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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 ن والثالثوالثامنة  الدورة  
 2021مايو  /أيار  14–3

حة بشااااااا ن  دمة من الجهات صااااااااحلة الم ااااااالموجز ورقات المعلومات المق  
 *باراغواي

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاة دورية االستعراض  16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1

إلى    (1)المصاال ةجهة من الجهات صاااح ة   28من  لورقات المعلومات المقدمة    وجز الدوري الشااام و وهو م
 آلية االستعراض الدوري الشام ، ويِرد في شك  موجز تقيُّدًا بال د األقصى لعدد الكلماتو

 المعلومات المقدمة من الجهات صاحلة الم لحة -ثانياا  

 (3)سانيات والهيئات الدولية لحقوق اإلنوالتعاون مع اآلل (2)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

أشااااااااااااااارت عدة ورقات إلى أنو ي  ني ل ارالواي أن تصاااااااااااااادق على ال روتو و  اال تياري المل     -2
أنو ي  ني   2و وأضافت الورقة المشتر ة  (4)بالعهد الدولي الخاص بال قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

التمييز الع صاري وما يتصا  لذل   لدان األمريكية لم اهضاة الع صارية و ل ارالواي أن تصادق على اتاايية ال 
و وأوصااات  (5)أشاااكا  التعصااا  وعلى اتاايية ال لدان األمريكية بشاااحن حماية حقوق اإلنساااان لك ار السااانمن 

إلى أنو ي  ني ل ارالواي   2و وأشارت الورقة المشتر ة  (6)عدة ورقات بارالواي بالتصدي  على اتااق إسكاسو
ء على جميع أشكا  التمييز  من االتاايية الدولية للقضا  14لمادة  ن تقدم اإلعالنات الم صوص عليها في اأ

 و(7)من االتاايية الدولية ل ماية جميع األشخاص من اال تااء القسري  32و 31 نالع صري وفي المادتي

__________ 

 و رير رسميتصدر هذه الوثيقة من دون ت *
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إجراءات التعويض التي أمرت لها اللج ة  أن بارالواي لم ت اذ باعالية    2وأكدت الورقة المشاااااااتر ة   -3
لامارا، وقضااااية  يمي ي ، وقضااااية  ق اإلنسااااان في قضااااية لالنكو دومي ني ، وقضااااية لي يتي   المع ية ب قو 

 و(8)لورتيو وآ رين

ورقتان إلى أنو ي  ني ل ارالواي أن تعطي األولوية للزيارات الرساااااامية للمقررة الخاصااااااة    توأشااااااار  -4
حرية التجمع الساااااااااااالمي   عين عن حقوق اإلنسااااااااااااان، والمقرر الخاص المع ي بال   فيالمع ية ب الة المداف

الخاصااااااااة المع ية لتعزيز وحماية ال   في حرية الرأي والتع ير،    ةلمقرر وال   في حرية تكوين جمعيات، وا
 و(9)وأن توجو دعوة إلى المقرر الخاص المع ي ب قوق الشعوب األصلية

الساااتعراض  بارالواي على إشاااران م تمات المجتمع المدني في عملية ا  13وحثت الورقة المشاااتر ة   -5
 و(10)الدوري الشام ، وإدماج نتائج هذه العملية في السياسات العامة، وتقديم تقرير لم تصف المدة

 (11)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 

الائة "باء"، ولكن  ضاااااااااااااامن    2019أفادت عدة ورقات بحن مكت  أمين المتالم صااااااااااااااُ ف في عام   -6
 و(12)ئ باريس ادلم ويزا  ي  ني إحراز التقدم في امتثال ال

2016وأشاااارت عدة ورقات إلى تعيين أمين متالم جديد في عام   -7
  18و وأفادت الورقة المشاااتر ة  (13)

ي اا  أحااد ولم    2018و وأشاااااااااااااااارت ورقتااان إلى أن واليتااو انتهاات في عااام (14)بااحن ا تياااره أثااار دواعي قل 
)الجامعة الكاثوليكية(، لدورها،    "يون نويسااااترا سااااي يورا دي ال أسااااونساااا"و وأفادت الجامعة الكاثوليكية  (15)وم ل

بحن تعيين أمين المتالم ال يراعي معايير األهلية والمالءمة والساااااااامعة والكااءة والمسااااااااار المه ي في مجا  
ت تيمي شااااات وتشاااار ي يكا  ا تيار أمين و وأشاااارت ورقتان إلى ضااارورة وضاااع إجراء  (16)حقوق اإلنساااان

 و(17)المتالم على أساس الجدارة

ة ورقات ضاااعف أداء مةساااساااة أمين المتالم، وال سااايما في القضاااايا الرمزية، و ذل   حتت عدوال -8
و وأوصااااات  (18)تدني مساااااتود التدري  في مجا  حقوق اإلنساااااان، وعدم الت ساااااي  مع الم تمات االجتماعية

 و(19)لرصد أداء هذه المةسسة وبت ايذ آلية فعالة ودائمة لإلعالم والمساءلة 71الورقة المشتر ة 

وبتزويد شا كة   ،بإعادة م صا  نائ  وزير حقوق اإلنساان إلى الوجود 2وأوصات الورقة المشاتر ة   -9
 و(20)حقوق اإلنسان التابعة للسلطة الت ايذية بالموارد المالية

ح وتعاني من  لم تُ ق    2013الوط ية ل قوق اإلنسااااااااان لعام    أن الخطة  2وأكدت الورقة المشااااااااتر ة   -10
والتقييم الدوريو ولم يجر ربطها بالتوصااايات المتعلقة ب قوق  والت ساااي  المةساااساااي    الميزانية والقيادةضاااعف 

لت دي    2وال بخطط أ رد ذات صاااالةو وأوصاااات الورقة المشااااتر ة    اإلنسااااان، وال ل تام رصااااد التوصاااايات،
لوضااااع  طة عم  وط ية بشااااحن   14و وأوصاااات الورقة المشااااتر ة (21)لمجتمع المدنيهذه الخطة بمشااااار ة ا

 و(22)وب األصليةحقوق الشع

والحتت عدة ورقات أن عدم وجود ليانات جيدة ال وعية بشاااااااااااحن حقوق اإلنساااااااااااان يعوق رصااااااااااد   -11
وق اإلنساان لت ساين مساتود ربط التوصايات المتعلقة ب ق 8و وأوصات الورقة المشاتر ة  (23)الساياساات العامة

 و(24)اتلرصد التوصي ز بحهدات الت مية المستدامة في قاعدة ليانات ال تام المعز  
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تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنساااانع مع مرا اة القانون الدولي اإلنسااااني  -جيم 
 الساري 

 المسائل المشتركة بين القطا ات -1 

(25)المساواة وعدم التمييز   
 

إلى ممارساااااة التمييز الهيكلي ضاااااد الشاااااعوب األصااااالية، والاالحين،   9أشاااااارت الورقة المشاااااتر ة   -12
لمسااااااااااتوط ات ال ضاااااااااارية، والعامالت الم زليات، والمثليات والمثليين ومزدوجي المي  الج سااااااااااي  وسااااااااااكان ا

اعتماد قانون و وأشااااارت عدة ورقات إلى ضاااارورة (26)الهوية الج سااااانية وحاملي صاااااات الج سااااين  ومنايري 
 و(27)لمكاف ة جميع أشكا  التمييز، وفقًا ل قوق اإلنسان، ورصد ميزانية لت ايذه

أنو تااقم التمييز والع ف ضااااد المثليات ومزدوجي المي  الج سااااي ومنايري    9ة  ورقة المشااااتر  وأكدت ال  - 13
تدالير للقضااااء على التمييز   ، ولم تُتخذ أي 19- الهوية الج ساااانية والمتشااا هين بالج س ال ر  ال  جائ ة  وفيد 

و  (28) كاود عديدة لال ت قي  القائم على أسااااااس المي  الج ساااااي والهوية الج ساااااانية والتع ير الج سااااااني، وبقيت شااااا
بساان قانون بشااحن الهوية الج سااانية وقانون للمعاي ة على أفعا  التمييز والع ف ضاد    9وأوصاات الورقة المشااتر ة 

 و ( 29) الت الع ف، وحتر "العالجات الت ويلية" للمثليات هةالء األشخاص، وبالت قي  في حا 

  2018كوننرس بمجلسااااايو، في عامي  وأشاااااارت عدة ورقات إلى إعالن عدة للديات ومةساااااساااااة ال -14
ن عن للدية ن صااااااادري  و وأفادت عدة ورقات بحن قراري  (30)م اصاااااارة ل ساااااارة"و    ياة، أنها "م اصاااااارة لل2019و

للمثليات والمثليين ومزدوجي المي  الج سااااااااي ومنايري الهوية   مساااااااايرةً ا  وصااااااااا    2019إيرناندارياس في عام  
ى مع "األ الق العامة"، وهو ما أدد إلى اعتداءات على  الج ساااااااانية وحاملي صااااااااات الج ساااااااين بحنها تت اف

 و(31)نشطاء هذه الجماعة

أصااااا  أفريقي   التعتيم الك ير على الساااااكان ال ارالويين الم  درين من  9وألرزت الورقة المشاااااتر ة   -15
والتمييز المزدوج الذي تعاني م و ال سااااااء الم  درات من أصااااا  أفريقي، اللواتي يتعرضااااان لمختلف أشاااااكا   

 و(32)الع ف الج سي

(33)الت مية وال يئة واألعما  التجارية وحقوق اإلنسان  
 

الت مياة الشااااااااااااااااملاة  أفاادت الجاامعاة الكااثوليكياة باحن الاسااااااااااااااااد ال يزا  يشااااااااااااااكا  أحاد أك ر عوائ   -16
 و(34)ل ارالواي

أن اقتصاااااااااااااااد باارالواي يقوم إلى حاد   ير على الزراعاة األحاادية    8والحتات الورقاة المشااااااااااااااتر اة   -17
و وأشاااارت ورقتان إلى أن هذا ال موذج االساااتخراجي يااقم عدم المسااااواة، ولو تكلاة اجتماعية (35)لم صاااو ا

 و(36)م اإليكولوجية الم لية الضرورية للشعوب األصليةوبيئية باهتة، ويضر في  ثير من األحيان بال ت

على ن و فيو وأفادت عدة ورقات بحن األنشاااااااطة االساااااااتخراجية زادت الضااااااانط على األراضاااااااي،   -18
إلى أن االسااااتيالء    8و وأشااااارت الورقة المشااااتر ة  (37)انتهان ل قوق مجتمعات الاالحين والسااااكان األصااااليين

و وأشااااااااارت شاااااااا كة (38)ديدة بشااااااااحنها وإلى انتهاكات حقوق اإلنسااااااااانعلى األراضااااااااي يةدي إلى م ازعات ع
لاالحين لال أرض، وإلى ترساااااااااا  المعلومات والعم  الدولية بشااااااااااحن أولوية النذاء إلى وجود عدد   ير من ا

و وأضاااافت الشااا كة (39)، و ذل  إلى عدم ضااامان حيازة األراضااايد المزارع الصااانر  -نموذج المزارع الك رد  
عدام المساااواة عدم وجود سااج  شااام  ل راضااي، وعمليات اإل الء القسااري، وعدم وجود  أنو ي ضااات إلى ان



A/HRC/WG.6/38/PRY/3 

GE.21-02407 4 

إلى    15و وأشااااارت الورقة المشااااتر ة  (40)راضااااي الزراعيةآليات مالئمة لتسااااوية الم ازعات القانونية بشااااحن األ
 و(41)ضرورة إيجاد حيز لل وار بشحن الم ازعات المتصلة باألراضي وال يئة

رقات إلى أن بارالواي للد ُأزيلت لاباتو بسا   اتسااع نطاق إنتاج ال  وب، وقطع  وأشاارت عدة و  -19
 4و وأضافت الورقة المشتر ة  (42)م يدات الفات  األشجار بشك  لير قانوني، واستا ا  ال رائ ، واستخدام

أن إلى   8و وأشاااااااارت الورقة المشاااااااتر ة  (43)أن ذل  يجري في ظ  ال ماية المةساااااااساااااااية والتواطة القضاااااااائي
و وأشاااارت ورقتان إلى  (44))قانون م ع إزالة النابات( ال ي ط   إال على الم طقة الشاااريية  2524القانون رقم  

 و(45) ايذ  طة إلنعاش الناباتضرورة   ح إزالة النابات وت

عن تلوث المجاري المائية، وإفراط الشااار ات في اساااتخراج المياه   4وأللنت الورقة المشاااتر ة   - 20
الجوفية، وتلوث مجاري المياه الموجهة لالساااااتخدام، بسااااا   تسااااارب المواد الكيميائية الزراعية الساااااامة  

إلى فقدان الت وع   4تر ة  لورقة المشاااااااااااو وأشاااااااااااارت ا ( 46) المساااااااااااتخدمة في الزراعة األحادية الم صاااااااااااو  
ال هااائي    ال تم اإليكولوجيااة وإلى المشاااااااااااااااااكاا  المرت طااة بجمع ال اااايااات الخطيرة والتخل  و   ال يولوجي 

بعدم ت ايذ القوانين، وبتدني مساااااااااتود مقاضااااااااااة مرتك ي الجرائم   8و ونددت الورقة المشاااااااااتر ة  ( 47) م ها 
وبالتهديدات التي تساتهدت األشاخاص الذين يطال ون  ال يئية، وبضاعف رصاد ت ايذ التشاريعات ال يئية،  

أنو ي  ني اسااااات داث والية    و وأكدت شااااا كة المعلومات والعم  الدولية بشاااااحن أولوية النذاء ( 48) ب قوقهم 
بسان قانون ي تر اساتخدام   4و وأوصات الورقة المشاتر ة  ( 49) ال يئية   -   قضاائية بشاحن المساائ  الزراعية 

 و ( 50) شديدة الخطورة المواد الكيميائية الزراعية ال 

  وأشارت ش كة المعلومات والعم  الدولية بشحن أولوية النذاء إلى انخااض إنتاج األلذية الموجهة -21
و وأضاااافت الشااا كة أنو ال توجد ساااياساااات عامة فعالة لدعم  (51)لالساااتهالن الم لي وتضااااذ  ال ذور الم لية

زمة الزراعة المعاشااية  فاقمت أ 19-ائ ة  وفيدو وأفادت الشاا كة بحن ج(52)تسااوي  األلذيةو   األساار في إنتاج
قانون إطاري بشااحن ال   في النذاء  و وأشااارت ورقتان إلى ضاارورة اعتماد  (53)بساا   إلالق أماكن التسااوي 

واسااااتراتيجية وط ية لمكاف ة الجوع، تشاااام  سااااياسااااات بشااااحن إنتاج الزراعة المعاشااااية والخاصااااة بالشااااعوب  
 و(54)ور الم لية، ودعم األسواق الم ليةاألصلية واإليكولوجية، وحماية ال ذ

رت على حياة ال اس  وأشااااااااااااااارت عدة ورقات إلى أن بارالواي شااااااااااااااهدت ظواهر م ا ية مدمرة، أث -22
 15و وأكدت الورقة المشاتر ة  (55)وصا تهم وأضاعات إمكانية العيف في أراضاي الشاعوب األصالية التقليدية

إلى   4و وأشااااارت الورقة المشااااتر ة  (56)األصااااليةأن تنير الم اخ يةثر بصاااااة  اصااااة على نساااااء الشااااعوب  
يف آثارها، بالتشااااااااور مع المجتمعات  ضااااااارورة تصاااااااميم  طط للوقاية من الكوارث الط يعية واحتوائها وتخ 

 و(57)المتضررة، وتخصي  االستمارات الكافية لت ايذها

ة من االنتهاكات التي  إلى أن ال كومة  ثيرًا ما تنا  التزامها بال ماي  8وأشااارت الورقة المشااتر ة   -23
 ني ل ارالواي أن تضااع  ل يئية واالجتماعيةو وي ترتك ها الشااار ات الك رد وال تعاق  الشااار ات على الجرائم ا

 طة عم  وط ية بشاحن األعما  التجارية وحقوق اإلنساان، وأن توساع نطاق قواني ها الج ائية القائمة بشاحن 
 و(58)شم  الجهات الااعلة في مجا  األعما  التجاريةالجرائم ال يئية وانتهاكات حقوق اإلنسان لي

 الحقوق المدنية والسياسية -2 

(59)وال رية واألمان على شخصو ح  الارد في ال ياة  
 

عن انتشااااااار الجريمة الم تمة وتزايد تحثر ال شاااااااط السااااااياسااااااي لتجارة   6أللنت الورقة المشااااااتر ة   -24
 و(60)المخدرات في بارالواي
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ق اإلنسااااان ارتك تها فرقة العم  المشااااتر ة في ثالث م افتات  عن انتهاكات ل قو   وأللنت ورقتان -25
مداهمات، وعمليات إ الء    :2013األمن الدا لي عق  إصاااااااالي تشاااااااريعي في عام  في ساااااااياق مهام حا   

ع ياة، وعمليات اعتقا  وإعدام تعسااااااااا ية، واالساااااااااتخدام لير المت اسااااااااا  للقوة الاتاكة، والتعذي ، واالعتداء  
إلى  إلى أن مشاروع قانون إعادة مهمة حا  األمن الدا لي   2و وأشاارت الورقة المشاتر ة  (61)ال اسايو   نيال د

2019الشرطة معل   م ذ عام 
 و(62)

، نشار أفراد الشارطة والجيف  19-وأفادت م تمة العاو الدولية بحنو جرد، في ساياق جائ ة  وفيد -26
 ادود، وأللنات عن حااالت سااااااااااااااوء المعااملاة والعقوباة المهي اة  إلناااذ تادالير اإللالق والقياام لادورياات على ال

م تمة العاو الدولية بعدم اللجوء إلى القوات المساااااااااااااال ة إلنااذ تدالير  ال  عمليات التوييفو وأوصاااااااااااااات  
 و(63)اإللالق أو إلدارة مراكز ال جر الص ي اإللزامي وبالت قي  في جميع الشكاود ذات الصلة

 و(64)كافية للج ة الوط ية لم ع التعذي بكاالة الموارد المالية ال 71وأوصت الورقة المشتر ة  -27

(65)، بما في ذل  مسحلة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون إقامة العد   
 

وهو ما جع  أشاارت الجامعة الكاثوليكية إلى عدم اساتقال  القضااء واتساامو بالم ساوبية والاسااد،   -28
2017بارالواي إلى جلساااااة اساااااتماع عل ية في عام  تساااااتدعي نساااااان  لج ة ال لدان األمريكية ل قوق اإل

و (66)
ورقتان إلى ضارورة ال د من التحثير الساياساي في تعيين القضااة، وضامان نزاهة إجراءات ا تيارهم  وأشاارت  

 و(67)وترقيتهم، وت سين مستود شاافية اإلجراءات القضائية و االة المساءلة

ي زادت مسااااتود اكتتا   ساااااءة اسااااتخدام تدلير ال  س االحتياطأن إ  17وأكدت الورقة المشااااتر ة   -29
دد إلى تدهور األوضاااع المعيشااية للسااج اءو وي  ني تعزيز مكت  الدفاع العام وت ايذ نتام  السااجون، مما أ

 و(68)رصد دائم لتدلير ال  س االحتياطي

لمرتك ة ضاااااااااااااد  إلى اإلفالت الم هجي من العقاب على الجرائم ا  2وأشاااااااااااااارت الورقة المشاااااااااااااتر ة   -30
عدم إحراز التقدم في الت قيقات بشاااااااااااحن   (، وإلى1989-1954ال كم الديكتاتوري )عهد  اإلنساااااااااااانية  ال   

عن تصااااااااري ات ت اي ديكتاتورية الساااااااالطات   5الورقة المشااااااااتر ة  وأللنت  و  (69)(2012مذب ة  ورولواتي )
انتهاكات حقوق اإلنساااان،   ضااارورة الت قي  ل زاهة في جميععلى    2الورقة المشاااتر ة    وشاااددتو  (70)الوط ية

مسااااااااةولين ع ها، وتقديم تعويض لجميع الضاااااااا ايا، وتموي  لرنامج  فيها جرائم الديكتاتورية، وم اكمة البما  
 و(71)الديكتاتوري ال كم ال    عن الم تجزين المختاين  ال  عهد 

ا  لزيادة الميزانية المخصاااااصاااااة للم اكم المتخصاااااصاااااة في قضااااااي  18وأوصااااات الورقة المشاااااتر ة   -31
ر ال قوق، وت سااااااااين المراكز اإلصااااااااالحية  األطاا  والمراهقين، وإعادة ت ديد لرامج إعادة التحهي  من م تو 

 و(72)للمراهقين المخالاين للقانون 

(73)ال ريات األساسية وال   في المشار ة في ال ياة العامة وال ياة السياسية  
 

بشاااااااااااااحن حرية التع ير وال صاااااااااااااو  على    أشاااااااااااااارت ورقتان إلى أن بارالواي لم تتخذ تدالير فعالة -32
إلى أن أوجو القصااااور في قانون ال صااااو  على المعلومات    13الورقة المشااااتر ة  و وأشااااارت  (74)المعلومات

 و(75)( تقيد ال   في ال صو  على المعلومات5282/14)القانون رقم 

حريااة التع ير قااد  وأكاادت شااااااااااااا كااة أمريكااا الالتي يااة وم طقااة ال  ر الكاااري ي من أجاا  الااديمقراطيااة أن  - 33
و وأشااااااارت الورقة  ( 76) االفتراء  والتشااااااهير  واإلهانة  أفعااًل موج ة للعقاب يعت ر إذ    ، تدهورتو فقانون العقوبات يقيدها 

إلى أن أحكام القانون الج ائي بشاحن التشاهير ُتساتخدم بانتتام لتخويف الصا ايين ال اقدينو وتوساع    13المشاتر ة 
ورقتان بحنو يتعين على    و وأفادت ( 77) تسااااااتهدت حرية التع ير ليشاااااام  مجلس ال واب   نطاق األفعا  االنتقامية التي 
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بارالواي أن توائم تشااااااريعاتها الوط ية مع المعايير الدولية بشااااااحن حرية التع ير، وأن تصاااااالح التشااااااريعات المتعلقة  
 و ( 78) التواص  االجتماعي المواقع اإللكترونية ووسائ     د اعتماد قوانين تهدت إلى مراي ة م تو وتتاادد  بالتشهير، 

بحن ضااااااااااانوط الجهات الااعلة في القطاعين الخاص والعام قيدت   13  وأفادت الورقة المشاااااااااااتر ة -34
على وسااائط اإلعالم  ضاانوطًا  الشاار ات  ممارسااة  عن   6و وأللنت الورقة المشااتر ة  (79)حرية وسااائط اإلعالم

، وعن التهديدات بالاصاا  من العم   فيها تةثر على جودة اإلعالم، وعن تحثير الك يسااة واألحزاب السااياسااية
و وأشااااارت عدة ورقات إلى أن (80)الرقابة على اإلعالموإزالة اإلعالنات في إطار  وبإلالق وسااااائط اإلعالم  

ز المارط    6و وأوصات الورقة المشاتر ة  (81)الصا ايين يمارساون الرقابة الذاتية بسا   التهديدات لتاادي التر ُّ
 و(82)ة اإلعالميةيددتعاللوسائط اإلعالم و االة 

إلى أن ال كومة  انت ترصااااد وسااااائ  التواصاااا  االجتماعي  ال     16وأشااااارت الورقة المشااااتر ة   -35
تدالير االساااااااتث ائية لضااااااامان االمتثا  ل روتو والت اإللالق اإللزاميو وي  ني أن تكون ال  19-جائ ة  وفيد

 و(83)مةقتةو نسان متوافقة مع معايير حقوق اإل 19-المتخذة لمواجهة جائ ة  وفيد

و وحثت الورقة  (84)وأللنت ورقتان عن مداهمة م طات إذاعية م لية ومصااااااااادرة معداتها وإلالقها -36
 و(85)هالضمان بقائ 642على تعدي  قانون االتصاالت السلكية والالسلكية رقم  6المشتر ة 

تطرأ أي   والتجريمو ولم إلى أن م تمات المجتمع المدني تتعرض للوصام    13وأشاارت الورقة المشاتر ة   - 37
و وأشااارت ورقتان إلى أنو ي  ني ل ارالواي أن تهيب ليئة  ( 86) ت سااي ات مهمة في اإلطار الت تيمي لهذه الم تمات 

 و ( 87) معيات والتجمع السلمي وحرية التع ير مواتية لم تمات المجتمع المدني وأن تكا  حرية تكوين الج 

مساااااااااااتود ما يتعرض لو الصااااااااااا ايون والمدافعون عن  وأعربت عدة ورقات عن القل  إزاء تزايد   -38
إلى أن بعض االعتداءات    13و وأشاااااارت الورقة المشاااااتر ة  (88)حقوق اإلنساااااان من عداء ووصااااام وتجريم

19-المترت ة على جائ ة  وفيداأل يرة على الص ايين مرت طة ب الة الطوارئ  
و وأشارت عدة ورقات  (89)

تاابعاة للادولاة، و   إلى أن هاذه االعتاداءات نااذتهاا جهاات تاابعاة و  ( 90)إجرامياة، وساااااااااااااالطااتت تيماات  ولير 
و  ( 91) ُيسااااتخدم لمضااااايقة الصاااا ايين وإح اطهم   ةالج ائيالعدالة إلى أن نتام   2وأشااااارت الورقة المشااااتر ة  

و وأفادت عدة ورقات بحن مشاروع  (92)دالير ل مايتهم والت قي  في االعتداءات عليهموأضاافت أنو لم تُتخذ أي ت
فة، والمدافعين عن حقوق اإلنساااااااااان"   ير، وحماية الصااااااااا ايين، والعاملين في مجا  الصااااااااا ا قانون "حرية التع

ال قوق  و وأشااااارت عدة ورقات إلى أن وضااااع حر ات الاالحين والسااااكان األصااااليين، والمدافعين عن  (93)معل  
ات عن ال يئة،  و وأعربت عدة ورقات عن القل  إزاء وضااااع المدافع (94)المتعلقة باألراضااااي وال يئية، مقل  للناية 

يات، والمدافعات عن حقوق اإلنساان لل سااء ولجماعة المثليات والمثليين  وزعيمات الشاعوب األصالية، والصا   
و  ( 95) الهوية الج ساااانية وحاملي صااااات الج ساااين    ومزدوجي المي  الج ساااي ومنايري الهوية الج ساااانية وأحرار 

 و(96)ذات صلة لهذا الشحنوأشارت عدة ورقات إلى أن بارالواي تلقت توصيات عديدة 

و وأشاااارت ورقتان إلى أن (97)إلى أن حرية التجمع السااالمي مقيدة  13وأشاااارت الورقة المشاااتر ة   -39
)قاانون ماارتشااااااااااااااودرومو( فرض قيودًا على التتااهر ون   على االلتزام باإلال     1066/97القاانون رقم  

 16و وأشاااااارت الورقة المشاااااتر ة  (98)اتالشااااارطة لت تيم المتاهراتو وُيساااااتخدم عادة لم ع ت تيم المتاهر 
و وأشاااااااااااارت الورقة  (99)أنو ُوجهت إلى بعض المتتاهرين السااااااااااالميين ُتهم لدعود عدم ارتداء الكمامة إلى

إلى أن صااا ايين تعرضاااوا لالعتداء من جان  م تجين وإصاااابات من جان  قوات األمن   13تر ة  المشااا
ل(100) ال  االحتجاااجااات وأشاااااااااااااااارت ورقتااان إلى أنااو ي  ني    1066/1997 ااارالواي إلناااء القااانون رقم  و 

 و(101)لضمان ال   في التجمع السلمي

االنتخابات يقّيد ال   في التصاااويت بال سااا ة ل شاااخاص  إلى أن قانون    17وأشاااارت الورقة المشاااتر ة  - 40
ن  إلى أن مشاروع قانو   16و وأشاارت الورقة المشاتر ة ( 102) مسالوبي ال رية لير المدانين واألشاخاص ذوي اإلعاقة 
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قة التصااااويت اإللكتروني أثار دواعي قل ، ألن جمع ال يانات  بشااااحن تط ي  ال تام ال يومتري في طري   2018عام  
 و ( 103) شف عن هويتو ك لهوية يمس على ن و ال م رر لو ب   الشخ  في عدم ال المتعلقة با 

وأضاااافت الورقة  و  (104)وأفادت م تمة  ونيا رولا بحن المرأة ال تمتع بالمسااااواة في التمثي  الساااياساااي -41
وأكدت ورقتان  و  (105)أن المشاااار ة الكاملة للمرأة في ال ياة الساااياساااية تتطل  مزيدًا من الت والت   17المشاااتر ة  

في المائة الم ددة في قانون االنتخابات، واعتماد قانون بشاحن الم اصااة الساياساية    20أنو ي  ني تنيير حصاة  
 و(106)عن إصالي قانون تموي  األنشطة السياسية وآ ر لمكاف ة الع ف السياسي ضد المرأة، فضالً 

(107)حتر جميع أشكا  الرق   
 

أن االتجار باألشاااااخاص أللراض االساااااتنال  الج ساااااي ال يزا     إلى  1أشاااااارت الورقة المشاااااتر ة   -42
أن االتجار واالساااتنال  الج ساااي واالساااتنال  في   18و وأضاااافت الورقة المشاااتر ة (108)مشاااكلة في بارالواي

و وأفادت  (109)ثر بصااااااة  اصاااااة على الاتيات والمراهقات الم تميات إلى الشاااااعوب األصاااااليةالعم  آفات تة 
م الدعم ال اساااايبح  18الورقة المشااااتر ة  و وشااااددت  (110)االجتماعي للضاااا ايا -  نو نادرًا ما ُيدان الج اة ويقد 
  في العم   على ضااارورة تعزيز المالحقة الج ائية للمساااةولين عن االتجار واالساااتنال 18الورقة المشاااتر ة  

قائم على ال قوق،   لى نهجواالساتنال  الج ساي، وت ايذ لرنامج لتقديم الرعاية الشااملة إلى الضا ايا اسات ادًا إ
و وأشاار المشاروع العالمي المع ي باالحتجاز إلى أنو يتعين على (111)والتعددية الثقافية، والم تور الج سااني

 و(112)بارالواي أن ت مي ض ايا االتجار من االحتجاز 

(113)ال   في الخصوصية وال ياة األسرية  
 

تشاااااااريعي مالئم بشاااااااحن تك ولوجيا المراي ة يتواف  مع  باعتماد إطار    6أوصااااااات الورقة المشاااااااتر ة   -43
 و(114)المعايير الدولية، وقانون شام  ل ماية ال يانات الشخصية يستوفي المعايير الدولية

بما  المتصالة بايروس  ورونا قيدت ال ريات الشاخصاية،    إلى أن التدالير   16وأشاارت الورقة المشاتر ة  - 44
إلى تط يٍ  على الهاتف الم مو  ُطور    16ارت الورقة المشاااااااتر ة  و وأشااااااا( 115) في ذل  ال   في الخصاااااااوصاااااااية 

(،  Ñandareko y Pytyvoوالمسااااتايدين من اإلمدادات النذائية )  19- لتسااااجي  األشااااخاص المصااااالين بكوفيد 
 و ( 116) ل ساسة للمستايدين ي ته  م دأ حماية المعلومات ا 

  (2020) 6486لت ايذ القانون رقم  إلى عدم تخصااااي  ميزانية عامة    18وأشااااارت الورقة المشااااتر ة   -45
 و(117)بشحن تعزيز وحماية ح  األطاا  والمراهقين في ال ياة األسرية

 الحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقافية -3 

(118)ةال   في العم  وفي ظروت عم  عادلة ومواتي  
 

عف معد  ال طالة العامة في ال لد،  بحن معد  بطالة الشاا اب يشااك  ضااِ   1أفادت الورقة المشااتر ة   -46
ومعد  بطالة ال سااء ثالثة أضاعافو، وبحن ال طالة تمس في النال  الشا اب ذوي الد   الم خاض، وشاددت  

الساكان  لين ة ع طالة مرتابحن ال 12و وأفادت الورقة المشاتر ة  (119)على ضارورة تعزيز فرص العم  للشا اب
 و(120)األصليين، وال سيما اإلناث م هم

إلى ت سااان مساااتود ممارساااة المرأة أنشاااطة اقتصاااادية لدوام جزئي أو   1وأشاااارت الورقة المشاااتر ة   -47
أجر المرأة تقري ًا، وي  ني متوسااااط عف مرن أو ل سااااالها الخاص، وإلى أن متوسااااط أجر الرج  يشااااك  ضااااِ 

 و(121)لمرأة في سوق العم بالتالي تعزيز إدماج ا
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ن العما  يواجهون عق ات قانونية   يرة في ممارساة حقهم في إلى أ 13وأشاارت الورقة المشاتر ة   -48
ل اااارالواي أن تزيااا  من قاااانون العمااا  القيود لير الم ر   رة  حرياااة تكوين الجمعيااااتو وأفاااادت باااحناااو ي  ني 

 و(122)ت اضطهاد العم  ال قاليالماروضة على ممارسة هذا ال  ، وأن ت ق  في جميع حاال

  95,1يزاو   و من نصاف مليون طا  ومراه  يعملون في بارالواي،    وأشاارت ورقتان إلى أن أكثر  -49
و وأفاااادت ورقتاااان باااحن االتجاااار بااااألطااااا  يجري في  ثير من األحياااان (123)في الماااائاااة م هم عماًل  طراً 

)مزاولة األطاا  صنار السن العم  الم زلي(و    أللراض استناللهم في العم ، بما في ذل  "سخرة األطاا "
 1و وأفادت الورقة المشااااتر ة (124)رجة أك ر لسااااوء المعاملة واالعتداء الج ساااايدالسااااخرة لويتعرض ضاااا ايا  

و (125)بحن أطاا  الشوارع هم األكثر تضررًا من االستنال  االقتصادي، حي  ُيج  ر  ثير م هم على التسو 
دت الورقة  و وأك(126)سااااااااااا ة  16العم  إلى  نو ي  ني رفع ال د األدنى لسااااااااااان  بح 1وأفادت الورقة المشاااااااااااتر ة  

، لدورها، ضااااااارورة تعزيز االساااااااتراتيجية الوط ية لم ع عم  األطاا  والقضااااااااء عليو وحماية 18المشاااااااتر ة  
 و(127)العما  المراهقين

 ال   في الضمان االجتماعي  

  إطار قانوني  اص تاتقر إلى  عية  سااااياسااااة ال ماية االجتما بحن  18أفادت الورقة المشااااتر ة   - 50
و  (129)أن إجراءات ال مااياة االجتمااعياة م ادودة  17أضاااااااااااااااافات الورقاة المشاااااااااااااااتر اة  و في حين  ( 128) لهاا 

إلى أنو ُيطل  إلى األشخاص تقديم معلومات شخصية حساسة لتسجيلهم   16وأشارت الورقة المشتر ة  
و ي  ني ضاااااااااااااااماان توفير الموارد  أنا 18و وأكادت الورقاة المشاااااااااااااااتر اة  ( 130) في نتاام ال مااياة االجتمااعياة 

 مااياة االجتمااعياة  ي يل ي، على سااااااااااااااا يا  األولوياة، احتيااجاات األطااا  والمراهقين  الزماة ل تاام ال ال 
 و ( 131) واألسر الضعياة 

بحن التحمين ضااااااد ال طالة لير موجود، ومن الالزم إنشاااااااذه بموج   17وأفادت الورقة المشااااااتر ة   -51
 و(132)القانون 

(133)الئ  ال   في مستود معيشي  
 

و ورأت الورقة  (134)تعكس ساياساة تقشاف  2021أن الميزانية العامة لعام    5المشاتر ة أكدت الورقة   -52
أنو من الخطح تقلي  المخصاااااصاااااات االجتماعية واالقتصاااااادية وزيادة مخصاااااصاااااات الدفاع    18المشاااااتر ة  

ساااااياساااااة الواي أن تعزز إلى أنو ي  ني ل ار  8و وأشاااااارت الورقة المشاااااتر ة  (135) ال  السااااا ة التالية للجائ ة
إلى ضاااارورة تصااااميم لرامج   4و وأشااااارت الورقة المشااااتر ة  (136)اجتماعية لت قي  أهدات الت مية المسااااتدامة

 و(137)اجتماعية تح ذ في االعت ار السكان األصليين

وساااااااالطت الجامعة الكاثوليكية الضااااااااوء على اتساااااااااع الاجوة في الد   لين الط قات االجتماعية،   -53
و وأضااااافت شاااا كة المعلومات والعم  (138)م المساااااواة، وتزايد نساااا ة الاقر المدقعات الاقر وعدوارتااع مسااااتوي

و (139)الدولية بشااااحن أولوية النذاء أن ذل  يمس على وجو الخصااااوص سااااكان األريات والسااااكان األصااااليين
ة  لكاثوليكي و وأضاااافت الجامعة ا(140)وأفاد مكت  أمين المتالم بحن إجراءات الدولة لمكاف ة الاقر لير  افية

 و(141)أنو يوجد نق  في االستراتيجيات العامة لمكاف ة عدم المساواة 

و (142)إلى أن  دمات الصرت الص ي األساسية تعت ر مشكلة هيكلية  8وأشارت الورقة المشتر ة   -54
و وأشااااارت إلى أنو ي  ني ل ارالواي أن تكا  (143)وأضااااافت أن األوضاااااع أسااااوأ بال ساااا ة للشااااعوب األصاااالية

 و(144)ن توافر المياه الصال ة للشرب وإمكانية ال صو  عليهامواط يلجميع ال
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مساااحلة المساااتوط ات العشاااوائية، وال سااايما اكتتاظها وضاااعف مساااتود   3وأثارت الورقة المشاااتر ة  -55
و وأفادت (146)و وأضاااافت أن لال ية األسااار ال تمل  سااا دات الملكية(145)حصاااولها على الخدمات األسااااساااية

لمواجهة ظاهرة المسااااتوط ات العشااااوائية، وال د من حاالت االسااااتيالء   ةمهممسااااحلة  بحن التخطيط اإلقليمي  
لير القانوني على األراضي، وضمان حيازة األراضي، وال صو  على  دمات عامة جيدة ال وعية، وتقديم  

 و(147)الدعم لتوفير مساكن لديلة

انتقائي ولير مت اساا  على  سااياسااة اإل الء القسااري تةثر بشااك  بحن   3وأفادت الورقة المشااتر ة   -56
 2020/ 6524و وأضااافت أن القانون رقم  ( 148) مجتمعات الشااعوب األصاالية، والاالحين، والمسااتوط ات ال ضاارية 

و وأوصاااااااات ورقتان (149)، ولكن لم يجر تجديد هذا التدلير 2020حتر عمليات اإل الء حتى حزيران/يونيو 
 و(150)ال ماية من عمليات اإل الء القسري لتوفير 

ذ على ن و فعاا  هادت قاانون تعزيز السااااااااااااااكن والت مياة   3ة المشااااااااااااااتر اة  دت الورقاوأفاا -57 باحناو لم ي اا 
و وأشاااارت إلى ليروقراطية إجراءات االساااتاادة  (151)(، فيما يتعل  بالساااكن المعقو  التكلاة2016ال ضااارية )

اسااااااة و وأوصاااااات بإعما  هذا القانون، وبت ايذ السااااااي(152)ماعيمن  دمات الصاااااا دوق الوط ي للسااااااكن االجت
 و(153)  اللج ة الوط ية لإلسكان والموئ الوط ية لإلسكان والموئ ، وإعادة تاعي

أظهرت أوجو التااوت االجتماعي الك ير، وعدم    19-وأشاااااااااااارت عدة ورقات إلى أن جائ ة  وفيد -58
بحن األزمة  4و وأفادت الورقة المشاااااااااااتر ة  (154)صاااااااااااليةوجود نتام لل ماية االجتماعية، وفقر الشاااااااااااعوب األ

و والحتت (155)ال لد النذائية وفقدانو ساااااااااااايادتو النذائية ائية المترت ة على الجائ ة ت ين لوضااااااااااااوي ت عيةالنذ
أن الجائ ة ساااتخلف عواق  اقتصاااادية سااال ية و يمة، ساااتةدي إلى ت اطة عملية ال د   10الورقة المشاااتر ة  

 و(156)معدالت ال طالةمن الاقر وإلى ارتااع 

(157)ال   في الص ة  
 

و والح  (158)عن القل  إزاء نوعية الخدمات الصاااااا ية ونطاق تنطيتها  أمين المتالم  أعرب مكت  -59
في المائة من العاملين في قطاع الصااااا ة يتر زون في الم اط     70الت الف الدولي للدفاع عن ال رية أن 
   دمات الرعاية الصاااااااااا ية الجيدة متاحة بقدر أق  في الم اط  ال ائيةالم يطة بمدي ة أسااااااااااونساااااااااايون، وأن  

أن األحيااء الم روماة والم ااط  الري ياة وال اائياة تاتقر إلى   8و وأضاااااااااااااااافات الورقاة المشااااااااااااااتر اة  (159)والاقيرة
الخدمات األساااسااية، مما يةثر بشااك  لير مت اساا  على الائات التي تعيف حالة الاقر ومجتمعات السااكان  

دًا في الوصااااااااو  إلى  بحن السااااااااكان األصااااااااليين يواجهون قيو  15و وأفادت الورقة المشااااااااتر ة  (160)األصااااااااليين
و وشددت ورقتان على ضرورة توسيع نطاق وحدات ص ة األسرة (161)أراضيهم لل    عن األدوية التقليدية

و (162)ليشااااام  المجتمعات الم لية الضاااااعياة، وال سااااايما المجتمعات الري ية ومجتمعات الساااااكان األصاااااليين
 و(163)عل  بص ة الشعوب األصليةالمت 5469/2015إلى ت ايذ القانون رقم  8ودعت الورقة المشتر ة 

و (164)وأفاد الت الف الدولي للدفاع عن ال رية بحن وفيات األمهات ال تزا  من الشااااااااااااوال  المل ة -60
و وأفاد  (165)  مرتاعاً أن معد  وفيات الرضااااع من السااااكان األصااااليين ال يزا  18وأضااااافت الورقة المشااااتر ة  
للدفاع  و وأشار الت الف الدولي  (166)رضعات األمهات والتقلي  معد  وفييتعين المر ز الدولي للت مية بحنو  

 و(167)عن ال رية إلى أنو ي  ني لل لد تخصي  مزيد من الموارد لص ة األم، وال سيما في الم اط  الري ية

و وأفاادت الورقاة  (168)المازع من حااالت حماا  الاتيااات والمراهقاااتوأللناات عادة ورقاات عن العاادد   -61
و وشاددت  (169)رضاة لهذه المشاكلةوالمراهقات من الشاعوب األصالية هن األكثر عبحن الاتيات    18المشاتر ة  

على ضااارورة توسااايع نطاق الخدمات الصااا ية الخاصاااة بالمراهقين ليشااام  الم اط  التي تساااج  أك ر عدد  
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و ودعت ورقتان إلى اعتماد مشاااااااااروع قانون الصااااااااا ة الج ساااااااااية واإلنجالية (170)قاتمن حاالت حم  المراه
2008اترة الم يطة بالوالدة لعام وص ة األم في ال

 و(171)

لتوساااااااايع قائمة أسااااااااس عدم تجريم اإلجهاض، لتشاااااااام  على وجو  9وأوصاااااااات الورقة المشااااااااتر ة   -62
 و(172)تصابالخصوص حاالت الخطر الص ي، والتعرض لالعتداء الج سي أو االل

وس نق  الم اعة  لزيادة الجهود الرامية إلى الوقاية من انتقا  فير   18وأوصاااات الورقة المشااااتر ة   -63
المقدمة إلى األشاااااخاص المصاااااالين    ال شااااارية، وال سااااايما من األم إلى الطا ، وإلى ت ساااااين  دمات الرعاية

 و(173)بايروس نق  الم اعة ال شرية من دون تمييز 

عن وقوع حااالت انت ااار لين المراهقين والشاااااااااااااا اااب، وال ساااااااااااااايماا    7لمشااااااااااااااتر اة وأللناات الورقاة ا -64
 و(175)ت ايذ السياسة الوط ية للص ة العقلية ت ايذًا فعاالً  ن المتالم ضرورةو وأكد مكت  أمي(174)الذ ور 

، أفادت م تمة العاو الدولية بحن بارالواي أتاحت مآوي لل جر الصااا ي  19-وفيما يتعل  بكوفيد -65
اإللزامي تتساااااااااااااام بااااانعاااادام التروت المالئمااااة، وب ق  المعلومااااات، وعاااادم  اااااايااااة الموظاين والمااااد الت  

إلى أن األشاااااخاص الذين ُأصاااااي وا لهذا المرض يتعرضاااااون  16وأشاااااارت الورقة المشاااااتر ة    و(176)الصااااا ية
الصاااااااااا ي و وأفادت م تمة العاو الدولية بحنو ي  ني تاادي إ ضاااااااااااع األشااااااااااخاص لل جر  (177)للمضااااااااااايقة

 و(178)اإللزامي، ما لم تتوافر التروت المالئمة

(179)ال   في التعليم  
 

ر األحزاب السااااااياسااااااية، وعن بالمر زية وال يروقراطية وحتى لتحثيأللنت ورقتان عن اتسااااااام التعليم   -66
 و(180)تسليع المستويات العليا من التعليم

و وأفادت  (181)على التعليم وتدني نوعيتو  ال صاو  الاعلي  بشاحن إمكانيةوأعربت ورقتان عن القل    -67
صاااااااااااليين، والطالب ذوي  بحن الطالب الريايين أو الاقراء، ومعتمهم من الساااااااااااكان األ 1الورقة المشاااااااااااتر ة  

أن فئة قليلة م هم   9و وأكدت الورقة المشاااااتر ة  (182)اإلعاقة هم األكثر عرضاااااة لخطر اإلقصااااااء من التعليم
عدة ورقات بحنو ي  ني إصالي نتام التعليم لت سين نوعيتو، ومستود   و وأفادت(183)تلت   بالتعليم الجامعي

و ودعت ورقتان إلى صااااايانة ال  ية الت تية (184)ساااااتاادة م وتنطيتو، ومالءمتو للتعددية الثقافية، وإمكانية اال
 و(185)للمدارس، و االة تزويدها بخدمات المياه والصرت الص ي

تيات والمراهقات يواجهن صااااااااعوبات   يرة في االلت اق ل تام  بحن الا  5وأفادت الورقة المشااااااااتر ة   -68
ي المي  الت اق المثليات والمثليين ومزدوج إلى أن 7و وأشااارت الورقة المشااتر ة  (186)التعليم واالسااتمرار فيو

الج ساااااي ومنايري الهوية الج ساااااانية وأحرار الهوية الج ساااااانية وحاملي صااااااات الج ساااااين بالتعليم مشاااااروط  
إلى ضاااارورة تضاااامين السااااياسااااة التعليمية   5و وأشااااارت الورقة المشااااتر ة  (187)هويتهم الج سااااانيةلتخليهم عن 

 و(188) طة ج سانية شاملة

و وأضاااافت  (189)معد  األمية ارتاع، وال سااايما لدد نسااااء الشاااعوب األصاااليةورقتان بحن  وأفادت   -69
و وأفاادت باحناو ي  ني تعزيز اإلدمااج (190)أن معاد  االنقطااع عن الادراساااااااااااااااة مرتاع  5الورقاة المشااااااااااااااتر اة  

التعليمي لمن ي قطعون عن الدراسااااة ألساااا اب اجتماعية واقتصااااادية، من  ال  ت سااااي  لرامج التعليم مع  
 و(191)ج ال ماية االجتماعيةلرام

عن القل  لعدم وجود تثقيف ج ساي شاام ، وهو ما يتجلى في ارتااع    9وأعربت الورقة المشاتر ة   -70
و وأضااااااافت أن الك ائس توفر (192)ء الج سااااااي، والعالقات الج سااااااية الم كرة، وال م  الم كر معدالت االعتدا

دات تشااااااجع التمييز على أساااااااس المي  الج سااااااي  التثقيف الج سااااااي في المدارس العامة، اساااااات ادًا إلى معتق
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التربوي  و وأشاااااااااااااااارت ورقتاان إلى أن وزارة التعليم والعلوم ألنات اإلطاار التوجيهي (193)والهوياة الج ساااااااااااااااانياة
  17/ 29664لم تور الج ساااااني من  ال  القرارين رقم  مضااااادًا لالج سااااي الشااااام ، واتخذت موقاًا   للتثقيف

1761/19 ورقم
لمية وعلمانية لتثقيف الج سااي الشااام  تكون عِ إلى ت ايذ سااياسااة لو ودعت عدة ورقات  (194)

 و(196)ورقات إلى إلناء هذين القرارينو ودعت عدة (195)ومراعية لالعت ارات الج سانية ول قوق اإلنسان

و  ( 197)عن القل  لعادم  ااالاة التعليم بااللناة النوارانياة ألحااديي اللناة 9وأعربات الورقاة المشااااااااااااااتر اة   -71
و (198)العديد من الشاااعوب األصااالية تعلمت القراءة والكتابة باللنة اإلسااا انيةأن   5المشاااتر ة    وأضاااافت الورقة
بحنو ي  ني ل ارالواي تخصاي  موارد للمديرية العامة لتعليم الساكان األصاليين    14المشاتر ة وأفادت الورقة  

 و(199)لتيسير حصو  الشعوب األصلية على التعليم المالئم ثقافيًا ولنوياً 

19-ورقات إلى التدالير التعليمية المتخذة  ال  جائ ة  وفيد  ارت عدةوأشاا -72
و وأشااارت الورقة  (200)

ى عوائ  ال صااااااااو  على  دمات اإلنترنت، وإلى ضااااااااعف أسااااااااس التعليم عن بعد، ونق   إل  1المشااااااااتر ة  
و وأفادت عدة ورقات بحن لرنامج "مدرسااااااااااااات  في ليت " أدد إلى تزايد عدم المسااااااااااااااواة في مجا  (201)المواد

و وشاااددت  (202)االتعليم، وال سااايما لدد ساااكان األريات والائات الضاااعياة وبين أل ى األسااار المعيشاااية وأفقره
و (203)على ضارورة ت ساين الم صاة االفتراضاية وعلى إتاحة  دمات اإلنترنت بالمجان 19الورقة المشاتر ة  

العديد من األطاا  يعتمدون  إلى أن إلالق المدارس أدد إلى أزمة لذائية، ألن    5وأشارت الورقة المشتر ة  
لم تجاات الناذائياة الم تهياة على لرناامج التناذياة المادرسااااااااااااااياةو وأُللم عن تقاديم مجموعاات من افي لاذائهم  

 و(204)الصالحية أو المت للة، ولير الكافية في بعض ال االت

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -4 

(205)ال ساء  
 

و  ( 206) لقطاعاتساااااااااااااء ال يزلن عرضااااااااااااة للتمييز في مختلف ابحن ال   1أفادت الورقة المشااااااااااااتر ة   -73
و ودعت الورقة  (207)المواقف التي تكرس أدوار المرأة وشااااااددت على ضاااااارورة ت تيم حمالت توعية لل د من  

 و(208)إلى تعزيز السياسات الشاملة للجميع 11المشتر ة 

  "من جميع أشكا  الع ف   ال ماية الشاملة للمرأة "بشحن   5777/16وأفادت ورقتان بحن القانون رقم   -74
ما يضاااار بال ساااااء منايرات الهوية  ، ماالجتماعي  وع  الأي إشااااارة إلى  يخلو من يجرم قت  اإلناث، لير أنو  

و وأضااااااافت م تمة  ونيا رولا أن هذا  (209)تط يقو على ن و تمييزي لح المجا   سااااااالج سااااااانية والمثليات ويا
 و(210)القانون ال يجرم أيضًا الع ف السياسي ضد المرأة 

م  وأشااااااااارت عدة ورقات إلى أن حاالت الع ف الج ساااااااااني وسااااااااوء معاملة األطاا  واالعتداء عليه  -75
19-زادت  ال  جائ ة  وفيد

أن تدالير الدولة ضااااااااااائيلة والتدالير   12و وأضاااااااااااافت الورقة المشاااااااااااتر ة  (211)
 دمات الوقاية  ندرة  و وأعربت الجامعة الكاثوليكية عن القل  إزاء  (212)فيما يتعل  بال ماية  القضااائية م عدمة

و ودعت أيضًا (214)المع يين وموظاي القضاءو ودعت إلى تدري  الموظاين  (213)المرأة المقدمة إلى  والرعاية  
بحنو ي  ني ل ارالواي أن ت سااااااااان   14و وأفادت الورقة المشاااااااااتر ة  (215)إلى زيادة ميزانية وزارة شاااااااااةون المرأة 

ا الع ف العائلي والج ساااااي على الخدمات  فرص حصاااااو  الاتيات وال سااااااء من الساااااكان األصاااااليين ضااااا اي
 و(216)المالئمة ثقافيًا ولنوياً 

(217)األطاا   
 

في المائة في    5ُ اضاااات ل ساااا ة للطاولة    المخصااااصااااة   بحن الميزانية العامة   2أفادت الورقة المشااااتر ة  - 76
2020عام  

بالكام  بسااااااااا     ذ ي ا    ال أن القانون المتعل  باألطاا  والمراهقين   18و وذ رت الورقة المشاااااااااتر ة ( 218) 
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الخطة الوط ية المتعلقة باألطاا  والمراهقين    اعتماد عدم  إلى    10و وأشااااااااارت الورقة المشااااااااتر ة  ( 219) نق  الموارد 
تقااارير بشاااااااااااااااحن تقييم  طااة حمااايااة الطااا  من جميع أشاااااااااااااكااا  االعتااداء  أي  و وال توجااد  2024- 2019للاترة  

 و ( 221)  ي ل ماية وتعزيز حقوق األطاا  والمراهقين إلى تعزيز ال تام الوط   2ودعت الورقة المشتر ة  و ( 220) والع ف 

  17/ 6002، ورقم  6572/2020، ورقم  6202/2018القوانين رقم  بااااحن  عاااادة ورقااااات    وأفااااادت -77
بحنو ي  ني  10و وأفادت الورقة المشااتر ة  (222)بنرض م ع الع ف الج سااي ضااد األطاا  والمراهقيناعُتمدت  

ل ارالواي أن تعتمد أحكامًا قانونية م ددة تجرِّم بشاااااااااااك  صاااااااااااريح ليع األطاا  والجرائم األ رد المتصااااااااااالة  
تعتمد تعرياًا لمواد االعتداء الج ساااااي على األطاا  وفقًا  أن  طاا  على اإلنترنت، و الج ساااااي لساااااتنال   االب

   باتاايية حقوق الطا  بشااااااحن ليع األطاا  واسااااااتنال  األطاا  في ال ناء وفي  لل روتو و  اال تياري المل
الستنال  الج سي ل طاا  جميع متاهر  ج في االستراتيجية الوط ية للقضاء على ادر تأن  المواد اإلباحية، و 

 و(223)االستنال  الج سي ل طاا 

 1و وأشاارت الورقة المشاتر ة  (224)االعتداء على األطاا  والع ف ضادهمتزايد  وأللنت ورقتان عن  -78
بحن حاالت  19و وأفادت الورقة المشااااتر ة  (225)أيضااااًا إلى حاالت العقوبة ال دنية والع ف العائلي والمدرسااااي

19-ضد الاتيات زادت  ال  جائ ة  وفيدالعائلي  ف  الع 
إلى أن الجهود   1و وأشارت الورقة المشتر ة  (226)

و وأشااااارت ورقتان إلى ضاااارورة القضاااااء  (227)الج سااااي لير  افية الم ذولة لمكاف ة هذا الع ف واالسااااتنال 
أداء نتام إلى  االة فعالية  9و ودعت الورقة المشااااااااااااااتر ة  (228)على االسااااااااااااااتنال  الج سااااااااااااااي للقاصاااااااااااااارين

 و(230)و ودعت ورقتان إلى تعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء(229)ال ماية

، والزواج الم كر، والزواج القساااااااري  زواج األطاا حاالت  إلى أن   10وأشاااااااارت الورقة المشاااااااتر ة   -79
عادية في بارالواي، وال ساااااااااايما في مجتمعات الشااااااااااعوب األصاااااااااالية والمجتمعات ال اطقة باللنة    تأصاااااااااا  

 و(231)انيةو ولم يص  ف الزواج القسري  جريمة م ددةالنوار 

إلى وجود مةشااااااااااااارات على تج يد المراهقين، بمن فيهم اإلناث    18وأشاااااااااااااارت الورقة المشاااااااااااااتر ة  -80
 ولم  والم تمون إلى الساكان األصاليين، من ق   جماعات مسال ة لير نتامية، وجماعات الجريمة الم تمة،  

وا الخدمة  مراهقًا    142أن  هذه الورقة  لرنامج لوقايتهمو وأضاافت    ُي ا ذ أي القوات المسال ة في في صااوت  أ د 
 و(232)ن سن الثام ة عشرة، ودعت إلى م ع التج يد القسري وتجريم تج يد األطاا  دو 2019عام 

يالد،  مشااااااااااااااهادة   لدون عدد   ير من األطاا  والمراهقين حنو يوجد  ب  1وأفادت الورقة المشااااااااااااااتر ة  -81
حصاااو  الجميع  إلى ضااامان    1سااايما لين الساااكان األصاااليين وساااكان األرياتو ودعت الورقة المشاااتر ة   وال

الهوية في الم اط  الري ية وم اط   السااااااااااااااج  المدني، وإلى ت تيم حمالت دورية لم ح بطاقة  على  دمات  
 و(233)السكان األصليين

(234)األشخاص ذوو اإلعاقة  
 

األشااااخاص  وأن حقوق  يواجهون ت ديات  بحن األشااااخاص ذوي اإلعاقة   9أفادت الورقة المشااااتر ة   -82
و وأضاافت أن الخدمات الصا ية لير  افية، وال سايما  4215/10بسا   عدم ت ايذ القانون رقم  مقيدة الصام  

 و(235)شديدةاالجتماعية الذين يعانون من اضطرابات  -  شخاص ذوي اإلعاقات ال اسيةل س ة لبا

  -  رفض ق و  األطاااا  ذوي اإلعاااقااات الااذه يااة وال اساااااااااااااايااة ثيرة توأفااادت ورقتااان بااحن ماادارس  -83
اج  عن وجود عق ات معمارية وسااااالو ية وتواصااااالية أمام اإلدم 9و وأللنت الورقة المشاااااتر ة  (236)االجتماعية

ذي ي   على تخصااااااااااااي  حصااااااااااااة  ال  2479/04الاعا  لهذه الائة في نتام التعليمو ولم ي ا ذ القانون رقم  
إلى   9و وأشااارت الورقة المشااتر ة  (237)في المائة ل شااخاص ذوي اإلعاقة في الوظياة العامة 5تق  عن  ال
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و ودعت الورقة  (238)ذات الصاااااااااااااالةة  أنو ي  ني ل ارالواي أن توائم إطارها القانوني بحكملو مع االتاايية الدولي
 و(239)المتعل  بالتعليم الجامع 5136م للقانون رق عليإلى الت ايذ الا 18المشتر ة 

(240)الشعوب األصلية  
 

المعهد الوط ي لشااةون الشااعوب األصاالية  تعزز اسااتقاللية  أفادت ورقتان بحنو ي  ني ل ارالواي أن   -84
 و(241)لوط ية المتعلقة بالشعوب األصلية، وأن تعتمد الخطة اهمواردتزيد و  ووصالحيات

إلى  فهي ال تزا ،  الشاااعوب األصاااليةو  اساااتمرار التمييز ضاااد إلى   14وأشاااارت الورقة المشاااتر ة   -85
و وأشااااااااااااااارت م تمة العاو الدولية إلى انتهاكات حقوق هذه (242)حد   ير، ناقصااااااااااااااة التمثي  ومهمشااااااااااااااة

 14 ة  الورقة المشااتر وأشااارت  و  (244)قة بحقاليمهاالمتعلنتهان حقوقها  الطابع المزمن ال، وإلى (243)الشااعوب
أن الشاااااعوب األصااااالية تواصااااا   ااحها ضاااااد مصاااااادرة أراضااااايها من دون اساااااتشاااااارتها، رلم اعتماد  إلى 

و  ( 245) ال رة والمساااااا قة والمساااااات يرة   تهاموافقباسااااااتشااااااارتها وال صااااااو  على المتعل     2019لروتو و  عام 
ة إلى  ين على أراضاااي الشاااعوب األصااالية، باإلضاااافمساااتوط اساااتيالء  أن   15وأضاااافت الورقة المشاااتر ة  
و وأللنات عادة ورقاات عن عادم  (246)انعادام األمن والع فال زاعاات و إلى يةدي  وجود جمااعاات مساااااااااااااال اة،  

و وأضااافت الورقة  (247)الط يعية  هاوحماية مواردإلى الشااعوب األصاالية  وجود آلية فعالة إلعادة األراضااي  
عزد أيضاًا  ومواردها الط يعية يُ أقاليمها  إلى إمكانية الوصاو     الشاعوب األصاليةعدم م ح  أن   1المشاتر ة  

و وأشاااااارت عدة ورقات إلى أنو ي  ني ل ارالواي أن (248)إليها  إلى بطء عملية تساااااجي  األراضاااااي وإعادتها
و وطل ت  (249)قانونياً   توصاااياهاوتساااجيلها و إلى الشاااعوب األصااالية  األساااالت  أراضاااي  ت شاااب آليات إلعادة  

و  ( 250) ألصاااااالية ملكية أراضاااااايها وإمكانية وصااااااولها الاعلي إليهاأن ُتكا  للشااااااعوب ا  12الورقة المشااااااتر ة  
التي  قاليم  األإلى أنو يتعين على بارالواي أن تم ع وصااو  أطرات ثالثة إلى  8وأشااارت الورقة المشااتر ة  

  و(251)تعيف فيها الشعوب األصلية في عزلة طوعية

م كماة ال لادان األمريكياة ل قوق  الصاااااااااااااااادرة عن م  حكاايجر ت اياذ األوأفاادت عادة ورقاات باحناو لم   -86
اإلنسااااان بشااااحن إصاااادار ساااا دات ملكية أراضااااي السااااكان األصااااليين الم تمين إلى شااااع  إنخيت بم طقة إي   

 و(252)شع  أبا لوارانيإلى تشاكو ومجتمع تيكوها صاوصي الم تمي 

أج  االعترات   إلى أن مجتمعات الشاااااااعوب األصااااااالية تكافح من  14وأشاااااااارت الورقة المشاااااااتر ة   -87
ودعت   و(253)اإلسااااااااااا انية، رلم أنها لنة رساااااااااااميةثانويًة بالمقارنة مع  للنتها وثقافتهاو وُتعت ر اللنة النوارانية  

 و(254)الورقة المشتر ة إلى زيادة ميزانية أكاديمية اللنة النوارانية

ذ  ال  جاائ اة  وفياد  وأفاادت -88 ياة ومالئماة ثقاافياًا  تادالير  ااف 19-م تماة العاو الادولياة باحناو لم ت اا 
 و(255)للشعوب األصلية

(256)المهاجرون   
 

عمليات    19-أشاااااااار المشاااااااروع العالمي المع ي باالحتجاز إلى أنو اساااااااتمرت  ال  جائ ة  وفيد -89
ال ااادودياااة، الاااذين ُأمروا بمناااادرة باااارالواي    ن في الم ااااط و األجاااانااا  المقيمبمن فيهم  ،  المهااااجرين  طرد

أشاخاص في مراف  لير صا ية لل جر الصا ي، تديرها الدولة،  واحُتجز و  نتهاكهم قواعد ال جر الصا يال
الرعاية الصاااا يةو وأوصااااى المشااااروع العالمي المع ي باالحتجاز و الماء  النذاء و ما يكاي من توفير  من دون  

19-عن طرد األجان  وب ماية المهاجرين الم تجزين  ال  جائ ة  وفيدبالكف 
 و(257)
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de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir), Altervida, 

Grupo SUNU, Organización Mujeres Indigenas Guaraní 

(OMIG), Organización de Mujeres Artesanas Ayoreas 7 

clanes, OMMI (Organización de Mujeres Mismo Indígena), 

PCI Pro Comunidades Indígenas, ROAM (Red de 

Organizaciones Ambientalistas del Paraguay), Asociación 

Eco- Pantanal, y CDPI - Consejo de Pueblos Indígenas, 

Asunción (Paraguay); 

JS9 Joint submission 9 submitted by: Aireana-Grupo por los 

Derechos de las Lesbianas, Panambí, Red contra toda forma 

de Discriminación, Somos Pytyvöhára, Akahatá-Equipo de 

Trabajo en Sexualidades y Géneros, Synergia y la Iniciativa 

por los Derechos Sexuales (SRI), Buenos Aires (Argentina), 

Asunción (Paraguay) and Montevideo (Uruguay); 

JS10 Joint submission 10 submitted by: Grupo Luna Nueva, 

Asunción (Paraguay) and ECPAT International, Bangkok 

(Thailand); 

JS11 Joint submission 11 submitted by: Asociación Tecnología y 

Comunidad (TEDIC)1 y la Asociación para el Progreso de las 

Comunicaciones (APC), Asunción (Paraguay); 

JS12 Joint submission 12 submitted by: Fundación Hugo Daniel 

Ramírez Osorio, Encarnación (Paraguay) y Fundación 

Plurales, Córdiba (Argentina); 

JS13 Joint submission 13 submitted by: CIVICUS: World 

Alliance for Citizen Participation, Geneva (Switzerland) and 

Semillas para la Democracia, Asunción (Paraguay); 

JS14 Joint submission 14 submitted by: Cultural Survival and 

The American Indian Law Clinic of the University of 

Colorado, Massachusetts and Colorado (United States of 

America);  
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JS15 Joint submission 15 submitted by: Mujeres Indígenas de 

Paraguay (MIPY), Organización de Mujeres Indígenas 

Guaraní (OMIG) y la Organización del Pueblo Guaraní 

(OPG), Asunción (Paraguay); 

JS16 Joint Submission 16 submitted by: TEDIC (Technology and 

Community Association), Asunción (Paraguay), and Privacy 

International (PI), London (United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland); 

JS17 Joint Submission 17 submitted by: Decidamos, Campaña 

por la Expresión Ciudadana, Asunción (Paraguay). Members: 

Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya 

(CADEP), Centro de Documentación y Estudios (CDE), 

Centro de Estudios Paraguayos”Antonio Guasch” (CEPAG), 

Fe y Alegría, Movimiento de Educación Popular Integral y 

Promoción Social, Global Infancia, Servicio de Educación y 

Apoyo Social–Área Rural (SEAS-AR), Servicio de Educación 

Popular (SEDUPO), Servicio Paz y Justicia Paraguay 

(SERPAJ Py) y Tape, Comunicación y Educación. 

JS18 Joint submission 18 submitted by: Coordinadora por los 

Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), Asunción 

(Paraguay). Members: ACOM, ADRA, BECA, CECTEC, 

DENIDE, Enfoque Niñez, Enfoque Territorial, Fundación 

Alda, Fundación APAMAP, Fundación Casa Cuna, 

Fundación Teletón, Global Infancia, Good Neighbors 

Paraguay, Fundación Buen PAstor, Luna Nueva, Paraguay 

Educa, Plan Internacional Paraguay, Red Cica Paraguay, 

Rondas, Tape’a, VinculArte, and Yvytu Pyahu. Supporters: 

CAMSAR, Enseña por Paraguay, Fundación Don Bosco, 

Fundación Hugo Daniel, Ramirez Osorío, Fundación La Salle, 

Fundación Mamá Cultiva, Fundación Marco Aguayo, 

Fundación Maristas de Solidaridad Internacional, Fundación 

Rvdo. Rafael Torres Ortega, Fundación Vida Plena, 

Fundación Vencer, Hogar Santa Teresa, and Serpaj-py. 

JS19 Joint submission 19 submitted by: Grupos Organizados de 

Niñas, Niños y Adolescentes de Paraguay “Nuestro derechos, 

Nuestras voces”, Asunción (Paraguay). Members: Grupo 

Navegar, Carabela Koraygua, Estudiantes de secundaria del 

Colegio Alejo Garcia, Movimiento Niñas con Igualdad, 

Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes 

Trabajadores (CONNATS), Red de Delegados y Mesa Infanto 

Juvenil. 

National human rights institution: 

DP-PY Defensoría del Pueblo de la República del Paraguay, 

Asunción (Paraguay). 

 2 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination; 

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights; 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR; 

CRC Convention on the Rights of the Child; 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography; 

OP-CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance. 

 3 For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.1–102.8; 105.1–105.2. 
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 4 AI, p. 5, FIAN International, p. 8, JS2, para. 1(a), JS12, para. 24, and JS17, para. 67. See also 

JS17, paras. 47-48. 

 5 JS2, para. 1(c). 

 6 AI, p. 5, JS2, para. 1(c), JS8, p. 15, and JS12, para 25. See also AI, para. 8 and REDLAD, para. 

2.10. 

 7 JS2, para. 1(b). 

 8 JS2, para. 8. See also CCPR/C/104/D/1828/2008, CCPR/C/104/D/1829/2008, 

CPR/C/123/D/2372/2014 and CCPR/C/126/D/2751/2016. 

 9 JS13, para. 6.5 and JS14, para. VI.11. 

 10 JS13, para. 6.6. 

 11  For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.14–102.24; 102.28–102.30; 102.34–

102.35. 

 12 JS17, paras. 6 and 51. See also JS2, para. 5(b) and UC, para. 10. See also DP-PY, para. 7; JS18, 

para. 14 and DP-PY, para. 5. 

 13 DP-PY, para. 4, JS2, para. 5, JS17, para. 5, and JS18, para. 14. 

 14 JS18, para. 14. 

 15 JS2, para. 5 and 5 (a) and UC, paras. 9-10. 

 16 UC, paras. 2-3. See also: JS17, para. 1. 

 17 JS2, para. 5(a) and UC, para. 10. 

 18 JS17, para. 5, JS18, para. 14 and UC, paras. 4 and 8. 

 19 JS17, paras. 7, 50 and 52. 

 20 JS2, para. 7(a)(b). 

 21 JS2, para. 6-6(a). See also JS13, para. 6.6. 

 22 JS14, para. VI.12. 

 23 JS18, paras. 41-42.3. See also JS18, para. 8, JS10, p. 13, para. 19, UC, para. 26, JS2, para. 4(b), 

and JS1, para. 41(f). 

 24 JS8, p. 15. 

 25 For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.33; 102.36–102.45; 102.52–102.58. 

 26 JS9, para. 3. See also AI, paras. 1 and 14, and JS9, paras. 17-18, 20-21 and 24. 

 27 AI, p. 5, JS2, para. 3(a), JS18, para. 11.6, and JS9, para. 26. See also JS9, para. 4, JS18, para. 10, 

JS2, para. 3, and AI, para. 10. 

 28 JS9, paras. 16, 14 and 17. See also JS9, paras. 19 and 22. 

 29 JS9, paras. 26-29. See also JS9, paras. 19 and 30. 

 30 AI, para. 15, JS9, para. 12, and JS13, para. 5.7. 

 31 AI, para. 16, JS13, para. 5.7, and JS9, para. 13. See also JS2, para. 16. 

 32 JS9, para. 5. 

 33 For relevant recommendations see A/HRC/32/9, para. 102.186. 

 34 UC, para. 18. 

 35 JS8, p. 9. See also FIAN International, paras. 4, JS18, para. 28, and JS12, para. 14. 

 36 JS8, p. 4 and JS14, para. 12. See also FIAN International, paras. 4 and 18. 

 37 JS12, para. 13 and FIAN International, paras. 4-5. See also JS14, para. 18, JS8, p. 8, JS19, para. 3, 

and JS12, para. 15. See also: JS8, p. 10 and para. 2.2.3. See also JS14, para. 16 and JS15, p. 4, 

paras. 13 and 3. 

 38 JS8, p. 8. See also JS15, para. 7 and JS14, paras. 13 and 16-17. 

 39 FIAN International, paras. 19, 18 and 5. See also JS19, para. 3. 

 40 FIAN International, para. 20. See also FIAN International, paras. 5 and 21-22, REDLAD, para. 

2.9, JS14, para. 13, and AI, para. 3. See also: JS8, para. 2.2.3. 

 41 JS15, p. 4, para. 2. See also: JS8, pp. 8 and 15; FIAN International, p. 8. 

 42 JS14, para. 47, JS4, para. 9, JS8, p. 6, and JS15, para. 4. See also: JS8, pp. 6-7 and 9. See also JS4, 

para. 9; JS14, para; JS8, p. 10 and JS19, para. 3. 

 43 JS4, para. 9. 

 44 JS8, p. 6. See also: JS4, para. 9. 

 45 JS15, p. 4, para. 3 and JS4, paras. 9(b) and 14(f). See also: JS8, p. 16. 

 46 JS4, paras. 5 and 3. See also JS14, para. 16, JS8, p. 10, and JS19, para. 3. 

 47 JS4, paras. 4, 6 and 9. See also JS14, para. 16. 
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 48 JS8, pp. 5 and 8. 

 49 FIAN International, p. 8, JS12, para. 27, and JS4, para. 2(a). See also: JS8, p. 15. 

 50 JS4, para. 3(b). See also JS8, pp. 5 and 16. 

 51 FIAN International, para. 4. See also JS15, para. 6. See also: JS18, para. 28 and JS4, para. 8. 

 52 FIAN International, para. 5. See also FIAN International, para. 7, JS19, para. 4(b), JS4, para. 3(e), 

and JS18, para. 30.4. See also: JS12, paras. 16 and para. 23 and JS4, para. 3(e). 

 53 FIAN International, para. 8. See also JS4, para. 3(e), JS19, para. 4(b), and JS18, para. 30.4. 

 54 FIAN International, p. 8 and JS12, para. 23. 

 55 JS8, pp. 4-5, JS14, paras. 44-45 and JS12, paras. 9-10. 

 56 JS15, para. 6. See also JS12, paras. 9 and 11. See also: UC, para. 16 and JS4, para. 14. 

 57 JS4, para. 14(g). See also JS8, p. 16. 

 58 JS8, pp. 5, 11 and 15. See also JS8, p. 9. 

 59 For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.9–102.10; 102.64–102.66; 102.110–

102.111. 

 60 JS6, paras. 28 and 30. 

 61 JS18, para. 37 and JS2, para. 15. See also JS18, para. 38. 

 62 JS2, para. 15. See also: JS18, para. 39.2. See also JS2, para. 15(a) (b). 

 63 AI, para. 24 and pp. 5-6. 

 64 JS17, para. 56. See also JS17, paras. 13-14. 

 65 For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.105–102.109; 102.113–102.118; 

102.120–102.122; 104.1. 

 66 UC, paras. 11-12. See also JS2, para. 12. 

 67 JS2, para. 12(e) and UC, para. 13. 

 68 JS17, paras. 8, 53 and 55. See also JS2, para. 12 and JS17, paras. 9-10. 

 69 JS2, paras. 14, 9 and 13. 

 70  JS5, para. 28. 

 71  JS2, paras. 14(a) and 9(b) (c)(a). See also: AI, p. 5 and JS2, para. 13(a). 

 72 JS18, paras. 32.2 and 32.4-32.5. See also JS18, para. 31. 

 73 For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.119; 102.123–102.135. 

 74 JS13, para. 4.1 and REDLAD, para. 3.1. See also JS6, para. 5. 

 75 JS13, para. 4.5. See also JS6, para. 12. See also: JS13, para. 6.3 and REDLAD, para. 4.2. 

 76 REDLAD, paras. 3.3, 3.4 and 3.2. See also JS6, para. 9, REDLAD, para. 3.5, and JS13, para. 4.6. 

 77 JS13, paras. 4.4 and 4.9. 

 78 JS13, para. 6.3 and REDLAD, para. 4.2. 

 79 JS13, para. 4.10. 

 80 JS6, paras. 22 and 25. See also: JS6, paras. 6 and 31. See also JS13, paras. 3.7 and 4.11, and 

REDLAD, para. 3.8. 

 81 REDLAD, para. 2.6 and JS13, para. 4.8. See also JS6, paras. 25-27. 

 82 JS6, para. 11. 

 83 JS16, paras. 50 and 75. See also JS16, para. 51 and REDLAD, para. 3.8. 

 84  JS13, para. 4.7 and JS6, para. 39. See also JS13, para. 6.3. 

 85 JS6, p. 8 and para. 11. 

 86 JS13, paras. 2.7, 2.1 and 2.3. 

 87 JS13, para. 6 and REDLAD, para. 4. 

 88 JS13, para. 1.5 and REDLAD, paras. 1.3 and 2.1–2.4. See also JS13, paras. 3.1–3.11, REDLAD, 

paras. 2.6–2.7 and 2.9, JS15, para. 11, JS12, para. 14, AI, paras. 4 and 18, JS2, paras. 16-18, JS6, 

paras. 3-5, 16-22 and 24, and JS5, para. 27.  

 89 JS13, para. 3.11. 

 90 JS13, paras. 3.2, 3.7, and 3.9–3.10, JS6, paras. 4, 20 and 28-30, JS2, para. 18, and REDLAD, para. 

2.9. 

 91 JS2, para. 17. See also JS6, para. 22. 

 92 JS2, para. 16. See also REDLAD, paras. 1.3 and 2.1, AI, para. 4, and JS13, para. 3.1. 

 93 JS6, para. 10, AI, para. 4, JS13, para. 3.3, and REDLAD, para. 2.4. See also JS6, p. 8. 

 94 JS13, paras. 1.5, 3.2 and 3.4, JS15, para. 11, REDLAD, paras. 1.3 and 2.9, JS2, paras. 16-17, and 

FIAN International, para. 6. See also JS5, para. 27.  
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 95 JS12, para. 14, JS15, para. 11, JS6, para. 36, JS13, paras. 3.2 and 3.6, and JS2, para. 16. 

 96 AI, p. 5, JS2, paras. 16(a)(b)-17(a)(b)-18(a)(b), JS13, paras. 6.2-6.3, REDLAD, para. 4.1, JS15, p. 

4, paras. 1 and 6, and JS6, p. 8. 

 97 JS13, para. 1.5. 

 98  JS13, paras. 5-3 and 5.6, and JS17, para. 27. See also: JS13, para. 5.5; JS13, para. 5.12. See also 

JS16, paras. 51-52. 

 99 JS16, para. 52. 

 100  JS13, para. 3.7. See also JS6, para. 21. 

 101 JS17, para. 63 and JS13, para. 6.4. 

 102 JS17, para. 15. See also JS17, paras. 57-58. 

 103 JS16, para. 55. 

 104 KR, para. 3. See also JS17, paras. 22-23. 

 105 JS17, para. 21. 

 106  JS17, paras. 24 and 59-60, and KR, paras. 10, 18, 19 and 21. 

 107 For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.12; 102.99–102.104.  

 108 JS1, para. 46. See also JS10, para. 14. 

 109 JS18, para. 33. 

 110 JS18, para. 33. 

 111 JS18, paras. 34.2 and 34.1. 

 112 GDP, para. 4. 

 113 For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.62–102.63; 102.138. 

 114 JS16, paras. 72-74. See also JS16, paras. 20-42 and 60-68. 

 115 JS16, para. 43. See also JS16, paras. 44-54. 

 116 JS16, paras. 66 and 69-70. 

 117 JS18, para. 21. See also JS18, para.22.5. 

 118 For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.13; 102.95–102.96. 

 119 JS1, paras. 49 and 50(e). See also: JS19, para. 7(a) (i). 

 120 JS12, para. 3. 

 121 JS1, paras. 39 and 41(b). See also DP-PY, paras. 9-10. 

 122 JS13, paras. 2.4-2.5 and 6.1. See also JS13, para. 5.4. 

 123 JS18, para. 20 and JS1, para. 48. 

 124 JS10, paras. 12-13 and JS18, para. 20. 

 125 JS1, para. 47. See also JS18, para. 20. 

 126 JS1, para. 50(d). 

 127 JS18, para. 22.6. See also JS18, para. 20, DP-PY, para. 23, and JS10, para. 36. See also: JS1, para. 

50(a) (c) and DP-PY, para. 23. 

 128 JS18, para. 5. 

 129 JS17, para. 33. 

 130 JS16, para. 68. 

 131 JS18, para. 6.4. 

 132 JS17, paras. 38, 40 and 66. 

 133 For relevant recommendation see A/HRC/32/9, paras. 102.139–102.146; 102.185. 

 134 JS5, para. 30. 

 135 JS18, para. 40. 

 136 JS8, p. 16. 

 137 JS4, para. 14(d). 

 138 UC, paras. 16 and 14. See also JS18, para. 3 and JS15, para. 1. 

 139 FIAN International, para. 10. See also UC, para. 16, JS15, para. 10, JS1, para. 44, JS4, para. 13, 

JS18, para. 9, AI, para. 13, and JS14, paras. 14 and 22.  

 140 DP-PY, para. 27. 

 141 UC, para. 20. 

 142 JS8, p. 5. See also: JS18, para. 27. 

 143 JS8, p. 5. See also JS4, para. 5, JS8, pp. 12-13, and JS12, para. 5. 

 144 JS8, p. 16. See also JS12, paras. 20 and 22. 

 145 JS3, paras. 3, 24 and 26. 
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 146 JS3, paras. 32 and 24. 

 147 JS3, paras. 35, 37, 39, 1 and 26, and p.11. 

 148 JS4, para. 15. See also JS3, paras. 37-39 and FIAN International, para. 20. 

 149 JS3, para. 38. 

 150 JS4, para. 15(a) and JS3, para. 1 and p.11. See also FIAN International, p. 8. 

 151 JS3, paras. 17 and 15. 

 152 JS3, paras. 14 and 12. 

 153 JS3, para. 1 and p. 11. See also JS3, paras. 3-11. 

 154 JS3, para. 23, FIAN International, para. 16, and JS4, para. 13. See also UC, para. 17 and AI, para. 

28. 

 155 JS4, para. 8. See also JS18, para. 28. 

 156 JS10, para. 6. See also UC, para. 17. 

 157 For relevant recommendation see A/HRC/32/9, paras. 102.148- 102.157; 105.3- 105.6.  

 158 DP-PY, para. 17. 

 159 ADF International, para. 12. 

 160 JS8, pp. 13-14. See also ADF International, para. 12, JS12, para. 5, JS14, paras. 22-24, and JS15, 

para. 10. 

 161 JS15, para. 10. 

 162 JS18, para. 30.1 and JS17, para. 64. 

 163 JS8, pp. 16 and 14. See also JS1, para. 43 and JS14, para. 24. 

 164 ADF International, paras. 11 and 13.  

 165 JS18, para. 23. 

 166 CID, p. 3, para. 1. See also ADF International, para. 18. 

 167 ADF International, para. 24(b).  

 168 JS7, para. 13, JS1, para. 35, JS9, paras. 32, 38 and 46-47, JS19, para. 10, JS18, paras. 25 and 16, 

JS2, para. 4, and AI, para. 19. 

 169 JS18, para. 25. 

 170 JS18, para. 30.2. See also JS1, para. 37(b), JS19, paras. 2(b) and 10(a)(ii), and AI, p. 5. 

 171 JS9, paras. 48 and 45 and JS2, para. 4(a). See also JS9, para. 49 and JS1, para. 37(b). 

 172 JS9, para. 43. See also JS9, paras. 38-42, JS18, para. 16, and JS14, para. 41. 

 173 JS18, para. 30.6. 

 174 JS7, para. 15. See also JS19, para. 11. 

 175 DP-PY, para. 19. See also JS19, para. 11(a)(i). 

 176 AI, para. 25. See also GDP, para. 1.8. 

 177 JS16, para. 65. 

 178 AI, pp. 5-6. 

 179 For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.147; 102.158–102.165.  

 180 JS18, para. 4 and JS1, para. 8. 

 181 JS1, paras. 8-9 and DP-PY, paras. 25-26. See also JS19, para. 8. 

 182 JS1, para. 12. See also JS14, para. 31, JS12, para. 3, and JS18, para. 9. 

 183 JS19, para. 9. See also DP-PY, para. 24. 

 184 JS18, para. 6.5, JS19, para. 8(a)(vi), JS1, para. 25(a)(d)(e), and JS5, para. 5.2. See also DP-PY, 

para. 25 and JS14, para. VI.7. 

 185 JS5, para. 9.1 and JS19, para. 8(a)(iii). See also JS5, para. 8 and JS1, para. 11. 

 186 JS5, para. 21. 

 187 JS7, para. 14. 

 188 JS5, para. 22.1. 

 189 JS5, para. 6 and JS14, para. 37. See aso JS12, para. 3. 

 190 JS5, para. 6. See also DP-PY, para. 24 and JS7, para. 14. 

 191 JS5, paras. 3.1 and 7.1. 

 192 JS9, paras. 31-32. 

 193 JS9, para. 47. See also JS2, para. 11, JS5, para. 23, JS7, paras. 3-7, and JS18, para. 4. 

 194 JS9, paras. 33-34, JS5, paras. 21 and 25, and JS7, paras. 8-9. See also AI, para. 21 and JS2, para. 11. 

 195 JS2, para. 11(a), JS9, paras. 35, 39 and 50, JS7, para. 21, and JS5, para. 26.1. See also JS19, para. 

10-10(a) (i). 
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 196 JS9, para. 36, JS5, paras. 22.2 and 26.2, JS7, paras. 23-24, and AI, p. 5. See also JS2, para. 11(c). 

 197 JS9, para. 6. 

 198 JS5, para. 19. 

 199 JS14, para. VI.6. See also JS1, para. 25(f) and JS18, para 11.4. 

 200 JS1, paras. 14-15 and 17-19, JS7, para. 16, and JS5, para. 12. 

 201 JS1, para. 20. See also JS19, para. 8. 

 202 JS18, para. 4, JS5, para. 15, and JS7, para. 16. 

 203 JS19, para. 8(a)(ii). See also JS5, paras. 17.1 and 17.5. 

 204 JS5, paras. 12-13. 

 205 For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.31–102.32; 102.48–102.51; 102.67–

102.76; 102.78–102.89; 102.137. 

 206 JS1, para. 38. See also JS14, para. 38. 

 207 JS1, para. 41(c)(e). See also JS18, para. 18. 

 208 JS11, para. 25. 

 209 AI, para. 9 and JS18, para. 15. See also JS11, paras. 6 and 8, JS1, para. 38, and UC, para. 22. 

 210 KR, para. 12. 

 211 JS7, para. 19, JS12, para. 17, and UC, para. 25. 

 212 JS12, para. 17. See also JS18, para, 15, JS1, para. 40, and JS11, paras. 7, 15 and 17-18. 

 213 UC, paras. 26 and 24. 

 214 UC, para. 26 and AI, p. 5.See also DP-PY, para. 15. 

 215 UC, para. 26. See also JS18, para. 15; JS1, para. 41(a); DP-PY, para. 15. 

 216 JS14, para. VI.10.  

 217 For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.11; 102.46–102.47; 102.59–102.61; 

102.77; 102.90–102.94; 102.97–102.98; 102.121. 

 218 JS2, para. 10. 

 219 JS18, paras. 12-13 and 40. 

 220 JS10, paras. 35 and 37. 

 221 JS2, para. 10(a). See also JS18, paras. 22.1 and 42.1, and DP-PY, para. 22. 

 222 JS2, para. 4, JS9, para. 2, and JS18, para. 16. See also JS10, para. 40 and JS9, para. 47. 

 223 JS10, p. 9, paras. 5, 3 and 2, and p. 10, para. 9. See also JS10, paras. 26-28. 

 224 JS18, paras. 17 and 16, and JS10, para. 7. See also JS9, para. 47, JS7, para. 11, AI, para. 20, JS10, 

paras. 11 and 46, JS1, para. 32, and JS19, para. 1. 

 225 JS1, para. 32. 

 226 JS19, para. 1. See also JS7, para. 19. 

 227 JS1, paras. 30 and 32. See also AI, paras. 6, 19 and 1, JS2, para. 4, and JS10, para. 11. 

 228 JS1, para. 50(a) and JS10, p. 11, para. 12. See also JS9, para. 50. 

 229 JS9, para. 39. See also JS1, para. 50(a) and JS10, p. 13, para. 17. 

 230 JS18, para. 22.4 and JS10, p. 13, paras. 20 and 15. See also JS1, para. 34(c). 

 231 JS10, paras. 17-18 and 32. 

 232 JS18, paras. 35-36 and 39.1. 

 233 JS1, paras. 28-29(a)(b). 

 234 For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.166–102.170.  

 235 JS9, paras. 6-7. See also JS18, para. 8. 

 236 JS5, para. 20 and JS9, para. 7. 

 237 JS9, para. 7. 

 238 JS9, para. 10. 

 239 JS18, para. 11.3. 

 240 For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.125–102.127; 102.136; 102.171–

102.182. 

 241 JS4, para. 14(b) (c) and JS1, para. 45(b). See also JS4, paras. 11-12, JS1, para. 42, and AI, para. 
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