيئات معاهدات إلمعها ال ريق القطري باراغواي للى تعي ام م ـامل إلاحلـر للـى ان لتثـ هـذ
()23
امل س ـ امتثــاالً تام ـاً مل ــادئ بــاريح ا إلاتاط ــيف الل ن ـ املعني ـ قــاالت االرت ــا الق ــري للم ـاً
باملهاك امل ندة ام امل امل فيما يتعلق مب ال االرت ا الق ري()24ا
 -9إلرتــب املقــرر اةــا املعــا مب ــال التعــذيب إلغــري م ـ س ـرإلب املعامل ـ اإل العقوب ـ القاســي
اإل الا ن ــاني اإل املهينـ ـ ب ــإقرار الليـ ـ الوطنيـ ـ ملن ــع التع ــذيب()25ا إلاإل ــيف جلنـ ـ مناهضـ ـ التع ــذيب
بضــمان تةــول هــذ اللي ـ للــى امل ـوارد الازم ـ هلــا لتن يــذ إلاليتهــا باســتقالي إلفعالي ـ ()26ا إلاإل ــى
ال ريــق القطــري بتعزيــز هــذ اللي ـ إلبـرامب منــع التعــذيب إلمعاق ـ مرت يــه()27ا إلاإل ــيف الل نـ املعني ـ
ققــوق األ ــخا ذإلي ارلاقـ بــان ترتــم إلاليـ الليـ ار ـرا للــى م ترتـ يات الطــب الن ـ
إلمراكز اتت از األ خا ذإلي ارلاق الن ي و ال سيما يف س تاكوم و()28ا
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تقوق ارن ان التابع لل لط التن يذي
 -10إلرت يف الل ن املعني ققوق ارن ان بإنرتا
إلالزيادة املقررة يف قدرات الل ن املرترتك ب امل س ات لضمان االمتثال لغت اك الدإللي ()29ا
 -11إلرت يف الل ن املعني قاالت االرت ا الق ري بـإطاق ن ـاك ر ـد التو ـيات()30ا إلاإل ـى
ال ريق القطري مبوا ل تعزيز هذا الن اك لضمان استدامته()31ا
 -12إلالربــيف جلن ـ تقــوق الط ـ ل ـ قلقهــا زا لــدك إلســو إلاليــات ك ـ م ـ ا لــح الــوطا
لغط ال إلاملـراهق و إلاألمانـ الوطنيـ املعنيـ باألط ـال إلاملـراهق و إلامل تـب التن ـيق حلقـوق األط ـال
إلاملراهق و إللالح املقاطعات إلال لديات لرت إلن األط ال إلاملراهق ()32ا
 -13إلاإل ـيف الل نـ املعنيـ بــاحلقوق االقتةـادي إلاالاتماليـ إلالثقافيـ بتــدليم امل س ـات العامـ
م اا تعزيز احلقوق االقتةادي إلاالاتمالي إلالثقافي ()33ا
نرتا لي م تقل حلقوق ارن ان
 -14إلدليف الل ن املعني ققوق األ خا ذإلي ارلاق
تراقـب اإلسـا األ ــخا ذإلي ارلاقـ ()34ا إلرت ــيف الل نـ املعنيـ بــاحلقوق االقتةـادي إلاالاتماليـ
إلالثقافي بوسع رط لم إلطني تتعلق ققوق األ خا ذإلي ارلاق ()35ا
 -15إلالرب ــيف الل نـ ـ املعنيـ ـ قق ــوق ارن ــان لـ ـ اسـ ـ ها ألن اةطـ ـ الوطنيـ ـ حلق ــوق ارن ــان
ال تع ــح يــع الرت ـواغ الــيت تــدِّدت رــال لملي ـ ــياغتها مبرتــارك ا تمــع املــدين()36ا إلاإل ــيف
املقررة اةا املعنيـ مب ـال ال قـر املـدقع إلتقـوق ارن ـان بتضـمينها م ـرات لقيـاي اثـر ال ياسـات
العام للى تقوق ارن ان()37ا
 -16إلاإل ــيف جلنـ ـ مناهضـ ـ التع ــذيب بتن ي ــذ اةطـ ـ الوطنيـ ـ ملن ــع االس ــت ال اجلن ـ ـ لغط ــال
إلاملـراهق إلالقضــا لليــه()38ا إلرت ــيف جلن ـ تقــوق الط ـ باالس ـرتاتي ي الوطني ـ ملنــع لمـ األط ــال
إلالقض ــا للي ــه إلااي ـ العم ــال امل ـراهق و إلبالربن ــامب الرت ــام لغط ــال إلامل ـراهق ال ــذي يعيرت ــون يف
الرتوار ()39ا

ثانياً -التعاون مل آلياد حقوق اإلنسان
هلف -التعاون مل هيئاد المعاهداد
 -1حالة اإلبالغ
هيئ املعاهدة
جلن ـ ـ ـ القضـ ـ ــا لل ـ ـ ــى
التمييز العنةري
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املات ات اةتامي املدرا
يف االستعرا ال ابق

رــر تقريــر قــدِّك منــذ
االستعرا ال ابق

رر املات ات اةتامي

تال ارباغ

2010

ب/اغ طح 2011

تارر تقدمي التقـارير مـ الرابـع
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ
لاك 2014
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رــر تقريــر قــدِّك منــذ
االستعرا ال ابق

رر املات ات اةتامي

تال ارباغ

الل ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املعني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
بـ ــاحلقوق االقتةـ ــادي
إلاالاتمالي إلالثقافي

ترتري الثاين/نوفمرب 2007

2011

ذار/ماري 2015

حيـ ـ ـ ـ مول ـ ـ ــد تق ـ ـ ــدمي التقري ـ ـ ــر
اةامح لاك 2020

الل ن ـ املعني ـ ققــوق
ارن ان

ترتري األإلل/اكتوبر 2005

2010

ذار/ماري 2013

حيـ ـ ـ ـ مول ـ ـ ــد تق ـ ـ ــدمي التقري ـ ـ ــر
الرابع لاك 2017

جلن ـ ـ ـ القضـ ـ ــا لل ـ ـ ــى
يــع ا ـ ال التمييــز
سد املراة

كانون الثاين/يناير 2005

2010و 2015

ترتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري األإلل/اكت ـ ـ ـ ـ ـ ــوبر
2011

مل ين ر بعد يف التقرير ال ابع

جلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مناهض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التعذيب

ايار/مايو 2000

2010

ترت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري الث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين/نوفمرب
2011

حيـ ـ ـ ـ مول ـ ـ ــد تق ـ ـ ــدمي التقري ـ ـ ــر
ال ابع لاك 2015

جلن تقوق الط

كانون الثاين/يناير 2010

( 2010التق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارير
األإللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املتعلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالربإلتوكول
االرتي ـ ـ ــاري الت اقي ـ ـ ـ ـ
تقــوق الط ـ برتــان
ا ـ ـ ـرتا األط ـ ـ ــال يف
املنازلـ ـ ـ ــات امل ـ ـ ـ ــلح
إلالربإلتوك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
االرتي ـ ـ ــاري الت اقي ـ ـ ـ ـ
تقــوق الط ـ برتــان
بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع األط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
إلاس ـ ـ ــت ال األط ـ ـ ــال
يف ال ـ ـ ـ ــا إليف امل ـ ـ ـ ـواد
ارباتي )

ترتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري األإلل/اكت ـ ـ ـ ـ ـ ــوبر
( 2013التق ـ ــارير األإلليـ ـ ـ
املتعلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالربإلتوكول
االرتياري الت اقي تقوق
الط ـ ـ ـ ـ برت ـ ـ ـ ــان ا ـ ـ ـ ـ ـرتا
األط ـ ـ ـ ـ ــال يف املنازلـ ـ ـ ـ ــات
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلح إلالربإلتوكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
االرتياري الت اقي تقوق
الط برتان بيع األط ـال
إلاس ـ ـ ـ ــت ال األط ـ ـ ـ ــال يف
ال ا إليف املواد ارباتي )

حي ـ ـ ـ مولـ ـ ــد تقـ ـ ــدمي التقـ ـ ــارير
الراب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
لاك 2017

الل ن ـ املعني ـ قماي ـ
تقــوق يــع العمــال
امله ـ ـ ـ ـ ـ ــااري إلاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراد
اسرهم

2011

ني ان/ابري 2012

حي مولد تقدمي التقرير الثـاين
لاك 2017

الل ن ـ املعني ـ ققــوق
األ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخا ذإلي
ارلاق

2010

ني ان/ابري 2013

حي ـ ـ مول ـ ــد تق ـ ــدمي التقري ـ ـري
الثاين إلالثالث لاك 2018

الل ن املعني قـاالت
االرت ا الق ري

2013

ايلول/س تمرب 2014

حي مولد تقدمي التقرير الثـاين
لاك 2020

هيئ املعاهدة

GE.15-20617

املات ات اةتامي املدرا
يف االستعرا ال ابق

7/26

A/HRC/WG.6/24/PRY/2

 -2الردود لى طلباد المتابعة المةددة المقدمة من هيئاد المعاهداد
املات ات اةتامي
مولد التقدمي

هيئ املعاهدة

جلنـ ـ ـ ـ ـ القض ـ ـ ـ ــا لل ـ ـ ـ ــى التميي ـ ـ ـ ــز 2012
العنةري

املوسو

تاريخ التقدمي

الترت ـ ـريعات املتعلق ـ ـ بـ ــالتمييز العنة ـ ــري؛
()40
لتمعات الرتعوب األ لي

2014

التحقيـ ــق يف انتهاكـ ــات تقـ ــوق ارن ـ ــان )42(2014؛ طل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف معلومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الــيت إلثقتهــا جلنـ احلقيقـ إلالعدالـ ؛ إلجلــان س ـ ـ ـ ــافي ()43؛ ق ـ ـ ـ ــدميف املعلوم ـ ـ ـ ــات
()44
مراق ـ ـ األتيـ ــا ؛ إلالتحقيـ ــق يف إلفـ ــاة  17ارسافي يف 2015
خةـاً اثنــا اقتحــاك الرتــرط ل ورإلغـواي
()41
لاك 2012

الل ن ـ ـ ـ املعني ـ ـ ـ بالقض ـ ـ ــا لل ـ ـ ــى 2013
التمييز سد املراة

)46(2013؛ طل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف معلومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
()47
سافي

الل ن املعني ققوق ارن ان

االجت ـ ــار إلاالس ـ ــت ال يف ال ـ ــا ؛ الن ـ ــا
()45
إلالةح

جلن مناهض التعذيب

2012

الض ـ ـ ـ ـ ـ ــمانات القانونيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ للمحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزي ؛ 2013
التحقيـ ــق يف المـ ــال التعـ ــذيب إلماتق ـ ـ
()48
مرت يها؛ االجتار باأل خا

()49

الل ن املعنيـ ققـوق األ ـخا
ذإلي ارلاق

2014

اس ـ ــت ال األ ـ ــخا ذإلي ارلاق ـ ـ م ـ ـ
اانــب لةــابات ارامي ـ ؛ األط ــال ذإلإل
ارلاقـ ـ امل ـ ـ لون يف امل ــداري؛ احل ــق يف
()50
التةوييف

2014

()51

الل ن ـ املعني ـ قــاالت االرت ــا
الق ري

2015

امل س ـ ـ ـ ـ ـ الوطني ـ ـ ـ ـ ـ حلق ـ ـ ـ ــوق ارن ـ ـ ـ ـ ــان؛
التوا ـ ـ م ـ ــع األ ـ ــخا اك ـ ـرإلم م ـ ـ
()52
تريتهم؛ اجلرب إلالتعوي

الرا
هيئ املعاهدة
الل ن املعني ققوق ارن ان
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()53

احلال
احلوار م تمر()54ا طلب املزيد م املعلومات

()55
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الزيارات القطري إل/اإل التحقيقات اليت اارهتا هيئات املعاهدات
هيئ املعاهدة

التاريخ

الل ن ال رلي ملنع التعذيب

2010

املوسو
()56

زيارة ملتابع التو يات الةادرة لاك  ،)57(2009ال سـيما التو ـيات املتعلقـ
بآلي ـ ـ الوقاي ـ ـ الوطني ـ ـ إلإلسـ ــع األ ـ ــخا اك ـ ـرإلم م ـ ـ ت ـ ـريتهم يف س ـ ـ
()58
تاكوم و إلخمافر الرترط

 -17يف لــاك 2010و نقلــيف جلن ـ القضــا للــى التمييــز العنةــري قلقهــا للــى اإلســا لتمعــات
الرتعوب األ لي يف منطق ترتاكو باراغواي يف رسالت يف طـار اـرا ارنـذار امل ـر إل اـرا ات
العم العاا ()59ا

باء -التعاون مل اإلجراءاد الخاصة

()60

احلال اثنا اجلول ال ابق

احلال الراهن

دلوة دائم

نعم

نعم

الزيارات اليت ارت

بيع األط ال ()2004؛
التعذيب ()2006؛
التعليم ()2009

تري الدي
ال قر املدقع
الرتعوب األ لي
الةح

الزي ـ ــارات املواف ـ ــق لليه ـ ــا مـ ـ ـ
تيث امل دا

استقال القضاة إلاكام
تري الدي

استقال القضاة إلاكام
األ خا ذإلإل ارلاق
الرق

الزيارات اليت طلب اراؤها

املدافعون ل تقوق ارن ان

الـ ــردإلد للـ ــى رسـ ــائ االدلـ ــا
إلالندا ات العاال

رال ال رتة قيد االستعرا و ارسليف ت ع باغاتا إلردت احل ومات للى ست باغاتا

تقارير إلبعثات املتابع

املقرر اةا

املعا مب ال بالتعذيب

()61

جيا -التعاون مل مفومية احما المتةدة السامية لةقوق اإلنسان
 -18لق ــب طل ــب ب ــاراغواي نرت ــا م ت ــب قط ــري للم وس ــي ال ــامي حلق ــوق ارن ــانو اإلف ــد
ـار حلقــوق ارن ــان بــاراغواي لــاك 2010ا إلي ــالد امل ترتــار يف بنــا قــدرات ال ــلطات
م ترتـ حل
()62
الوطني إلمن مات ا تمع املدين إلال ريق القطري ا
GE.15-20617
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 -19إلزارت نائ ـ امل وس ـ ال ــامي حلقــوق ارن ــان ال لــد يف لــاك )63(2011ا إلقــدميف بــاراغواي
م امه مالي امل وسي لاك )64(2014ا

ثالثاً -تنفي ععل االلتزام ععاد الدولي ععة المتعلق ععة بةق ععوق اإلنس ععان م ععل مرا ععاة الق ععانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
هلف -المساواة و دم التمييز
 -20الت يف جلن القضا للى التمييـز العنةـري لـدك إلاـود اي تعريـ ل "التمييـز العنةـري" يف
ق ـوان ال ل ــدو إلان التميي ــز العنة ــري ال يع ـلر لل ــى ان ــه فع ـ ارام ـ ()65ا إلفيم ــا يتعل ــق بالتو ــيات
الةــادرة ل ـ االســتعرا الــدإلري الرتــام و اإل ــى ك ـ م ـ ال ريــق القطــري( )66إلجلن ـ القضــا للــى
التمييــز العنةــري()67و إلالل نـ املعنيـ بــاحلقوق االقتةــادي إلاالاتماليـ إلالثقافيـ ()68و إلاملقــررة اةا ـ
املعني مب ال ال قر املدقع إلتقـوق ارن ـان()69و إلاملقـررة اةا ـ املعنيـ ققـوق الرتـعوب األ ـلي ()70و
بالتمــاد قــانون مل افحـ يــع ا ـ ال التمييــزا إلا ــار املقــرر اةــا املعــا قــق كـ ن ــان يف التمتــع
باللى م تو مم م الةح ال دني إلالعقلي التمييـز املمـاري سـد املثليـات إلاملثليـ إلمزدإلاـ
املي اجلن إلم ايري اهلوي اجلن اني ()71ا
 -21إلالربيف الل ن املعني ققوق ارن ان ل قلقهـا زا اسـتمرار القوالـب النمطيـ املتعلقـ بـدإلر
امل ـراة()72ا إلالربــيف الل ن ـ املعني ـ بالقضــا للــى التمييــز ســد امل ـراة ل ـ قلقهــا زا املواق ـ التقليدي ـ
التمييزي إل زا التاثري ال ليب ل ع املعتقدات الديني إلاألمناط الثقافي اليت تعيق النهو ققوق املراةو
ال ســيما الةــح إلاحلقــوق اجلن ــي إلار ابي ـ ()73ا إلاإل ــيف هــذ الل ن ـ بــاراغواي رمل ـ امــور بينهــا
موا م ترتريعاهتا اكلي مـع ات اقيـ القضـا للـى يـع ا ـ ال التمييـز سـد املـراة( )74إلتن يـذ سياسـات
حمددة للنهو ققوق املراة()75ا
 -22إلاإل ــيف الل نـ ـ املعنيـ ـ قق ــوق ارن ــان بالقض ــا لل ــى التميي ــز إلس ــمان الت ــام إلاتـ ـرتاك
التنــو ()76ا إلتــر املقــررة اةا ـ املعني ـ مب ــال ال قــر املــدقع إلتقــوق ارن ــان ان للــى بــاراغواي ان
ر للى اال تنطوي سياساهتا للى اي لييز قائم للى املي اجلن إلاهلوي اجلن اني ()77ا

باء -حق الفرد في الةياة والةرية واحمان لى شخصي
 -23الربــيف الل ن ـ املعني ـ ققــوق ارن ــان ل ـ قلقهــا م ـ ان جلــان مراق ـ األتيــا يف ك ـ م ـ
كاغوازإل إلكانينديو إلسان بيدرإل كانيف سالع ً يف ل امـور بينهـا اـرائم قتـ و إلالمـال تعـذيب إلسـو
معامل ا إلين ان اكم باراغواي الضـا هـذ الل ـان املتـورط للـى يـع األلمـال اراراميـ الـيت
يزلم الـم م ـ إللون لنهـا()78ا إلقـال ال ريـق القطـري ن تقـارير لـ انتهاكـات حلقـوق ارن ـان إلردت
لق ــب نرت ــر ق ــوة مرت ــرتك مـ ـ القـ ـوات امل ــلح إلالرت ــرط الوطنيـ ـ إلاألمانـ ـ العامـ ـ الوطنيـ ـ مل افحـ ـ
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املخدراتا إلقاليف اللي الوطني ملنع التعذيب يف تقريرها اةا
انته يف املعايري الدنيا الستخداك القوة إلاأل ول الواا ()79ا

ل لمليات هذ القوة املرتـرتك لـا

 -24إليف لــاك 2015و ارســليف لــدة اـرا ات را ـ رســال ً تتعلــق بعــدك بــذل ت ومـ بــاراغواي
العناي الواا م اا منع االلتدا اجلن للى ط ل تام يف العا رة م لمرها إللتـوفري احلمايـ
إلالعــاا اللــذي يضــمنان هلــذ ال تــاة ســامتها ال دني ـ إلالعقلي ـ ا إلقــدميف ت وم ـ بــاراغواي يف ردهــا
معلومات م ةل إلدليف الليات دراس هذ احلال اإلالً()80ا إلا ار املقرر اةـا املعـا بـاحلق يف
الة ــح ان الن ــاك الق ــانوين إلال ياس ــاي ال ي ــوفر احلمايـ ـ لل تي ــات الةـ ـ ريات مم ــا ي ــرغمه لل ــى
االستمرار يف احلم رغم خماطر ال رية إل ثار الطويل األا للى حته ال دني إلالعقلي ()81ا
 -25إلالربــيف جلنـ مناهضـ التعــذيب لـ قلقهــا زا ادلــا ات ت يــد بتعــر األ ــخا اكـرإلم
م ـ ت ـريتهم للتعــذيب إل ســا ة املعامل ـ ()82ا إلالربــيف الل ن ـ املعني ـ ققــوق ارن ــان ل ـ اس ـ ها ألن
قيقات قليلـ يف تـاالت التعـذيب ادت دانـ اجلنـاة إلاـرب الضـحايا()83ا إلاإل ـيف جلنـ مناهضـ
التعــذيب بإنرتــا ا ـرا م ــتق لتقــدمي الرت ـ اإل و إلتعزيــز ليــات مراق ـ الرتــرط القائم ـ و إلتعــوي
الضحايا()84ا
 -26إلالربــيف جلنـ مناهضـ التعــذيب لـ قلقهــا ألن ال ثــري مـ تقــوق األ ــخا اكـرإلم مـ
تريتهمو مبـ فـيهم القةـرو مل ـرتكو إلألن ـدار األت ـاك برتـان التماسـات املثـول امـاك القضـا قـد
ي ت رق  30يوماًو إلان خمافر رط ك بلدة ال عتث لقوالـد ت ـ ي اكت ـزي ()85ا إلا ـارت الل نـ
ال رلي ملناهض التعذيب تقارير ل استمرار انتها الضمانات اليت ت لدك التعر للتعذيب
إلغري م سرإلب سو املعامل ()86ا إلالربيف ل اس ها زا ن اك ت ـ ي اكت ـزي غـري املرسـ ()87ا
إلالـ ــرب املقـ ــرر اةـ ــا املعـ ــا مب ـ ــال التعـ ــذيب ل ـ ـ قلقـ ــه زا لـ ــدك ات ـ ـرتاك الضـ ــمانات ارارائي ـ ـ
لغ خا اكرإلم م تريتهم()88ا
 -27إلالربــيف جلن ـ مناهض ـ التعــذيب ل ـ قلقهــا زا مــا يل ـ ات ــا نطــاق االتت ــاز ال ــابق
للمحاكم ـ و ال ســيما اتت ــاز األط ــال الــذي ت ـرتاإل المــارهم ب ـ ال ادس ـ لرتــرة إلالثامن ـ لرتــرةو
إلالترت ـريعات الــيت تقيــد اســتخداك بــدائ احل ـ ح االتتيــاط ()89؛ إلاتت ــاز األ ــخا ل ـرتات طويل ـ
لد الرتـرط ()90ا إلاإل ـيف بتعزيـز الرقابـ القضـائي للـى مـدة احلـ ح االتتيـاط ()91ا إلطال ـيف الل نـ
ال رلي ـ ملناهض ـ التعــذيب بــاراغواي بوق ـ ممارس ـ االتت ــاز مبحت ـزي يف زنزانــات الرتــرط ل ـرتات
طويل ()92ا
 -28إلالرب ــيف الل نـ ـ املعنيـ ـ قق ــوق ارن ــان لـ ـ
إلالربيف جلن مناهض التعذيب ل قلقها زا ال ـرإل
احلـ ح االن ـرادي كرتـ مـ ا
إلالل و التع
إلاملثلي ـ إلمزدإلا ـ املي ـ اجلن ـ إلم ــايري اهلوي ـ اجلن
االتت ــاز مت ق ـ ً مــع املعــايري الدإللي ـ ()95ا إلاإل ــيف الل
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قلقه ــا زا ارت ــا م ــتويات االكت ــاز()93ا
يف ق ـم األمـرا العقليـ يف سـ تـاكوم وو
ـ ال العقوبـ إلمـزالم التمييـز سـد فئـ املثليـات
ــاني يف ال ـ ون()94ا إلاإل ــيف رع ـ ـرإل
ن ـ ال رلي ـ ف ـ ال ــم امل ـرتاكم م ـ القضــايا
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اجلنائيـ ()96ا إلرات ان سـ تـاكوم و الــوطا ين ـ ق الــه()97ا إلاإل ـيف الل نـ ال رليـ قـ مرتـ ل
إللدك ديد لنابر هلـم()98ا إلا ـار ال ريـق القطـري ان
األ خا الذي يعيرتون يف ارإلق ال
امل ـراهق اك ـرإلم م ـ ت ـريتهم مواــودإلن يف لرتــر م س ــات بينهــا م س ــتان تضــمان اــان هم
س نا بال ()99ا
 -29إلاإل ــيف جلنـ مناهضـ التعــذيب مبنــع يــع ا ـ ال العنـ ســد الن ــا إلال تيــاتو ال ســيما
االلتدا اجلن إلالعن املنـز إلالمـال القتـ العنيـ للن ـا و ب ـ منهـا التمـاد قـانون ملنـع العنـ
ســد الن ــا إلمعاق ـ مرت يــه إلاستئةــاله()100ا إلاإل ــيف الل ن ـ املعني ـ ققــوق ارن ــان بــان تضــم
باراغواي التحقيق يف اإل العن اجلن إلاجلن اين إلارب الضحايا()101ا
 -30إلذكــر املقــرر اةــا املعــا بالةــح ان العنـ ســد األط ــال مـ التحــديات القائمـ ا إلا ــار
انترت ــار االلت ــدا اجلن ـ ـ إلغ ــري مـ ـ ا ـ ـ ال العنـ ـ و مب ــا يف ذل ــمل العنـ ـ املن ــز و لل ــى نط ــاق
إلاسع()102ا
 -31إلاإل يف جلن مناهض التعذيب باحل ر الةري لتوقيع العقاب ال دين للى األط ـال يف يـع
األإلساط()103ا
 -32إلتثــيف الل نـ املعنيـ بالقضــا للــى التمييــز ســد املـراة بــاراغواي للــى معاجلـ م ــال االجتــار
بالن ــا إلال تيــات إلاســت اهل يف ال ــا ()104ا إلقالــيف الل ن ـ ن ــها إلالل ن ـ املعني ـ ققــوق ارن ــان
لما ال تزاالن ترتعران بالقلق زا ت ـاقم ت ـم ـاهرة االجتـارو ألن بـاراغواي باتـيف مةـدراً إلمقةـداً
إلمع ـرباً إلمم ـراً لاجتــار()105ا إلاإل ــيف الل ن ـ املعني ـ ققــوق ارن ـان بــان تضــع بــاراغواي تــداً لاجتــار
بال رتــرو ال ســيما االجتــار ألغـرا االســت ال اجلن ـ إللمـ األط ــال()106ا إلاإل ــيف جلن ـ مناهض ـ
التعذيب بـالتحقيق يف يـع مـزالم االجتـارو إلماتقـ اجلنـاة إلإلسـع بـرامب مل ـالدة الضـحايا إلسـمان
تعافيهم إل لادة دمااهم()107ا
 -33إلالربــيف جلن ـ تقــوق الط ـ لـ قلقهــا زا املمارســات املق ول ـ يف ثقاف ـ ال لــد إلالــيت تنطــوي
للــى ـرا ال تيــات يف امل ـواد ارباتي ـ ()108و إل زا لــدك دراا ال ــيات اجلن ــي و للــى حنــو ـري و
ك ع انائ يف الترتريعات اجلنائي ()109ا
 -34إلالربيف الل ن املعني ققـوق ارن ـان لـ قلقهـا زا ممارسـ "اسـتخداك األط ـال يف املنـازل"
إلاليت يعهد الط مبوا ها لائل غري ل اسـرته ل ـ يقـوك بالمـال منزليـ ()110ا إلاإل ـيف الل نـ
املعنيـ ـ بالقض ــا لل ــى التميي ــز س ــد املـ ـراة باستئة ــال ــاهرة لمـ ـ األط ــال ا ــاين يف املن ــازل()111؛
إلاإل ـ ــيف جلن ـ ـ ـ تق ـ ــوق الط ـ ـ ـ بت ـ ــرمي ممارس ـ ـ ـ "اس ـ ــتخداك األط ـ ــال يف املن ـ ــازل" إلالت اره ـ ــا بيع ـ ـ ـاً
لغط ــال()112ا إلتثــيف الل نـ املعنيـ بــاحلقوق االقتةــادي إلاالاتماليـ إلالثقافيـ الدإللـ الطــر للــى
تعزيز م افحتها لعم األط ال()113ا
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جيا -إقامة العدل بما في ذلك اإلفالد من العقاب وسيادة القانون
 -35الربيف الل ن املعني ققوق ارن ان ل قلقهـا زا مـزالم تـدإلل خمال ـات يف لمـ النيابـ
العام إلالقضا إلقوات األم لد اقتحاك كورإلغواي لاك 2012ا إلقاليف ن للـى بـارغواي ان قـق
يف الوفيــات الــيت تــدثيف رــال ذلــمل االقتحــاك()114ا إلافــاد ال ريــق القطــري بــان تلــمل القضــي ال تـزال
تنت ر قراراً قضائياً()115ا

 -36إلالرب ــيف الل ن ـ ـ املعني ـ ـ قق ــوق ارن ــان ل ـ ـ قلقه ــا زا ت رت ـ ـ ال ــاد يف القض ــا ()116ا
إلالت ــيف الل نـ ـ ال رليـ ـ ملن ــع التع ــذيب ان ال ــاد موا ــود يف سـ ـ ون ال ل ــد()117ا إلا ــارت جلنـ ـ
مناهضـ التعــذيب مـزالم ت يــد بت رتـ ال ــاد للــى نطــاق إلاســعو إلاإل ــيف بــالتحقيق يف تــاالت
ال ــاد دار ـ قــوات الرتــرط ()118ا إلطال ــيف الل ن ـ ال رلي ـ بــان تلتــزك بــاراغواي التزام ـاً قوي ـاً بالقضــا
للى ال اد()119ا
 -37إلاإل ــيف جلن ـ مناهض ـ التعــذيب بضــمان امل ــالدة القانوني ـ ا اني ـ ()120ا إلالت ــيف املقــررة
العدال ـ ال ت ـزال
اةا ـ املعني ـ ققــوق الرتــعوب األ ــلي ان م اني ـ إل ــول ال ـ ان األ ــلي
مقيد ًة برتدة()121و إلاإل ـيف بإنرتـا إلتـدة را ـ يف النيابـ العامـ دارـ ن ـاك العدالـ اجلنائيـ للن ـر
يف اجلرائم اليت تطال احلقوق اجلمالي اإل ال ردي للرتعوب األ لي ()122ا
 -38إلالربيف جلن مناهض التعذيب ل قلقها زا تقارير ت يـد بـان الرتـرط اسـتخدميف التعـذيب
اإل سو املعامل النتزا االلرتافاتا إلاإل ـيف بالت ـار هـذ االلرتافـات غـري مق ولـ يف ايـ اـرا ات يف
اكاكم()123ا
 -39إلالربـيف الل نـ املعنيـ ققـوق ارن ـان لـ قلقهـا مـ ان التحقيقـات مل ت ـت م يف ال ثــري
م تـاالت االرت ـا إلالتعـذيب إلارلـداك رـارا نطـاق القضـا إلاالتت ـاز غـري القـانوين الـيت تـدثيف
رــال تق ـ احل ــم الــدي تاتوري إلاثنــا ال ــرتة االنتقاليـ تــى لــاك )124(2003ا إلقالــيف ن بــاراغواي
ين ـ ان ق ــق يف ي ــع ت ــاالت االنتهاك ــات اجل ــيم حلق ــوق ارن ــان ال ــيت إلثلقته ــا جلن ـ احلقيق ـ
إلالعدال و إلان تعاقب امل إلل لنها إلتضم تةول الضحايا للى اجلرب إلالتعوي ()125ا
 -40إلاإل ـ ــيف الل ن ـ ـ املعني ـ ـ قـ ــاالت االرت ـ ــا الق ـ ــري ب ـ ــان ـ ــدد ب ـ ــاراغواي هويـ ــات ي ـ ــع
األ خا الذي تعرسـوا لارت ـا الق ـري رـال ال ـرتة )126(1989-1954ا إل ـ ل عيف بـاراغواي
للى التماد ات اك قانوني را تنل للى ارا ما للحةول للى لان ال ياب ب ب االرت ا
الق ري()127ا
 -41إلا ــارت جلن ـ مناهض ـ التع ــذيب ق ــانون ل ــدك تق ــادك احل ــق يف طل ــب التع ــوي امل ــول
لضــحايا انتهاكــات تقــوق ارن ــان الــيت تــدثيف يف ـ الن ــاك الــدي تاتوري()128ا إلالربــيف الل ن ـ
املعنيـ قــاالت االرت ــا الق ــري لـ قلقهــا ألن ســحايا االرت ــا الق ــري يوااهــون ــعوبات لــد
سعيهم ممارس تقهم يف اجلربو إل زا لـدك إلاـود ايـ ات ـاك قانونيـ تـنل للـى ن ـاك اـرب ـام
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ع ـ تط يقــه للــى يــع تــاالت االرت ــا الق ــري()129ا إلاإل ــيف جلنـ مناهضـ التعــذيب بــان تــوفر
ب ــاراغواي للض ــحايا م انيـ ـ اجل ــرب إل ل ــادة التاهيـ ـ ()130؛ إلاإل ــيف الل نـ ـ املعنيـ ـ ق ــاالت االرت ــا
الق ري بان تضم باراغواي تق الضحايا يف اجلرب إليف احلةول للى تعوي مناسب()131ا

دال -الةق في الزواج والةياة احسرية
تو ي ل ت ـ ي املواليـد ـدرت لـ
 -42ا ارت م وسي األمم املتحدة لرت إلن الاائ
االســتعرا الــدإلري الرتــام إلق لتهــا بــاراغواي()132و إلاإل ــيف بــان تضــم بــاراغواي ــدار ــهادات
املــياد جلميــع املواليــد للــى اراســيهاو ب ـ الن ــر ل ـ إلســع إلالــديهم()133ا إلاإل ــيف الل ن ـ املعني ـ
ققوق ارن ان بال ما لغمهات املراهقـات بت ـ ي اط ـاهل دإلن امـر مـ اك مـ ()134ا إلاإل ـيف
جلن ـ تقــوق الط ـ بتن يــذ تــدابري للقضــا للــى ــاهرة تزإليــر ــهادات املــياد()135ا إلتثــيف الل ن ـ
املعنيـ ققــوق األ ــخا ذإلي ارلاقـ بــاراغواي للــى إلســع برنــامب لت ـ ي األط ــال ذإلي ارلاق ـ
تال إلالدهتم()136ا
 -43إلاإل ــى ال ريــق القطــري بزيــادة ن ـ ت ـ ي املواليــد يف ال لــد لـ طريــق إلســع قــانون ــام
املدين يف م ترت يات األمهات إلاألط الو ال سيما تلمل املواودة
ل اهلوي و إلتعزيز ردمات ال
يف ا تمعات الري ي إللتمعات الرتعوب األ لي ()137ا
 -44إلاإل ــيف الل نـ املعنيـ بالقضــا للــى التمييــز ســد املـراة بــاراغواي برفــع ال ـ القانونيـ الــدنيا
للزإلاا اليت ما زاليف  16سن لل تيات إلال تيان()138ا
 -45إلتثيف الل ن املعني ققوق األ خا ذإلي ارلاقـ بـاراغواي للـى ترتـ يع األسـر احلاسـن
إلدلم اسر األط ال ذإلي ارلاق ذات الدر اكدإلد()139ا
 -46إلالربــيف جلنـ تقــوق الط ـ لـ قلقهــا ألن اكثــر مـ  90يف املائـ مـ تــاالت الت ــا جتــاز
دإلن اسـتخداك اراـرا اةـا بــذلملا إلتثـيف بــاراغواي للــى القضـا للــى ممارسـ يــدا األط ــال يف
دإلر خمةة يف انت ار لاك ارا ات الت ا()140ا

هاء -حريععة الععدين هو المعتقععد والتعبيععر والةععق فععي المشععاركة فععي الةيععاة العامععة والةيععاة
السياسية
 -47يف لــاك 2012و ـ ع املقــرر اةــا املعــا قري ـ الــدي اإل املعتقــد بــاراغواي للــى ســمان
تن يـ ــذ م ـ ــدا لـ ــدك التمييـ ــز للـ ــى اسـ ــاي الـ ــدي اإل املعتقـ ــدو مبـ ــا يف ذلـ ــمل يف م ـ ــائ تقـ ــدمي الـ ــدلم
للم س ــات؛ إل لــادة الن ــر يف الرتــرط القــائم الــذي ي ــر الت ـ ي ال ــنوي للطوائ ـ الديني ـ غــري
ال اثولي ي ـ اإل ال ل ـ ي ؛ إلاالنت ــا التتمــال قيــاك املــداري املذه ي ـ الــيت تــديرها طائ ـ ديني ـ حمــددة
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باتت ار التدريح ق م األمر الواقع؛ إلموا ـل االلـرتا بـاحلق يف االسـتن ا الضـمريي يف القـانون
إلاملمارس ()141ا
 -48إلالربيف الل ن املعني ققوق ارن ان ل قلقها زا جترمي الترتـهري()142ا إلاإل ـيف اليون ـ و
اجلرك ل الترتهري()143ا
بان تنز باراغواي
 -49إلالربــيف الل ن ـ املعني ـ ققــوق ارن ــان ل ـ قلقهــا زا ارت ــا معــدل االلتــدا ات إلالمــال
العنـ ـ إلاـ ـرائم القتـ ـ ال ــيت ترت ــب يف ت ــق امل ــدافع لـ ـ تق ــوق ارن ــانو إلرا ـ ـ امل ــدافع مـ ـ
امل ـزارل إلال ـ ان األ ــلي ()144ا إلاف ــاد ال ري ــق القط ــري ل ـ تق ــدمي ـ اإل قض ــائي إل داري ـ س ــد
الةحافي إلاملدافع ل تقوق ارن ان تتناإلل اموراً تتعلق مبمارستهم لعملهم()145ا
 -50إلا ــارت اليون ـ ـ و
إلارلامي ()146ا

إلاـ ــوب ان ق ــق بـ ــاراغواي يف يـ ــع اهل م ــات للـ ــى الةـ ــح ي

 -51إلاإل يف الل ن املعني بالقضا للى التمييز سد املراة بان تعزز باراغواي لثي املراة يف احلياة
ال ياسي إلالعام ()147ا
 -52إلالربيف جلن القضـا للـى التمييـز العنةـري لـ قلقهـا زا سـع لثيـ لتمعـات الرتـعوب
األ لي إلاملنحدري م ا افريق يف منا ب نع القرار()148ا
 -53إلاإل ــيف الل نـ ـ املعنيـ ـ قق ــوق األ ــخا
األ خا ذإلي ارلاق يف التةوييف()149ا

ذإلي ارلاقـ ـ بإل ــا األت ــاك ال ــيت تقي ــد ت ــق

واو -الةق في العمل وفي التمتل بشروط مل ادلة ومواتية
 -54الت ــيف الل ن ـ املعني ـ بــاحلقوق االقتةــادي إلاالاتمالي ـ إلالثقافي ـ ارت ــا معــدالت ال طال ـ
إلنقل العمال إل عيف باراغواي للى زيادة فر العم يف القطا الن ام ()150ا
 -55إلالت يف الل ن املمارسات التمييزيـ سـد املـراة يف لـال العمـ ()151ا إلالربـيف الل نـ املعنيـ
بالقضا للى التمييز سد املراة ل قلقها زا رإل لم الن ـا إلالت اإلتـات يف األاـور بـ الن ـا
إلالراال()152ا
 -56إلاإل ـ ـ ــيف الل ن ـ ـ ـ املعني ـ ـ ـ ققـ ـ ــوق ارن ـ ـ ــان بـ ـ ــان م ـ ـ ـ بـ ـ ــاراغواي العمـ ـ ــال املن ـ ـ ـزلي م ـ ـ ـ
االسـرتقاق()153؛ إلاإل ـيف الل نـ املعنيـ بالقضـا للـى التمييــز سـد املـراة بــان ِّ ـ بـاراغواي ـرإل
لملهــم()154ا إلاإل ــيف الل ن ـ املعني ـ بــاحلقوق االقتةــادي إلاالاتمالي ـ إلالثقافي ـ بتعــدي م ـواد قــانون
العم ـ املتعلق ـ بالعم ـ املن ـز الــيت تــوي للــى ات ــاك لييزي ـ ()155ا إلاإل ــيف املقــررة اةا ـ املعني ـ
مب ال ال قر املدقع إلتقوق ارن ان بإارا تعـديات ترتـريعي ملوا مـ تقـوق العمـ اةا ـ بالعمـال
املن ـزلي مــع املع ــايري الدإللي ـ ()156ا إلاإل ــى ال ري ــق القطــري بالتم ــاد قــانون حي ــر العم ـ املنــز لل ــى
األ خا الذي تق المارهم ل  18سن إليرس امل اإلاة يف املعامل يف م ان العم ()157ا
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 -57إلالت ــيف الل نـ ـ املعنيـ ـ ب ــاحلقوق االقتة ــادي إلاالاتماليـ ـ إلالثقافيـ ـ ان األ ــخا
ارلاق يعانون م التمييز يف فر احلةول للى العم ()158ا

ذإلي

زاي -الةق في الضمان االجتما ي وفي التمتل بمستوى معيشي الئق
 -58فيما يتعلق بالتو يات اةا بال قر()159و الـرب ال ريـق القطـري لـ دلمـه ردمـاا من ـور
حلق ــوق ارن ــان يف سياس ــات إلبـ ـرامب احلماي ـ ـ االاتماليـ ـ ()160ا إلاإل ــيف الل نـ ـ املعنيـ ـ ب ــاحلقوق
االقتةــادي إلاالاتمالي ـ إلالثقافي ـ ب ــان ت ــاف الدإلل ـ الط ــر ال ق ــر إلالام ــاإلاة إلتن ــذ ــاتات
زرالي ( )161ا إلاإل يف الل نـ املعنيـ ققـوق األ ـخا ذإلي ارلاقـ بالتمـاد سياسـ لامـ للحـد مـ
ال قر يف و األ خا ذإلي ارلاق ()162ا
 -59إلرلةيف املقررة اةا املعني مب ال ال قر املـدقع إلتقـوق ارن ـان انـه ين ـ ل ـاراغواي
ان تزيــد ن قاهتــا االاتمالي ـ ( )163إلتضــم لــدك تعــر ال ـربامب االاتمالي ـ للمح ــوبيات ال ياســي
اإل التالب()164ا
 -60إلقال ــيف املق ــررة اةا ـ ـ ن ــه ين ـ ـ ل ــاراغواي ان ــر لل ــى ل ـ ـ األط ــال إلامل ـ ـراهق و
ال س ــيما اإللئ ــمل ال ــذي يعيرت ــون يف املن ــاطق الري يـ ـ و مـ ـ احلة ــول لل ــى م ــتو اي ــد مـ ـ التعل ــيم
إلردمات الرلاي الةحي و فضاً ل زيادة فر مرتاركتهم يف القرارات اليت ت ثر لليهم()165ا
 -61إلالت يف املقررة اةا
ةدمات ااتمالي مائم ()166ا

املعني بالرتـعوب األ ـلي افتقـار مع ـم لتمعـات الرتـعوب األ ـلي

 -62إلاإل ــيف الل ن ـ املعني ـ بــاحلقوق االقتةــادي إلاالاتمالي ـ إلالثقافي ـ بالتمــاد مرت ـرإل القــانون
املتعلق باألم ال ذائ إلالت ذإلي()167ا إلرلةيف املقررة اةا ـ املعنيـ بـال قر املـدقع إلتقـوق ارن ـان
سرإلرة الرترإل يف ا زرال ام م اا ت يري هي مل ي األراس إلارنتاا إلتعزيز دإلر
الزرال األسري ()168ا
 -63إلالربيف الل ن املعني بالقضا للى التمييز سد املراة ل قلقهـا زا ارت ـا معـدالت سـع
ن ــا الرتــعوب األ ــلي فيمــا يتعلــق بــاحلق يف ال ــذا ال ــايف إليف ميــا الرتــرب املامون ـ و ال ســيما يف
منطق ترتاكو()169ا إلاإل يف الل ن املعني باحلقوق االقتةادي إلاالاتمالي إلالثقافي باختاذ اـرا ات
لضمان مدادات ميا الرترب إلمرافق الةر الةح ()170ا
 -64إليف سو النقل ال ري يف امل اك و اإل يف الل ن بتي ري احلةول للى امل اك املنخ ض
الت ل ()171ا
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حاء -الةق في الصةة
 -65رت ــيف الل ن ـ املعني ـ ب ــاحلقوق االقتة ــادي إلاالاتمالي ـ إلالثقافي ـ بالتم ــاد لاني ـ ر ــدمات
الرلاي ـ الةــحي لل مي ــع()172ا إلاإل ــيف الل ن ـ بــان تض ــم بــاراغواي م اني ـ الو ــول الرلاي ـ
اهلياك األساسي لن اك الرلاي األإللي ()173ا
الةحي اجليدة إلسمان توافرها إل
 -66إلالتــمل املقــرر اةــا املعــا بــاحلق يف الةــح اإلاــه الت ــاإلت إلالتمييــز يف التمتــع بــاحلق يف
الةـح كمـا التـمل االجتــا الرتااعـ يف هـذا ا ـالا إلا ــار ان الـنقل يف اةـدمات األساســي يف
املناطق الري ي إلالنائي ي ثر للى حنو غري متناسب للـى ال ئـات ال قـرية إلاملـزارل إللتمعـات الرتـعوب
األ لي ()174ا
 -67إلالربـ ــيف الل ن ـ ـ املعني ـ ـ ققـ ــوق األ ـ ــخا ذإلي ارلاق ـ ـ ل ـ ـ قلقهـ ــا زا
األ خا ذإلي ارلاق مرافق اةدمات الط ي ()175ا

ـ ــعوب إل ـ ــول

 -68إلالربــيف الل ن ـ املعني ـ بالقضــا للــى التمييــز ســد امل ـراة ل ـ قلقهــا زا ارت ــا معــدل ا ـ
املراهق ــات()176و إلارت ــا مع ــدل الوفي ــات الن اس ــي ( )177إلل ــدك إلا ــود ق ــانون ــام ر ــا بالة ــح
إلاحلقوق اجلن ي إلار ابي ()178ا إلاإل يف بان تتةد بـاراغواي الرت ـا معـدالت الوفيـات الن اسـي و
لمليات اها غري مامون ()179ا إلالتمل املقرر اةا املعا بـاحلق
إلان ول دإلن جلو الن ا
يف الةح ارت ا معدل تاالت احلم امل ـر إلالـنقل يف الثقافـ اجلن ـي الرتـامل يف املـداريا إلقـال
ن تـاثري األف ــار الدينيـ قــوي يف الن ــاك املدرسـ و تيـث يـزإلد الطــاب مبعلومــات غــري للميـ اإل غــري
دقيقـ ا إلالتــمل ايض ـاً ان معــدل الوفيــات الن اســي ال يـزال مرت ع ـاًو إلان ذلــمل يراــع اساسـاً العــدد
ال ــري مـ تــاالت احلمـ امل ــرو يف ـ و ال تيــات الل ـواي ت ـرتاإل المــاره ب ـ العا ــرة إلالرابع ـ
لرتـرةو نتي ـ االلتــدا إلالعنـ اجلن ـي ()180ا إلاإل ــى ال ريـق القطـري بالتمــاد قـانون برتـان الةــح
اجلن ي إلار ابي ()181ا
 -69إلالت ــيف جلن ـ مناهض ـ التعــذيب احل ــر العــاك لجلاهــا يف القــانون اجلنــائ و إلهــو ت ــر
يطلق تى يف تـاالت العنـ اجلن ـ إلسـ ا اكـارك اإل لنـدما ي ـون اجلنـ غـري قـادر للـى العـي و
كمــا الت ــيف م انيـ معاق ـ الن ــا اللـواي يطلــه اراهــا إلاملهنيـ الط يـ الــذي يقــدمون هلـ
امل الدة يف ذلملا إلتثيف باراغواي للى مرااع ترتـريعاهتا املتعلقـ باراهـا و إلهـو امـر اإل ـيف بـه
ايضاً ثال جلان ارر إلمعها املقرر اةا املعا باحلق يف الةح ()182ا إلفيما يتعلق بتو ي ادرة
ل ـ االســتعرا الــدإلري الرتــام و افــاد ال ريــق القطــري بــان اراهــا عث ـ اتــد األس ـ اب الرئي ــي
اجلرع لنه()183ا
للوفيات الن اسي و ال سيما لعدك إلاود اي نل ينز
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طاء -الةق في التعليا
 -70اإل ــيف الل ن ـ ـ املعني ـ ـ ب ــاحلقوق االقتة ــادي إلاالاتماليـ ـ إلالثقافي ـ ـ بض ــمان إل ــول ي ــع
نولي املداري إلبناها التحتي ()184ا
األط ال ن اك التعليم إل
 -71إلاإل ـ ــيف الل ن ـ ـ املعني ـ ـ ققـ ــوق األ ـ ــخا ذإلي ارلاق ـ ـ بـ ــان تتـ ــي بـ ــاراغواي لغط ـ ــال
إلاملراهق ذإلي ارلاق م اني الو ول ن اك التعليم الوطاو كما اإل يف رع التعليم اامعـاً يف
يع م توياته إليف يع احنا ال لد()185ا
 -72إلاإل ــيف الل نـ ـ املعنيـ ـ بالقض ــا لل ــى التميي ــز س ــد املـ ـراة ب ــاراغواي ب ـ ـ ترتـ ـريعات تي ــر
االلتحاق باملداري إلموا ل الدراس اثنا فرتي احلم إلاحلضان ()186ا
 -73إلاإل يف الل ن ن ها بتوفري فر تعليم مت اإلي ل تيات الرتعوب األ لي ()187ا

ياء -احشخاص ذوو اإل اقة
 -74اإل يف الل ن املعني ققوق األ خا ذإلي ارلاقـ بـان تعـدل بـاراغواي املةـطلحات الـيت
ت تخدمها لجل ارة األ خا ذإلي ارلاق إلالرتإليب لربامب قائم للـى تقـوق ارن ـان يف لـال
ارلاق ()188ا
 -75إلتثــيف الل نـ بــاراغواي للــى ل ــا ات ــاك القــانون املــدين الــيت تــن م لمليـ ســقاط األهليـ
القانوني ل األ خا ذإلي ارلاق ا إلاإل يف بوسع سمانات لغ خا ذإلي ارلاق ()189ا
 -76إلا ارت الل ن بقلق احلرمان م احلري للى اساي ارلاق و مث يدا األط ال إلالن ا
إلالراال ذإلي ارلاق يف م ترت يات األمرا الن ي ()190ا
 -77إلتثـ ـ ــيف الل ن ـ ـ ـ ب ـ ـ ــاراغواي لل ـ ـ ــى التم ـ ـ ــاد ات ـ ـ ــاك تتعل ـ ـ ــق بإم اني ـ ـ ـ الو ـ ـ ــول
العموم ()191ا

النق ـ ـ ـ

 -78إلالت ــيف الل ن ـ ـ ان الربن ــامب ال ــوطا للعناي ـ ـ الرت ــامل باألط ــال إلامل ـ ـراهق ذإلي ارلاق ـ ـ
ال يرال تقوق األ خا ذإلي ارلاق ()192ا إلطل يف بـاراغواي اايـ األط ـال ذإلي ارلاقـ يف
املناطق الري ي إليف لتمعات الرتعوب األ لي م االلتدا إلسو املعامل ()193ا
 -79إلرلةيف املقررة اةا املعني مب ال ال قر املـدقع إلتقـوق ارن ـان انـه ين ـ ل ـاراغواي
ان تضــع سياســات ل ام ـ ــامل تتــي املرت ــارك التام ـ إلال عال ـ لغ ــخا ذإلي ارلاق ـ للــى ق ــدك
امل اإلاة مع الرري ()194ا
 -80إلفيم ــا يتعل ــق بالتو ــيات الة ــادرة لـ ـ االس ــتعرا ال ــدإلري الرت ــام و ق ــدك ال ري ــق القط ــري
معلوم ــات ل ـ العمليـ ـ الترت ــاركي يف ــياغ رط ـ العمـ ـ الوطني ـ املتعلقـ ـ قق ــوق األ ــخا ذإلي
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ارلاقـ ()195ا إلالقــى املقـرر اةــا
العم هذ يف الإلن األررية()196ا

املعـا بــاحلق يف الةــح يف تقريـر األإل الضــو للـى التمــاد رطـ

كاف -احقلياد والشعوب احصلية
 -81الرب ــيف جلن ـ ـ القض ــا للـ ــى التميي ــز العنة ــري ل ـ ـ تقـ ــديرها الل ـ ـرتا الدس ــتور بالرتـ ــعوب
األ ــلي ()197ا ل نه ــا الرب ــيف لـ ـ القل ــق زا ل ــدك إلا ــود سياس ـ ـ ــامل م ـ ـ تق ــوق الرت ــعوب
األ لي ()198ا
 -82إلالربـيف الل نـ ن ـها لـ قلقهـا مـ ان املعهـد الـوطا لرتـ إلن الرتـعوب األ ـلي ي تقــر
االســتقالي إلال ــلط إلان الرتــعوب األ ــلي ال تن ــر ليــه كهيئ ـ لثلهــا()199ا إلالربــيف الل ن ـ املعني ـ
ققوق ارن ان ل اس ها زا مزالم ت يد بان املعهد ي ل ر بيع اراس اسا الرتعوب األ ـلي
ــركات را ـ ـ ()200ا إلاإل ــيف جلن ـ ـ القض ــا لل ــى التميي ــز العنة ــري بتحوي ـ ـ املعه ــد م س ـ ـ
م تقل ()201ا
 -83إلاإل ــى ال ريــق القطــري بضــمان تقــوق الرتــعوب األ ــلي و إلتعزيــز قــدرات مــو اةدم ـ
املدني ـ م ـ الــذكور إلارنــال لتم يــنهم م ـ القي ــاك بالمــال مرتــرتك ب ـ الثقافــات إلمنــع املمارس ــات
س ــمان مرت ــاركتهما
التمييزيـ ـ ال ــيت تتع ــر هل ــا الرت ــعوب األ ــلي و م ــع التم ــاد سياس ــات ترمـ ـ
إلالترتاإلر معهما برت كام ()202ا
 -84إلالت يف املقررة اةا املعني ققوق الرتعوب األ لي ان مث مرت ل إلاسـع النطـاق تتعلـق
بعــدك امتثــال الدإللـ اللتزامهــا بـإارا مرتــاإلرات ق ـ التمــاد تــدابري ترتـريعي إل/اإل سياســي إل/اإل داريـ
تـ ثر للـى الرتـعوب األ ـلي تـاثرياً م ا ـراًو إلاإل ـيف بـان ت ـ احل ومـ بالتزامهـا بـإارا مرتـاإلرات مـع
الرتــعوب األ ــلي و ب ـ منهــا التمــاد إلتط يــق ـ و ترت ـريعي ()203ا إلالربــيف املقــررة اةا ـ ل ـ
قلقهــا ايضـاً زا لــدك امل ــاإلاة إلالتمييــز ســد الرتــعوب األ ــلي فيمــا يتعلــق باألراسـ و إلاحلةــول للــى
اةـدمات االاتماليـ و إلسـ الو ـول القضـا ()204ا إلالربــيف جلنـ القضـا للـى التمييـز العنةــري
ل ـ قلقهــا ألن الرتــعوب األ ــلي ال ت ترتــار بةــورة تلقائي ـ للحةــول للــى موافقتهــا امل ــتنرية للــى
القـرارات الـيت تـ ثر للـى تقوقهـا()205ا إلاإل ـيف الل نـ املعنيـ ققـوق ارن ـان بـان تعـرت بـاراغوايو
قانوناًو قق الرتعوب األ لي يف لملي ترتاإلر ترة إلم تنرية()206ا
 -85إلالربيف جلن القضـا للـى التمييـز العنةـري لـ قلقهـا زا لـدك إلاـود ن ـاك فعـال السـرتداد
تقــوق لتمعــات الرتــعوب األ ــلي يف األراس ـ و إل زا التهديــدات إلالمــال العن ـ الــيت تتعــر هلــا
بع ـ هــذ ا تمعــات يف طــار حمــاإلالت طردهــا م ـ اراســيها()207ا إلتثــيف الل ن ـ املعني ـ بــاحلقوق
االقتةادي إلاالاتمالي إلالثقافي باراغواي للى سمان تقوق الرتعوب األ لي يف التةر قريـ يف
اراسيها إلاقاليمها إلمواردها الط يعي و إلللى إلسع لي قانوني ل ِّ نها م املطال باراسيها()208ا
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 -86إلدل ــيف جلنـ ـ القض ــا لل ــى التميي ــز العنة ــري ب ــاراغواي االمتث ــال الت ــاك ألت ــاك حم مـ ـ
ال لدان األمري ي حلقوق ارن ان املتعلقـ مب تمعـات الرتـعوب األ ـلي ()209ا إلاإل ـيف املقـررة اةا ـ
املعني ـ ققــوق الرتــعوب األ ــلي بتن يــذ ق ـرارات تلــمل اك م ـ تن يــذاً تام ـاًو إلللــى إلاــه االســتع الو
مبا يف ذلمل التدابري املتعلق بإارا ات ال ة يف القضايا()210ا
 -87إلاإل ـيف جلنـ مناهضـ التعـذيب بالقضــا للــى يــع ا ـ ال اســت ال الرتــعوب األ ــلي يف
العم ()211ا
 -88إلقال ــيف الل نـ ـ املعنيـ ـ بالعم ــال امله ــااري و ن افـ ـراداً مـ ـ الرت ــعوب األ ــلي ألت ــد ال ل ــدان
ا ـ ــاإلرة تتخط ـ ــى احل ـ ــدإلد للعم ـ ـ يف ب ـ ــاراغواي إل ن بعض ـ ــهمو ال سـ ــيما العم ـ ــال الزرالي ـ ــونو تعرس ـ ـوا
الدي ()212ا
للتهديدات إلال خرة إلل ودي َ
 -89إلالربيف جلن القضا للى التمييز العنةري ل قلقها زا الوسـع االاتمـال  -االقتةـادي
ألهــا بــاراغواي املنحــدري مـ ا ـ افريقـ إل زا اســتمرار التمييــز ســدهم فيمــا يتعلــق بالو ــول
األماك إلاةدمات العام ()213ا

الم -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -90اإل ــيف الل نـ ـ املعنيـ ـ بالعم ــال امله ــااري ب ــان تض ــم ب ــاراغواي للعم ــال امله ــااري إلافـ ـراد
اسرهم م اني احلةـول للـى الرلايـ الةـحي األساسـي ()214؛ إلان تضـم ألط ـال العمـال املهـااري
م اني ـ الو ــول التعلــيم االبتــدائ إلالثــانوي()215ا إلالت ــيف لــدك إلاــود تــدابري مل ــالدة اط ــال
املهااري غري املةحوب و إلتثيف باراغواي للى ااي ه ال األط ال()216ا
 -91إلالت يف م وسي األمم املتحـدة ال ـامي لرتـ إلن الاائـ انـه رغـم ات ـاك قـانون الاائـ
رقم  938-1اليت تـنل للـى إلسـع سياسـات لامـ ال تضـم اايـ الاائـ فح ـب إل منـا تضـم
اردمــاا اكل ـ
ــاد تلــول دائم ـ و فــإن بــاراغواي ال للــمل اس ـرتاتي ي هتــد
ايض ـاً ال ــع
()217
ا إلاإل ـيف بـان تي ـر بـاراغواي التن يـذ التـاك إلال عـال
لغ خا الذي يعرت بوسـعهم كاائـ
هلذا القـانونو إلان تن ـر يف تي ـري تةـول الاائـ إلملتم ـ الل ـو للـى إلثـائق خةـي إلان تعـزز
لتعهم ققوقهم االقتةادي إلاالاتمالي إلالثقافي ()218ا
 -92إلاإل ـيف امل وسـي بـان تعتمــد بـاراغواي ات امـاً حلمايـ الاائـات إلملتم ـات الل ــو ()219ا
إلاإل يف ايضا بان تضع باراغواي ارا ً تن يذياً موتداً لتحديد سحايا االجتار إلاأل خا الـذي قـد
حيتااون ااي دإللي ()220ا
ـدإلن ا ـ ال احلماي ـ الــيت تضــمنها
 -93إلاإل ــيف امل وســي بــان تط ــق بــاراغواي الترتـريعات الــيت تـ ِّ
ات اقي ـ لــاك  1954يف ترت ـريعاهتا الوطني ـ إلان تط ــق ا ـرا ً لتحديــد تــاالت انعــداك اجلن ــي ــد
سمان ااي لدع اجلن ي م غري الاائ ()221ا
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 إلالربــيف جلنـ مناهضـ التعــذيب لـ قلقهــا زا املـزالم املتعلقـ قــاالت ترتيـ ن ــذهتا الدإللـ-94
الطر دإلن ان تن ر يف رطر تعر الرتخل املر لت للتعذيب يف ال لد املتلقـ ا إلاإل ـيف بـان تـدرا
 مـ ات اقيـ مناهضـ التعــذيب يف قانولــا اكلـ إلتط قهــا يف تــاالت طــرد اإل لــادة3 بــاراغواي املــادة
)ا222(اإل ت ليم مواطن ااانب

 الةق في التنمية والقضايا البيئية-ميا
 تثــيف الل ن ـ املعني ـ بــاحلقوق االقتةــادي إلاالاتمالي ـ إلالثقافي ـ الدإلل ـ الطــر للــى مراق ـ-95
)ا223( زرال فول الةويا إلإلسع طار قانوين حلماي ال يئ
 إلذكــرت املقــررة اةا ـ املعنيـ مب ــال ال قــر املــدقع إلتقــوق ارن ــان انــه ين ـ ل ــاراغواي ان-96
تراقــب تط يــق املعــايري ال يئيـ إلتعــزز امل س ــات ذات الةــل باســتخداك املـوارد الط يعيـ إلال يئيـ إل دارهتــا
)ا224(إلاايتها
Notes
1

2

Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found
on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of
the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations
compilation on Paraguay from the previous cycle (A/HRC/WG.6/10/PRY/2).
The following abbreviations have been used in the present document:
ICERD
ICESCR
OP-ICESCR
ICCPR
ICCPR-OP 1
ICCPR-OP 2
CEDAW
OP-CEDAW
CAT

3

4

5
6
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International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
Optional Protocol to ICESCR
International Covenant on Civil and Political Rights
Optional Protocol to ICCPR
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty
Convention on the Elimination of All Forms of Discri mination against Women
Optional Protocol to CEDAW
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Dis appearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art.
1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. Inquiry
procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art.
11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art.
32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of
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8
9
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14
15
16
17

18
19
20

21
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23

24
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27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37

38
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Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); G eneva
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims
of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12
August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non -International Armed Conflicts
(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications ,
see International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/IHL.
International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of
Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention,
1949 (No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment and
Occupation) Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms
of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).
ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169).
ILO Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).
See A/HRC/20/25/Add.2, para. 123; United Nations country team submission for the universal
periodic review of Paraguay, p. 8; and E/C.12/PRY/CO/4, para. 34. See also CERD/C/PRY/CO/1-3,
para. 22.
Country team submission for the universal periodic review of Paraguay, p. 8.
See CMW/C/PRY/CO/1, para. 15.
See CED/C/PRY/CO/1, para. 10.
See CMW/C/PRY/CO/1, para. 13.
See CERD/C/PRY/CO/1-3, para. 26.
See UNESCO submission for the universal periodic review of Paraguay, para. 36.1.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 16. See also CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 10 and CAT/OP/PRY/2,
paras. 17-19.
See CED/C/PRY/CO/1, para. 13.
See CRC/C/OPSC/PRY/CO/1, paras. 32-33.
According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of
National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights Sub -Committee on
Accreditation, the classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: voting
member (fully in compliance with each of the Paris Principles); B: non -voting member (not fully in
compliance with each of the Paris Principles or insufficient information provided to make a
determination); and C: no status (not in compliance with the Paris Principles).
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of
Human Rights, see A/HRC/27/40, annex.
See E/C.12/PRY/CO/4, para. 9.
Ibid., para. 9. See also CCPR/C/PRY/CO/3, para. 7, CED/C/PRY/CO/1, para. 12,
CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 14, and CAT/OP/PRY/2, para. 21-23. See also the country team
submission for the universal periodic review of Paraguay, p. 8.
See CED/C/PRY/CO/1, paras. 11-12.
See A/HRC/19/61/Add.3, para. 95 .
See CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 15. See also CCPR/C/PRY/CO/3, para. 16.
Country team submission for the universal periodic review of Paraguay, p. 9.
See CRPD/C/PRY/CO/1, para. 38.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 5.
See CED/C/PRY/CO/1, para. 7. See also E/C.12/PRY/CO/4, para. 5.
Country team submission for the universal periodic review of Paraguay, p. 9; see also para. 2.
See CRC/C/OPSC/PRY/CO/1, para. 12.
See E/C.12/PRY/CO/4, para. 8.
See CRPD/C/PRY/CO/1, para. 34; see also para. 76.
See E/C.12/PRY/CO/4, para. 5. See also the preliminary observations of the Special Rapporteur on
the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental
health on his visit to Paraguay (6 October 2015), available from
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16566&LangID.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 6.
See A/HRC/20/25/Add.2, para. 124. See also country team submission for the universal periodic
review of Paraguay, p. 9.
See CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 23.
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See CRC/C/OPSC/PRY/CO/1, para. 6. See also country team for the universal periodic review of
Paraguay, paras. 36-40.
See CERD/C/PRY/CO/1-3, para. 28.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 29.
CCPR/C/PRY/CO/3/Add.1.
Letter dated 1 December 2014 from the Human Rights Committee addressed to the Permanent
Mission of Paraguay to the United Nations Office and other international organizations in Geneva.
Available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared %20Documents/
PRY/INT_CCPR_FUL_PRY_19334_S.pdf.
Additional follow-up report, dated 14 April 2015, sent by the Permanent Mission of Paraguay to the United
Nations Office and other international organizations in Geneva. Available from: http://tbinternet.
ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/PRY/INT_CCPR_FCO_PRY_21503_S.pdf.
See CEDAW/C/PRY/CO/6, para. 42.
CEDAW/C/PRY/CO/6/Add.1.
Letter dated 10 September 2014 from the Committee on the Elimination of Discrimination against
Women addressed to the Permanent Mission of Paraguay to the United Nations Office and other
international organizations in Geneva. Available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/
Shared%20Documents/PRY/INT_CEDAW_FUL_PRY_18188_E.pdf.
See CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 29.
See CAT/C/PRY/CO/4-6/Add.1 and Add.2.
See CRPD/C/PRY/CO/1, para. 80.
Available from http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?
symbolno=INT%2fCRPD%2fAFR%2fPRY%2f17869&Lang=en.
See CED/C/PRY/CO/1, para. 36.
CCPR/C/95/D/1407/2005, CCPR/C/104/D/1828/2008 and CCPR/C/104/D/1829/2008.
CCPR/C/101/3, p. 24 and CCPR/C/99/3, p. 8.
CCPR/C/104/D/1828/2008 and CCPR/C/104/D/1829/2008.
See CAT/OP/PRY/2.

Ibid., paras. 1-2 and CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 5.
See CAT/OP/PRY/2, para. 5.
See A/65/18, para. 21, A/66/18, para. 38, CERD/C/PRY/CO/1-3, para. 17 and letters, dated 31 May
2010 and 27 August 2010, from the Committee on the Elimination of Racial Discrimination
addressed to the Permanent Mission of Paraguay to the United Nations Office and other
international organizations in Geneva, available from
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/EarlyWarningProcedure.aspx. See also
A/HRC/30/41/Add.1, para. 79 (e).
For the titles of special procedure mandate holders, see
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.
A/HRC/19/61/Add.3.
See www.ohchr.org/EN/Countries/LACRegion/Pages/PYHumanRightsAdviser.aspx.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11532&LangID=E.
OHCHR Report 2014, p. 63.
See CERD/C/PRY/CO/1-3, para. 9.
Country team submission for the periodic review of Paraguay, p. 8. See recommendations in
A/HRC/17/18, paras. 84.24 (Plurinational State of Bolivia), 84.25 (Colombia), 84.26 (United States
of America), 85.3 (Uruguay).
See CERD/C/PRY/CO/1-3, para. 9.
See E/C.12/PRY/CO/4, para. 13. See also CCPR/C/PRY/CO/3, para. 9, CERD/C/PRY/CO/1-3, para.
9, CRPD/C/PRY/CO/1, para. 14 and CEDAW/C/PRY/CO/6, para. 13.
See A/HRC/20/25/Add.2, para. 133.

See A/HRC/30/41/Add.1, para. 81 (a).
Preliminary observations of the Special Rapporteur on health on his visit to Paraguay .
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 10.
See CEDAW/C/PRY/CO/6, para. 18.
Ibid., paras. 12-13.
Ibid., para. 33.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 9. See also E/C.12/PRY/CO/4, para. 13.
See A/HRC/20/25/Add.2, para. 144.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 14. See also CCPR/C/PRY/CO/3/Add.1, paras. 20-21.
See country team submission for the universal periodic review of Paraguay, para. 5.
See A/HRC/30/27, p. 48. See also “Human rights: Paraguay has failed to protect a 10-year-old girl
child who became pregnant after being raped, say UN expert s”, available from
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www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15944&LangID=E.
Preliminary observations of the Special Rapporteur on health on his visit to Paraguay .

See CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 18. See also CAT/OP/PRY/2, paras. 42, 51 and 57, and
CCPR/C/104/D/1829/2008.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 16.
See CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 18. See also CAT/OP/PRY/2, paras. 30 and 57, and
CCPR/C/PRY/CO/3, para. 16. See more at www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Display
News.aspx?NewsID=11532&LangID=E#sthash.fNGCELou.dpuf.

See CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 11. See also CED/C/PRY/CO/1, para. 21.
See CAT/OP/PRY/2, para. 42. See also CED/C/PRY/CO/1, para. 20 and CCPR/C/PRY/CO/3, para. 20
See CAT/OP/PRY/2, para. 43.
See A/HRC/19/61/Add.3, para. 99.
See CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 19. See also the preliminary observations of the Special Rapporteur
on health on his visit to Paraguay.

See CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 11.
Ibid., para. 19. See also CCPR/C/PRY/CO/3, para. 20.
See CAT/OP/PRY/2, para. 50.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 21. See also CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 19.
See CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 19.
Ibid., para. 19. See also CCPR/C/PRY/CO/3, para. 21.
See CAT/OP/PRY/2, para. 32.
Ibid., para. 55.
Ibid., paras. 53 and 56.
Country team submission for the universal periodic review of Paraguay, para. 21.
See CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 21. See also CCPR/C/PRY/CO/3, para. 12 and
CEDAW/C/PRY/CO/6, para. 21.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 12.
Preliminary observations of the Special Rapporteur on health on his visit to Paraguay .
See CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 26.
See CEDAW/C/PRY/CO/6, para. 23.
Ibid., para. 22. See also CMW/C/PRY/CO/1, para. 44, CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 23 and
CCPR/C/PRY/CO/3, para. 17.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 17.
See CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 23. See also CCPR/C/PRY/CO/3, para. 17 and
CEDAW/C/PRY/CO/6, para. 23.
See CRC/C/OPSC/PRY/CO/1, para. 24.
Ibid., para. 28.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 19. See also CERD/C/PRY/CO/1-3, para. 16,
CRC/C/OPSC/PRY/CO/1, para. 22 and CEDAW/C/PRY/CO/6, para. 28.
See CEDAW/C/PRY/CO/6, para. 29. See also CCPR/C/PRY/CO/3, para. 19, E/C.12/PRY/CO/4,
para. 23 and CRC/C/OPSC/PRY/CO/1, para. 35.
See CRC/C/OPSC/PRY/CO/1, para. 35.
See E/C.12/PRY/CO/4, para. 23.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 23. See also CCPR/C/PRY/CO/3/Add.1, paras. 31-42.
See country team submission for the universal periodic review for Paraguay, para. 21.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 22. See also E/C.12/PRY/CO/4, para. 12.
CAT/OP/PRY/2, para. 61; see also paras. 58-59. See further CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 16.
See CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 16.
See CAT/OP/PRY/2, para. 64. See also CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 16, CRC/C/OPSC/PRY/CO/1,
para. 37 and E/C.12/PRY/CO/4, para. 11.
See CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 12.

See A/HRC/30/41/Add.1, para. 31.
Ibid., para. 80 (a).
See CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 20.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 8. See also CED/C/PRY/CO/1, para. 17.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 8. See also CED/C/PRY/CO/1, para. 18.
See CED/C/PRY/CO/1, paras. 27-28. See also CCPR/C/PRY/CO/3, para. 8 and
CCPR/C/PRY/CO/3/Add.1, paras. 6-8 and 15-19.
See CED/C/PRY/CO/1, para. 30.
See CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 8.
See CED/C/PRY/CO/1, para. 25.
See CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 25.
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See CED/C/PRY/CO/1, para. 26.
See A/HRC/17/18, para. 85.54 (Canada).
UNHCR submission for the universal periodic review of Paraguay, p. 8.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 26. See also CRC/C/OPAC/PRY/CO/1, para. 15,
CERD/C/PRY/CO/1-3, para. 13 and CRPD/C/PRY/CO/1, para. 46.
See CRC/C/OPAC/PRY/CO/1, para. 15.
See CRPD/C/PRY/CO/1, para. 46.
Country team submission for the universal periodic review of Paraguay, p. 9.
See CEDAW/C/PRY/CO/6, paras. 36-37.
See CRPD/C/PRY/CO/1, paras. 55-56.
See CRC/C/OPSC/PRY/CO/1, paras. 26-27.
See A/HRC/19/60/Add.1, para. 64; see also p. 1.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 25. See also country team submission for the universal periodic
review of Paraguay, para. 19.
See UNESCO submission for the universal periodic review of Paraguay, para. 39.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 15.
See country team submission for the universal periodic review of Paraguay, para. 52.
See UNESCO submission for the universal periodic review of Paraguay, para. 38.
See CEDAW/C/PRY/CO/6, para. 25. See also CCPR/C/PRY/CO/3, para. 10.
See CERD/C/PRY/CO/1-3, para. 11.
See CRPD/C/PRY/CO/1, paras. 69-70. See also CCPR/C/PRY/CO/3, para. 11.
See E/C.12/PRY/CO/4, para. 15.
Ibid., para. 16.
See CEDAW/C/PRY/CO/6, para. 28.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 18.
See CEDAW/C/PRY/CO/6, para. 29.
See E/C.12/PRY/CO/4, para. 20.
See A/HRC/20/25/Add.2, para. 146.
See country team submission for the universal periodic review of Paraguay, p. 9; see also para. 17.
See also recommendations in A/HRC/17/18, paras. 85.16 (Sweden) and 85.55 (Brazil).
See E/C.12/PRY/CO/4, para. 17.
See recommendations in A/HRC/17/18, paras. 84.12 (Brazil) and 84.13 (State of Palestine).
See country team submission for the universal periodic review of Paraguay, para. 15.
See E/C.12/PRY/CO/4, para. 24.
See CRPD/C/PRY/CO/1, para. 68.
See A/HRC/20/25/Add.2, para. 126.
Ibid., para. 148.
Ibid., para. 136.
See the statement of the Special Rapporteur on her visit to Paraguay. Available from
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15361&LangID=E.
See E/C.12/PRY/CO/4, para. 26.
See A/HRC/20/25/Add.2, para. 130.
See CEDAW/C/PRY/CO/6, para. 34.
See E/C.12/PRY/CO/4, para. 27.
Ibid., para. 27.
Ibid., para. 4.
Ibid., para. 28.
Preliminary observations of the Special Rapporteur on health on his visit to Paraguay .
See CRPD/C/PRY/CO/1, para. 59.
See CEDAW/C/PRY/CO/6, para. 26. See also E/C.12/PRY/CO/4, para. 29 and CCPR/C/PRY/CO/3,
para. 13.
See CEDAW/C/PRY/CO/6, para. 30. See also E/C.12/PRY/CO/4, para. 29, CCPR/C/PRY/CO/3,
para. 13 and CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 22.
See CEDAW/C/PRY/CO/6, para. 30.
Ibid., para. 31. See also letter dated 10 September 2014 from the Committee on the Elimination of
Discrimination against Women addressed to the Permanent Mission of Paraguay to the United
Nations Office and other international organizations in Geneva, p. 4.
Preliminary observations of the Special Rapporteur on health on his visit to Paraguay .
See country team submission for the universal periodic review of Paraguay, p. 9.
See CAT/C/PRY/CO/4-6, para. 22. See also E/C.12/PRY/CO/4, para. 29, CCPR/C/PRY/CO/3, para.
13, CEDAW/C/PRY/CO/6, para. 31, letter dated 10 September 2014 from the Committee on the
Elimination of Discrimination against Women addressed to the Permanent Mission of Paraguay to
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the United Nations Office and other international organizations in Geneva, an d the preliminary
observations of the Special Rapporteur on health on his visit to Paraguay.
See country team submission for the universal periodic review of Paraguay, para. 27. See also
recommendation in A/HRC/17/18, para. 86.4 (Norway).
See E/C.12/PRY/CO/4, para. 30. See also the preliminary observations of the Special Rapporteur on
health on his visit to Paraguay.
See CRPD/C/PRY/CO/1, paras. 57-58. See also E/C.12/PRY/CO/4, para. 30. See follow-up report submitted
by Paraguay to the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, p. 2, available from
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fAFR%
2fPRY%2f17869&Lang=en.
See CEDAW/C/PRY/CO/6, paras. 26-27.
Ibid., paras. 26-27.
See CRPD/C/PRY/CO/1, para. 8.
Ibid., para. 30.
Ibid., para. 35.
Ibid., para. 26.
Ibid., paras. 19-20.
Ibid., para. 20.
See A/HRC/20/25/Add.2, para. 143.
See country team submission for the universal periodic review of Paraguay, para. 44. See also
recommendations in A/HRC/17/18, paras. 84.1 (Thailand) and 84.8 (Colombia).
Preliminary observations of the Special Rapporteur on health on his visit to Paraguay .
See CERD/C/PRY/CO/1-3, para. 12.
Ibid., para. 12.
Ibid., para. 14.
See CCPR/C/PRY/CO/3, para. 27.
See CERD/C/PRY/CO/1-3, para. 14.
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