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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والثالثون 

 2021أيار/مايو  3-14

 تجميع بشأن باراغواي  

 *األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان مفوضيةتقرير   

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
المعداهدداي واإلاراتاي الصدا ددددددددددددددة الددوري الاددددددددددددددامدع  والتقرير اجماع للمعلومداي الواردة    اقدارير ه  داي 

 مقّدم    شكع مواز اق دًا بالحد األقصى لعدد الكلماي  ن وثائق األمم المتحدة ذاي الصلة، وهووغ رها م

نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والة لااات الاادوليااة لحقوق  -ثانياا  
 (2()1)اإلنسان

اقريبًا ت أشددداري المقررة الصا دددة المعقاة بحقوق األشدددصاا ذوي اإلعاقة رلى أن باراغواي  ددددق -2
  وأو ددى  ع من لجقة مقاه ددة التعذيل، ولجقة ( 3) على اماع الصددكوا الدولاة واإلقلاماة لحقوق اإلنسددان

الق دددددات على التم  ز العقصدددددري، والمقرر الصاا المعق  ب شدددددكا، الرق المعا دددددرة، بما    ذل  أسدددددبا  ا  
المعق  بحق  ع رنسدددددان    التمتع    وعواقب ا، والمقررة الصا دددددة المعقاة بالحق    ال ذات، والمقرر الصاا

على  باراغوايب ن اصددددق  ناة والعقلاة، و ريق األمم المتحدة القطري  ب على مسدددتوم ممكن من الصدددحة البد
  ( 4) االاتماعاة والثقافاةو البرواو و، االختااري الملحق بالع د الدول  الصاا بالحقوق االقتصادية 

التصدديق على  ي و ريق األمم المتحدة القطري باراغواي ب وأو دت لجقة الق دات على التم  ز العقصدر  - 3
فاقاة البلدان األمريكاة لمكا حة العقصددددرية والتم  ز العقصددددري وما يتصددددع  ذل  من أشددددكا، التعصددددل، وعلى  اا 

  وأو ددددددددت مق مة األمم المتحدة للتر اة  ( 5) اافاقاة البلدان األمريكاة لمكا حة اماع أشددددددددكا، التم  ز والتعصددددددددل 
   ( 6) قاة مكا حة التم  ز    مجا، التعلام على اافا   لثقا ة )ال ونسكو(  تاجاع باراغواي على التصديق والعلم وا 

__________ 
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وأعر ت اللجقة المعقاة بحقوق اإلنسددددان عن قلق ا ألن باراغواي لم اقفذ باددددكع  امع يراتها    ق دددداة   - 4
باراغواي    أولم دو  ددددددددددد (؛ وق دددددددددداة CCPR/C/95/D/1407/2005)  أسدددددددددد قسدددددددددد  مارا قاس  ددددددددددد باراغواي 

 (CCPR/C/104/D/1828/2008 ؛ وق ددددددددددددددددددددداددددددددة) دددددددد ددددددددقدددددددد ددددددددتدددددددد دددددددد  غددددددددامددددددددارّا  دددددددددددددددددددددد بدددددددداراغددددددددواي   
 (CCPR/C/104/D/1829/2008  ؛ وق اة) خام ق ز  د باراغواي (CCPR/C/123/D/2372/2014) (7 )   

وقدمت باراغواي اقرير مقتصدددددددددش المدة باددددددددد ن اقف ذ التو دددددددددااي المقبثقة عن الجولة الثاناة من  -5
  ( 8) اامعاالستعراض الدوري ال

الراهن  والية المكتل اإلقلام  ألمريكا الجقو اة التابع لمفو دددددددددداة و اراغواي ماددددددددددمولة    الوقت   -6
مسدتادار ويق  لاد ون حقوق اإلنسدان  والية األمم المتحدة السداماة لحقوق اإلنسدان )المفو داة السداماة(، و 

عزيز الماددار ة الفعالة أل ددحا  و دعم من المسددتاددار الويق  لادد ون حقوق اإلنسددان، سدداهم المكتل    ا 
ال سددددددددددددددامدا القسددددددددددددددات والف داي المعر ددددددددددددددة للتم  ز،    اقدديم التقدارير رلى ا لاداي الددولادة لحقوق الحقوق، و 
  ( 9) اإلنسان

  ( 10) 2017وقدمت باراغواي مساهمة مالاة رلى المفو اة الساماة    عام  -7

 (11)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

ثالثدة مكلف ن  واليداي    ريدار اإلاراتاي الصدا ددددددددددددددة و ريق األمم المتحددة لجدان و ثالث  تأعر د  -8
  وأو ددددددت اللجقة المعقاة بالق ددددددات على التم  ز  ددددددد ( 12) القطري عن القلق رزات حالة مكتل أم ن الم الم

ي م سددددددددددددسددددددددددددا المرأة باراغواي ب ن اكفع امتثا، مكتل أم ن الم الم على نحو اام للمبادئ المتعلقة بمر ز ال
يقاة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسدددان )مبادئ باريس(، و  ن اصصدددل له الموارد البادددرية والتققاة والمالاة الو 

  وقدمت اللجقة المعقاة بحقوق اإلنسدددددان، ولجقة الق دددددات على التم  ز العقصدددددري،  ( 13) الالزمة للو ات  واليته
  ( 14) ثلةاو ااي مماوالمقررة الصا ة المعقاة بحقوق األشصاا ذوي اإلعاقة 

وأعر دت اللجقدة المعقادة بحقوق اإلنسدددددددددددددددان عن قلق دا رزات التقف دذ المحددود للصطدة الويقادة لحقوق  -9
اإلنسددددان  وأو ددددت اللجقة باراغواي بموا ددددلة ا ودها ل ددددمان اقف ذ هذو الصطة بفعالاة ور دددددها بانت ام،  

دن ، بما    ذل  األقلااي، مجتمع المممثل  ال ولتو  ر الموارد البادددددددرية والمالاة والتققاة الالزمة، وإلشدددددددراا
  وأشدداري المقررة الصا ددة المعقاة بالحق    ال ذات والمقررة الصا ددة ( 15)  قادداف    و ددع الصطة واقف ذها

المعقاة بحقوق األشددددددددددددددصاا ذوي اإلعاقة والمقرر الصاا المعق  بالحق    الصددددددددددددددحة أي ددددددددددددددًا رلى هذو 
  ( 16) الصطة

لم يجر اقف ددذ الصطددة الويقاددة للتث اج    مجددا، حقوق  ري بدد نددهدة القطوأ دداد  ريق األمم المتحدد  -10
  ( 17) ، وال ر د اطباق ا2011اإلنسان المعتمدة    عام 

و دددددددددا ته ( SIMORE) وأشدددددددددار  ريق األمم المتحدة القطري رلى أن ن ام ر دددددددددد التو دددددددددااي -11
ز لر دددددد التو دددددااي )أي المحدثة،  د ة على الصدددددع  بمكانة بارز (، ح اا SIMORE PLUSالق ام المعزَّ

  وأثقى  ع من المقرر الصاا ( 18) الدول ، رغم اسدددددددددددددتمرار بعم التحدياي فاما يتعلق  تقف ذهما واحديث ما
المعق  ب شدددددددكا، الرق المعا دددددددرة، والمقررة الصا دددددددة المعقاة بالحق    ال ذات، والمقررة الصا دددددددة المعقاة 

باراغواي السدتحداث ا هذا  الصدحة على    بالحق   بحقوق األشدصاا ذوي اإلعاقة، والمقرر الصاا المعق 
  ( 19) الق ام
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تنف ذ االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي  -رابعاا  
 اإلنساني الساري 

 المسائل المشتركة ب ن القطاعات -ألف 

 ( 20) المساواة وعدم التم  م -1 

اا ذوي اإلعاقة، و ريق األمم حقوق األشدددددددددددددصالمعقاة ب   ةثالث لجان، والمقررة الصا ددددددددددددد  تأعر   -12
المتحدة القطري عن القلق رزات عدم واود ريار قانون  شددامع لمكا حة التم  ز، وازات اسددتمرار التم  ز  ددد 

مات ل ن  القسات، واألشصاا المقحدرين من أ ع أ ريق ، والاعو  األ لاة، واألشصاا ذوي اإلعاقة، وال
اة وحامل   دفاي الجقسد ن،  ان جقسد مزدوا  الم ع الجقسد  وم ايري ال وية البالجقس، والمثلااي والمثل  ن و 

  ( 21) واألشصاا المصا  ن بف روس نقل المقاعة البارية

وأو دت اللجقة المعقاة بحقوق اإلنسدان باراغواي باعتماد اادريعاي شداملة اح ر التم  ز، بما     -13
المباشدددددددددر؛ و  دددددددددمان الحماية الاددددددددداملة من التم  ز  ذل  التم  ز المتعدد الجوانل والتم  ز المباشدددددددددر وغ ر 

اقة، والمات ل ن  للقسات، واألشصاا المقحدرين من أ ع أ ريق ، والاعو  األ لاة، واألشصاا ذوي اإلع
بالجقس، والمثلااي والمثل  ن ومزدوا  الم ع الجقسد  وم ايري ال وية الجقسداناة وحامل   دفاي الجقسد ن،  

قل المقاعة الباددرية؛ و اعتماد سددااسدداي  عالة لحماية المثلااي والمثل  ن  واألشددصاا المصددا  ن بف روس ن 
  ( 22)    دددددفاي الجقسددددد ن، والمادددددت ل ن بالجقسومزدوا  الم ع الجقسددددد  وم ايري ال وية الجقسددددداناة وحامل

  ( 23) وقدمت لجقتان ُأخريان و ريق األمم المتحدة القطري او ااي مماثلة

ز بإ دددددددددددددددار حكم ردانة ااريص     اريمدة ام َّ  2019ري ب ن عام وأ اد  ريق األمم المتحددة القط -14
على أسددددددددداس الم ع الجقسددددددددد  وال وية من التم  ز  عامةً   قتع امرأة م ايرة لل وية الجقسددددددددداناة؛ غ ر أن حالةً 

  ( 24) ة   الم سساي العاممن ح   الممارسة الجقساناة والتعب ر الجقسان  ال ازا، قائمة 

 ( 25) اإلنسانعمال التجارية وحقوق التنمية والب لة واأل -2 

أشددددددددددددداري المقررة الصا دددددددددددددة المعقاة بالحق    ال ذات رلى أنه من الح وي،    سدددددددددددددااق الزراعة  -15
الصدددددقاعاة الواسدددددعة القطاق، أن اراع  الصطت والسدددددااسددددداي اإلنمائاة التكلفة الح ا اة لتدا  ر حماية موارد 

ن االسدتصدام العادوائ  األااا، المقبلة  وأشداري أي دًا رلى أمثع األرا د  والمااو وأثر التدهور الب    على 
ي دي رلى الوث المااو وي ثر، على المدم الطويع، سدددددددددددددلبًا    اودة التر ة وخصدددددددددددددو ت ا  ا  اي  لمب داي 

وأو دددت المقررة باراغواي ب ن اقفذ وار دددد األن مة الب  اة الت  احم   دددحة اإلنسدددان وامقع ادهور التر ة 
لمعقاة بحقوق اإلنسدددددددان رلى رأي مفادو أنه ، خلصدددددددت اللجقة ا2019و   ي /أغسدددددددطس    ( 26) والوث المااو

يجدل على بداراغواي أن اجري اح اقدًا  عدااًل وشدددددددددددددداماًل    عملاداي التبص ر بدالمواد الكامادائادة الزراعادة ومدا  
  ( 27) يترال على ذل  من اسمم الاعو ، بمن    م األيفا،، والوث المات والتر ة وال ذات

ز الم سدددددددددددددسددددددددددددداي من خال، رنادددددددددددددات وزارة الب  ة والتقماة وأ رز  ريق األمم المتحدة القطري اعزي  -16
المسدددددددتدامة، وو دددددددع اللوائق التق اماة للقانون المتعلق بجودة ال وات، وسدددددددن القانون المتعلق  ت  ر المقا ، 

المكلفدة  تقف دذ ور ددددددددددددددد  واعتمداد اافداق بداريس  غ ر أن بداراغواي ال ازا، اوااده احدديداي    اعزيز ال   داي
  ( 28) القوان ن الب  اة

وحثت المقررة الصا دددددة المعقاة ب شدددددكا، الرق المعا دددددرة الحكومةز على  دددددمان اعزيز راراتاي  -17
مراقبة ومسدددداتلة م سددددسدددداي األعما، التجارية    مقطقة ااددددا و  وذّ ري أي ددددًا اماع م سددددسدددداي األعما، 
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ا  اة باددددد ن    مقطقة اادددددا و، بالتزاماا ا بموال المبادئ التو التجارية العاملة    باراغواي، بما    ذل  
  ( 29) األعما، التجارية وحقوق اإلنسان

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

 ( 30) حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه -1 

ة القطري اسددتمر قلق لجقة مقاه ددة التعذيل واللجقة المعقاة بحقوق اإلنسددان و ريق األمم المتحد -18
المراكبة سدف  واالختفات القسدري رزات اقارير عن ارائم التعذيل واإلعدام خارج نطاق الق دات واالحتجاز التع

ت اللجقة المعقاة بحقوق   وأو ددد ( 31) وحدة الادددرية العسدددكرية المعرو ة باسدددم  رقة العمع المادددتر ةمن ِقبع 
تمك ق ا من اول  م ام حف  الق ام   ام العام و اإلنسدددان باراغواي  تعزيز دور الادددرية الويقاة    حف  الق 

، أ ددددددددر مكتل المفو ددددددداة 2020أيلو،/سدددددددبتمبر  6و      ( 32) العام الت  امارسددددددد ا  رقة العمع المادددددددتر ة
  فاه الحكومة على رارات احق ق  وري ونزيه    و اة السدددداماة اإلقلام  ألمريكا الجقو اة  اانًا  ددددح اًا يح

 د اماعة   2020أيلو،/سبتمبر  2اة قامت   ا  رقة العمع الماتر ة     سقة    عمل 11 تاا ن عمرهما 
  ( 33) بعة للدولةمسلحة غ ر اا

 وا  لج  موظف  رنفاذ القانون مفادها أن  وأعر ت اللجقة المعقاة بحقوق اإلنسدددان عن قلق ا رزات اقارير   -19
 م اهراي ناسددان/خال،  التعسددف   رلى ممارسدداي التعذيل وسددوت المعاملة واالسددتصدام المفرف للقوة واالحتجاز  

  وأشداري رلى أن الموارد المصصدصدة لةلاة الويقاة لمقع التعذيل غ ر  افاة لتمك ق ا من أدات 2017أ ريع  
باسددددتصدام القوة على نحو اام   ةمحلاة المتعلق  وأو ددددت اللجقة باراغواي بكفالة اوا ق التاددددريعاي ال( 34) م ام ا

ان ازويد ا لاة الويقاة لمقع التعذيل بالموارد الالزمة ألدات أي ددددددًا ب ددددددموأو ددددددت ا     ( 35) مع المعاي ر الدولاة
  ( 36) ع ا بإمكاناة الو و، رلى اماع األما ن الت  يج ز ل ا القانون دخولز اعمل ا على نحو  امع، وامتُّ 

 روف رزات اسددددتمرار ارافات مسددددتوياي ا ت ا  السددددجون وسددددوت ال  اوأعر ت اللجقة ذاا ا عن قلق -20
ومرا ز الاددددرية وم سددددسدددداي رعاية األشددددصاا ذوي اإل ددددالحاة  م سددددسدددداي  الا    ذل     عااددددة، بمالم

اإلعاقة العقلاة  وأ دي قلق ا أي ددددددددددًا رزات ما ُأ لر عقه من ارافات عدد الوفااي   ن األشددددددددددصاا مسددددددددددلو   
سداناة وية الجق ايري ال الحرية، وازات هاداشدة و دع القسدات والمثلااي والمثل  ن ومزدوا  الم ع الجقسد  وم 

  والح   ريق األمم المتحدة ( 37) وحامل   دفاي الجقسد ن، وال سداما م ايرو ال وية الجقسداناة مسدلو و الحرية
القطري، فامدا يتعلق بسددددددددددددددلدل الحريدة، أنده يقب   اعزيز ا لادة الويقادة لمقع التعدذيدل  وأ دددددددددددددداف أن ن دام 

لمااو الصددددددالحة للاددددددر     الزنزاناي، وأن السددددددجون يعان  من ي ة شددددددرات األما ن واالمتاازاي، وماددددددكلة ا
توا ق مع قواعد األمم المتحدة القموذااة الدناا لمعاملة عملاة اادد  د سددجن م ق ا غواثو وسددجن  وردي را ال ا 

  وأثاري اللجقة المعقاة بالق ات على التم  ز  د المرأة شواغع خا ة (  38) السجقات )قواعد ن لسون مانديال(
وأو ددت اللجقة المعقاة بحقوق اإلنسددان باراغواي بم دداعفة ا ودها لتحسدد ن   ( 39) ايبادد ن القسددات المحتجز 

والحدد من اال ت دا ، و ددددددددددددددمدان اوا ق ال روف    اماع أمدا ن االحتجداز مع قواعدد  ،ظروف االحتجداز
ن لسددون مانديال؛ و التحق ق    اماع وفااي األشددصاا مسددلو   الحرية؛ و كفالة احترام حقوق األشددصاا 

  ( 40) ل عش من مسلو   الحريةشديدي ا

 ( 41) قانون إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة ال -2 

أعر ت اللجقة ذاا ا عن قلق ا رزات التقارير العديدة عن ارافات مسددددتوياي التسدددد اس والفسدددداد داخع  -21
ة    السدددلطة الق دددائاة  وأ دي السدددلطة الق دددائاة، بما    ذل  ادخع السدددلطة التقف ذية والسدددلطة التادددريعا 

ال يكفع  دراة  افاة اسددددددتقال، و فاتة   قلق ا أي ددددددًا ألن ن ام اختاار واع  ن الق دددددداة والمدع ن العام ن قد
السدددددددلطة الق دددددددائاة ومكتل المدع  العام  وأو دددددددت اللجقة باراغواي  تعزيز ا ودها للق دددددددات على اماع 
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وشددددددددداير  ريق األمم المتحدة القطري   ( 42) ئ الق ددددددددداز الج اأشدددددددددكا، ادخع األا زة الحكوماة األخرم    
  ( 43) اللجقة شواغل ا وقدم او ااي مماثلة

وأ اد  ريق األمم المتحدة القطري ب ن معدالي المحبوسدددددد ن احتااياًا من   ن األعلى    المقطقة  -22
العدام رلى    وأ ددددددددددددددداف أنده يقب   اعزيز خددمدة المسددددددددددددددداعددة المجدانادة الت  يقددم دا مكتدل الدد دات( 44) العدالمو 
  ( 45) صاا  عاف الحا،ألشا

وأعر ت اللجقة المعقاة بحقوق اإلنسدددددان عن قلق ا رزات بتت ومحدودية التقدم المحرز    التحق ق  -23
مع المسدددد ول ن عن االنت ا اي الجسددددامة لحقوق اإلنسددددان، بما    ذل  حاالي االختفات القسددددري والتعذيل 

القانون ، خال، ع د الحكم الد تااوري والفترة االنتقالاة، و   ر واإلعدام خارج نطاق الق دات واالحتجاز غ  
أي ددددددًا عن قلق ا رزات محدودية التقدم المحرز فاما يتعلق  تقديم اعوي دددددداي  تمقا دددددداا م ومعاقبت م  وأعر  

رلى ال دددددددددددددحايا وأسدددددددددددددرهم  و  قما الح ت اللجقة الج ود المبذولة لتحديد مكان وهوية ر اي األشدددددددددددددصاا 
   ذل  رنادات قاعدة  ااناي ا قاة،  قد أ دي قلق ا رزات بتت التقدم المحرز    هذا المجا،  ا المصتف ن، بم

وأو ددت اللجقة باراغواي بكفالة اسددتفادة اماع ال ددحايا وُأسددرهم من سددبع التعويم الفوري والعاد، والفعا، 
ل اا ع الع ماة الت  ا  والجبر الكامع؛ و تسددريع عملاة البح  عن األشددصاا المفقودين واحديد هوية ر اي

  ( 46) ُعثر عل  ا أثقات التحق ق    حاالي االختفات القسري 

وأ اد  ريق األمم المتحدة القطري ب ن رعما، مق ور المسددددددددددداواة   ن الجقسددددددددددد ن اعزز    السدددددددددددلطة   - 24
  ( 47) ئاة الق ائاة، من خال، استراااجااي للق ات على القوالل القمطاة الجقساناة ال ارة    اإلاراتاي الق ا 

 ( 48) الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -3 

إدرااه    قانون مدن  يتوا ق مع المعاي ر الدولاة     أو دت ال ونسدكو باراغواي بإن ات اجريم التاد  ر و  - 25
   ( 49) عاي ر الدولاة مع الم  مواتمته وأو ت ا أي ًا  تحدي  قانون ا المتعلق بالحصو، على المعلوماي من أاع  

والح ت اللجقة المعقاة بحقوق اإلنسددان واود ماددروت قانون بادد ن حماية الصددحف  ن والمدا ع ن  -26
  وأعر ت ثالث لجان و ريق األمم المتحدة ( 50) عن حقوق اإلنسدددددان، يقل على رنادددددات يلاة ويقاة لحمايت م

ن عن حقوق اإلنسدددددددان ل جماي وأعما، دا ع  والم اعرض الصدددددددحف  نباددددددد ن القطري عن القلق رزات اقارير 
  وأو ددددددددددددددت اللجقدة المعقادة ( 51) انتقدامادة واعتدداتاي، وازات عددم  فدايدة التددا  ر المتصدذة لكفدالدة حمدايت م بفعدالادة

بحقوق اإلنسددددددان باراغواي بكفالة المسدددددداعدة والحماية الفعالت ن للمدا ع ن عن حقوق اإلنسددددددان والصددددددحف  ن 
عمل م، و دالتحق ق    ألدات والتصويج، و  ددددددددددددددمدان ال روف المالئمدة  لعقشد واالدذين يتعر ددددددددددددددون للت دديد 

أن رلى وأشدددددددار  ريق األمم المتحدة القطري   ( 52) االعتداتاي واألعما، االنتقاماة وال جماي الت  اسدددددددت د  م
  ( 53)  رواو و، عمع الارية    حاالي اعرض الصحف  ن لصطر شديد ال يزا، بانت ار التقف ذ

تحدة القطري أن نسددددبة ماددددار ة المرأة    الحااة السددددااسدددداة ال ازا، من   ن األمم الم والح   ريق -27
  ( 54) أدنى القسل المسجلة    المقطقة، وأو ى باراغواي باعتماد قانون المقا فة الديمقراياة

 ( 55) حظر جميع أشكال الرق  -4 

وال سدددددداما ار باألشددددددصاا، اسددددددتمرار االاجأعر ت اللجقة المعقاة بحقوق اإلنسددددددان عن قلق ا رزات  -28
القسدددددددددددددددات،    بداراغواي، وازات عددم  فدايدة الحمدايدة المقددمدة رلى ال ددددددددددددددحدايدا وقلدة المالحقداي الق دددددددددددددددائادة 

قوان ن وسدددددددددااسددددددددداي للتصددددددددددي لمادددددددددكلة رغم اعتماد   وأ اد  ريق األمم المتحدة القطري ب نه، ( 56) واإلداناي
دد الثقددا دداي، وعدددم اعزيز من مق ور متعدد هددذو الماددددددددددددددكلددة االاجددار، ال ازا، ثمددة نواقل مثددع عدددم اقدداو، 

سدددااسددداي الوقاية، وانعدام التعاون   ن الو االي، وعدم رنادددات مزيد من ُدور اإليوات، وعدم احسددد ن مسدددتوم 
  ( 57) ادريل الموظف ن الق ائ  ن
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 وأو ددددددددت اللجقة المعقاة بحقوق اإلنسددددددددان باراغواي  تعزيز ا ودها لمقع االاجار باألشددددددددصاا  -29
اده، بطرق مق دا او  ر التددريدل للق ددددددددددددددداة والمددع ن العدام ن وموظف  رنفداذ القدانون المعداقبدة علومكدا حتده و 

وموظف  ال جرة  ويقب   ل ا أن اكفع التقف ذ الفعا، للبرنامج الويق  لمقع االاجار بالباددر ومكا حة ورعاية 
وقدمت اللجقة   ( 58) ية  دددددحاياو دددددحاياو ومادددددروت  دددددقدوق االسدددددتثمار الويق  لمقع االاجار بالبادددددر ورعا

  ( 59) المعقاة بالق ات على التم  ز  د المرأة او اة مماثلة

 ( 60) الحق في الخصوصية والحياة اأُلسرية -5 

أحايت اللجقة المعقاة بالق دددددددددات على التم  ز  دددددددددد المرأة علمًا  ر ع الحد األدنى لسدددددددددن الزواج  -30
قلق ا رزات االسدددددتثقاتاي المتب اة الت  اسدددددمق سدددددقة  غ ر أن ا أعر ت عن  18لفتااي والفتاان رلى لبالقسدددددبة 

سدتثقاتاي من الحد األدنى واج دون سدن الثامقة عادرة  وأو دت اللجقة باراغواي بااصاذ ادا  ر إلل ات االبالز 
لسدن الزواج القانون  للفتاان والفتااي، و  دمان عدم السدماأ ب ي من هذو االسدتثقاتاي رال بإذن من سدلطة 

  وأو دددددى  ريق األمم المتحدة ( 61) موا قة المسدددددبقة والحرة والمسدددددتق رة للفتااي المعقاايق دددددائاة و قات على ال
  ( 62) يج ز الزواج    سن السادسة عارةالقطري باراغواي بإل ات االستثقات الذي 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

 ( 63) الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -1 

لجقتدان، والمقرر الصداا المعق  بد شدددددددددددددكدا، الرق المعدا دددددددددددددرة، و ريق األمم المتحددة   اعتر دت   قمدا  - 31
القطري بالتقدم التادددددددددددددريع  المحرز    مجا، حقوق العمع،  قد أعر وا عن القلق رزات اقارير عن اسدددددددددددددت ال،  

 ر المد وت قزل  غ مع الم ع ال األيفا،  العما، المقزل  ن وانتاار أسوأ أشكا، عمع األيفا،، بما    ذل  ممارسة 
  وأعر ت لجقة الصبرات المعقاة  تطب ق االافاقااي (  64) ( criadazgo) األار المعروف باسدددددددم ألسدددددددصرة األيفا،أل  

  وأو دددددددت اللجقة المعقاة بحقوق اإلنسدددددددان ( 65) والتو دددددددااي التابعة لمق مة العمع الدولاة عن شدددددددواغع مماثلة 
قزل  ن؛ و  ن ا داعش ا ودها لمقع عمع األيفا،، بما الم ا، باراغواي ب ن اكفع احترام الحقوق األسداسداة للعم 

   ذل  أسددددوأ أشددددكاله، ومكا حته والمعاقبة علاه، واعتمد  ددددكو ًا وسددددااسدددداي اق اماة للق ددددات على ممارسددددة  
وقدمت اللجقة     ( 66) سددددددددر األ ددددددددلاة، واق ام حمالي للتوعاة ، بما    ذل  اقديم الدعم رلى األُ سددددددددصرة األيفا، 

   ( 67) صاا المعق  ب شكا، الرق المعا رة او ااي مماثلة لى التم  ز  د المرأة والمقرر ال المعقاة بالق ات ع 

وأ اد مكتل األمم المتحدة القطري ب ن نسدددددددددددبة األشدددددددددددصاا العامل ن    القطات غ ر الرسدددددددددددم   -32
المقزل ون والعاملون لحسدددددددددا  م    ويادددددددددكع العما،2020   المائة خال، الر ع األو، من عام  62,7  ل ت

مون الصا ون لصاا ا   ( 68) أ بر نسبة من عما، القطات غ ر الرسم والمستصدز

وأعر ت لجقة الق ددددات على التم  ز العقصددددري عن قلق ا رزات اقارير بادددد ن عدم اسددددتقرار ظروف  -33
مم المتحدة القطري   وأشدار  ريق األ( 69) عمع  ث ر من السدكان األ دل  ن، وال سداما    مزارت مقطقة اادا و

لق ر عن الج ود المبذولة، ال يزا،  ددددددددددعافًا، ولاسددددددددددت لديه ام افتاش أما ن العمع، بصددددددددددرف ارلى أن ن 
  ( 70) الفعالة على حاالي اإلخال، بالقانون معاقبة للراراتاي 

 ( 71) الحق في مستوى معيشي الئق -2 

عم مسددتوم الفقر ال يزا، مرافعًا    ب أشدداري المقررة الصا ددة المعقاة بالحق    ال ذات رلى أن  -34
وأشددددار  ريق األمم المتحدة القطري رلى أن مسددددتوم الفقر انصفم، خال، الفترة الممتدة   ن    ( 72) أنحات البلد

   المائة، ولكن نسددددبة الفقر المدقع لدم سددددكان  23,5   المائة رلى  28,9، من 2019وعام  2016عام 
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ي اة مسددددددجلة     اغواثو، على م شددددددراي الفقر    المقايق الر المقايق الح ددددددرية ارافعت، وأ دددددداف أن أ 
  ( 73) رو، وايتا وا، و اثابا، و ونس بس ون وسان   د

وأعر ت المقررة الصا دددددددددددة المعقاة بالحق    ال ذات عن قلق ا ألن باراغواي، وان اعتمدي مجموعة  - 35
تعلقة م اقفذ التادريعاي والسدااسداي الم واسدعة من السدااسداي والبرامج ل دمان التمتع الفعل  بالحق    ال ذات، ل 

( أثري 19- وأ داد  ريق األمم المتحددة القطري بد ن ادائحدة مرض   روس  وروندا ) و  دد    ( 74) بدالحق    ال دذات 
على أنادددددددددطة المق ومة ال ذائاة )احويع األغذية، واوزيع ا، واسدددددددددت ال  ا(، و صا دددددددددة فاما يتعلق باألمن  

 ال ذات دددددددددة المعقاة بالحق       وأو دددددددددت المقررة الصا( 75) ال ذائ ، بسدددددددددبل انعدام الدخع وافاددددددددد  البطالة
باراغواي باعتماد قانون رياري ويق  قائم على حقوق اإلنسددان بادد ن الحق    ال ذات، مع و ددع م شددراي 

وأو ددى  ريق األمم المتحدة القطري باراغواي  تقف ذ سددااسدداي   ( 76)  عالة خا ددة بكع مقطقة يةوخطت اقف ذ
  ( 77) مودعامة لتقماة زراعة معاشاة  عالة وقادرة على الص

   المائة من المسا ن اعان  من ماا ع ا ثر   63,7المتحدة القطري ب ن نسبة  وأ اد  ريق األمم -36
ادددكع مسدددتويقاي عادددوائاة، اتسدددم ب روف سددد  ة، وال اكفع ا ، و  ن يالف األسدددر  سدددا ق  اعلى نوعاة حااة 

  ( 78) ر لعملااي اإلخالتالتمتع بالصدماي وال بالحقوق، وو ع ا غ ر قانون ، وهو ما يعرض هذو األس

ر ت لجقة الق ددددددددات على التم  ز العقصددددددددري عن قلق ا رزات اسددددددددتمرار واود  جواي  ب رة   ن  وأع -37
السددددكان األ ددددل  ن والباراغواي ن المقحدرين من أ ددددع أ ريق  و  ن باق  السددددكان فاما يتعلق بالتمتع بالحق 

  ( 79)    الحصو، على ما يكف  من ال ذات والمات

 ( 80) صحةفي الالحق  -3 

الجراحادة،  - األمم المتحددة القطري بد ن الددولدة او ر الرعدايدة المجدانادة )الرعدايدة الطبادةأ داد  ريق  -38
   المائة من السدددكان، واوا دددع اقف ذ البرامج األسددداسددداة المتعلقة  رعاية  70والتادددصال، واألدوية( لقسدددبة 

غم الج ود الت  اة، وغ ر ذل   وأ ددددددداف أنه، ر األم والطفع، و التل اق، واألمراض المعدية، والصدددددددحة العقل
ابددذل ددا الدددولددة، ال ازا، ثمددة  جواي  ب رة    نوعاددة ومدد موناددة الصدددمدداي العددامددة المقدددمددة رلى المر ددددددددددددددى، 

م زاناة ) افاة و عالة ومسددددتدامة( لموا ددددلة اقف ذ   سدددداما للسددددكان  ددددعاف الحا،، و    فالة اصصددددال وال
  وأو دى ( 81) قانون  دحة الادعو  األ دلاة ثمة احدياي  ب رة    اقف ذ  البرامج األسداسداة  غ ر أنه ال ازا،

  ( 82) باراغواي بالم   قدمًا    اعمام الرعاية الصحاة الج دة القوعاة  ريق األمم المتحدة القطري 

وأعر ت اللجقة المعقاة بالق دددددددددات على التم  ز  دددددددددد المرأة عن قلق ا رزات ارافات معدالي وفااي  -39
غ ر الم مون ور م أخصدددددائ   الصدددددحة رارات عملااي   سددددداما بسدددددبل اللجوت رلى اإلا اضاألم اي، وال 

  ( 84)   وأعر ت اللجقة المعقاة بحقوق اإلنسان عن شواغع مماثلة( 83) اإلا اض العالا 

 ةوأشدددددددددددددداري لجقتدان والمقرر الصداا المعق  بدالحق    الصددددددددددددددحدة رلى أن التاددددددددددددددريعداي المتعلقد  -40
وأو ت اللجقة المعقاة بالق ات على التم  ز  د المرأة باراغواي   ( 85) شديدةاتسم بق ود العمدي باإلا اض  

بإل ات األحكام الت  اعاقل القسددددات اللواا  يص ددددعن لعملااي اإلا اض، و إ ددددفات الصددددب ة القانوناة على 
االغتصدددددددددددددا  أو سدددددددددددددفاأ المحارم، و ،  الحامعاإلا اض على األقع    حاالي واود خطر على  دددددددددددددحة  

وأو دددت اللجقة المعقاة بحقوق   ( 86) و إن ات اجريمه    اماع الحاالي األخرم  الادددديدة، واادددوهاي الجق ن
اإلنسدان باراغواي بكفالة حصدو، الراا، والقسدات والمراهق ن    اماع أنحات البلد على ما يكف  من خدماي 

  ( 87) الصحة الجقساة واإلنجا اة، ووسائع مقع الحمع، والتث اج    هذا المجا،
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ا المعق  بالحق    الصدددحة عن قلقه رزات السدددااسددداي والممارسددداي المتعلقة االمقرر الصوأعر   -41
وأعر ت المقررة الصا ددددددة المعقاة بحقوق األشددددددصاا ذوي اإلعاقة عن قلق ا   ( 88) بالصددددددحة العقلاة    البلد

  ( 89) رزات العوائق المتعددة الت  يواا  ا األشصاا ذوو اإلعاقة    التمتع بالحق    الصحة

 ريق األمم المتحدة القطري رلى أن باراغواي لدي ا ريار قانون  لكفالة حقوق األشدددددصاا وأشدددددار  -42
أناددددد ي المجلس الويق  المعق  باإليدز باعتبارو أعلى أن ا حامل    روس نقل المقاعة البادددددرية/اإليدز، و 

ه لويق   غ ر أن الصدع د اه  ة    البلد إلدارة راراتاي مكا حة   روس نقل المقاعة البادرية/اإليدز على 
احدياي  برم اتمثع    عدم واود ادا  ر  عالة للتصدددددددددي للتم  ز والو ددددددددم و   نقل امويع ال ازا، ثمة 

  ( 90)  من املة أمور أخرم  ،راراتاي التصدي على الصع د الويق 

 ( 91) الحق في التعليم -4 

اعط  األولوية   2023-2018أشددددددددددددداري ال ونسدددددددددددددكو رلى أن خطة العمع المتعلقة بالتعلام للفترة  -43
، ومع خطددددة التقماددددة الويقاددددة    أ ق 2024إلاراتاي اتوا ق مع خطددددة التعلام الويقاددددة    أ ق عددددام 

  ( 92) ، وأهداف التقماة المستدامة2030 عام

وأعر ت اللجقة المعقاة بالق ددات على التم  ز  ددد المرأة عن قلق ا رزات ح ر وزارة التعلام والعلوم  -44
نادددددددر واسدددددددتصدام المواد التعلاماة الت  ااددددددد ر رلى /الق رية الجقسددددددداناة  و/أو /األيديولوااة اماع أشدددددددكا، 

  ( 93)   وأو ت اللجقة باراغواي بإل ات هذا القرار29664الجقساناة ، بموال القرار الوزاري رقم 

دل ا   ن المائة، ومع    6وأشار  ريق األمم المتحدة القطري رلى أن معد، األماة اإلامال  يبلر  -45
   المائة  وال يزا، انعدام التث اج الجقسدددد  الاددددامع    ن ام التعلام الق ام  ياددددكع   9,4ان األرياف سددددك

  ( 94) أحد أواه القصور الت  اكرر ال   اي الحكوماة اإلشارة رل  ا

لمحو ورحبت اللجقة المعقاة بالق ددددددددات على التم  ز  ددددددددد المرأة باسددددددددتحداث  رامج غ ر ن اماة  -46
تمعاي السدددددكان األ دددددل  ن و رامج غ ر ن اماة للتدريل الم ق  اتاق للادددددبا  والبال  ن  ة خا دددددة بمجاألما 

رمكاناة اقماة م اراي عملاة لمزاولة م ن محددة    د أن ا أ دي قلق ا رزات اسددددددددتمرار الحوااز ال اكلاة الت  
   ( 95) والجدامعادةالثدانويدة     مرحلتادهاحو، دون حصددددددددددددددو، الفتاداي على التعلام العدال  الجودة، وال سددددددددددددددامدا 

وأو دددت ال ونسدددكو  تادددجاع باراغواي على اعزيز التدا  ر الراماة رلى  دددمان حصدددو، الفتااي على التعلام  
  ( 96) الج د    المرحلت ن الثانوية والجامعاة واامامه، بما    ذل     المجاالي غ ر التقل دية

وأعر ت لجقة الق ددات على التم  ز العقصددري عن قلق ا رزات الفوارق الكب رة     را الحصددو، على   - 47
الملحوظة أسددددداسدددددًا   ن أيفا، السدددددكان األ دددددل  ن والباراغواي ن المقحدرين من أ دددددع أ ريق   وأو ددددت  التعلام،  

والح ت المقررة      ( 97)  الت األيفا، اللجقة باراغواي ب مان اوا ر التعلام الج د القوعاة وامكاناة الحصو، علاه ل  
الصا ة المعقاة بحقوق األشصاا ذوي اإلعاقة أنه، رغم التقدم المحرز    و ع األير التاريعاة والم سساة  

   ( 98) المتعلقة بالتعلام الجامع، ال يزا، العديد من الطال  ذوي اإلعاقة يوااه ع باي    مجا، التعلام 

الت  اعتمدا ا وزارة  375، ورقم 358، ورقم 354، ورقم 308رقم ي  وأشاري ال ونسكو رلى القرارا  -48
وأ اد  ريق األمم المتحدة القطري ب ن رل ات الدروس الح ورية   ( 99) 19-التعلام والعلوم لمواا ة أزمة  و  د

 رارات أثَّر سدددددلبًا على األيفا، والمراهق ن وأ رز 19-واسدددددتبدال ا بالدروس اال ترا ددددداة بسدددددبل اائحة  و  د
المدرسدددددداة الص افة، و ددددددعو ة الحصددددددو، على اإلنترنت،   ايدياي خا ددددددة بالقسددددددبة للدولة اتعلق بالواب اح

  ( 100) ، وارافات حاالي العقش، وما رلى ذل الفاعل ن التر وي نو قدان 

الدذي يعترف  6530القدانون  2020وأشددددددددددددددار  ريق األمم المتحددة القطري رلى أنده اعُتمدد    عدام  -49
، وهو ما يتطلل واود مدرسددد ن مدرَّ  ن    هذا المجا،  وأ ددداف أن  فالة اةباراغواي الارة  رسدددماًا  ل ة اإلشددد 
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لام علت االتعلام للطال  ذوي اإلعدداقددة يتطلددل مواتمددة الب  ددة المدداديددة، واك اج المواد التعلاماددة، ومق جادداي 
  ( 101) واقماة قدراا م الفاعل ن التر وي نوالتعلُّم المتبعة، وادريل 

 محددين أو فلات محددةشخاص حقوق أ -دال 

 ( 102) النساء -1 

أعر ت اللجقة المعقاة بالق دددددات على التم  ز  دددددد المرأة عن قلق ا رزات اسدددددتمرار القوالل القمطاة  -50
التم  زية    وسدددددددددائت اإلعالم، وازات ما اتعرض له المرأة من أشدددددددددكا، التم  ز المتقايعة على أسددددددددداس نوت 

  وأو ت اللجقة باراغواي ب ن ا ع استراااجاة شاملة ( 103) والو ع العائل واإلعاقة الجقس واأل ع اإلثق  
لزيادة الوع  العام بمف وم نوت الجقس والق ددددددددددددات على المواقش األ وية والقوالل القمطاة الت  ام ز  ددددددددددددد 

  ( 104) ةالمرأة؛ و  ن اادجع اعتماد مدونة قواعد سدلوا خا دة باإلعالناي    وسدائت اإلعالم العامة والصا د 
  ( 105) دمت اللجقة المعقاة بحقوق اإلنسان او ااي مماثلةوق

   المائة من الاددددددددددداباي    المقايق الري اة   31,1وأشدددددددددددار  ريق األمم المتحدة القطري رلى أن  -51
لتبعاة االقتصددددددددادية، ليتابعن الدراسددددددددة وال يعملن، وهو ما يجعل ن عر ددددددددة للحمع غ ر المرغو  فاه، و  ال

   المائة(، ومن  53,5القسدددددددات الري ااي يعان ن من ارافات نسدددددددبة األماة ) القسدددددددرية  وأ ددددددداف أنوال جرة  
  ( 106)    المائة(، رذ ُيكرِّسن حااا ن للعمع المقزل  44,7البطالة )

وأعر ت اللجقة المعقاة بحقوق اإلنسددان عن قلق ا رزات اسددتمرار محدودية نطاق ماددار ة المرأة     -52
العامة واالنتصا اة،  المقا دل نقل امث ل ا    مقا دل  دقع القرار و   الحااة السدااسداة والحااة العامة، و 

  ( 107) بما    ذل     السلطة الق ائاة والتاريعاة والتقف ذية

ة ذاا ا عن القلق باددددددددددد ن ازايد العقش العائل  والجقسددددددددددد   دددددددددددد القسدددددددددددات والفتااي وأعر ت اللجق  -53
تع اإلناث  ومما يث ر القلق على واه الصصددوا والمراهقاي، و ادد ن اقارير عن العدد المفزت من حاالي ق

  ورأم  ريق ( 108) 2016عدم التحق ق رال    عدد  دددددددد  ع ادًا من حاالي قتع اإلناث مقذ اجريمه    عام 
 78 المتحدة القطري أن ارافات عدد المكالماي الت  يتلقاها مر ز رعاية  حايا العقش العائل  ) قسبة  األمم

( ياددددددددكع م شددددددددرًا على ال دددددددد ت الذي اعاادددددددده 2020وعام  2019متدة   ن عام    المائة خال، الفترة الم
ائم قتع اإلناث   وأو ددددددددددت اللجقة المعقاة بحقوق اإلنسددددددددددان باراغواي  تكثاج ا ودها لمقع ار ( 109) اأُلسددددددددددر

واماع أ عا، العقش  ددددددددددددددد القسددددددددددددددات والفتااي والمراهقاي، ومكا حت ا ومعاقبة مراكب  ا، بطرق مق ا امع 
 حصددددائاة المطلو ة و ددددمان ازويد الم سددددسدددداي والبرامج المعقاة  ذل  بالموارد الكافاة  وأو دددتالبااناي اإل

أي ددًا بكفالة التحق ق السددريع والاددامع والقزيه    اماع الجرائم من هذا القوت، وذل   تو  ر   باراغواياللجقة  
اللجقة المعقاة بالق ددددددددات على   وقدمت  ( 110) التدريل الكا   للق دددددددداة والمدع ن العام ن وأا زة رنفاذ القانون 

  ( 111) التم  ز  د المرأة او ااي مماثلة

راغواي بكفالة اعمام المق ور الجقسددان  الاددامع، والتدريل أو ددى  ريق األمم المتحدة القطري باو  -54
للم سساي العامة    مجا، حقوق اإلنسان والتقوت الجقس  وال وية الجقساناة، وال ساما    خطت المستمر 

  ( 112) 19-  المبكر لمواا ة األثر المتمايز القاام عن اائحة  و  دالتعا 

 ( 113) األطفال -2 

الح ت اللجقة المعقاة بحقوق اإلنسدان باراااأ أن اافاق التعاون المادترا   ن الم سدسداي الموقع  -55
ج األقسددددددداُم الققصدددددددلاة    البعثاي الد لوماسددددددداة لباراغواي    الصار يقل على أن ُاصددددددددر   2018   عام 

  وأ اد ( 114) بعد والسدددددددجَّ ي لم أعر ت عن قلق ا رزات القسدددددددبة الكب رة من األيفا، الذين  لكق اشددددددد اداي الم الد، 
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   المائة من األيفا، الذين اقع أعمارهم عن سددددددقة واحدة غ ر  16 ريق األمم المتحدة القطري ب ن نسددددددبة 
 دددددددددددت اللجقة المعقاة بحقوق   وأو ( 115) مسدددددددددددجل ن، وهو ما يطرأ  دددددددددددعو اي    المطالبة بإعما، حقوق م

اإلنسددددددان باراغواي  تعزيز ا ودها ل ددددددمان اسددددددج ع اماع األيفا، المولودين    رقلام ا وحصددددددول م على 
ا ودها إلناددات مكاال للسددجع المدن     مسددتادد ااي  باراغواي شدد اداي م الد رسددماة  ويقب   أن اوا ددع

  ( 116) والاعو  األ لاة ري اةالوالدة ومستا ااي األيفا، و   مجتمعاي المقايق ال

و  قما رحبت اللجقة المعقاة بالق دددددددددددات على التم  ز  دددددددددددد المرأة باعتماد خطة ويقاة لصدددددددددددحة  -56
ارافددات معدددالي حمددع مددا يتراددل على ،  قددد أعر ددت عن قلق ددا رزات 2021-2016المراهق ن ا ط  الفترة 

أثر من قش الجقسد   دد المراهقاي الع معداليو سدقة   19سدقواي و  10الفتااي اللواا  اتراوأ أعمارهن   ن 
على نمائ ن، وال سدددداما على  ددددحت ن البدناة والعقلاة واعلام ن و ر دددد ن    ريجاد عمع الئق    سددددلب  

معددد، حمددع الفتادداي    وأ دداد  ريق األمم المتحدددة القطري بدد ندده ال يزا، يث ر القلق ارافدداتُ ( 117) المسددددددددددددددتقبددع
سددقة، و ذل  ارافات معد، وفااي األم اي اللواا   19قواي وسدد  10والمراهقاي اللواا  اتراوأ أعمارهن   ن 

  ( 118) سقة 19و 15اتراوأ أعمارهن   ن 

المائة     85,5  االحتجاز السددددا ق للمحا مة ان ق د ه والح ت لجقة مقاه ددددة التعذيل بقلق أن  -57
دي ريدات القا درين    وأو دت اللجقة باراغواي  تفا( 119) 2016من المراهق ن المصالف ن للقانون    ن اية عام 

مكن، و قًا لقواعد األمم وقت مأسدددرت     ، و  دددمان عر ددد م على المحا م االحتجاز السدددا ق للمحا مةق د 
  ( 120) حداثالمتحدة الدناا القموذااة إلدارة ش ون ق ات األ

يفدع ومراهق يمدارسددددددددددددددون عمدع  380 000ى أن حوال  لوأشددددددددددددددار  ريق األمم المتحددة القطري ر -58
  وأو ددت ال ونسددكو  تاددجاع باراغواي على مكا حة ( 121) ما يعوق اسددتمرارهم    ن ام التعلام األيفا،، وهو

  ( 122) م  بالمدارسعمع األيفا، واعتماد ادا  ر ل مان التحاق األيفا، الذين هم    سن التعلام اإللزا

 ( 123) األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

اقدة أن بداراغواي  دذلدت ا ودًا الح دت المقررة الصدا ددددددددددددددة المعقادة بحقوق األشددددددددددددددصداا ذوي اإلعد  -59
اادددددددددددار اة  ب رة لتق اق أيرها المعاارية والم سدددددددددددسددددددددددداة والبرنامجاة بما يتماشدددددددددددى مع أحكام اافاقاة حقوق 

ة، و  قما سدددددّلمت ب هماة خطة العمع الويقاة لحقوق األشدددددصاا ذوي اإلعاق  ( 124) األشدددددصاا ذوي اإلعاقة
معقاة بحقوق األشددددددددصاا ذوي اإلعاقة ي ثر    قدرا ا  قد الح ت أن عدم  فاية امويع األمانة الويقاة ال

  ( 125) على العمع، رغم الج ود الكب رة الت  ابذل ا لمواتمة عمل ت  التصطات والتقف ذ

اافاقاة حقوق وأو ددددددت المقررة الصا ددددددة باراغواي بمواتمة التاددددددريعاي والسددددددااسدددددداي العامة مع  -60
 ن واألن مة والممارسدداي الت  اقطوي على التم  ز  ددد األشددصاا ذوي اإلعاقة بةاة اعديع أو رل ات القوان 

األشددددددددددددددصددداا ذوي اإلعددداقدددة، بمدددا    ذلددد  أحكدددام القدددانون المددددن ، وقدددانون اإلاراتاي المددددنادددة، وقدددانون 
لحقوق األشدددصاا ذوي اإلعاقة الم زاناة االنتصاباي، والدسدددتور  وأو دددت ا أي دددًا ب ن او ر لطمانة الويقاة 

مجا، اصدددمام واطوير واقسددد ق السدددااسددداي العامة المتعلقة باإلعاقة، بما    ذل   الالزمة ألدات م ام ا   
  ( 126) خطة العمع الويقاة لحقوق األشصاا ذوي اإلعاقة

والبرامج   وأ رز  ريق األمم المتحدة القطري أن نقل المعلوماي باددد ن نطاق السدددااسددداي والصطت -61
عاقة فاما يتعلق بمصتلش الحقوق )التعلام والصددددددددددددحة والمادددددددددددداريع الموا ة رلى األيفا، والمراهق ن ذوي اإل

ل االهتمام   م      ِّ والحماية(، ي  د التعتام على هذو الف ة    البلد، وأن عدم ردراا م    ن ام الحماية يُ 
  ( 127) عملااي اصطات السااساي العامة ومصصصاي الم زاناة
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 ( 128) األقليات والشعوب األصلية -4 

باددددد ن البرواو و،   1039/18ة بحقوق اإلنسدددددان باراااأ سدددددن المرسدددددوم رقم  الح ت اللجقة المعقا  -62
  غ ر أن ( 129) اإلارائ  المتعلق بماداورة الادعو  األ دلاة والحصدو، على موا قت ا الحرة والمسدبقة والمسدتق رة 

ثالث لجان والمقررة الصا دددددددددددة المعقاة بالحق    ال ذات أعر ت عن قلق ا رزات ارافات مسدددددددددددتوياي الفقر   ن 
مجتمعاي السدددددددددكان األ دددددددددل  ن؛ وازات الصدددددددددعو اي الت  اوااه هذو المجتمعاي    الحصدددددددددو، على التعلام 

دودية مادار ت ا    الحااة السدااسداة؛ والرعاية الصدحاة؛ و تت التقدم    اسدج ع أرا د  ا واعادا ا رل  ا؛ ومح
حكام الصدددادرة عن محكمة ؛ ومحدودية التقدم    اقف ذ األالادددعو  األ دددلاةوو دددع المع د الويق  لاددد ون  

  وأعر دت لجقدة الصبرات التدابعدة لمق مدة العمدع الددولادة عن شددددددددددددددواغدع ( 130) البلددان األمريكادة لحقوق اإلنسددددددددددددددان
  ز العقصدددددددددددري بقلق أي دددددددددددًا عدم واود ادا  ر  افاة لتعزيز   والح ت لجقة الق دددددددددددات على التم( 131) مماثلة

  ( 132)  ع أ ريق     عملااي  قع القرار العامةماار ة الاعو  األ لاة والباراغواي ن المقحدرين من أ

وأو ددددددددت ثالث لجان باراغواي بكفالة حصددددددددو، اماع الاددددددددعو  األ ددددددددلاة على التعلام والرعاية  -63
ويقاة الت  اكفع للادعو  األ دلاة ر دات موا قت ا الحرة والمسدبقة والمسدتق رة الصدحاة؛ و تقف ذ يلاة التاداور ال

اي  دددددقع القرار على اماع مسدددددتوياي الحكم؛ و تسدددددريع عملاة رعادة من أاع ااسددددد ر مادددددار ت ا    عملا 
األرا دددد  واسددددج ل ا؛ و  ددددمان ماددددار ة الاددددعو  األ ددددلاة    الحااة السددددااسدددداة؛ و تعزيز قدراي المع د 

 ون الاددددددعو  األ ددددددلاة؛ و كفالة اقف ذ األحكام الصددددددادرة عن محكمة البلدان األمريكاة لحقوق الويق  لادددددد 
  ( 133) اي ساوهوياماخا ويا   أخا وخا موا  اسا اإلنسان با ن مجتمع

من ح   الصدماي الصدددحاة  وأشدددار  ريق األمم المتحدة القطري رلى أن حالة السدددكان األ دددل  ن -64
 الدخع ددداري أسدددوأ  وقد اعتمد المع د الويق  لاددد ون الادددعو  األ دددلاة، بموال قرار،  رواو واًل لتو  ر 

  ( 134) لحد من خطر انتاار العدوم ا   دف 19- و  د لمجتمعاي الاعو  األ لاة خال، اائحة

 ( 135) والمشردون داخلياا المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء  -5 

ر ت عن ع  قما أحايت لجقة مقاه دددددددددة التعذيل علمًا باإليار التق ام  للحق    اللجوت،  قد أ  -65
وت الذين يدخلون باراغواي بصدددددفة غ ر قلق ا رزات عدم واود  رواو والي رارائاة لتحديد هوية ملتمسددددد  اللج

بإنادددددات شدددددبكة مادددددتر ة   ن الو االي للحماية عقد الحدود قانوناة على حدودها  وأو دددددت اللجقة باراغواي 
ب رض اقديم معلوماي عن راراتاي اللجوت رلى مقدم  الطلباي المحتمل ن، واحسددددددددددد ن ادا  ر اسدددددددددددت بال م 

  ( 136) ق اللجوتراراتاي مق  ةومساعدا م، واحالت م رلى يلا 

دهدا أنده، رغم اعتمدداد قدانون وأعر دت اللجقددة المعقاددة بحقوق اإلنسدددددددددددددددان عن قلق ددا رزات اقددارير مفددا -66
   (137) ، لم يجر بعدُد اعتمداد المرسددددددددددددددوم واإلاراتاي اإلداريدة الدداخلادة الالزمدة لتقف دذو2002الالا  ن    عدام 

متعلقة بال جرة، بما    ا قانون الالا  ن، مع وأو دددددددت اللجقة باراغواي بكفالة اوا ق التادددددددريعاي الويقاة ال
والسدددااسددداة وغ رو من المعاي ر الدولاة؛ و  دددمان الحماية والمسددداعدة  الع د الدول  الصاا بالحقوق المدناة

  ( 138) لملتمس  اللجوت

 ( 139) عديمو الجنسية -6 

الالزمدة قاس التجاسدددددددددددددد  الي و حمدايدة  او  ر الأشددددددددددددددار  ريق األمم المتحددة القطري رلى أن قدانون  -67
، ال يزا، بانت ار التقف ذ  و اإل ددددددا ة رلى ذل ، 2018   عام الذي اعُتمد طشددددددصاا عديم  الجقسدددددداة، ل

و دددع رارات  معأو دددى الفريق باراغواي بكفالة الحق    اقديم يلل الحماية الدولاة رلى سدددلطاي الحدود، 
  ( 140) وا ق و عا، ل ذا ال رض
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