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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الرابعة والعشرون
    2016كانون الثاين/يناير   18-29

تجميععل للمعلومععاد ه دتععي مفومععية احمععا المتةععدة السععامية لةقععوق اإلنسععان   
 5والفقعرة  5/1مجلس حقعوق اإلنسعان  )ب( من مرفق قرار15وفقاً للفقرة 

 16/21من مرفق قرار المجلس 
  

 باراغواي  
 

يف  مبـا هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـداتو إلاراـرا ات اةا ـ و 
تقـــارير م ـــو  األمـــم املتحـــدة ال ـــام   إليف ذلـــمل املات ـــات إلالتعليقـــات الـــواردة مـــ  الدإللـــ  املعنيـــ 

غري ذلمل م  إلثائق األمم املتحـدة الرييـ  ذات الةـل ا إلالتقريـر مقـدك يف  ـ    إليف ارن انو حلقوق
 الوثـائقمواز تقيداً باحلد األقةى لعدد ال لماتا إللاطـا  للـى الـنل ال امـ و ي راـى العـودة    

حلقـــوق  اقرتاتـــات مـــ  امل وســـي  ال ـــامي  اإل إلاهـــات ن ـــر اإل يتضـــم  التقريـــر ايـــ   را  إلال املراعيـــ ا
يــرد منهــا يف التقــارير إلال يانــات العلنيــ  الةــادرة لــ  امل وســي ا إلهــو يت  ــع هي ــ   مــا ارن ــان فــا 

ا إلقـد ذ كـرت للـى 17/119 امل ادئ التوايهي  العام  اليت التمـدها للـح تقـوق ارن ـان يف مقـرر 
يــيف يف  لــداد التقريــر حنــو منه ــ  يف توا ــ  لايــ  الــنل مرااــع املعلومــات الــواردة يف التقريــرا إلرإلل

 دإلري  االستعرا  إلالتطورات اليت تدثيف يف تلمل ال رتةا
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 المعلوماد احساسية واإلطار -هوالً  
 

 (1)نطاق االلتزاماد الدولية -هلف 

 
 (2)المعاهداد الدولية لةقوق اإلنسان -1 

 
 لليها/مل ت ق  مل يةدق  بعد االستعرا  ارارا  املتخذ احلال  اثنا  اجلول  ال ابق  

 التةـــــــــــــــــــــديق
 االنضـــماك اإل
 اةاف  اإل

االت اقيـــ  الدإلليـــ  للقضـــا  للـــى  يـــع 
 (2003ا  ال التمييز العنةري )

ــــــــــدإل  اةــــــــــا  بــــــــــاحلقوق  العهــــــــــد ال
ــــــــ   ــــــــ  إلالثقافي االقتةــــــــادي  إلاالاتمالي

(1992) 
العهــد الــدإل  اةــا  بــاحلقوق املدنيــ  

 (1992إلال ياسي  )
امللحــــق  الربإلتوكــــول االرتيــــاري الثــــاين

بالعهد الدإل  اةا  باحلقوق املدنيـ  
 (2003إلال ياسي  )

ــــ  القضــــا  للــــى  يــــع ا ــــ ال  ات اقي
 (1987التمييز سد املراة )

 (1990ات اقي  مناهض  التعذيب )
الربإلتوكـــــــــــــول االرتيـــــــــــــاري الت اقيـــــــــــــ  

 (2005مناهض  التعذيب )
 (1990ات اقي  تقوق الط   )

وق الربإلتوكول االرتياري الت اقيـ  تقـ
الط ــــــ  برتـــــــان ا ـــــــرتا  األط ـــــــال يف 

 (2002امل لح  ) املنازلات
الربإلتوكول االرتياري الت اقيـ  تقـوق 
الط ــ  برتــان بيــع األط ــال إلاســت ال 

املــواد ارباتيــ   إليف األط ــال يف ال  ــا 
(2003) 

االت اقيــ  الدإلليــ  حلمايــ  تقــوق  يــع 
العمــــــــال املهـــــــــااري  إلافـــــــــراد اســـــــــرهم 

(2008) 
 ـــــــــــخا  ذإلي ات اقيـــــــــــ  تقـــــــــــوق األ

 (2008ارلاق  )

ـــــــــــع  االت اقيـــــــــــ  الدإلليـــــــــــ  حلمايـــــــــــ   ي
األ ــــــخا  مــــــ  االرت ــــــا  الق ــــــري 

(2010) 
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 لليها/مل ت ق  مل يةدق  بعد االستعرا  ارارا  املتخذ احلال  اثنا  اجلول  ال ابق  
التح  ــــــــــات 

إل/اإل 
 ارلانات

الربإلتوكول االرتياري الت اقيـ  تقـوق 
الط ــــــ  برتـــــــان ا ـــــــرتا  األط ـــــــال يف 
املنازلــــــات امل ــــــلح  ) لــــــان  املــــــادة 

ســـــــــــن و  18(و ســـــــــــ  الت نيـــــــــــد 2)3
2006) 

  

 اـــــــــــــــــــــرا ات 
الرتـــــــــــــــــ اإل  
إلالتحقيقــــات 
إلاراـــــــرا ات 

 (3)العاال 

الربإلتوكــول االرتيــاري امللحــق بالعهــد 
الــــدإل  اةــــا  بــــاحلقوق االقتةــــادي  
ـــــــــــــ  )توقيـــــــــــــعو  ـــــــــــــ  إلالثقافي إلاالاتمالي

2009) 
امللحـــــق  األإلل الربإلتوكـــــول االرتيـــــاري

بالعهد الدإل  اةا  باحلقوق املدنيـ  
 (1995إلال ياسي  )

الت اقيـــ  األإلل الربإلتوكـــول االرتيـــاري 
ــــز  القضــــا  للــــى  يــــع ا ــــ ال التميي

 (2001)8سد املراةو املادة 
 20ات اقيــ  مناهضــ  التعــذيبو املــواد 

 (2002إل 1990) 22إل 21إل
الربإلتوكول االرتياري الت اقيـ  تقـوق 
 6األ ــــــخا  ذإلي ارلاقــــــ و املــــــادة 

(2008) 

الربإلتوكول االرتياري الت اقيـ  تقـوق 
تقدمي ال اغـات الط   املتعلق بإارا  

 (2012)توقيعو 

االت اقيـــ  الدإلليـــ  للقضـــا  للـــى  يـــع 
 14ا  ال التمييز العنةريو املادة 

الربإلتوكــول االرتيــاري امللحــق بالعهــد 
الــــدإل  اةــــا  بــــاحلقوق االقتةــــادي  
ـــــــــــــ  )توقيـــــــــــــعو  ـــــــــــــ  إلالثقافي إلاالاتمالي

2009) 
العهــد الــدإل  اةــا  بــاحلقوق املدنيــ  

 41إلال ياسي و املادة 
لربإلتوكول االرتياري الت اقيـ  تقـوق ا

الط   املتعلق بإارا  تقدمي ال اغـات 
 (2012)توقيعو 

االت اقيــ  الدإلليــ  حلمايــ  تقــوق  يــع 
العمـــــــال املهـــــــااري  إلافـــــــراد اســـــــرهمو 

 ا77إل 76املادتان 
ـــــــــــع  االت اقيـــــــــــ  الدإلليـــــــــــ  حلمايـــــــــــ   ي
األ ـــــخا  مـــــ  االرت ـــــا  الق ـــــريو 

 32إل 31املادتان 
   

 دولية رئيسية هخرى ذاد صلةصكوك  -2 
 

 مل يةدق لليها/مل ت ق   بعد االستعرا  املتخذ ارارا  احلال  اثنا  اجلول  ال ابق  
 االنضـــماك اإل التةـــديق

 اةاف  اإل
ـــــــ   ات اقيـــــــ  منـــــــع ارعـــــــ  اربـــــــادة اجلمالي

 إلاملعاق   لليها
  

ن ــاك رإلمــا األساســ  للمح مــ  اجلنائيـــ   
 الدإللي  

  

   (4)بالريموبرإلتوكول  
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 مل يةدق لليها/مل ت ق   بعد االستعرا  املتخذ ارارا  احلال  اثنا  اجلول  ال ابق  
االت اقيــــــــــ  اةا ــــــــــ  بوســــــــــع الاائــــــــــ   

 (5)إلبرإلتوكوهلا
برتان إلسـع  1954 لاك ات اقي 

األ ــــــــــخا  لــــــــــدع  اجلن ــــــــــي  
 1961 لـــاك ( إلات اقيـــ 2014)

املتعلقـــ  ف ـــ  تـــاالت انعـــداك 
 (2012اجلن ي  )

 

 12ات اقيــــــــــــــــــــات انيــــــــــــــــــــ  امل ررــــــــــــــــــــ   
إلبرإلتوكوالهتـــــــــــــا  1949 ب/اغ ـــــــــــــطح 

 (6)إلالثالث االرتياري  األإلل إلالثاين

  

االت اقيــــــــات األساســــــــي  ملن مــــــــ  العمــــــــ   
 (7)الدإللي 

  

ات اقيــــــــــــــــ  من مــــــــــــــــ  العمــــــــــــــــ  الدإلليــــــــــــــــ   
 (8)169 رقم

ـــــ   ات اقيـــــ  من مـــــ  العمـــــ  الدإللي
 (9)(2013)189 رقم

 

ات اقيــــــ  م افحــــــ  التمييــــــز يف    
 لال التعليم

   
إلالثقافيـ  إلاملقـررة اةا ـ  املعنيـ  الل ن  املعني  باحلقوق االقتةـادي  إلاالاتماليـ  تث  ك  م   -1

مب ـــال  ال قـــر املـــدقع إلتقـــوق ارن ـــان إلفريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري بـــاراغواي للـــى التةـــديق للـــى 
 ا(10)الربإلتوكول االرتياري امللحق بالعهد الدإل  اةا  باحلقوق االقتةادي  إلاالاتمالي  إلالثقافي 

 التةـديق للـى الربإلتوكــول االرتيـاري الت اقيــ  إلاإل ـى ال ريـق القطــري بـان تن ـر بــاراغواي يف -2
 ا(11)تقوق الط   املتعلق بإارا  تقدمي ال اغات

إلدلـــيف الل نـــ  املعنيـــ  قمايـــ  تقـــوق  يـــع العمـــال املهـــااري  إلافـــراد اســـرهم بـــاراغواي     -3
مـ  ااـ   املتعلق  بـاهل رة)املنقح (  1949 لعاك 97 رقمالتةديق للى ات اقي  من م  العم  الدإللي  

ـــ  )ات ـــاك ت ميليـــ (و إلات اقيـــ  إلكـــاالت  1975 لعـــاك 143 رقـــمو إلات اقيـــ  العمـــال املهـــااري  العمال
 ا(12)1997 لعاك 181 رقماالستخداك اةا   

إل ـــ عيف الل نـــ  املعنيـــ  قـــاالت االرت ـــا  الق ـــري بـــاراغواي للـــى االلـــرتا  بارتةـــا   -4
ا إلدليف الل ن  املعني  بالعمال املهااري  باراغواي (13)م  االت اقي  32إل 31الل ن  مبقتضى املادت  

م  االت اقي  الدإللي  حلماي  تقوق  يع  77إل 76     دار ارلانات املنةو  لليها يف املادت  
؛ إل ـــ عتها جلنـــ  القضـــا  للـــى التمييـــز العنةـــري للـــى   ـــدار (14)العمـــال املهـــااري  إلافـــراد اســـرهم
 ا(15)م  االت اقي  14 ارلان املنةو  لليه يف املادة
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إلاإل ــيف من مــ  األمــم املتحــدة للرتبيــ  إلالعلــم إلالثقافــ  )اليون ــ و( بترتــ يع بــاراغواي للــى  -5
 ا(16)التةديق للى ات اقي  م افح  التمييز يف لال التعليم

  
 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 

 
و الـذي 2012-4614 رقمو رت يف الل ن  املعني  ققوق ارن ان بالقانون 2013 لاك يف -6

ا ل   الل نـ  املعنيـ  قـاالت (17)اع  تعري  التعذيب إلاالرت ا  الق ري متما ياً مع املعايري الدإللي 
بالقلق ألن ل ارة "ترمان الضحي  مـ  اايـ  القـانون" ع ـ  ان ت   لـر للـى  عرت االرت ا  الق ري 

 ا(18)ان جترمي ال ع  ي تواب توفُّر لنةر القةد
إل ذ تقـــدر جلنـــ  تقـــوق الط ـــ  ات ـــاك القـــانون اجلنـــائ  الـــيت   ـــر بيـــع األط ـــال إلاســـت ال  -7

 4788/12 رقــماألط ـال يف املــواد ارباتيـ  إلاالســت ال اجلن ـ  لغط ــال ألغـرا  جتاريــ و إلالقـانون 
الت اقيــ  املتعلــق باالجتــار بال رتــرو تو ــ  مبوا مــ  الترتــريعات اجلنائيــ  اكليــ  مــع الربإلتوكــول االرتيــاري 

 ا(19)املواد ارباتي  إليف تقوق الط   برتان بيع األط ال إلاست ال األط ال يف ال  ا 
  

 اإلطار المؤسسي والبنية احساسية لةقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيا 
 

 (20)مركز مؤسساد حقوق اإلنسان الوطنية  

 
 (21)احلال  اثنا  اجلول  احلالي  اجلول  ال ابق احلال  اثنا   امل س   الوطني  حلقوق ارن ان 

 2014 لاك ل لِّق (2008ال  ) م تب ام  امل امل   
  
الربيف الل ن  املعني  بـاحلقوق االقتةـادي  إلاالاتماليـ  إلالثقافيـ  لـ  قلقهـا لعـدك تعيـ  امـ   -8

ا إلتثـــيف لـــدة (22)إللتعليـــق التمـــاد هـــذ  امل س ـــ  ســـم  ال ئـــ  الـــ  2008 لـــاك م ـــامل اديـــد منـــذ
ال ريق القطري باراغواي للى تعي  ام  م ـامل إلاحلـر  للـى ان لتثـ  هـذ  إلمعها هيئات معاهدات 

ا إلاتاطـــيف الل نـــ  املعنيـــ  قـــاالت االرت ـــا  الق ـــري للمـــاً (23)امل س ـــ  امتثـــااًل تامـــاً مل ـــادئ بـــاريح
 ا(24)ق ريمب ال  االرت ا  ال يتعلق فيماباملهاك امل ندة    ام  امل امل 

 العقوبــ  القاســي  اإل إلرتــب املقــرر اةــا  املعــا مب ــال  التعــذيب إلغــري  مــ  ســرإلب املعاملــ  -9
ا إلاإل ـــيف جلنـــ  مناهضـــ  التعـــذيب (25)املهينـــ  بـــإقرار الليـــ  الوطنيـــ  ملنـــع التعـــذيب اإل الا ن ـــاني  اإل

ا إلاإل ـــى (26)ي  إلفعاليــ بضــمان تةــول هــذ  الليـــ  للــى املــوارد الازمـــ  هلــا لتن يــذ إلاليتهـــا باســتقال
ا إلاإل ــيف الل نــ  املعنيــ  (27)ال ريــق القطــري بتعزيــز هــذ  الليــ  إلبــرامب منــع التعــذيب إلمعاق ــ  مرت  يــه

ققــوق األ ــخا  ذإلي ارلاقــ  بــان ترتــم  إلاليــ  الليــ  ار ــرا  للــى م ترتــ يات الطــب الن  ــ  
 ا(28)كوم وسيما يف س   تا  ال إلمراكز اتت از األ خا  ذإلي ارلاق  الن  ي و
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إلرت يف الل ن  املعني  ققوق ارن ان بإنرتا       تقوق ارن ان التابع  لل لط  التن يذي   -10
 ا(29)إلالزيادة املقررة يف قدرات الل ن  املرترتك  ب  امل س ات لضمان االمتثال لغت اك الدإللي 

ا إلاإل ـى (30)التو ـياتإلرت يف الل ن  املعني  قاالت االرت ا  الق ري بـإطاق ن ـاك ر ـد  -11
 ا(31)ال ريق القطري مبوا ل  تعزيز هذا الن اك لضمان استدامته

إلالربـــيف جلنـــ  تقـــوق الط ـــ  لـــ  قلقهـــا  زا  لـــدك إلســـو  إلاليـــات كـــ  مـــ  ا لـــح الـــوطا  -12
و إلامل تـب التن ـيق  حلقـوق األط ـال باألط ـال إلاملـراهق إلاألمانـ  الوطنيـ  املعنيـ  لغط ال إلاملـراهق و 

 ا(32)راهق و إللالح املقاطعات إلال لديات لرت إلن األط ال إلاملراهق إلامل
إلاإل ـيف الل نــ  املعنيـ  بــاحلقوق االقتةـادي  إلاالاتماليــ  إلالثقافيـ  بتــدليم امل س ـات العامــ   -13

 ا(33)م  اا  تعزيز احلقوق االقتةادي  إلاالاتمالي  إلالثقافي 
رلاق      نرتا   لي  م تقل  حلقوق ارن ان إلدليف الل ن  املعني  ققوق األ خا  ذإلي ا -14

ا إلرت ــيف الل نـ  املعنيـ  بــاحلقوق االقتةـادي  إلاالاتماليــ  (34)تراقـب اإلسـا  األ ــخا  ذإلي ارلاقـ 
 ا(35)إلالثقافي  بوسع رط  لم  إلطني  تتعلق ققوق األ خا  ذإلي ارلاق 

 الوطنيــــ  حلقــــوق ارن ــــان إلالربــــيف الل نــــ  املعنيــــ  ققــــوق ارن ــــان لــــ  اســــ ها ألن اةطــــ  -15
ــدِّدت رــال لمليــ   ــياغتها مبرتــارك  ا تمــع املــدين ال ا إلاإل ــيف (36)تع ــح  يــع الرتــواغ  الــيت ت 

املقررة اةا   املعنيـ  مب ـال  ال قـر املـدقع إلتقـوق ارن ـان بتضـمينها م  ـرات لقيـاي اثـر ال ياسـات 
 ا(37)العام  للى تقوق ارن ان

عـــذيب بتن يـــذ اةطـــ  الوطنيـــ  ملنـــع االســـت ال اجلن ـــ  لغط ـــال إلاإل ـــيف جلنـــ  مناهضـــ  الت -16
ا إلرت ــيف جلنــ  تقــوق الط ــ  باالســرتاتي ي  الوطنيــ  ملنــع لمــ  األط ــال (38)إلاملــراهق  إلالقضــا  لليــه

ـــذي  يعيرتـــون يف  إلالقضـــا  لليـــه إلاايـــ  العمـــال املـــراهق و إلبالربنـــامب الرتـــام  لغط ـــال إلاملـــراهق  ال
 ا(39)الرتوار 

  
 التعاون مل آلياد حقوق اإلنسان -ياً ثان 

 
 التعاون مل هيئاد المعاهداد -هلف 

 
 حالة اإلبالغ -1 

 

 هيئ  املعاهدة
املات ات اةتامي  املدرا  

 يف االستعرا  ال ابق
 رـــر تقريـــر ق ـــدِّك منـــذ 
 تال  ارباغ  رر املات ات اةتامي  االستعرا  ال ابق

جلنـــــــ  القضـــــــا  للـــــــى 
 التمييز العنةري

مـ  الرابـع تارر تقدمي التقـارير  2011 ب/اغ طح  2010 
 منــــــــــــــــــــــــــــــذ   ال ــــــــــــــــــــــــــــــادي 

 2014 لاك



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

 

GE.15-20617 7/26 

 

 هيئ  املعاهدة
املات ات اةتامي  املدرا  

 يف االستعرا  ال ابق
 رـــر تقريـــر ق ـــدِّك منـــذ 
 تال  ارباغ  رر املات ات اةتامي  االستعرا  ال ابق

الل نـــــــــــــــــــــ  املعنيـــــــــــــــــــــ  
بـــــاحلقوق االقتةـــــادي  
 إلاالاتمالي  إلالثقافي  

حيــــــــ  مولــــــــد تقــــــــدمي التقريــــــــر  2015 ذار/ماري  2011 2007ترتري  الثاين/نوفمرب 
 2020 لاك اةامح

الل نـــ  املعنيـــ  ققـــوق 
 ارن ان

حيــــــــ  مولــــــــد تقــــــــدمي التقريــــــــر  2013 ذار/ماري  2010 2005األإلل/اكتوبر ترتري  
 2017 لاك الرابع

جلنـــــــ  القضـــــــا  للـــــــى 
 يــع ا ــ ال التمييــز 

 سد املراة

ترتــــــــــــــري  األإلل/اكتــــــــــــــوبر  2015و 2010 2005كانون الثاين/يناير 
2011 

 مل ي ن ر بعد يف التقرير ال ابع

ــــــــــــــــــــ  مناهضــــــــــــــــــــ   جلن
 التعذيب

ـــــــــــــــاين/نوفمرب  2010 2000ايار/مايو  ترتـــــــــــــــري  الث
2011 

حيــــــــ  مولــــــــد تقــــــــدمي التقريــــــــر 
 2015 لاك ال ابع

)التقــــــــــــــــــــــــارير  2010 2010كانون الثاين/يناير  جلن  تقوق الط  
األإلليــــــــــــــــــ  املتعلقـــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالربإلتوكول  ب
االرتيــــــــاري الت اقيــــــــ  
تقـــوق الط ـــ  برتـــان 
ا ـــــــرتا  األط ـــــــال يف 
املنازلـــــــــات امل ـــــــــلح  
إلالربإلتوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 
االرتيــــــــاري الت اقيــــــــ  

الط ـــ  برتـــان تقـــوق 
ــــــــــــــــــــــع األط ــــــــــــــــــــــال  بي
إلاســــــــت ال األط ــــــــال 

املـــــــــواد  إليف يف ال  ـــــــــا 
 ارباتي ( 

ترتــــــــــــــري  األإلل/اكتــــــــــــــوبر 
)التقــــــارير األإلليــــــ   2013

املتعلقــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــالربإلتوكول 
االرتياري الت اقي  تقوق 
الط ـــــــــ  برتـــــــــان ا ـــــــــرتا  
األط ـــــــــــال يف املنازلـــــــــــات 
امل ـــــــــــــــلح  إلالربإلتوكـــــــــــــــول 
االرتياري الت اقي  تقوق 

األط ـال  الط   برتان بيع
إلاســــــــــت ال األط ــــــــــال يف 

 املواد ارباتي ( إليف ال  ا 

حيـــــــ  مولـــــــد تقـــــــدمي التقـــــــارير 
ـــــــــــــــــــــــــــع    ال ـــــــــــــــــــــــــــادي  الراب

 2017 لاك

الل نـــ  املعنيـــ  قمايـــ  
تقـــوق  يـــع العمـــال 
ــــــــــــــراد  املهــــــــــــــااري  إلاف

 اسرهم

 حي  مولد تقدمي التقرير الثـاين 2012ني ان/ابري   2011 
 2017 لاك

الل نـــ  املعنيـــ  ققـــوق 
األ ـــــــــــــــــــــــخا  ذإلي 

 ارلاق 

ـــــري   2013ني ان/ابري   2010  حيـــــ  مولـــــد تقـــــدمي التقري
 2018 لاك الثاين إلالثالث

الل ن  املعني  قـاالت 
 االرت ا  الق ري

 حي  مولد تقدمي التقرير الثـاين 2014ايلول/س تمرب  2013 
 2020 لاك
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 المعاهدادالردود  لى طلباد المتابعة المةددة المقدمة من هيئاد  -2 
 
 املات ات اةتامي 

 تاريخ التقدمي املوسو  مولد التقدمي هيئ  املعاهدة
ــــــــــز      جلنــــــــــ  القضــــــــــا  للــــــــــى التميي

 العنةري
 ؛الترتـــــريعات املتعلقـــــ  بـــــالتمييز العنةـــــري 2012

 (40)لتمعات الرتعوب األ لي 
 

التحقيــــق يف انتهاكــــات تقــــوق ارن ــــان  2014 الل ن  املعني  ققوق ارن ان
الــيت إلثقتهــا جلنــ  احلقيقــ  إلالعدالــ ؛ إلجلــان 

 17مراق ـــــ  األتيـــــا ؛ إلالتحقيـــــق يف إلفـــــاة 
  ورإلغــواي خةـاً اثنــا  اقتحــاك الرتــرط  ل

 (41)2012 لاك

؛ ط ل ـــــــــــــــيف معلومـــــــــــــــات (42)2014
؛ ق ــــــــــدميف املعلومــــــــــات (43) ســــــــــافي 

 (44)2015 ارسافي  يف

الل نـــــــ  املعنيـــــــ  بالقضـــــــا  للـــــــى 
 التمييز سد املراة

االجتــــــار إلاالســــــت ال يف ال  ــــــا ؛ الن ــــــا   2013
 (45)إلالةح 

؛ ط ل ـــــــــــــــيف معلومـــــــــــــــات (46)2013
 (47) سافي 

الضــــــــــــــمانات القانونيــــــــــــــ  للمحت ــــــــــــــزي ؛  2012 جلن  مناهض  التعذيب
التحقيـــــق يف المـــــال التعـــــذيب إلماتقـــــ  

 (48)مرت  يها؛ االجتار باأل خا 

2013(49) 

الل ن  املعنيـ  ققـوق األ ـخا  
 ذإلي ارلاق 

اســـــت ال األ ـــــخا  ذإلي ارلاقـــــ  مـــــ   2014
اانــب لةـــابات  اراميــ ؛ األط ـــال ذإلإل 
ارلاقــــ  امل ــــ لون يف املــــداري؛ احلــــق يف 

 (50)التةوييف

2014(51) 

الل نـــ  املعنيـــ  قـــاالت االرت ـــا  
 الق ري

ــــــــــ  حلقــــــــــوق ارن ــــــــــان؛  2015 امل س ــــــــــ  الوطني
التوا ـــــ  مـــــع األ ـــــخا  اكـــــرإلم  مـــــ  

 (52)تريتهم؛ اجلرب إلالتعوي 

 

   
 الرا   

 
 احلال  لدد الرا  هيئ  املعاهدة

 (55)ا طلب املزيد م  املعلومات(54)احلوار م تمر (53)3 الل ن  املعني  ققوق ارن ان   
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 الزيارات القطري  إل/اإل التحقيقات اليت اارهتا هيئات املعاهدات  
 

 املوسو  التاريخ هيئ  املعاهدة

(57)2009 لاك زيارة ملتابع  التو يات الةادرة (56)2010 ملنع التعذيبالل ن  ال رلي     
سـيما التو ـيات املتعلقـ   ال ،

الوطنيـــــ  إلإلســــع األ ــــخا  اكـــــرإلم  مــــ  تــــريتهم يف ســـــ   بآليــــ  الوقايــــ  
 (58)تاكوم و إلخمافر الرترط 

  
لتمعـــات و نقلـــيف جلنـــ  القضـــا  للـــى التمييـــز العنةـــري قلقهـــا للـــى اإلســـا  2010 لـــاك يف -17

الرتعوب األ لي  يف منطق  ترتاكو    باراغواي يف رسالت  يف  طـار  اـرا  ارنـذار امل  ـر إل اـرا ات 
 ا(59)العم  العاا 

  
 (60)التعاون مل اإلجراءاد الخاصة -باء 

 
 احلال  الراهن  احلال  اثنا  اجلول  ال ابق  

 نعم نعم دلوة دائم    

 (؛2004األط ال )بيع  الزيارات اليت ارت
 (؛2006التعذيب )
 (2009التعليم )

 تري  الدي 
 ال قر املدقع

 الرتعوب األ لي 
 الةح 

الزيــــــارات املوافــــــق لليهــــــا مـــــــ  
 تيث امل دا

 استقال القضاة إلاكام 
 تري  الدي 

 استقال القضاة إلاكام 
 األ خا  ذإلإل ارلاق 

 الرق

  تقوق ارن ان املدافعون ل  الزيارات اليت ط لب  اراؤها

الـــــردإلد للـــــى رســـــائ  االدلـــــا  
 إلالندا ات العاال 

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

(61)بالتعذيبمب ال  املعا املقرر اةا   تقارير إلبعثات املتابع  
 

   
 اإلنسان التعاون مل مفومية احما المتةدة السامية لةقوق -جيا 

 
ا إلفــــد لقــــب طلــــب بــــاراغواي  نرتــــا  م تــــب قطــــري للم وســــي  ال ــــامي  حلقــــوق ارن ــــانو  -18

ا إلي ــالد امل ترتــار يف بنــا  قــدرات ال ـــلطات 2010 لــاك م ترتــارحل حلقــوق ارن ــان    بــاراغواي
 ا(62)الوطني  إلمن مات ا تمع املدين إلال ريق القطري
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ا إلقــدميف بــاراغواي (63)2011 لــاك ارن ــان ال لــد يف إلزارت نائ ــ  امل وســ  ال ــامي  حلقــوق -19
 ا(64)2014 لاك م امه  مالي     امل وسي 

   
تنفيععععل االلتزامععععاد الدوليععععة المتعلقععععة بةقععععوق اإلنسععععان  مععععل مرا ععععاة القععععانون  -ثالثاً  

 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
 

 المساواة و دم التمييز -هلف 
 
"التمييـز العنةـري" يف   مييـز العنةـري لـدك إلاـود اي تعريـ  لالت يف جلن  القضا  للى الت -20

ي عـــرل  للـــى انـــه فعـــ   ارامـــ  ال قـــوان  ال لـــدو إلان التمييـــز العنةـــري
بالتو ـــيات  يتعلـــق فيمـــاا إل (65)

إلجلنـــ  القضـــا  للـــى  (66)ال ريـــق القطـــريكـــ  مـــ  الةـــادرة لـــ  االســـتعرا  الـــدإلري الرتـــام و اإل ـــى  
و إلاملقــررة اةا ــ  (68)املعنيــ  بــاحلقوق االقتةــادي  إلاالاتماليــ  إلالثقافيــ  و إلالل نــ (67)التمييــز العنةــري

و (70)و إلاملقـررة اةا ـ  املعنيـ  ققـوق الرتـعوب األ ـلي (69)املعني  مب ال  ال قر املدقع إلتقـوق ارن ـان
تــع بالتمــاد قــانون مل افحــ   يــع ا ــ ال التمييــزا إلا ــار املقــرر اةــا  املعــا قــق كــ   ن ــان يف التم

باللى م تو  مم   م  الةح  ال دني  إلالعقلي     التمييـز املمـاري سـد املثليـات إلاملثليـ  إلمزدإلاـ  
 ا(71)املي  اجلن   إلم ايري اهلوي  اجلن اني 

إلالربيف الل ن  املعني  ققوق ارن ان ل  قلقهـا  زا  اسـتمرار القوالـب النمطيـ  املتعلقـ  بـدإلر  -21
املعنيـــ  بالقضـــا  للـــى التمييـــز ســـد املـــراة لـــ  قلقهـــا  زا  املواقـــ  التقليديـــ   ا إلالربـــيف الل نـــ (72)املـــراة

 التمييزي  إل زا  التاثري ال ليب ل ع  املعتقدات الديني  إلاألمناط الثقافي  اليت تعيق النهو  ققوق املراةو
بينهــا  ا إلاإل ــيف هــذ  الل نــ  بــاراغواي رملــ  امــور(73)ســيما الةــح  إلاحلقــوق اجلن ــي  إلار ابيــ  ال

إلتن يـذ سياسـات  (74)موا م  ترتريعاهتا اكلي  مـع ات اقيـ  القضـا  للـى  يـع ا ـ ال التمييـز سـد املـراة
 ا (75)حمددة للنهو  ققوق املراة

إلاإل ـــيف الل نـــ  املعنيـــ  ققـــوق ارن ـــان بالقضـــا  للـــى التمييـــز إلســـمان الت ـــام  إلاتـــرتاك  -22
 ـــال  ال قـــر املــدقع إلتقـــوق ارن ــان ان للـــى بـــاراغواي ان ا إلتـــر  املقــررة اةا ـــ  املعنيــ  مب(76)التنــو 

 ا(77)تنطوي سياساهتا للى اي لييز قائم للى املي  اجلن   إلاهلوي  اجلن اني  اال  ر  للى
  

 واحمان  لى شخصيحق الفرد في الةياة والةرية  -باء 
 
األتيـــا  يف كـــ  مـــ   الربـــيف الل نـــ  املعنيـــ  ققـــوق ارن ـــان لـــ  قلقهـــا مـــ  ان جلـــان مراق ـــ   -23

كاغوازإل إلكانينديو إلسان بيدرإل كانيف سالعً  يف  ل  امـور بينهـا اـرائم قتـ و إلالمـال تعـذيب إلسـو  
معامل ا إلين    ان  اكم باراغواي الضـا  هـذ  الل ـان املتـورط  للـى  يـع األلمـال اراراميـ  الـيت 

ي زلم الـم م ـ إللون لنهـا
لـ  انتهاكـات حلقـوق ارن ـان إلردت ا إلقـال ال ريـق القطـري  ن تقـارير (78)

لقـــب نرتــــر قــــوة مرتــــرتك  مــــ  القــــوات امل ـــلح  إلالرتــــرط  الوطنيــــ  إلاألمانــــ  العامــــ  الوطنيــــ  مل افحــــ  
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لـا  املخدراتا إلقاليف اللي  الوطني  ملنع التعذيب يف تقريرها اةا  ل  لمليات هذ  القوة املرتـرتك  
 ا(79)الستخداك القوة إلاأل ول الواا   انته يف املعايري الدنيا

و ارســليف لــدة  اــرا ات را ــ  رســالً  تتعلــق بعــدك بــذل ت ومــ  بــاراغواي 2015 لــاك إليف -24
العناي  الواا   م  اا  منع االلتدا  اجلن   للى ط ل  تام  يف العا رة م  لمرها إللتـوفري احلمايـ  

  إلالعقليــ ا إلقــدميف ت ومــ  بــاراغواي يف ردهــا إلالعــاا اللــذي  يضــمنان هلــذ  ال تــاة ســامتها ال دنيــ
ا إلا ار املقرر اةـا  املعـا بـاحلق يف (80)معلومات م ةل  إلدليف الليات    دراس  هذ  احلال  اإلالً 

  للـــى هيـــرغم ممـــا يـــوفر احلمايـــ  لل تيـــات الةـــ ريات ال الةـــح     ان الن ـــاك القـــانوين إلال ياســـاي
 ا(81) رية إل ثار  الطويل  األا  للى  حته  ال دني  إلالعقلي االستمرار يف احلم  رغم خماطر  ال 

إلالربــيف جلنــ  مناهضــ  التعــذيب لــ  قلقهــا  زا  ادلــا ات ت يــد بتعــر  األ ــخا  اكــرإلم   -25
ا إلالربـــيف الل نــ  املعنيــ  ققـــوق ارن ــان لــ  اســـ ها ألن (82)مــ  تــريتهم للتعـــذيب إل ســا ة املعاملــ 

ا إلاإل ـيف جلنـ  مناهضـ  (83)يب ادت     دانـ  اجلنـاة إلاـرب الضـحايا قيقات قليلـ  يف تـاالت التعـذ
و إلتعـــوي  القائمـــ  التعـــذيب بإنرتـــا   اـــرا  م ـــتق  لتقـــدمي الرتـــ اإل و إلتعزيـــز  ليـــات مراق ـــ  الرتـــرط 

 ا(84)الضحايا
إلالربــيف جلنــ  مناهضــ  التعــذيب لــ  قلقهــا ألن ال ثــري مــ  تقــوق األ ــخا  اكــرإلم  مــ   -26

ـرتكو إلألن   ـدار األت ـاك برتـان التماسـات املثـول امـاك القضـا  قـد  مل القةـروتريتهمو مبـ  فـيهم    
ا إلا ـارت الل نـ  (85)عتث  لقوالـد ت ـ ي  اكت ـزي  ك  بلدة اليوماًو إلان خمافر  رط    30ي ت رق 

ال رلي  ملناهض  التعذيب    تقارير ل  استمرار انتها  الضمانات اليت ت    لدك التعر  للتعذيب 
ا (87)ا إلالربيف ل  اس ها  زا  ن اك ت ـ ي  اكت ـزي  غـري املرسـ (86)غري  م  سرإلب سو  املعامل إل 

إلالـــــرب املقـــــرر اةـــــا  املعـــــا مب ـــــال  التعـــــذيب لـــــ  قلقـــــه  زا  لـــــدك اتـــــرتاك الضـــــمانات ارارائيـــــ  
 ا(88)لغ خا  اكرإلم  م  تريتهم

يلـــ   ات ـــا  نطـــاق االتت ـــاز ال ـــابق  مـــا إلالربـــيف جلنـــ  مناهضـــ  التعـــذيب لـــ  قلقهـــا  زا  -27
ســيما اتت ــاز األط ــال الــذي  تــرتاإل  المــارهم بــ  ال ادســ  لرتــرة إلالثامنــ  لرتــرةو  ال للمحاكمــ و

؛ إلاتت ــاز األ ــخا  ل ــرتات طويلــ  (89)إلالترتــريعات الــيت تقيــد اســتخداك بــدائ  احلــ ح االتتيــاط 
ا إلطال ـيف الل نـ  (91)احلـ ح االتتيـاط  مـدةا إلاإل ـيف بتعزيـز الرقابـ  القضـائي  للـى (90)لد  الرتـرط 

ال رليــ  ملناهضــ  التعــذيب بــاراغواي بوقــ  ممارســ  االتت ــاز مبحت ــزي  يف زنزانــات الرتــرط  ل ــرتات 
 ا(92)طويل 
ا (93)إلالربــــيف الل نــــ  املعنيــــ  ققــــوق ارن ــــان لــــ  قلقهــــا  زا  ارت ــــا  م ــــتويات االكت ــــاز -28

ا  ال ـرإل  يف ق ـم األمـرا  العقليـ  يف سـ   تـاكوم وو إلالربيف جلن  مناهض  التعذيب ل  قلقها  ز 
إلالل و  التع       احلـ ح االن ـرادي كرتـ   مـ  ا ـ ال العقوبـ  إلمـزالم التمييـز سـد فئـ  املثليـات 

ا إلاإل ــيف رعــ   ــرإل  (94)إلاملثليــ  إلمزدإلاــ  امليــ  اجلن ــ  إلم ــايري اهلويــ  اجلن ــاني  يف ال ــ ون
ا إلاإل ــيف الل نــ  ال رليــ  ف ــ  ال ــم املــرتاكم مــ  القضــايا (95)إلليــ االتت ــاز مت قــً  مــع املعــايري الد
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ا إلاإل ـيف الل نــ  ال رليـ  قــ  مرتــ ل  (97)ا إلرات ان ســ   تـاكوم و الــوطا ين  ـ   ق الــه(96)اجلنائيـ 
ا إلا ـار ال ريـق القطـري    ان (98)ال    إللدك  ديد لنابر هلـمارإلق  األ خا  الذي  يعيرتون يف 

م  مــ  تــريتهم مواــودإلن يف لرتــر م س ــات بينهــا م س ــتان تضــمان    اــان هم املــراهق  اكــرإل 
 ا(99)س نا  بال  

ســيما  ال إلاإل ــيف جلنــ  مناهضــ  التعــذيب مبنــع  يــع ا ــ ال العنــ  ســد الن ــا  إلال تيــاتو -29
  االلتدا  اجلن   إلالعن  املنـز  إلالمـال القتـ  العنيـ  للن ـا و ب ـ   منهـا التمـاد قـانون ملنـع العنـ

ا إلاإل ـــيف الل نـــ  املعنيـــ  ققـــوق ارن ـــان بـــان تضـــم  (100)ســـد الن ـــا  إلمعاق ـــ  مرت  يـــه إلاستئةـــاله
 ا(101)باراغواي التحقيق يف   اإل  العن  اجلن   إلاجلن اين إلارب الضحايا

إلذكــر املقــرر اةــا  املعــا بالةــح  ان العنــ  ســد األط ــال مــ  التحــديات القائمــ ا إلا ــار  -30
يف ذلـــمل العنـــ  املنـــز و للـــى نطـــاق  مبـــا ا  اجلن ـــ  إلغـــري  مـــ  ا ـــ ال العنـــ و   انترتـــار االلتـــد

 ا(102)إلاسع
إلاإل يف جلن  مناهض  التعذيب باحل ر الةري  لتوقيع العقاب ال دين للى األط ـال يف  يـع  -31

 ا(103)األإلساط
االجتــار  إلتثــيف الل نــ  املعنيــ  بالقضــا  للــى التمييــز ســد املــراة بــاراغواي للــى معاجلــ  م ــال  -32

ا إلقالــيف الل نــ  ن  ــها إلالل نــ  املعنيــ  ققــوق ارن ــان (104)بالن ــا  إلال تيــات إلاســت اهل  يف ال  ــا 
ترتعران بالقلق  زا  ت ـاقم ت ـم  ـاهرة االجتـارو ألن بـاراغواي باتـيف مةـدراً إلمقةـداً تزاالن  ال  لما

ان بــان تضــع بــاراغواي تــداً لاجتــار ا إلاإل ــيف الل نــ  املعنيــ  ققــوق ارن ــ(105)إلمعــرباً إلممــراً لاجتــار
ا إلاإل ــيف جلنــ  مناهضــ  (106)ســيما االجتــار ألغــرا  االســت ال اجلن ــ  إللمــ  األط ــال ال بال رتــرو

التعذيب بـالتحقيق يف  يـع مـزالم االجتـارو إلماتقـ  اجلنـاة إلإلسـع بـرامب مل ـالدة الضـحايا إلسـمان 
 ا(107)تعافيهم إل لادة  دمااهم

الط ــ  لــ  قلقهــا  زا  املمارســات املق ولــ  يف ثقافــ  ال لــد إلالــيت تنطــوي إلالربــيف جلنــ  تقــوق  -33
و إل زا  لــدك  دراا ال ــيات  اجلن ــي و للــى حنــو  ــري و  (108)للــى   ــرا  ال تيــات يف املــواد ارباتيــ 
 ا(109)ك ع  انائ  يف الترتريعات اجلنائي 

"اسـتخداك األط ـال يف املنـازل" إلالربيف الل ن  املعني  ققـوق ارن ـان لـ  قلقهـا  زا  ممارسـ   -34
إلاليت ي عهد الط   مبوا ها    لائل  غري   ل  اسـرته ل ـ  يقـوك بالمـال منزليـ 
ا إلاإل ـيف الل نـ  (110)

؛ (111)املعنيــــ  بالقضــــا  للــــى التمييــــز ســــد املــــراة باستئةــــال  ــــاهرة لمــــ  األط ــــال ا ــــاين يف املنــــازل
ــــــ  تقــــــوق الط ــــــ  بت ــــــرمي ممارســــــ  "اســــــتخداك ــــــازل" إلالت ارهــــــا بيعــــــاً  إلاإل ــــــيف جلن األط ــــــال يف املن

ا إلتثــيف الل نــ  املعنيــ  بــاحلقوق االقتةــادي  إلاالاتماليــ  إلالثقافيــ  الدإللــ  الطــر  للــى (112)لغط ــال
 ا(113)األط اللعم  تعزيز م افحتها 
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 في ذلك اإلفالد من العقاب  وسيادة القانون بما إقامة العدل  -جيا 
 
قوق ارن ان ل  قلقهـا  زا  مـزالم تـدإلل خمال ـات يف لمـ  النيابـ  الربيف الل ن  املعني  ق -35

ا إلقاليف  ن للـى بـارغواي ان  قـق 2012 لاك العام  إلالقضا  إلقوات األم  لد  اقتحاك كورإلغواي
تــزال  ال ا إلافــاد ال ريــق القطــري بــان تلــمل القضــي (114)يف الوفيــات الــيت تــدثيف رــال ذلــمل االقتحــاك

 ا(115)تنت ر قراراً قضائياً 
ــــ  ققــــوق ارن ــــان لــــ  قلقهــــا  زا   -36 ــــ  املعني ا (116)ال  ــــاد يف القضــــا ت رتــــ  إلالربــــيف الل ن

ا إلا ــــارت جلنــــ  (117)إلالت ــــيف الل نــــ  ال رليــــ  ملنــــع التعــــذيب ان ال  ــــاد مواــــود يف ســــ ون ال لــــد
مناهضــ  التعــذيب    مــزالم ت يــد بت رتــ  ال  ــاد للــى نطــاق إلاســعو إلاإل ــيف بــالتحقيق يف تــاالت 

ا إلطال ــيف الل نــ  ال رليــ  بــان تلتــزك بــاراغواي التزامــاً قويــاً بالقضــا  (118)الرتــرط  ات  ــاد دارــ  قــو ال
 ا(119)للى ال  اد

ا إلالت ــيف املقــررة (120)إلاإل ــيف جلنــ  مناهضــ  التعــذيب بضــمان امل ــالدة القانونيــ  ا انيــ  -37
تـــزال  ال األ ـــلي     العدالـــ اةا ـــ  املعنيـــ  ققـــوق الرتـــعوب األ ـــلي  ان  م انيـــ  إل ـــول ال ـــ ان 

و إلاإل ـيف بإنرتـا  إلتـدة را ـ  يف النيابـ  العامـ  دارـ  ن ـاك العدالـ  اجلنائيـ  للن ـر (121)مقيدًة برتدة
 ا(122)ال ردي  للرتعوب األ لي  اإل يف اجلرائم اليت تطال احلقوق اجلمالي 

   اسـتخدميف التعـذيبإلالربيف جلن  مناهض  التعذيب ل  قلقها  زا  تقارير ت يـد بـان الرتـرط -38
سو  املعامل  النتزا  االلرتافاتا إلاإل ـيف بالت ـار هـذ  االلرتافـات غـري مق ولـ  يف ايـ   اـرا ات يف  اإل

 ا(123)اكاكم
ت ـت م  يف ال ثــري  مل إلالربـيف الل نـ  املعنيـ  ققـوق ارن ـان لــ  قلقهـا مـ  ان التحقيقـات -39

القضـا  إلاالتت ـاز غـري القـانوين الـيت تـدثيف  م  تـاالت االرت ـا  إلالتعـذيب إلارلـداك رـارا نطـاق
ا إلقالــيف  ن بــاراغواي (124)2003 لــاك احل ــم الــدي تاتوري إلاثنــا  ال ــرتة االنتقاليــ  تــىتق ــ  رــال 

ـــ  احلقيقـــ   ين  ـــ  ان  قـــق يف  يـــع تـــاالت االنتهاكـــات اجل ـــيم  حلقـــوق ارن ـــان الـــيت إلثلقتهـــا جلن
 ا(125)ضم  تةول الضحايا للى اجلرب إلالتعوي إلالعدال و إلان تعاقب امل  إلل  لنها إلت

إلاإل ـــــيف الل نـــــ  املعنيـــــ  قـــــاالت االرت ـــــا  الق ـــــري بـــــان  ـــــدد بـــــاراغواي هويـــــات  يـــــع  -40
ا إل ـ لعيف بـاراغواي (126)1989-1954األ خا  الذي  تعرسـوا لارت ـا  الق ـري رـال ال ـرتة 

للى  لان ال ياب ب  ب االرت ا  للحةول  ما للى التماد ات اك قانوني  را   تنل للى  ارا   
 ا(127)الق ري
إلا ـــارت جلنـــ  مناهضـــ  التعـــذيب    قـــانون لـــدك تقـــادك احلـــق يف طلـــب التعـــوي  امل  ـــول  -41

ا إلالربــيف الل نــ  (128)لضــحايا انتهاكــات تقــوق ارن ــان الــيت تــدثيف يف  ــ  الن ــاك الــدي تاتوري
االرت ــا  الق ــري يوااهــون  ــعوبات لــد   املعنيــ  قــاالت االرت ــا  الق ــري لــ  قلقهــا ألن ســحايا

ممارس  تقهم يف اجلربو إل زا  لـدك إلاـود ايـ  ات ـاك قانونيـ  تـنل للـى ن ـاك اـرب  ـام     سعيهم 
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ا إلاإل ــيف جلنــ  مناهضــ  التعــذيب بــان تــوفر (129)ع ــ  تط يقــه للــى  يــع تــاالت االرت ــا  الق ــري
؛ إلاإل ــــيف الل نــــ  املعنيـــ  قــــاالت االرت ــــا  (130)بـــاراغواي للضــــحايا  م انيـــ  اجلــــرب إل لــــادة التاهيـــ 
 ا(131)احلةول للى تعوي  مناسب إليف الق ري بان تضم  باراغواي تق الضحايا يف اجلرب

  
 الةق في الزواج والةياة احسرية -دال 

 
ا ارت م وسي  األمم املتحدة لرت إلن الاائ     تو ي  ل  ت ـ ي  املواليـد  ـدرت لـ   -42

و إلاإل ــيف بــان تضــم  بــاراغواي   ــدار  ــهادات (132)الرتــام  إلق لتهــا بــاراغواي االســتعرا  الــدإلري
ا إلاإل ـــيف الل نـــ  املعنيـــ  (133)إلالـــديهماملـــياد جلميـــع املواليـــد للـــى اراســـيهاو ب ـــ  الن ـــر لـــ  إلســـع 

ا إلاإل ـيف (134) مـ مـ  اكققوق ارن ان بال ما  لغمهات املراهقـات بت ـ ي  اط ـاهل  دإلن امـر 
ا إلتثـــيف الل نـــ  (135)  بتن يـــذ تـــدابري للقضـــا  للـــى  ـــاهرة تزإليـــر  ـــهادات املـــيادجلنـــ  تقـــوق الط ـــ

املعنيــ  ققــوق األ ــخا  ذإلي ارلاقــ  بــاراغواي للــى إلســع برنــامب لت ــ ي  األط ــال ذإلي ارلاقــ  
 ا(136)تال إلالدهتم

  إلاإل ــى ال ريــق القطــري بزيــادة ن ــ   ت ــ ي  املواليــد يف ال لــد لــ  طريــق إلســع قــانون  ــام -43
سيما تلمل املواودة  ال ل  اهلوي و إلتعزيز ردمات ال    املدين يف م ترت يات األمهات إلاألط الو

 ا(137)يف ا تمعات الري ي  إللتمعات الرتعوب األ لي 
القضــا  للــى التمييــز ســد املــراة بــاراغواي برفــع ال ــ  القانونيــ  الــدنيا بإلاإل ــيف الل نــ  املعنيــ   -44

 ا(138)ن  لل تيات إلال تيانس 16زاليف  ما للزإلاا اليت
إلتثيف الل ن  املعني  ققوق األ خا  ذإلي ارلاقـ  بـاراغواي للـى ترتـ يع األسـر احلاسـن   -45

 ا(139)إلدلم اسر األط ال ذإلي ارلاق  ذات الدر  اكدإلد
ــاز  90إلالربــيف جلنــ  تقــوق الط ــ  لــ  قلقهــا ألن اكثــر مــ   -46 يف املائــ  مــ  تــاالت الت ــا جت 

اراــرا  اةـا  بــذلملا إلتثـيف بــاراغواي للــى القضـا  للــى ممارسـ   يــدا  األط ــال يف  دإلن اسـتخداك
 ا(140)دإلر خمةة  يف انت ار  لاك  ارا ات الت ا

  
المعتقععد  والتعبيععر  والةععق فععي المشععاركة فععي الةيععاة العامععة والةيععاة  هو حريععة الععدين -هاء 

 السياسية
 
املعتقــد بـــاراغواي للــى ســـمان  اإل قريــ  الـــدي و  ــ ع املقـــرر اةــا  املعـــا 2012 لــاك يف -47

يف ذلـــــمل يف م ـــــائ  تقـــــدمي الـــــدلم  مبـــــا املعتقـــــدو اإل تن يـــــذ م ـــــدا لـــــدك التمييـــــز للـــــى اســـــاي الـــــدي 
للم س ــات؛ إل لــادة الن ــر يف الرتــرط القــائم الــذي ي ــر  الت ــ ي  ال ــنوي للطوائــ  الدينيــ  غــري 

ملـــداري املذه يـــ  الـــيت تـــديرها طائ ـــ  دينيـــ  حمـــددة ال ل ـــ ي ؛ إلاالنت ـــا  التتمـــال قيـــاك ا اإل ال اثولي يـــ 
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باتت ار التدريح ق م األمر الواقع؛ إلموا ـل  االلـرتا  بـاحلق يف االسـتن ا  الضـمريي يف القـانون 
 ا(141)إلاملمارس 

ا إلاإل ـيف اليون ـ و (142)إلالربيف الل ن  املعني  ققوق ارن ان ل  قلقها  زا  جترمي الترتـهري -48
 ا(143)اي     اجلرك ل  الترتهريبان تنز  باراغو 

إلالربـــيف الل نـــ  املعنيـــ  ققـــوق ارن ـــان لـــ  قلقهـــا  زا  ارت ـــا  معـــدل االلتـــدا ات إلالمـــال  -49
العنـــ  إلاـــرائم القتـــ  الـــيت ت رت ـــب يف تـــق املـــدافع  لـــ  تقـــوق ارن ـــانو إلرا ـــ  املـــدافع  مـــ  

تقـــدمي  ـــ اإل  قضـــائي  إل داريـــ  ســـد ا إلافـــاد ال ريـــق القطـــري لـــ  (144)املـــزارل  إلال ـــ ان األ ـــلي 
 ا(145)تتعلق مبمارستهم لعملهم الةحافي  إلاملدافع  ل  تقوق ارن ان تتناإلل اموراً 

إلا ــــارت اليون ــــ و    إلاــــوب ان  قــــق بــــاراغواي يف  يــــع اهل مــــات للــــى الةــــح ي   -50
 ا(146)إلارلامي 

ة بان تعزز باراغواي لثي  املراة يف احلياة إلاإل يف الل ن  املعني  بالقضا  للى التمييز سد املرا -51
 ا(147)ال ياسي  إلالعام 

إلالربيف جلن  القضـا  للـى التمييـز العنةـري لـ  قلقهـا  زا  سـع  لثيـ  لتمعـات الرتـعوب  -52
 ا(148)األ لي  إلاملنحدري  م  ا   افريق  يف منا ب  نع القرار

  بإل ــــا  األت ــــاك الــــيت تقيــــد تــــق إلاإل ــــيف الل نــــ  املعنيــــ  ققــــوق األ ــــخا  ذإلي ارلاقــــ -53
 ا(149)األ خا  ذإلي ارلاق  يف التةوييف

  
 التمتل بشروط  مل  ادلة ومواتية وفي الةق في العمل -واو 

 
الت ــيف الل نــ  املعنيــ  بــاحلقوق االقتةــادي  إلاالاتماليــ  إلالثقافيــ  ارت ــا  معــدالت ال طالــ   -54

 ا(150)لعم  يف القطا  الن ام إلنقل العمال  إل  عيف باراغواي للى زيادة فر  ا
ا إلالربـيف الل نـ  املعنيـ  (151)العمـ إلالت يف الل ن  املمارسات التمييزيـ  سـد املـراة يف لـال  -55

بالقضا  للى التمييز سد املراة ل  قلقها  زا   رإل  لم  الن ـا  إلالت اإلتـات يف األاـور بـ  الن ـا  
 ا(152)إلالراال
ارن ــــــان بــــــان  مــــــ  بــــــاراغواي العمــــــال املنــــــزلي  مــــــ  إلاإل ــــــيف الل نــــــ  املعنيــــــ  ققــــــوق  -56

؛ إلاإل ـيف الل نـ  املعنيــ  بالقضـا  للـى التمييــز سـد املـراة بــان   ِّـ  بـاراغواي  ــرإل  (153)االسـرتقاق
ا إلاإل ــيف الل نــ  املعنيــ  بــاحلقوق االقتةــادي  إلاالاتماليــ  إلالثقافيــ  بتعــدي  مــواد قــانون (154)لملهــم

ا إلاإل ـــيف املقـــررة اةا ـــ  املعنيـــ  (155)ز  الـــيت  تـــوي للـــى ات ـــاك لييزيـــ العمـــ  املتعلقـــ  بالعمـــ  املنـــ
مب ال  ال قر املدقع إلتقوق ارن ان بإارا  تعـديات ترتـريعي  ملوا مـ  تقـوق العمـ  اةا ـ  بالعمـال 

ا إلاإل ـــى ال ريـــق القطـــري بالتمـــاد قـــانون حي ـــر العمـــ  املنـــز  للـــى (156)املنـــزلي  مـــع املعـــايري الدإلليـــ 
 ا(157)سن  إليرس  امل اإلاة يف املعامل  يف م ان العم  18األ خا  الذي  تق  المارهم ل  
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إلالت ــــيف الل نــــ  املعنيــــ  بــــاحلقوق االقتةــــادي  إلاالاتماليــــ  إلالثقافيــــ  ان األ ــــخا  ذإلي  -57
 ا(158)ارلاق  يعانون م  التمييز يف فر  احلةول للى العم 

  
 التمتل بمستوى معيشي الئق وفي الةق في الضمان االجتما ي -زاي 

 
و الـرب ال ريـق القطـري لـ  دلمـه ردمـاا من ـور (159)بالتو يات اةا   بال قر يتعلق فيما -58

ا إلاإل ــــيف الل نــــ  املعنيــــ  بــــاحلقوق (160)حلقــــوق ارن ــــان يف سياســــات إلبــــرامب احلمايــــ  االاتماليــــ 
إلتن ـــذ   ـــاتات  إلالام ـــاإلاةال قـــر  االقتةـــادي  إلاالاتماليـــ  إلالثقافيـــ  بـــان ت ـــاف  الدإللـــ  الطـــر 

ا إلاإل يف الل نـ  املعنيـ  ققـوق األ ـخا  ذإلي ارلاقـ  بالتمـاد سياسـ  لامـ  للحـد مـ  (161)زرالي 
 ا(162)ال قر يف   و  األ خا  ذإلي ارلاق 

إلرلةيف املقررة اةا   املعني  مب ال  ال قر املـدقع إلتقـوق ارن ـان    انـه ين  ـ  ل ـاراغواي  -59
 إلتضـــم  لـــدك تعــر  الـــربامب االاتماليـــ  للمح ـــوبيات ال ياســـي  (163)يــد ن قاهتـــا االاتماليـــ ان تز 
 ا(164)التالب اإل
  األط ــــال إلاملــــراهق ون  ــــ  ل ــــاراغواي ان  ــــر  للــــى ل ــــ إلقالــــيف املقــــررة اةا ــــ   نــــه ي -60
لتعلــــيم ســــيما اإللئــــمل الــــذي  يعيرتــــون يف املنــــاطق الري يــــ و مــــ  احلةــــول للــــى م ــــتو  ايــــد مــــ  ا ال

 ا(165)إلردمات الرلاي  الةحي و فضًا ل  زيادة فر  مرتاركتهم يف القرارات اليت ت ثر لليهم
إلالت يف املقررة اةا   املعني  بالرتـعوب األ ـلي  افتقـار مع ـم لتمعـات الرتـعوب األ ـلي   -61

 ا  (166)ةدمات ااتمالي  مائم 
تماليــ  إلالثقافيــ  بالتمــاد مرتــرإل  القــانون إلاإل ــيف الل نــ  املعنيــ  بــاحلقوق االقتةــادي  إلاالا -62

ا إلرلةيف املقررة اةا ـ  املعنيـ  بـال قر املـدقع إلتقـوق ارن ـان (167)املتعلق باألم  ال ذائ  إلالت ذإلي
   سرإلرة الرترإل  يف   ا  زرال   ام  م  اا  ت يري هي   مل ي  األراس  إلارنتاا إلتعزيز دإلر 

 ا(168)الزرال  األسري 
الل ن  املعني  بالقضا  للى التمييز سد املراة ل  قلقهـا  زا  ارت ـا  معـدالت سـع  إلالربيف  -63

ســـيما يف  ال امونــ واملرتـــرب الميــا   ال ــذا  ال ـــايف إليفبـــاحلق يف  يتعلــق فيمـــان ــا  الرتـــعوب األ ــلي  
 اـرا ات ا إلاإل يف الل ن  املعني  باحلقوق االقتةادي  إلاالاتمالي  إلالثقافي  باختاذ (169)منطق  ترتاكو

 ا(170)لضمان  مدادات ميا  الرترب إلمرافق الةر  الةح 
إليف سو  النقل ال  ري يف امل اك و اإل يف الل ن  بتي ري احلةول للى امل اك  املنخ ض   -64

 ا(171)الت ل  
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 الةق في الصةة -حاء 
 
لانيـــ  رـــدمات رت ـــيف الل نـــ  املعنيـــ  بـــاحلقوق االقتةـــادي  إلاالاتماليـــ  إلالثقافيـــ  بالتمـــاد  -65

ا إلاإل ـــيف الل نـــ  بـــان تضـــم  بـــاراغواي  م انيـــ  الو ـــول    الرلايـــ  (172)الرلايـــ  الةـــحي  لل ميـــع
 ا(173)األإللي الةحي  اجليدة إلسمان توافرها إل    اهلياك  األساسي  لن اك الرلاي  

بـــاحلق يف إلالتـــمل املقـــرر اةـــا  املعـــا بـــاحلق يف الةـــح  اإلاـــه الت ـــاإلت إلالتمييـــز يف التمتـــع  -66
التـمل االجتــا  الرتااعـ  يف هـذا ا ـالا إلا ــار    ان الـنقل يف اةـدمات األساســي  يف  كمـا  الةـح 

املناطق الري ي  إلالنائي  ي ثر للى حنو غري متناسب للـى ال ئـات ال قـرية إلاملـزارل  إللتمعـات الرتـعوب 
 ا(174)األ لي 
قــــ  لــــ  قلقهــــا  زا   ــــعوب  إل ــــول إلالربــــيف الل نــــ  املعنيــــ  ققــــوق األ ــــخا  ذإلي ارلا -67

 ا(175)األ خا  ذإلي ارلاق     مرافق اةدمات الط ي 
إلالربــيف الل نـــ  املعنيـــ  بالقضـــا  للـــى التمييـــز ســد املـــراة لـــ  قلقهـــا  زا  ارت ـــا  معـــدل اـــ   -68

الةـــح  رـــا  بإللـــدك إلاـــود قـــانون  ـــام   (177)و إلارت ـــا  معـــدل الوفيـــات الن اســـي (176)املراهقـــات
ا إلاإل يف بان تتةد  بـاراغواي الرت ـا  معـدالت الوفيـات الن اسـي و (178)اجلن ي  إلار ابي إلاحلقوق 

ا إلالتمل املقرر اةا  املعا بـاحلق (179)إلان  ول دإلن جلو  الن ا     لمليات  اها  غري مامون 
ريا إلقـال يف الةح  ارت ا  معدل تاالت احلم  امل  ـر إلالـنقل يف الثقافـ  اجلن ـي  الرتـامل  يف املـدا

غــري  اإل  ن تـاثري األف ــار الدينيــ  قــوي يف الن ــاك املدرســ و تيـث ي ــزإلد الطــاب مبعلومــات غــري للميــ 
اساســاً    العــدد  إلان ذلــمل يراــعيــزال مرت عــاًو  ال دقيقــ ا إلالتــمل ايضــاً ان معــدل الوفيــات الن اســي 

ره  بــ  العا ــرة إلالرابعــ  ال  ــري مــ  تــاالت احلمــ  امل  ــرو يف  ــ و  ال تيــات اللــواي تــرتاإل  المــا
ا إلاإل ــى ال ريـق القطـري بالتمــاد قـانون برتـان الةــح  (180)لرتـرةو نتي ـ  االلتــدا  إلالعنـ  اجلن ـي 

 ا(181)اجلن ي  إلار ابي 
إلالت ــيف جلنـــ  مناهضـــ  التعـــذيب احل ـــر العـــاك لجلاهـــا  يف القـــانون اجلنـــائ و إلهـــو ت ـــر  -69

  وقـادر للـى العـي لنـدما ي ـون اجلنـ  غـري  اإل اكـارك ي ط لق تى يف تـاالت العنـ  اجلن ـ  إلسـ ا 
الت ــيف  م انيــ  معاق ــ  الن ــا  اللــواي يطلــه اراهــا  إلاملهنيــ  الط يــ  الــذي  يقــدمون هلــ   كمــا

امل الدة يف ذلملا إلتث يف باراغواي للى مرااع  ترتـريعاهتا املتعلقـ  باراهـا و إلهـو امـر اإل ـيف بـه 
بتو ي   ادرة  يتعلق فيماا إل (182)قرر اةا  املعا باحلق يف الةح املمعها ايضاً ثال جلان ارر  إل 

لــ  االســتعرا  الــدإلري الرتــام و افــاد ال ريــق القطــري بــان اراهــا  عثــ  اتــد األســ اب الرئي ــي  
 ا(183)لنهاجلرع  سيما لعدك إلاود اي نل ينز       ال للوفيات الن اسي و
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 الةق في التعليا -طاء 
 
نــــ  املعنيــــ  بــــاحلقوق االقتةــــادي  إلاالاتماليــــ  إلالثقافيــــ  بضــــمان إل ــــول  يــــع اإل ــــيف الل  -70

 ا(184)األط ال    ن اك التعليم إل    نولي  املداري إلبناها التحتي 
إلاإل ـــــيف الل نـــــ  املعنيـــــ  ققـــــوق األ ـــــخا  ذإلي ارلاقـــــ  بـــــان تتـــــي  بـــــاراغواي لغط ـــــال  -71

اإل يف رع  التعليم اامعـاً يف  و كمااك التعليم الوطاإلاملراهق  ذإلي ارلاق   م اني  الو ول    ن 
 ا(185) يع احنا  ال لد إليف  يع م توياته

إلاإل ـــيف الل نـــ  املعنيـــ  بالقضـــا  للـــى التمييـــز ســـد املـــراة بـــاراغواي ب ـــ  ترتـــريعات تي ـــر  -72
 ا (186)االلتحاق باملداري إلموا ل  الدراس  اثنا  فرتي احلم  إلاحلضان 

 ا(187)  ن  ها بتوفري فر  تعليم مت اإلي  ل تيات الرتعوب األ لي إلاإل يف الل ن -73
  

 احشخاص ذوو اإل اقة -ياء 
 
اإل يف الل ن  املعني  ققوق األ خا  ذإلي ارلاقـ  بـان تعـدل بـاراغواي املةـطلحات الـيت  -74

لـال ت تخدمها لجل ارة    األ خا  ذإلي ارلاق  إلالرتإليب لربامب قائم  للـى تقـوق ارن ـان يف 
 ا(188)ارلاق 
إلتثــيف الل نــ  بــاراغواي للــى  ل ــا  ات ــاك القــانون املــدين الــيت تــن م لمليــ   ســقاط األهليــ   -75

 ا(189)القانوني  ل  األ خا  ذإلي ارلاق ا إلاإل يف بوسع سمانات لغ خا  ذإلي ارلاق 
األط ال إلالن ا  إلا ارت الل ن  بقلق    احلرمان م  احلري  للى اساي ارلاق و مث   يدا   -76

 ا(190)إلالراال ذإلي ارلاق  يف م ترت يات األمرا  الن  ي 
إلتثـــــــيف الل نـــــــ  بـــــــاراغواي للـــــــى التمـــــــاد ات ـــــــاك تتعلـــــــق بإم انيـــــــ  الو ـــــــول    النقـــــــ   -77

 ا(191)العموم 
ــــ  الرتــــامل  باألط ــــال إلاملــــراهق  ذإلي ارلاقــــ  -78  إلالت ــــيف الل نــــ  ان الربنــــامب الــــوطا للعناي
ا إلطل يف    بـاراغواي اايـ  األط ـال ذإلي ارلاقـ  يف (192)األ خا  ذإلي ارلاق  يرال  تقوق ال

 ا(193)لتمعات الرتعوب األ لي  م  االلتدا  إلسو  املعامل  إليف املناطق الري ي 
إلرلةيف املقررة اةا   املعني  مب ال  ال قر املـدقع إلتقـوق ارن ـان    انـه ين  ـ  ل ـاراغواي  -79

امـــ   ـــامل  تتـــي  املرتـــارك  التامـــ  إلال عالـــ  لغ ـــخا  ذإلي ارلاقـــ  للـــى قـــدك ان تضـــع سياســـات ل
 ا(194)امل اإلاة مع الرري 

بالتو ـــيات الةـــادرة لـــ  االســـتعرا  الـــدإلري الرتـــام و قـــدك ال ريـــق القطـــري  يتعلـــق فيمـــاإل  -80
 معلومـــات لـــ  العمليـــ  الترتـــاركي  يف  ـــياغ  رطـــ  العمـــ  الوطنيـــ  املتعلقـــ  ققـــوق األ ـــخا  ذإلي
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ا إلالقــى املقـرر اةــا  املعـا بــاحلق يف الةــح  يف تقريـر  األإل  الضــو  للـى التمــاد رطــ  (195)ارلاقـ 
 ا(196)العم  هذ  يف الإلن  األررية

  
 احقلياد والشعوب احصلية -كاف 

 
ــــز العنةــــري لــــ  تقــــديرها اللــــرتا  الدســــتور بالرتــــعوب  -81 ــــ  القضــــا  للــــى التميي ــــيف جلن الرب

ل نهــــا الربــــيف لــــ  القلــــق  زا  لــــدك إلاــــود سياســــ   ــــامل   مــــ  تقــــوق الرتــــعوب ا (197)األ ــــلي 
 ا(198)األ لي 
إلالربـيف الل نـ  ن  ـها لـ  قلقهـا مـ  ان املعهـد الـوطا لرتـ إلن الرتـعوب األ ـلي  ي تقــر     -82

ا إلالربـــيف الل نـــ  املعنيـــ  (199)تن ـــر  ليـــه كهيئـــ  لثلهـــا ال االســـتقالي  إلال ـــلط  إلان الرتـــعوب األ ـــلي 
ققوق ارن ان ل  اس ها  زا  مزالم ت يد بان املعهد ي لر بيع اراس  اسا  الرتعوب األ ـلي     

ــــى التمييــــز العنةــــري بتحويــــ  املعهــــد    م س ــــ  (200) ــــركات را ــــ  ا إلاإل ــــيف جلنــــ  القضــــا  لل
 ا  (201)م تقل 
دمـــ  إلاإل ــى ال ريــق القطـــري بضــمان تقـــوق الرتــعوب األ ـــلي و إلتعزيــز قـــدرات مــو    اة -83

املدنيـــ  مـــ  الـــذكور إلارنـــال لتم يـــنهم مـــ  القيـــاك بالمـــال مرتـــرتك  بـــ  الثقافـــات إلمنـــع املمارســـات 
 االتمييزيــــ  الــــيت تتعــــر  هلــــا الرتــــعوب األ ــــلي و مــــع التمــــاد سياســــات ترمــــ     ســــمان مرتــــاركتهم

 ا (202)برت   كام  اإلالترتاإلر معهم
 لي  ان مث  مرت ل  إلاسـع  النطـاق تتعلـق إلالت يف املقررة اةا   املعني  ققوق الرتعوب األ -84

إارا  مرتــاإلرات ق ــ  التمــاد تــدابري ترتــريعي  إل/اإل سياســي  إل/اإل  داريــ  بــبعــدك امتثــال الدإللــ  اللتزامهــا 
إارا  مرتـاإلرات مـع بـتـ ثر للـى الرتـعوب األ ـلي  تـاثرياً م ا ـراًو إلاإل ـيف بـان ت ـ  احل ومـ  بالتزامهـا 

ا إلالربـــيف املقـــررة اةا ـــ  لـــ  (203)تط يـــق  ـــ و  ترتـــريعي الرتـــعوب األ ـــلي و ب ـــ   منهـــا التمـــاد إل 
باألراســ و إلاحلةــول للــى  يتعلــق فيمــاقلقهــا ايضــاً  زا  لــدك امل ــاإلاة إلالتمييــز ســد الرتــعوب األ ــلي  

ا إلالربــيف جلنـ  القضـا  للـى التمييـز العنةــري (204)القضـا س ـ   الو ـول    اةـدمات االاتماليـ و إل 
ت  ترتــار بةــورة تلقائيــ  للحةــول للــى موافقتهــا امل ــتنرية للــى  ال لــ  قلقهــا ألن الرتــعوب األ ــلي 
ا إلاإل ـيف الل نـ  املعنيـ  ققـوق ارن ـان بـان تعـرت  بـاراغوايو (205)القـرارات الـيت تـ ثر للـى تقوقهـا

 ا (206)قانوناًو قق الرتعوب األ لي  يف لملي  ترتاإلر ترة إلم تنرية
لـ  قلقهـا  زا  لـدك إلاـود ن ـاك فعـال السـرتداد  إلالربيف جلن  القضـا  للـى التمييـز العنةـري -85

تقــوق لتمعــات الرتــعوب األ ــلي  يف األراســ و إل زا  التهديـــدات إلالمــال العنــ  الــيت تتعــر  هلـــا 
ا إلتثـــيف الل نـــ  املعنيـــ  بـــاحلقوق (207)بعـــ  هـــذ  ا تمعـــات يف  طـــار حمـــاإلالت طردهـــا مـــ  اراســـيها

ى سمان تقوق الرتعوب األ لي  يف التةر  قريـ  يف االقتةادي  إلاالاتمالي  إلالثقافي  باراغواي لل
 ا (208)اراسيها إلاقاليمها إلمواردها الط يعي و إلللى إلسع  لي  قانوني  ل ِّنها م  املطال   باراسيها
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إلدلـــيف جلنـــ  القضـــا  للـــى التمييـــز العنةـــري بـــاراغواي    االمتثـــال التـــاك ألت ـــاك حم مـــ   -86
ا إلاإل ـيف املقـررة اةا ـ  (209)املتعلقـ  مب تمعـات الرتـعوب األ ـلي ال لدان األمري ي  حلقوق ارن ان 

 املعنيــ  ققــوق الرتــعوب األ ــلي  بتن يــذ قــرارات تلــمل اك مــ  تن يــذاً تامــاًو إلللــى إلاــه االســتع الو
 ا (210)يف ذلمل التدابري املتعلق  بإارا ات ال ة  يف القضايا مبا
يــع ا ـ ال اســت ال الرتــعوب األ ــلي  يف إلاإل ـيف جلنــ  مناهضــ  التعـذيب بالقضــا  للــى   -87

 ا  (211)العم 
إلقالـــيف الل نـــ  املعنيـــ  بالعمـــال املهـــااري و  ن افـــراداً مـــ  الرتـــعوب األ ـــلي  ألتـــد ال لـــدان  -88

ســـــيما العمـــــال الزراليـــــونو تعرســـــوا  ال ا ـــــاإلرة تتخطـــــى احلـــــدإلد للعمـــــ  يف بـــــاراغواي إل ن بعضـــــهمو
   ا(212)للتهديدات إلال خرة إلل ودي  الَدي 

االقتةـادي  -إلالربيف جلن  القضا  للى التمييز العنةري ل  قلقها  زا  الوسـع االاتمـال   -89
بالو ــول     يتعلــق فيمــااملنحــدري  مــ  ا ــ  افريقــ  إل زا  اســتمرار التمييــز ســدهم ألهــا  بــاراغواي 

 ا (213)األماك  إلاةدمات العام 
  

 هاجرون والالجئون وملتمسو اللجوءالم -الم 
 
اإل ـــيف الل نـــ  املعنيـــ  بالعمـــال املهـــااري  بـــان تضـــم  بـــاراغواي للعمـــال املهـــااري  إلافـــراد  -90

إلان تضـم  ألط ـال العمـال املهـااري   ؛(214)اسرهم  م اني  احلةـول للـى الرلايـ  الةـحي  األساسـي 
 إلالت ــيف لــدك إلاــود تــدابري مل ــالدة اط ــال ا(215) م انيــ  الو ــول    التعلــيم االبتــدائ  إلالثــانوي

 ا (216)املهااري  غري املةحوب و إلتثيف باراغواي للى ااي  ه ال  األط ال
لرتـ إلن الاائـ  انـه رغـم ات ـاك قـانون الاائـ  ال ـامي  إلالت يف م وسي  األمم املتحـدة  -91
إل منـا تضـم  تضـم  اايـ  الاائـ  فح ـب  ال اليت تـنل للـى إلسـع سياسـات لامـ  938-1 رقم

للـــمل اســرتاتي ي  هتـــد     اردمـــاا اكلـــ   ال لـــول دائمــ و فـــإن بـــاراغوايال ـــع       ـــاد تايضــاً 
ا إلاإل ـيف بـان تي ـر بـاراغواي التن يـذ التـاك إلال عـال (217)لغ خا  الذي  ي عرت  بوسـعهم كاائـ 

هلذا القـانونو إلان تن ـر يف تي ـري تةـول الاائـ  إلملتم ـ  الل ـو  للـى إلثـائق  خةـي  إلان تعـزز 
 ا (218)االقتةادي  إلاالاتمالي  إلالثقافي لتعهم ققوقهم 

ا (219)إلاإل ـيف امل وسـي  بـان تعتمــد بـاراغواي ات امـاً حلمايــ  الاائـات إلملتم ـات الل ــو  -92
إلاإل يف ايضا بان تضع باراغواي  اراً  تن يذياً موتداً لتحديد سحايا االجتار إلاأل خا  الـذي  قـد 

 ا (220)حيتااون    ااي  دإللي 
مل وســي  بــان تط ــق بــاراغواي الترتــريعات الــيت تــدإلِّن ا ــ ال احلمايــ  الــيت تضــمنها إلاإل ــيف ا -93

يف ترتـــريعاهتا الوطنيـــ  إلان تط ـــق  اـــراً  لتحديـــد تـــاالت انعـــداك اجلن ـــي   ـــد   1954 لـــاك ات اقيـــ 
 ا (221)سمان ااي  لدع  اجلن ي  م  غري الاائ 
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زالم املتعلقــ  قــاالت ترتيــ  ن ــذهتا الدإللــ  إلالربــيف جلنــ  مناهضــ  التعــذيب لــ  قلقهــا  زا  املــ -94
الطر  دإلن ان تن ر يف رطر تعر  الرتخل املرتل  للتعذيب يف ال لد املتلقـ ا إلاإل ـيف بـان تـ درا 

  لــادة اإل مــ  ات اقيــ  مناهضــ  التعــذيب يف قانولــا اكلــ  إلتط قهــا يف تــاالت طــرد 3بــاراغواي املــادة 
 ا(222)ت ليم مواطن  ااانب اإل
  

 الةق في التنمية والقضايا البيئية -ميا 
 
تثــيف الل نــ  املعنيــ  بــاحلقوق االقتةــادي  إلاالاتماليــ  إلالثقافيــ  الدإللــ  الطــر  للــى مراق ــ   -95

 ا (223)زرال  فول الةويا إلإلسع  طار قانوين حلماي  ال يئ 
 ــ  ل ــاراغواي ان إلذكــرت املقــررة اةا ــ  املعنيــ  مب ــال  ال قــر املــدقع إلتقــوق ارن ــان انــه ين  -96

تراقــب تط يــق املعــايري ال يئيــ  إلتعــزز امل س ــات ذات الةــل  باســتخداك املــوارد الط يعيــ  إلال يئيــ  إل دارهتــا 
 ا(224)إلاايتها

Notes 

 
1
 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found 

on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of 

the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations 

compilation on Paraguay from the previous cycle (A/HRC/WG.6/10/PRY/2). 

 
2
 The following abbreviations have been used in the present document: 

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 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights  

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR  

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty  

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW  

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment 

OP-CAT Optional Protocol to CAT  

CRC Convention on the Rights of the Child  

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict  

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

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure  

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities  

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD  

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 

 
3
 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 

1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. Inquiry 

procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 

11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 

32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30. 

 
4
 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.  

 
5
 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. 

 
6
 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 

Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
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