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  املنهجية  - أوالً 
تولت إعداد هذا التقرير وزارة اخلارجية، إىل جانب وزارة العدل والعمل، بصفتها               -١

، )شـبكة حقـوق اإلنـسان     (اجلهة املنسقة لشبكة حقوق اإلنسان التابعة للسلطة التنفيذية         
  . السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، والنيابة العامة، واحملكمة االنتخابية العلياوبالتعاون مع

وشارك اجملتمع املدين ومكتب أمني املظامل يف عملية التشاور وأعربا عـن آرائهمـا                -٢
وُنشرت يف صفحات إنترنت تابعة للدولة معلومات عن عملية إعداد التقريـر         . ومالحظاهتما

  . إطار االستعراض الدوري الشاملالوطين املقدم يف

  السياق العام  –اً ثاني  
 سنة مـن الديكتاتوريـة      ٣٥الذي أعقب   ) ١٩٨٩عام  (أتاح االنفتاح الدميقراطي      -٣

إعادة تشكيل اهلياكل السياسية واملؤسسية يف البلد واعتماد دستور وطين جديـد يف عـام               
يقوم علـى التـشارك     اً  متثيلياً  طيدميقرااً  وأقّر هذا الدستوُر كأسلوب للحكم نظام     . ١٩٩٢

، وألول ٢٠٠٨ويف عام . والتعددية واالعتراف بكرامة اإلنسان وضمان االحترام التام حلقوقه
  .مرة منذ إرساء الدميقراطية، حدث تناوب سياسي على احلكم عن طريق االقتراع العام

  ساناإلطار العام القانوين واملؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلن  - ثالثاً  
مركزي  ال يتجزأ يف ظل نظام ال     اً  موحد  مجهورية باراغواي دولة اجتماعية تشكل كالً       -٤

 حمافظة، تنقسم بدورها إىل بلديات تتمتع       ١٧وينقسم إقليمها إىل    . يقوم على سيادة القانون   
يف احلدود اليت ينص عليها الدستور باستقاللية سياسية وإدارية وتشريعية فيما يتعلق بـإدارة              

، كان  ٢٠٠٢ووفق تعداد سكاين أجري يف عام       . وبتحصيل واستثمار مواردها  وهنا احمللية   شؤ
، وكان عدد اإلناث حينها أكثـر       )١( نسمة ٥ ١٦٣ ١٩٨عدد سكان باراغواي يبلغ آنذاك      

  .)٢( نسمة٦ ٢٧٣ ١٠٣ ليبلغ ٢٠٠٩من عدد الذكور؛ وارتفع عدد السكان يف عام  قليالً
. ن خيتار احلكومة عن طريـق اقتـراع دوري مباشـر          والشعب يف باراغواي هو م      -٥

ومياَرس احلكم عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، اليت تعمل وفق نظام يقوم             
  .على فصل السلطات وتوازهنا والتنسيق فيما بينها ومراقبة بعضها البعض

ف بـاحلقوق   وهو يعتر . ودستور باراغواي دستور دميقراطي يضمن حقوق اإلنسان        -٦
لضمان احلماية القانونيـة هلـذه      اً  األساسية املالزمة لكرامة شخص اإلنسان، ويرسي نظام      

وتتوافق هذه احلقوق مع حقوق اإلنسان الدولية كما        . احلقوق وممارسة رقابة فيما يتعلق هبا     
  .)٣(ترد يف الصكوك اليت صدقت عليها باراغواي 
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  زيز حقوق اإلنسان ومحايتهااألجهزة احلكومية املسؤولة عن تع  -ألف   
 على إعادة تنظيم الوزارة املنتدبة املكلفة بالعدل وحقـوق          ١٧٣٠/٠٩نص املرسوم     -٧

وقد أنشئت  . اإلنسان، التابعة لوزارة العدل والعمل، اليت تشرف على شبكة حقوق اإلنسان          
  لالضطالع بدور التنسيق والربط فيما بـني       ٢٢٩٠/٠٩هذه الشبكة مبوجب املرسوم رقم      

السياسات واخلطط والربامج اليت تعدها السلطة التنفيذية من أجل حتسني آليات تعزيز ومحاية             
وضمان إعمال حقوق اإلنسان، وإلبراز األنشطة القائمة على احلقوق واالضطالع بأنـشطة            

وضع اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ وإعداد تقرير سنوي عام مبوب   : أخرى من قبيل ما يلي    
واضيعية؛ والسهر على احترام وضمان تطبيق الصكوك الدوليـة ذات الـصلة            وفق فصول م  

حبقوق اإلنسان؛ واملشاركة يف عمليات إعداد التقارير اليت تقدم إىل هيئات حقوق اإلنسان،             
  .)٤(وغري ذلك

وأُنشئت ضمن هيكل الدولة العديد من األجهزة املعنية حبقوق اإلنسان كجزء مـن               -٨
 التابعـة للـسلطة     - إدارة حقوق اإلنسان     ، اليت تشارك فيها أيضاً    )٥(شبكة حقوق اإلنسان  

  .عن النيابة العامة القضائية، فضالً
اً  جاءت تعبري  ٢٠١١-٢٠١٠وقد وضعت شبكة حقوق اإلنسان خطة عمل للفترة           -٩

عن عزم الدولة الراسخ على الوفاء بالتزاماهتا يف هذا اجملال من خالل ضمان االحترام الكامل               
وقـد  . واخلطة نتاج تعاون بني املؤسسات أتاح حتديد أولويات العمـل         .  األساسية للحقوق

قدمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان الدعم الفين يف هذا الصدد استجابةً لطلب من رئيس              
  .اجلمهورية عند توليه احلكم

واهلدف االستراتيجي خلطة حقوق اإلنسان هو إتاحة التدريب ووضع إطار مؤسسي         -١٠
، نظمت املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان        ٢٠١٠ففي عام   . للموارد البشرية للحكومة  

؛ وتناولت الدورتان اآلليـات الدوليـة        موظفاً ٨٠ أيام إىل    ١٠دورتني لتقدمي تدريب مدته     
مع اخلطة،  اً  ومتاشي. حلقوق اإلنسان ونظام االستعراض الذي تشرف عليه هيئات املعاهدات        

إىل وضع أسس نظام لرصد ومتابعة صكوك األمم املتحـدة املتعلقـة            سعت وزارة اخلارجية    
حبقوق اإلنسان من خالل تنظيم اجتماعات موائد مستديرة بشأن إعداد التقارير املوجهة إىل             

جلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة       : اهليئات التالية 
ية والسياسية، واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،          والثقافية، وجلنة احلقوق املدن   

، املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة     والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      
استغالل والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال و          

ة مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع        املواد اإلباحية، واتفاقي  األطفال يف   
وإضافة إىل ذلك، أدرجت حقوق اإلنسان كمادة إلزاميـة         . العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   

يف التدريب الذي يتلقاه كل من يرغب يف االنضمام إىل السلك الدبلوماسـي والقنـصلي               
  .واالرتقاء فيه
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بنية الداخلية لشبكة حقوق اإلنسان وتزويدها باملوارد       وتعتزم الدولة كذلك تعزيز ال      -١١
حبث إنشاء مؤسسة ذات مركز وزاري لتشرف على قطاع العدالـة           اً  وجيري أيض . املؤسسية

وحقوق اإلنسان، إىل جانب استحداث نظام ملؤشرات حقوق اإلنسان، األمر الذي سيتطلب           
  .تعزيز النظام اإلحصائي الوطيناً أيض
، وهو هيئة   )٧٥٩/٠٠القرار رقم   (حلقوق اإلنسان   اً  ة القضائية مكتب  وأنشأت السلط   -١٢

 وتضطلع بوالية واسـعة أسـندت إليهـا    ‘وحدة حقوق اإلنسان‘فنية وإدارية تعرف باسم   
وتعمل الوحدة من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف         . )٦(٠٢ /٣١مبوجب القانون رقم    

وتركز الوحدة . هات احلكومية وغري احلكوميةجمال القضاء من خالل التعاون مع عدد من اجل   
األطفـال  : أساساً على إقامة العدل يف عدد من اجملاالت ذات األولوية املتعلقـة مبـا يلـي               

واملراهقون، والقضايا اجلنسانية، وقضايا الشعوب األصلية، والنظم الدولية حلمايـة حقـوق            
قـوق االقتـصادية واالجتماعيـة      ، واحل )منظمة الدول األمريكية   -األمم املتحدة   (اإلنسان  

  .والثقافية، واألشخاص املعرضون ألوضاع هشة أو األشخاص ذوو اإلعاقة، واالتصال
ويشمل عمل الوحدة فيما يشمله هتيئة مواد حقوق اإلنسان من أجل تشجيع احملاكم            -١٣

 اليت جتـدر    ومن املنشورات . على الرجوع يف قراراهتا إىل الصكوك الدولية املتعلقة هبذا اجملال         
خالصة وافية لتشريعات حقوق اإلنسان املتعلقـة بـذوي اإلعاقـة،           : اإلشارة إليها ما يلي   

، وقـرص   ‘حقوق الشعوب األصلية وحقوق اإلنـسان     ‘، و ‘العنف اجلنساين ‘ومؤلفات عن   
مدمج حيتوي على مواد تتناول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ونشرات إعالميـة            

  . نسخة١ ٥٠٠النساء العامالت، طُبع منها حقوق لشعوب األصلية وبشأن حقوق ا
وتضم النيابة العامة مديريةً متد املدعني العامني على الصعيد الوطين بدعم فين يف هذا                -١٤
، ال ُتسند قضايا جرائم حقـوق اإلنـسان إال إىل           ١١٠٦/٠١ومبوجب املقرر رقم    . اجملال

  .اجلنائيةاملدعني العامني املكلفني بالقضايا 
واهلدف األول الذي تسعى مديرية حقوق اإلنسان إىل حتقيقه هو منع اجلرائم الـيت                -١٥

تطال حقوق اإلنسان، مع التركيز على جرائم مثل التعـذيب، واإليـذاء اجلـسدي عنـد                
االضطالع بوظيفة عمومية، وانتزاع األقوال بالقوة، وأخذ الرهائن، واضـطهاد األبريـاء،            

ـ  ١ ٠٧٢وخالل السنوات األربع املاضية، فُتح      . ية وجرائم احلرب  واإلبادة اجلماع  يف اً   حتقيق
  .بشأن حاالت زعم أهنا تنطوي على انتهاكات حلقوق اإلنسان أحناء البلد

وتتألف السلطة التشريعية من جملس الشيوخ وجملس النواب، اللذين يضمان جلنـة              -١٦
وأهم الصكوك  . ني املتعلقة هبذا املوضوع   دائمة حلقوق اإلنسان مكلفة بدراسة مشاريع القوان      

، املعدِّلـة  ٣٨٥٢/٠٩ و٣٦٠٣/٠٨ و٣٠٧٥/٠٦القوانني رقم : التشريعية اليت اعتمدت هي  
 املتعلق بتعويض ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت خالل        ٨٣٨/٩٦للقانون رقم   

 ٣٢٣٢/٠٧رقـم   ، والقانون   ١٩٨٩ إىل عام    ١٩٥٤احلكم الديكتاتوري يف الفترة من عام       
، )اجملتمعـات األصـلية  (املتعلق بتقدمي الدعم االئتماين إىل اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية      
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 الذي ُينظم ممارسة احلق يف االستنكاف الضمريي مـن اخلدمـة            ٤٠١٣/١٠والقانون رقم   
  .العسكرية اإللزامية وينشئ خدمة مدنية بديلة

 املظامل، وهو مفوض برملاين مـسؤول عـن         وينص الدستور على إنشاء وظيفة أمني       -١٧
ويـشرف  . )٨(الدفاع عن حقوق اإلنسان وتوجيه شكاوى املواطنني ومحاية املصلحة العامة         

يف داخل البلد، لكن عدة مـن هـذه         اً   مكتب ٢٤يف العاصمة و  اً   مكتب ٢١أمني املظامل على    
د بنية هذه املكاتب مـن      وميثل توطي . املكاتب ليس هلا مقر خاص هبا ألسباب تتعلق بامليزانية        

  .تواجهه الدولةاً أجل االستجابة الحتياجات املواطنني حتدي

  التزامات باراغواي املتعلقة باحترام القانون الدويل حلقوق اإلنسان  -باء   
اعتمدت باراغواي معظم صكوك حقوق اإلنسان الدولية، وسنت قوانني إلنـشاء             -١٨

صّدقت يف السنوات األخرية على الـصكوك       و. عالإطار قانوين مناسب لتنفيذها على حنو ف      
اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، واالتفاقية الدوليـة            : التالية

لقمع ومعاقبة جرمية الفصل العنصري، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة مناهـضة            
اسية أو الالإنسانية أو املهينـة، واالتفاقيـة        التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الق       

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي       
اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء            

واالتفاقية املتعلقـة بالعمـل      ١٨٧م   ورق ١٥٦القسري، واتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم       
وجيري وضع الصيغة النهائية ملشروع قانون بشأن تنفيذ النظام األساسي للمحكمة           . البحري

  .اجلنائية الدولية
منـها إىل   اً  مع جدول أعماهلا الدويل، وسعي    اً  واستطاعت باراغواي حىت اآلن، متاشي      -١٩

جبميع التزاماهتا املتعلقة بتقدمي تقارير إىل      اً  قريبتدارك التأخري احلاصل يف هذا اجملال، أن تفي ت        
وهذا دليل على اإلرادة السياسية للحكومة، اليت تـسعى إىل   . هيئات معاهدات األمم املتحدة   

ضمان إعمال حقوق اإلنسان واحترامها وتعزيزها والوفاء بالتزامات البلد جتاه اجملتمع الدويل            
  .يف هذا اجملال

، أنشأت السلطة التنفيذيـة اللجنـة املـشتركة         ١٥٩٥/٠٩قم  ومبوجب املرسوم ر    -٢٠
املؤسساتية املكلفة بتنفيذ القرارات الدولية، اليت يتوىل مكتب املـدعي العـام للجمهوريـة              

وتعىن اللجنة باختاذ تدابري لضمان تنفيذ األحكام الدولية الصادرة عن . مسؤولية تنسيق أعماهلا
. نسان وتوصيات جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان   حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإل    

قـضية  : وفيما يتعلق بقضايا التعويضات، يشار إىل دفع تعويضات يف قضايا من بينها ما يلي             
؛ وقـضية   )دوالر(من دوالرات الواليات املتحدة     اً   دوالر ٣٨٠ ٠٨٥أوغوستني غوابورو،   

ضية اجملتمع األصلي ساوهوياماكـسا،     ؛ وق دوالراً ٥٣٦ ٧٦٠اجملتمع األصلي يايكي أكسا،     
  . دوالرا٣ً ١٣٣ ٤٩٩؛ قضية معهد إعادة تربية القصر،  دوالرا٢٨١ً ٢١٧
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  مكانة القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف النظام القانوين الداخلي  -جيم   
أصبحت املعاهدات الدولية اليت اعتمدها جملس الكونغرس بقانون وجـرى تبـادل              -٢١

من النظام القانوين الداخلي، حيث تأيت يف مرتبة تلي         اً  ها أو إيداعها جزء   صكوك التصديق علي  
وال جيوز تعديل األحكام الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان إال من خالل . مباشرة مرتبة الدستور

  .اإلجراءات اليت حتكم إدخال تعديالت على الدستور

الـيت ارتكبـها النظـام      التدابري املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنـسان         - رابعاً  
  العسكري

واللجنة مسؤولة  . ٢٢٢٥/٠٣ مبوجب القانون رقم     )٩(أنشئت جلنة احلقيقة والعدالة     -٢٢
عن التحقيق يف األفعال اليت ارتكبها وكالء تابعون للدولة أو هيئات شبه حكومية يف الفتـرة    

ـ          ٢٠٠٣ و ١٩٥٤املمتدة بني عامي     هاكات  واليت شكلت أو ميكن أن تكون قد شكلت انت
حلقوق اإلنسان، وعن صياغة توصيات من أجل اختاذ التدابري الالزمة لتجنب تكرار مثل تلك              

، وهي   دوالراً ١٩٩ ٣٨١وبدأت اللجنة عملها باالعتماد على ميزانية أولية قدرها         . األفعال
  .يف املتوسطاً  دوالر٥١٥ ٤٦٣ميزانية زيدت يف السنوات الالحقة لتبلغ 

إىل ممثلي  " ال يتكرر ما حدث    لكي"نة احلقيقة والعدالة النهائي املعنون      وقُدِّم تقرير جل    -٢٣
 ؛ وأُعلـن يف املرسـوم رقـم       ٢٠٠٨السلطات الثالث يف الدولة يف احتفال نظم يف عـام           

بالتوصـيات الـواردة فيـه،        وعمالً.  أن التقرير خطوة ختدم املصلحة الوطنية      ١٨٧٥/٠٩
 تدريبية للمدرسني بشأن موضـوع االسـتبداد يف         اسَتحدثت وزارة التعليم والثقافة دورات    

التاريخ احلديث لباراغواي، وأُدرج هذا املوضوع يف املناهج الدراسية الرمسية خدمة للتثقيف            
يتمثل يف إحراز تقـدم حنـو تنفيـذ         اً  وال تزال الدولة تواجه حتدي    . والتوعية حبقوق اإلنسان  

  .التوصيات األخرى الواردة يف التقرير
ل النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة الداخلية واملديرية العامة املكلفة باحلقيقـة            وتواص  -٢٤

والعدالة واإلنصاف، وهي وكالة تابعة ملكتب أمني املظامل، بذل جهودهـا للعثـور علـى               
األشخاص الذين اختفوا خالل فترة الديكتاتورية، وأخذ عينات دم من األقارب ألغراض حتديد             

ثر يف مقر الوحدة اخلاصة للشرطة الوطنية، الذي كان يضم أحد أكرب مراكز             وُع. اهلوية واجلرب 
  . منهاالتعذيب آنذاك، على عظام من سبع جثث أمكن حتديد السمات اجلينية الكاملة لثالث

ومن أجل حفظ وإحياء الذاكرة التارخيية، يشرف جهاز القضاء على متحف العدالة              -٢٥
وهو . قوق اإلنسان، املعروف باسم أرشيف اإلرهاب     ومركز وثائق وأرشيف الدفاع عن ح     

يضم وثائق ُضبطت يف إدارة حتقيقات الشرطة خالل التحقيقات القضائية اليت أجريت يف عام           
الذي مشل تعزيز املركز    ) ٢٠٠٧( CONMEMORIAوأعيد تنظيمه يف إطار مشروع      . ١٩٩٢

  .ونقله إىل مقر جديد
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ي إىل ضحايا النظام العسكري وأقارهبم، ُوقـع        من أجل تقدمي الدعم الطيب والنفس     و  -٢٦
اتفاق بني املديرية العامة للحقيقة والعدالة واإلنـصاف ووزارة الـصحة العامـة والرعايـة            
االجتماعية الستحداث هيئة حلفظ اجلينات من أجل حتديد هويـة احملتجـزين واملخـتفني              

  .واألشخاص الذين أعدموا خارج نطاق القضاء

  املدنية والسياسيةاحلقوق   -اً خامس 

  التحديث الشامل لنظام إقامة العدل  -ألف   

  إصالح نظام العقوبات  -١  
وكّرس اعتماد  . ١٩٩٧عرف التشريع اجلنائي واإلجراءات اجلنائية تغريات منذ عام           -٢٧

 املتعلق بقانون العقوبات املبادئ املتعلقة مبسألة الـشرعية واإلدانـة           ١١٦٠/٩٧القانون رقم   
  .عن مبدأ افتراض الرباءة ضالًوالتناسب، ف

وُحددت فئات جديدة من اجلرائم من قبيل العنف املرتيل، وسفاح احملارم، واالعتداء              -٢٨
اجلنسي، واالعتداء اجلنسي على األطفال واألشخاص غري القادرين على الدفاع عن أنفسهم،            

 مع عدد من فئات ألسلوب التعامل  تعديال٣٤٤٠/٠٨ًوتضمن القانون رقم . واالجتار بالبشر 
  .اجلرائم من حيث العقوبات املنطبقة عليها وتصنيفها

نظاُم االهتـام   ) قانون اإلجراءات اجلنائية   (١٢٨٦/٩٨واعتمد مبوجب القانون رقم       -٢٩
نظام التحقيق؛ ونص هذا القانون على ضمان احلرية والسالمة الشخصية واحتـرام             من  بدالً

عن تنصيب قضاة لإلشراف علـى تطبيـق الـضمانات      اإلجراءات القانونية الواجبة، فضالً   
القانونية، يف إطار حماكم متوسطة الدرجة، وقضاة معنيني بإنفاذ العقوبات، ودوائر نيابة عامة             

وجتدر اإلشارة إىل أن مشروع القانون الرامي إىل جعـل          . معنية بالقضايا العادية واالستثنائية   
نسجماً مع التعريف الذي يـرد يف الـصكوك         تعريف جرائم التعذيب واالختفاء القسري م     

  .الدولية اليت صدقت عليها باراغواي ال يزال مل يعتمد بعد

  العدالة اجلنائية املطبقة على املراهقني  -٢  
ينص قانون اإلجراءات اجلنائية على قواعد متعلقة بالتحقيق يف اجلرائم اليت يرتكبها              -٣٠

 اجلـزء   -لقانون الطفولة واملراهقـة     اً  م، وفق ومبحاكمته)  سنة ١٨ إىل   ١٤من  (املراهقون  
  .اخلامس املتعلق باجلنح اجلنائية، األمر الذي ميثل خطوة إىل األمام
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وأُحدثت مكاتب ألمني املظامل، ومكاتب للمدعني العـامني، وحمـاكم، وحمـاكم          -٣١
ل مثة  ومع ذلك ال تزا   . استئناف، وهيئات وصاية، وحماكم خمتصة بقضايا األطفال واملراهقني       

  .حاجة إىل تعيني املزيد من القضاة يف هذا اجملال

  العدالة اجلنائية املتعلقة باجملتمعات األصلية  -٣  
يقر الدستور حبق اجملتمعات األصلية يف أن تطبق طواعية قوانينها العرفية يف القـضايا            -٣٢

. ا يف الدسـتور   تلك القوانني احلقوق األساسية املنصوص عليه     شريطة أال تقوض    املتعلقة هبا،   
  .ويوضع القانون العريف للمجتمعات األصلية يف االعتبار يف حاالت تنازع االختصاص

وينص قانون اإلجراءات اجلنائية على إجراء يتبع يف سياق اجلرائم املتعلقة بالشعوب              -٣٣
وُيشترط حضور مستشار متخصص يف شؤون هذه اجملتمعات أثناء مرحلة التحقيق           . األصلية
  .)١٠( للمحاكمةالسابقة

  القضاء العسكري  -٤  
ينص الدستور على إنشاء احملاكم العسكرية ويقصر اختصاصها على اجلرائم العسكرية             -٣٤

  .وأوجه التقصري اليت ترتكب خالل اخلدمة الفعلية، باستثناء حاالت الرتاع املسلح الدويل
ا قبل الدستور، علـى     وتنص التشريعات العسكرية احلالية، اليت يرجع تارخيها إىل م          -٣٥

يف زمن احلرب، وعلى نظام إجراءات جنائيـة        اً  عقوبة اإلعدام يف عدد من اجلرائم، خصوص      
ومع . )١١(الذي يقوم على االهتام   اً  لنظام اإلجراءات الساري حالي   اً  تقوم على التحقيق، خالف   

 التخفيف من    يتيح -للضمانات الدستورية   اً   وفق -أن تطبيق اإلجراءات الواجبة يف املمارسة       
  .وطأة هذا النظام، فإن حتدي إصالح نظام القضاء العسكري ال يزال قائما

 للدستور،  جتدر اإلشارة إىل أن اجلنح العادية اليت يرتكبها العسكريون تعرض، وفقاً          و  -٣٦
  .على احملاكم العادية

  الوصول إىل العدالة  -٥  
 هبدف ضـمان    ٢٠١٠-٢٠٠٥اعتمدت السلطة القضائية خطة استراتيجية للفترة         -٣٧

استقاللية القضاء وجدارته وموثوقيته وشفافيته وتبوُّئه مرتلة مرموقة، باالعتماد على قـضاة            
 والفعالية وقادرين على تقدمي خدمة ذات نوعية ممتازة يف أواهنا،           ةوموظفني يتسمون بالكفاء  

وتقوم اخلطـة   . انونيةمبا يتيح الوصول إىل العدالة بدون متييز ضمن إطار حيترم الضمانات الق           
  .)١٢(على حمورين اثنني أوهلما احلكم القضائي، وثانيهما اإلدارة القضائية والتنظيم اإلداري

 ٨يف    خدمة املساعدين القضائيني   ٥١٧/٠٨ة العليا مبوجب قرارها رقم      ـوأقرت احملكم   -٣٨
تمع، كما يؤدون   قنوات اتصال بني العدالة واجمل     ويتيح هؤالء املساعدون  . مقاطعة ٦١حمافظات و 

، بلـغ   ٢٠١٠ مايو/وحىت أيار . على صعيد التثقيف املدين والقانوين والوقاية     اً  يف الوقت ذاته دور   
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، وقـدم هـؤالء     ) مساعدة قـضائية   ٢٩٢منهم  (اً   مساعد ٧٨٢عدد املساعدين القضائيني    
وإضافة إىل ذلك، جرى توسيع     .  قضية ٢ ٤٣٢ شخص يف سياق     ١٤٠ ٠٠٠خدماهتم إىل   

 ٢٠١٠ بلدة أخرى يف باراغواي، وأنشئت يف عام ١٤مة الوساطة القضائية لتشمل نطاق خد
أمانة القضايا اجلنسانية ضمن هياكل احملكمة العليا لتتوىل ضمان مراعاة حقوق املرأة وتناوهلا             

  .ضمن اإلطار املؤسسي إلقامة العدل
 يقل   هذا القطاع ما ال    وينص الدستور على االستقاللية املالية للقضاء ويضمنها؛ ويتلقى         -٣٩
 بلغت ميزانية السلطة القضائية     ٢٠١٠ويف عام   .  يف املائة من ميزانية احلكومة املركزية      ٣عن  

وُرصدت موارد هذه امليزانية للمحكمة العليـا       .  يف املائة من ميزانية احلكومة املركزية      ٧,٤٧
  .لس التحقيق مع القضاةومكتب احملامي العام واحملكمة االنتخابية العليا وجملس القضاء وجم

وتتمثل مهام مكتب احملامي العام يف ضمان مراعاة اإلجراءات القانونيـة الواجبـة               -٤٠
ـ  ١٩٢ويضم املكتب   . واحلماية الفعالة حلقوق اإلنسان يف نطاق اختصاصاته       ـ اً   حمامي اً عام

يف عـام   و. موزعني على مجيع أحناء البلد، ويتناول معظمهم قضايا تتعلق بالقانون اجلنـائي           
اً  قضية، وهو مـا ميثـل حتـدي        ٧٩ ٨٠٠ قدم املكتب مساعدة قانونية يف       ٢٠٠٩-٢٠٠٧

 .يستدعي تعزيز املؤسسة لتتمكن من االضطالع بعملها على حنو فعال

 إدارة مساعدة الضحايا الـيت      ١٨٤/٩٨وأنشأت النيابة العامة مبوجب القرار رقم         -٤١
وقدمت اإلدارة  .  واالجتماعية والقانونية للضحايا   يليب االحتياجات النفسية    شامالًاً  تقدم دعم 
  . من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان٣١ الدعم إىل ٢٠٠٧منذ عام 

، أنشئت وحدة حقوق اجملموعات العرقية من أجل ضمان تنفيـذ           ١٩٩٣ويف عام     -٤٢
التشريعات املتعلقة حبقوق هذه الفئات ومحايتها يف سياق إقامة العدل؛ وُحّولـت الوحـدة              

 إىل إدارة شؤون الشعوب األصلية لتمكينها من تقدمي الدعم الفـين      ١٨٥/٩٨مبوجب القرار   
إىل موظفي النيابة العامة فيما يتصل بضمان تنفيذ أحكام حمددة وطنية ودولية متعلقة بقضايا              
الشعوب األصلية، ومن العمل كجهة تقدم املشورة الفنية يف املـسائل ذات الـصلة بـأفراد        

  .ألصلية، سواء كانوا ضحايا أو جناة يف قضايا جنائيةاجملتمعات ا
وقد وضعت اإلدارة جمموعة من التعليمات اإللزامية املتعلقة بتـسجيل الـشكاوى              -٤٣

وتنص هذه  . ٣٩١٨/٠٩وبعمل موظفي النيابة العامة، واليت ووفق عليها مبوجب القرار رقم           
. لق بأفراد من اجملتمعات األصـلية     بأي قضية تتع  اً  التعليمات على وجوب إبالغ اإلدارة فور     

  . باملوارد البشرية الالزمة وأُفردت هلا مكاتب خاصة هبا٢٠٠٩وزودت اإلدارة منذ عام 
يركز على قضايا   اً  وتضم هيئة النيابة العامة مركز تدريب يتلقى فيه موظفوها تدريب           -٤٤

جرائي؛ ويف كل عـام     ة وحقوق اإلنسان والقانون اجلنائي واإل     ـاألطفال والقضايا اجلنساني  
وتتمتع هيئة النيابة العامة باالستقاللية الوظيفيـة       .  موظف تدريبهم يف املركز    ٣ ٠٠٠يتلقى  
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 نقطـة   ٢٦أن ميزانيتها قد ارتفعت بنسبة      اً  ، علم ١٥٦٠/٠٠بالقانون رقم     واإلدارية عمالً 
  .٢٠١٠ و٢٠٠٧مئوية بني عامي 

قعت يف فترة احلكم الديكتاتوري، فقد وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت و       -٤٥
وقُّدم التعويض وال يزال    . ُعرض معظم املسؤولني عن ارتكاب هذه االنتهاكات على احملاكم        

  .٨٣٨/٩٦للقانون رقم اً إىل ضحايا تلك االنتهاكات وفق

  األمن العام  -٦  
األمـن  أكملت وزارة الداخلية صياغة الوثيقة األساسية للسياسة الوطنية يف جمـال              -٤٦

املشاركة املدنية، وحقوق اإلنـسان، والعنـف اجلنـساين،         : العام، اليت تشمل احملاور التالية    
وسوف تعمم الوثيقـة    . عن االتصال   واجلهود املبذولة ملكافحة اإلفالت من العقاب، فضالً      

على نطاق واسع وتناقش مع الفاعلني السياسيني واالجتماعيني واألكادمييني من أجل زيـادة           
والتحدي الرئيسي يف سياق تنفيذها هو إشراك مجيع الفاعلني، باعتبار أن األمن العام             . اصقله

  .هو عماد احلكم الدميقراطي
من أجل تعزيز   الشرطة الوطنية دوائر معنية حبقوق اإلنسان       وأنشأت وزارة الداخلية و     -٤٧

اءات املضطلع  ومشلت اإلجر . تدابري تنفيذ سياسات حقوق اإلنسان وإعمال خططها وبراجمها       
هبا تقدمي الدعم يف سياق اإلجراءات املتعلقة باجملتمعات، ورصد ظروف االحتجاز يف مراكز             
الشرطة، وجعل التشريعات احمللية متماشية مع معايري حقوق اإلنسان، ووضع بروتوكوالت           

  .إجرائية لعمليات الشرطة، واملساءلة، وتلقي الشكاوى وتوجيهها ومتابعتها
 على بروتوكول بشأن أساليب التدخل يف سـياق         )١٣(ت الشرطة الوطنية  وقد وافق   -٤٨

عمليات الطرد الواسعة النطاق، وهي أساليب تكرس إجراءات جيب أن يراعيها أفراد الشرطة             
عند إنفاذ قرارات احملاكم، وتركز على مبدأ التفاوض واحلوار والوسـاطة واالمتنـاع عـن       

لتخفيف التصادم، وتيسري االنفراج    اً  ني للخطر توخي  استخدام القوة ومحاية األشخاص املعرض    
وتفيد بيانات الشرطة بأهنا تدخلت يف الفترة       . السلمي، وتلبية احتياجات األشخاص املعنيني    

 أسرة، حيث جـرت هـذه       ١ ٠٦٦ب  حالة طرد تتعلق     ٩٨ يف   ٢٠١٠ و ٢٠٠٨بني عامي   
مقارنـة بالـسنوات   اً ملحوظ اًالتدخالت يف جو من احلوار والتفاوض، األمر الذي ميثل تغري     

  .السابقة
؛ ويطبق  )١٤(لتثقيف موظفيها يف جمال حقوق اإلنسان     اً  وتنفذ الشرطة الوطنية برناجم     -٤٩

ومثة .  ساعة من احملاضرات، يف خمتلف مستويات تدريب الشرطة        ٢٢٤الربنامج، الذي يشمل    
انية املطبقة يف سـلك     برنامج آخر للتدريب املستمر يف جمال حقوق اإلنسان واملبادئ اإلنس         

ـ    .  ساعة من احملاضرات   ٨٠الشرطة يشمل    إلتاحـة أحـدث    اً  وتدير وزارة الداخلية برناجم
املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان ذات الصلة بأعمال الشرطة، وهي معلومات تركز علـى             
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وبفضل مساعدة من اللجنة الدولية للصليب األمحر، يتلقى يف كل عـام            . محاية املستضعفني 
  .يؤهلهم ليصبحوا مدربنياً دد من أفراد الشرطة تدريبع

، عن طريق مـد إدارة الـشؤون        )١٥(وعززت قوات الشرطة نظمها اخلاصة بالرصد       -٥٠
 مبزيد من املوارد البشرية واملاديـة والقانونيـة         )١٦(الداخلية ومديرية العدالة يف سلك الشرطة     

 ،٢٠٠٩ونتيجة لذلك، ففي عام     . ال الشرطة يف أعم اً  إلزامياً  والوظيفية، وجعل املساءلة جانب   
 قضية متعلقة بأفراد شرطة تسببوا يف إيذاء جسدي أثناء تأديتـهم            ٣٧اّتخذت إجراءات يف    
بتوصية جلنة مناهضة التعذيب، استحدث نظـام         وعمالً. منهماً   فرد ٣٤لواجباهتم، وعوقب   

عتماد على سـجالت    للتسجيل اإللزامي لألشخاص احملتجزين داخل مفوضيات الشرطة باال       
  .)١٧(خمتومة ومرقمة، وذلك من أجل مراقبة مدى احترام القواعد اإلجرائية

 عن  ٣٩٩٤/١٠ أعلن مبوجب القانون رقم      ٢٠١٠مايو  /واجلدير بالذكر أنه يف أيار      -٥١
يف مقاطعات كونسبسيون، وسان بيدرو، وبريـسيدينيت هـايز،   اً  يوم٣٠حالة طوارئ ملدة    

على اضطرابات خطرية تسببت فيها عصابات إجرامية تنشط        اً  غواي رد وأمامباي، وألتو بارا  
يف تلك املناطق، األمر الذي كان يهدد سري العمل العادي للهيئات الدستورية واحترام حياة              

  .)١٨(األشخاص وحريتهم وحقوقهم وممتلكاهتم
يف وقد كانت احلكومة حريصة على عدم فرض قيود على احلقوق األساسية احملددة               -٥٢

وعممت شبكة حقوق اإلنسان معلومات عن نطاق تطبيق القانون السالف          . )١٩(حالة كهذه 
 من أجـل تقـدمي      )٢٠(الذكر، وفتحت مكاتب دائمة للرصد، بالتعاون مع السلطات احمللية        

 بـشأن حـصول     )٢١(ومل تقدم أية شكاوى ضد قوات األمن       .التوجيهات وتلقي الشكاوى  
  .انتهاكات حلقوق اإلنسان

  مرافق االحتجاز  - باء  

  السجون  -١  
إىل أن تاريخ تأسيس نظام السجون يف البلد يرجـع إىل سـبعينات القـرن               اً  نظر  -٥٣

 ٢٠١٠يوليـه   / املؤرخ متـوز   ٤٦٧٤العشرين، فقد اعتمدت السلطة التنفيذية املرسوم رقم        
وأُحدثت مبوجب املرسوم جلنة وطنية تضم أعضاء       . كخطوة أوىل يف عملية إصالح السجون     

من النظام القضائي وغريهم من األشخاص ملراجعة نظام السجون يف ضوء املعايري املعاصـرة              
  .ملعاملة األشخاص احملرومني من حريتهم

وتعمل وزارة العدل من أجل وضع خطة لتحسني معاملة احملتجزين وتعزيـز البنيـة         -٥٤
،  معتقالً ٥ ١٤٦ستقبال  ال  تتسع إمجاالً  للبالغنياً   سجن ١٥ويوجد يف البلد    . التحتية للسجون 

 يف املائة   ٣١ يف املائة منهم ينتظرون حماكمتهم، و      ٦٩(   معتقالً ٦ ٣٦٧اً  أهنا تضم حالي  اً  علم
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 أجري تعداد لرتالء السجون، وخضعوا مجيعهم لفحص صـحي          ٢٠٠٩ويف عام   ). مدانون
  .يرمي إىل مجع بيانات من أجل وضع خطط ومشاريع إلصالح شامل للنظام

ت موارد يف تشييد مبان جديدة وحتسني املرافق يف عدة سجون، مبا يف ذلك        واسُتثمر  -٥٥
السجون املوجودة يف بيدرو خوان كابالريو، وإمبوسكادا، وكورونيل أوفيدو، وإسـبريانزا            

وُينفذ برنامج للتعليم األساسي الثنائي اللغة يف اثنني من السجون هبدف حمـو             . إندوستريال
  .)٢٢(األمية يف صفوف البالغني

وتتيح الدائرة الوطنية لالرتقاء املهين، إىل جانب النظام الوطين للتدريب والتأهيـل              -٥٦
وُنفِّذ برنامج الرعاية الصحية    . املهين، أنشطة لتعليم الشباب والبالغني هبدف دجمهم يف اجملتمع        

األولية من أجل إتاحة التشخيص املبكر لألمراض يف صفوف الـسجناء، وحتـسني فـرص               
ليـسهموا يف   اً   سجين ٦٠ على الرعاية الطبية، وتلقينهم اإلسعافات األولية، وُدرِّب         حصوهلم

  .العملية كأفراد دعم
 يف سجن النساء    رمانيثأ، يف جناح    "املرأة يف السجن  "وانه  ونفذ برنامج منوذجي، عن     -٥٧

 ؛ ويشمل الربنامج إصالحات للبنية التحتية وتقدمي دروس لتجديـد         كاسا ديل بوين باستور   
  .)٢٣(األمهات السجينات وأطفاهلن معلومات الفريق الفين الذي يقدم املساعدة إىل

وأجرى معهد باراغواي للشعوب األصلية ووزارة العدل والعمل االستطالع األول            -٥٨
يف صفوف املعتقلني من الشعوب األصلية بشأن القيمة اليت يعلقوهنا علـى تلقـي تـدريب                

 يف املائة من املعتقلني املنحدرين من ٥٠إىل ) لالستطالعاً وفق( ويقدم هذا التدريب ،)٢٤(مهين
  . معتقال٨٠ًاجملتمعات األصلية والبالغ عددهم 

 تلقت باراغواي زيارة من جلنة مناهضة التعذيب؛ وقد ُنشر تقريـر       ٢٠٠٩ويف عام     -٥٩
نون إنشاء  وقد قطع قا  . اللجنة إىل جانب معلومات عن التقدم احملرز يف االستجابة لتوصياهتا         

ومـن  . آلية ملنع التعذيب نصف املسار املؤدي إىل اعتماده، حيث وافق عليه جملس الشيوخ            
جهة أخرى، مثة حاجة إىل وضع برنامج وتنفيذه من أجل تقدمي الدعم إىل األشخاص الذين               

  .يف اجملتمعاً أمضوا مدة عقوبتهم، هبدف مساعدهتم على االندماج جمدد

  مراكز التأهيل  -٢  
ينص الدستور على أن التدابري االحتجازية تستلزم أن يودع املراهقون احملتجزون يف              -٦٠

ولتلبية هذا املطلب، ُبنيت مراكز تأهيـل يف        . مرافق خاصة مصممة لتلبية األغراض التعليمية     
فيالريكا، وسيوداد ديل إسيت، وكونسبسيون، كما جرى حتسني البنية التحتية واملعـدات يف        

، أي  ٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل الفترة   اً   دوالر ٣٣٠ ٨٦٨ بفضل استثمار مبلغ     املراكز األخرى 
  . يف املائة مقارنة مع العامني السابقني١٣ما ميثل زيادة بنسبة 

وتضم تلك املراكز وحدات تعليمية وورش للتدريب املهين تتيح تنفيذ برامج حملـو               -٦١
 يف املائة منهم ٤٠،  مراهقا٢٥٠ًز يف مجيع مراكز إعادة التأهيل؛ وقد التحق هبذه املراك         األمية
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 يف املائة من    ١٢ يف املائة من مستوى الصف الرابع، و       ٤٨وظيفيني، و المن األميني أو األميني     
  ).املقدم عن بعد(مستوى التعليم الثانوي 

وقُدِّم تدريب مهين عن طريق الدائرة الوطنية لالرتقاء املهـين، والنظـام الـوطين                -٦٢
 يف املائة مـن املـراهقني       ٨٨إىل  ) prolabor(هين، وبرامج إنعاش العمل     للتدريب والتأهيل امل  

 ١٧٣ ، اليت استهدفت  ٢٠١٠-٢٠٠٩وإضافة إىل ذلك، نفذت اخلطة التدريبية للفترة        . احملتجزين
  .من موظفي مراكز التأهيل وركزت على قضايا حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني

 يتعلـق   إىل ضمان التنفيذ الفعال لسياسة احلكومة فيما      وجتدر اإلشارة إىل وجود حاجة        -٦٣
  .باملراهقني اجلاحنني

  حقوق الشعوب األصلية  - جيم  
 املتعلق بالنظام األساسي للمجتمعات األصلية وتعديالُته       ٩٠٤/٨١القانونُ رقم   يقر    -٦٤

وىل حبقوق حمددة للمجتمعات األصلية وينص على إنشاء معهد باراغواي للشعوب األصلية ليت        
اإلشراف على السياسات املتعلقة هبذه الشعوب وتنسيق اإلجراءات املتخـذة بـشأهنا مـع              

وجتدر اإلشارة إىل َسّن قوانني شاملة لعدة قطاعـات ُتكمِّـل           . األجهزة األخرى يف الدولة   
وَتعزَّز املعهـُد يف الـسنوات األخـرية        . جوانب معينة من النظام األساسي السالف الذكر      

  .)٢٥( صورة اهلشاشة اليت كانت مقترنة بهواستطاع جتاوز
ة، الذي أجري يف    ـن يف اجملتمعات األصلي   ـوأفاد التعداد الوطين للسكان واملساك      -٦٥
 يف املائة من إمجايل عدد السكان،       ٢ميثلون حنو   اً  أصلياً   شعب ٢٠، بأن البلد يضم     ٢٠٠٢عام  

 معهد باراغواي للشعوب    ، أحصى ٢٠١٠ويف عام   . ويف ذلك تنوع عرقي يثري ثقافة البلد      
ويبلغ عـدد   .  من هذه اجملتمعات تتمتع بشخصية قانونية      ٤١٤،  أصلياًاً   جمتمع ٥٣٤األصلية  

 يف املائـة،    ١، متثل النساء من بينهم نسبة        زعيماً ١ ٢٣٤ زعماء هذه اجملتمعات املعترف هبم    
  . زعيمة؛ وتشري هذه النسبة إىل وجود تطور طفيف يف هذا الصدد١٣أي 
فيما يتعلق باملشاركة وعملية التشاور اليت جرت يف السابق، ُيذكر أن اجملتمعـات             و  -٦٦

احمللية أنشأت مجعيات معترف هبا مبوجب القانون املدين للمشاركة فيما ينظم من أنشطة يف              
ومببـادرة مـن تلـك    . إطار السياسات املتعلقة بالشعوب األصلية ومشاريعها االقتـصادية       

م من معهد باراغواي للشعوب األصلية واألمم املتحدة حلقات عمل          اجلمعيات، ُنظِّمت بدع  
  .لبناء قدرات األجهزة العمومية

ونظَّمت السلطة التشريعية، بالتعاون مع منظمة غري حكومية، حلقة دراسية بـشأن              -٦٧
التشاور مع الشعوب األصلية وإشراكها، شارك فيها بفعالية زعماء من هذه الشعوب وخرباء             

حبث بروتوكول بشأن آليات    اً  وبفضل احللقة الدراسية جيري حالي    . العمل الدولية من منظمة   
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واستطاع أفراد من الشعوب األصلية شغل مناصـب        . ٢٠١١التشاور ُيتوقع تنفيذه يف عام      
  .انتخابية ضمن جمالس بلدية وجمالس احملافظات

طاقـة هويـة    وأُصدرت ألفراد هذه الشعوب، ضمن إطار حيترم هويتها وتنوعها، ب           -٦٨
ويف . ة اليت ينتمون إليهـا    ـة لتحديد اجملموعة العرقية واجملتمعي    ـة هوية عرقي  ـوطنية وبطاق 

 من اجملتمعـات األصـلية، إىل   ٣٨ة ألفراد  ـ، أُصدرت بطاقات هوي   ٢٠١٠-٢٠٠٩الفترة  
اً يف السجل املدين؛ وميثل ذلك تقدماً  شخص٨٤٨ بطاقة هوية عرقية؛ وُسجل ٣ ٩٦٨جانب 

 املائة من أفراد الشعوب األصلية ال حيملون بطاقة وطنية، وفق التعداد الـسكاين               يف ٥٠ألن  
  . ٢٠٠٢لعام 
األرض واملشاركة  "وأولت احلكومة، يف إطار سياستها االجتماعية، األولوية لربنامج           -٦٩

وترتبط تطلعات الشعوب األصلية مبحاور هـذا        ".الشعوب األصلية حتفظ أرضها   : والتنمية
 يف املائة من اجملتمعات األصلية      ٥٥أن  اً   وأمهها مسألة استعادة أراضي أسالفها، علم      الربنامج،

ولشراء األراضي تتاح االستعانة ببند يف امليزانية العامة للدولـة          . متلك سندات ملكية مجاعية   
، اسـتثمر معهـد بـاراغواي للـشعوب األصـلية           ٢٠٠٩ويف عام   . خمصص هلذا الغرض  

، وكان حيوز اعتمادات أخرى من امليزانية رصدت لتنمية         أراضشراء  ل دوالر   ٤ ٠٠٠ ٠٠٠
 . اجملتمعات العرقية

إىل اجملتمعات األصلية،   اً   هكتار ٩٥ ٧٢١سلمت الدولة    ٢٠٠٩-٢٠٠٧ويف الفترة     -٧٠
 ٥٥ ٩٧٠ تسليم سندات ملكية ٢٠١٠ويزمع فيما يتعلق بعام . مع سندات ملكيتها اجلماعية

 يف سـياق عمليـة      ٢٠١٣يف عـام    اً   هكتار ٢٧٩ ٨٥٠ ةـعلى أن تسلم مساح    ،هكتاراً
، األمر الذي سيتيح هلا العيش يف مستوطنات يديرها زعماء          أصلياًاً   جمتمع ٩٥سيستفيد منها   
   .من نفس اجملتمع

وليتسىن للمجتمعات األصلية ممارسة حقها يف االستفادة من شكل مـن أشـكال               -٧١
األرض، واملـشاركة   : اد توازن بني العناصر التالية    التنمية يتوافق مع أسلوب حياهتا، يتعني إجي      

وإضافة إىل ذلك،   . اجملتمعية، والتنمية يف إطار التنوع العرقي، األمر الذي ال خيلو من حتديات           
من الضروري بذل جهود لتعزيز اجلهود املشتركة بني املؤسسات على الـصعيدين الـوطين              

  .مناطق نائية يصعب الوصول إليهاواحمللي، ألن مستوطنات الشعوب األصلية تقع يف 
اً وفيما يتصل باجلهود املبذولة ملكافحة التمييز، يذكر أن الربملان الوطين يدرس حالي             -٧٢

مشروع قانون ملكافحة مجيع أشكال التمييز سيكون اعتماده انطالقة هامة إىل األمام يف جمال              
  .مكافحة العنصرية والتمييز
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  حقوق املرأة  -دال   
ب القانون  ـ اليت أنشئت مبوج   ،ة ملكتب الرئاسة  ـاألمانة املعنية باملرأة التابع   تشارك    -٧٣

يف  مراعاة البعد اجلنساين الرامية إىل يف صياغة وتنسيق وتنفيذ السياسات العامة ،٣٤/٩٢رقم 
ونتيجة للمؤمتر  . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتعزيز تكافؤ الفرص         السعي إىل   

فذت اخلطط الوطنية األوىل والثانيـة والثالثـة         نُ ،)١٩٩٥بيجني  (رابع املعين باملرأة    العاملي ال 
  .لتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء

حـول ثالثـة    ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(ومتحورت اخلطة الوطنية الثالثة لتكافؤ الفـرص          -٧٤
قوق بـني   املساواة يف احل  : ت جماال ةيف تسع ُتتبع  ) شراك واحلماية إلاالوقاية و ( :خطوط عمل 

يف نـصاف   الرجل واملرأة، وثقافة املساواة، والوصول إىل املوارد االقتصادية والعمـل، واإل          
فعالة، واملشاركة  الالمركزية  الستدامة، والصحة الشاملة، وحتقيق     املوالسليمة  بيئة  الالتعليم، و 

  .االجتماعية والسياسية، والعيش يف مأمن من هتديد العنف
" الصمت يقتل "، و )٢٠٠٦" (كل شيء متساوون يف   " شعار    حتت مت محالت ظِّوُن  -٧٥

كجزء من اخلطتني الـوطنيتني     ) ٢٠٠٩" (ال ملزيد من التواطؤ، الصمت يقتل     "، و )٢٠٠٨(
 من أجل رفع مستوى الوعي بالفجوة بني اجلنسني والعنف ضد           ،الثانية والثالثة لتكافؤ الفرص   

  .املرأة عرب التغيري الثقايف
تكافؤ "فذ مشروع شاركة االجتماعية والسياسية على قدم املساواة، ُنوفيما يتعلق بامل    -٧٦

ملرأة عن  اتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني      من أجل   " الفرص من خالل املشاركة السياسية    
 الـسياسيني   الفـاعلني طريق تعزيز السياسات الرامية إىل حتقيق املساواة وتعزيز مهـارات           

  . )٢٦(هم فيما بينورلتحالفرص وإتاحة واالجتماعيني 
، أقيمت آليات مشتركة بني املؤسسات لضمان حقـوق النـساء           ٢٠٠٨يف عام   و  -٧٧

. والفتيات وصيانتها ومحايتها وتعزيزها؛ وقد سعت هذه اآلليات إىل إشراك اجملتمع ككـل            
 شرطة  ة مراكز وإضافة إىل ذلك، أقيمت أقسام خاصة للنساء والفتيات ضحايا العنف يف ثالث           

مت حلقة عمل إلتاحة تبادل أسـاليب       ظِّوُن. )٢٧(مناطق أخرى ة العاصمة وثالثة يف     يف منطق 
  .العمل والتدخل من أجل تعزيز اخلدمات املقدمة لضحايا العنف اجلنساين وحتسينها

وللمساعدة يف توفري استجابة متخصصة وحتسني تعامل الشرطة مع العنف املـرتيل،              -٧٨
حلاالت العنف املرتيل ضمن نظـام مكاملـات        صص  املُخ ١٦٠٠اهلاتف رقم   استحدث خط   

؛ وجيري التعامل مع املكاملات الواردة علـى الـرقم        ٩١١  اخلط رقم  الطوارئ التابع للشرطة  
  .بشكل منفصلاملستحدث 

رعاية األشـخاص   الرعاية االجتماعية املتعلق ب    بروتوكول وزارة الصحة و    مَّوقد ضُ   -٧٩
االدعاء املتعلق بتحقيق اخلرباء الـشامل يف اجلـرائم         املتضررين من العنف وبروتوكول دائرة      

  . املراكز الصحية على الصعيد الوطين  يفمإتاحة استخدامهاجلنسية من أجل 
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، وكجزء من اجلهود املبذولة ملنع العنف ضد املرأة         ٤٢٥٧/٠٧ ومبوجب القرار رقم    -٨٠
 لتسجيل أعمال العنف من اًجواملعاقبة عليه، أمرت احملكمة العليا باستخدام حماكم الصلح منوذ        

الدولة ُتواجـه   زال  توبالرغم من اجلهود املبذولة، ال      . أجل تقدمي املساعدة الفورية لضحاياه    
موثوقة يف الوقت   هذه املشكلة ومجع إحصاءات     معاجلة  حتدي تعزيز وسائل التدخل من أجل       

  .املناسب

ا حامي إرادة الشعب، وتسعى      والية دستورية بوصفه   االنتخابية العليا وتتوىل احملكمة     -٨١
ـ      كِّوُش. جاهدة إىل إشراك املرأة يف العملية السياسية        الت وحدة الشؤون اجلنسانية التابعة هل

إدماج املنظور اجلنساين يف العملية االنتخابية وتطوير       من أجل    ١٣٠/٠٩مبوجب القرار رقم    
ن ع ال تقل  حصة   ٨٣٤/٩٦م  د القانون رق  وحدَّ. مشاركة املرأة يف العملية السياسة وزيادهتا     

ال    اًلقوائم االنتخابية، بالرغم من أن تغيري هذه النسبة يشكل حتـدي          يف ا لنساء  ا يف املائة    ٢٠
  .يزال يتعني رفعه إذا كان للتكافؤ أن يتحقق

وفيما يتصل برغبة باراغواي يف تقييم أثر السياسات احلكومية مـن خـالل هنـج                 -٨٢
ة وزع بدء العمل بنظم املعلومات اإلحصائية لتوليد بيانات م        بلدلى ال تفاضلي، ال يزال يتعني ع    

  .املرأةاألمانة املعنية بحسب نوع اجلنس، وزيادة ميزانية 

  حقوق الطفل واملراهق -هاء  

. بعد التصديق على اتفاقية حقوق الطفـل      ،  دخل عدد من التغيريات على القوانني     أُ  -٨٣
 املتعلق بالطفل   ١٦٨٠/٠١ التبين والقانون رقم  لق ب املتع ١١٣٦/٩٧ القانون رقم مشل التغيري   و

  . )٢٨(واملراهق

ألطفال واملراهقني  الى إنشاء النظام الوطين حلماية      ع قانون الطفل واملراهق     نصوقد    -٨٤
وتتمحور خطته االسـتراتيجية   .  اجمللس الوطين لألطفال واملراهقني    ضم ي الذيوالنهوض هبم،   

ة من أجل تـوفري الرعايـة الـشاملة،         يسات حكوم  حول تنفيذ سيا   ٢٠١٣-٢٠٠٨للفترة  
ـ  واستعادة حقـوق امل    ،وضمان إدارة املؤسسات إدارة صحيحة      مـن األطفـال     نيضعفست

  .واملراهقني

األمانة الوطنية لألطفال واملراهقني اليت أنشئت مبوجب قـانون األطفـال           تضطلع  و  -٨٥
 حلماية األطفـال واملـراهقني     ة للنظام الوطين  ـذ السياسات العام  ـتنفيمبسؤولية  واملراهقني  

؛ وخطة  ٢٠١٣-٢٠٠٣تشمل السياسة الوطنية لألطفال واملراهقني للفترة       اليت  والنهوض هبم   
خطة منع عمالـة األطفـال    :؛ وثالث خطط قطاعية٢٠٠٨-٢٠٠٣العمل الوطنية للفترة 

طفـال  والقضاء عليها وتوفري احلماية للعمال املراهقني؛ وخطة منع االستغالل اجلنـسي لأل           
معاملة األطفال واملـراهقني واالعتـداء      القضاء على إساءة    واملراهقني والقضاء عليه؛ وخطة     

  . عليهماجلنسي
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 ٢ ١٩٠ ٣٣٦، املمول من ميزانيـة قـدرها        )Abrazo ("حضاناألب"برنامج  يتيح  و  -٨٦
رع، الشا : إىل شبكة احلماية االجتماعية ملكافحة الفقر من خالل أربعة عناصر           مدخالً دوالراً

 طفل مـن    ١ ٨٠٠ل الرعاية  الربنامج   ويوفر   .واألسرة، واملراكز املفتوحة، وشبكات احلماية    
  . مفتوحاً مركزا١٣ًيف يتلقون خدمات  أسرة ١ ١٠٠أكثر من 

للسماح أصالً  خط هاتف املساعدة الذي أنشئ      خدمة   تنظيم   ٢٠٠٩عام  يف  وأُعيد    -٨٧
ملساعدة، واملشورة الفردية،   أشطر تتعلق با   ثالثة   ، وقسمت إىل  لألطفال واملراهقني بتقدمي شكاوى   

كانت قد  ،  ٢٠١٠مارس  /آذاروحىت  .  ساعة كل يوم   ١٥تغطي  والتدخل يف حاالت الطوارئ و    
  . دوالرات١٥٢ ٥٠٧مبيزانية قدرها اخلدمة عمل تو.  حالة٦ ٤٥٧عاجلة جرت م

هـو  فقداهنا، و ى مركز التبين األطفال الذين فقدوا أسرهم أو املعرضني خلطر           ويرع  -٨٨
 منذ عـام     عملها وحدة الرعاية البديلة لألطفال واملراهقني    بدأت  و. عمل من خالل احملاكم   ي

سياسة اإلحلاق  تتبع الوحدة   و. ؤسسيةإطار الرعاية امل   طفل يف    ٢ ٥٠٠ب عتين  ت يوه. ٢٠١٠
 من خالل تشجيع أشكال اإلحلاق ،ؤسسيالوسط املن عاألطفال بعاد باألسر كخطوة أوىل إل

أسرهم البيولوجية وجممعاهتم ارتباط األطفال بإعطاء أولوية للحفاظ على مع ملؤقت باألسر، وا
  . من خالل التبين،احمللية األصلية

 الشرطة، من خالل شعبة النـساء واألطفـال واملـراهقني      دير، تُ ٢٠٠٩  عام ومنذ  -٨٩
 ١٢ية واحدة كل    ، وحدات متخصصة تتلقى ما متوسطه مكاملة هاتف        التابعة هلا  ضحايا العنف 

  .دقيقة وشكوى واحدة كل ساعتني

لتحديث نظـام إدارة    اً  ، أنشأت وزارة العدل والعمل فريق     ١٠/٠٣ومبوجب القرار     -٩٠
املبادئ التوجيهية جمللس حقوق اإلنسان املتعلقة بالرعايـة البديلـة          دور اإليواء ُمنفذة بذلك     

يف   املبـادئ   هـذه  ربزوت. باراغوايلألطفال والتوصيات اليت قدمتها جلنة حقوق الطفل إىل         
  طفـالً  ٩٨، وهو مأوى مؤقت يؤوي حوايل       )السماء اجلديدة ( آرا بياهو    ة يف رياساللوائح  ال

  .كل عام

يف برناجمها لإلحلاق باألسر املصمم لتـوفري رعايـة         اً  وقد مضت احملكمة العليا قدم      -٩١
 ،)٢٩(ها للمراهقني اجلاحنني   وكذا برناجم  ،متخصصة لألطفال الذين تبعدهم احملاكم عن أسرهم      

يف عـام   و.  يقدم رعاية متعددة التخصصات للمراهقني الذين يرسـلون إىل الـسجن           الذي
تعزيز هـذين   حتدي   رفع   للبلدوينبغي  .  أشخاص ٢٠٣الربنامج  هذا  يفيد من   ، كان   ٢٠٠٩

  .الربناجمني من أجل توسيع نطاق التغطية اليت يقدماهنا

 حيتـاج   هبموالنهوض  األطفال واملراهقني   م الوطين حلماية     أن النظا  تدرك باراغواي و  -٩٢
  .إىل تعزيز وإىل تنسيق منهجي ألعمال املؤسسات األعضاء فيه
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  جهود مكافحة االجتار بالبشر -واو  

 مـن اجلـرائم     أحكاماً تتعلق هبذه الفئة    ٢٠٠٧عام  لأدخل إصالح القانون اجلنائي       -٩٣
   . ١٣٧٣/٠١ألمم املتحدة  اجلمعية العامة لقرارب عمالًبروتوكول بالريمو، أحكام و

 املعـين   املنتدى املشترك بني املؤسـسات    ، أُنشئ   ٥٠٩٣/٠٥ومبوجب املرسوم رقم      -٩٤
وقايـة  تتعلق ب تضع هذه اهليئة سياسات ملكافحة هذا االجتار        و. لبشركافحة االجتار با  مب

، املعاقبةحملاكمة و التحقيق واملالحقة وا  بالضحايا ومحايتهم ورعايتهم بصورة شاملة، و     
عزيز ومثة حاجة إىل مزيد من اجلهود لت. والرصدراقبة والتعاون احمللي والوطين والدويل، وامل

  . هذه اهليئة
ألمانة الوطنية لألطفال واملراهقني واألمانة املعنيـة       املشتركة ل  للبيانات   ووفقاً  -٩٥

، ٢٠٠٨- ٢٠٠٤لت، يف الفترة    جُِّسباملرأة التابعة ملكتب الرئاسة والنيابة العامة، فقد        
 يف ٩٠ توردو. ألغراض االستغالل اجلنسي أو العملبالبشر  شكوى بشأن االجتار ٨٤

ما عيد أُو. لبلدية لداخل املناطق الالضحايا منمن املائة من هذه الشكاوى من األرجنتني 
دة إىل اعومن جمموع حاالت اإل. ، إىل وطنهم، معظمهم من النساء شخصا٣٢ًجمموعه 

 يف املائة حنو    ١٥ يف املائة حنو بوليفيا و     ٢٣ يف املائة حنو األرجنتني و     ٥٨الوطن، كانت   
  .  يف املائة حنو بلدان أخرى٤إسبانيا و

لألمانة املعنية باملرأة التابعة ملكتب الرئاسة مركـز        أصبح  ،  ٢٠٠٥ومنذ عام     -٩٦
انوين والطيب والنفسي مسامهةً يف الدعم القهلم يقدم و لبشرضحايا االجتار باُيعىن بإحالة 

ليصبح إدارة وقاية ورعاية ضحايا االجتار      املركز  ري اسم   وغُِّ. اً اجتماعي همإعادة إدماج 
  . ضحايا٢٠٦ل  املساعدة ٢٠١٠- ٢٠٠٥مت خالل الفترة دِّ وقُبشر؛بال
 لبشرتقدمي املساعدة الشاملة لضحايا االجتار با     ل برنامج   ضعُو،  ٢٠٠٩ويف عام     -٩٧

 السوق املشتركة   يف إطار ) األرجنتني وباراغواي والربازيل   (املثلث احلدودي نطقة  يف م 
 من مكتب منظمـة العمـل        ومالياً  تقنياً دعماًوقد تلقى الربنامج    . للمخروط اجلنويب 

وكان من املقـرر تقـدمي      . الدولية يف بوينس آيرس وُشكِّل فريق فين لتنفيذ الربنامج        
 يف املائة مـن     ٢٥، كان   ٢٠٠٩نوفمرب  /شرين الثاين  ضحية؛ وحبلول ت   ٨٠ل املساعدة  

  .اهلدف قد حتقق
النـساء  ، ال سـيما  لبشريف إطار برنامج تقدمي املساعدة الشاملة لضحايا االجتار با   و  -٩٨

 لضحايا   إحصائياً والفتيات، وضعت املديرية العامة لإلحصاءات واملسوح والتعدادات سجالً       
إنشاء وقد مكن السجل من     . هم باملساعدة شاركة يف مدِّ  ، يغطي املؤسسات امل   لبشراالجتار با 

ويعد التحديث الدوري لقاعدة البيانات     . لطرق املستخدمة يف االجتار   لدة بيانات وخريطة    قاع
  .  آخر ينبغي رفعهحتدياً
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  حقوق املهاجرين -زاي  

إمكانيـة   وأتاح املتعلق باهلجرة سياسة مرنة للهجرة       ٩٧٨/٩٦أدخل القانون رقم      -٩٩
  . ألجانب على الوثائق بسرعة واإلقامة يف باراغوايحصول ا
ـ        ي مسؤول )٣٠(املديرية العامة للهجرة  تتوىل  و  -١٠٠ اً ة السياسة السكانية الـيت تعـىن أساس

 لالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال        باهلجرة والتوزيع اجلغرايف لألشخاص، امتثاالً    
  .املهاجرين وأفراد أسرهم

أن ُيـسوي   التكامل بني بلدان السوق املشتركة للمخروط اجلنـويب علـى           ويقوم    -١٠١
  للقانونني رقـم    للحصول على تصريح إقامة مؤقت أو دائم وفقاً        املهاجرون وضعهم القانوين  

 خل بلدان السوق املـشتركة والقـوانني رقـم        قامة دا بشأن اإل  ٣٥٧٨/٠٨و ٣٥٦٥/٠٨
 ٤ ٠٠٠وقد استفاد أكثر من . ة بشأن تنظيم اهلجر  ٣٥٧٩/٠٨ و ٣/٠٨ ٥٧٧ و ٣٤٨٦/٠٨

  .شخص من هذه األحكام
 من اإلجراءات منها ختفيض الغرامـات علـى         اًاملديرية العامة للهجرة عدد   اختذت  و  -١٠٢

األمـاكن  تسجيل املهاجرين ليـشمل  نطاق حيازة تصاريح إقامة منتهية الصالحية، وتوسيع  
امة، وتـسجيل وكـالء اهلجـرة،        فترات انتظار تسليم تصاريح اإلق     تقليصاملفتقرة إليه، و  

ة للحصول على اإلقامـة،     ـع طالب الدراسات العليا على التسجيل بصورة قانوني       ـوتشجي
  .وما إىل ذلك

ـ وأُنشئت إدارة جاليات الباراغواي املقيمة يف اخلـارج مبوجـب امل            -١٠٣      رسوم ـــ
إىل ملعلومات واملشورة   ، لتقدمي املساعدة وا   )٣١( كإدارة تابعة لوزارة اخلارجية    ٣٥١٤/٠٩ رقم

واستفاد . باالشتراك مع أسرهم يف البلد    أحواهلم  ومتابعة  مواطين باراغواي املقيمني يف اخلارج      
 ٥٩ ٠٠٠ لويت الوضعية القانونية    وُساإلدارة،   باراغواي من خدمات     مواطينمن   ١١٧ما يقارب   
بيد أنه  . "لوطن الكبري ا"يعيشون يف األرجنتني من خالل برنامج       الذين  باراغواي   ينمن مواط 

  .ينبغي تعزيز اخلدمات املقدمة للوصول إىل املزيد من املواطنني
 ٢٢٧/٩٣باراغواي العائدين والالجئني املنشأة مبوجب القانون رقم        مواطين  وتقدم أمانة     -١٠٤

أجل م هلم املساعدة من     قدُِّتو. باراغواي يف اخلارج  من مواطين    نيضعفاملستاملساعدة اإلنسانية إىل    
حصول  إمكانيةتتيح  يف إعادة رفات املتوفني منهم، و     تساعدهم  العودة إىل ديارهم، و    منمتكينهم  

  .، وما إىل ذلك على الوثائق القانونيةجماناً باراغوايمواطين ألجانب من ذرية وأزواج ا
ـ  ،)Mi país, mi casa" (بلدي، بييت"ويكفل الربنامج اإلسكاين   -١٠٥ شترك يف  الـذي ت
اي الذين يعيشون يف    واطين بارغو  مل ، الوطنية لإلسكان واملوئل ووزارة اخلارجية     األمانةُ إدارته

 ٣٠٠  الربنـامج   ووفـر  ؛اخلارج والعائدين إمكانية احلصول على سكن على قدم املـساواة         
 يف املائة من    ٢٠ع  زُِّووحىت اآلن،   . د بناء على عدد الطلبات    عدد حيدَّ علماً أن هذا ال   ،  مسكن

  .هاإجنازنبغي يويعد ضمان استدامة آلية إعادة اإلدماج هذه مهمة أخرى . ايلالعدد اإلمج
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 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -حاء  

يضمن الدستور الوطين لألشخاص ذوي اإلعاقة الرعاية الصحية والتعليم والترفيـه             -١٠٦
  كامالًاً والتدريب املهين من أجل دجمهم يف اجملتمع دجم

منشأ مبوجب القـانون رقـم    الُذوي اإلعاقةين حلماية األشخاص    املعهد الوط  يتيحو  -١٠٧
التأهيل لألشـخاص ذوي  إعادة ، كهيئة تابعة لوزارة التعليم والثقافة، التشخيص و     ٧٨٠/٧٩
لغة اإلشارة وينفذ برنامج التأهيل التابع لشعبة العالج الطبيعـي          على  وهو يوفر التدريب    . اإلعاقة

بلـغ  و. الله تدريب أخصائيي العالج الطبيعي املعنيني باألطفـال     الذي بدأ من خ    ،وإعادة التأهيل 
، تلقى املساعدة   ٢٠١٠-٢٠٠٩ويف الفترة   . فيداً مست ٤٥ ٨٤٠ عدد املستفيدين املسجلني حالياً   

  . شكل من أشكال اإلعاقةهبمشخص ممن  ١٨٧ ٠٠٠ما يقارب 
مل للجميع إدارة تقـدم     وداخل وزارة التعليم والثقافة، للمديرية العامة للتعليم الشا         -١٠٨

اخلدمات لألشخاص ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة وتوفر التدريب ملوظفي نظام التعليم           
 أخرى  افظة حم ١٣تسجيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف العاصمة ويف        اإلدارة  وتشجع  . العادي
 يف ة اإلدارهماكما تـس .  مدرسا٦٠ًما جمموعه تلقى التدريب وقد . باراغوايافظات  من حم 

لألشخاص ذوي اإلعاقة الـذين تتجـاوز     املوجَّه  تطوير مناهج التعليم األساسي الثنائي اللغة       
  . سنة١٥أعمارهم 

 يف املائة   ٥ما ال يقل عن     صص لذوي اإلعاقة     بأن خي  ٣٥٨٥/٠٨ لزم القانون رقم  وُي  -١٠٩
ة ، وهو ما ميثل زيـاد      شخصاً ٦٥١، كان عددهم    ٢٠١٠ويف عام   . الوظائف احلكومية من  

، وضعت  ٢٠٠٩ويف عام   . ٢٠٠٨عام    يف  شخصاً ١٨٦ب  يف املائة مقارنة     ٢٠٠ن  بأكثر م 
إدارة اخلدمة املدنية اإلطار األساسي للسياسات غري التمييزية يف اخلدمة املدنية، وهو يتضمن             

  .)٣٣(عن عدم التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقةاً قسم
ني ذوي اإلعاقة الـذين يتنافـسون علـى         و تدعم األمانة الوطنية للرياضة الرياضي       -١١٠

 ٦٠ ويستفيد حوايل . الصعيدين الوطين والدويل حيث توفر هلم العدة وتذاكر السفر وبدل اإلقامة          
  .  كل عاميف من هذا الدعم رياضياً
 وحدة ثابتة تقدم الرعاية يف      ٣٩ولوزارة الصحة والرعاية االجتماعية وحدة متنقلة و        -١١١

وتقـدم  . تشفيات اإلقليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة النفسية االجتماعية      املراكز الصحية واملس  
وقـد زادت   . األدوية جماناً كذا  هذه املرافق الرعاية يف جمال الطب النفسي والصحة النفسية و         

  .)٣٤( يف املائة٠,٩ميزانيتها بنسبة 
رام وتعرب باراغواي عن تقديرها ألمهية تعزيز املؤسسات املسؤولة عن ضمان احت  -١١٢

ة ولضمان تطبيقها يف مجيع الئم وذلك لوضع سياسة حكومية م،حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  .)٣٥(املستويات
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   حقوق املسنني - طاء 

، إدارة  ١٠٠٦٨/٠٧ ية االجتماعية، مبوجب القرار رقم    أنشأت وزارة الصحة والرعا     -١١٣
 قيد النظـر     حالياً  وتوجد اخلطة  ؛للمسنني وضعت مشروع خطة لسياسات احلكومة للبالغني      

  .فيذها حتدياًسيمثل تنو
 )٣٦()MEDICASA( "طبيـب البيـت   "ووضعت مؤسسة الضمان االجتماعي برنامج        -١١٤

للمساعدة يف خفض عبء االستشارات الطبية للبالغني يف املستشفيات؛ وقد اسـتفاد مـا              
يف  استشارة طبيـة    ٢٠ ٠٠٠ثر من   ـ من هذا الربنامج وقدمت أك      شخصاً ١ ٧٧٠جمموعه  

  . ٢٠٠٩البيت عام 
كمـا  . ومعدات للتصوير التشخيصي  طبية كهربائية   ة  ومستشفى املسنني مزود بأسرّ     -١١٥

 يف قسم الرعاية العادية  سريرا٩٠ًمسنني ويوجد باملستشفى الوطين لل. موارده البشريةُعززت 
 ومثة حتد   . يف السنة   مريضاً ٢ ٢٣٦ل الج  ـويقدم الع .  يف وحدة العناية املركزة     سريراً ١١و

  .آخر يتمثل يف زيادة قدرة هذه اخلدمات
، صـندوق   ٠٢٣٥/٠٥ وتدير أمانة العمل االجتماعي، املنشأة مبوجب املرسوم رقم         -١١٦

جمهـم  دتقدمي منح ملشاريع النهوض بأوضاع املسنني الذين يعيشون يف فقر وفقـر مـدقع و        
االجتماعية للمسنني ودجمهم يف     لتعزيز املشاركة     اجتماعياً  مشروعاً ١٢وهو ميول   . اجتماعياً

   صحية خدمات اجتماعية ورعاية  م  دَّـقُت، حيث    جديدة اًة وإعطائهم أدوار  ـجمتمعاهتم احمللي 
 املرسوم رقمت مبوجب وقد منح.  دوالر٣٩٠ ٠٠٠ شخص بتكلفة إمجالية بلغت ٢ ٠٠٠ل 

لـغ  بو.  لكل واحد من قدامى حماريب حرب شاكو        دوالراً ٢٤٧ اقدرهمعونة   ٨٢٠٢/٠٦
مستفيداً، لكن هذا العدد تراجع بـسبب وفـاة بعـض            ٤ ٦٠٠عدد املستفيدين يف البداية     

  .املستفيدين
 لتوفري خـدمات    "طب املسنني ل  املدافعني عن شاكو   مركز"وجهزت وزارة الدفاع      -١١٧

إعادة التأهيل للمسنني ذوي اإلعاقة؛ ويقدم املركز رعاية شاملة للعسكريني السابقني املعوزين        
ومن املقرر أن يدخل قانون املعاشات التقاعدية للمسنني املعوزين حيز النفاذ يف            . لنياملهَمأو  

وتـشكل الزيـادة    .  دوالراً ٧٠معاش تقاعدي يعادل    منح  القانون  ر  قوي. ٢٠١٠عام  هناية  
  .من حتديات املستقبلاً التدرجيية هلذا املبلغ حتدي

   اجلنسيامليلواجلنسانية اهلوية خمتلفي حقوق األشخاص  -ياء  

أُعد دليل للممارسات االستيعابية وغري التمييزية كجزء مـن اإلطـار األساسـي               -١١٨
ف الدليل املمارسات غـري     وقد عرَّ . للسياسات غري التمييزية ولالستيعاب يف اخلدمة املدنية      

  . اجلنسيوامليلاجلنسانية وية خمتلفي اهلاجليدة إزاء حقوق األشخاص  التمييزية
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شرطة خالية من   "منظمة غري حكومية، محلة     باالشتراك مع   قت وزارة الداخلية،    وأطل  -١١٩
 وهتدف احلملة إىل توفري التوعية والتـدريب لـضمان          ". باراغواي للجميع  - رهاب املثليني 

  .نسياجليل خمتلفي املضد إحجام أفراد الشرطة عن مجيع أشكال التمييز 
ة ملكتب الرئاسة، باالشتراك مـع منظمـة غـري          وتعكف األمانة املعنية باملرأة التابع      -١٢٠

 ملنـع   مؤسـسياً مسعى   ا، باعتباره "سمح بالتمييز هنا  يال  "على تنفيذ محلة    اً  حكومية، حالي 
وقد مشلت .  املختلفةهنظهار تفهم خلصائصإللضمان احترام التنوع، و   والتمييز ضد املثليات،    

  . ية وعدم التمييزانسي واهلوية اجلنسد بشأن امليل اجلنحاحلملة حلقة عمل توعوية من يوم وا

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية - سادساً 

  جهود مكافحة الفقر والقضاء على التفاوت االجتماعي -ألف  

، يعتـرب مـا     ٢٠٠٨الدائم لألسر املعيشية لعام     سح  من امل مستمـدة   لبيانات   وفقاً  -١٢١
وبلغ مؤشر التنمية   .  مدقعاً  يف املائة فقراء فقراً    ١٩ و  يف املائة من السكان فقراء     ١٨,٩جمموعه  
  .٠,٦٧٩ة ألتو باراغواي افظوحمل ٠,٨٣٧ة أسونثيون افظ، وحمل٠,٧٥٥ لباراغواي )٣٧(البشرية
من أجـل   ) ٢٠٠٤(ضعت االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر وانعدام املساواة         وُو  -١٢٢

وهتم االستراتيجية تنفيذ برامج ومشاريع . واياحلد من الفقر وحتسني نوعية حياة سكان باراغ       
هد إىل الفريق الوزاري للتخطـيط      ويف وقت الحق، عُ   . حلماية والنهوض اتعرف باسم شبكة    

  .)٣٨(االجتماعي مبسؤولية تنسيق السياسات والربامج االجتماعية للحكومة
ـ املرس يف   )Tekopora (وأعطت احلكومية أولوية لربنامج الرعاية االجتماعية       -١٢٣ وم ــ
وهذا الربنامج مصمم للتخفيف من الظروف االجتماعيـة القاسـية          . )٣٩(١٩٢٨/٠٩ رقم

لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع وملنع توريث الفقر من جيل إىل الذي يليه عن طريق                
تقدمي منح مشروطة لألسر؛ ويف مقابل املنح، تتعهد األسر بضمان الصحة اجليدة ألطفاهلـا              

 أسـرة   ٩٦ ٥٣٢وقد استفاد ما جمموعـه      . ية جيدة ومواظبتهم على املدرسة    وتغذيتهم تغذ 
ويقدم الربنامج الثاين لالستثمارات االجتماعية     . من هذا الربنامج  اً   فرد ٤٨٢ ٦٦٠تتكون من   

، وإمجـاالً . برنامج الرعاية االجتماعيـة   غري تلك اليت ينفذ فيها      اقع  يف مو كهذه  منحاً   أيضاً
  . أسرة من الربناجمني١١١ ٠٠٠استفادت أكثر من 

، الـذي تـديره أمانـة العمـل         )٢٠٠٨( صندوق االستثمار االجتماعي     يويغط  -١٢٤
االجتماعي لكي تتاح للمجتمعات الريفية الفقرية فرص أكرب للمشاركة يف التيار الرئيـسي             

 اليت أعطاهـا الفريـق الـوزاري للتخطـيط          ٦٦ل  مقاطعة من املقاطعات ا    ٤١للمجتمع،  
 ١٠ ٠٠٠ تتكون مـن زهـاء        حملياً  جمتمعاً ٨٢حوايل  خدماته  شمل  ت و ،ولويةاالجتماعي أ 

  .  دوالرا٦ً ٢٠٤ ٦٧٣ب الصندوق ما يقدر أصول وتبلغ قيمة  .أسرة
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 ١لكن إذا كان هلا أن حتقق اهلدف .  جبارة للحد من الفقروقد بذلت الدولة جهوداً  -١٢٥
 ها يف اجملال االجتماعي من أجل تنفيذ برامجمن األهداف اإلمنائية لأللفية، فعليها زيادة استثمار

  .هذا القطاع

  احلق يف الغذاء - باء 

 ٢٧٨٩/٠٩ضعت اخلطة الوطنية للسيادة الغذائية والتغذوية مبوجب املرسوم رقم          ُو  -١٢٦
. ٢٠٢٥من أجل القضاء على سوء التغذية يف أوساط األطفال دون سن اخلامسة حبلول عام               

ومـن  . افظـات  عمل يف املناطق احلضرية والريفية لثالث حم       من خالل خطط  ُتنفذ اخلطة   و
من اجلنسني يف كل    تلميذ   ١٠٠إجنازاهتا إدخال حتسينات يف أربع مدارس متوسط تالميذها         

 هكتار من ١٠٠، وإعداد  رئيسياً تقنياً ٥٠ يف األمن الغذائي و     أخصائياً ٣٠مدرسة، وتدريب   
صيل التجارية لصغار املزارعني وللمجتمعـات      األراضي، وتوفري بذور حماصيل الكفاف واحملا     

  .احمللية للشعوب األصلية
وأنشئ الربنامج الوطين لتقدمي دعم شامل للشعوب األصـلية مبوجـب املرسـوم               -١٢٧
 من الوكاالت التابعة للدولة بغرض تنفيذ تدابري لتلبية         عدداًضم   وهو ي  .١٩٤٥/٠٩م  ــرق

االستجابة للطوارئ  : ل هنج ثالثي املستويات   االحتياجات العاجلة للشعوب األصلية من خال     
ظهر  اجملتمعات احمللية وتلبية االحتياجات اليت ت      صنيحت(والتخفيف من آثارها؛ وإعادة التأهيل      

والستعادة املستويات الدنيا لألمـن الغـذائي،       . ؛ وتأمني تلبية املؤسسات الحتياجاهتا    )هافي
 ٢١٨ ١٩٥ بقيمـة  أساسـية ت غذائيـة    لدفع مثن سال    دوالراً ٢ ٠٦١ ٨٥٥ثمر مبلغ   اسُت

  .  جمتمعات حملية٣٠٩ أسرة تعيش يف ١١ ٠٠٠فائدة غواراين لـ
 لتوفري األدوات والبذور األساسية للمجتمعـات       )Ñemity ("ازرع"ذ مشروع   فِّوُن  -١٢٨

 أسرة مـن الـشعوب      ١٨ ٠٠٠ من املشروع    تواستفاد. األصلية كجزء من هذا الربنامج    
وتعتـرف الدولـة    . دوالراً ٦١٨ ٥٥٦، باستثمار إمجايل قـدره      تا مقاطع ١٠األصلية يف   

بعد التشاور واعتمـاد     ،بضرورة أن توضع برامج للتنمية املستدامة لفائدة الشعوب األصلية        
  . بشأن السيادة واألمن الغذائيني واحلق يف الغذاءقانون إطاري

 ٢ ٧٤٠ ٥٥٧و مـن احلليـب       لتراً ٤ ٢٤٦ميذ   تال ٣٥ ٥٠٣ما جمموعه   م  سلَّوَت  -١٢٩
املواظبة علـى   ه  حتسنت بفضل الذي   من اخلبز يف إطار برنامج األغذية التكميلية،         كيلوغراماً

  .املدرسة والتغطية الغذائية
 الريفية   احمللية مم برنامج اإلصالح الزراعي الشامل حلل أكثر مشاكل اجملتمعات        وُص  -١٣٠
 نفق ما يقدر حيث أُ ،الغذائينين ـاألموالسيادة و ـهد خطوط عمله اخلمسة ـوأح. إحلاحاً

 وإضافة إىل ذلـك،   .  حملياً  جمتمعاً ٦٤ أسرة يف    ٨ ٢٠٠ل  مليون دوالر لتقدمي الدعم      ١٠٠ب 
يهدف برنامج تطوير اإلنتاج الغذائي العائلي إىل تعزيز األمن الغذائي وزيادة دخل املـزارع              
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العدد املستهدف مـن    و. مقاطعة ١٨٢ أسرة يف    ٨٣ ٦٧٣وقد استفادت حىت اآلن     . العائلية
  .)٤٠( مزارع١٣٠ ٠٠٠ هو ٢٠١٣عام يف السكان 

  احلق يف الصحة -جيم  

 مع مبادئ احلكومة املتمثلة يف التعميم واإلنـصاف والـشمول واملـشاركة             متاشياً  -١٣١
احلياة والـصحة   جودة  االجتماعية، وضعت وزارة الصحة والرعاية االجتماعية خطة لضمان         

.  احلد من اإلجحاف يف جمال الصحة والقضاء عليه يف هناية املطاف       نصاف هبدف مع تعزيز اإل  
ودة مع  إدارة اخلدمات الصحية من أجل ضمان فعالية سياسة اجل        اعُتمدت الالمركزية يف    وقد  

  جملـساً  ١٣٩ إىل    دوالراً ٦ ٣٩١ ٧٥٢، ُحوِّل أكثر من     ٢٠٠٩ويف عام   . نصافتعزيز اإل 
  . جمالس إقليمية٧ وحملياً
 الـيت   ،ةيصحة األسـر  السؤولية الرعاية الصحية األولية على عاتق وحدات        وتقع م   -١٣٢

 شخص وهلا طبيـب  ٣ ٢٠٠ل تقدم كل وحدة اخلدمات و. دةحمّدأسندت لكل منها مناطق    
وممرض مؤهل أو مولِّد، وممرض مساعد أو فين متريض، وعاملون يف جمال التوعية الـصحية               

 ١٧يف  بدأت العمل   من هذه الوحدات قد      ٢٧٦، كانت   ٢٠١٠وحبلول منتصف   . اجملتمعية
العام، هذا وحبلول هناية .  شخص١ ١٠٤ ٠٠٠ ل، حيث تقدم الرعاية مقاطعة ١٤٤ و افظةحم

  . ليوين شخصقدم اخلدمات ملة تل وحدة عام٥٠٠ يبلغ عدد الوحداتمن املقرر أن 
مراض املنقولة  اإليدز واأل /وكان الربنامج الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية         -١٣٣
دل ودخل حيـز النفـاذ مبوجـب القـانون رقـم             قد عُ  )برنامج مكافحة اإليدز   (جنسياً
، وذلك هبدف إعطاء أولوية للوقاية، وضمان الرعاية الشاملة للمصابني، وتوفري           ٣٩٤٠/٠٩

للتـصدي  اخلطـة االسـتراتيجية     كفل  وت. ، ومنع التمييز  فرص احلصول على األدوية جماناً    
الربط  ٢٠١٢-٢٠٠٨اإليدز للفترة   /فريوس نقص املناعة البشرية    - ولة جنسياً لألمراض املنق 

 اليت تـضطلع هبـا      بني اإلجراءات املتخذة يف إطار برنامج مكافحة اإليدز يف اجملاالت التالية          
 والترويج والوقايـة    ،السياسات العامة وحقوق اإلنسان   : وزارة الصحة والرعاية االجتماعية   

 واملواءمة ، وعلم األوبئة  ، وتطوير املؤسسات وإدارهتا   ،والرعاية والعالج  والتشخيص   ،واحلماية
  . والرصد والتقييم،تباع هنج شامل لعدة قطاعاتاو

 يف املائـة يف     ٣٧زيادة بنسبة   : لربنامجاملتعلقة با وجتدر اإلشارة إىل اجلوانب التالية        -١٣٤
فة املواد الكاشفة لفريوس نقص      يف املائة لتكل   ٥٠، وخفض بنسبة    ٢٠٠٦ميزانيته مقارنة بعام    

 على  )٤١(فريوسبال يف املائة يف حصول األشخاص املصابني        ٦٥املناعة البشرية، وزيادة بنسبة     
 واقي ذكري، وتوسيع نطاق التغطيـة       ٢ ٨٠٠ ٠٠٠، وتوزيع   ٢٠١٠بعام  مقارنة  األدوية  
 إىل  ٢٠٠٥عام  يف   يف املائة    ٤احلوامل من   فائدة   فريوس نقص املناعة البشرية ل      كشف بفحص
 حامل، وحتسن بنسبة     امرأة  مليون ١,١ ب، حيث فُحص ما يقدر      ٢٠٠٧عام  يف   يف املائة    ٦٤
  .٢٠٠٧ و٢٠٠٥فريوس من األم إىل الطفل بني عامي ال يف املائة يف منع انتقال ٣٣
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رعايـة  علـى  وتنص اخلطة الوطنية للصحة اجلنسية واإلجنابية على تدابري وقائيـة و    -١٣٥
ترمـي إىل   وهي  . ضررين من العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس        األشخاص املت 

أنشطة يف مثانية جماالت من أجل حتسني الصحة اجلنسية واإلجنابية فيما يتصل باهلدفني             تنظيم  
 يف املائة مـن النـساء       ٩٠,٥ ما جمموعه    وخيضع حالياً .  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٦ و ٥

  .٢٠٠٨ حبلول عام  املائة يف٢٦ب راجعت الوفيات النفاسية لفحص طيب قبل الوالدة وت
األشـخاص  فيهـا   يـودع   ،   أسرة ٣٠٦تعادل  وتدير الدولة مرافق هلا طاقة إيوائية         -١٣٦
 وثالثة مراكز جمتمعيـة للـصحة       مآو مخسة   وهناك أيضاً . ات عقلية حادة  ضطرابن با واملصاب

  . إعادة تأهيلهمتعىن بالنفسية 
خلدمات الصحية، على النحو الذي أوصـت بـه         من ا كة متكاملة   ولباراغواي شب   -١٣٧

 من سلسلة من اخلدمات املنظمة بطريقة تتـيح         ه الشبكة تكون هذ تو. منظمة الصحة العاملية  
مركزية اخلدمات   وتعد ال . عالج املشاكل الصحية الفردية واجلماعية من أبسطها إىل أعقدها        

  .غي رفعه آخر ينبالصحية يف كل وحدة إقليمية حتدياً
ب ائ، قررت وزارة الصحة والرعاية االجتماعية أن تعفي من الـضر  ٢٠٠٩ويف عام     -١٣٨

البيولوجية مجيع اخلدمات الطبية وخدمات طب األسنان واألدوية واملواد املستهلكة واملنتجات     
وميثل ضمان إمكانية   . وخدمات سيارات اإلسعاف املقدمة على نطاق شبكة اخلدمات الصحية        

 سـيعفى   ٢٠١٠ ويقدر أنه حبلول هناية عـام     .  آخر األدوية حتدياً عملني إىل   فة املست وصول كا 
  .  دوالرا١ً ٦٤٩ ٤٨٤  ضرائب قدرهااخلدمات الصحية من دفععملو مست
ومثة تطور جدير بالذكر هو إنشاء املديرية العامة للرعاية الصحية للشعوب األصلية              -١٣٩

 يف اخلدمات الـصحية     ةاألصليشعوب  مج التدرجيي لل  يف اآلونة األخرية، وقد عهد إليها بالد      
وسيعود هذا بالنفع املباشر علـى الرعايـة        . اليت تديرها وزارة الصحة والرعاية االجتماعية     

خـدمات  تلقي لنساء الشعوب األصلية  كما سيتيحاجملتمعات األصلية  فراد  الصحية املقدمة أل  
  .الصحة اإلجنابية

  احلق يف املاء -دال  

عت التغطية بإمدادات مياه الشرب والتخلص السليم من مياه الصرف الـصحي            ُوس  -١٤٠
 ٣ و ، نـسمة  ١١ ١٢٠ يـستفيد منـها      ، شبكة جديدة لإلمداد مبياه الشرب     ٢٥مع إنشاء   

 يف اجملتمعـات األصـلية يف مقاطعـة          شخصاً ١ ٠٥٠شبكات جديدة ملياه الشرب لفائدة      
 ٩ ١٠٣ الصرف الصحي بفضل بنـاء       التخلص السليم من مياه   حتّسن  و. شاكو - بوكريون

 يف   مدقعاً  يعيشون يف اجملتمعات احمللية الفقرية فقراً       شخصاً ٤٥ ٥١٥مراحيض صحية لفائدة    
  .)٤٢(املقاطعات اليت جيري فيها تنفيذ الربنامج الوطين لتقدمي دعم شامل للشعوب األصلية
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تـيش لـشبكات     عملية تف  ٥٩ب وقامت اهليئة التنظيمية خلدمات الصرف الصحي         -١٤١
حتليالت للخصائص الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية للمياه الـيت        إجراء  اإلمداد باملياه تطلبت    
، ٢٠١٠-٢٠٠٩ الفتـرة    خـالل   خمتربياً  فحصاً ١٣٥وأُجري ما جمموعه    . تقدمها املرافق املعنية  

  . للوصول إىل اخلدمات الصحيةضماناً
لى تنفيذ مشروع السوق املـشتركة للمخـروط        وتعكف أمانة العمل االجتماعي ع      -١٤٢
ىل مياه إصول و توفري إمكانية الرمي إىلالذي ي) MERCOSUR – Ypora( املاء اجليد - اجلنويب

وسيـستفيد مـن    . الشرب وخدمات الصرف الصحي األساسية للمجتمعات احمللية الفقرية       
 بـشبكات   وصالً ٥ ٨٥٨ وسيوفر    حملياً  جمتمعاً ٤٠ شخص يعيشون يف     ٢٤ ٣٠٠املشروع  

 وحـدة   ٣ ٠٣٨، و )اآلبار وخزانات مياه الشرب   (إمداد باملياه   منظومة   ٤٠مياه الشرب، و  
خالل فترة  قام،  وست.  بالتهوية  مزوداً  مرحاضاً ١ ٠١٢ و ،للتخلص من مياه الصرف الصحي    

  .  للصرف الصحيجممعاً ٤٥ ،أربعة أشهرمتدة على تنفيذه امل
شأن موارد املياه اإلدارة املستدامة والشاملة جلميع        ب ٣٢٣٩/٠٧ ينظم القانون رقم  و  -١٤٣

 موارد املياه واألراضي اليت تأيت منها لضمان إدارة املوارد املائية بطريقة مـسؤولة اجتماعيـاً              
لحـصول  ة لمستدامإمكانية وهو ما سيمكن من رفع حتدي توفري     .  وبيئياً ومستدامة اقتصادياً 

مالئمة وبكميات كافية يف املنـاطق      جودة  ات  صحي ذ الصرف  للخدمات  على  ياه و املعلى  
  .)٤٣(احلضرية ومناطق الشعوب األصلية واملناطق الريفية

  احلق يف التعليم -هاء  

ـ اً   للدستور الوطين، يعد التعليم األساسي يف املدارس احلكومية إلزامي         وفقاً  -١٤٤ يف اً  وجماني
باللغتني الغوارانية واإلسبانية جلميع     ثنائية اللغة  يةوتوفر باراغواي مناهج تعليم   . الوقت نفسه 

كما أن برامج حمو األمية باللغة األم متاحة للسكان . التالميذ ويف مجيع مستويات نظام التعليم    
  .األصليني الذين جيوز هلم اختيار لغة رمسية أخرى لغةً ثانية هلم

 ١٥م بني    يف املائة من السكان الذين تتراوح أعماره       ٩٨,٣، كان   ٢٠٠٨يف عام   و  -١٤٥
الـسكان  يف أوسـاط    وميثل خفض مستوى األمية     . )٤٤(ملمني بالقراءة والكتابة  سنة   ٢٤و

 يف املائة يف صفوف بعض      ٤٠ يف املائة وحىت إىل أكثر من        ٣٨,٩األصليني، حيث تصل إىل     
  . آخراجملموعات اإلثنية، حتدياً

احلصول على التعليم   حتسني الظروف احلامسة يف     اليت ترمي إىل    وتتضح جهود الدولة      -١٤٦
ويف الوقت نفسه حتترم اخلصائص الثقافية مما أدخلته من حتسينات على سياسات الوصول إىل              

 منصب مدرس ١ ٤٣٢ ونتيجة لذلك جرى توفري .التعليم لفائدة الطالب يف كافة املستويات     
 ، أُدخلت حتسينات على   ٢٠١٠ويف عام   .  طالب ٣٠ ٠٠٠ لتلبية احتياجات     دراسيةٍ وفصولٍ

 ٩ ٠٠٠ فصل دراسي و   ٣٠ ٠٠٠وهناك خطط لبناء    . مؤسسة تعليمية  ١ ٢٧١ لالبنية التحتية   
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 قطعة أثاث الستخدامها يف املدارس حبلول عام        ١ ٥٧٠ ٠٠٠مرفق للصرف الصحي وشراء     
 تلميذ يف املـستويات مـا قبـل         ١ ٠٠٠ ٤٠٠ على   لوازم مدرسية جماناً  ووزعت  . ٢٠١٣

 للمؤمترات الفيديويـة    اً مركز ٢٠، أُنشئ   ٢٠١٠ل عام   وخال. املدرسي واألساسي والثانوي  
ما دارس التابعة للدولة لتحسني الوصول إىل       املنترنت يف    ربط السلكي باإل   ٤٠٠استحدثت  و

  . تكنولوجيات املعلومات واالتصاالتيف  جدَّ
ـ      ـدد السكان املستفيدي  ـ، زاد ع  ٢٠١٠ويف عام     -١٤٧    ة إىل  ـن من برنامج حمـو األمي

 ١٣ف يف مجيع أحناء البلد، تتراوح أعمارهم بـني          ـ شخص مستضع  ٢٠ ٠٠٠ ما يقارب 
  . سنة ١٧و

من ورسوم  وفيما يتعلق بالتعليم اإلعدادي، كان مثة تطور هام هو اإلعفاء من دفع ال              -١٤٨
 ٥٠ ٠٠٠استفاد منه   ، وقد   رسوم االمتحانات والتصديق على الشهادات يف املرحلة الثانوية       

  .طالب
 املديرية العامة لتمدرس الشعوب األصلية من أجـل         ٣٢٣١/٠٧ انون رقم وأنشأ الق   -١٤٩

تعزيز وتطوير التعليم مبشاركة الشعوب األصلية ولصاحلها من خالل اتباع هنج مشترك بـني              
سة هذا اجلهد، كان من الضروري تزويدها مبيزانية تشغيلية         َسوملأْ. الثقافات ومتعدد الثقافات  

  .)٤٥(ةمستقلإدارة صلية من إدارة سياساهتا التعليمية اخلاصة هبا مستقلة لتمكني اجملتمعات األ
بّين التعداد املدرسي اخلاص بالشعوب األصلية أن عدد التالميذ يف          ،  ٢٠٠٧ويف عام     -١٥٠

وأن ، ٢٠٠٩عام يف  ٢٢ ٣٣٢، وهو عدد ارتفع إىل  تلميذا١٨ً ١٣٩أوساط هذه الفئة يبلغ 
 ٤٥٦ وعلى الصعيد الوطين، توجد      . مدرساً ٥١٧لغ  عدد املدرسني من الشعوب األصلية يب     

 مدرسة ثانوية ١٨ ابتدائية و مدرسة٤٠٣:  تتوزع كما يلي    للشعوب األصلية   تعليمية مؤسسة
 يف املائة من هـذا      ٩٧متثل املؤسسات التابعة للدولة     و.  للتعليم ما بعد اإللزامي     مركزاً ٣٥و

يف  أُنـشئت و.  مؤسسة جديـدة   ٥٨شهدت افتتاح    ٢٠١٠-٢٠٠٩الفترة  علماً أن   العدد،  
ملدرسني ُمـدرَّبني   وظيفة دائمة   ٣٥  تافيتريا -مدارس الشعوب األصلية يف اجملتمع احمللي باي        

  .)٤٦(التعليم املتعدد الثقافاتعلى 
ومتثل ميزانية وزارة   .  يف املائة سنوياً   ١٨,٥وزاد االستثمار يف التعليم والثقافة مبعدل         -١٥١

  .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٤,٩ يف املائة من امليزانية العامة للدولة و١٧,٧التعليم والثقافة 
الذي تتواله األمانة املعنية " منظور جنساين لتدريب مدرسينا"وقد عمل مشروع   -١٥٢

ة على دراسة دمج املنظور اجلنساين يف ـباملرأة التابعة ملكتب الرئاسة ووزارة التعليم والثقاف
ية ووُنظمت حلقات عمل توع. م مقترحات بشأنهدَّالدراسية األولية لتدريب املدرسني وقَاملناهج 
  . يف وزارة التعليم والثقافةاً  موظف١ ٨٤٢لفائدة 
وبالرغم من هذه اجلهود، ال زلنا نواجه حتدي إنشاء مدارس جديـدة والتحـسني                -١٥٣

  . املستمر للبنية التحتية للخدمات التعليمية يف باراغواي
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  احلق يف العمل -واو  

جزء مـن خطـة     ك "برنامَج توفري العمل  "حكومات احملافظات والبلديات    قدمت    -١٥٤
 ١٠٠ ٠٠٠أكثر من   ة  حاتإل مشروع   ٥٠٠ ماليني دوالر يف     ٦ثمرت  اسُتواإلنعاش االقتصادي،   

  .)٤٧(اً من أيام العمل عادل شهرتوظيفة، 
وزارة العدل والعمل للـسياسات احلكوميـة       وتروج الدائرة الوطنية للعمالة التابعة ل       -١٥٥
مسوحات لتحديد احتياجات سوق العمل ونظمـت حلقـات         الدائرة  وقد أجرت   . للعمالة

 منـهم  ١ ٢٣٥ عثر  شخصا٢ً ٨٦٧البحث عن عمل حضرها جمال عمل لتقدمي التوجيه يف    
  . ٣ ٥٢٦صل العدد اإلمجايل للباحثني عن عمل إىل وو. على مناصب عمل

لدائرة الوطنية لالرتقاء املهين برامج للتدريب والتأهيل املهين أثناء العمـل           ووضعت ا   -١٥٦
 يف املائة منـهم     ٤٦ ( شخصاً ٨٢ ٢١٣من أجل حتقيق اإلنصاف بني اجلنسني، استفاد منها         

كما قدمت  . ساعد على تضييق الفجوة بني اجلنسني     ، األمر الذي    ) يف املائة رجال   ٥٤نساء و 
 قـاوالت م امل ـة القدرات على اإلدارة وتنظي    ـاملهارات املهنية وتنمي   لتعليم    منوذجياً تدريباً

  . شخصا٢٦ً ٩٣٨لفائدة 
 ٣ ٠٠٠ دورة تدريبيـة لفائـدة   ٨٥٥قدم النظام الوطين للتدريب والتأهيل املهين  و  -١٥٧

 ٣ ٣٩٠ الصغرية و  قاوالت من أصحاب امل   ١٥ ٨١٠متدرب من الدرجات اإلدارية الوسطى و     
 ٢٥ ٥٦٠ما جمموعه   أي   -  يبحثون عن أول فرصة عمل      شاباً ٦ ٣٦٠ و اً صغري  ريفياً مزارعاً
  .مستفيداً
اليت  ، اللجنة الوطنية للقضاء على عمالة األطفال      ١٨/٠٢ ٨٣٥ وأنشأ املرسوم رقم    -١٥٨
وجيري اآلن وضع اللمسات األخرية على إجراءات املوافقـة  .  بالقضاء على هذه اآلفة  كُلفت

ـ         على دليلني بشأن التدابري      اً املالئمة للتعامل مع األطفال الذين يقومون بأعمال خطرية، وفق
 ما هو    الذي يتضمن قائمة بأسوأ أشكال عمل األطفال على حنو         ٤/٠٥ ٩٥١للمرسوم رقم   

  .١٨٢مطلوب يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
ـ  امللجنة  ال، أنشأت وزارة العدل والعمل      ٢٣٠/٠٩ومبوجب القرار رقم      -١٥٩ ني شتركة ب

وقد أُنشئ املكتب   . ماية احلقوق األساسية يف العمل ومنع العمل القسري       املعنية حب املؤسسات  
الـيت يؤديهـا    اإلقليمي للعمل يف شاكو الوسطى ملراقبة األشكال التقليدية للعمل القسري           

ـ  . بيد أنه ينبغي تعزيز ذلك املكتب     . ن لسداد الديون  ولسكان األصلي ا ترمجـة  اً  وجتري حالي
  . إىل لغة الغواراين والنيفاكلي١٦٩ة منظمة العمل الدولية رقم اتفاقي
 ٢٠ذ  الذي نفّ،"كيف تكون مقاوال"ونظمت وزارة الصناعة والتجارة برنامج   -١٦٠
يف أوساط القدرة على تنظيم املقاوالت من أجل بناء اً  شخص٤٥٣ اب من خالهلرُِّداً نشاط

  .على العمل احلرالقادرين األشخاص 
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على التأمني الصحي املطبق لت مؤسسة الضمان االجتماعي نظامها الداخلي وعد  -١٦١
خدم  الضمان االجتماعي اإللزامي ليشمل ٠١٢/٠٩-٠٨٩ووسع القرار رقم . خلدم املنازل

ما يلزم من إىل الربملان وقُدِّم .  من أفراد أسرهم٤٠٠ ٠٠٠ عامل و٢٣٠ ٠٠٠، لصاحل املنازل
  .)٤٨(ق يف التأمني احلاضمان هذل يةتعديالت تشريع

ي عمليات ـرت مؤسسة الضمان االجتماعـ، أج٢٠١٠-٢٠٠٩ويف الفترة   -١٦٢
. االجتماعي نظام الضمان إدماجهم يف شركة من أجل تسوية أوضاع العمال و١ ٦٦٦ل تفتيش 

وزاد عدد األشخاص الذين .  عامال٥٠٠ً ٤١٥ل الضمان االجتماعي بفضل ذلك أُتيحت تغطية و
واليت  ة املستهدفيةالسكانالفئة  يف املائة من ٢٤، أي ٩٩٢ ٠٠٠مان اجتماعي إىل هلم تغطية بض

، بلغت اإليرادات ٢٠١٠-٢٠٠٩ويف الفترة . ملؤسسة الضمان االجتماعيُعهدت مهمة تأمينها 
  . دوالر مليون٣٠٢من اشتراكات أرباب العمل يف الضمان االجتماعي عن مأجوريهم 

ربى لتعزيز السياسة الوطنية للعمالة من أجل تعزيز تكافؤ وتويل باراغواي أمهية ك  -١٦٣
الفرص، وعلى وجه اخلصوص من أجل ضمان احلد األدىن القانوين لألجور وظروف عمل 

  . أفضل خلدم املنازل

  احلق يف السكن -زاي  

 بوصفها  ٣٩٠٩/١٠ نشئت األمانة الوطنية لإلسكان واملوئل مبوجب القانون رقم       أُ  -١٦٤
  .)٤٩(من اجمللس الوطين لإلسكان سابقاً ؤولة عن سياسة اإلسكان بدالًاهليئة املس
 ٣٦٣٧/٠٩ الصندوق الوطين لإلسكان الذي أنشئ مبوجب القـانون رقـم         وفر  وي  -١٦٥
 مليـار   ٣٠لربامج اإلسكان االجتماعي من خالل إعانة مباشرة لإلسكان تصل إىل           اً  سنوي  متويالً

هت دعـوة   جِّ، وُ ٢٠١٠ويف عام   . من الناتج احمللي اإلمجايل    يف املائة    ٠,١ما يعادل   أي  ،  غواراين
  . اإلسكان شخص طلبات للحصول على إعانات٧ ٠٠٠م عامة لتقدمي طلبات وقدَّ

. ، أُجري تقدير للعجز يف املساكن كجزء من سياسـة اإلسـكان           ٢٠٠٩ويف عام     -١٦٦
حان بإجراء تقدير   اللذين يسم ،  ٢٠٠٢و١٩٩٢واستند التقدير إىل بيانات تعود إىل تعدادي        

  .مقاطعةوحمافظة وكل منطقة يف لعجز الفعلي نوعاً وكماًّ تقرييب ل
 .ُووفق على برنامج حتسني أوضاع اجملتمع، الذي يرمي إىل بناء مساكن اجتماعية           و  -١٦٧

 ٤٦٠-وحـدة    ٤٩٥: اهلدف(نياندي روغارا   : املشاريع التالية وتنفذ يف إطار هذا الربنامج      
؛ )ة وحـد  ٨٠ت  يّدُش(وكوبانيادوس  ؛  ) وحدة ٢٠١: اهلدف(يا ريندا   ؛ ونياندي ف  )جاهزة

املنـسقية  مـشروع    و ؛) وحدة ٢٥٢شيدت   ("تلبية احتياجات السكان األصليني   برنامج  "و
 وحـدات   ٨٠٥ما جمموعـه    ُبين  وقد  ).  وحدة ٧١٢: اهلدف(التنفيذية لإلصالح الزراعي    

مشروع روغا للـسوق املـشتركة       يف املائة من الرقم املستهدف، يف إطار         ٧٠سكنية، أي   
فائـدة  ل) ٢٠٠٧ - لسوق املشتركة للمخروط اجلنـويب    امشروع بيت   (للمخروط اجلنويب   
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يف املـدار   ويف املدن احلدودية     يف مستوطنات    املستضعفة من سكان املناطق احلضرية    فئات  لا
  . احلضري ألسونثيون

 املتبادلة، الـذي    ةلى املساعد ربنامج تعاونيات اإلسكان القائم ع     مرتالً ل  ١٣٤أُتيح  و  -١٦٨
  .  املنتظمني يف تعاونياتذين ال مأوى هلمالسكان الاإلدارة الذاتية لدى  اتيعتمد على قدر

على اً  واألمانة الوطنية لإلسكان واملوئل حالي"كيان ياسرييتا الثنائي القومية"ويعكف    -١٦٩
.  دوالرا٧١١ً ٣٤٠درها ، بقيمة إمجالية ق) وحدة٢ ٠٠٠: اهلدف( وحدة سكنية   ٢٤٨بناء  

 الذي يغطي نفقات بنـاء      ،برنامج االئتمان العقاري  :  مها وهناك برناجمان آخران قيد التنفيذ    
 وبرنامج املساكن املنخفـضة الكلفـة       ، قرضاً ٢٦٤وتوسيع وإصالح املساكن والذي منح      

  . وحدة سكنية٣٤٨ الذي بنيت يف إطاره ،املخصصة للطبقة الوسطى
ة الوطنية لإلسكان واملوئل، زاد عدد الوحدات السكنية اليت قدمتـها           وبفضل األمان   -١٧٠

  . يف املائة مقارنةً بعدد ما بين يف السنوات السابقة٥٠٠ألصلية بنحو االدولة إىل اجملتمعات 
كن القائم علـى املـساعدات      اساملبناء  ة العمل االجتماعي برنامج     ـونفذت أمان   -١٧١
، ٢٠٠٩ ويف عام .  مدقعاً سكن الئق لألسر الفقرية والفقرية فقراً      من أجل توفري     ٢٠٠٤ - املتبادلة

 ٨ ٠٧٥ وحدة سكنية لفائـدة      ١ ٦١٨وبنيت  اً   دوالر ١٣ ٨٤٩ ٢٦٦اسُتثمر مبلغ قدره    
  .مباشراًاً مستفيد
ن اسكإعانة لإل  ١٠ ٠٠٠وتبذل الدولة كل ما يف وسعها لتلبية الطلب الفعلي على             -١٧٢

  .٢٠١٠عام يف 
Notes 

 1 DGEEC, Censo Nacional de Población y Viviendas 2002. 
 2 DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares 2009. 
 3 La CN recoge los derechos, deberes y garantías relativos a: la vida, ambiente, libertad, igualdad, 

familia, pueblos indígenas, salud, educación y cultura, trabajo, derechos económicos, reforma agraria 
y derechos y deberes políticos. 

 4 Los objetivos específicos de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo son: elaborar el Plan 
Nacional de Derechos Humanos; elaborar un Informe Anual de carácter general por capítulos 
temáticos de los Derechos Humanos en el Paraguay, a partir de los informes específicos de las 
instituciones que conforman la Red; promover la cultura del respeto y la práctica de los Derechos 
Humanos; velar por la vigencia y aplicación de los Tratados y Convenios internacionales de Derechos 
Humanos, adecuando el accionar del Estado paraguayo a las exigencias del ordenamiento 
internacional; colaborar en los procesos de elaboración de informes para los organismos regionales e 
internacionales de Derechos Humanos; conformar un observatorio permanente de Derechos 
Humanos; formular e impulsar proyectos de ley de adecuación normativa a partir de los instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado paraguayo; articular acciones con los gobiernos 
departamentales y locales, a fin de promover la vigencia de los Derechos Humanos. 

  En cuanto a la Atención a la población indígena, cabe destacar la creación de la Dirección General de 
Educación Escolar Indígena y el fortalecimiento de la Dirección General de Atención a grupos 
Vulnerables en el Ministerio de Salud. En un marco más general, se ha creado el Programa Nacional 
para Pueblos Indígenas. 

 5 Instituciones que integran la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo: 
- Ministerio de Justicia y Trabajo 
- Ministerio de Relaciones Exteriores 
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
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- Ministerio de Defensa 
- Ministerio del Interior 
- Ministerio de Industria y Comercio 
- Ministerio de Agricultura y Ganadería 
- Ministerio de Hacienda 
- Ministerio de Educación y Cultura 
- Viceministerio de la Juventud 
- Secretaria de la Mujer 
- Secretaría de Información y Comunicación  
- Secretaria Nacional de Antidrogas 
- Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
- Secretaria de la Función Pública 
- Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales 
- Secretaría de Acción Social 
- Secretaría Nacional de Deportes 
- Secretaría de Emergencia Nacional 
- Procuraduría General de la República 
- Instituto Paraguayo del Indígena 
- Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. 

 6 La DDH cuenta con funciones de: monitoreo, información, investigación, análisis y difusión. 
 7 La Dirección de Derechos Humanos se encuentra dentro del presupuesto de la CSJ. 
 8 Es nombrado por mayoría de 2/3 de la Cámara de Diputados de una terna propuesta por la Cámara de 

Senadores y dura 5 años en sus funciones. 
 9 La CVJ fue presidida por el MRREE e integrada por: un representante del PL, cuatro personas 

propuestas por las Comisiones de Víctimas de la Dictadura y tres personas propuestas por 
organizaciones de la sociedad civil que relacionadas con la Memoria Histórica y la instauración de 
esa Comisión. 

 10 En caso de ordenarse la prisión preventiva, el juez podrá ordenar un informe pericial sobre las 
condiciones de vida del procesado en prisión que considere las características culturales del imputado 
y, en su caso, formule las recomendaciones tendientes a evitar la alienación cultural. El juez antes de 
resolver cualquier cuestión esencial deberá oír el parecer de un perito.  

 11 El tribunal militar se ubica en una función administrativa y no jurisdiccional, siendo nombrados y 
removidos los jueces por decretos.  

 12 Con acciones de: mejoramiento al acceso a la información del ciudadano/a a través de la renovación 
de su página Web y habilitación del número gratuito INFO-JUSTICIA.  

 13 Resolución No. 531/09. 
 14 Academia Nacional de Policía, Colegio de Policía, Escuela de Administración y Asesoramiento 

Policial.  
 15 Desde el año 2009.  
 16 Dichas dependencias cuentan con una estructura orgánica, funcional y procesos definidos, ajustados a 

los requerimientos del debido proceso, los principios de celeridad y eficiencia.  
 17 Por Resolución No. 176/10 la PN.  
 18 El mismo fue debidamente notificado a las instancias internacionales en atención a lo prescripto en 

instrumentos ratificados por el Paraguay.  
 19 Libertad de manifestación, la privación de libertad por decreto presidencial, entre otros.  
 20 A dicho efecto se realizó una alianza estratégica con la Defensoría del Pueblo, quien colaboró con las 

Oficinas establecidas en las ciudades capitales de los Departamentos de Amambay y Concepción.  
 21 La información incluye también a Agentes Militares.  
 22 En una penitenciaria se cuenta con la oportunidad de cursar a distancia la carrera de derecho.  
 23 Se intercambio buenas prácticas con el Servicio Penitenciario Federal Argentino, mediante la 

capacitación del personal destinado a trabajar con las madres y sus hijos, con cooperación de 
COMJIB (Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos).  

 24 En la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo y en el Centro Educativo de Villarrica.  
 25 Este fortalecimiento, impulsado por el firme compromiso del Gobierno Nacional con el mejoramiento 

de las condiciones en las que se encuentran los pueblos indígenas, se visualiza claramente en el 
Presupuesto de esa Institución para el Ejercicio Fiscal 2011, se ha triplicado el Presupuesto en 
relación a los años anteriores.  
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 26 Entre 2006–2007 se realizaron seminarios a fin de facilitar a las mujeres un espacio de debate e 
intercambio de experiencias, que contribuya a impulsar la participación igualitaria, desarrollando 
las capacidades y liderazgo de las mujeres, capacitando a 1000 lideresas políticas.  

 27 Se proyecta su de extensión a todos los departamentos del país brindando servicio especializado en 
coordinación con los demás actores.  

 28 Otros avances legislativos fueron la promulgación de las siguientes normativas: Ley Nº 1938/02 
Sobre asilo infantil; Ley Nº 2169/03 Que establece la mayoría de edad; Ley Nº 3156/06 Que 
modifica la Ley Nº 1266/97 que facilita el registro de niños y niñas que no tienen certificado de 
nacimiento; Ley Nº 3360/07 Que deroga el Art. 10 y modifica el Art. 5 de la Ley Nº 569/75 del 
Servicio Militar Obligatorio y la Ley Nº 3929/09 Que modifica el procedimiento para la prestación 
de alimentos.  

 29 Cuenta con profesionales en las áreas de derecho, psicología y asistencia social, que brindan a los 
Juzgados de niñez y adolescencia; dictámenes, diagnósticos y evaluaciones multidisciplinarios.  

 30 Dicha Dirección depende del MI y forma parte del Comité Interinstitucional de Población. 
 31 La misma trabaja en coordinación con los Consulados y Embajadas del país, dependientes del 

MRREE. 
 32 Liberación arancelaria para la introducción al país de enseres personales, elementos de trabajo y 

vehículo utilitario. 
 33 El MEC y la Secretaria de la Función Pública (SFP) publicaron 500 ejemplares del Manual y 

Diccionario de lengua de señas y libros hablados: materiales adaptados en braille y gráficos en relieve 
incluidos al sistema educativo nacional, para 150 personas. 

 34 En relación al total del presupuesto de salud del 2009. 
 35 La política deberá tener un especial énfasis a la accesibilidad y basarse en los principios de la CRPD. 
 36 Resolución Nº 96/08. 
 37 PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2008. 
 38 Se impulsó la formulación de la propuesta de la Política Pública para el Desarrollo Social Paraguay 

para Todos y Todas 2010–2020 que se encuentra en proceso de consulta. La misma buscará articular 
iniciativas y recursos para atender demandas de la población en el ejercicio y goce de los derechos. 

 39 Ejecutado por la SAS desde el 2005. 
 40 Ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 41 Personas que Viven con el Virus del SIDA. 
 42 DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares 2008. 
 43 En concordancia con ella, se incluye el derecho al agua en todos los proyectos ejecutados por la 

SENAVITAT. 
 44 Índice de Priorización Geográfica (IPG). 
 45 Por Decreto Nº 50/08. 
 46 La comunidad se encuentra establecida en el departamento de Amambay. 
 47 Informe Presidencial, Periodo 2009–2010. 
 48 Entre ellas: Ley N° 3856/09 De Reconocimiento del Tiempo de Servicios entre Cajas del Sistema 

Previsional Paraguayo y Ley N° 3990/10 Que Incorpora al Seguro Integral de Salud y Jubilaciones 
a los Docentes Privados, beneficiando a 15000 docentes. 

 49 Por Resolución Nº1622/09 se crea la Unidad Técnica de Gestión Socio Ambiental, encargada de 
promover el desarrollo sustentable del Hábitat. 

    
 


