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 مقدمة -أوالف  
تقدم باراغواي تقريرها الوطني بشأأأان اازاا ال التي تققتاا اسأأأتناداا تلص التولأأأيال الواردة       -1

، والتي تعكس الااود الم أأذولأأة لءوبأأات بأأا لتطامأأال ال و يأأة التي  (تولأأأأأأأأأأأأأأيأأة مق ولأأة  186)الاولأأة النأأازيأأة 
 .2017-2015ترة ادل باا وتءك المترتبة عءص عضويتاا بي ماءس تقوق اازسان     الفتع

وباراغواي دولة اجتما ية قائمة عءص سأأأأيادة القازون، تسأأأأتند ديمقراطستاا وأسأأأأسأأأأاا الدسأأأأتورية تلص   -2
باراغواي    م دأ الكرامة اازسأأأازية. ومن تسس أسأأأبمية المعايسر،   تطا  الصأأأكو  الدولية التي لأأأدق  عءساا

، تذ يت ءب  شأب  دسأتوري اازسأان طابعاا  تحظص باألولوية عءص الدسأتور، وتكتسأي تءك المتعءقة مناا بحقوق  
ا زسأأأأأأأأحاج مناا تجرات تعدي. دسأأأأأأأأتوري. وتعترا باراغواي بالنظام القازوزي الذي يتااو  الحدود الوطنية،  

الأدولي، بي تطأار من ا زفتأاا والتعأاون،  وهي مأداب  قوي عن زظأام تعأدديأة األطراا وعن اتترام القأازون  
 ر، والمساواة القازوزية بسن الدو ، والتضامن والتعاون الدولسسن.بما يتماشص م  مبادئ تقرير المصس

والتطام باراغواي بآليال تماية تقوق اازسأأأأأأأأأأأأان وتعاوزاا معاا مسأأأأأأأأأأأأالة ثابتة، تذ   تطا  دعوتاا   -3
اديٍة باراغواي بالتطاماا بتقديم التقارير وتتاب  ب  ءفسن بو يال قائمةا؛ وتفيالمفتوتة والدائمة الموجاة تلص المك

 تنفسذ التوليال التي تتءقاها.

وتتمنأ. أولويأال بأاراغواي بي تعطيط زظأام الحمأايأة الأدوليأة، وتعميم لأأأأأأأأأأأأأأكو  تقوق اازسأأأأأأأأأأأأأأان،   -4
عقوبة ااعدام، وتعطيط الحميقة    والتعاون الدولي، وآليال الرلأأأأأأأأأأأأأأد الوطنية، ودعم المكءفسن بو يال، و ل ات

تشأأأأأأأأأأأأك. اازاا ال المحر ة تابطاا ل ذ  جاود من أج. مواجاة والعدالة والا ر وضأأأأأأأأأأأأمازال عدم التكرار. و 
التحديال المحتمءة والراهنة فيما يتعءق بمكابحة الفقر وتحسأسن مسأتوا التمت  بالحقوق األسأاسأية من. الحق  

ال ئق، وال سئة الصأأأأأأأأأحية، م  الترئسط عءص بئال رئيسأأأأأأأأأية من.   بي ال ذات، والصأأأأأأأأأحة، والتعءيم، والسأأأأأأأأأكن
 اهقسن، والنسات، والشعوج األلءية، واألشخاص ذوي ااعاقة، وئبار السن.األطفا  والمر 

وَتعت ر باراغواي اتترام الكرامة اازسأأأأأأأأأأازية أولويةا ومصأأأأأأأأأأءحةا بضأأأأأأأأأأءص، مما ياع. األشأأأأأأأأأأخاص   -5
اا، بما يتماشأأص م  التطاماتاا باتترام تقوق اازسأأان وتمايتاا  والاماعال األشأأد ضأأعفاا بي لأأميم سأأياسأأات

 م  ا عتراا ب ابعاا العالمي وعدم قابءستاا لءتاطئة وتراب اا وتشابكاا.و عمالاا، 

(1)المنهجية -ثانياف  
 

لدا باراغواي آلية وطنية دائمة مشأأأترئة بسن الوئا ل، تسأأأمص النظام المعطد  لرلأأأد التولأأأيال   -6
(PlusSIMORE )(2) تعمأأأ. من أجأأأ. تنظيم ومتأأأابعأأأة وتنسأأأأأأأأأأأأأأسق تجراتال الوبأأأات بأأأا لتطامأأأال وتنفسأأأذ ،

 التوليال المتعءقة بحقوق اازسان، تماشياا م  أهداا التنمية المستدامة.

تقرير ثمرة عمءية مشأأأأترئة بسن الوئا ل لتامي  ال يازال من     النظام المعطد   ويشأأأأك. هذا ال -7
  167وهو منصأأأأة تلكتروزية متاتة لءعموم، تدعماا شأأأأبكة تضأأأأم  ، (SIMORE Plus)لرلأأأأد التولأأأأيال  

مؤسأسأة من مؤسأسأال السأء ة التنفسذية والتشأريلية والقضأائية، وبي هسئال غسر تابعة   72جاة تنسأسق بي 
لسأأأأء ال. وتجدَر  بي هذه المنصأأأأة، بتنسأأأأسق من و ارة الشأأأأؤون الخارجية وو ارة العد ، معءومال عن لاذه ا

 تنفسذ التوليال، بما بساا تءك الصادرة عن آلية ا ستعراض الدوري الشام.. تجراتال

،  17/119وأجعأدل هأذه الوثيقأة وبقأاا لءمبأادئ التوجسايأة الواردة بي مقرر ماءس تقوق اازسأأأأأأأأأأأأأأان  -8
ءمقتضأأأأيال التقنية لصأأأأياغة التقارير وتقديماا التي ترد بي المبادئ التوجساية لءمفوضأأأأية السأأأأامية لحقوق  ول

 اازسان بشان تعداد التقارير الوطنية.
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ولتيسأأأأأأأأسر مشأأأأأأأأارئة الماتم  المدزي عءص زحو بنات بي تعداد هذا التقرير، ووبقاا لءوائ  التنظيمية   -9
  2021شأأأأبار/ب راير  4جرا تعميم هذه الوثيقة بي ،  (SIMORE Plus)لءنظام المعطد  لرلأأأأد التولأأأأيال  

 منظمال الماتم  المدزي ومؤسسال الدولة. لتباد  التعءيقال والم تظال بشازاا بسن

 متابعة التوصيات -ثالثاف  

م المعءومال من الناتية المواضأأأأأأيلية وبق الشأأأأأأك. المقترا بي المبادئ التوجساية  -10 لءمفوضأأأأأأية  تقدد
السأأأامية لحقوق اازسأأأان، م  تحديد مسأأأتوا تنفسذ التولأأأيال بحسأأأب الفئة. ويتضأأأمن المربق النالس موجطاا 

 لتنفسذ، وبقاا لءمعءومال المتعءقة بالمتابعة.لعمءية ا

 القضايا الشاملة لعدة قطاعات -ألف 

(3)تحسين القوانين والمؤسسات والسياسات -1 
 

ومنظومة    (4)، عمءية لءتصأأديق عءص لأأكو  النظام العالمي1992م  بوشأأرل، بموجب دسأأتور عا -11
اازاا ال  ملياري وتحسأأأأأأأأسن . وترةد ااشأأأأأأأأارة تلص  لحقوق اازسأأأأأأأأان، ولمواتمة ااطار ال (5)ال ءدان األمريكية

بي المربق الراب ، وتشأأأأأأأأأأأأأأمأأأ. التشأأأأأأأأأأأأأأريعأأأال المتعءقأأأة بتعطيط الحقوق    2020-2016المحر ة     الفترة  
 عءص الصكو  الدولية، وتعطيط المؤسسال. (6)وتمايتاا، والتصديق

، وتعطيط هسئال وئيازال  ( المربق الراب)ويتاءص توطسد النظام المؤسسي بي رب  مرتبة مؤسساٍل   -12
عب متخصأأأأصأأأأة بي ماا  تقوق اازسأأأأان. وتعطد  توطسد شأأأأبكة تقوق اازسأأأأان التابعة   الدولة بإزشأأأأات شأأأأج

لسأأء ال الدولة الن و وهسئال غسر تابعة لاا. ويكتسأأي اعتماد  مؤسأأسأأة تابعة   35لءسأأء ة التنفسذية بإدما   
لءخ ة   (9)، أهمية بي تنفسذ المحاور ا سأأأأأأأأأأأتراتياية(8)ية، و  ة عمءاا الناز(7)النظام الدا ءي لاذه الشأأأأأأأأأأأبكة

 الوطنية لحقوق اازسان.

امة، تعط  ربط  ولمواتمة أهداا تقوق اازسأأأأان م  أهداا التنمية المسأأأأتدامة بي السأأأأياسأأأأال الع -13
  المتابعة. وتجَوج ة    ة  (10)الخ ة الوطنية لحقوق اازسأأأأأأان بخ ة التنمية الوطنية، م  وضأأأأأأ  لوتة لرلأأأأأأد

 (11)ءغ تحديناا المرتءة الناائية، السأأأأأأياسأأأأأأال اازمائية من     محاور اسأأأأأأتراتيايةالتنمية الوطنية، التي ب
، أجزشأأأأأأأأأأأأأأئ  لانة 2016وبي عام   .2030ة عام  ذال أهداا تتوابق م     (12)ومبادئ توجساية شأأأأأأأأأأأأأأامءة

 أهداا التنمية المستدامة بي باراغواي.

بإسأأأأأأناد رئاسأأأأأأتاا    2015عام  ا ل ازفاذ األتكام الدولية منذ  وتعط ل الءانة المشأأأأأأترئة بسن الوئ -14
ماءٌس  تلص مكتب زائب رئيس الاماورية ومامة التنسأسق العام لشأؤوزاا تلص و ارة الشأؤون الخارجية. ويدعم  

اسأتشأاري تقني عمَ. المؤسأسأال ا ثنتي عشأرة المكوزة لاا. وتيسأر المنااية المتبعة، باعتبارها أداة تنفسذية 
 ة وتاسمة، تنسسق ااجراتال بسن مؤسسال الدولة ومنظمال الماتم  المدزي.سريع

أهمية لدور  (،  SIMORE Plusوأع   باراغواي، من     النظام المعطد  لرلأأد التولأأيال ) -15
اآلليال الوطنية لءتنفسذ وااب غ والمتابعة بي تنفسذ التولأأيال واياأ أثرها. وشأأكء  هذه اآللية ثمرة عمءية  

تلص   2014بإزشأأأأأأأأات بمحر  لءبحس عن التولأأأأأأأأيالب، ثم أبضأأأأأأأأ  بي عام    2011سأأأأأأأأسٍن بدأل منذ عام  تح
( تمنء  بي النظام  2017(، لتحقق قفطة زو ية )بي عام  SIMOREاسأأأأأأتحداو زظام رلأأأأأأد التولأأأأأأيال )

 (.SIMORE Plusالمعطد  لرلد التوليال )

تولية، م  رب اا    1  500عة تابم(  SIMORE Plusويشم. النظام المعطد  لرلد التوليال ) -16
باهداا التنمية المستدامة، واستحدو المنصة المعطد ة لمشارئة منظمال الماتم  المدزي، وأد . تحسسنال 
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اآلليأال الوطنيأة  بشأأأأأأأأأأأأأأان   (13)عءومأال. وتتوابر فيأ  القأدرال المحأددة بي الأدلسأ. العمءيعءص عمءيأة جم  الم
م المتحدة السأأأأامية لحقوق اازسأأأأان، وهيق التنسأأأأسق،  األم  مفوضأأأأية عن  الصأأأأادر  اعداد التقارير والمتابعة،

  SIMOREيال )والتعاون، والتشأأأأأاور، و دارة المعءومال. وتتقاسأأأأأم باراغواي النظام المعطد  لرلأأأأأد التولأأأأأ

Plus )(14)م  جاال أ را من     التعاون التقني. 

ر العدالة المتنقءةب سأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأةا عامةا توبر ويشأأأأأأأأأأك. ال رزامد الوطني بدجور العدالةب ولأأأأأأأأأأي ت  بدجو  -17
الفئال الضأأأأأليفة منتديال متعددة التخصأأأأأصأأأأأال لاع م والتوجي  والمسأأأأأاعدة وتعميم الخدمال  لءمواطنسن و 

 تجعت ر آلية بعالة لتعطيط و عما  الحقوق األساسية و شاعة ثقابة الس م. وتقديماا،

أمسن المظالم وزائب    2016النازي/زوبم ر   رينتشأأ 1، عجسن بي  (15)ولتعطيط مؤسأأسأأة أمسن المظالم -18
،  ادل بالتدريد المبالغ  2016الاديدان. وبجذل  جاود لتطويد هذه المؤسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأة بالموارد الكافية. ومنذ عام  

بالمقارزة م     2020بي المائة بي عام    7,85المخصأأأأصأأأأة لاا بي المسطازية، تسس بء   زسأأأأبة هذه الطيادة  
 .2016عام 

معردا دسأأأأأأأأأأأأأأتوريأأاا بأأازأأ  بمفوض برلمأأازيب، ب  يطا  تحأأدي  لمظأأالم، المرئط أمسن ا وبأأالنظر تلص -19
ا متنا  لمبادئ باريس قائماا فيما يتعءق با تياره وتعسسن  وبصء . ويخو ة  الدستور هذه الص تيال لءسء ة  

 التشريلية، وهو ما يت ءب تعدي ا دستورياا.

(16)المساواة وعدو التمييز -2 
 

سط، تسس يعترا بان جمي  السأأكان متسأأاوون بي الكرامة والحقوق  بابعا  التمس  الدسأأتور    يسأأم  -20
،   ياسط عدم وجود قازون ينظم ممارسأأأأأأأأة تقوق أو ضأأأأأأأأمازال معسنة، من. 45. ووبقاا لءمادة  (46المادة  )

تنص عءص  بحرية الدين واللبادة والفكر، تسس   24المسأأأأأأأأاواة، الحرمان مناا و  تقويضأأأأأأأأاا. وتعترا المادة  
 قة أي شخص أو التحقسق مع  أو تجباره عءص ااد ت بالشاادة بس ب معتقدات .عدم جوا  مضاي

و  يطا  التحدي المتمن. بي وضأأأأأأ  قازون لمكابحة جمي  أشأأأأأأكا  التمسسط قائماا، غسر أز  ياري،   -21
العوام. التي تشأأأأأأأأأأأأا    ، اتخاذ تجراتال ا الة عوائق مكابحة التمسسط ولمن (46المادة  )بموجب الدسأأأأأأأأأأأأتور  

ارسأأأأأأت ، بالنظر تلص أن مسأأأأأأالة المنءيال والمنءسسن ومطدوجي المس. الانسأأأأأأي وم ايري الاوية الانسأأأأأأازية  مم
 .(17)وتامءي لفال الانسسن تشك. موضوع زقاش عءص الصعسدين ا جتماعي والسياسي

.،  من. الصأحة، والتعءيم، والعم التي تكف. تقوقاا أسأاسأية،   ( 18) ويوج  م دأ المسأاواة الدسأتوري المبادرال  - 22
والمسأأأأأأتوا المليشأأأأأأي ال ئق، والءاوت تلص القضأأأأأأات، لءفئال األشأأأأأأد ضأأأأأأعفاا، من. األطفا  والمراهقسن، والنسأأأأأأات،  
والشأأأأعوج األلأأأأءية، والمااجرين، واألشأأأأخاص ذوي ااعاقة، عءص أسأأأأاأ أن تدابسر الحماية المتخذة لتصأأأأحي  

 . ( 46الفقرة األ سرة من المادة  ) سق المساواة  تمسسطية و زما تجراتال لتحق لمساواة الظالمة   تجعت ر  أوج  عدم ا 

2024-2018وتتو ص الخ ة الوطنية الرابعة لءمسأأأأأأأأاواة لءفترة   -23
وضأأأأأأأأ  اسأأأأأأأأتراتيايال لتحقسق   (19)

تمنعاا، والقضأأأأأأأات عءص جمي  المسأأأأأأأاواة الفعءية بسن الرج. والمرأة، سأأأأأأألياا تلص ت الة العمبال التي تعوقاا أو  
 .(21)وأربعة محاور شامءة لعدة ق اعال (20)حاور متعءقة بالحقوق كا  التمسسط، من      مسة مأش

وأجتر  تقأأدم فيمأأا يتعءق بحمأأايأأة تقوق المنءيأأال والمنءسسن ومطدوجي المسأأ. الانسأأأأأأأأأأأأأأي وم أأايري   -24
اوية  لم ايري ال  695/16يتي  القرار  الاوية الانسأأأأأأأأازية وتامءي لأأأأأأأأفال الانسأأأأأأأأسن بي ماا ل محددة. و 

، اعتمدل و ارة العد   744/15زية اسأأتخدام ا سأأم ا جتماعي بي الدوائر الصأأحية. وبموجب القرار  الانسأأا
بروتوئو  رعاية م ايري الاوية الانسأأأأأأازية مسأأأأأأءوبي الحرية، وسأأأأأأتااط مربق اتتاا   اص بام تصأأأأأأراا.  

ومطدوجي المس. الانسأأأي وم ايري  و  لرعاية المنءيال والمنءسسن  ووابق مكتب الدباع العام عءص تنفسذ بروتوئ
 الاوية الانسازية وتامءي لفال الانسسن بي جمي  مقاره.
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وأدمد زظام معءومال الشأرطة بمرازدوب، بولأف  مصأدراا لء يازال ال  مة لوضأ  السأياسأال العامة   -25
ازية وتامءي  . الانسأأأأأأأأي وم ايري الاوية الانسأأأأأأأألمكابحة التمسسط، مت سر بالمنءيال والمنءسسن ومطدوجي المس

تجرات تءقي الشأأأأكاوا. ويجدر  تحديس بلوائ  برا يءيا المائةب، الذي تقوم محكمة العد   لأأأأفال الانسأأأأسنب بي 
العءيا بدراسأت ، المس. الانسأي والاوية الانسأازية ضأمن عوام. الضأعي. وبي اآلوزة األ سرة، أذز  محكمة 

رها الحالي، استناداا تلص  ي َأيا  بان تؤدي القسم، بمظا ايرة الاوية الانسازية ئيم رلالعد  العءيا لءمحامية م
 من الدستور، المتعءقة بحرية التع سر عن الذال والمظار. 25المادة 

وتشأأأأار  باراغواي بي الءانة الدائمة لءمنءيال والمنءسسن ومطدوجي المس. الانسأأأأي وم ايري الاوية   -26
لمعنية بحقوق اازسأان  جتماع السأء ال رفيعة المسأتوا الأفال الانسأسن، التابعة لاسئة االانسأازية وتامءي  

مسرئوسأو، من أج. تفط عمءية وضأ  سأياسأال عامة لتعطيط   –ل ءدان السأوق المشأترئة لءمخرور الانوبي  
 وتماية تقوق هذه الفئة من السكان.

ليأة  من ا تفأاايأة الأدو  14ي المأادة  وتأدرأ بأاراغواي تمكأازيأة تقأديم ااع ن المنصأأأأأأأأأأأأأأوص عءيأ  ب -27
قازون التصأأأأأديق عءص باتفااية   (22)  أشأأأأأكا  التمسسط العنصأأأأأري. وتاري دراسأأأأأة مشأأأأأروعلءقضأأأأأات عءص جمي

 مكابحة التمسسط بي ماا  التعءيمب.

(23)القضايا البيئية -3 
 

رجب  لحماية ال سئة، وضأأأأأأأأأأأأأأعت  أمازة ال سئة والتنمية المسأأأأأأأأأأأأأأتدامة التي    (24)ثمة تطار قازوزي معط   -28
 .6123/18زون بموجب القاتلص و ارة مستواها 

ولءتحقسق بي أبعا  ااضأأأأأأرار بال سئة الموجبة لءعقاج، أزشأأأأأأال النيابة العامة وتدة متخصأأأأأأصأأأأأأة  -29
ت  سق العقوبال، وبقاا لءتشأأأأريعال  تتولص مامة التنسأأأأسق م  مديرية مكابحة الارائم ال سئية، ب رض تشأأأأاي  

 الانائية وال سئية.

 هيق واازاا ال الرئيسية المحققة -30

 .(5681/16القازون )اعتماد اتفاق باريس بشان ت سر المناخ  •

 بشان ت سر المناخب.ب 5875/16القازون  •

 .(2016)الخ ة الوطنية لءتكيف م  ت سر المناخ  •

 . (2017)الخ ة الوطنية لءتخفيف من آثار ت سر المناخ  •

المواد    بشأأأأأأأأأأأأأأأان باعتمأاد تعأديأ. ئي أالي ل روتوئو  موزتريأا  بشأأأأأأأأأأأأأأأان 6125/18القأازون   •
 المستنفدة ل بقة األو ونب.

  .2030-2018  ة العم. الوطنية لمكابحة التصحر والافاا لءفترة  •

 تحديس السياسة ال سئية الوطنية الحالية. •

 .(25)(SIAM)لمنصة االكتروزية بزظام معءومال ال سئةب تزشات ا •

 .(2020)الخ ة الوطنية لادارة الشامءة لءنفايال الحضرية الصءبة  •

 .(2020)الوطنية بشان ت سر المناخ  ة الخ •

 .(2020) 2030-2020  ة تدارة المحمية ال  يلية بغابة مباراكايوب لءفترة  •

بشأان بتظر تحوي. وت سسر المسأاتال الم  اة بال ابال بي المن قة    6676/20القازون   •
 .(سنوال 10بالقضات عءص ت الة ال ابالب عءص مدا )الشرايةب 
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 ة والسياسيةالحقوق المدني -باء 

 حق الفرد اي الحياة والحرية واألمان على شخصه -1 

(26)مكابحة ا تاار باألشخاص  
 

القازون الشأأأأأأام. لمكابحة ا تاار باألشأأأأأأخاصب، تجفعد.، لدا اكتشأأأأأأاا  ب  4788/12بموجب القازون   -31
بهسئة  )  (27)ابحة ا تاار تالة ما، آليال الحماية والمسأأأأأأأأأاعدة التابعة لءاسئة المشأأأأأأأأأترئة بسن الوئا ل لمن  ومك

؛ ولتقديم  (29)و ل لتحديد ضأحايا ا تاار ، وبروتوئ(28)، التي تتدب  دلس ا لاجراتال التشأ سءية( مكابحة ا تاارب
 .(32)؛ وتقسيم المخاطر التي يواجااا الضحايا( 31)؛ وتساس. الحا ل(30)المساعدة تلسام و دارة تجراتال ااتالة 

تاار ومكابحت  ورعاية ضأحاياه، من      ضأ  برزامد وطني لمن  ا وينص هذا القازون عءص و  -32
موارد بي مسطازية و ارة شؤون المرأة، من أج. من  ا تاار وااب غ عن    2018لندوق تجرلد ل  منذ عام  

ص مسأأأأأأأأتوا والحماية من  من     تم ل لءتو ية؛ والتنسأأأأأأأأسق فيما بسن المؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأال و زشأأأأأأأأات هسئال عء
 .قاطعال؛ ورعاية الضحاياالمحابظال والم

ويقدم مرئط ااتالة الرعاية الشأأأأأأأأامءة تلص الضأأأأأأأأحايا بي الماا  ا جتماعي والنفسأأأأأأأأي والقازوزي؛   -33
ويوبر مرئط اايوات المؤق  لءنسأات الضأحايا الحماية والماك. والمءبس من     بريق متعدد التخصأصال؛  

يأا من     تمكسنام ادمأا  ا جتمأاعي لءضأأأأأأأأأأأأأأحأاا جتمأاعي تلص تعأادة ا  ويسأأأأأأأأأأأأأأعص برزأامد تعأادة اادمأا 
 ودعمام من أج. التعابي ال دزي والنفسي وا جتماعي والماتمعي.

، وجضأأ  بالتنسأأسق م  لانة مسأأاعدة ورعاية الضأأحايا، التابعة لاسئة (33)وثمة دلس. اعادة اادما  -34
  برزامد  دة تدما  الضأأأأحايا من   التنمية ا جتما ية تعا  ، تدعم و ارة2016مكابحة ا تاار. ومنذ عام  

تيكوبورا وبرزأأامد تيكوا. وتنظم و ارة العأأد  تءقأأال عمأأ. لتو يأأة وتأأدريأأب الموشفسن العأأامسن بشأأأأأأأأأأأأأأأان بمن  
 ا تاار باألشخاصب، با شترا  م  شبكة تقوق اازسان التابعة لءسء ة التنفسذية وو ارة شؤون المرأة.

.  ( 34)  تاار بالبشأأأر بامي  أشأأأكال نيابة العامة بي تا ل اتدة المتخصأأأصأأأة التابعة لءوتحقق الو  -35
، توسأأأأأأأ  ز اق مااماا ئوتدة متخصأأأأأأأصأأأأأأأة ليشأأأأأأأم. مكابحة ا تاار باألطفا  والمراهقسن  2018وبي عام  

ارة  واسأأأأأأت  لام جنسأأأأأأياا. ولدياا زظام لاب غ مشأأأأأأتر  بسن و ارة الشأأأأأأؤون الخارجية وو ارة شأأأأأأؤون المرأة وو  
. وأزشأأأأأأأأئ  مفوضأأأأأأأأيٌة تابعة  (35)ية لاب غ ع ر اازترز قسن والشأأأأأأأأرطة الوطنية، وآلشأأأأأأأأؤون األطفا  والمراه

 لمكتب المدعي العام الوطني لتنسسق عمءيال التحقسق.

وتوبر مديرية الدعم التقني التابعة لءنيابة العامة أ صأأأأأائسسن زفسأأأأأازسسن، وأ صأأأأأائسسن اجتماعسسن،   -36
جتماعي واسأأأتعادة الحقوق. ويعتمد  القضأأأات و عادة اادما  ا ضأأأحايا تمكازية الءاوت تلص  ومحامسن لتكف. لء

 موشفو العدالة بدلس. تقديم الخدمال لضحايا ا تاارب.

 .(36)، اعتجمدل بالخ ة الوطنية لمن  ومكابحة ا تاار باألشخاصب4473/20وبموجب المرسوم   -37

(37)الصحفسسن والمدابعسن عن تقوق اازسانترية التع سر وس مة   
 

، بي تطار   ة عم. األمم المتحدة  2016بتواي  مذئرة تع ن النوايا م  السوزسأأأأأأأأأأأأأأكو، بي عام   -38
بشأأأأان سأأأأ مة الصأأأأحفسسن ومسأأأأالة ااب ل من العقاج، أجزشأأأأئ  الاسئة المتعددة الق اعال المعنية بسأأأأ مة 

لتنسأأأأأأأأسق  رض ا، ب (38)الدولة، والنيابة العامة، وزقابال الصأأأأأأأأحفسسنالصأأأأأأأأحفسسن، التي تتالي من سأأأأأأأأء ال  
 ووض  الخ ط وال روتوئو ل.
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وبالتنسأأأأأسق بسن زقابة الصأأأأأحفسسن بي باراغواي وهذه الاسئة، وجضأأأأأ  دلس. لءصأأأأأحفسسن المعرضأأأأأسن   -39
وئو ا لكفأالة  ، اعتمأدل و ارة الأدا ءيأة بروت538/17. وبموجأب القرار  (المربق الخأامس)لءخ ر و/أو التاأديأد  

 .(المربق السادأ)د س مة الصحفسسن المعرضسن لءخ ر الشدي

ووق ع  محكمة العد  العءيا والسوزسأكو عءص مذئرة تفاهم بشأان تعطيط المؤسأسأال، تتمن. محاورها   -40
بي ترية التع سر، والحصأأأو  عءص المعءومال، وتماية الصأأأحفسسن؛ وتدريب القضأأأاة، والموشفسن، والفاعءسن  

 يسسسن، من. المحامسن والصحفسسن.الرئ

ط التدريب التاب  لاا تدريب المدعسن العامسن بي ماا  التحقسق  العامة دا . مرئوتشأأأأأأا  النيابة   -41
بي الارائم المرتكبة ضأأد العامءسن بي الصأأحابة، وذلك بي تطار مشأأروع بتعطيط تماية وسأأ مة الصأأحفسسن  

والمتعاوزسن    تماية الشأاود المسأاعدة والحماية لءشأاود، والضأحايا،  از  قاا من النيابة العامةب. ويقدم برزامد
، ومنام الصحفسون المعرضون لءخ ر  4083/11ين بي القازون  م  العدالة، وغسرهم من األشخاص المحدد

 والضحايا.

، الذي  2018أيءو /سأأأأ تم ر   28وياري النظر بي التصأأأأديق عءص باتفاق تسأأأأكاسأأأأوب، الموقد  بي  -42
 ا ال سئية.أتكام  تماية المدابعسن عن تقوق اازسان بي القضاي يجدر  ضمن

ويتوالأأأأأأ. التحءس. التشأأأأأأريعي لمشأأأأأأروع قازون بترية التع سر، وتماية الصأأأأأأحفسسن، والعامءسن بي  -43
 .(39)ماا  الصحابة، والمدابعسن عن تقوق اازسانب

(40)وسيادة القانون إقامة العدل، بما اي ذلك مسألة اإلاالت من العقاب،  -2 
 

 التحديس والشفافية  

2020-2016سأأأأأأتراتياية لءفترة  من     الخ ة ا  -44
، اعتمدل السأأأأأأء ة القضأأأأأأائية الت  يقال  (41)

، اعتجمدل المءفال وااجراتال القضأأأائية  1107/16التكنولوجية بي ااجراتال القضأأأائية. وبموجب ا تفاق  
 االكتروزية.

مة،  تقديم المعءومال بشأأأأأأأان اسأأأأأأأتخدام الموارد العا  5282/14والقازون    5189/14وينظم القازون   -45
المعءومأأأأال العأأأأامأأأأة، والشأأأأأأأأأأأأأأفأأأأافيأأأأ   1005/15وا تفأأأأاق    999/15ة. وينص ا تفأأأأاق  والحصأأأأأأأأأأأأأأو  عءص 

عءص أن تقوم مديرية الشأأأأأأأأأأأفافية والحصأأأأأأأأأأأو  عءص المعءومال العامة بتقديم المعءومال   1248/18 وا تفاق
ع م العام، التي  العامة عن طريق ال ريد االكتروزي أو الااتي أو مباشأأأرة، أو من     ال وابة الوتسدة لا

 .(42)اةتنسقاا و ارة العد . ويمكن ا ط ع ع ر شبكة اازترز  عءص ال ءبال الواردة والمعالَ 

وينص الدسأأأأتور عءص تعسسن أعضأأأأات محكمة العد  العءيا والاسئال القضأأأأائية والمحاكم بناتا عءص   -46
زوزية لتولي هذه المنالأأب. وتشأأم.  اقتراا من ماءس القضأأات، شأأري ة اسأأتيفات المقتضأأيال الدسأأتورية والقا

لسأأأأمعة، ولأأأأحيفة السأأأأوابق، والمسأأأأار  الءوائ  التنظيمية ذال الصأأأأءة تقسيم المؤه ل األكاديمية، والخ رة، وا
الماني، واألدات الماني، والتقدير ا جتماعي، وذلك من     جءسأأأأأأأأأة اسأأأأأأأأأتماع عءنية تجنق. ع ر وسأأأأأأأأأائط  

 ااع م التكنولوجية.

، زظدمأأأ  محكمأأأة العأأأد  العءيأأأا معأأأايسر و جراتال تنظيم مبأأأاريأأأال  1309/20اق  وبموجأأأب ا تفأأأ -47
األ  ايال القضأأأأأأائية عءص ت  سق مدوزة األ  ايال القضأأأأأأائية، ويقدم    ا لتحاق والتراية. ويشأأأأأأرا مكتب

الدعم التقني تلص هذه المحكمة و لص الماءس ا سأأأأأأأأتشأأأأأأأأاري ل.  ايال القضأأأأأأأأائية. وينظم دورال لءتعريف  
 تو ية باذه المدوزة، مناا الدورة المعنوزة بلَنتح.د باأل  ايال القضائيةب لفائدة القضاة.وال
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يتعءق بااب غ عن المخالفال، يشأأأأأا  مكتب الشأأأأأكاوا وااب غ التاب  لءسأأأأأء ة القضأأأأأائية    وفيما -48
بساا مكتب الرقابة    الشفافيَة لءحد من الفساد وااب ل من العقاج، وذلك من     تجراتال لءتحقسق يشار 

 بي المائة. 5000،  اد عدد الشكاوا بنسبة 2006العامة عءص ق اع العدالة وماءس الرقابة. ومنذ عام 

 تتاتة تمكازية الءاوت تلص القضات ل.شخاص ضعاا الحا   

 تعم. محكمة العد  العءيا بي تطار بلوائ  برا يءيا المائةب، التي تاري دراسأأأأأأأأأأأأأة تحديناتاا. وجرا  -49
  وبروتوئو  العم. (43)اعتماد سياسة تتاتة تمكازية الءاوت تلص القضات لكبار السن واألشخاص ذوي ااعاقة

. ولأدا و ارة العأد  بروتوئو  لتيسأأأأأأأأأأأأأأسر تمكأازيأة الءاوت تلص القضأأأأأأأأأأأأأأات  (44)من أجأ. عأدالأة متعأددة النقأابأال
 .(18ازظر الفقرة )لدجور العدالة ، وتنفذ ال رزامد الوطني  (45)ا جتما ية  - ل.شخاص ذوي ااعاقة النفسية

تقامة عدالة شأأامءة وقريبة؛ ويسأأتخدم ل ة    2016ويتي  الت  سق الرقمي بالدلس. القازوزيب منذ عام   -50
مبسأأأأ ة ويعم. ئوسأأأأسءة لتقديم المعءومال ل.شأأأأخاص ذوي ااعاقة الحسأأأأية، من     تسأأأأاس ل لأأأأوتية  

القضأأأأأأأأائية،    ن ال وارازية وااسأأأأأأأأبازية عن ااجراتالتوضأأأأأأأأيحية ورسأأأأأأأأوم بيازية. ويتضأأأأأأأأمن معءومال بالء تس
 والميسرين القضائسسن، والمواق  الا رافية لءمقار القضائية.

ويقدم مكتب ااع م والتوجي  القضأأأأأأأأائي الدعَم لمسأأأأأأأأتعمءي  دمات  بي ااجراتال أمام السأأأأأأأأء ة   -51
تلص أن    2018تشأأأسر بيازال عام  القضأأأائية، بشأأأك. مباشأأأر، أو عن طريق الااتي، أو ال ريد االكتروزي. و 

 ل.شخاص ذوي ااعاقة. 125مناا لكبار السن، و 3 166 دمة،  760 021هذا المكتب قدم 

شأأأأأأبكةا وطنيةا من قادة الماتمعال المحءية تشأأأأأأك. تءقة   (46)ويوبر برزامد الميسأأأأأأرين القضأأأأأأائسسن -52
التأابعأة لءنيأابأة العأامأة المأدعسن  ولأأأأأأأأأأأأأأأ. بسن ماتمعأاتام وموشفي العأدالأة. وتأدعم مأديريأة الحقوق ااثنيأة  

تكون الشأأأأأأأعوج    العامسن، تسس تشأأأأأأأار  بي ااجراتال الانائية ئااة اسأأأأأأأتشأأأأأأأارية تقنية بي القضأأأأأأأايا التي
 األلءية طرباا بساا.

ولدا مكتب الدباع العام بريق متخصأأأأأص من المحامسن العامسن لمسأأأأأاعدة السأأأأأكان األلأأأأأءسسن،   -53
أزنروبولوجية والدعم       - لأأأأأأءية من     تقديم آرات قازوزيةيسأأأأأأاعدهم   رات بي ثقابال الشأأأأأأعوج األ

شأأخصأأاا من السأأكان    867لمكتب المسأأاعدة تلص  ، قدم هذا ا2020و  2016جءسأأال ا سأأتماع. وبسن عامي 
شأأأأخصأأأأاا من   1  893شأأأأخصأأأأاا بي ااجراتال المدزية، و لص    551األلأأأأءسسن بي ااجراتال الانائية، و لص  

 األشخاص ذوي ااعاقة.

وفيما يجسأأأأأأأأأأأأأأمص بقضأأأأأأأأأأأأأأية ئوروغواتيب، قررل الدائرة الانائية بي محكمة العد  العءيا، من       -54
، ت رئة جمي  الف تسن المتامسن من التام الموجاة  2018تمو /يولي     26بي الصأأأأأأأأأأأادر    AS 293الحكم  

 .تلسام و عفاتهم من العقوبة، وأمرل باابرا  عنام

 تالة الساون   

، التي وضأعتاا و ارة العد ، التنفسذ  2021-2017ؤسأسأية لءفترة  سأتراتياية والمتتضأمن الخ ة ا  -55
الدولية لحماية تقوق األشأأأأأخاص مسأأأأأءوبي الحرية. وتنفدذ بي السأأأأأاون بروتوئو ل    (47)التدرياي لءصأأأأأكو 

 .(48)لرعاية األشخاص األشد ضعفاا 

ن األداة التكنولوجيأة بزظأام معءومأال السأأأأأأأأأأأأأأاون بي بأاراغوا -56 يب تدارة المعءومأال المتعءقأة  وتحسأأأأأأأأأأأأأأ ة
ة، وتا ل زق. السأأأأأانات، والطيارال،  ا جتما ية والقازوزي  - النفسأأأأأيةبالسأأأأأاون من     تسأأأأأاس. ال يازال  

واا  ارال الدا ءية، وتا ل اابرا . وقد طجبق  بي عشأأأر مؤسأأأسأأأال سأأأانية، ويجتو ص أن تشأأأم. جمي  
 بااجراتال القضائية.، ب رض رب اا بنظم أ را ذال لءة (18)المؤسسال 
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. وترد  ( 50) م عءص أربعة محاور ، تقو ( 49) و  ات اكتظاظ الساون، تنفذ و ارة العد    ة ال ا الساون  - 57
 . ( المربق الساب  ) ااشارة بتفصس. تلص تزاا ال عديدة بي تقريٍر عن تنفسذ قواعد مازدي  وقواعد بازكو   

سأأية لءسأأاون تسأأتدعي تد  ا عاج اب  الاياك. األسأأاالذي يعءن أن  ب 309/18وسأأردع المرسأأوم رقم   -58
القازون    2020-2019. األسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأية. ولأأأأأأأأأأدر     الفترة  ااجراتال اادارية المتعءقة باشأأأأأأأأأأ ا  الاياك

 ، الءذان ينظمان هذا ااع ن. وزجفذل التدابسر التاليةق6705/20والقازون  6365/19

 .(ن جديدكام 1 700) (51)مضاعفة ال اقة ا ستيعابية لءساون  •

 .(52)تحسسن الاياك. األساسية •

 .(سان سان بسدرو ااقءيمي)مكان  400بنات أجنحة جديدة، أضاب   •

 .(53)ليازة وترميم أجنحة •

بنات سأانسنن ل.شأخاص المدازسن بي تيم وسأكادا وسأان واتد بي مسن ا غواثو، بي طور   •
ون معايسر تمكازية  ، وتسأأأأأأأتوبي هذه السأأأأأأأا(زطي ا  3  960ال اقة ا سأأأأأأأتيعابية )اازاا ،  

خاص ذوي ااعاقة، ومن المتوق  أن تكون جاهطة ل سأأأأأتخدام  الولأأأأأو  الخالأأأأأة باألشأأأأأ
     هذا العام.

وياري تنفسذ تل ٍا لخ ة الصحة الشامءة ل.شخاص مسءوبي الحرية، التي تقوم عءص ث ثة محاور،   - 59
ن  عي. وتتناو    ة الصأأأأأأأأحة العقءية واادما هيق التنسأأأأأأأأسق ال  ي، والصأأأأأأأأحة العقءية واادمان، والعم. ا جتما 

 ا جتما ية و دمان المخدرال، لتفادي العودة تلص ااجرام و لص السان.   -  ع   ااعاقة النفسية 

وتتاب  و ارة العد  ااجراتال القضأأأأأأأأائية المتعءقة باألشأأأأأأأأخاص مسأأأأأأأأءوبي الحرية، تسس تقدم لام   -60
، لدياما قنوال بي  (54)لءمتابعةال القضأأأأأأأائية. وأجزشأأأأأأأ  مكتبان الدعم القازوزي، من     التنسأأأأأأأسق م  الاسئ

 جمي  الساون.

لءحد من تا ر   2016وأزشأأأأ  المكتب المشأأأأتر  بسن الوئا ل التاب  لءسأأأأء ة القضأأأأائية بي عام   -61
ااجراتال القضائية، من     تنسسق جءسال ا ستماع ومتابعتاا. وتقوم محكمة العد  العءيا بطيارال تلص  

الانائية، وت ءغ عن الحا ل التي تااو ل الماءة الطمنية، ب رض تعادة    ون لمراابة تنفسذ ااجراتالالسأأأأأأأأأأأا
 النظر بساا عند ا قتضات.

ووجضأع  ب  ٌة لتخفيف تدة تراكم القضأاياب، بالتنسأسق بسن و ارة العد  والسأء ة القضأائية، تجسأرع  -62
سديو، وجءسأأأال ا سأأأتماع  من     تقنية التداو  بالفااجراتال القضأأأائية، وتشأأأم. عقد جءسأأأال ا سأأأتماع  

 التماسدية وجءسال مراجعة األتكام دا . الساون، و  ة تاري ية لتسري  ااجراتال بي سان النسات.

لنظام العدالة منصأأة لءتنسأأسق فيما بسناا فيما يتعءق بحالة السأأاون.    (55)وأزشأأال الاسئال الرئيسأأية -63
لعام عمءية مراجعة لءقضأايا، ب رض اتخاذ تدابسر  مكتب الدباع اة القضأائية و ، بدأل السأء 2019وبي عام  

سأأأأأنة، والنسأأأأأات    60أ ي وطاة من ا تتاا  بالنسأأأأأبة لمسأأأأأءوبي الحرية المرضأأأأأص، ومن تااو ل أعمارهم  
الحوام. والمرضأأأأأأعال، أو تلأأأأأأدار العفو عءص من قضأأأأأأوا زصأأأأأأي مدة العقوبة. ويتضأأأأأأمن المربقان النامن  

 .الخصوصال باذا والتاس  تتصات

النيأأابأأة العأأامأأة تعءيمأأال عأأامأأة بت  سق تجرات الحبس ا تتيأأاطي وبقأأاا لمبأأادئ الضأأأأأأأأأأأأأأرورة  ولأأدا  -64
وا ستننات والتناسب وقرينة ال راتة، وتقوم بطيارال لرلد أماكن ا تتاا ، من     مديرية تقوق اازسان  

 التابعة لاا.
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دلأ  بموجأب القأازون   - 65 المتعءقأة بأالحبس ا تتيأاطي،  اجراتال الانأائيأة  قأازون ا أتكأام    2019/ 6350وعأج
قسد الدراسأأأة عءص   ( 56) عءص زحو يخو  لءقضأأأاة ت  سق تدابسر أ ي شأأأدة ئ دائ. ل تتاا . وينص مشأأأروع قازون 

 تجرات  اص وموجط وماازي ازاات الحبس ا تتياطي بعد ازقضات المدة القصوا المحددة. 

ءيص عدد األشأأأأخاص مسأأأأءوبي الحرية،  لتق (57)اذ تجراتال تاسأأأأمةويحفط مكتب الدباع العام اتخ -66
باابرا  عن األشأأأأأأخاص األشأأأأأأد ضأأأأأأعفاا، وئبار السأأأأأأن، والسأأأأأأكان األلأأأأأأءسسن، واألشأأأأأأخاص ذوي ااعاقة،  

 والمراهقسن، وذلك من     محامسن عامسن متخصصسن بي مختءي الماا ل.

قأأأازون الخ أأأة  يأأأة األتأأأداو المخأأأالفسن لء، تنفأأأذ الأأأدائرة الوطنيأأأة لرعأأأا917/14وبموجأأأب ا تفأأأاق   -67
، بي تطار برزامد قضأأأأات األتداو الانائي القائم عءص مبادئ تلأأأأ تية.  (58)التاري ية لءعدالة االأأأأ تية

التربوية الخالأأأة باألتداو اسأأأتراتيايال لرلأأأد تنفسذ -ويحدد بروتوئو  متابعة ورلأأأد التدابسر ا جتما ية
ر السأأأياسأأأة الوطنية لرعاية األتداو المخالفسن لءقازون الانائي، شأأأاع  التدابسر غسر ا تتاا ية. وبي تطا

 عم. التي ياري تنفسذها تدرياياا.الفا  والمراهقسن اعتماد   ة و ارة شؤون األط

بي األبعا  الموجبة لءعقاج التي يرتك اا المراهقون، ووتدة  ولدا النيابة العامة وتدة متخصأأصأأة  -68
زشأأئ  وبقاا لمبادئ العم. التوجساية المتعءقة باألتداو المخالفسن  أج ن الانائية،  متخصأأصأأة بي جرائم المراهقس

 لءقازون الانائي.

وبسر برص  وتنفذ و ارة العد  برامد اعادة تدما  السأأأأأأأأانات من     التعءيم والتدريب الماني وت -69
زشأأأات مؤسأأأسأأأة تعطيط الميم  العم.. وتعط ل عمءية تعادة تدما  األتداو زط ت مرئط تيتاوغوا االأأأ تي بإ

، شأأأأأأأأأأأأأألبأة تدارة التأدريب  2015، منأذ عأام  ومن  العني. وأزشأأأأأأأأأأأأأأا النظأام الوطني لءتأدريأب والتأاهسأ. المانسسن
 الشام.، لتدريب الفئال الضليفة، ومناا األشخاص مسءوبو الحرية.

ترد    تحديال بالنسأأبة لنظام السأأاون، دبعت  تلص اتخاذ تدابسر  الأأة  19-وبرضأأ  جائحة ئوبسد -70
 .(المربق العاشر )لتعذيب تفالسءاا بي التقرير المقدم تلص الءانة الفر ية لمن  ا

 التعذيب وغسره من ضروج المعامءة أو العقوبة القاسية أو ال تزسازية أو الماسنة  

تقوق اازسأأأأان الموجبة لءعقاج، التابعة لءنيابة العامة،  ازتااكال  المتخصأأأأصأأأأة بي  تحقق الوتدة   -71
، من     ت  سق بالأدلسأ. العمءي لءتحقسق بي أبعأا  التعأذيأبب، المواتم م   (59)بعأا  الموجبأة لءعقأاجبي األ

التوجساية  المبأادئ   2016الصأأأأأأأأأأأأأأادرة بي عأام    12و 11و 7. وتحأدد األوامر التوجسايأة (60)المعأايسر الأدوليأة
 لءمحاكمة وبق األلو  القازوزية ولمن  التعذيب.

قضأأأأأأأأأأأأأية تندر  ضأأأأأأأأأأأأأمن   1 633،  (61)، وبقاا لءسأأأأأأأأأأأأأا ل2020عام   وقد تءق  هذه الوتدة تتص -72
 مناا بشان أبعا  تعذيب مطعومة، قد يت سر تصنيفاا أثنات التحميقال. 189ا تصالاا، 

مءفاا قضأأأأأأائياا بشأأأأأأان التعذيب بوشأأأأأأرل   16وتتضأأأأأأمن سأأأأأأا ل السأأأأأأء ة القضأأأأأأائية ما ماموع   -73
 .(ازظر المربق النازي) 2019و 2015تجراتاتاا     الفترة الممتدة بسن عامي 

اتفااية مناهضأأة التعذيب وغسره من يوائم تاريم التعذيب م     (62)ويوجد قسد الدراسأأة مشأأروع قازون  -74
 .أو العقوبة القاسية أو ال تزسازية أو الماسنةضروج المعامءة 

فتاا أو بنات عءص  وتحقق مديرية الشأأؤون الدا ءية ومكابحة الفسأأاد التابعة لو ارة العد ، بحكم وشي -75
ال تزسأأازية أو الماسنة المرتكبة ضأأد األشأأخاص مسأأءوبي  السأأسئة أو  شأأكاوا، بي أبعا  التعذيب أو المعامءة  

ية تماية تقوق اازسأأان بي زظام السأأاون بدراسأأة الشأأكاوا ب رض معالاتاا المنسأأقة.  الحرية. وتقوم مدير 
 و دارة معالاة الشكاوا، ب رض المتابعة. وأجدما  ضمن هذه المديرية تدارة رلد مراكط ا تتاا  
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ووجضأأأأأأأع  لأأأأأأأكو  مؤسأأأأأأأسأأأأأأأية تتوابق م  المعايسر الدولية  سأأأأأأأتخداماا بي السأأأأأأأاون والمراكط   -76
، وببروتوئو  ااب غ عن  (63)ناا ببروتوئو  العم. بشأأأأان ادعاتال ازتاا  تقوق اازسأأأأانباالأأأأ تية، م

ان ازتااكال تقوق  لمقدمة من األشأخاص مسأءوبي الحرية بشأ، والتدابسر العاجءة ت ات الشأكاوا ا(64)التعذيبب
منصأة متاتة ألقارج األشأخاص   (65)اازسأان وأبعا  التعذيب. ويشأك. موق  بتقوق اازسأان ع ر اازترز ب

مسأأأءوبي الحرية لاب غ عن ا زتااكال المحتمءة بي زظام السأأأاون. وتعكي و ارة العد  عءص وضأأأ  دلس.  
 روتوئو  بشان تفتيش أماكن ا تتاا  ورلدها.بشان استخدام القوة وب

ن قازون ااجراتال  م  286ووبقاا لءصأأأأأأأأأكو  المذئورة، وبنات عءص ا لتطام بااب غ بموجب المادة   -77
الانائية، عط ل و ارة العد  تجرات التحميقال، وشأأاع  بصأأ. المسأأؤولسن عن ا زتااكال، وقدم  شأأكاوا  

  2016االأأأأأأأأأأأ تية المعنسسن. و    الفترة الممتدة بسن عامي    جنائية ضأأأأأأأأأأأد موشفي السأأأأأأأأأأأاون والمراكط 
مناا بي   45مناا ويوجد   28، ازتاص تحميقاا  73، بتح  مديرية الشأأأأؤون الدا ءية ومكابحة الفسأأأأاد  2020و

 مرتءة اازاا .

مما بموجب  -78 وياري تنفسذ مشأأأأأروع منصأأأأأة شأأأأأبكية وت  سق هاتفي لتسأأأأأاس. تا ل التعذيب، لأأأأأج
بسن مكتأب الأدبأاع العأام، واآلليأة الوقأائيأة الوطنيأة، وراب أة التكنولوجيأا والتعءيم    2018رم بي عأام  ا تفأاق الم 

، يجءَطم المحامون  69/19والتنمية والبحوو وا تصأأأأأأأأأا ل، ليسأأأأأأأأأتخدماما المدعون العامون. وبموجب القرار  
لقاسأأأأأية أو  يب والمعامءة االعامون بي جمي  أزحات ال ءد باسأأأأأتخدام اسأأأأأتمارة لتسأأأأأاس. الشأأأأأكاوا بشأأأأأان التعذ

 ال تزسازية أو الماسنة.

وشأأأأأأأأأأاع  و ارة الدا ءية مراجعة دلس. اسأأأأأأأأأأتخدام القوة الخاص بالشأأأأأأأأأأرطة الوطنية، لمواتمت  م    -79
معايسر تقوق اازسأأان. وأزشأأئ  تدارة الشأأؤون الدا ءية اجرات تحميقال بي الشأأكاوا المقدمة ضأأد موشفي  

ضأائية لتحديد المسأؤوليال و تالة المءفال تلص النيابة العامة،  رية الشأرطة القالشأرطة، تجحا  زتائااا تلص مدي
 عند ا قتضات.

تلص زظام معءومال   ال يازال المسأاءة في  وتحتفظ مراكط الشأرطة بسأا. لءمحتاطين، ب رض زق. -80
  التعذيب، وبقاا تحديد أبعا    هلأأأأأأأأر اعنضأأأأأأأأمن  الشأأأأأأأأرطة بمرازدوب، اتاتتاا تلكتروزياا. وأدمد زظام بمارازدوب  

لوقائ  الشأأأأأأأأأأأكوا. ويتي  اتفاق م رم بسن و ارة الصأأأأأأأأأأأحة العامة والرعاية ا جتما ية وو ارة الدا ءية تمكازية  
 تجرات بحوص ط ية لءمحتاطين بي المراكط الصحية، وتسري  تلدار التقارير ال  ية.

بي ها  ب  مسأأأأأأأأأأأأأتوا ، رج 2014وبعد تزشأأأأأأأأأأأأأات وتدة مكابحة الفسأأأأأأأأأأأأأاد التابعة لو ارة الدا ءية بي عام   -81
تلص المديرية العامة لءشأأفافية ومكابحة الفسأأاد، لتتولص مامة تنفسذ سأأياسأأال و ارة الدا ءية بشأأان   2017 عام

النطاهة واأل  ايال العامة. ويقترا مشأأأأأأروٌع لتعدي. القازون األسأأأأأأاسأأأأأأي لءشأأأأأأرطة الوطنية ت ضأأأأأأاع مديرية  
 الشؤون الدا ءية مباشرة لسء ة و ير الدا ءية.

، تجدد الايك. التنظيمي والوشيفي ادارة الشأأأأأأأأأأأأفافية ومكابحة الفسأأأأأأأأأأأأاد،  924/16رار  وبموجب الق -82
 ومكتب تتاتة المعءومال العامة التاب  لو ارة الدا ءية.

 الفساد  

مكابحة الفسأأأأأأأأاد  ماا   بي تحقق  اازاا ال التالية  ،  الفسأأأأأأأأأادمن     األمازة الوطنية لمكابحة  -83
 والمساتلةقوتعطيط الشفافية 

، م  زظام لتسأأأأأأأاس. (02/16القرار  )  (66)بة تقديم الشأأأأأأأكاوا المتعءقة بمكابحة الفسأأأأأأأادبوا •
 .(67)ومتابعة القضايا الانائية والتحميقال والتحريال
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 .(4900/16المرسوم ) (68)الخ ة الوطنية لمن  الفساد •

 رلد الوبات بالتطامال الشفافية الفعءية بي الق اع العام. (69)منصة •

لمسأأأأأأأأأأأأأأاتلة أمام المواطنسن، بي تطار   ة العم. الرابعة الحكومية المنفتحة  دلس. اتعداد   •
 .2020-2018لءفترة 

2025-2021اعتمأاد الخ أة الوطنيأة لءنطاهأة لءفترة  •
، بأدعم من الفريق الوطني لءنطاهة  (70)

 .(4458/20المرسوم ) (71)تلص ستة محاور والشفافية، واستناداا 

، معءومال عن  (72)ب19-وتدة ئوبسد -ل سأأأأأتنمارال  تضأأأأأمسن منصأأأأأة ب ري ة باراغواي   •
 .19-المسطازية ولرا الموارد المرتب ة بإدارة جائحة ئوبسد

طءبال  ، ب رض معالاة  (73)وتدير و ارة العد  ال وابة الموتدة لءحصأأأأأأأأأأأو  عءص المعءومال العامة -84
 المعءومال العامة.

 يازال بشأأأأأأأان باألبعا   الام   لب معايسر ، أدمد زظام معءومال الشأأأأأأأرطة بمرازدو2019ومنذ عام   -85
ربُّ ، وا رتشأأأأأأأأات، وال ش،  تالتي تن وي عءص ال ش أو ا تتيا  أو الفسأأأأأأأأادب، مصأأأأأأأأنفة بحسأأأأأأأأب ما يءيق ال

 والرشوة، والفساد، وما تلص ذلك.وااثرات غسر المشروع، واست    النفوذ، 

 الحميقة والعدالة والا ر وضمازال عدم التكرار   

ب  Jajoheka Jajotopaالمختفسن الحمءَة الوطنيَة ب  - لتحديد هوية المحتاطين  ة التنسأأسقتشأأا  هسئ -86
المختفسن وأ أأأذ عسنأأأال من دمام    -  ، لءبحأأأس عن أقأأأارج المحتاطين(لنبحأأأس عن بعضأأأأأأأأأأأأأأنأأأا، ئي زءتقي)

 عءساا.التي عجنر مقارزتاا جسنياا م  ربال الاياك. العظمية لبقتام ال و ية، بموا

عجنر عءساأأأأا ق أأأأ.   16هيك ا عظميأأأأاا، بأأأأااضأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأأة تلص    24ل  اآلن عءص ربأأأأا  وقأأأأد عجنر تتص -87
 .(74)عمءية استخرا  ربال. وجرا تحديد هوية ألحاج أربعة مناا 40، أي ما ماموع  2015 عام

، قجدم  زتائد دراسأأأأأأأأة التباين والتواتر الاسنسنسسنن لدا السأأأأأأأأكان، وأجزشأأأأأأأأئ  قاعدة  2018وبي عام   -88
 .(1989-1954)المختفسن  - قارج المحتاطينال يازال الاسنية أل

الاياك. العظمية تلص أقارج الضأأأأأأأأحايا، وياري  ويوجد بي مرتءة ا عتماد بروتوئو  تعادة ربال   -89
 تنظيم سا ل عمءيال الحفر ومءفال األشخاص المختفسن، من أج. تزشات قاعدة بيازال متاتة لءعموم.

   سأأأأأءسأأأأأءة بشأأأأأارة ة التاريخية، عءص سأأأأأ س. المنا ، من  وتجناط أعما  منااية اشأأأأأاعة الذاكر  -90
عم. ودورال تدري ية بمشارئة المدرسسن وال  ج، وبالتنسسق    الذاكرةب؛ ومعرض با تراق الصم ب؛ وتءقال

 م  العامءسن بي ماا  النقابة والباتنسن.

، ومءفال بيازال،  قاعدة بيازال تضأأأأأم لأأأأأوراا، ووثائق  (محكمة العد  العءيا)ولدا متحي العدالة   -91
قدماا الضأأأأأحايا، وأقاربام،  يناهط عددها مءسوزاا، متاتة لتء ية طءبال المعءومال التي ي  وتسأأأأأاس ل لأأأأأوتية

 وجاا  العدالة، والمواطنون.

ازتااكال تقوق اازسأان  وبعد لأدور تقرير لانة الحميقة والعدالة، تءق  الوتدة المتخصأصأة بي  -92
يرد بي )وشأأأأأمء  مءفال جرا التحري بشأأأأأازاا بي األرجنتسن   .2016عام   مءفال بي 307الموجبة لءعقاج  

 .(الحاليةوالقضايا  المربق النازي موجط لءوقائ 

م الحدو العام ل عتراا بالمسأأأأأأؤولية الدولية، تنفسذاا لحكم محكمة ظ، زج 2018أيار/مايو   24وبي   -93
 غوايب.ال ءدان األمريكية لحقوق اازسان بي قضية بغوي ورو ضد بارا 
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(75)الحريات األساسية والمشاركة اي الحياة العامة والحياة السياسية -3 
 

م دأ التمكسن من أج. اتخاذ القرارال    2024-2018تكرأ الخ ة الوطنية الرابعة لءمسأأأاواة لءفترة   -94
يا  ولتعزيز المشددددددداركة السدددددددياسدددددددية، أنشدددددددأت مح مة العدل العلباعتباره أتد محاورها المتعءقة بالحقوق.  

، الءتسن تنظمان (77)ووتدة السياسال الانسازية (76)ة، وحدة المشاركة السياسي 2017لالنتخابات، اي عاو  
 أزش ة لءترويد والتو ية والتحفسط.

مشأأارئة الشأأباج بي الحياة السأأياسأأية   (86/2018القرار  )  (78)الديمقراطيةب تحفيزويعط  مشأأروع ب -95
 .(80)نقاشوتءقال  (79)والشؤون الوطنية، من     تءقال عم.

، ئاسئة تعءيمية ابرا  الميادة  (81)لدورا  7وتعم. بمدرسأة التدريب السأياسأي لءنسأاتب، التي زظم   -96
 السياسية لءمرأة، بض ا عن تشكس. شبكال النسات السياسيال.

ولتسأأأأأأأأأءيط الضأأأأأأأأأوت عءص النسأأأأأأأأأات المنتخبال لتولي منالأأأأأأأأأب السأأأأأأأأأء ة عءص مسأأأأأأأأأتوا ال ءديال   -97
، ثم  (66/2016القرار  ) (82)ءص الصأأأأأأعسد الوطني، زجفذ مشأأأأأأروع بلنعرا سأأأأأأء اتنا النسأأأأأأائيةبوالمحابظال وع

 .(84). وبااضابة تلص ذلك، زجظم  تءقال دراسية وتءقال عم.(83)المرأة" -"بناء المواطنة مشروع 

  2021لمرشدددددددددحات المحتمالت لالنتخابات البلدية لعاو  لوتوار مح مة العدل العليا لالنتخابات   -98
 .(85)ومنتديات ااتراضيةاف مجانياف للتدريب بشأن القضايا االنتخابية، من خالل حلقات نقاش ز حي 

ع ر   2018ويمكن ا ط ع عءص ااتصأأأأأأأأأأأأأأاتال الانسأأأأأأأأأأأأأأازية المتعءقة با زتخابال العامة لعام   -99
ية بيازال عن النسأأأأأأأأأأأأات الءواتي يشأأأأأأأأأأأأ ءن منالأأأأأأأأأأأأب ازتخاب (87). ويوبر أطءس النوع ا جتماعي(86)اازترز 

 ومنالب لن  القرار.

، زجفأأذ برزأأامد بتعطيط تابأأا  النأأا  سن من الشأأأأأأأأأأأأأأعوج  2018وألغراض ا زتخأأابأأال العأأامأأة لعأأام  -100
، من     زشأأر الوتدال المتاتة بي منصأأة التدريب الخالأأة بمرئط ااع م والتوثسق  (2017)األلأأءيةب  

الناجحة  التاارج    سأأأية الدولية المعنوزة بتباد والتنميف ا زتخابي. وبااضأأأابة تلص ذلك، زجظم  الحءقة الدرا
 بي ماا  المشارئة بي الحياة السياسية وا زتخابالب.

ومن     جاود بأأذلتاأأا محكمأأة العأأد  العءيأأا ل زتخأأابأأال، والمأأديريأأة العأأامأأة لسأأأأأأأأأأأأأأاأأ. األتوا    -101
  (88) وثائق الاويةن  ملالمدزية، والمعاد الوطني لشأأأأؤون الشأأأأعوج األلأأأأءية، والشأأأأرطة الوطنية، زجظم  أيام  

 ا زتخابي لفائدة قادة الشعوج األلءية. - ءمشارئة بي ا زتخابال، ولءتدريب السياسية لال  م

، وجضع  الخ ة  270/14وبموجب قرار األمازة الوطنية المعنية بحقوق األشخاص ذوي ااعاقة   -102
ر. وبموجب القرار   الءوائ   ءيا ل زتخابال  ة العد  الع، وضأأأأع  محكم41/2017التاري ية لءتصأأأأوي  الميسأأأأد

ر     ا زتخابال العامة لعام   ، تسس اسأأأأتحدث  طرائق التصأأأأوي  بي 2018التنظيمية لءتصأأأأوي  الميسأأأأد
؛ والتصأأأوي  بمسأأأاعدة لانة (90)؛ والتصأأأوي  بي مكاتب اقتراع تسأأأتوبي معايسر تمكازية الولأأأو (89)المنط 

. واألرقام المتعءقة بالتصوي   (93)دة شأخص آ ر ي  بمسأاع؛ والتصأو (92)؛ والتصأوي  التفضأسءي(91)اسأتشأارية
 .(94)بي مكاتب ا قتراع المستوفية لمعايسر تمكازية الولو  متاتة ع ر اازترز 

من بقازون   91من المادة    (ج)قازون لحذا الفقرة الفر ية    (95)وتدرأ السأأء ة التشأأريلية مشأأروع -103
ذين   يسأأت يعون التوالأأ. ئتابةا أو  البكم ال -  اَص الصأأمحرم من لأأفة النا ب األشأأخا زتخابالب التي تَ 

 بوسائ. أ را.
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 والحقوق األساسيةالمراابة أزش ة   

ملياري عم. زظام ا سأأأأأأأأأأأتخبارال الوطني،    2812/14ومرسأأأأأأأأأأأوم     5241/14يشأأأأأأأأأأأك. القازون   -104
ة ألزشأأ ة هذه  سأأاسأأياأل  (96)وماءس ا سأأتخبارال الوطني، وأمازة ا سأأتخبارال الوطنية، تذ يحددان المبادئ

المعأاهأدال وا تفأاايال  بألاسئأال. ولحمأايأة الحقوق والضأأأأأأأأأأأأأأمأازأال، ينص القأازون عءص التقسأد بأالأدسأأأأأأأأأأأأأأتور، و ا
عط  ذلك  تعءساا، والقوازسن واألتكام األدزص من تسس التسأأأأءسأأأأ. الارمي، ويالتي لأأأأدق   وا تفاقال الدولية  

 .(6المادة )وثائقي ترمة التراو البم دأ و  5بي المادة بالمسائ. المحظورة 

.  ( 97) أسأاأ الخ ة الوطنية ل سأتخبارالالمذئور  وااطار الملياري  المشأار تلساا  شأك. المبادئ  تو  -105
وتوبر التشأأأأريعال لءمواطنسن ضأأأأمازال لءاوت تلص السأأأأء ال القضأأأأائية المختصأأأأة بي تالة األزشأأأأ ة التي  

 تنتاك أو تادد تقوقام وترياتام األساسية.

 جتماعية والثقافيةقتصادية واالالحقوق اال -جيم 

يتوالأأأأأأأأأأأأأ. تحءس. تمكازية التصأأأأأأأأأأأأأديق عءص ال روتوئو  ا  تياري المءحق بالعاد الدولي الخاص   -106
 .(98)بالحقوق ا قتصادية وا جتما ية والنقافية

(99)الحق اي ظروف عمل عادلة ومواتية -1 
 

سأنوال، ا سأتراتياية المتكامءة    5ا بترة تنفذ و ارة العم. والعمالة والضأمان ا جتماعي، عءص مد -107
لءحد من العمالة غسر الرسأأأأمية. وبعد مرور عام    (2018)  (100)اضأأأأفات ال اب  الرسأأأأمي عءص سأأأأوق العم.

تؤثر بي سأوق    تلص جازب مؤشأرال (101)عءص بدت تنفسذها، تحقق  تزاا ال أجدرج  بشأك. منااي بي تقرير 
 .ا ستراتياية ذهه بشان 2020العم.. وياري تعداد تقرير عام 

التاب  لو ارة العم. والعمالة والضأأأمان ا جتماعي المعءومال من   (102)ويحء. مرلأأأد سأأأوق العم. -108
، زجشأأأأأأأر آ ر 2020أج. تعطيط السأأأأأأأياسأأأأأأأال العامة القائمة عءص بيازال جسدة النو ية. وبي آج/أغسأأأأأأأ س  

 .(103)شرال العمالةتحءس. لمؤ 

 دمة وسأأأأأاطة لتسأأأأأاس. منالأأأأأب العم. الشأأأأأاغرة بي   (104)وتعت ر منصأأأأأة بمن أج. تيااد عم.ب -109
الشأأأأأأأأأأأأأأرئال والبحس عناا. وتنظم و ارة العم. والعمالة والضأأأأأأأأأأأأأأمان ا جتماعي بازتظام معارض لءتوشيف.  

تلص تعطيط اسأأأأتق   المرأة   ترمي (106)ث ثة محاور عم.  (105)وتتضأأأأمن اسأأأأتراتياية بالمسأأأأاواة بي التوشيفب
 وتمكسناا اقتصادياا.

الاة قضأأأأأأايا العم. التابعة لو ارة العم. والعمالة والضأأأأأأمان ا جتماعي من أج.  دائرة معوعجط ل   -110
تعطيط وتماية تقوق النسأأأأأأأأات العام ل، و  سأأأأأأأأيما الحوام. والمرضأأأأأأأأعال والعام ل المنطليال، من      

تاأا النأازية  ، اعتمأدل أمازة الوشيفأة العأامة   2020زسسن بالماأان. وبي عام  تقأديم المشأأأأأأأأأأأأأأورة والدعم القأازو 
  .2024-2020دم التمسسط بي الوشيفة العامة لءفترة لءمساواة واادما  وع

الرضأأأاعة  تشأأأأاي   بشأأأأان بتعطيط وتماية األمومة و   5508/15القازون    7550/17وزظدم المرسأأأأوم   -111
ئية  وتنظم أمازة الشأأأأأأؤون الانسأأأأأأازية التابعة لءسأأأأأأء ة القضأأأأأأا  .6453/19  القازونج ال  يليةب، ووسأأأأأأ  ز اَق  

 .(2020)ءةق تجا ال األمومة والرضاعةب أزش ة مناا تءقة النقاش بشان بتقوق المرأة العام

وتوبر الأدائرة الوطنيأة ل رتقأات الماني والنظأام الوطني لءتأدريأب والتأاهسأ. المانسسن دورال ماأازيأة  -112
وقد اسأأأأأأأأتفاد    .(108)لعم.والتاهس. الماني، تء ي مت ءبال واتتياجال سأأأأأأأأوق ا (107)الماني  -  يب التقنيلءتدر 
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من برزامد الدائرة الوطنية ل رتقات الماني بشأأأأان التدريب بي أماكن العم. المحمية، الذي أجعسد تط ق  بي 
 سنةا. 17و 15شاج تتراوا أعمارهم بسن  2 000، أكنر من 2019 عام

. ويوبر مرلأأأد  لحماية المراهقسن الذين يءاون سأأأوق العم.  (109)زشأأأ  سأأأا. المراهقسن العامءسنوأج  -113
2020هقسن العامءسن تتص عام  سأأأأأأأأأأأوق العم. معءومال عن المرا 

، ومؤشأأأأأأأأأأأرال العمالة بحسأأأأأأأأأأأب الفئة  (110)
 .(111)(2020-2017)العمرية 

لضمان شروا عم.  ئقة. وبي   (112)بشان بالعم. المنطليب تحسسنال  5047/15وأد . القازون   -114
ذي يسأأأأأأأأأأأأأأاوي أجر العمأا  المنطلسسن م  الحد  الأ،  6338/19، عأجد  هأذا القأازون بموجأب القأازون  2019عأام  

مطاولة األطفا  العم. المنطلي، باي تا  من  5407/15األدزص القازوزي السأأأأأأاري ل.جور. ويحظر القازون  
 .(5ادة الم)األتوا  

؛ وبموجب  (113)، اعتجمدل ا سأأأأتراتياية الوطنية لمن  العم. الا ري 6285/16وبموجب المرسأأأأوم   -115
مدل،  ، أجزشأأأئ  الءانة الوطنية لحقوق العم. األسأأأاسأأأية ولمن  العم. الا ري، التي اعتَ 7865/17المرسأأأوم  

2019-2017سأأنتسن بالتنسأأسق م  و ارة العم. والعمالة والضأأمان ا جتماعي،   تاا لفترة ال
، والدلس.  (114)

منتظمأأة . ولأأدياأأا آليأأة  (115)الن ثي األطراا والمشأأأأأأأأأأأأأأتر  بسن الوئأأا ل لءتأأد أأ. بي تأأا ل العمأأ. الا ري 
، من 2018ورلأأأأأأأأأد شروا العم.. وتتءقص هذه الءانة الدعم من منظمة العم. الدولية، ومنذ عام    لءتفتيش

 عم. بي الو يال المتحدة.مشروع بباراغواي أوئاكواب، الذي تمول  و ارة ال

، لأأأأأأأأمم  و ارة العم. والعمالة والضأأأأأأأأمان ا جتماعي   ة اعادة  19-ولمواجاة جائحة ئوبسد -116
2021-2020يط سوق العم.     الفترة تنش

(116). 

(117)الحق اي ظروف معيشية الئقة -2 
 

 مكابحة الفقر   

  0,7بي المائة، تسس ازخفض بنسبة   23,5، بءغ معد  الفقر المفرر  (2019)وبقاا لسا ل عام   -117
 .(118) (بي المائة 5,23بي المائة مقاب.  2,24)بي المائة بالمقارزة م  العامسن األ سرين 

1ووبقأأاا لءمحور ا سأأأأأأأأأأأأأأتراتياي  -118
من محأأاور   أأة التنميأأة الوطنيأأة، التي جرا تحأأديناأأا بي   (119)

تلص ترسأأأأات زظام لءحماية    ب2023-2018، تسأأأأعص الخ ة الحكومية بباراغواي لك. الناأ لءفترة  2020 عام
  شأأأأأأرين األو /الشأأأأأأيخو ة. وبي تمرتءة ا جتما ية يرئط عءص الشأأأأأأخص واتتياجات  منذ بترة الحم. تتص 

الوطنيأة لءحأد من الفقر ب أا أابو بأاراغوايب التي ترمي تلص تحسأأأأأأأأأأأأأأسن زو يأة ، قأجدمأ  الخ أة  2020أكتوبر 
 الحياة، من     وض  سياسال لءحماية واادما  ا قتصادي والتماسك ا جتماعي.

ة ذال  ، يتوالأأأأأأأأأ. تعطيط تماية بنود المسطازية المخصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأة لء رامد ا جتما ي2013ومنذ عام   -119
 عادة تخصيصاا ل رامد أو مشاري  أ را.األولوية، و  ياو  تخفيضاا أو ت 

ويقدم برزامد تيكوبورا تحوي ل زقدية مشأأأروطة بي ماالي الصأأأحة والتعءيم، وينفذ زظاماا لءتامسن   -120
تسس تشأم.   المتناهي الصأ ر عءص الحياة لفائدة األسأر المسأتفسدة. وهو ال رزامد ا جتماعي األكنر ازتشأاراا،

، وزسأأأأبة مائة بي المائة من المسأأأأتفسدين، سأأأأوات بي 17ظال البالغ عددها  مقاطعة بي المحاب 254 دمات   
أسأرة    165 000. ويضأم سأاء   (بي المائة  15)أو بي المناطق الحضأرية    (بي المائة  85)المناطق الريفية  

ائأة بي المأائأة من ة تلص مأالمسأأأأأأأأأأأأأأأاعأدهأذا ال رزأامد  ، يقأدم 2018ومنأذ عأام    .2020مسأأأأأأأأأأأأأأتفسأدة تتص عأام  
 ن األلءسسن.ماتمعال السكا
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ويكم. برزامد تسنوزديرا برزامد تيكوبورا ويشأأأأأأأأأأأا  المشأأأأأأأأأأأاري  المدرة لءد . من     توبسر رأأ   -121
الما  األولي لءمشأأأأأأأأأاري  اازتاجية، تلص جازب التدريب. وتضأأأأأأأأأاعي عدد المسأأأأأأأأأتفسدين من  دمال برزامد  

 أسرة. 26 500، لستااو  (2014)عام  بداية تنفسذه بي مرة تقريباا منذ 20تسنوزديرا 

ويوبر برزامد تيكوا بقعاا أرضأية بي المناطق الحضأرية وييسأر ا سأتفادة من الخدمال ذال الصأءة،   -122
من. المياه، والصأرا الصأحي، والكاربات، ووسأائ. ا تصأا ، والسأكن ال ئق. ويتااو  عدد العقارال المسأءدمة  

 قار.ع 12 500، وهو 2013تتص عام  2002. منذ عام عي العدد المساض 2013منذ عام 

ال ويأأأأ. األجأأأأ.   -123 األثر  أجأأأأ. تعطيط  الوئأأأأا ل من  لتكأأأأامأأأأ. الااود المشأأأأأأأأأأأأأأترئأأأأة بسن  وئنتياأأأأة 
ا جتما ية، وبقما يحدده بااطار ا سأأأأأأأأتراتياي ألهداا و جراتال زظام الحماية ا جتما ية   لءسأأأأأأأأياسأأأأأأأأال

توسأي  ز اق ا سأتفادة    ، الذي يادا تلص(120)ام الحماية ا جتما ية بهيا بنابءق زظ، أجطب2023-2019لءفترة  
واادما  ا قتصأأأأأأأأأأأأأادي    ؛تحسأأأأأأأأأأأأأسن القابءية لءتوشيف؛ وتعطيط اازتاجية لص  و   من  دمال الصأأأأأأأأأأأأأحة والتعءيم؛ 
 ، اعتجمد اتفاق م  ا تحاد األوروبي لتموي. هذا النظام.6650/2020وا جتماعي. وبموجب القازون 

المسأتفسدين  أداة تدارية تتضأمن معءومال عن  (121)ويشأك. النظام المتكام. لءمعءومال ا جتما ية -124
ال رامد ا جتما ية، وعن العرض العام المتاا والمسطازيال المخصأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأة. وهذه  من الحالسسن والمحتمءسن  

 .(122)بHeka-eب المعءومال متاتة لءعموم من     منصة هذا النظام االكتروزية

، الذي يشأأأأأأأك. جطتاا من زظام  (اتتضأأأأأأأان)براثوب  وتنفذ و ارة شأأأأأأأؤون األطفا  والمراهقسن برزامد بأ -125
، من      (سأنة  17تلص    0من  )الحماية ا جتما ية بهيا بناب، ويوبر الحماية المباشأرة ل.طفا  والمراهقسن 

 المكوزال التاليةق

 تماعي.ا ستادااق عمءية الكشي واادما  من     مَرو  اج •

من     التحوي ل النقدية المشأأروطة،  الدعم األسأأريق ا سأأتفادة من الخدمال العامة،   •
والمن  الدراسأأأأأأأية، وسأأأأأأأءة األغذية األسأأأأأأأاسأأأأأأأية، والتامسن ا جتماعي المتناهي الصأأأأأأأ ر،  

 والشمو  المالي.

راكط  مراكط ال فولة المبكرة، والمراكط المفتوتة، والم)مراكط الحمايةق تتخذ ث ثة أشأأأأأأأكا   •
 رفي ، والدعم الدراسي. ، وتوبر ال ذات، وأزش ة الرياضة والت(الماتملية

 الشبكالق  دمال تماية األطفا  والمراهقسن بالتنسسق م  ماالس المحابظال وال ءديال.  •

ويقدم برزامد بأبراثو ئسريب  دمال التعءيم والدعم المالي ل.سأأأأأأأأأأأأأر الضأأأأأأأأأأأأأليفة الحا ، من       -126
 ، وا د ار، وا ئتمان.شان ق اع العم. الرسمي، و زشات المشاري ، وا ستنمار دورال تدري ية ب

ولأأدا و ارة التنميأأة ا جتمأأا يأأة زموذ  لادمأأا  من أجأأ. تمأأايأأة األشأأأأأأأأأأأأأأخأأاص ذوي ااعأأاقأأة،   -127
يخصأأأأأأص مبالغ مالية تضأأأأأأافية ل.سأأأأأأر التي تضأأأأأأم أبراداا ذوي تعاقة. واعتمدل هذه الو ارة، بموجب اتفاق  

ااعاقة، بزموذ  تدما  األشأأأخاص ذوي ااعاقة  األمازة الوطنية المعنية بحقوق األشأأأخاص ذوي  وقعت  م   
 الشديدة بي برزامد تيكوبوراب.

د  القأازون  -128 ، الأذي يوسأأأأأأأأأأأأأأ  ز أاق ااعأازأال ال أذائيأة  6381/20بموجأب القأازون   3728/09وعأج
 ليشم. ئبار السن الذين يعازون من الفقر.

زجفأذ برزأاماأان لءتحوي ل النقأديأة  ،  19-ق جأائحأة ئوبسأدا جتمأا يأة بي سأأأأأأأأأأأأأأيأاوئأآليأال لءحمأايأة  -129
وب الذي يسأتفسد من  العامءون بي الق اع غسر الرسأمي،   بي المائة من السأكان، هماق برزامد ببستس 41 شأم 

ب، الذي  مءسون دو ر من دو رال الو يال المتحدة، وبرزامد بزياز اريكو  132والذي رجلأد ل  اسأتنمار ايمت  
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مءسون دو ر؛ بااضأأأابة تلص ااعازال التي يقدماا معاد    25اسأأأتنمار ايمت  يكف. األمن ال ذائي من      
 الضمان ا جتماعي لءعامءسن بي الق اع الرسمي.

التي تشأم. تدابسر  (، Ñapu’ã Paraguayوأجطءق    ة اازعاش ا قتصأادي بزيابوا باراغوايب ) -130
ية، وا سأأأأأتنمار العام من أج. تيااد برص  ور اسأأأأأتراتياية، هيق الحماية ا جتما تندر  ضأأأأأمن ث ثة محا

 العم.، وا ئتمازال من أج. التنمية.

(123)الحق اي الصحة -3 
 

ع  و ارة الصأأأأأأأأحة العامة والرعاية ا جتما ية ز اق ت  ية الشأأأأأأأأبكال المتكامءة والشأأأأأأأأامءة   -131 وسأأأأأأأأد
ئر تكف. ا سأتفادة من الرعاية  الرعاية الصأحية األولية، بإزشأات دوالخدمال الصأحة، اسأتناداا تلص اسأتراتياية 

لمبادئ الشمو  والتكام. واازصاا والمشارئة، وبإدما     وماازستاا وجودتاا واتساماا بحسن المعامءة، وبقاا 
محاور اسأأتراتياية أسأأاسأأاا تزشأأات وتدال لءصأأحة األسأأرية، تجشأأرا عءساا أبرقة متعددة التخصأأصأأال تعم. 

عءص ئفأأأأالأأأأة الحقوق، واتترام التعأأأأدديأأأأة النقأأأأافيأأأأة، وتعطيط   لماتمعأأأأال المحءيأأأأة، من     زاد قأأأأائمم  ا
 السياسال المتكامءة.

، تحقق  تزاا ال من     تنفسذ  2030-2015ار تنفسذ السياسة الصحية الوطنية لءفترة  طوبي ت -132
 :الصكو  التالية

 .(124)ل الصحية بي باراغوايدلس. تفعس. الشبكال المتكامءة والشامءة لءخدما •

2030-2017السياسة الوطنية لضمان جودة الخدمال الصحية لءفترة  •
(125). 

2021-2016السياسة الوطنية لءبحوو وا بتكار بي ماا  الصحة لءفترة  •
(126). 

2020-2017ال رزامد الوطني ألولويال البحوو وا بتكار بي ماا  الصحة لءفترة   •
(127). 

 .(128)السياسة الوطنية ل.دوية •

 .(129)الصحة األسريةدلس. ماام وتدال  •

 .(130)دلس. العم. بي ماا  الرعاية الصحية األولية •

من الدسأأأأأأأأتور، ياري تنفسذ برزامد تنظيم األسأأأأأأأأرة ئاسأأأأأأأأتراتياية لءحد من وفيال    61ووبقاا لءمادة   -133
لسد، التي تشأأأأأأأأأأأرا األماال واألجنة والموالسد، و  ة تسأأأأأأأأأأأري  وتسرة الحد من وفيال األماال واألجنة والموا

. وتادا الخ ة الوطنية لءصأأأأأأأأأأأأأأحة  ااومؤشأأأأأأأأأأأأأأرات  اامحاور عمء 2020عءساا لانة تنفسذية، قدم  بي عام  
2023-2019ية واازاأابيأة لءفترة  الانسأأأأأأأأأأأأأأ

تلص ئفأالة تصأأأأأأأأأأأأأأو  الامي  من دون تمسسط عءص  دمال    (131)
 الصحة الانسية واازاابية.

بشأأأأأأان بضأأأأأأمان الت ذية        4698/12اا لءقازون  ووجضأأأأأأ  برزامد األغذية والت ذية الشأأأأأأام. وبق -134
فا  دون سأأأأأأأأن الخامسأأأأأأأأة المعرضأأأأأأأأسن  مرتءة ال فولة المبكرةب، من أج. الوقاية من زقص الت ذية لدا األط

الشأأأأأأأأأامءة  ال ف.  لخ ر النقص الت ذوي، ومسأأأأأأأأأاعدتام ومراابة تالتام. وبي تطار الخ ة الوطنية لصأأأأأأأأأحة  
عءص لأأأعسد األسأأأرة والماتم  تجراتال لءترويد، والوقاية،  ر الصأأأحية و بي الدوائ ذ، تجنفد 2021-2016 لءفترة

بي ت  ستاا  ومن  ا سأأأتفادة من عمءيال بعالة من تسس التكءفة    ةلائفم   والرعاية الشأأأامءة، و عادة التاهس.،  
 الحياة.جمي  مرات. 

ق األطفا   ، يتضأأأأأمن دلس. تقو 2021-2016وبي سأأأأأياق ال رزامد الوطني ل.من ال ذائي لءفترة   -135
توجساال لءمانسسن الصأأأحسسن فيما يتعءق بحسأأأن المعامءة    (2016)هقسن بي ماا  الخدمال الصأأأحية  والمرا 
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ة الرعاية، ويكف. تجراتال بعالة لمواجاة ا زتااكال المحتمءة لءحقوق. ويوج ة  بالمليار التقني لءرعاية  وجود
 استناداا تلص زاد قائم عءص الحقوق.الشامءة لءمراهقسن بي الدوائر الصحيةب تنظيم الخدمال، 

مسأأأأأأؤوليال بي ماالي  تقاسأأأأأأم الويرئط برزامد تيكوبورا عءص تماية األطفا  والمراهقسن من       -136
 بي المائة منام أطفا  ومراهقون. 50شخص،  664 000الصحة والتعءيم. ويوبر الحماية لما يناهط 

مختءي  التعءيم والعءوم مادة لءتنميف الانسأأأأأأأأأي بي وتوبر المناهد الدراسأأأأأأأأأية التي تضأأأأأأأأأعاا و ارة   -137
 مرات. التعءيم وأشكال ، تراعي مستوا ت ور النمو النفسي لء  ج وااطار الملياري الوطني.

، جطتاا من  15/ 5469وتشأأأأك. المديرية الوطنية لصأأأأحة الشأأأأعوج األلأأأأءية، المنشأأأأاة بموجب القازون   - 138
مااماا المتمنءة بي ئفالة اسأأأأتفادة  الوشيفي والتقني وااداري بي أدات    النظام الصأأأأحي الوطني وتتمت  با سأأأأتق   

 ا عتراا بنظم الرعاية الخالة باا واتتراماا وتعطيطها. بي  و   ، الشعوج األلءية من الخدمال الصحية 

شأألباا من الشأأعوج   19، أجشأأر  ممنءو  2030-2015وبي تطار السأأياسأأة الوطنية لءصأأحة لءفترة   -139
ية، بي عمءية وضأأأأأأأأ  الءوائ  التنظيمية  أللأأأأأأأأءون الماءس الوطني لصأأأأأأأأحة الشأأأأأأأأعوج ااأللأأأأأأأأءية، يشأأأأأأأأكء

و عداد دلس. ماام المديرية الوطنية لصأأأأأأحة الشأأأأأأعوج األلأأأأأأءية، وهي الوتدة التقنية    5469/2015 لءقازون 
جمي  المسأأأأأأتويال، عءص زحو شأأأأأأام.  بي الشأأأأأأعوج من النظام الصأأأأأأحي الوطني  هذه  التي تيسأأأأأأر اسأأأأأأتفادة  

 ص زاد متعدد النقابال.صي وتشارئي، وبالماان، واستناداا تلومتكام. ومن

(132)الحق اي التعليم -4 
 

2024تحدد الخ ة الوطنية لءتعءيم بي أبق عام   -140
وتءك ال  م وضعاا بي المتخذة  ااجراتال   (133)

حصأأأأأأو  عءص  ق اع التعءيم     السأأأأأأنوال المق ءة. وقد زجفذل ااجراتال التالية الرامية تلص تعطيط برص ال
 التعءيم وتحسسن جودت ق

الحفاظ عءص مسأأأأأأأأتوا ت  ية التعءيم المدرسأأأأأأأأي األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأي بي مرتءتي  األولص والنازية   •
والمضأأأأأأأي قدجماا زحو تعميم التعءيم ق . المدرسأأأأأأأي، والمرتءة النالنة من التعءيم المدرسأأأأأأأي  

 .(ميسنة من التعءيم ا بتدائي والنازوي االطا 12)األساسي، والتعءيم النازوي 

راهقسن والمدرسسن بي المؤسسال الرسمية والمدعمة من تقسبة تعميم استفادة األطفا  والم •
 الءوا م المدرسية األساسية، وتنفسذ برزامد الت ذية المدرسية.

اعتماد م دأ المروزة بي عروض التعءيم المدرسأأأأأأأأأي األسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأي والتعءيم النازويق التعءيم   •
 المفتوا.األساسي المفتوا والتعءيم النازوي 

المرتءة النالنة من التعءيم المدرسأأي األسأأاسأأي وط ج التعءيم    توبسر من  دراسأأية ل  ج •
 النازوي لت  ية تكاليف الدراسة والت ذية والتنق.. 

 اعتماد م دأ المروزة بي عرض التعءيم األولي من     زموذ  بالمَدر ةسال المتنق لب. •

ئمة لءنمات  مشأروع بالخدمال التعءيمية الم   توسأي  ز اق عرض التعءيم األولي من     •
، ومن      (مقاطعال  10العالأأمة و)سأأنوالب  4و  3الشأأام. ل.طفا  البال ة أعمارهم  

 المرتءة النازية من مشروع بال فولة المبكرةب.

 بشان ال رزامد الوطني لدعم التحفسط الم ئم. 5778/2016سن القازون  •

تااسط بصأءسنن   ، جرا 2019بي عام  ) . المسأتشأفيال  تنفسذ برزامد الفصأو  الدراسأية دا •
 .(و عداد المواد التعءيمية األولص لفائدة المدرسسن المعنسسن باذا الشك. من التعءيم
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تقأأديم  أأدمأأة الرعأأايأأة التعءيميأأة التعويضأأأأأأأأأأأأأأيأأة، بمأأا بي ذلأأك بي المراكط والأأدجور والمأأآوي   •
 شوارع.الخالة برعاية األطفا  والمراهقسن المرتب ة أوضاعام بال

مدرأ، اثنان منام بي ماا    100تءقص التدريَب بي تسأأبازيا  )تدريب المدرسأأسن وتاهسءام   •
 .(مدرساا  80تعءيم السكان األلءسسن؛ وبي برزسا 

 .5749/2017القازون  -تزشات معاد تقسيم التعءيم بي باراغواي  •

 تعطيط زظم المعءومال، من     السا. الوتسد لء  ج.  •

زشأأأأات مرابق م ئمة وتاسئة بسئال  موقعاا ا  1  366اك. األسأأأأاسأأأأية بي تزاا  أشأأأأ ا  الاي •
 آمنة وشامءة.

تنفسأذ مشأأأأأأأأأأأأأأروع تكنولوجيأا المعءومأال وا تصأأأأأأأأأأأأأأأا ل لتوبسر الموارد التكنولوجيأة والربط   •
 باازترز  بي المبازي المدرسية الرسمية.

اتفأأأأاق بسن و ارة التعءيم والعءوم، وو ارة • العأأأأد ، وو ارة    توبسر وثأأأأائق الاويأأأأة، بموجأأأأب 
 ة الوطنية.الدا ءية، والشرط

وتراعي المناهد التعءيمية الخالأأأأأأة بامي  مسأأأأأأتويال التعءيم وأشأأأأأأكال  الناَد القائم عءص الحقوق،   -141
وتشأأأأا  تسأأأأن المعامءة والمسأأأأاواة بسن المرأة والرج.، م  الترئسط عءص من  العني ضأأأأد األطفا  والنسأأأأات.  

عنصأأرية والتمسسط العنصأأري وئره األجازب  ة مسأأالة من  األشأأكا  المعالأأرة لءوتتناو  جمي  ال رامد الدراسأأي
 وما يتص. بذلك من أشكا  التعصب والقضات عءساا.

بي التنميف بي ماا  تقوق اازسأأأأأأان  مادة  القازون بالذي يجدر    (134)ويوجد قسد الدراسأأأأأأة مشأأأأأأروع -142
 المناهد الدراسية لنظام التعءيمب.

بمدرسأأأأأأأأأأأتك بي بستكب لفائدة ط ج التعءيم األولي،  ، أجزشأأأأأأأأأأأئ  منصأأأأأأأأأأأة 19-دو    جائحة ئوبس -143
والتعءيم المدرسأأأأأي األسأأأأأاسأأأأأي، والتعءيم النازوي، وزجفذ برزامد بوجبة غدائي المدرسأأأأأية م  أسأأأأأرتيب لتولأأأأأس.  

 أطعمة تلص ال  ج.

 تعءيم الشعوج األلءية  

تعءيم المتعأأأأدد  بالخ أأأأة الوطنيأأأأة لء  ،11643/17اعتمأأأأدل و ارة التعءيم والعءوم، بموجأأأأب قرارهأأأأا   -144
النقأابأال الننأائي الء أةب، التي تحفطهأا الءانأة الوطنيأة لءننأائيأة الء ويأة، وتأدعماأا هسئأال تأابعأة لنظأام التعءيم  

 .2030تتص عام  تدوأمازة السياسال الء وية، وتجددل بترة  منية لتنفسذها تدرياياا تم

لأءية، عجسن ممنءو السأكان األلأءسسن بي المدرسأي لءشأعوج األوبعد تزشأات المديرية العامة لءتعءيم   -145
الماءس ااقءيمي لءتعءيم المدرسأي لءشأعوج األلأءية؛ وَتشأك. الماءس الوطني لتعءيم الشأعوج األلأءية من 

 شلباا من الشعوج األلءية، وتعط  منصب المدير ااقءيمي لتعءيم الشعوج األلءية. 19ممنءي 

المانسسن التدريب الماني الشأأأأأأأأأأام.، تسس يوبر دورال  لءتدريب والتاهس.    ويشأأأأأأأأأأم. النظام الوطني -146
فذ هذا النظام مشأأأأأأأأأأأروع بتعطيط التدريب التقني بي التدريب الماني لماتمعال الشأأأأأأأأأأأعوج األلأأأأأأأأأأأءية. وقد زَ 

شأأأأأأأأأأأأأخص. و      200ماتمعال الشأأأأأأأأأأأأأعوج األلأأأأأأأأأأأأأءيةب، الذي زظم ثمازي دورال اسأأأأأأأأأأأأأتفاد مناا توالي  
 ورال أ را.، زجظم  عشر د2020 عام
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 األشخاص ذوي ااعاقة تعءيم  

طالباا من األشأخاص ذوي    21  917وبقاا لسأا ل المديرية العامة لءتعءيم الشأام. لءامي ، التحق   -147
  1  668بالتعءيم األولي، والتعءيم المدرسأأأأأأي األسأأأأأأاسأأأأأأي، والتعءيم النازوي، ويسأأأأأأتفسد   2020ااعاقة بي عام  

يأة. ووبقأاا ل يأازأال المأديريأة العأامأة لءتخ يط والتقسيم،  التعءيميأة التعويضأأأأأأأأأأأأأأ طف ا ومراهقأاا من  أدمأة الرعأايأة
 .(بي المائة من ماموع ال  ج المساءسن 1,3)بان لديام تعاقة  2020طالباا بي عام  20 067 أباد

، اعتمدل األمازة الوطنية المعنية بحقوق األشأأأأأخاص ذوي ااعاقة  4004/2017وبموجب القرار   -148
محور/برع   ة العم. الوطنية لحقوق األشأأأأأأأخاص ذوي ااعاقة المتعءق بالحق بي الخالأأأأأأأة بمؤشأأأأأأأرال  ال

التعءيم، التي أجدماأأ  بي زظأأام التخ يط القأأائم عءص النتأأائد التأأاب  ل.مأأازأأة التقنيأأة لءتخ يط، لت أأدأ بأأذلأأك  
 مءي ال يازال الولفية ألغراض التنفسذ. عمءية تعداد

تعطيط مراكط دعم اادما  من     التحوي.    2024ءيم بي أبق عام  وتتو ص الخ ة الوطنية لءتع -149
بالمدارأ الخالةب وتوسي  عرض  دمة الرعاية التعءيمية التعويضيةق الفصو  الدراسية    منظومةالتدرياي ل

ومأأأأأأآو  ودجور  المسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأفيأأأأأأال ومراكط  التعءيم والعءوم، بموجأأأأأأب دا أأأأأأ.  واعتمأأأأأأدل و ارة  ي الرعأأأأأأايأأأأأأة. 
باع ا بي زظام    694ئ توجساية من أج. زظام تعءيم شأأأأأأأأأأأأأأام. لءامي ؛ وتءقص  ، مباد17267/2018 قرارها

 التعءيم التدريب بي ماا  تنفسذ برزامد التعءيم الشام. لءامي .

المشأأأأأأربون، والمديرون،  )مدربسن  واسأأأأأأتجحدو تخصأأأأأأص التعءيم الشأأأأأأام. لءامي  الموجد  لمدربي ال -150
شأأأخص.    1  100، الذي التحق ب  (أ صأأأائسو عءم النفس التربويوالمدرسأأأون، واأل صأأأائسون النفسأأأازسون، و 

وسأأأأأأيصأأأأأأمم ببرزامد تدريب المربسنب زموذجاا لءتعءيم الشأأأأأأام. لءامي  سأأأأأأيشأأأأأأم. تعداد المدرسأأأأأأسن بي ماا  
 م الشام. لءامي  لءمدرسسن المطاولسن لءمانة.وتوبسر التدريب بي ماا  التعءي ،اادما  بي التعءيم

مؤسسة لءتعءيم الشام.    27ة من أج. زمات ال ف. المساعدة التقنية لمربسن بي وقدم مشروع الرعاي -151
لءامي ، وعشأأأأر مؤسأأأأسأأأأال لءتعءيم المدرسأأأأي األسأأأأاسأأأأي. وجرا تعميم تعما  الترتسبال التيسأأأأسرية المعقولة،  

، المتعءق بإ الة  22720/2018نية المعنية بحقوق األشأأأأأأأأأخاص ذوي ااعاقة  ي ينظم  قرار األمازة الوطذال
 الحواجط دا . زظام التعءيم العادي. 

ويوبر مشأأأأروع شأأأأبكة المدرسأأأأسن المتخصأأأأصأأأأسن بي التعءيم الشأأأأام. لءامي  اسأأأأتراتيايال اتاتة   -152
دورة  هذا المشأأأأأروع    عدد أ   قدتمكازية الولأأأأأو  لمسأأأأأتعمءي  دمال التعءيم بامي  مسأأأأأتويات  وأشأأأأأكا  تدارت . و 

  1  100سأأأأأأأأأ  محابظال، وتءقص التدريب بي تطارها   لءتخصأأأأأأأأأص بي التعءيم الشأأأأأأأأأام. لءامي ، زجظم  بي
 موشي بي و ارة التعءيم والعءوم.

وبي تطار مشأأأأروع بتعطيط اادارة المؤسأأأأسأأأأية لءتعءيم الننائي الء ة لفائدة األشأأأأخاص ذوي ااعاقة   -153
اقة  واد ذال الصءة. ومن     مشروع تحسسن مستوا تعءُّم األشخاص ذوي ااعالسمليةب، ياري تعداد الم

 البصرية وتو ية محي ام، تسنص تحديد أطفا  ومراهقسن لم يءتحقوا بالمدارأ. 

ووجضأأأ  برزامد بالتدريب عءص الماارال األسأأأاسأأأية لءتوالأأأ. بء ة ااشأأأارة المعتمدة بي باراغوايب،   -154
ة  ظمربياا وتقنياا من محاب  67بمشأأأأأأأأارئة  بي ة سأأأأأأأأسنترا  ومن قة العالأأأأأأأأمة، ولأأأأأأأأدرل الكتب األولص المعدد

 باراغواي بتقنية الفسديو بي لي ة شامءة لءامي ق ئتابان لءحكايال وئتاج تعءيمي.

سوزسسون الوطنية مشروع مرئط رعاية األشخاص ذوي ااعاقة، لتاسئة بسئة تعءيمية أوتنفذ جامعة   -155
 نميةتشأأأأأأأأأأأأأأامءة لءامي ، وتء ية اتتياجال ال  ج ذوي ااعاقة بي الوسأأأأأأأأأأأأأأط الاامعي، وتعطيط مااراتام، و 

 قدراتام، وتيسسر التحاقام باذه الاامعة وموالءة دراستام بساا.
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، دورال تدري ية عءص الصأأأأأأأأأأأعسد  2016ظام الوطني لءتدريب والتاهس. المانسسنن، منذ عام  ويتي  الن -156
  2018مسأأأأأأأأأأأأتفسد، من     مشأأأأأأأأأأأأروع ببرص اادما  الفعا ب، ويوبر منذ عام    3  000الوطني ألكنر من 

 ص بي بل ة ااشارة األساسيةب.تمكازية التخص

ي ااعاقة أياماا بشأأأأأأأأأأأأأأان بالتعءيم الاامعي  وتنظم األمازة الوطنية المعنية بحقوق األشأأأأأأأأأأأأأأخاص ذو  -157
الشأأأأأأأأأأام. لءامي  والمسأأأأأأأأأأتوبي لمعايسر تمكازية الولأأأأأأأأأأو ب، لتو ية وتحسأأأأأأأأأأيس األوسأأأأأأأأأأار الااملية. وبي  

شأخصأاا، لتطويد هذه    3 851، شأار  بساا  جامعة عامة و الأة  27، زجظم  دورال تدري ية بي 2019 عام
  ئمة ل.شخاص ذوي ااعاقة.الاامعال بآليال الرعاية الاسدة والمنصفة والم

 حقوق أشخاص محددين أو ائات محددة -دال 

(135)النساء -1 
 

  يةتمكسن المرأة الريف  

  ،لمتعءق بأالحقوق ا ،2024-2018الخ أة الوطنيأة الرابعأة لءمسأأأأأأأأأأأأأأاواة لءفترة من   4يجوجأ  المحور   -158
تجراتال بالتمكسن ا قتصأأأأأاديب، من     ماا ل من. المسأأأأأؤولية المشأأأأأترئة، والعم.، والتموي.، و زشأأأأأات  

 المشاري ، م  تع ات األولوية لءنسات الريفيال، والمنتميال تلص الشعوج األلءية، والفتيال والمراهقال.

و ارة العمأ. والعمأالأة والضأأأأأأأأأأأأأأمأان  تنسأأأأأأأأأأأأأأقاأا   ومن     وتأدة التنميأة ا قتصأأأأأأأأأأأأأأاديأة لءمرأة، التي -159
، (137)بمرئط مدينة المرأة المتنق.بو  (136)بÑande Kerayvoty Rendaا جتماعي بي مرئط مدينة المرأة ب

، اسأأأتق . 2020. وبي عام  اازتاجيةتوضأأأ  اسأأأتراتيايال لءتمكسن وتنمية القدرال المانية و زشأأأات المشأأأاري   
م  امرأة،   44 755مرئط مأدينأة المرأة   امرأة    10 856 أدمأة تلص   30 666المرئط بي شأأأأأأأأأأأأأأكءأ  المتنقأ. وقأد 

 مقاطعة. 44محابظة و 12 بي

وينعكس منظور المسأأأأأاواة بي   ة التنمية الوطنية، وزظام الحماية ا جتما ية، والخ ة الوطنية   -160
ن النسأأأأات ربال  ط تمكسلءحد من الفقر ب ا ابو باراغوايب. وتوالأأأأ. برامد بتيكوبورا، وتسنوزديرا، وتيكواب تعطي

 من المستفسدين.بي المائة  75األسر، الءواتي يمنءن 

وتعط  محاور عم. اسأأأأأأأأأتراتياية بالمسأأأأأأأأأاواة بي التوشيفب اسأأأأأأأأأتق   المرأة وتمكسناا اقتصأأأأأأأأأادياا.   -161
  أهدء  و ارة العم. والعمالة  ،تاسئة الظروا المواتية لءشأأابال بي باراغواي ازشأأات مشأأاري  األعما وب رض  

والضأأأأأأأأأأمان ا جتماعي مرئَط تدريب ألأأأأأأأأأأحاج المشأأأأأأأأأأاري ، الذي يام  العرض العام المتاا بي ماا ل  
 .من أج. تزشات المشاري  بمصادر التموي.ا تصا   وربط ،و زاا  ااجراتال الرسمية ،التدريب

ق  تزشأات لأنادي   (2018-2016ءفترة  ل)وشأم. مشأروع اادما  الماني لءنسأات لأاتبال المشأاري    -162
متاددة وتنظيم دورال تدري ية بي ماا  ريادة األعما  والمشأأأأأأأأأأأاري  اازتاجية. وتجفطل مشأأأأأأأأأأأارئة النسأأأأأأأأأأأات  

وزجظم  معارض ودورال تدري ية ومسأأأأابقال لتشأأأأاي  المرأة    .2021كمرشأأأأحال بي ا زتخابال ال ءدية لعام  
بة تلص ذلك تعطيط برزامد  وريادة األعما ؛ وجرا بااضأأأأا  عءص اسأأأأتخدام تكنولوجيا المعءومال وا تصأأأأا ل

 محو األمية الرقمية.

لرعاية،  خدمال ا، اعتمد الفريق المشأأأتر  بسن الوئا ل لحفط السأأأياسأأأة الوطنية ل2020وبي عام   -163
لصأأأأأأياغة مسأأأأأأودة مشأأأأأأروع قازون و  ة عم.   (138)الذي تنسأأأأأأق عمء  و ارة شأأأأأأؤون المرأة، الوثيقة ااطارية

 د هذه السياسة.لتحدي
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منظمة تجسأأأأأأأأأأأن الاوار الدولية، توبر و ارة شأأأأأأأأأأأؤون األطفا  والمراهقسن التدريب ألبراد  وبدعم من  -164
الماتمعال المحءية لتحسأأأسن برص تصأأأولام عءص العم.، باعتبار ذلك أداة لتمكسن و عادة تدما  المراهقسن  

 المرتب ة أوضاعام بالشوارع.المستفسدين من برزامد الرعاية الشامءة ل.طفا  والمراهقسن 

د برزامد باتتضأانب ومؤسأسأة رأأ الما  باسأتراتياية تحسأسن د . المرأة وتمكسنااب، من      ويجعة  -165
التدريب، وتحسأأأأأأأأأأأأسن ماارال تزشأأأأأأأأأأأأات المشأأأأأأأأأأأأاري ، وماموعال ا د ار، والشأأأأأأأأأأأأراكال م  الااال الفاعءة  

برزامد   أجماا مسأأأأأأأأأأأتفسدة من  256، شأأأأأأأأأأأكء   2020ا سأأأأأأأأأأأتراتياية بي الق اعسن العام والخاص. و    عام  
 ماموعة اد ار بي المراكط الواقعة بي أسوزسسون وسسنترا  وئورديسرا وميسسوزيس. 16باتتضانب 

3678/2020وبموجب المرسأأأأأأأأأأوم   -166
بشأأأأأأأأأأان   5446/15، وجضأأأأأأأأأأع  الءوائ  التنظيمية لءقازون  (139)

  (140) ان تنفسذهاا ط ع عءص التقرير الخامس بشأأأأأأأ ي يمكنتبالسأأأأأأأياسأأأأأأأال العامة المتعءقة بالمرأة الريفيةب، ال
قازون بينص عءص المسأأأأاواة بي األجور بسن الرج.   (141)ع ر ا زترز . وتدرأ السأأأأء ة التشأأأأريلية مشأأأأروع

 والمرأة بي الق اعسن العام والخاصب.

 العني ضد المرأة   

ن القازون   -167 5777/16سأأج
بشأأان بالحماية الشأأامءة لءمرأة من جمي  أشأأكا  العنيب، الذي ينص   (142)

ايال لءوقاية والرعاية والحماية والمعاابة والا ر الشأأأأأام. بي الماالسن العام والخاص، تشأأأأأم. عءص اسأأأأأتراتي
مختءي أشأأأأأأكا  العنيق الانسأأأأأأي، وال دزي، والنفسأأأأأأي، واالكتروزي، وا قتصأأأأأأادي، والسأأأأأأياسأأأأأأي، والماني؛  

وجضأأأأأأأأع   سأأأأأأأأأنة. و   30سأأأأأأأأأنوال و  10عءص جريمة قت. اازاو بالحبس مدة تتراوا بسن ا القازون  هذويعاقب  
 .6973/2017الءوائ  التنظيمية لاذا القازون بموجب المرسوم 

، اعتجمأدل الخ أة الوطنيأة النأازيأة لمكأابحأة العني ضأأأأأأأأأأأأأأأد المرأة  5140/16وبموجأب المرسأأأأأأأأأأأأأأوم   -168
2020-2015 لءفترة

مشأأأأأترئة بسن المؤسأأأأأسأأأأأال لمكابحة العني ضأأأأأد المرأة، ئاسئة ، وأجزشأأأأأئ  الءانة ال(143)
مؤسأسأة تابعة لسأء ال الدولة الن و ومنظمال الماتم     18، تضأم  5777/2016ن  اسأتشأارية لتنفسذ القازو 

 ، اعتجمد زظاماا الدا ءي.2019المدزي، وتنسق عمَءاا و ارة شؤون المرأة. وبي عام 

م  دمال الرعاية الشأأأأأأأأأأأأامءة وا -169 لمعءومال والمشأأأأأأأأأأأأورة تلص النسأأأأأأأأأأأأات بي تا ل العني العائءي  وتقدد
،  ( 145)، وبي المراكط ااقءيمية لءمرأة (144)تصأأأأأأأأأأادي والنفسأأأأأأأأأأي بي دوائر رعاية المرأة والانسأأأأأأأأأأي وال دزي وا ق

ب، من     وتأدة الرعأايأة من أجأ. تيأاة  أاليأة من Ñande Kerayvoty Rendaومرئط مأدينأة المرأة ب
 و ارة شؤون المرأة.عمَءاا العني، التي تنسق 

  القأأازوزي بأأالماأأان. وأجزشأأأأأأأأأأأأأأ  مكتأأب بي ويقأأدم ال رزأأامد الوطني بدجورج العأأدالأأةب  أأدمأأة التوجيأأ -170
 يكية.أسوزسسون يقدم المشورة و دمال الدباع، بموجب اتفاق بسن و ارة العد  والاامعة األمر 

بروتوئو ا لءتأأد أأ. ودلس ا لءرعأأايأأة بي تأأا ل  العأأامأأة ، اعتمأأدل أمأأازأأة الوشيفأأة  2016وبي عأأام  -171
، وضأأأأأأأأأأأأأأعأ  هأذه األمأازأة 2018. وبي عأام (516  القرار )التعرض لءتمسسط والمضأأأأأأأأأأأأأأأايقأة بي مكأان العمأ.  

دأي عأدم التمسسط  بروتوئو  عمأ. لمعأالاأة تأا ل العني الماني، ودلس ا ادمأا  المنظور الانسأأأأأأأأأأأأأأازي وم أ
الءانة الدائمة    2019، وشأأأأأأكء  بي عام  (388والقرار   387القرار  )وتسأأأأأأن المعامءة بي األزظمة الدا ءية  

 الماني.العني تا ل لءتحقسق و سدات المشورة السرية بي 

، أزشأأأأأأأأال و ارة العم. والعمالة والضأأأأأأأأمان ا جتماعي مكتب من  العني الماني  2019وبي عام   -172
 .(، والانسيالالمضايقال دزي، والنفسي/)ووضع  تجرات لمعالاة تا ل العني الماني   ،حاياهورعاية ض
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ا العني العائءي والانسأأأأأأأأازي، يحدد  ويج  دق بي الدوائر الصأأأأأأأأحية دلس. لءرعاية الشأأأأأأأأامءة لضأأأأأأأأحاي -173
مرأة بمسرسأسدأ  تجراتال موتدة لتقديم المسأاعدة الشأامءة تلص الضأحايا والحصأو  عءص األدلة. وتكف. دار ال

سأأأأازدوبا ب الرعاية والحماية لءضأأأأحايا من     توبسر الماوا، واألمن، والدعم النفسأأأأي والقازوزي، والرعاية  
 ات، ومصادر الد ..، والدعم التعءيمي ل.بنالصحية

، وهو زظام أمني بعا  متاا لءنسأات ضأحايا  137وتدير و ارة شأؤون المرأة الخط الااتفي الماازي   -174
، يضأأأأ ء  بمرلأأأأد تق المرأة بي 2019سأأأأاعة. ومنذ عام    24ي، عءص الصأأأأعسد الوطني وعءص مدار  العن

، ألغراض تصأأأأأميم سأأأأأياسأأأأأال برلأأأأأد العني ضأأأأأد المرأة و جرات بحوو بشأأأأأاز  (146)تياة  الية من العنيب
 .(147)لءوقاية من  والقضات عءي ، من     جم  ال يازال بالتنسسق م  مرالد أ را 

ولدا النيابة العامة وتدة متخصأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأة لءتحقسق بي تا ل العني العائءي، ومكتب تقني لءشأأأأأأأأأأأؤون   - 175
الصأأأأأأأأأأأأأادر عن النيابة    11/ 9مدينة المرأة. وينص األمر التوجساي العام  ط ئ الانسأأأأأأأأأأأأأازية، ومكتب لاب غ بي مر 

 العامة عءص تقديم الرعاية الفورية تلص النسات الضحايا بي تطار التحقسق بي تا ل العني العائءي والانسازي. 

ائءي.  ويسأأأأأأأأأأأأأأاهم برزامد اادارة المتكامءة ألمن المواطنسن التاب  لو ارة الدا ءية بي من  العني الع -176
 حايا العني العائءي.، أجزشئ  تدارة رعاية ض2018وبي عام 

مدابعاا متخصأأأأأأصأأأأأأاا بي ماا  العني   16ووشي ماءس القضأأأأأأات، من     امتحان تنابسأأأأأأي،  -177
وبي العالأأأأأأأأأأأأمة. ويتءقص المدابعون العامون   (148)محابظة 11، يقدمون  دماتام بي (2018)الانسأأأأأأأأأأأأازي  

 باع العام.بي مرئط التدريب والتاهس. التاب  لمكتب الدتدريباا مستمراا بي هذا الماا  

لمحاكم  ا، ترلأأأأأأأأد أمازة الشأأأأأأأأؤون الانسأأأأأأأأازية التابعة لءسأأأأأأأأء ة القضأأأأأأأأائية تنفسذ  2017ومنذ عام   -178
، من أج. تزشأأأأأأأات قاعدة بيازال تضأأأأأأأم ا جتاادال القضأأأأأأأائية ذال  5777/16والاسئال القضأأأأأأأائية القازوَن  

لأأأأأأأأد الشأأأأأأأأؤون  شأأأأأأأأرال المسأأأأأأأأاواة، تجنشأأأأأأأأر بي الموق  الشأأأأأأأأبكي لمر صأأأأأأأأءة. وتام  تتصأأأأأأأأاتال بشأأأأأأأأان مؤ ال
، تعط  وجود أمازة الشأأؤون الانسأأازية التابعة لءسأأء ة القضأأائية بي مرئط 2019. ومنذ عام  (149)الانسأأازية

 مدينة المرأة، ئحءقة ول. م  السء ة القضائية فيما يتعءق بالقضايا.

ءيا  نيةب، تجاري محكمة العد  العسي أمريكا ال تومن     برزامد بمكابحة العني ضأأأأأأأأأأأأأأد المرأة ب -179
دراسأأأأال تشأأأأخيصأأأأية وتوبر التدريب لءقضأأأأاة وموشفي الدوائر القضأأأأائية من أج. الت  سق السأأأأءيم لءقازون.  

  ، جرا التواي  عءص مأأأذئرة تفأأأاهم م  هسئأأأة األمم المتحأأأدة لءمرأة. وبي تشأأأأأأأأأأأأأأرين األو /2018عأأأام   وبي
ا العني  ار  أيام  ، بدأل دورال تدري ية لفائدة قضأأأأاة الصأأأأء  وموشفي مكتب رعاية ضأأأأحاي2020 أكتوبر 

، وأجدمد بي محاكم الصأأأأء  بمحابظة سأأأأسنترا ، 642/2010وسأأأأاعال العم.، الذي أزشأأأأ  بموجب ا تفاق  
 .1415/2020بموجب ا تفاق 

العني ضأد المرأة وااطار  ب  فيما يتعءقواتخذل عدة مؤسأسأال مبادرال لنشأر المعءومال والتو ية   -180
 .(153)، وتدابسر أ را (152)، وزشر مواد(151)، ودورال تدري ية(150)القازوزي المتعءق ب  من     تم ل

وتعكي و ارة شأأؤون المرأة وأمازة الشأأؤون الانسأأازية التابعة لءسأأء ة القضأأائية عءص وضأأ  مسأأودة   -181
 ي مسالة العني ضد المرأة.مشروع قازون ازشات محاكم وهسئال قضائية متخصصة ب

ألطفا  والمراهقسن من العني بي سأأأياق تالة ال وارئ  ووضأأأ  مشأأأروع بباراغواي تحمي النسأأأات وا -182
، الذي يدعم  برزامد األمم المتحدة اازمائي، بروتوئو ل  الأأأأأأأأأأأأأة بتنفسذ ب19-المترتبة عءص جائحة ئوبسد

ي؛ وبمعالاة تا ل المضأأأأأأأأايقة بي مكان العم.،  قضأأأأأأأأاة الصأأأأأأأأء  تدابسَر الحماية بي تا ل العني العائء
 قال بي الماا  القضائي.والتحرش الانسي، والمضاي
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(154)األطفال والمراهقون  -2 
 

بي سأأياق النظام الوطني لحماية ال ف. والناوض ب ، تشأأك. السأأياسأأة الوطنية المتعءقة باألطفا    -183
2024-2014والمراهقسن لءفترة  

يحأدد اسأأأأأأأأأأأأأأتراتيايأال ياري   (يوجأد قسأد التحأديأس)تطأاراا طويأ. األجأ.  (155)
ال مليأأأاريأأأة،  ا  اأأأتحققأأأ  تزقأأأد  . و (156)نيأأأة المتعءقأأأة بأأأاألطفأأأا  والمراهقسنتفعسءاأأأا من     الخ أأأة الوط

تلساأأأأأأأا بي   ترد و9الفقرال  ااشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارة  و20،  و33،  الفرع    35،  الراب . وينص    (جيم)من  المربق  من 
 عءص تزشات الفريق الوطني المعني بال فولة المبكرة، ويحدد أعضاته وماام . 3938/2020 المرسوم

دائمة بي تا ل ازتاا   آلية لدياا ماموعة من استراتيايال الرعاية ال  (157)فوري وجاا  التد . ال -184
معالاة تالة  لب Fono Ayudaب دمة المسأأأأأأأاعدة الااتفية  نسأأأأأأأق تجراتال م   تتقوق األطفا  والمراهقسن،  

  ءتد . بي تا ل ال وارئ، و تاتة تمكازية الحصأأأأو لاألطفا  والمراهقسن المرتب ة أوضأأأأاعام بالشأأأأوارع، و 
والتعءيم، وغسر ذلك. ويحمي برزامد الرعاية الشأأأأأأأأأأأأأامءة ل.طفا   عءص الخدمال الصأأأأأأأأأأأأأحية، ووثائق الاوية،  

، ومرئط الحمأايأة  اايوات  ط هأاتسن الفئتسن، من     مرئ (158)والمراهقسن المرتب أة أوضأأأأأأأأأأأأأأاعام بأالشأأأأأأأأأأأأأأوارع
 مؤقتة، ومرئط التعايش التربوي.ال

ءاأأأاتي  )المتأأأاا أيضأأأأأأأأأأأأأأأأاا ئت  سق ل  (159)بo AyudaFonب  147ويقأأأدم الخط الاأأأاتفي الماأأأازي   -185
سأأأأأأأأاعة، وهو  دمة متخصأأأأأأأأصأأأأأأأأة بي التوجي  النفسأأأأأأأأي وا جتماعي    24المحمو ( المسأأأأأأأأاعدة عءص مدار  

والقازوزي بي تا ل تعرض األطفا  والمراهقسن لءخ ر و/أو ازتاا  تقوقام. وينسأأأأأأأأأأأأأأق  دمات  م  النظام  
لحماية تقوق األطفا   ال ءدية    كاتب ا سأتشأاريةطنية، والمالوطني لحماية ال ف. والناوض ب ، والشأرطة الو 

والمراهقسن، ومكتب الدباع عن األطفا ، ومحاكم قضأايا األطفا  والمراهقسن، والنيابة العامة، وو ارة الصأحة  
 العامة والرعاية ا جتما ية، وو ارة شؤون المرأة، وو ارة التعءيم والعءوم، وهسئال أ را.

 تساس. الموالسد  

التعأأأاون بسن مكتأأأب   -186 العأأأامأأأة والرعأأأايأأأة  من      الصأأأأأأأأأأأأأأحأأأة  الاماوريأأأة، وو ارة  زأأأائأأأب رئيس 
لك. شأأأأأأأأأأخص مندا  ا جتما ية، وو ارة الدا ءية، والمديرية العامة لسأأأأأأأأأأا. األتوا  المدزية، زجظم  تمءة ب

صأأأأأول   ب، التي تندر  بي تطار الخ ة الوطنية لءحق بي الاوية، ب رض ئفالة تسأأأأأاس. ئ. طف. وتهوية
 و دت .عءص ب اقة الاوية منذ  

وتكف. الخ ة الوطنية لءحق بي الاوية تصأأأأأأأأو  األطفا  والمراهقسن عءص ب اقة الاوية بالماان،   -187
المناطق الريفية. وتعرض المؤسأأأأأأسأأأأأأال الصأأأأأأحية  تلص  تتص التي تصأأأأأأ.  من     تم ل األبرقة المتنقءة  

معد  عدم    من أج.  فض  ،باا لاذا ال رضبصأأأأأأأأأأفة دائمة  دمال التسأأأأأأأأأأاس. من     مكاتب منشأأأأأأأأأأاة 
 تساس. الموالسد.

المعاد الوطني لشأأؤون  قد أزشأأا  وتجَنظم أيام لمن  وثائق الاوية بي ماتمعال الشأأعوج األلأأءية. و  -188
الشأأأأعوج األلأأأأءية مكاتب لتسأأأأاس. الموالسد بي مرابق . وبي تطار الفريق الوطني المعني بال فولة المبكرة،  

وية. ومن     برزامد بالتسأأأأأاس. بي الوق  المناسأأأأأبب،  ءحصأأأأأو  الفوري عءص ب اقة الال  تجددل تجراتالٌ 
 توال. المديرية العامة لسا. األتوا  المدزية تم ل دائمة لءتساس. الاماعي لءموالسد.

 العني ضد األطفا  واست  لام جنسياا   

بع ا موجبأاا لءعقأاج، وتعمن قأازون العقوبأال ا تاأار بأاألطفأا  بأاعتبأار   223تارم المأادة   -189 ت ر  ه 
لخ ر ا سأأأأأأأأأأت    الانسأأأأأأأأأأي أو ا سأأأأأأأأأأت    بي العم. شرباا مشأأأأأأأأأأدداا لءعقوبة. ويارم  ما تعريض طف.  

 ويعاقب عءي .،  ا تاار باألشخاص، بما بي ذلك ألغراض ا ست    الانسي  4788/12 القازون 
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الرعاية    ا تاار وا سأت    الانسأي  ويوبر برزامد الرعاية الشأامءة ل.طفا  والمراهقسن ضأحايا -190
؛ ويقدم تلسام الدعم النفسأأأأأأأأأي والقازوزي وا جتماعي تلص تسن تعادة تدماجام األسأأأأأأأأأري،  لاؤ ت الضأأأأأأأأأحايا

ويشأأأأأأأا  أزشأأأأأأأ ة الوقاية والتو ية. ويباشأأأأأأأر مرئط برولأأأأأأأا بسر سنياب ايوات األطفا  والمراهقسن ضأأأأأأأحايا  
الانسأأأأأأأأأأي عمء  منذ عام   ارة شأأأأأأأأأأؤون األطفا   ، وقع  و 2019وبي عام    .2015ا تاار وا سأأأأأأأأأأت    

الحماية والرعاية الشأأأأأأأأأأأأامءة  وبسر  والمراهقسن م  تكومة محابظة سأأأأأأأأأأأأسنترا  عءص اتفاق ازشأأأأأأأأأأأأات مراكط لت
 ل.طفا  والمراهقسن الضحايا.

، جرا تنفسذ   ة  2024-2014وبي تطار السأأياسأأة الوطنية المتعءقة باألطفا  والمراهقسن لءفترة   -191
،  ( 160)، وبرزامد باتتضأانب2017-2012لءفترة    ،ا سأت    الانسأي ل.طفا  والمراهقسن والقضأات عءي   من 

 تاار بامب، ومشروع ومشروع ببنات جسور لمكابحة است    األطفا  والمراهقسن جنسياا ألغراض تاارية وا
 والمشاري . آرا بوتي بتعطيط مكابحة ا تاار باألطفا  والمراهقسنب، وغسر ذلك من الخ ط

وتدعم األمازة الوطنية لءسأأأياتة تم ل لءتو ية با سأأأت    الانسأأأي المرتبط بالسأأأياتة ل.طفا    -192
 .(المربق الحادي عشر )والمراهقسن والوقاية من  وااب غ عن  

وترد ااشأأارة بي المربق النازي عشأأر تلص مبادرال لمن  ومكابحة العني ضأأد األطفا  والمراهقسن   -193
بااضأأابة تلص القوازسن المشأأار تلساا    ،سأأت  لام جنسأأياا. ويعرض المربق النالس عشأأر اازاا ال الملياريةوا

 .(من الفرع بجيمب 36و 5و 3الفقرال )بالتفصس. بي المربق الراب  

بشأأأأأان بتشأأأأأاي  تسأأأأأن المعامءة،    5659/16در ااشأأأأأارة عءص وج  الخصأأأأأوص تلص القازون  وتا -194
، وتماية األطفا  والمراهقسن من العقوبة ال دزية وأي زوع من العني ئوسأسءة لالأ ا أو  والتنشأئة ااياابية

الشأأأأأأأأأأأامءة  بشأأأأأأأأأأأان باعتماد معايسر لمن  العني الانسأأأأأأأأأأأي وئفالة الرعاية    6202/18التاديبب؛ و لص القازون  
 ل.طفا  والمراهقسن ضحايا ا عتدات الانسيب.

 عم. األطفا   

استرقاق األطفا ، من  عءص  من أج. القضات عءص عم. األطفا  الخ ر و   توال. باراغواي العم. -195
     التدابسر المءموسة التاليةق

ا سأأأأأأأأأأأأأأتراتياية الوطنية لءقضأأأأأأأأأأأأأأات عءص عم. األطفا  ولحماية المراهقسن العامءسن لءفترة   •
2019-2024

(161). 

بسن بروتوئو  مكأأابحأأة اسأأأأأأأأأأأأأأترقأاق األطفأأا  بأاعتبأأاره تحأأدينأأاا لأدلسأأ. التأأد أ. المشأأأأأأأأأأأأأأتر    •
 المؤسسال بي تا ل العما  دون سن النامنة عشرة.

، الذي قدمت  الءانة  (162)اق األطفا بمشأأأأروع قازون بتاريم عم. األطفا  الخ ر واسأأأأترق •
 الوطنية لءقضات عءص عم. األطفا .

 تءقال عم. لءتو ية ب  لعم. األطفا ،    سترقاق األطفا ، اتترم تقوقيب. •

ص القضأأأأأأأأات عءص لأأأأأأأأعسد الماتمعال المحءية بشأأأأأأأأان عم. المنشأأأأأأأأور المعنون بالءاوت تل •
لخ ر، م  الترئسط عءص الشأأأأأأأأعوج  األطفا ، و  سأأأأأأأأيما أسأأأأأأأأوأ أشأأأأأأأأكال ، بما بساا العم. ا

 األلءيةب، الموج  تلص قضاة الصء .

 ، الذي تمول  و ارة العم. بي الو يال المتحدة.(163)مشروع بباراغواي أوئاكواب •
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(164)األشخاص ذوو اإلعاقة -3 
 

بااضأأأأابة تلص المعءومال الواردة بشأأأأان األشأأأأخاص ذوي ااعاقة بي الفروع المتعءقة بالءاوت تلص   -196
القضأأأأأات، وبمكابحة الفقر، والتعءيم الشأأأأأام. لءامي ، والحق بي التصأأأأأوي ، تادر ااشأأأأأارة تلص الموابقة بي 

 تنسأسقب  مؤشأراتااوجضأع   ، التي  (165)عءص   ة العم. الوطنية لحقوق األشأخاص ذوي ااعاقة  2015عام  
 مؤسسة من هسئال وئيازال الدولة. 26استراتياي م  وئا ل التعاون و

وبدأ تنفسذ أزشأأأ ة مشأأأترئة بسن منظمال الماءس الوطني ل.شأأأخاص ذوي ااعاقة بمسأأأاعدة من   -197
تقءة،  مفوضأأية األمم المتحدة السأأامية لحقوق اازسأأان من أج. وضأأ  مسأأودة مشأأروع قازون ازشأأات آلية مسأأ

 باراغواي بادية.تصدا ل  من اتفااية تقوق األشخاص ذوي ااعاقة. وهذا تحٍد ست 33وبقاا لءمادة 

(166)األقليات والشعوب األصلية -4 
 

لءمعءومال المقدمة بشأان الشأعوج األلأءية بي الفروع المتعءقة بالمسأاواة وعدم التمسسط،    اسأتكما ا  -198
، والحصأأأو  عءص  دمال الصأأأحة والتعءيم، تادر ااشأأأارة تلص  لسأأأياسأأأيةوبالءاوت تلص القضأأأات، والمشأأأارئة ا

ئنتياة لعمءيال تشاور م  منظمال الشعوج األلءية وقادتاا بي جمي  أزحات ال ءد، توجد بي المرتءة    ،أز 
 (167)ي تتناو  محاور تالناائية عمءية الصأأأأأياغة التشأأأأأارئية لءخ ة الوطنية المتعءقة بالشأأأأأعوج األلأأأأأءية، ال

 توابق  اآلرات عءص أزاا أساسية.مواضيلية شتص 

1039/18وبموجب المرسأأأأأوم   -199
، اعتجمد ال روتوئو  المتعءق بالتشأأأأأاور م  الشأأأأأعوج األلأأأأأءية  (168)

شأأأأأار  بي وضأأأأأع  ممنءو منظمال الشأأأأأعوج  والحصأأأأأو  عءص موابقتاا الحرة والمسأأأأأبقة والمسأأأأأتنسرة، الذي تَ 
ة اسأأأأأتناداا تلص زاد شأأأأأام. لعدة ق اعال  را لوائ  تنظيمياأللأأأأأءية ومؤسأأأأأسأأأأأال الدولة. وياري وضأأأأأ  مقت

بالتنسأأأسق بسن المعاد الوطني لءشأأأعوج األلأأأءية، وهسئال وئيازال أ را تابعة لءدولة، ومنظمال الشأأأعوج  
 األلءية، ومنظمال الماتم  المدزي.

ايعااب، وئذلك  بشان بتماية الطراعة األسرية الف تية و تيائاا وتش  6286/2019واعتجمد القازون   -200
الذي يعءن أن وضأأأأ  ماتمعال الشأأأأعوج األلأأأأءية بي ااقءيم الوطني يسأأأأتدعي اتخاذ  ب  6319/19  لقازون ا

 تجراتال عاجءةب.

قازون تزشأات و ارة شأؤون الشأعوج األلأءية، الذي ينص عءص آليال   (169)ويتوالأ. تحءس. مشأروع -201
قازون تزشأأأات   (170)ذاتاا مشأأأأروعست ءب المعالاَة  لمشأأأأارئة الفئال المعنية، بما بساا الشأأأأعوج األلأأأأءية. وسأأأأ

قازون   (171)النظام الوطني لءسأأأأا. العقاري والمديرية الوطنية لءسأأأأا. العقاري والسأأأأا ل العامة، ومشأأأأروع
 بتماية األقاليم الممءوئة لءشعوج األلءيةب، الءذان يوجدان قسد الدراسة بي السء ة التشريلية.

قاا اتحاد الدباع عن تق الشأأعوج األلأأءية  وينسأأ (172)بةاأللأأءيج  الشأأعو بأراضأأي    ويدعم منصأأةَ  -202
بي تقرير مصأأأأأأأأسرها، بولأأأأأأأأفاا تسطاا تعاوزياا قائماا عءص اادارة وااعداد المشأأأأأأأأترئسن، تسأأأأأأأأاهم في  منظمال  
الشأأأعوج األلأأأءية، والمنظمال غسر الحكومية المحءية والدولية المدابعة عن الشأأأعوج األلأأأءية والمنالأأأرة  

ؤون الشعوج األلءية، والمديرية العامة لاتصات والدراسال ا ستقصائية ني لشوئذلك المعاد الوط  ،لء سئة
 وتعداد السكان، والدائرة الوطنية لءسا. العقاري.

ماتمعال الشأأأأأأعوج األلأأأأأأءية، من  تمس وت  ق و ارة الدا ءية بروتوئو ا بشأأأأأأان ااجراتال التي   -203
ن  ا سأأأأأأأأأأأأأأتخدام المفرر لءقوة. ويكف. ااطار  ال لمأج. ئفالة اتترام ثقابتاا وزمط تياتاا، وتوبسر ضأأأأأأأأأأأأأأماز

 الملياري الوطني آليال لاب غ والتحقسق والمعاابة بي تا ل ا زتااكال المنسوبة تلص قوال األمن العام. 

وتشأأأأأأأأأأأأأأا  الءانة المشأأأأأأأأأأأأأأترئة بسن الوئا ل ازفاذ األتكام الدولية اتخاذ تجراتال لتنفسذ األتكام   -204
شأأأأأأعوج األلأأأأأأءية عن محكمة ال ءدان األمريكية لحقوق اازسأأأأأأان، بي تطار  ال الالصأأأأأأادرة لصأأأأأأال  ماتمع

 التوال. الدائم م  ممنءساا القازوزسسن والتقءسديسن.
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هكتارال من األراضأأأأأأأأأي المصأأأأأأأأأادرة    14  404وتوالأأأأأأأأأ. الدولة تنفسذ تجراتال قضأأأأأأأأأائية لنق.   -205
، جرا  2016ضأأأأي. وبي عام األراشأأأأعب سأأأأاوهوياما ا، الذي تصأأأأ. أبراده بالفع. عءص مءكية هذه  تلص

ددل  7  701هكتار تلص شأأأأأأأأأعب  اكمو  ئاسأأأأأأأأأيك، وياري تنفسذ تجراتال زق.   1  500زق.   هكتار، سأأأأأأأأأج
(  6607/20والقازون    6465/19وازتا  تجراتال زطع المءكية )القازون    .2017تكءفة اسأأتعادتاا بي عام  

ي التي اقتناها شأأأأأأعب ياكي أ ا،  ألراضأأأأأأطريق لءولأأأأأأو  تلص ااقامة  ال  مة    بالبقعة األرضأأأأأأيةالمتعءقة  
 .مرتءة متقدمة  ت هذه ال ريقبءغ تزشا  ؛ وقدهكتاراا   11  312والتي ت ءغ مساتتاا  

،  2020، و2019)وَتقرر تسأأأديد المبالغ المحددة لءتنمية بي األتكام الصأأأادرة عءص ث و دبعال   -206
ددل الأأأدبعأأأة األجولص قأأأد  ، وأجزشأأأأأأأأأأأأأأئأأأ  لاأأأان تنفسأأأذيأأأة. و (2021و بسن أيأأأار/مأأايو  ترة الممتأأأدة     الفسأأأأأأأأأأأأأأأأج

،  2020بسن تشرين األو /أكتوبر وئازون األو /ديسم ر        الفترة الممتدة، والنازية  2019وتطيران/يوزي   
 تسديد الدبعة األ سرة.اعتمادال ل 2021عءص التوالي. وتتضمن المسطازية الوطنية العامة لعام 

مسأأأأكناا بي تقءيم سأأأأاوهوياما ا. وبء   عمءية    140، ازتا  عمءية بنات 2019راير وبي شأأأأبار/ب  -207
مسأأأأأكن بي تقءيم  اكمو  ئاسأأأأأيك مرتءة متقدمة. وبعد أن تنتاي تماماا عمءية زق. أسأأأأأر شأأأأأعب   100بنات  

 ياكي أ ا تلص األراضي المقتناة، سستسنص بدت أش ا  بنات المساكن.

ضأأمان تقديم الرعاية الصأأحية تلص  والرعاية ا جتما ية تدابسر ل  وقد وضأأع  و ارة الصأأحة العامة -208
. وتتءقص هأأذه الماتمعأأال  (2018عأأام لالصأأأأأأأأأأأأأأأادرة    406و  404و  394القرارال  )ث ثأأة ماتمعأأال محءيأأة  

 دمال الرعاية الصأأأحية األسأأأاسأأأية من بريق لءصأأأحة األسأأأرية، يوجد بي ئوزسأأأبسأأأسون، ويتالي من ط سب  
رو جي  دمال لأحة الشأعوج األلأءية  ، ويعم. بالتنسأسق م  مج (د ممرضممرض ومسأاع)وطاقم لءتمريض  

المنتمسن تلص هذه الماتمعال. وتوجد بي مرتءة متقدمة عمءية بنات وتدة لءصأأأأحة األسأأأأرية بي تقءيم شأأأأعب  
زس و سن، المااور اقءيم  اكمو  ئاسأأأأأأأأأأأيك. وتتءقص الماتمعال الن ثة طروداا غذائية شأأأأأأأأأأأارية من األمازة  

 حا ل ال وارئ.الوطنية ل

دي    16سأأأاوهوياما ا ث و مدارأ لءتعءيم األسأأأاسأأأي توجد بي قرية سأأأسنترو، وقرية  ولدا شأأأعب  -209
أغوسأأأأتو، وقرية سأأأأازتا تليسأأأأا، ولدا شأأأأعب  اكمو  ئاسأأأأيك مدرسأأأأة واتدة. وتتءقص هذه المدارأ ئءاا ئتباا  

، و دمال الدعم بي عسن المكان  ثنائية الء ة، وماموعال من الءوا م المدرسأأأأأأأأية، ووجبال مدرسأأأأأأأأية  فيفة
من هسئة ااشأأأأأأراا التعءيمي والمديرية العامة لءتعءيم المدرسأأأأأأي لءشأأأأأأعوج األلأأأأأأءية. ويتوقي تزشأأأأأأات م نص 

 مدرسي بي أراضي شعب ياكي أ ا عءص ازتاات عمءية تزشات ال ريق الدائم.

(173)المهاجرون وعديمو الجنسية -5 
 

ل جئسن وتمايتام  عءص تحديد األشأأأأأأأخاص عديمي الانسأأأأأأأية غسر ا  6149/18ينص القازون رقم   -210
، اعتجمدل سأياسأة وطنية  4483/2015ومسأاعدتام وتوبسر التسأاس ل ال  مة لتانيسأام. وبموجب المرسأوم  

 ، تستند تلص مبادئ القازون الدولي وتقوق اازسان.(174)جديدة لءاارة

 االلتزامات الطوعيةتنفيذ  -رابعاف  

بي التي تعادل باا باراغواي  لتطامال ال و ية  ا   ت سن المعءومال المقدمة بشأأأأأأأأأأأأأان المتابعة تنفسذَ  -211
بي تطأار  الأذي قأدمتأ   من التقرير الوطني ذي الصأأأأأأأأأأأأأأءأة   12، و11، و9، و7، و6، و5، و4، و2الفقرال  

 الاولة النازية من ا ستعراض الدوري الشام..
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 التحديات التي ينبغي مواجهتها -خامساف  

الأأأأأأأأأأأأأءأة بأذ  قصأأأأأأأأأأأأأأارا جاودهأا لمتأابعأة وتنفسأذ جمي   تأا أذ بأاراغواي عءص محمأ. الاأد التطاماأا بمو  - 212
ددل ئتحأديأال بي هأذه الوثيقأة، وتؤئأد األهميأة التي تولساأا   التولأأأأأأأأأأأأأيأال التي لم تنفأذ بعأد، بمأا بساأا تءأك التي تأج

   وتعاوزاا المنفت  والشفاا م  آلية ا ستعراض الدوري الشام..   ، ان لنظام الدولي لحماية تقوق اازس ا لتوليال  
 

Notas 

 1 Recomendación 102.35 totalmente implementada. 

 2 Acceder al SIMORE Plus en: https://www.mre.gov.py/simoreplus/. 

 3 Recomendaciones 102.28; 102.29; 102.30; 102.34 totalmente implementadas. 

 4 Consultar instrumentos ratificados en: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=135&Lang=SP. 

 5 Consultar instrumentos ratificados en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos_basicos.asp. 

 6 Recomendaciones 102.2; 102.5; 102.6; 102.7; 102.8 totalmente implementadas. 

 7 Consultar Reglamento RDDHHPE en: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/4614/7309/9770/Reglamento_Red.pdf. 

 8 II Plan de Acción RDDHHPE disponible en: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/2614/8284/9140/II_Plan_de_Accion_de_la_R

ed_de_DDHH_del_Poder_Ejecutivo.pdf. 

 9 Transformación de las desigualdades estructurales para el goce de los derechos humanos; Educación 

y cultura en derechos humanos, Estado social de derecho; y Seguridad humana. 

 10 Consultar Tablero de Control en: https://spr.stp.gov.py/tablero/public/geografico4.jsp. 

 11 Reducción de la pobreza y desarrollo social; Crecimiento económico inclusivo; e Inserción del 

Paraguay en el mundo. 

 12 Gestión pública eficiente y transparente; ordenamiento y desarrollo territorial; y sostenibilidad 

ambiental. 

 13 Consultar guía práctica sobre NMIRF en: 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf. 

 14 Programa de Cooperación Técnica SIMORE Paraguay ejecutado en Chile, Uruguay, Guatemala, 

Honduras, República Dominicana, Argentina, Costa Rica y con la CIDH. 

 15 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.16; 102.17; 102.19; 102.23; parcialmente 

implementadas: 102.14; 102.15; 102.18; 102.20; 102.21; 102.22; 102.24. 

 16 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.31; 102.50; 102.75; 102.123; parcialmente 

implementadas: 102.33; 102.43; 102.44; 102.49; 102.51; 102.57; 102.58; 102.82; 102.155; pendientes 

de implementación: 102.3; 102.4; 102.36; 102.37; 102.38; 102.39; 102.40; 102.41; 102.42; 102.45; 

102.52; 102.53; 102.54; 102.55; 102.56. 

 17 Proyecto de Ley “CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN”, presentado el 23/11/2015 

(Expediente S-157013- http://silpy.congreso.gov.py/expediente/106146) y Proyecto de Ley “QUE 

ESTABLECE MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE DERECHOS DE 

TODOS LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA”, presentado el 5/11/2015 (Expediente S-

156997- http://silpy.congreso.gov.py/expediente/106088). 

 18 PND 2030; Política Nacional de Salud 2015-2030; Plan Nacional de Educación 2024; Proyecto de 

“Que modifica el art. 9 del Código del Trabajo” (Expediente D-1847972, ingresado el 16/08/2018); 

Plan Nacional de Reducción de la Pobreza; Acordada N.° 633/10 que aprueba las "100 Reglas de 

Brasilia"; Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2014-2024; IV Plan Nacional de Igualdad 2018-

2024; proceso de construcción del Plan Nacional de Políticas Públicas para Pueblos Indígenas; 

Política Migratoria Nacional; Plan de Acción Nacional por los Derechos de Personas con 

Discapacidad 2015-2030, entre otros. 

 19 IV PlaNI disponible en: 

http://www.mujer.gov.py/application/files/6515/4583/7140/DECRETO936_plan_de_igualdad.pdf. 

 20 No discriminación; Empoderamiento para la toma de decisiones; Autonomía física; Empoderamiento 

económico; y Acceso a la Justicia. 

 21 Igualdad entre el hombre y la mujer; Enfoque de derechos humanos; Eliminación de estereotipos 

discriminatorios; y Enfoque intercultural y bilingüe. 

 22 Expediente S-181421 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/112227. 

 23 Recomendación 102.186 totalmente implementada. 
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 24 Consultar marco legal en: http://www.mades.gov.py/leyes/. 

 25 Consultar plataforma SIAM en: https://apps.mades.gov.py/siam/portal. 

 26 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.12; 102.99; 102.100; 102.102; 102.103; 102.104; 

102.142; parcialmente implementada: 102.101. 

 27 Integrada por MRE, MP, CSJ, MDI, MJ, MEC, MSPyBS, MIC, MINMUJER, MINNA, Secretaría de 

Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, SENATUR, MDS, Dirección General de 

Estadísticas, Encuestas y Censos (actual Instituto Nacional de Estadísticas), Dirección General de 

Migraciones, Itaipú y Yacyretá. 

 28 Manual de procedimientos operativos disponible en: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397

44_S.pdf. 

 29 Protocolo de Certificación disponible en: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397

45_S.pdf. 

 30 Protocolo de Asistencia y derivaciones disponible en: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397

46_S.pdf. 

 31 Protocolo de Registro disponible en: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397

47_S.pdf. 

 32 Protocolo de Evaluación de Riesgos disponible en: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397

48_S.pdf. 

 33 Manual de Reinserción disponible en: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397

49_S.pdf. 

 34 La Ley 4788/12 considera punibles los actos de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir 

personas con el propósito de someterla/s a explotación sexual, servidumbre, matrimonio servil, 

trabajo o servicio forzado, esclavitud o cualquier práctica análoga (art. 5º). 

 35 Portal de denuncias accesible en: http://denuncias.ministeriopublico.gov.py/. 

 36 Plan Nacional contra la Trata disponible en: 

https://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO4473_gl0myec9.PDF. 

 37 Recomendaciones parcialmente implementadas: 102.115; 102.116; 102.117; 102.119; 102.124; 

102.125; 102.126; 102.127; 102.128; 102.129; 102.130; 102.131; 102.132; 102.133;102.134; 

102.135. 

 38 Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP); Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Asociación de 

Reporteros Gráficos del Paraguay (ARGP). 

 39 Expediente D-1642344 accesible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/108113. 

 40 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.64; 102.65; 102.105; 102.106; 102.107; 102.108; 

102.109; 102.110; 102.111; 102.112; 102.113; 102.121; 102.122; parcialmente implementadas: 

102.9; 102.114; 102.119; 102.120. 

 41 Plan estratégico del PJ disponible en: https://www.pj.gov.py/descargas/ID1-

298_libro_plan_estrategico_csj_2016_2020.pdf. 

 42 Consultar resumen de solicitudes de información pública en: https://www.pj.gov.py/contenido/1298-

acceso-a-la-informacion-publica-y-transparencia-gubernamental/1346. 

 43 Política de Acceso a la Justicia para Personas mayores y PcD disponible en: 

https://www.pj.gov.py/descargas/ID4-444_acordada_1024_15.pdf. 

 44 Protocolo de Justicia Intercultural disponible en: https://www.pj.gov.py/descargas/ID1-

691_protocolo_de_actuacion_justicia_intercultural.pdf. 

 45 Protocolo de atención a PcD disponible en: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/5614/7428/9753/Protocolo_Final.pdf. 

 46 Más información sobre el Programa de Facilitadores Judiciales en: 

https://www.pj.gov.py/contenido/149-facilitadores-judiciales/149. 

 47 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas de Mandela); 

Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad; Reglas de las 

Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las 

Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), entre otros. 

 48 Protocolo para personas mayores: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/5014/7429/5293/Protocolo_a_Adultos_mayor

es.pdf; 

  Protocolo para personas trans: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/8014/7429/5364/Protocolo_a_trans.pdf; 

  Protocolo para personas indígenas: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/3515/3554/5255/Protocolo_Indigena.PDF; 



A/HRC/WG.6/38/PRY/1 

GE.21-02313 30 

 

  Protocolo para personas con discapacidad: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/9314/7429/5510/Protocolo_de_discapacidad.p

df; 

  Protocolo para personas extranjeras: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/7514/7429/5324/Protocolo_a_personas_extra

ngeras.pdf. 

 49 Plan de Reforma Penitenciaria disponible en: 

http://www.ministeriodejusticia.gov.py/application/files/2415/0065/2624/PLAN_DE_REFORMA_P

ENITENCIARIA.pdf. 

 50 Eje I - Marco Normativo y la Situación procesal; Eje II - Infraestructura y Necesidades Básicas; Eje 

III - Servicio Penitenciario; Eje IV - Reinserción Social. 

 51 Penitenciarías Regionales de San Pedro, Concepción, Pedro Juan Caballero, Misiones Encarnación. 

 52 Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Penitenciaria Padre Antonio de la Vega, Penitenciarías 

Regionales de Pedro Juan Caballero, Misiones, Encarnación, Concepción, Cnel. Oviedo, y Centro 

Educativo Villarrica. 

 53 Padre Antonio de la Vega, Nacional de Tacumbú, Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, 

Regionales de Emboscada, Ciudad del Este, Encarnación, Misiones, San Pedro, Granjas 

Penitenciarias Ko´ê Pyahu e Ita Porã, y los Centros Penitenciarios de Mujeres: Casa del Buen Pastor, 

Juana María de Lara y Serafina Dávalos. 

 54 Penitenciaría Nacional de Tacumbú y Centro Penitenciario de Mujeres “Casa del Buen Pastor”. 

 55 CSJ, MP, MDP, JEM, Consejo de la Magistratura, MDI. 

 56 Expediente S-177505 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/108883. 

 57 Periodo 2016-2020: 3493 libertades definitivas; 28914 libertades en proceso; 1980 personas adultos 

mayores asistidas en el fuero penal; 6852 adolescentes asistidos en el fuero penal; 515 personas 

indígenas asistidas en el fuero penal. 

 58 Plan piloto de Justicia Restaurativa disponible en: 

http://www.mdp.gov.py/application/files/2114/5088/3347/Plan_Piloto_de_Justicia_Restaurativa.pdf. 

 59 Desaparición forzosa; Lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas; Coacción respecto de 

declaraciones; Tortura; Persecución de inocentes; Ejecución penal contra inocentes; Genocidio; 

Crímenes de guerra. 

 60 Protocolo de Estambul; Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional. 

 61 Unidad 01: Total 726 causas. Tortura: 74, periodo 2000-2020; Unidad 02: Total 345 causas. Tortura: 

46, periodo 2008-2020; Unidad 03: Total 562 causas. Tortura: 69, periodo 2000-2020. 

 62 Proyecto de Ley “Que modifica parcialmente el artículo 1 de la Ley 4614/12, Que modifica los 

artículos 236 y 309 de la Ley 1160/97 “Código Penal”. Expediente D-1848599 disponible en: 

http://silpy.congreso.gov.py/expediente/113966. 

 63 Protocolo de denuncias de violación de Derechos Humanos disponible en: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/7014/7429/5194/Actuacion_ante_Denuncia_d

e_Violacion_de_DDHH.pdf. 

 64 Protocolo de denuncias de Tortura disponible en: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/6114/7429/5400/Protocolo_de_Denuncia_de_

Tortura.pdf. 

 65 Consultar “Derechos Humanos en línea”: https://derechoshumanos.gov.py/solicitudes-denuncias-

quejas/. 

 66 Consultar Portal de denuncias Anticorrupción en: www.denuncias.gov.py. 

 67 Consultar Sistema de registro y seguimiento en: https://paneldenuncias.senac.gov.py/#/. 

 68 Plan Nacional de Prevención de la Corrupción disponible en: http://www.cultura.gov.py/wp-

content/uploads/2017/12/DECRETO-4900-2016.pdf. 

 69 Consultar Plataforma de Monitoreo de transparencia en: https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy. 

 70 Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción disponible en: 

https://nube.senac.gov.py/s/jRWRXY6nH8iKmMx#pdfviewer. 

 71 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana; Desarrollo del Sistema y 

de la Cultura de la Integridad; Función Pública, Idoneidad y Mérito; Marco de Control en las 

Compras Públicas y en los Sistemas de Control Interno y de Riesgo; Capacidad de Investigación y 

Sanción del Estado frente a los Actos de Corrupción. 

 72 Consultar plataforma “Mapa de inversiones Paraguay – Módulo COVID-19” en: 

https://www.rindiendocuentas.gov.py/. 

 73 Consultar Portal unificado de Acceso a la Información Pública en: 

https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#busqueda. 

 74 José Agustín Potenza, Rafaella Filipazzi, Miguel Ángel Soler, y Cástulo Vera Báez. 

 75 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.31; 102.107; 102.136; 102.137; 102.62; pendiente 

de implementación: 102.63; parcialmente implementada: 102.170. 
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 76 Más información sobre Unidad de participación política disponible en: https://tsje.gov.py/unidad-de-

participacion-politica.html. 

 77 Más información sobre Unidad de Políticas de Género disponible en: https://tsje.gov.py/unidad-de-

politicas-de-genero.html. 

 78 Más información sobre Proyecto Impulso democrático disponible en: https://tsje.gov.py/proyecto-

impulso-democratico.html. 

 79 Más información sobre talleres disponible en: https://tsje.gov.py/taller-de-formacion-de-jovenes-

lideres.html. 

 80 Más información sobre conversatorios disponible en: https://tsje.gov.py/ciclo-de-conversatorios---

participacion-politica.html. 

 81 Desarrolladas en Asunción, Itapúa, Misiones, Central y Caaguazú. 

 82 Más información sobre el Proyecto Conociendo a nuestras autoridades mujeres disponible en: 

https://tsje.gov.py/conociendo-a-nuestras-autoridades-mujeres.html. 

 83 Más información sobre Construyendo Ciudadanía Mujer disponible en: 

https://tsje.gov.py/construyendo-ciudadania-mujer.html. 

 84 Taller “Estereotipos Culturales y Liderazgo con Perspectiva de Género”; Seminario taller “Liderazgo 

político con perspectiva de género”; Taller de Formación “Género y Elecciones”, “Liderazgo de las 

mujeres de social a lo político” (conjuntamente con el MJ, en el marco del Programa Casas de 

Justicia). 

 85 Más información conversatorios y foros virtuales disponible en: https://tsje.gov.py/ciclo-de-

conversatorios-de-politica-de-genero-2020.html. 

 86 Estadísticas de Género disponible en: 

https://tsje.gov.py/static/ups/docs/archivos/2018/octubre/Analisis_Elecciones_2018.pdf. 

 87 Consultar Atlas de Género en: https://atlasgenero.dgeec.gov.py/. 

 88 6500 certificados de nacimiento y 5524 cédulas de identidad expedidos. 

 89 Consultar Modalidad Voto en casa en: https://tsje.gov.py/voto-en-casa-2018.html. 

 90 Consultar Modalidad Voto en mesa accesible en: https://tsje.gov.py/voto-en-la-mesa-accesible-

2018.html. 

 91 Consultar Modalidad Mesa de consulta en: https://tsje.gov.py/mesa-de-consulta-elecciones-

2018.html. 

 92 Consultar Modalidad Voto preferente en: https://tsje.gov.py/voto-preferente-elecciones-2018.html. 

 93 Consultar Modalidad Voto asistido en: https://tsje.gov.py/voto-asistido-elecciones-2018.html. 

 94 Estadísticas de la Modalidad Mesa accesible disponible en: 

https://tsje.gov.py/static/galeria/contenido/2017/voto_accesible/finales_mesa_accesible_2018.pdf. 

 95 Expediente D-1430580 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/102896. 

 96 Respeto al ordenamiento jurídico; al régimen democrático; y a los derechos constitucionales; 

autorización judicial previa; proporcionalidad; reserva; y utilización exclusiva de información. 

 97 Plan Nacional de Inteligencia disponible en: https://www.sni.gov.py/institucion/amenazas-

detectadas/plan-nacional-de-inteligencia. 

 98 Recomendación 102.1 pendiente de implementación. 

 99 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.95, 102.102; parcialmente implementadas: 102.13; 

102.57. 

 100 Estrategia integrada de formalización del empleo disponible en: 

http://www.sela.org/media/3211656/estrategia-integrada-formalizacion-empleo-y-seguridad-social-

paraguay.pdf. 

 101 Reporte de implementación 2019 disponible en: 

https://www.mtess.gov.py/application/files/2615/8221/0781/Reporte_Estrategia_de_Formalizacion_A

no_2019.pdf. 

 102 Consultar Observatorio Laboral en: https://www.mtess.gov.py/observatorio. 

 103 Análisis de Indicadores de Empleo disponible en: 

https://www.mtess.gov.py/application/files/1515/9830/5950/Analisis_mercado_laboral_paraguay_y_r

egion_24-8-2020_VF.pdf. 

 104 Consultar Portal “ParaEmpleo” en: https://www.mtess.gov.py/busca-empleo. 

 105 Más información sobre “Emplea Igualdad” disponible en: https://www.mtess.gov.py/emplea-

igualdad. 

 106 Promoción de derechos laborales; mejoramiento de la empleabilidad; e inserción laboral y fomento de 

capacidades emprendedoras. 

 107 Consultar ofertas formativas del SNPP en: https://www.snpp.edu.py/identidad-snpp/ofertas-

formativas.html. 

 108 Consultar cursos del SINAFOCAL en: - http://www.sinafocal.gov.py/index.php?cID=1018 - 

https://cursos.sinafocal.gov.py/. 

 109 Consultar Registro del adolescente trabajador en: https://www.mtess.gov.py/registro-del-adolescente-

trabajador. 



A/HRC/WG.6/38/PRY/1 

GE.21-02313 32 

 

 110 Datos sobre jóvenes en el mercado laboral disponibles en: 

https://www.mtess.gov.py/application/files/1316/0105/7504/Jovenes_21-09-2020.pdf. 

 111 Indicadores de empleo por grupos de edad disponibles en: https://www.mtess.gov.py/ob 

servatorio/principales-indicadores-de-empleo-por-grupos-de-edad-serie-trimestral-periodo-2017-

2020. 

 112 Contrato de trabajo doméstico, salario (60% mínimo legal vigente), remuneraciones extraordinarias, 

aguinaldo, duración de jornada laboral, descansos legales, vacaciones, permisos, estabilidad laboral, 

indemnización por despido injustificado, retiro justificado y seguridad social. 

 113 Estrategia de prevención del trabajo forzoso disponible en: 

https://www.mtess.gov.py/application/files/3115/5913/3271/ESTRATEGIA_TRABAJO_FORZOSO.

pdf. 

 114 Plan bianual de la CONTRAFOR disponible en: 

https://www.mtess.gov.py/application/files/5915/5913/3239/PLAN_BIANUAL_DE_LA_CONATRA

FOR.pdf. 

 115 Guía de intervención de trabajo forzoso disponible en: 

https://www.mtess.gov.py/application/files/1215/5913/3250/Guia_TRAFOR.pdf. 

 116 Plan de reactivación del empleo disponible en:  

 

https://www.mtess.gov.py/application/files/8215/8991/1190/Plan_de_reactivacion_del_empleo_en_P

araguay_2020-2021.pdf. 

 117 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.138; 102.139; 102.140; 102.141; 102.142; 

102.143; 102.144; 102.145; 102.146; 102.147; 102.185. 

 118 Mayores datos sobre indicadores de pobreza disponibles en: https://www.dgeec.gov.py/news/news-

contenido.php?cod-news=447. 

 119 Reducción de Pobreza y el Desarrollo Equitativo. 

 120 Mayor información sobre SPS Vamos! disponible en: https://www.gabinetesocial.gov.py/pagina/664-

.html. 

 121 Consultar Sistema Integrado de Información Social en: https://www.siis.gov.py/. 

 122 Plataforma e-Heka disponible en: https://www.gabinetesocial.gov.py/sitio/e_heka.php. 

 123 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.11; 102.12; 102.148; 102.149; 102.150; 102.151; 

102.153; 102.154; 102.162; parcialmente implementadas: 102.152; 102.155; 102.157; pendiente de 

implementación: 102.156. 

 124 Mayor información sobre las RIISS en: 

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/c03a70-GuiadelaRIISS.pdf. 

 125 Política Nacional de calidad en salud disponible en: http://portal.mspbs.gov.py/mecip/wp-

content/uploads/2012/03/1.2.-RSG-N%C2%BA-316-17-Politica-Nacional-de-Calidaden-en-Salud-

2017-2030.pdf. 

 126 Política Nacional de investigación e innovación en salud disponible en:  

  https://www.mspbs.gov.py/portal/10821/entra-en-vigencia-la-politica-nacional-de-investigacion-en-

innovacion-en-salud-2016-2021.html. 

 127 Agenda de prioridades de investigación e innovación en salud disponible en:  

  https://www.mspbs.gov.py/dependencias/planificacion/adjunto/c724df-

AgendaNacionalsalud4sept.pdf. 

 128 Política Nacional de medicamentos disponible en: http://portal.mspbs.gov.py/wp-

content/uploads/2015/07/POLITICA-FINAL-a-Gabinete-26-05-15-5.pdf. 

 129 Manual de funciones de las UDF disponible en: 

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/7aa3c3-ManualdefuncionesdelasUSF1.pdf. 

 130 Guía de trabajo en APS disponible en: 

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/5aadfa-GUIADETRABAJOENAPSPDF.pdf. 

 131 Plan nacional de Salud Sexual y Reproductiva disponible en 

http://www.cepep.org.py/archivos/Plan_Nacional_SSR_2019_2023.pdf. 

 132 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.147, 102.159, 102.160; 102.161, 102.162, 102.163, 

102.164, 102.165, 102.166; parcialmente implementada: 102.44; 102.158. 

 133 Plan Nacional de Educación disponible en: https://www.becal.gov.py/wp-

content/uploads/2015/10/2.%20Plan%20Nacional%20de%20Educacion%202024.pdf. 

 134 Expediente D-2058264 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/121805. 

 135 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.31; 102.32; 102.48; 102.50; 102.67; 102.68; 

102.69; 102.70; 102.71; 102.72; 102.73; 102.74; 102.75; 102.76; 102.78; 102.79; 102.80; 102.81; 

102.83; 102.84; 102.85; 102.86; 102.87; 102.88; 102.89; parcialmente implementada: 102.66. 

 136 Mayor información sobre Ciudad Mujer disponible en: http://www.ciudadmujer.gov.py/. 

 137 Mayor información sobe Ciudad Mujer Móvil disponible en: 

http://www.mujer.gov.py/index.php/ciudad-mujer-movil. 
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 138 Documento Marco de Política Nacional de cuidados disponible en: 

http://www.mujer.gov.py/application/files/4715/6113/3467/Documento_Marco.Politica_Nacional_de

_Cuidados_PY.pdf. 

 139 Decreto 3678 disponible en: 

https://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO3678_81921ea0.PDF. 

 140 V Informe Nacional sobre políticas para mujeres rurales en: 

http://www.mujer.gov.py/application/files/2516/0278/5446/V_INFORM15.10E_NACIONAL_DE_A

PLICACION_DE_LA_LEY_5446_2020_MINISTRA_DE_LA_MUJER.pdf. 

 141 Expediente S-199205 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/119393. 

 142 Ley 5777 disponible en: https://www.bacn.gov.py/archivos/8356/Ley%205777.pdf. 

 143 II Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres disponible en: 

http://www.mujer.gov.py/application/files/4914/6177/0403/PLAN_NACIONAL_CONTRA_LA_VI

OLENCIA_HACIA_LAS_MUJERES_SET_2015.pdf. 

 144 Más información sobre SEDAMUR disponible en: http://www.mujer.gov.py/index.php/sedamur. 

 145 Funcionan en Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Boquerón. 

 146 Observatorio sobre violencia contra las mujeres disponible en: 

http://observatorio.mujer.gov.py/index.php. 

 147 Observatorio Criminológico del Ministerio Público, Observatorio de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana del Ministerio del Interior, Observatorio de Género del Poder Judicial, Dirección de 

Inteligencia y el Departamento de Estadísticas de la Policía Nacional. 

 148 Guairá, Itapúa, Concepción, Amambay, Alto Paraná, Caaguazú, Ñeembucú, Misiones, Paraguarí, 

Caazapá, San Pedro, Cordillera, Presidente Hayes, Canindeyú y Central. 

 149 Consultar Observatorio de Género del Poder Judicial en: https://www.pj.gov.py/contenido/537-

observatorio-de-genero/537. 

 150 Campaña “Lazo Naranja”-eliminación de Violencia contra Mujeres (desde 2016); Campaña de 

concienciación y sensibilización “Kuña, ñañopytyvõ ñaguahẽ hag̃ua” (“Mujeres, ayudémonos para 

llegar”), lanzada en 2017; Campaña de sensibilización y prevención de la Violencia contra la Mujer 

en el Barrio San Francisco y en el Bañado Tacumbú de Asunción (MJ, 2020); Campaña “Por una 

Cultura de Paz” en escuelas y colegios, en el marco del Programa Nacional Casas de Justicia; 

Campaña “Noviazgo sin Violencia” de masculinidades positivas. 

 151 Seminario “El rol del PJ en el abordaje de estereotipos de género nocivos” a operadores de justicia 

(SEG-PJ, 2019); Jornadas de capacitación a funcionarios/as pnitenciarios/as, con mujeres privadas de 

libertad (MJ, 2020); Capacitación sobre prevención, detección y atención de violencia contra mujeres 

al personal de la Comandancia del Ejército, en la Casa de la Cultura de Coronel Oviedo, en la 4ta 

División de Infantería RI Sauce, y en el Cuerpo del Ejercito de Mcal. Estigarribia (MJ, 2020). 

 152 Entrenamiento para formadores/as en promoción de la igualdad de género y derechos para la 

prevención de la violencia en el noviazgo; Metodología para la prevención de la violencia en el 

noviazgo dirigida a adolescentes y jóvenes; Sistematización de la iniciativa Noviazgo sin Violencia–

Bloquea la Violencia. 

 153 Ley 6281/19 "Que Establece la Obligatoriedad de Incluir una Leyenda sobre Violencia contra la 

Mujer en las Boletas de los Servicios Públicos de Energía Eléctrica y Agua Potable". 

 154 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.10; 102.12; 102.32; 102.46, 102.47; 102.59; 

102.60, 102.61; 102.77; 102.90; 102.91; 102.92; 102.94; 102.97; 102.98; 102.142; parcialmente 

implementadas: 102.93; 102.96. 

 155 Política Nacional de Niñez y Adolescencia disponible en: 

http://www.minna.gov.py/archivos/documentos/Manual%20POLNA%20-%20PNA_97hlh3is.pdf. 

 156 Plan nacional de Niñez y Adolescencia disponible en: http://www.minna.gov.py/pagina/3166-

pna2021.html. 

 157 Dispositivo de Respuesta Inmediata disponible en: http://www.minna.gov.py/pagina/2454-dri.html. 

 158 Más información sobre el PAINAC disponible en: http://www.minna.gov.py/pagina/1440-

paniac.html. 

 159 Más información sobre Fono Ayuda 147 disponible en: http://www.minna.gov.py/pagina/1224-fono-

ayuda-147.html. 

 160 Más información sobre el programa Abrazo disponible en: http://www.minna.gov.py/pagina/229-

abrazo.html. 

 161 Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del trabajo infantil disponible en: 

https://www.mtess.gov.py/application/files/9715/6926/1549/Estrategia_Nacional_-

_para_impresion.pdf. 

 162 Expediente S-161319 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/108028. 

 163 Información sobre logros del proyecto Paraguay Okakuaa en el departamento de Guairá disponible 

en: https://www.mtess.gov.py/noticias/mtess-presento-logros-del-proyecto-paraguay-okakuaa-en-el-

departamento-de-guaira. 
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 164 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.105; 102.143; 102.163; 102.164; 102.165; 

102.166; parcialmente implementada: 102.170; pendientes de implementación: 102.167; 102.168; 

102.69. 

 165 Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad disponible en: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397

32_S.pdf. 

 166 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.32, 102.171; 102.174, 102.175, 102.176; 

parcialmente implementadas: 102.118; 102.172; 102.173, 102.177; 102.178; 102.179; 102.180; 

102.181, 102.182; pendientes de implementación: 102.25; 102.26; 102.27. 

 167 Tierra, territorio y recursos naturales; Pluralismo jurídico y acceso a la justicia; Mujer Indígena; 

Derechos económicos, sociales y culturales; Pueblos en aislamiento voluntario; Niñez y adolescencia; 

Comunidades urbanas y transfronterizas; e Institucionalidad. 

 168 Decreto N° 1039 disponible en: 

https://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO1039_sy0ie1ke.pdf. 

 169 Expediente D-1951431 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/116559. 

 170 Expediente S-209637 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/121539. 

 171 Expediente D-2056942 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/121141. 

 172 Consultar plataforma “Tierras Indígenas” en: https://www.tierrasindigenas.org/. 

 173 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.183; 102.184. 

 174 Política Migratoria disponible en: http://www.migraciones.gov.py/index.php/politica-migratoria. 

    

http://www.migraciones.gov.py/index.php/politica-migratoria
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