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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنَشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

 ٢٤مـن   ، دورته العاشرة يف الفترة      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 اجللـسة   واسُتعرضت احلالة يف باراغواي يف    . ٢٠١١فرباير  / شباط ٤يناير إىل   /كانون الثاين 

وترأس وفد بـاراغواي وزيـر العـدل    . ٢٠١١فرباير / شباط٢يف املعقودة  السادسة عشرة   
راغواي يف جلـسته    اواعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق بب     . والعمل، السيد أومبريتو بالنكو   

  .٢٠١١فرباير / شباط٤ السابعة عشرة املعقودة يف
حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل      ، اختار جملس    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
  . إسبانيا وتايلند وشيلي: لتيسري عملية استعراض احلالة يف باراغواي) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية لغرض اسـتعراض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     - ٣

  : احلالة يف باراغواي
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/10/PRY/1و Corr.1(؛   
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان          و  )ب(  

   ؛)Corr.1و A/HRC/WG.6/10/PRY/2() ب(١٥وفقاً للفقرة 
           أعدته مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً           وموجز    )ج(  

  .)A/HRC/WG.6/10/PRY/3() ج(١٥للفقرة 
وأحيلت إىل باراغواي عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً أملانيـا                -٤

واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفينيا والسويد وسويسرا وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا 
 على الشبكة   سئلةُيتاح االطالع على هذه األ    و. العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا    
  .اخلارجية آللية االستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  عرض مقدم من الدولة موضع االستعراض  - ألف  
  بينما رحب وفد باراغواي بفرصة املشاركة يف احلوار التفاعلي لتبادل اآلراء بـشأن              -٥

ة حقوق اإلنسان ملواطين باراغواي، فقد أشار إىل        ما اتُّخذ من إجراءات رامية إىل حتسني حال       
 يوافق الذكرى املئوية الثانية الستقالهلا الوطين وأنه ألول مرة يف تارخيها تصل             ٢٠١١أن عام   

  . بالوسائل السلمية والدميقراطية٢٠٠٨أغسطس /حكومة بديلة إىل السلطة يف آب
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مع آليـة االسـتعراض     ثيقاً  تعاونت تعاوناً و  وذكر الوفد أن حكومة باراغواي قد         -٦
الدوري الشامل إدراكاً منها أن هذه التجربة ستسمح هلا باستخالص أفـضل املمارسـات              

ي يف  اواملالحظات والتوصيات اليت ينبغي تنفيذها من أجل النهوض بأولويات عمل بـاراغو           
ققه من  وقد أتاح إعداد االستعراض تقييم احلالة يف البلد وحتديد ما ح          . جمال حقوق اإلنسان  

إجنازات وما يواجهه من حتديات يف هذا السياق، وال سيما ضرورة تكييف اإلطار القـانوين        
وتعمل احلكومة حالياً مع فروع السلطة األخـرى        . القائم مع املعايري احلالية حلقوق اإلنسان     

للدولة يف هذا الصدد، ساعيةً إىل التغلب على ما يعترضها من عقبات قانونيـة ومؤسـسية                
  . فية وبناء إطار مؤسسي متني يف جمال حقوق اإلنسانوثقا
وشرعت فرقـة   . ويف ما يتعلق بالتقرير الوطين، أنشأت اإلدارة فرقة عمل إلعداده           -٧

.  مشاورات مع منظمات اجملتمـع املـدين       يف إجراء العمل، بعد انتهائها من صياغة التقرير،       
 والربازيل ومفوضـية األمـم      وأعرب الوفد عن شكره وتقديره لكل من حكوميت األرجنتني        
    .املتحدة السامية حلقوق اإلنسان لتعاوهنا يف إعداد االستعراض

العناصـر  يشكالن عنصرين مـن     وأضاف الوفد أن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها          -٨
ي طرف يف الصكوك الدولية األساسية      اوباراغو. املهمة املكوِّنة جلدول أعمال دولة باراغواي     

، كما أهنا تفي وفاًء تاماً بالتزاماهتا املتعلقـة بتقـدمي تقـارير إىل هيئـات                حلقوق اإلنسان 
  . املعاهدات

وعلى املستوى املؤسسي، أُنشئ منصب نائب وزير العدل وحقـوق اإلنـسان يف               -٩
عنية حبقـوق   املكاتب  امل، وأُدجمت يف العديد من فروع السلطة التنفيذية         ٢٠٠٩مارس  /آذار

            الذي أُدمج يف احملكمة العليـا للقـضاء العـسكري          وهو  مكتب  ر  آخاإلنسان، مبا يف ذلك     
 شبكة  ٢٠٠٩يونيه  /عالوةً على ذلك، أُنشئت يف حزيران     ). ٢٠١٠نوفمرب  /يف تشرين الثاين  (

معنية حبقوق اإلنسان على املستوى التنفيذي من أجل تنسيق السياسات واخلطط والربامج الرامية             
، تعّبر  ٢٠١١-٢٠١٠وقد أعّدت الشبكة خطة عمل للفترة       .  ومحايتها إىل تعزيز حقوق اإلنسان   

 عامـة عديـدة،     وتتألف الشبكة من هيئـات    . عن تصميم اإلدارة على الوفاء بالتزاماهتا الدولية      
يدعمها التعاون الفين الدويل، وترِدها بيانات مبوقف منظمات اجملتمع املـدين إزاء عملـها،              

  . يف بناء املؤسسات الدميقراطيةبوصف هذه املنظمات جهات فاعلة
وأُنشئت، باملثل، بتنسيق املدعي العام، اللجنة التنفيذية املشتركة بني اهليئات لضمان             -١٠

وستضمن اللجنة امتثال باراغواي لألحكـام الـصادرة        . االمتثال لألحكام القضائية الدولية   
  . يكية حلقوق اإلنسانضدها من احملاكم الدولية وتنفيذها توصيات جلنة البلدان األمر

إمكانية االحتكام إىل القضاء، ذكر الوفد أن اخلطـة االسـتراتيجية           وباإلشارة إىل     -١١
للسلطة القضائية هتدف إىل توطيد استقالل السلطة القضائية واحترامها وهيبتـها وإمكانيـة             

كم تيـسرياً   وتسعى اخلطة إىل إدماج قضاة مؤهلني وأكفاء يف احملا        . التعويل عليها وشفافيتها  
           .إلمكانية االحتكام إىل القضاء يف الوقت املناسب ودون متييز وحتقيقـاً للـيقني القـانوين              
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كما تغري نظام اإلجراءات اجلنائية من نظام التحقيق إىل نظام االهتام، الذي ُيعّد أكثر فاعليـة             
   .ءات القانونية الواجبةيف ما يتعلق باحترام حرية الفرد واألمان على شخصه ومراعاة اإلجرا

إذ يرجع نظام السجون إىل     . وباملثل، يشكل إصالح السجون إحدى أولويات البلد        -١٢
ومن ثَم، قررت السلطة التنفيذيـة إجـراء عمليـة      . سبعينات القرن املاضي وقد أصبح بالياً     

ـ   . إصالح شاملة له   انون كما أنشأ الربملان جلنة ُتعىن بدراسة نظام السجون وصاغ مشروع ق
  .من أجل اعتماد قانون جديد لتنفيذ العقوبات ُمستوحى من املبادئ اجلديدة املقبولة دولياً

وقـد انتـهت    . وأردف الوفد قائالً إن السالمة العامة هي أيضاً مثار قلق احلكومة            -١٣
 وعناصرها. وزارة الداخلية من إعداد ورقة املفاهيم املتعلقة برسم سياسة وطنية للسالمة العامة

مشاركة املواطنني وحقوق اإلنسان والعنف اجلنساين واإلفالت من العقـاب          : الرئيسية هي 
وكانت الورقة موضع مشاورات موّسعة مع الباحثني والتنظيمـات الـسياسية            . واالتصال

  . واالجتماعية
ويف ما يتعلق باحلق يف العمل، وقّعت احلكومة على االتفاق الوطين لتـوفري العمـل             -١٤

وجاء إبرام االتفاق ترسـيخاً     . ع منظمات العمال ومنظمات أرباب العمل الرئيسية      الكرمي م 
وبفضله انعدمت اإلضرابات طيلة    لسياسة عامة قائمة على أساس احلوار االجتماعي الثالثي،         

  . ما يقرب من ثالث سنوات منذ بدء تنفيذ االتفاق
حـدة اآلثـار    ومن جانب آخر، هتدف خطة حفز االقتصاد إىل التخفيـف مـن               -١٥

االجتماعية املترتبة على األزمة االقتصادية العاملية وتركّز على استحداث فرص عمل مؤقتة عن 
          طريق مشاريع اهلياكل األساسية املضطلع هبا يف إطار األشغال العامة، اليت ُنفذت على حنـو              

ت من احلكومـة    ال مركزي عن طريق البلديات واحملافظات، ضماناً لتغطية أفضل، بإسهاما         
   يف املائـة يف    ٣وبفضل هذه اخلطة وسياسات أخرى اخنفض مستوى الفقر بنسبة          . املركزية

    .٢٠١٠عام 
خطة ‘ويف إطار احلق يف الصحة، أطلقت وزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعية              -١٦

تـع  ، للحد من أوجه التفاوت يف التم      ‘يالصحعلى الصعيد   نصاف  اإلضمان جودة املعيشة و   
توىل تقدمي الرعايـة الـصحية األوليـة        تو. باحلق يف الصحة والقضاء عليها يف هناية املطاف       

قطاع إقليمي معني وتتألف من طبيب، وممـرض أو         بوحدات معنية بصحة األسرة، ُتكلَّف      
. شخص ٣ ٢٠٠وختدم كل من هذه الوحدات      . قابلة، وممرض مساعد، ومشرفني صحيني    

 مركزاً، لتشمل   ١٤٤ مقاطعة و  ١٧ وحدة يف    ٢٧٦،  ٢٠١٠ وقد أُنشئت، حىت منتصف عام    
               وحـدة بنهايـة  ٥٠٠ومـن املقـّرر إنـشاء    . شخصومائة وأربعة آالف خبدماهتا مليون   

  .، ُيفيد منها مليونا شخص يعيشون حتت خط الفقر٢٠١١عام 
 حقوق  ي يف أن التعليم مسألة ذات أمهية حامسة يف سياق         اوال تشك حكومة باراغو     -١٧

كما تقدم باراغواي برناجمـاً     . وُيقّر الدستور جمانية التعليم األساسي العام وإلزاميته      . اإلنسان
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ويستهدف الربنامج مجيع طـالب     . تعليمياً ثنائي اللغة، بالغوارانية واإلسبانية على حدٍّ سواء       
عليميـاً خاصـاً    عالوةً على ذلك، يقدم البلد برناجمـاً ت       . املدارس يف مجيع املراحل التعليمية    

  .للشعوب األصلية
         وذكر الوفد أنه قد أمضى وقتاً طويالً يف استعراض حالة حقوق اإلنـسان لفئـات                 -١٨

  .أو شرائح معينة من السكان
، قدمت باراغواي أحدث تقاريرها إىل جلنة حقـوق         ٢٠١٠يناير  /ويف كانون الثاين    -١٩

  . الطفل وأولت هذه املسألة أولويةً كربى
وقد أُدمج يف قانون الطفولة واملراهقة كل من النظام الـوطين للحمايـة املتكاملـة               -٢٠

وتركز خطة استراتيجية   .  واجمللس الوطين للطفولة واملراهقة    للنهوض هبما للطفولة واملراهقة و  
 على تنفيذ سياسات عامة رامية إىل توفري احلماية املتكاملـة،      ٢٠١٣-٢٠٠٨ُوضعت للفترة   
 هـشاشة عمل املؤسسات، ورد حقوق األطفال واملراهقني الذين يعانون من          وضمان فعالية   

  .أوضاعهم
 برسموخبصوص حقوق املرأة، فمكتب شؤون املرأة التابع لرئاسة اجلمهورية مكلّف             -٢١

مكّوناً جنسانياً من أجل القضاء     متضمنة  السياسات العامة يف هذا اجملال وبتنسيقها وتنفيذها،        
وتتوىل هذه األمانة تنفيذ اخلطـط      . مييز ضد املرأة وتعزيز تكافؤ الفرص     على مجيع أشكال الت   

رابع املؤمتر العاملي اليف أعقاب الوطنية األوىل والثانية والثالثة لتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة، 
  .املعين باملرأة يف بيجني

شـخاص  أما عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فيتوىل املعهد الوطين حلمايـة األ             -٢٢
  ويف الفترة مـا بـني     . ذوي األوضاع االستثنائية مسؤولية أعمال التشخيص وإعادة التأهيل       

 شخص، وهو رقـم قياسـي       ١٨٧ ٠٠٠، قدم املعهد خدماته لنحو      ٢٠١٠-٢٠٠٩عامي  
  .تارخيي
ويف ما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية، أصدرت السلطة التنفيذيـة يف الـسنوات               -٢٣

 ١٩٤٥/٠٩همة ترسي سياسات هبذا الشأن، من قبيل املرسوم رقم          األخرية مراسيم رئاسية م   
كما أجرى البلد عملية املشاورات احملددة      . املنشئ للربنامج الوطين املتكامل للشعوب األصلية     

  . ١٦٩يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 سـتة   د عدد سكانه على   يزيال  راغواي بلد صغري،    اواختتم الوفد عرضه قائالً إن ب       -٢٤

. ، وال ُيطل مباشرة على أي حبر، وقد تكّبد وبال حربني عامليتني أهلكتا شـعبه           ماليني نسمة 
إىل سبيل حتقيق تعايش واهتدى  الدكتاتوريات  ويهزم  على استقالله   أن حيافظ   بْيد أنه استطاع    

وأضاف الوفد أنه مستعد للـرد      . اجتماعي أعدل قائم على أساس احترام احلقوق األساسية       
 االحترام  بكلأي أسئلة، طاملا راعت ما يفرضه السياق التارخيي للبلد من قيود، وطلب             على  
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دعم ومساعدة مجيع الدول احلاضرة خالل احلوار التفاعلي من أجل توطيد السياسات الرامية             
  . إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف باراغواي

             ٢٠٣٩القـرار رقـم     ) أ: (عليهـا وقدم الوزير إىل الوفود الوثائق التالية لالطالع          -٢٥
ي للشعوب األصلية، الذي ُيقّر وجوب الوفاء باحلد        ا الصادر عن معهد باراغو    ٢٠١٠املؤرخ  

األدىن من املتطلبات وااللتزامات احملددة يف عملية املشاورات اليت أُجريت بشأن إطار اتفاقية             
متعلقة بالـسياسة   مفاهيمية  وورقة  ) ب( وتنفيذها مباشرةً؛    ١٦٩منظمة العمل الدولية رقم     

وقرار جلنة البلدان األوروبية حلقوق اإلنسان، القاضي بإلغاء التدابري         ) ج(الوطنية لألمن العام؛    
  ".مستشفى األمراض العصبية النفسية"احلمائية يف حالة 

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضع االستعراض  - باء  
وميكن االطالع علـى التوصـيات      .  وفداً ببيانات  ٤٤ىل  خالل احلوار التفاعلي، أد     -٢٦

  .املقدمة خالل احلوار يف الفصل الثاين من هذا التقرير
وشكر عدد من الوفود حكومة باراغواي على مشولية تقريرها الوطين ومشولية النهج              -٢٧

كما رحبت الوفـود بـاخلطوات      . وفدهاأفراد   ومسو مستوى    طريقة عرضه الذي أُعّد به و   
وأشارت كثري من الـدول إىل      . جيابية اليت اختذها البلد توطيداً للدميقراطية وسيادة القانون       اإل

 وسلّمت بالتزام اإلدارة بتعزيـز حقـوق اإلنـسان          ٢٠٠٨أمهية االنتخابات الرئاسية لعام     
  .ومحايتها

أن انتخاب حكومة دميقراطية يف بـاراغواي قـد جـّدد           قيقة  واعترفت الربازيل حب    -٢٨
وألقت الضوء على كل من شبكة حقوق اإلنسان        . ت املثارة يف جمال حقوق اإلنسان     التوقعا

ملعين بفريوس نقص املناعة    التابعة للسلطة التنفيذية، وخطة حقوق اإلنسان، والربنامج الوطين ا        
الربازيل إىل أهنـا تعمـل       وأشارت .‘تيكوبورا‘اإليدز، وبرنامج التحويالت النقدية     /البشري

، برّد كرامة   اجلالية الربازيلية راك مع باراغواي على إجراء عملية تسوية ألوضاع         حالياً باالشت 
وساور الربازيل قلق بشأن ارتفاع مستويات الفقـر يف         . شخص إليهم  ٨ ٠٠٠ما يصل إىل    

باراغواي، وانتشار العنف اجلنساين فيها، ووجود فجوة يف األجور بـني الرجـل واملـرأة،               
وقدمت .  أوضاع العاملني يف املنازلوهشاشة، وعمل األطفال، وممارسة التعذيب يف السجون

  .الربازيل توصيات
. كما اعترفت مجهورية فرتويال البوليفارية بالتزام باراغواي يف جمال حقوق اإلنسان            -٢٩

وأحاطت علماً مبا تواجهه باراغواي من حتديات بشأن ظاهرة العنف املرتيل وألقت الـضوء              
 بالقضايا اجلنسانية من قبيل خطة العمل الوطنية الثالثة املتعلقة بتكافؤ           على برامج عديدة معنية   

 الفرص بني الرجل واملرأة، وبرنامج الوحدة بني اجلنسني يف إطار حمكمة العدالة االنتخابيـة،             



A/HRC/17/18 

GE.11-12342 8 

 يف املائة يف القوائم االنتخابية، ومحـالت توعيـة          ٢٠الذي يشجع على إدماج املرأة بنسبة       
  .ورية فرتويال البوليفارية توصياتوقدمت مجه. اجلمهور

وهنأت غواتيماال باراغواي بالدعوات املفتوحة اليت وجهتها إىل آليـة اإلجـراءات              -٣٠
وأحاطت غواتيماال علماً باخلطط والربامج واحلمالت الرامية إىل توطيد محاية وتعزيز  . اخلاصة

ملسّنني واحلق يف الـصحة     سيما حقوق املرأة والطفل وحقوق ا      حقوق اإلنسان يف البلد، وال    
وشجعت غواتيمـاال   . والتعليم والسكن والعمل وحقوق املهاجرين ومكافحة االجتار بالبشر       

باراغواي على تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل؛ ومحاية األطفال من االجتار هبم وبـيعهم؛              
 غواتيماال  دتأبو.  خطتها الوطنية املتعلقة مبنع االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني        ووضع

 وطلبت موافاهتا مبعلومات عما اختذته باراغواي مـن         السكان األصليني قلق بشأن حقوق    ال
  .  السكان األصلينيتدابري لدعم

وشجعت اجلزائر باراغواي على املضي قُدماً يف تنفيذ خطة تعزيز هيكـل الـشبكة                -٣١
ا شجعت اجلزائر باراغواي على     كم. الوطنية حلقوق اإلنسان، بتوفري املوارد املؤسسية املناسبة      

اإلسراع بإجناز األعمال املتعلقة بوضع الصيغة النهائية للسياسة الوطنية لألمن العـام، الـيت              
وقدمت . تشكل حقوق اإلنسان مكوِّناً أساسياً فيها، فضالً عن خطة إصالح نظام السجون           

   .اجلزائر توصيات
الواضح يف جمال حقوق اإلنسان، الذي      واعترفت مجهورية مولدوفا بالتزام باراغواي        -٣٢

ميكن مالحظته أيضاً يف اعتمادها الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان وتعاوهنـا مـع              
  . وقدمت مجهورية مولدوفا توصيات. اآلليات الدولية

وأحاطت اهلند علماً مبا أحرزته باراغواي من تقدم هائل يف مـا يتعلـق بإنـشاء                  -٣٣
وألقت الضوء على إنشاء جلنة احلقيقة والعدالة واعتماد دستور ُينـشئ           . مؤسسات دميقراطية 

ورحبت اهلند أيضاً بإنشاء شبكة حقوق اإلنسان التابعة للـسلطة          . من احلكم شكالً تعددياً   
. وذكرت أن باراغواي قد بذلت جهوداً هادفة من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني            . التنفيذية

 احلياة   قلق بشأن تدين مستوى مشاركة املرأة يف صنع القرار ويف          بْيد أهنا أشارت إىل دواعي    
ا اختذته باراغواي من تدابري لتعزيز املساواة يف األجر بني الرجـل            ّمالعامة، وطرحت سؤاالً ع   

  . العمل املتساويلقاءواملرأة 
ن وألقت فلسطني الضوء على ما بذلته أمانة شؤون املرأة التابعة لرئاسة اجلمهورية م              -٣٤

جهود يف رسم وتنسيق وتنفيذ سياسات ُتدمج فيها عنصراً مكوِّناً جنسانياً من أجل القـضاء        
وأعربت فلسطني أيضاً عن تقديرها ملا ُبذل       . على مجيع أشكال التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص      

كما أحاطت فلسطني علماً مبا ُبذل مـن        . من جهود رامية إىل احلد من الفقر وعدم املساواة        
 سبيل حتسني إمكانية التعليم، مع مراعاة اخلصائص الثقافية للسكان علـى النحـو              جهود يف 
   .وقدمت فلسطني توصيات. الواجب
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وسألت املغرب عن ما إذا كانت خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان تتوخى إدماج               -٣٥
دراسية، تعليم حقوق اإلنسان وتوفري التدريب يف هذا الصدد يف جماالت أخرى مثل الربامج ال          

كما طلبت املغرب موافاهتا مبزيد من      . فضالً عن الربامج اليت تستهدف موظفي اخلدمة املدنية       
. املعلومات عن متابعة تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير النهائي للجنة احلقيقـة والعدالـة             
فة وأخرياً، استفسرت املغرب عن الصعوبات اليت تعّين على حكومة باراغواي مواجهتها بص           

  . وقدمت املغرب توصيات. عامة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
واعترفت نيكاراغوا باإلجنازات اليت حققتها بـاراغواي يف امليـدانني االجتمـاعي              -٣٦

وألقت الضوء  . واالقتصادي على الرغم من االضطرابات النامجة عن األزمة االقتصادية احلالية         
 مظاهر تقدم الفتة يف حتديث الدولة، اليت ُزوِّدت بإطـار           على ما ُبذل من جهود وأُحرز من      

وبينما أشادت نيكاراغوا جبهود حكومة باراغواي يف حماربـة         . مؤسسي ومعياري خاص هبا   
الفقر، فقد ذكرت أنه ما زال على باراغواي مواجهة حتديات مهمة من أجل كفالـة متتـع                 

  . نيكاراغوا توصياتوقدمت. مواطنيها كافة متتعاً كامالً حبقوق اإلنسان
 عن تقديره مل أحرزته باراغواي من تقدم يف جمال مكافحة           وأعرب الكرسي الرسويل    -٣٧

االجتار بالبشر وألقت الضوء على استحداث احملفل املشترك بني املؤسسات ملكافحة االجتـار             
 ُيجيز للجنة الوطنية    ٢٠١٠كما رحب باعتماد مرسوم يف عام       . ٢٠٠٥باألشخاص يف عام    

وأخرياً، .  االحتجاز املعاصرةأوضاع صالح السجون إعادة النظر يف نظام السجون يف ضوء       إل
أعرب الكرسي الرسويل عن تقديره ملا ُبذل من جهود يف سبيل كفالة نظام وطين للرعايـة                

  . وقدم الكرسي الرسويل توصيات. الصحية
تنفيذية والقضائية حلقوق   وأحاطت تايلند علماً بإنشاء باراغواي عدداً من اآلليات ال          -٣٨

اإلنسان، فضالً عن استحداث خطط وطنية، وشجعت احلكومة على تنفيذ هـذه اآلليـات              
وسألت تايلند باراغواي عن تنفيذ برنامج تقـدمي املـساعدة          . وإنفاذ عملها بكامل طاقتها   

الشاملة لضحايا االجتار باألشخاص وعن ما إذا كانت تواجه أي معوقات يف جمال مكافحة              
 على خرباهتـا يف     باراغوايوأعربت تايلند عن استعدادها إلطالع      . االجتار بالنساء واألطفال  

  .وقدمت تايلند توصيات. جمال مساعدة ضحايا االجتار بالبشر
وأشارت سلوفينيا باهتمام إىل ما بذلته باراغواي من جهود لتوفري التدريب يف جمال               -٣٩

وإلدراج التثقيـف يف جمـال      مني وقوات الشرطة،    حقوق اإلنسان للمسؤولني واملدعني العا    
ورحبت سلوفينيا مبا أحدثه البلد من تغيريات تـشريعية         . حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية    

من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، على الرغم من إشارة جلنة حقوق الطفل إىل عدم امتثال               
 اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغـاء        املقرِّر تشريعات البلد امتثاالً تاماً لالتفاقية، وانتقاد     

األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ممارسة استخدام األطفال يف األعمال املرتليـة             
واستفسرت سلوفينيا عن ما اختذه البلد من خطـوات ملنـع عمـل        . مقابل اإلقامة والسكن  

  . وقدمت سلوفينيا توصيات. األطفال
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 ني األصلي السكاندا باجلهود اليت بذلتها باراغواي ملعاجلة مسأليت حقوق         ورحبت كن   -٤٠
وأشارت بقلق إىل أنه على الرغم من تساوي وضع املرأة بالرجل مبوجب            . وتسوية األراضي 

الدستور الباراغوايي، ما زال التمييز ضد املرأة والعنف املرتيل ُيمارسان على حد سـواء يف               
ويف حني أشادت كندا مبا ُبذل من جهود لسن تشريعات هتدف إىل            . أماكن العمل ويف املرتل   

 تفيد بوجود نسبة كبرية من      تقاريررد حقوق األطفال واملراهقني ومحايتهم، فقد أشارت إىل         
وعدم وجود مكاتب لتسجيل املواليد     املخصصة   املوارد   لالفتقار إىل املواليد غري مسجَّلة نظراً     

  .دا توصياتوقدمت كن. يف املناطق الريفية
وسلّمت بنما بتعاون باراغواي مع منظومة األمم املتحدة باعتمادها مجيع صـكوك              -٤١

 ما يكفل وجود  حقوق اإلنسان، وتوجيهها دعوة دائمة إىل آلية اإلجراءات اخلاصة وإنشائها           
وأحاطت بنما علماً مبـا تواجهـه       . مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف البلد       

واي من حتديات وما حققته من إجنازات يف جمال حقوق اإلنسان، ورحبت باعتمادهـا           باراغ
وقدمت بنمـا   . وطلبت بنما موافاهتا مبعلومات عن نطاق اخلطة      . خطة عمل حلقوق اإلنسان   

  .توصيات
وأشارت بولندا مع التقدير إىل حتديد حقوق الشعوب األصلية بوصـفها أولويـة،               -٤٢

لة جهودها الرامية إىل القضاء على التمييـز ضـد الـسكان            وشجعت باراغواي على مواص   
ويف ما يتعلق   . األصليني الذي ُيسفر عن نشوء أشكال عديدة من عدم املساواة حبق األطفال           

مبا أثارته جلنة حقوق الطفل من دواعي قلق بشأن ظاهرة االجتار بالبشر، فقد سألت بولنـدا                
وقـدمت  . ناً حلماية األطفال من االجتار هبم     عن ما تعتزم باراغواي اختاذه من خطوات ضما       

  .بولندا توصيات
 بعـدم اعتمـاد     ونوهـت . وألقت كوبا الضوء على جهود جلنة احلقيقة والعدالة         -٤٣

. ا ارُتكب من جرائم خطرية خالل احلكم الدكتاتوري للبلد      باراغواي أي قوانني عفو ُتّربئ ممّ     
 حماربـة الفقـر وبزيـادة االسـتثمارات         وأحاطت كوبا علماً مبا أُحرز من تقدم يف جمال        

كما أحاطت علماً بالتحدي املتبقي املتمثل يف معاجلة مشكلة األمية بني صفوف            . االجتماعية
  .وقدمت كوبا توصيات. السكان األصليني

وسألت غانا عن ما اختذه البلد من تدابري لالستجابة لطلبات كل من جلنة اخلـرباء                 -٤٤
دولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات واللجنـة املعنيـة حبقـوق           التابعة ملنظمة العمل ال   

وأشارت إىل  . اإلنسان إنفاذ التشريع الذي حيظر جتنيد األطفال من جانب القوات العسكرية          
، على الرغم مـن      تقريباً  املستويات مجيعالفجوة القائمة يف الدخول بني الرجل واملرأة على         

  .وقدمت غانا توصيات. ملساواة يف األجوروجود أحكام قانونية تقضي با
ي اوأحاطت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية علماً بسجلّ باراغو           -٤٥

اجليد يف ما يتعلق بالتصديق على معاهدات حقوق اإلنسان ورحبت بتعاوهنا مـع مفوضـية              
املتحدة علماً باعتراف القانون    وبينما أحاطت اململكة    . األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    
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يف باراغواي حبقوق الشعوب األصلية، فقد شجعت البلد على محاية هذه احلقوق وتعزيزهـا          
. سيما تسوية مطالبات األراضي، عن طريق اإلطـار املؤسـسي          على حنو أكثر فعالية، وال    

البلـدان  وسألت عن ما تتخذه احلكومة حالياً من خطوات رامية إىل تنفيذ أحكام حمكمـة               
واستفـسرت  . ساووياماكـسا جالية   ياكيي أكسا و   جباليةاألمريكية حلقوق اإلنسان املتعلقة     

كذلك عن ما اختذه البلد من تدابري من أجل تنفيذ الوثيقة األساسية املتعلقة بوضع سياسـة                
  . وقدمت اململكة املتحدة توصيات. وطنية لألمن العام

يف جمال تعزيز ومحايـة     وااللتزام املتواصل   جيابية  إلباخلطوات ا وأحاطت ماليزيا علماً      -٤٦
، كما ُيستدلّ على    ١٩٨٩يف عام   البلد  حقوق اإلنسان منذ الصحوة الدميقراطية اليت شهدها        

وأحاطت ماليزيا . ذلك من تصديقه على خمتلف االتفاقيات والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
. لة الفقر وعدم املـساواة االجتماعيـة يف البلـد       علماً أيضاً مبا اتُّخذ من تدابري ملعاجلة مشك       

  .وقدمت ماليزيا توصيات
 أملانيا بأن باراغواي قد قطعت شوطاً طـويالً يف التحـّول مـن نظـام                والحظت  -٤٧

التفاوت الكبري يف   وأشارت إىل   . دكتاتوري إىل نظام دميقراطي يف ما يتصل حبقوق اإلنسان        
سألت عن ما تعتزم احلكومة القيـام بـه لتـأمني    ف، ة باحلقوق االقتصادية واالجتماعي  التمتع

ويف ما يتعلق بدواعي القلق الـيت أعـرب   .  على وجه أكفأ  نح هذه احلقوق  ملامليزانية الالزمة   
عنها املقّرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو                

الفساد فيها، أعربـت  ووق اإلنسان يف السجون    الالإنسانية أو املهينة خبصوص انتهاكات حق     
أملانيا أيضاً عن رغبتها يف معرفة كيفية معاجلة احلكومة للفساد يف نظام الـسجون ونظـام                

   .وقدمت أملانيا توصيات. الشرطة ونظام العدالة
وأحاطت النرويج علماً مبشاركة باراغواي البناءة يف عملية االسـتعراض الـدوري              -٤٨

رت إىل قضايا تتعلق باملساواة بني اجلنسني وجترمي اإلجهاض وعدم املـساواة            وأشا. الشامل
وحمدودية اإليرادات العامة، فضالً عن مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف العملية التحضريية            

وأشادت النرويج بباراغواي ملا تبذله من جهود رامية إىل تعزيز حالة حقـوق             . لالستعراض
  .وقدمت النرويج توصيات. يةاإلنسان للشعوب األصل

ووّجهت سويسرا االنتباه إىل اكتظاظ السجون وأحواهلا املؤسـفة، وكـذلك إىل              -٤٩
سيما يف خمافر الشرطة، وما يصاحب ذلك عادة مـن إفـالٍت مـن               ممارسة التعذيب، وال  

كما أشارت سويسرا إىل أن الفساد مستشرٍ يف باراغواي، وأن تعزيز سيادة القانون             . العقاب
وأخـرياً،  . واستقالل نظام القضاء وحْيدته هو شرط أساسي لكفالة احترام حقوق اإلنسان          

غري مضمون ضـماناً تامـاً علـى    السكان األصليني الحظت سويسرا أن االعتراف حبقوق    
  . وقدمت سويسرا توصيات. الدوام
ثـري مـن    مث انتقل وفد باراغواي إىل الرد على ما طُرح من أسئلة والتعامل مع ما أُ                -٥٠

  .دواعي قلق خالل احلوار التفاعلي
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ففي ما يتعلق بنظام السجون، ذكّر الوفد بأن كالًّ من املقرِّر اخلاص املعين مبـسألة                 -٥١
         التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                

وقد تلقّت حكومة باراغواي توصيات كلتا      . راًأو الالإنسانية أو املهينة قد زار باراغواي مؤخ       
ويف هـذا   . اآلليتني باهتمام بالغ، كما أهنا ملتزمة بتحسني أحوال السجون على حنو مطّـرد            

، اللجنة الوطنيـة    ٢٠١٠يوليه  / متوز ٩ املؤرخ   ٤٦٧٤الصدد، أُنشئت، مبوجب املرسوم رقم      
ث خطة هتدف إىل إعادة بلـورة       إلصالح السجون بوصفها حمفالً فنياً ملناقشة ودعم استحدا       

وباملثـل، قـررت    . شكل التعامل مع األشخاص احملرومني من حريتهم ومع إدارة السجون         
 أول سجن وطين يف باراغواي، املسمى سجن تاكومبو         ٢٠١٣احلكومة أن تغلق حبلول عام      

ت وستستثمر احلكومة يف الـسنوا    . الوطين، وهو السجن املوَدع فيه نصف السجناء يف البلد        
ومن اجلدير  .  مليون دوالر يف نقل احملتجزين إىل مرافق أنسب تفي باملعايري الدولية           ٣٥املقبلة  

بالذكر أيضاً أن الربملان ينظر حالياً يف مشروع قانون بشأن تنفيذ آلية وطنية ملنع التعذيب، قد 
  . وافق عليه جملس الشيوخ موافقةً أولية

عملية املتَّبعة يف التحقيق يف ما يرد من بالغات     وعن حاالت التعذيب، أوضح الوفد ال       -٥٢
وأضاف . من مكتب املدعي العام والوحدات املكلّفة بالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان          

  . أنه، وفقاً لإلحصاءات، قد ُحقّق رمسياً يف مجيع االدعاءات
 ماهية العمل   ورداً على االستفسارات املتعلقة حبالة األطفال واملراهقني، أوضح الوفد          -٥٣

عالوةً على ذلـك، فقـد      . املؤسسي للنظام الوطين لتعزيز ومحاية حقوق األطفال واملراهقني       
               إىل ٢٠٠٨زادت ميزانية األمانة الوطنية لشؤون الطفل واملراهـق، يف الفتـرة مـن عـام                

ج وقد ُخّصصت هذه الزيادة بـصفة رئيـسية لربنـام         .  يف املائة  ٤٠٠، بنسبة   ٢٠١١عام  
واقترح اجمللس الوطين للطفولة واملراهقة، مـن       . الرامي إىل احلد من عمل األطفال     " احلُضن"

 هتدف إىل التعامل مع مسأليت تسجيل املواليد وحالـة          ٢٠١٠-٢٠٠٩جانبه، برامج للفترة    
  . أطفال ومراهقي الشوارع وحقوقهم، من بني مسائل أخرى

يتمثـل يف   ات اليت حققتها اإلدارية احلالية،      وأردف الوفد قائالً إن أحد أهم اإلجناز        -٥٤
شمل إعفاء مجيع طالب املدارس العامة إعفاًء       إتاحة التعليم اجملاين حىت املرحلة الثانوية وذلك ي       

كامالً من الرسوم الدراسية ورسوم االمتحانات وتكاليف إصدار الـدرجات العلميـة، إىل             
رتفع مستوى االستثمار يف قطـاع التعلـيم        وقد ا . جانب توفري املوارد واإلمدادات املدرسية    

            ميزانيـة وزارة التعلـيم والثقافـة       وتستأثر.  يف املائة سنوياً   ١٨,٥والثقافة ليبلغ يف املتوسط     
.  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل       ٤,٩ يف املائة من امليزانية العامة، ومتثل        ١٧,٧ مبا نسبته 

وق اإلنسان يف املناهج الدراسية، كلّفـت وزارة التعلـيم          ويف ما يتعلق بإدماج مضمون حق     
، املديرية العامة حلقوق اإلنسان مبهمة استحداث ٢٠٠٩فرباير /والثقافة، اليت أُنشئت يف شباط

  .حقوق اإلنسانللتثقيف يف جمال خطة وطنية 
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            وأشار الوفد إىل أن الدستور يعترف حبقـوق الـشعوب األصـلية وأن القـانون                 -٥٥
 يعترف بالوضع القانوين هلذه     ني األصلي للسكان املتعلق بوضع اجملتمعات احمللية      ٩٠٤/٨١رقم  

.  يف املائة منها بالفعل على سندات قانونية مللكية األراضي         ٦٠اجملتمعات، اليت حصلت نسبة     
 هكتـاراً مـن     ١٥٦ ٠٠٠ ٧١٨،  ٢٠١٠ جمتمعاً حملياً يف عـام       ١٧ويف هذا الصدد، ُمنح     

 ٢٠٠٩أغسطس /وقد عمل معهد باراغواي للشعوب األصلية، من جانبه، منذ آب   . األراضي
            . األراضـي واألقـاليم، واملـشاركة، والتنميـة العرقيـة     : يف ثالثة جماالت استراتيجية هي  

وقد اعتمد املعهد مؤقتاً القـرار      . ، خيطط املعهد إلقرار بروتوكول للمشاورات     ٢٠١١ولعام  
، الذي ُيقّر وجوب الوفاء باحلـد األدىن مـن املتطلبـات            ٢٠١٠ عام    الصادر ٢٠٣٩رقم  

  وااللتزامات املتعلقة بعمليات املشاورات اليت ُتجرى يف إطار اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة             
  .  وتنفيذها مباشرة١٦٩ًرقم 
ويف ما يتصل حبقوق املرأة، أقرَّ الدستور مبدأ املساواة وعدم التمييز وحثّ فـروع                -٥٦
 احلرية واملساواة، وإزالة    ة ملمارسة الشروط احلقيقية والفعال  لطة احلكومة الثالثة على تعزيز      س

. ، وتيسري مشاركة املواطنني كافة يف احلياة الـسياسية        متنع أو تعطل التمتع هبما    العقبات اليت   
ميـة إىل   وألمانة شؤون املرأة التابعة لرئاسة اجلمهورية أمهية أساسية يف تعزيـز التـدابري الرا             

املساعدة يف القضاء على التمييز ضد املرأة، وقد نفّذت هلذا الغرض خطتني بـشأن تكـافؤ                
الفرص يف مراحل سابقة وتدير حىت تارخيه اخلطة الوطنية الثالثة لتكافؤ الفرص بني الرجـل               

تعريف السياسة املتعلقة مبنـع العنـف       ب األمانة   كُلفتكما  . ٢٠١٧-٢٠٠٨واملرأة للفترة   
 خدمة لتقـدمي الـدعم إىل       ٢٠٠٣واسُتحدثت يف عام    . ين ورعاية ضحاياه ومحايتهم   اجلنسا

 سياسة رامية إىل منع العنف اجلنساين       حتديدوتعكف أمانة شؤون املرأة حالياً على       . الضحايا
ويف السلطة القضائية، اسُتحدثت سلسلة من التدابري هتـدف         . ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه   

ومن جانب آخر، أطلقت الشرطة الوطنية،      . احتكام الضحايا إىل القضاء   إىل ضمان إمكانية    
، أول وحدة متخصصة يف توفري الرعاية اخلاصة للنساء واألطفال واملـراهقني            ٢٠٠٨يف عام   

، أُنشئت بالفعل ست من هذه الوحـدات        ٢٠١٠ويف عام   . ضحايا العنف املرتيل واجلنساين   
  . ٢٠١١ عام حبر وحدة أخرى يف ١١ة فتح وتعتزم احلكوم. يف خمتلف أحناء البالد

وألقت إسبانيا الضوء على ما بذلته باراغواي من جهود يف سبيل تعزيـز ومحايـة                 -٥٧
             حقوق اإلنسان، وال سيما إنشاء شبكة حقوق اإلنـسان التابعـة للـسلطة التنفيذيـة يف                

ما ألقت إسـبانيا    ك. ٢٠١١-٢٠١٠ وإعداد خطة عمل حقوق اإلنسان للفترة        ٢٠١٠عام  
 والتوصيات املقدمة فيه الـيت      ٢٠٠٨الضوء على أمهية عمل جلنة احلقيقة وعلى تقريرها لعام          

  . وقدمت إسبانيا توصيات. ينبغي تنفيذها
وأشارت فرنسا إىل أنه، وفقاً للمحفل الدائم لقضايا الشعوب األصـلية، ال ميكـن                -٥٨

مث إنه، وفقاً للمقرِّر    . ل على اخلدمات الطبية    يف املائة من السكان األصليني احلصو      ٩٠لنحو  
اخلاص املعين باحلق يف التعليم، ارتفعت نسبة األمية يف ما بني السكان األصليني البالغني مـن                
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يـاكيي  مجاعة  واجهه  توألقت فرنسا الضوء أيضاً على ما       .  يف املائة  ٤٠ عاماً إىل    ١٥العمر  
 يف ما يتعلق بإمكانيـة احلـصول علـى          ساووياماكسا من صعوبات مستمرة   مجاعة  أكسا و 
 فرنسا االنتباه إىل ما أثارته جلنة حقوق الطفل من دواعي قلق بشأن             وجهتكما  . األراضي

ورحبت فرنسا مبا اتُّخذ من مبـادرات حلمايـة         . مشكليت أطفال الشوارع وعمل األطفال    
  .  توصياتوقدمت فرنسا. احلقوق املتصلة مبسأليت امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية

وأشادت تركيا جبهود باراغواي الرامية إىل إنشاء آليات مؤسسية لتعزيـز ومحايـة               -٥٩
وسألت تركيا عن   . سيما نظام متابعة لتنفيذ توصيات هيئات املعاهدات       حقوق اإلنسان، وال  

ما أحرزته باراغواي من تقدم يف ما يتعلق بإنشاء دائرة املساعدة القضائية اليت توفر قنـوات                
  . وقدمت تركيا توصيات. صال بني موظفي القضاء وجمتمعهمات

 بـالتثقيف يف جمـال    وأشادت األرجنتني بباراغواي العتمادها خطة العمل املتعلقة          -٦٠
وهنأت األرجنتني بـاراغواي بتـصديقها      . حقوق اإلنسان يف املرحلتني االبتدائية والثانوية     
كمـا أشـارت    . خاص من االختفاء القسري   مؤخراً على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األش      

األرجنتني إىل ما ُبذل من جهود للتصدي لظاهرة العنف املرتيل، مبا يف ذلك االجتار بالنـساء                
  . وقدمت األرجنتني توصيات. واألطفال

وأحاطت أذربيجان علماً باإلصالحات املؤسسية والقانونية اليت أجرهتا باراغواي يف            -٦١
وأشادت بباراغواي لوفائها بالتزامها بتقدمي تقـارير إىل        . وق اإلنسان جمال تعزيز ومحاية حق   

 وإدماجهـا   ‘ألـف ‘ركز من الفئـة     هيئات املعاهدات وإنشائها مكتب أمني مظامل حيظى مب       
كمـا أحاطـت    .حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية االبتدائية والثانويـة       التثقيف يف جمال    

  .وقدمت أذربيجان توصيات. ن حتديات متعلقة بالفقرواجه باراغواي متأذربيجان علماً مبا 
ورحبت مجهورية كوريا بتواصل جهود باراغواي اهلادفة إىل تعزيز ومحاية حقـوق              -٦٢

وذكرت أن جلنة احلقيقة والعدالة قد لعبت دوراً حامسـاً يف           . اإلنسان وتصميمها على ذلك   
 استمرار ممارسة التعذيب وإسـاءة      بيد أن قلقاً يساورها بشأن    . إنشاء املؤسسات الدميقراطية  

املعاملة عادةً يف املرحلة األوىل من مراحل االحتجاز لدى الشرطة، واستمرار انتشار ظـاهرة              
. أوردتـه التقـارير   اإلفالت من العقاب على نطاق واسع يف نظام العدالة اجلنائية حـسبما             

وأخـرياً، الحظـت    . أيضاً ظاهرة استخدام األطفال يف العمل املرتيل هو مثار قلق           استمرارو
.  يف جمايل التعليم وفرص امتالك األراضي      السكان األصليني مجهورية كوريا هتميش مجاعات     
  .وقدمت مجهورية كوريا توصيات

وبينما . وأشادت هنغاريا بباراغواي لشمولية تقريرها وإنشائها جلنة احلقيقة والعدالة          -٦٣
لشعوب األصلية وحبقوقهم اجلماعية يف امـتالك     هنغاريا باعتراف باراغواي القانوين با     نوهت

وأثارت هنغاريا أيضاً دواعي قلـق      . األراضي، إال أهنا أشارت إىل دواعي قلق ال تزال قائمة         
وقـدمت  . بشأن أحوال السجون، والتأخر يف سن تشريع ُينشئ نظاماً وطنياً ملنع التعـذيب            

  . هنغاريا توصيات
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. لقوميات اإلطار املعياري حلقوق الشعوب األصـلية      وقّيمت دولة بوليفيا املتعددة ا      -٦٤
وأحاطت علماً بأن باراغواي قد صدقت على معظم الصكوك الدولية األساسـية حلقـوق              
اإلنسان وقدمت تقاريرها إىل هيئات املعاهدات على النحو الواجب، وبأن لديها أمني مظامل             

بدعم من شـبكة وطنيـة حلقـوق     ، وبأهنا تعمل حالياً     ‘ألف‘ حيظى مبركز من الفئة      اًمعتمد
وشجعت بوليفيا باراغواي على مواصلة جهودها يف هـذا         . اإلنسان تابعة للسلطة التنفيذية   

  .وقدمت دولة بوليفيا املتعددة القوميات توصيات. املضمار
وأعربت الصني عن تقديرها ملا بذلته باراغواي من جهود يف سبيل تعزيـز ومحايـة      -٦٥

دت مبا تبذله احلكومة من جهود من أجل حماربة الفقـر وعـدم             كما أشا . حقوق اإلنسان 
  .وقدمت الصني توصيات. املساواة االجتماعية عن طريق مؤسسات الدولة

إجيابية إىل أن باراغواي طرف يف معظـم الـصكوك الدوليـة    بوأشارت سلوفاكيا    -٦٦
. ‘ألـف ‘األساسية حلقوق اإلنسان وأن لديها أمني مظامل معتمد حيظى مبركز مـن الفئـة               

 ظاهرة عمل األطفال وأحاطت علماً بأن جلنة        شيوعوأعربت عن قلقها بشأن بالغات تفيد       
ي تشريعات باراغواي الوطنية     عن أسفها لعدم متاش    ٢٠١٠حقوق الطفل قد أعربت يف عام       

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. متاشياً تاماً مع االتفاقية
كافحة ملوطلبت الواليات املتحدة األمريكية موافاهتا مبعلومات عن خطط باراغواي            -٦٧

             العنف، وخططها من أجل مزيد من الشفافية والتحديث يف الـسلطة القـضائية ومعاجلـة              
قصور، فضالً عن معاجلة الفساد القائم علـى املـستوى          ال القضاء من أوجه     ما يعتري نظام  

وسألت عن جهود باراغواي الرامية إىل مواصلة القضاء على التعـذيب واملعاملـة             . الرمسي
وقدمت الواليات املتحدة   . أو الالإنسانية أو املهينة يف السجون ويف مرافق االحتجاز         القاسية

  . األمريكية توصيات
أشادت اليابان بالتزام باراغواي يف جمال حقوق اإلنسان، بسبل منها التصديق على            و  -٦٨

طائفة عريضة من الصكوك الدولية، وتقدمي تقارير إىل هيئات املعاهدات، وقبـول زيـارات              
وتطلّعت إىل ثبات خطى باراغواي يف تنفيذ املعاهدات الدوليـة حلقـوق         . املقّررين اخلاصني 

          ، ١٩٩٧ان مبا أُحدث من تغيريات على القانون اجلنائي منـذ عـام             ورحبت الياب . اإلنسان
وما زالت اليابان قلقـةً     . وال سيما جترمي العنف املرتيل واإليذاء اجلنسي واالجتار باألشخاص        

بشأن اتساع نطاق استخدام احلبس الوقائي للشباب وشيوع استخدام العنف أثناء احلـبس             
   .ن توصياتوقدمت اليابا. لدى الشرطة

وأشادت إكوادور بباراغواي ملا بذلته من جهود يف السنوات العـشر املاضـية يف                -٦٩
وأحاطت علماً بالدور الذي تؤديـه شـبكة        . توطيد سياسة شاملة حلماية حقوق اإلنسان     

وألقت .  تنسيق سياسات حقوق اإلنسان    من أجل حقوق اإلنسان يف إطار السلطة التنفيذية       
 ما أُحرز من تقدم يف جمايل التعليم والربامج االجتماعيـة الراميـة إىل              إكوادور الضوء على  

  .مساعدة األسر احملتاجة، ما ُيربهن على التزام باراغواي
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وسألت السويد باراغواي عن ما اختذته من إجراءات ملكافحة التمييز بني اجلنـسني               -٧٠
ملتعلقة بظاهرة التمييز بعدد من     ويف حني أشارت السويد إىل أحكام الدستور ا       . قانوناً وعملياً 

كمـا  . األسباب، فقد أشارت أيضاً إىل تأّصل التقاليد االجتماعية الثقافية التمييزية ضد املرأة           
أشارت إىل عدم وجود قوانني حتظر صراحةً التمييز ضد السحاقيات واملثليني جنسياً وثنائيي             

واإلسكان وإمكانية التعليم أو احلصول امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية يف جماالت العمل 
  .وقدمت السويد توصيات. على اخلدمات الصحية

وأحاطت هندوراس علماً بإنشاء عدد من هيئات حقوق اإلنسان مؤخراً، مبا فيهـا               -٧١
كما برهن إعداد خطة العمل حلقوق اإلنسان       . شبكة حقوق اإلنسان التابعة للسلطة التنفيذية     

وأعربت هندوراس عـن تقـديرها لتوجيـه        . التزام احلكومة  على   ٢٠١١-٢٠١٠للفترة  
باراغواي دعوة مفتوحة إىل آلية اإلجراءات اخلاصة وزيادة تعاوهنا مع مفوضية األمم املتحدة             

غري أن هندوراس تشارك جلنة حقوق . السامية حلقوق اإلنسان والفريق القطري لألمم املتحدة
ييز ضد املرأة ما أثارتاه من دواعي قلق بشأن انتـشار           الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التم     

ظاهرة االجتار بالبشر وعدم وجود تشريع ملكافحة االستغالل اجلنسي، وشجعت بـاراغواي            
  . وقدمت هندوراس توصيات. على بذل مزيد من اجلهود من أجل التعامل مع هذه الشواغل

ا يتعلـق بـاالعتراف حبـق       وسلّمت املكسيك مبا أحرزته باراغواي من تقدم يف م          -٧٢
الشعوب األصلية يف امللكية اجلماعية لألراضي وتنفيذ سياسات حملاربة الفقر وعدم املـساواة             

وأحاطت املكسيك علماً مبا ُبذل من جهود رامية إىل التحقيق يف مـا ارتكبـه               . االجتماعية
انتهاكات حلقـوق   موظفو الدولة واملوظفون غري التابعني للدولة إبان احلكم الدكتاتوري من           

وقـدمت املكـسيك    . اإلنسان ومعاقبتهم عليها وجرب الضرر الناجم عنها ومنع حـدوثها         
  . توصيات

لتعزيز التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنـسان  اجلارية  باراغواي  جبهود  أستراليا  ونوهت    -٧٣
 ورحبت أيضاً مبا يبذله البلد من جهـود لتلبيـة احتياجـات           . وإنشاء مؤسسات معنية هبا   

                  . نياألصـلي ومجاعـات الـسكان   سيما اجملتمعات احملليـة الريفيـة      الباراغوايني كافة، وال  
كما رحبت أستراليا حبرية التجمع وحرية تكوين اجلمعيات واحلرية الدينية القائمة يف البلد،             

تمييـز بـني    وكذلك باجلهود الرامية إىل إهناء ممارسة التمييز على أساس امليل اجلنـسي وال            
بشأن ظاهرة التحرش بالنـساء واألقليـات والـشعوب         أهنا أعربت عن قلقها     إال  . اجلنسني

ورحبت أستراليا أيضاً مبا أُحرز من تقدم يف ما يتعلق بتقدمي مرتكيب            . األصلية والتمييز ضدهم  
ات تفيد ببطش قـو إزاء تقارير قلقاً أبدت انتهاكات سابقة حلقوق اإلنسان إىل العدالة، لكن    
  . وقدمت أستراليا توصيات. األمن، وكذلك بشأن أحوال السجون غري املقبولة

وألقت الضوء على التزام باراغواي     .  وأشادت كولومبيا بباراغواي لتقريرها الوطين      -٧٤
. الصارم بضمان عدم تكرر ما ارُتكب من انتهاكات إّبان احلكم الـدكتاتوري العـسكري             

وكـررت  . هود رامية إىل التصدي جلميع أشكال التمييـز       ورحبت كولومبيا مبا ُبذل من ج     
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كولومبيا تأكيد استعدادها، يف إطار اتفاقات ثنائية، ملواصلة التعاون مع بـاراغواي بـشأن              
  . وقدمت كولومبيا توصيات. جهود مكافحة اإلرهاب وجرائم القانون العام

 حتسناً كبرياً منـذ     وهّنأت كوستاريكا باراغواي بتحّسن حالة حقوق اإلنسان فيها         -٧٥
وسـلّمت  . انتهاء احلكم الدكتاتوري وبتصديقها على الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان          

باجلهود اجلبارة اليت بذهلا البلد يف هذا الصدد وأعربت عن تفهمها ملا يلزمه متام تنفيذ هـذه                 
كما أعربت كوستاريكا عن تقديرها إلنشاء مؤسسة مـستقلة         . الصكوك من وقت وموارد   

بـالتثقيف يف   وأعربت أيضاً عن ارتياحها بشأن اعتماد خطة العمل املتعلقة          . قوق اإلنسان حل
 حقوق اإلنسان، اليت ُتلزم بتعليم حقوق اإلنسان يف املرحلتني الدراسـيتني االبتدائيـة              جمال

  .وقدمت كوستاريكا توصيات. والثانوية
وطين، الذي أوضـح أيـضاً      وألقت بريو الضوء على مشولية عملية إعداد التقرير ال          -٧٦

وأشارت بـريو إىل    . التحديات اليت تواجهها باراغواي يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         
مظاهر تقدم من قبيل إنشاء جلنة احلقيقة والعدالة، واجلهود املهمة الرامية إىل التصدي للفقر،              

التعلـيم الثنـائّي اللغـة      واجلهود املبذولة من أجل كفالة جمانية وإلزامية التعليم األساسي و         
  . وقدمت بريو توصيات. بالغوارانية واإلسبانية

وسلّمت أوروغواي مبا بذلته باراغواي من جهود من أجل توفري التدريب يف جمـال                -٧٧
وألقـت  . حقوق اإلنسان إىل مسؤويل احلكومة ووضع استراتيجيات وبرامج للحد من الفقر          

 يف املراجع املدرسية، وكذلك البحث عن األشخاص     الضوء على أمهية إدماج التاريخ احلديث     
وشاركت أوروغواي بلدان املنطقة يف ما أثارته من دواعي قلق بشأن مسألة أمـن              . املختفني

وقـدمت  . األشخاص وسألت باراغواي عن ما إذا كان لديها سجل رمسي ألسلحة الشرطة           
  . أوروغواي توصيات

زته باراغواي من تقـدم يف جمـال حقـوق    اجلمهورية الدومينيكية مبا أحر   ونوهت    -٧٨
  . اإلنسان وقدمت عدداً من التوصيات

 أعـدت فقد  . يف بداية املالحظات اخلتامية، تطّرق الوفد إىل قضية السالمة العامة         و  -٧٩
هذه وزارة الداخلية ورقة مفاهيم بشأن السياسة الوطنية لألمن العام وقدمتها مؤخراً، وهتدف             

دئ التوجيهية العامة احملدِّدة ملستويات احلكم والسالمة العامة اليت تتـيح           إىل حتديد املبا  الورقة  
ويشمل تطبيق هذه الوثيقة األساسية صـراحةً تعزيـز         . املمارسة الكاملة للحقوق واحلريات   

وركّزت على منع اجلرمية والتحقيق فيها مبا يتماشى مـع املعـايري            . ومحاية حقوق اإلنسان  
اشياً مع حتديث السياسة الوطنية لباراغواي وإصالحها، هتدف الوزارة         ومت. الدولية املعترف هبا  

من أجل توفري أداة    ) مل تكن موجودة من قبل     (بعمل الشرطة إىل إعداد بروتوكوالت متعلقة     
عملية وكذلك جهاز رصد ومراقبة من شأهنما أن يتيحا للشرطة بلوغ أعلى املعايري يف جمال               

  . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
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وأشار الوفد أيضاً إىل قضية االجتار باألشخاص وأوضح اجلهود املبذولة من أجـل               -٨٠
وعلى الصعيد الدويل، دعا الوفد إىل تعزيز التعاون من أجل االمتثـال للـصكوك              . مكافحته

 أنشأت  ٢٠٠٩وعلى الصعيد الوطين، أوضح أنه اعتباراً من عام         . الدولية بشأن هذه القضية   
  . وحدةً خاصة ملكافحة االجتارالشرطة الباراغوايية

كما ذكر الوفد أنه قد اكُتشفت مؤخراً مقابر مجاعية لسجناء سياسيني من عهـد                -٨١
وتعكف السلطات املختصة حالياً على حفرها وحماولة التعـّرف علـى           . احلكم الدكتاتوري 

  . اجلثث
مريكيـة حلقـوق    وأخرياً، رد الوفد على األسئلة املتعلقة بأحكام حمكمة البلدان األ           -٨٢

وتيسرياً لالمتثال هلذه األحكام، يلزم  .  يف باراغواي  السكان األصليني اإلنسان خبصوص قضايا    
فهي حاالت  . التوّصل إىل توافق يف اآلراء مع خمتلف أصحاب املصلحة يف اجملتمع الباراغوايي           

     . كافةمعقدة تتطلب قدراً كبرياً من التفاهم والتنازل املتبادلني من جانب األطراف 
وشكر الوفد مجيع الوفود على احلوار التفاعلي املثمر وعلى التوصيات املقدمة الـيت               -٨٣

  . سينظر فيها بإمعان

  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
حتظى التوصيات اليت صيغت خالل احلوار التفاعلي، الـواردة أدنـاه، بـدعم               -٨٤

  :باراغواي
حكام اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي        أن تنفّذ باراغواي مجيع أ      -١-٨٤

اإلعاقة، من بني أحكام أخرى، وُتزيل احلواجز املادية اليت حتول دون االطـالع             
  ؛ )تايلند(على املعلومات واإلفادة من وسائل النقل العام ودخول املباين 

وأن تعمل يف سبيل إهناء مجيع أشكال التمييـز باعتمـاد مـشروع        -٢-٨٤
يل الذي ُيجّرم التمييز ويكفل توافق مجيع التشريعات القائمة         القانون الربملاين احلا  

  ؛)أستراليا(مع أهداف مشروع القانون 
وأن تواصل جهودها من أجل تعزيز التشريعات الراميـة إىل منـع              -٣-٨٤

  ؛)األرجنتني(استخدام البنني والبنات يف املواد اإلباحية واملعاقبة عليه 
 اإلنسان التابعة للسلطة التنفيذيـة      وأن تواصل توطيد شبكة حقوق      -٤-٨٤

  ؛ )مجهورية فرتويال البوليفارية وهندوراس واجلمهورية الدومينيكية(
وأن تبذل مزيداً من اجلهود يف قضايا الطفل، ويشمل ذلك جتميـع              -٥-٨٤

  ؛)اليابان(بيانات إحصائية، وإنشاء نظام رصد، وتعزيز تدابري محاية الطفل إمجاالً 
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يف إطار والية اإلدارة املعنية حبقوق األطفال واملـراهقني       وأن تكفل،     -٦-٨٤
التابعة ملكتب أمني املظامل، اتسام آليات الشكاوى املتعلقة حبقوق الطفل بسهولة           

  ؛ )كيااسلوف(إمكانية اإلفادة منها ومراعاهتا الحتياجات الطفل 
  ؛)وبري(وأن تعزز النظام الوطين حلماية وتعزيز الطفولة واملراهقة   -٧-٨٤
وأن تواصل باراغواي إحراز التقدم يف جمـال الـدعم املؤسـسي              -٨-٨٤

  ؛)كولومبيا(لآلليات املعنية حبماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
  ؛)أذربيجان(وأن تواصل حتسني سجل حقوق اإلنسان يف البلد   -٩-٨٤
وأن تضع اخلطة الرامية إىل إنشاء نظام مؤشرات حلقوق اإلنـسان             -١٠-٨٤

  ؛)اجلزائر(موضع التنفيذ 
وأن ُتفعِّل اخلطة الوطنية ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال لألغراض           -١١-٨٤

  ؛ )بولندا(ان التمويل العام التجارية والقضاء عليه بضم
‘ تيكوبورا‘وأن توّسع تغطية برامج مكافحة الفقر، من قبيل برنامج            -١٢-٤٨

  ؛)الربازيل(
لسعي إىل تنفيذ خططها الوطنية للحد مـن        وأن تواصل باراغواي ا     -١٣-٨٤

  ؛)فلسطني(الفقر وتعزز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
وأن تعزز وحتمي حقوق النساء واألطفال والفئات الضعيفة األخرى           -١٤-٨٤

  ؛)الصني(ومصاحلهم 
وأن تواصل جهودها الرامية إىل تنفيذ خطط وبرامج هتدف إىل تعزيز         -١٥-٨٤

  ؛)بنما( أوضاعهم هشاشةق اإلنسان لألشخاص الذين يعانون من ومحاية حقو
وأن تواصل تنفيذ برامج وتدابري رامية إىل حتسني مستوى التمتـع             -١٦-٨٤

  ؛)كوبا(باحلق يف التعليم واحلق يف الصحة، ويشمل ذلك الشعوب األصلية 
ان وأن تواصل أيضاً تعاوهنا الكامل مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنس           -١٧-٨٤

  ؛)هندوراس واجلمهورية الدومينيكية(
وأن تواصل كذلك تعاوهنا الكامل مع اآلليـات الدوليـة حلقـوق              -١٨-٨٤

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(سيما هيئات املعاهدات  اإلنسان، وال
وأن تواصل جهودها الرامية إىل ضمان تقدمي التقارير الوطنيـة إىل             -١٩-٨٤

  ؛) واجلمهورية الدومينيكيةهندوراس(هيئات املعاهدات 
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وأن ُتجري عملية تنفيذ تشاركية شاملة مع منظمات اجملتمع املدين،            -٢٠-٨٤
مبا فيها منظمات الشعوب األصلية، لتوصيات االستعراض الـدوري الـشامل           

  ؛)النرويج(
وأن تواصل باراغواي تعزيز النهج اجلنساين يف كل مناحي احليـاة             -٢١-٨٤

ري إجيابية رامية إىل تعزيز ومحاية حقوق املرأة على حنو فعـال            الوطنية باعتماد تداب  
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(

وأن تتخذ تدابري إضافية لتنفيذ ما تقدمه اللجنة املعنيـة مبناهـضة              -٢٢-٨٤
سيما قـضييت تـدين      التمييز ضد املرأة من توصيات بشأن خمتلف القضايا، وال        

صنع القرار ويف احلياة العامة، وارتفاع معدالت      مستوى مشاركة املرأة يف هيئات      
  ؛)مولدوفا(األمية وحاالت التسّرب من املدرسة يف ما بني النساء 

وأن تواصل باراغواي اختاذ تدابري العمل اإلجيايب الرامية إىل تعزيـز             -٢٣-٨٤
   ؛)كوستاريكا( العام بمشاركة املرأة يف الوظائف اليت ُتشغل باالنتخا

واصل أيضاً تعزيز اعتماد قانون ملناهضة مجيع أشكال التمييـز          وأن ت   -٢٤-٨٤
دولة بوليفيا  (على وجه السرعة، وفقاً اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان           

  ؛)املتعددة القوميات
وأن تواصل إحراز التقدم يف ما يتعلق باعتماد تدابري رامية إىل منـع               -٢٥-٨٤

  ؛)كولومبيا(سي أو هويته اجلنسانية التمييز ضد أي شخص بسب ميله اجلن
وأن تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية اإلفـادة مـن املرافـق         -٢٦-٨٤

واخلدمات على حنو مناسب، مبا يف ذلك خدمات التعليم واإلعالم واملواصـالت      
  ؛)الواليات املتحدة(العامة 
ا سـلوفيني (وأن تلغي عقوبة اإلعدام مبوجب التشريعات العسكرية          -٢٧-٨٤

  ؛)١()وإسبانيا
وأن تواصل بذل جهودها من أجـل منـع االجتـار باألشـخاص               -٢٨-٨٤

ومكافحته، وخاصةً النساء واألطفال، بالتمويل والتنفيذ الكاملني للخطة الوطنية         
وأن تعـدِّل   . ملنع االستغالل اجلنسي للبنات والبنني واملراهقني والقضاء عليـه        

ل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم مبواءمتها مع       تشريعاهتا الوطنية املتعلقة باالستغال   
  ؛)مجهورية مولدوفا(الصكوك الدولية 

__________ 

اعتماد تدابري تشريعية بغية إلغاء عقوبة اإلعـدام بالنـسبة          : التوصية كما تلتها إسبانيا أثناء احلوار التفاعلي       )١(
 .اوى القانونيةجلميع الدع
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وأن تويل باراغواي مزيداً من االهتمام حلماية النـساء واألطفـال             -٢٩-٨٤
  ؛)الكرسي الرسويل (ضحايا االجتار

وأن تعزز ما تبذله من جهود رامية إىل مكافحة االجتار باألشـخاص              -٣٠-٨٤
  ؛)ماليزيا(نسي للنساء واألطفال ومشكلة أطفال الشوارع واالستغالل اجل

وأن تعزز كذلك تنفيذ مجيع السياسات ذات الصلة، من قبيل خطة             -٣١-٨٤
منع عمل األطفال والقضاء عليه، ومتكني جلنتها الوطنية للقضاء علـى عمـل             

 بـشأن   ١٨٢سيما يف ما يتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           األطفال، وال 
حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، من أجـل            

  ؛ )سلوفاكيا(التصدي لظاهرة عمل األطفال 
وأن تضاعف جهودها الرامية إىل القضاء على عمل األطفال، وتقدم            -٣٢-٨٤

كل ما ميكن من محاية ومساعدة لألطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الشوارع             
  ؛)مجهورية كوريا(

وأن تواصل العمل على تنفيذ توصيات جلنـة احلقيقـة والعدالـة،              -٣٣-٨٤
  ؛)كوبا(وتشمل البحث عن األشخاص املختفني إّبان احلكم الدكتاتوري 

وأن تواصل ما تبذله من جهود يف سبيل التحقيق يف ما ارُتكب من               -٣٤-٨٤
لتعويضات انتهاكات حقوق اإلنسان إّبان احلكم العسكري الدكتاتوري وتقدمي ا        

  ؛)أوروغواي(املستحقّة للضحايا وأُسرهم 
وأن تعمل على أن تظل األسرة، حسبما يعرِّفها الدستور، التعـبري             -٣٥-٨٤

  ؛)الكرسي الرسويل(احلقيقي عن الثقافة الوطنية 
وأن تواصل باراغواي وضع وتنفيذ برامج حملاربة الفقر والفقر املدقع            -٣٦-٨٤

نـواحي  رام حقوق اإلنسان من أجل التغلـب علـى   تنتهج هنجاً قائماً على احت 
  ؛)أوروغواي(الالمساواة اهليكلية 

وأن تواصل أيضاً ما تعتمده من خطط وسياسـات تكفـل إفـادة               -٣٧-٨٤
  ؛)كوبا(السكان كافة اجتماعياً من االستثمارات االقتصادية 

من شأهنا محاية إنفـاذ احلـق يف الغـذاء    اليت سياسات  تدعم ال وأن    -٣٨-٨٤
عزيزه وتيسري التمتع به، وخاصةً للسكان الذين يعيشون حتت خـط الفقـر             وت
  ؛ )ماليزيا(

وأن تواصل تعزيز برامج هتدف إىل محاية احلق يف الغذاء، عن طريق              -٣٩-٨٤
دولة بوليفيـا املتعـددة     (الزراعة املستدامة اليت حتافظ على النظام اإليكولوجي        

  ؛)القوميات



A/HRC/17/18 

GE.11-12342 22 

ذلك تعزيز ال مركزية خـدمات الرعايـة        وأن تواصل باراغواي ك     -٤٠-٨٤
دولة بوليفيا  (سيما يف املناطق الريفية      الصحية من أجل رفع مستوى تغطيتها، وال      

  ؛)املتعددة القوميات
وأن تراعي دواعي القلق املثارة بـشأن كفالـة احلـق يف التعلـيم         -٤١-٨٤

  ؛)اجلزائر(للمواطنني كافة 
ية إىل حتسني معدل حمو األمية يف وأن تضاعف ما تبذله من جهود رام        -٤٢-٨٤

واألشخاص القاطنني يف املناطق الريفية     للسكان األصليني   ما بني اجملتمعات احمللية     
  ؛)ماليزيا(

وأن تواصل باراغواي جهودها املبذولة يف جمال حمو األمية وإتاحـة             -٤٣-٨٤
مجيع أحناء إقليمها إمكانية التعليم الثنائي اللغة وتعزيز اللغة الغوارانية ومحايتها، يف  

  ؛ )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(
وأن تنظر يف اعتماد تدابري شاملة من أجل التعامل مـع مطالبـات               -٤٤-٨٤

الشعوب األصلية، مع إيالء االعتبار الواجب إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق           
  ؛)مجهورية كوريا(الشعوب األصلية 

 يف سبيل حل مشكلة أراضي الشعوب       وأن تضاعف ما تبذله من جهود       -٤٥-٨٤
  ؛)سويسرا(األصلية وإيالء األولوية لدعم املعهد الوطين للشعوب األصلية 

وأن تتخذ مزيداً من التدابري اهلادفة إىل محاية حقوق امللكية اجلماعية             -٤٦-٨٤
  ).هنغاريا (املواطنني من السكان األصلينيجلميع 

  غواي اليت تعترب أهنا قد ُنفـذت بالفعـل أو          وحتظى التوصيات التالية بدعم بارا      -٨٥
  :جيري تنفيذها
أن تصدِّق باراغواي على الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد            -١-٨٥

  ؛)٢()مجهورية مولدوفا(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
وأن تنتهي يف أسرع وقت ممكـن مـن عمليـة التـصديق علـى               -٢-٨٥
وكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           الربوت

  ؛ )٣()إسبانيا(واالجتماعية والثقافية 
__________ 

أن تصدق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل          : "التوصية كما ُتليت أثناء احلوار التفاعلي      )٢(
 ".اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

ب وقت ممكن مـن عمليـة التـصديق علـى           أن تنتهي يف أقر   : "التوصية كما ُتليت أثناء احلوار التفاعلي      )٣(
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة والعهـد             

 ".الدويل اخلاص حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
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وأن تعتمد، يف أسرع وقت ممكن، مشروع قانون ملناهـضة مجيـع              -٣-٨٥
  ؛)أوروغواي(أشكال التمييز 

تنفيذ نظام رومـا األساسـي      بتضمني  وأن تعتمد تشريعات تقضي       -٤-٨٥
 ؛)أستراليا(ائية الدولية يف القانون الداخلي للمحكمة اجلن

وأن تعتمد على وجه السرعة مشروع قانون يهـدف إىل مواءمـة              -٥-٨٥
تعريف فعل التعذيب وحاالت االختفاء القسري مع الصكوك الدولية حلقـوق           

  ؛)بريو(اإلنسان 
يف تـشريعاهتا   بصورة تامة   وأن تضمن إدراج اتفاقية حقوق الطفل         -٦-٨٥

  ؛)سلوفاكيا (الداخلية
وأن تضع موضع التنفيذ اخلطة املتعلقة بإنشاء مؤسسة ُتعىن بالشؤون            -٧-٨٥

  ؛)اجلزائر(املتصلة بالعدالة وحقوق اإلنسان 
وأن تعتمد وتنفذ يف أسرع وقت ممكن مشروع القـانون املنـِشئ              -٨-٨٥

  ؛ )املكسيك(لآللية الوطنية ملنع التعذيب 
ظام الوطين للحماية الشاملة للطفـل      وأن تنفذ على أكمل وجه الن       -٩-٨٥

  ؛)كندا( من أجل محاية األطفال واملراهقني الضعفاء بشؤوهنماواملراهق والنهوض 
  ؛)بولندا( دور اجمللس الوطين للطفولة واملراهقة تعززوأن   -١٠-٨٥
 مؤسسة مناسبة هتدف إىل تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص         تعّينوأن    -١١-٨٥

  ؛)اململكة املتحدة(حكامها ومراعاة أ ذوي اإلعاقة
           وتنفذ سياسات رامية إىل حتقيق املساواة بـني اجلنـسني،           تضعوأن    -١٢-٨٥
  ؛)الربازيل(سيما يف سوق العمل، وسياسات حملاربة العنف اجلنسي واملرتيل  وال
جهة تنسيق تتوىل تنفيذ اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي         تعّين  وأن    -١٣-٨٥

رات لإلشراف على تنفيذ االتفاقية ورصد مدى االمتثال هلا؛         اإلعاقة؛ وتضع مؤش  
سياسة انتهاج  وتضمن أن تكون آللية املراقبة وضع مالئم ميكّنها من اإلسهام يف            

وطنية بشأن اإلعاقة ومتابعتها؛ وتضمن أيضاً اعتبـار اإلعاقـة قـضية شـاملة              
  ؛ )إسبانيا(لقطاعات متعددة يف سياساهتا العامة 

اصل باراغواي تقدمي تقاريرها املتعلقة بتنفيذ اتفاقية القـضاء         وأن تو   -١٤-٨٥
 ؛ )٤()النرويج(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

__________ 

تفاقية القضاء على مجيع أشـكال      أن تقدم تقريرها املتعلق بتنفيذ ا     : "التوصية كما ُتليت أثناء احلوار التفاعلي      )٤(
 ".التمييز ضد املرأة
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 تدابري فعالة وسريعة تضمن حتقيق املساواة بني اجلنـسني          تتخذوأن    -١٥-٨٥
على مجيع مستويات اجملتمع املدين وهيكل الدولة، مـع مراعـاة أن القـوانني              

  ؛ )نيكاراغوا(الية مل تأِت بالنتيجة املرجوة منها حىت اآلن والسياسات احل
وأن تتخذ باراغواي تدابري فعالة تكفل للمرأة املساواة يف املعاملـة             -١٦-٨٥

قانوناً وعملياً، وفقاً اللتزاماهتا الدولية مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال            
  ؛)السويد(التمييز ضد املرأة 

تدين مشاركة  تصحيح الوضع املتمثل يف     ري رامية إىل    وأن تتخذ تداب    -١٧-٨٥
املرأة يف هيئات صنع القرار ويف احلياة العامة، والفجوة يف األجور بني الرجـل              

  ؛ )النرويج(واملرأة، وارتفاع معدل األمية يف ما بني النساء 
وأن تعاجل مشكلة تدين مشاركة املرأة يف احلياة العامة ويف هيئـات              -١٨-٨٥

  ؛)نياسلوفي(ر يف اختاذ تدابري إجيابية سيما بالنظ رار، والصنع الق
وأن تعتمد التدابري الالزمة للقضاء على التمييز ضد املرأة، قانونـاً             -١٩-٨٥

وعملياً على حد سواء، ويشمل ذلك ما يتعلق مبسألة األجور وفـرص العمـل              
  ؛)املكسيك(وإمكانية اإلفادة من خدمات التعليم والصحة 

 تواصل جهودها من أجل زيادة مشاركة املرأة يف هيئات صـنع      وأن  -٢٠-٨٥
  ؛)األرجنتني(القرار واملؤسسات العامة 

وأن تعتمد باراغواي تدابري جديدة تكفل زيـادة مـشاركة املـرأة         -٢١-٨٥
  ؛)بريو(متثيلها يف اإلدارة العامة، وكذلك املساواة يف األجور بني الرجل واملرأة و

اة يف األجور بني الرجل واملرأة يف املمارسة العملية         وأن تكفل املساو    -٢٢-٨٥
  ؛)سلوفينيا(

وأن تعزز املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك املساواة يف األجور بـني      -٢٣-٨٥
  ؛)غانا(العمل املتساوي لقاء الرجل واملرأة 

وأن تسعى إىل اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز مبدأ املساواة يف األجور             -٢٤-٨٥
  ؛)تركيا(لرجل واملرأة بني ا
وأن تتخذ تدابري رامية إىل إهناء التمييز على أساس األصل العرقي أو              -٢٥-٨٥

  ؛)السويد(اإلثين 
وأن تعتمد وتعلن يف أسرع وقت ممكن مشروع القـانون املتعلـق              -٢٦-٨٥

التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية      تضّمنه  مبناهضة كافة أشكال التمييز وأن      
  ؛)فرنسا(ية اجلنسان
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وأن تتخذ التدابري الالزمة ملكافحة التمييز على أساس امليل اجلنسي            -٢٧-٨٥
  ؛)السويد(مكافحةً فعالة قانوناً وعملياً 

باراغواي تعريفاً واضحاً جلرميـة التعـذيب يف إطارهـا          تضع  وأن    -٢٨-٨٥
لـة أو   القانوين الوطين امتثاالً التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعام         

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وتضمن التحقيق يف كل ما يـرد مـن               
بالغات بأعمال تعذيب أو إساءة معاملة، وتقدم مرتكبيها إىل العدالـة امتثـاالً             

  ؛ )سلوفاكيا(للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة، مع إعادة تأهيل الضحايا 
 أو تدابري أخرى جديدة هتـدف إىل        وأن تنظر يف اعتماد تشريعات      -٢٩-٨٥

رصد كل ما يرد من بالغات بأعمال تعذيب أو إعدام خارج نطاق القـضاء أو               
غري ذلك من أشكال إيذاء السجناء، واإلبالغ عنها والتحقيق فيهـا ومقاضـاة             

  ؛)الواليات املتحدة(مرتكبيها على أكمل وجه 
عاءات بأعمال تعـذيب    وأن حتقق حتقيقاً كامالً يف كل ما يرد من اد           -٣٠-٨٥

أو إساءة معاملة وتقدم مرتكبيها إىل العدالة، حبسب احلالة، وأن تنظر يف مواءمة             
  ؛ )مجهورية كوريا(ناهضة التعذيب القانون اجلنائي مع أحكام اتفاقية م

وأن تضمن فعالية التحقيق يف ما يقع من حاالت تعـذيب وإسـاءة               -٣١-٨٥
التعريف الوطين لفعـل التعـذيب      وجتعل  ل؛  معاملة ومقاضاة مرتكيب هذه األفعا    

  ؛ )سويسرا(لتعريف الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب ل دائما
وأن تتخذ باراغواي خطوات فعالة من أجل إيقاف ومنـع تكـرر              -٣٢-٨٥

مـع  يتفـق   ممارسة التعذيب خالل األيام األوىل من احلبس لدى الشرطة، مبـا            
  ؛)اليابان(تعذيب التزاماهتا مبوجب اتفاقية مناهضة ال

وأن تعتمد تدابري رامية إىل حماربة اإلفالت من العقاب يف حـاالت              -٣٣-٨٥
  ؛ )كوستاريكا(التعذيب 

آليات الشكاوى يف مكتب أمـني      الوصول إىل   وأن تضمن سهولة      -٣٤-٨٥
  ؛)سلوفينيا(املظامل جلميع احملتاجني إليها، مبن فيهم األطفال 

 حق االستنكاف الضمريي وعـدم جتنيـد        وأن تضمن فعالية ممارسة     -٣٥-٨٥
  ؛)ايسلوفين(يف القوات املسلحة ) دون سن الثامنة عشرة(القاصرين 

 تشريعات حظر التجنيد العسكري اإللزامـي       تنفيذاً فّعاالً وأن تنفذ     -٣٦-٨٥
  ؛)غانا(لألطفال دون سن الثامنة عشرة 

طفـال  وأن متتثل لتشريعات حظر التجنيد العسكري اإللزامـي لأل          -٣٧-٨٥
  ؛)هنغاريا(
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وأن تضع موضع التنفيذ تدابري رامية إىل منع التجنيـد العـسكري              -٣٨-٨٥
  ؛)اليابان(دون السن القانونية منعاً فعاالً 

وأن تضمن عمل نظامي القضاء والسجون يف البلد يف سبيل حتسني             -٣٩-٨٥
  ؛)الكرسي الرسويل(أحوال السجون مبا يتماشى مع املعايري الدولية 

وأن تتخذ باراغواي التدابري الالزمة لضمان تواؤم أحوال االحتجاز           -٤٠-٨٥
  ؛)سويسرا(يف السجون مع املعايري الدولية 

 قـوات األمـن     ممارسـات وأن تضاعف جهودها الرامية إىل إهناء         -٤١-٨٥
  ؛)أستراليا(تعسفية، وحتسني أحوال السجون ومراكز االحتجاز ال

األوضـاع يف  من أجـل حتـسني   ة سجنية جديد وأن تعتمد سياسة      -٤٢-٨٥
، وتزيد، إن أمكن، مرتبات حراس الـسجون وموظفيهـا اإلداريـني            السجون

  ؛)هنغاريا(
نـع مجيـع أشـكال    وأن تعدِّل قانون العقوبات والقوانني املتعلقة مب    -٤٣-٨٥

  ؛ )كندا(دون االقتصار على اإليذاء املدين يعترب معتاداً أو مفرطاً اإليذاء املرتيل 
مجيـع  وقمـع وإزالـة     أن تعزز ما تبذله من جهود هادفة إىل منع          و  -٤٤-٨٥

  ؛)األرجنتني(أشكال العنف ضد املرأة 
وأن تنظر يف اعتماد تشريعات أو تدابري أخرى متكّن من التحقيق يف              -٤٥-٨٥

  ؛)الواليات املتحدة(حاالت العنف اجلنساين واملقاضاة عليها 
ا حيدث من حاالت عنف     وأن تستحدث إحصاءات رمسية تسّجل م       -٤٦-٨٥

ستغالل السيما ا  مرتيل وقتل لإلناث وإيذاء وإيذاء جنسي واستغالل جنسي، وال        
نسي لألطفال واملراهقني، وتيّسر إمكانية احتكام الضحايا إىل العدالة ومقاضاة          اجل

  ؛ )أوروغواي(مرتكيب هذه األفعال 
االسـتغالل  التشريعات الداخلية املتعلقـة ب    تعمل على مواءمة    وأن    -٤٧-٨٥

  ؛ )سلوفينيا(لمعايري الدولية لاجلنسي للقاصرين واالجتار هبم 
وأن تضمن توفري ما يكفي من محاية ومساعدة وتغذية لألطفال الذين        -٤٨-٨٥

يعيشون أو يعملون يف الشوارع، فضالً عن توفري الرعاية الصحية وفرص التعليم            
  ؛)بولندا(هلم 
سيما ما يتعلق    نة حقوق الطفل، وال   وأن تنفذ باراغواي توصيات جل      -٤٩-٨٥

  ؛)فرنسا(بأطفال الشوارع وظاهرة عمل األطفال منها 
وأن تضمن توفري ما يكفي من محاية ومساعدة ورعاية صحية وتعليم             -٥٠-٨٥

  ؛)هنغاريا(ومأوى لألطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الشوارع 
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 تطبيقاً صارماً وتـضمن   وأن تطبق تشريعاهتا املتعلقة مبكافحة الفساد       -٥١-٨٥
  ؛)سويسرا(فعالية نظام القضاء واستقالله وحْيدته 

وأن تواصل تعزيز عملية حتديث النظـامني القـضائي واإلداري يف             -٥٢-٨٥
  ؛ )الصني(البلد 
وأن تنظر يف وضع وتنفيذ معايري موضوعية ومتوازنة لتنصيب القضاة   -٥٣-٨٥

وفعالية موضوعية  رفع مستوى   على  وعزهلم حتد من التدخالت السياسية وتشّدد       
  ؛)الواليات املتحدة(نظام القضاء يف باراغواي 

وأن تعتمد تشريعات تضمن عدم حرمان األطفال غري املسجلني من            -٥٤-٨٥
 من أجل احلد من العقبات احلالية اليت تعـوق          ملموسةحقوقهم، واختاذ خطوات    

  ؛)الصني(تسجيل األطفال 
                 تمتع بظـروف عمـل متـساوية ومرضـية،        وأن تكفل احلق يف ال      -٥٥-٨٥
  ؛)الربازيل( املنازل خلدمسيما  وال
حماربة الفقر بغيـة حتقيـق      سبيل  وأن تكثّف ما تبذله من جهود يف          -٥٦-٨٥

  ؛)املغرب(األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة 
  من برامج حملاربة الفقـر املـدقع       تضعهوأن تضاعف باراغواي ما       -٥٧-٨٥

  ؛)اجلزائر(وتعمل على حتسني نوعية حياة السكان 
وأن تتخذ تدابري فعالة للحد من ارتفاع معدل وفيـات األمهـات              -٥٨-٨٥

  ؛)سلوفينيا(
أن ب علماًوأن تبذل مزيداً من اجلهود لكفالة جمانية التعليم للجميع،            -٥٩-٨٥

  ؛ )اغوانيكار(جزءاً كبرياً من عبئها املادي ما زال يقع على عاتق اُألسر 
وأن تضاعف جهودها الرامية إىل توفري فرص تعليم وعمل متكافئـة           -٦٠-٨٥

  ؛)تايلند(للفئات الضعيفة واألقليات على حد سواء 
وأن تويل اهتماماً خاصاً، يف إطار سياستها العامة املتعلقة بـالتعليم،             -٦١-٨٥

  ؛)اكوستاريك( من أشخاص وأطفال يعيشون يف فقر ني األصليالسكانلتعليم 
 وحلقّهـم يف التـصرف يف       نياألصليللسكان  وأن توفر محاية دائمة       -٦٢-٨٥

  ؛)الكرسي الرسويل(أراضيهم ويف احملافظة على ثقافتهم 
وأن . وأن تعزز جهودها الرامية إىل محاية حقوق السكان األصـليني           -٦٣-٨٥

يون ُتنشئ آلية وطنية حمددة ُتعىن بالتعامل مع أي شكاوى يقدمها السكان األصل           
 الـسكان يف ما يتصل باستخدام أراضيهم التقليدية، وبضمان مشاركة مجاعات          

  ؛)إسبانيا( وممثليها نياألصلي
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وأن توطّد باراغواي تنفيذ السياسة العامة الشاملة اخلاصة بالشعوب           -٦٤-٨٥
األصلية، بغية تعزيز حقوقها كافة ومحايتها، وتوطّد كذلك عمل معهد باراغواي           

 صـنع  التشاور حول من أجل كفالة حق الشعوب األصلية يف         للشعوب األصلية 
        القرار ومشاركتهم فيه، وفقاً اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة            

  ؛)لة بوليفيا املتعددة القومياتدو (١٦٩رقم 
وأن ُتنشئ آليةً فعالة ُتعىن بالتعامل مع مطالبات الشعوب األصـلية             -٦٥-٨٥

تقليدية، مبشاركة مجاعات الشعوب األصـلية مـشاركةً مالئمـة،          بأراضيهم ال 
  ؛)اململكة املتحدة(وبضمان تنفيذ القرارات املترتبة على النظر يف هذه املطالبات 

وأن تتخذ تدابري من أجل ضمان االمتثال التفاقية منظمـة العمـل              -٦٦-٨٥
تراف حبق   وإعالن حقوق الشعوب األصلية، مبا يف ذلك االع        ١٦٩الدولية رقم   

مجيع الشعوب األصلية يف باراغواي يف امتالك األراضـي واسـتغالل املـوارد             
  ؛ )النرويج(الطبيعية 

ألراضي مـن   با غري قابل للتزوير ُيعَنى   وأن تستحدث سجالً شامالً       -٦٧-٨٥
أجل متكني اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية من حيازة سندات ملكية قانونيـة            

  ؛ )نياأملا(ألراضي أسالفهم 
وأن تنفذ باراغواي بسرعة وفعالية وعلى أكمل وجه أحكام حمكمة            -٦٨-٨٥

البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان املتعلقة مبطالبات أراضي الـشعوب األصـلية       
  ؛)كندا( تني األصليياكيي أكسا وساووياماكسا اجلماعتنياملقدمة من 

كمـة البلـدان    وأن تتخذ تدابري رامية إىل تنفيذ ما صدر عـن حم            -٦٩-٨٥
من السكان  األمريكية حلقوق اإلنسان من أحكام بشأن حقوق اجملتمعات احمللية          

  ؛)النرويج(يف باراغواي يف امتالك األراضي األصليني 
وأن تنفذ أحكام حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان املتعلقـة            -٧٠-٨٥

          ، الـصادرة يف    ياكيي أكـسا وساووياماكـسا    باجلماعتني من السكان األصليني     
 على التوايل، واليت تقـضي، خـصوصاً، حبتميـة رد           ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥عامي  

  ؛ )فرنسا(األراضي اليت يطالب هبا هذان اجملتمعان احملليان إليهما 
وأن تنشئ آلية مؤسسية للتشاور مع جمـالس اجملتمعـات احملليـة              -٧١-٨٥

قرار قد متس حقـوقهم      من أجل إدماجهم يف أي عملية صنع         للسكان األصليني 
  ؛)املكسيك(ومصاحلهم 

من  وأن تسعى باراغواي إىل انتهاج سياسات مالئمة تتسم بالكفاءة          -٧٢-٨٥
أجل التعامل مع مسألة إمكانية حصول السكان األصليني على فـرص العمـل             

  ؛ )سلوفاكيا(واخلدمات الطبية والتعليم والسكن 
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 اإلنسان وتعـزز اجلهـود      وأن تكفل متتع املهاجرين جبميع حقوق       -٧٣-٨٥
  ).الربازيل(من أجل تسوية أوضاعهم املبذولة 

وستبحث باراغواي التوصيات التالية وتقدم ردوداً عليها يف وقت مناسب، على             -٨٦
            /أال يتجاوز موعد انعقاد الدورة السابعة عشرة جمللس حقـوق اإلنـسان يف حزيـران              

  :٢٠١١يونيه 
ي اجمللس بانتظام على عملية متابعة تنفيذ التوصيات        أن ُتطلع باراغوا    -١-٨٦

  ؛)هنغاريا(املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل 
وأن تستحدث خطة عمل هتدف إىل معاجلـة أوجـه التفـاوت يف               -٢-٨٦

مـن  املؤشرات االجتماعية االقتصادية بني األشخاص املنتمني إىل جمتمعات حملية          
  ؛)السويد(ري املنتمني هلا  واألشخاص غني األصليالسكان

وأن ُتدرج فرعاً بشأن إعادة تأهيل ضحايا التعـذيب يف مـشروع              -٣-٨٦
  ؛)هنغاريا(القانون املتعلق بالنظام الوطين ملنع التعذيب 

دى انتشار حاالت اإلجهـاض     ُتعَنى مب وأن ُتجري دراسة استقصائية       -٤-٨٦
يف احليـاة   عاملياً   صْون حق املرأة     غري القانوين وغري املأمون وُتقّر تدابري رامية إىل       

  ؛)النرويج(والصحة 
وأن تتخذ التدابري الالزمة للقـضاء علـى الفـوارق االجتماعيـة              -٥-٨٦

  ؛)فرنسا(االقتصادية اليت متس السكان األصليني 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير مواقف الدول /وتعكس مجيع االستنتاجات و  -٨٧

بتأييـد  حتظـى    وال ينبغي تأويلها على أهنا       .ولة موضع االستعراض  أو الد /اليت قدمتها و  
  . الفريق العامل ككل
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