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  مقدمة  -أوالً   
ها تضـع وباراغواي على الصكوك الدولية األساسية حلقـوق اإلنـسان، و         صّدقت    - ١

الدستور الوطين النافذ يف مرتبة أعلى من مرتبة القوانني الصادرة عن السلطة التشريعية مبوجب 
راغواي علـى الربوتوكـول     قت بـا   صدّ ،ويف العام املاضي  . والقواعد األخرى األقل مرتبةً   

وتتفـق  . االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
التقارير الوطنية املقدمة إىل آليات متابعة تطبيق املعاهدات مع املالحظات اخلتامية املوّجهة إىل             

 قـدمت بـاراغواي   ،٢٠١٠ نايري/ويف كانون الثاين  . البلد يف جمال ممارسة حقوق املرأة     هذا  
  . تقريرها املتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

، أعدت دولة   تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       وعمالً بأحكام ا    -٢
 املقـدمان يف وثيقـة      التقريران الثالث والرابع  ( ثالثة تقارير دورية     ٢٠٠٥باراغواي يف عام    

وقدمتـها إىل   ) Corr.1و EDAW/C/PAR/5قرير اخلامس   لت وا ؛CEDAW/C/PAR/3-4واحدة  
وقـد  . جلنة اخلرباء اليت طلبت إىل الدولة أن تشري يف تقريرها املقبل إىل املالحظات اخلتاميـة  

املبادئ  ، عن طريق وزارة اخلارجية    ،رئاسة اجلمهورية ديوان  تلقّت أمانة شؤون املرأة التابعة ل     
  .إعداد التقرير األويل والتقارير الدوريةيما يتعلق بف ٢٠٠٩ اليت ُحدثت يف عام يةالتوجيه

وُيقدَّم التقرير الدوري السادس املتعلق بتنفيذ دولة باراغواي لالتفاقيـة إىل اللجنـة               -٣
وقد تولّى تنسيق صياغة التقرير     . منها١٨املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مبوجب املادة         

رئاسة اجلمهورية وموظفني ممثلني للمؤسسات العامة      ديوان  لكل من أمانة شؤون املرأة التابعة       
ويتـألف  . للجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية مبتابعة تطبيق االتفاقية       اليت تشكل جزءاً من ا    

يتعلق اجلزء األول بردود الدولة على املالحظات اخلتاميـة الـيت          : التقرير من مقدمة وجزأين   
، وتتضمن ردود الدولة علـى بعـض        ٢٠٠٥دمتها يف عام    أبدهتا اللجنة والتوصيات اليت ق    

 تعتربها الدولة مهمة من أجل حتسني فهم الـسياق القـانوين للبلـد            اتاملالحظات توضيح 
وسياق األوضاع فيه؛ أما اجلزء الثاين فيتضمن معلومات إضافية بشأن تنفيذ االتفاقية يف الفترة 

  . ٢٠١٠ إىل أوائل عام ٢٠٠٥من عام 
بصورة رئيسية  ثلت اإلجنازات اهلامة    مت،  ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠٥رة من عام    ويف الفت   -٤
 اإلدماج املؤسسي للمنظور اجلنساين يف أجهزة الدولة، وهو أمر ضروري من أجل صوغ              يف

وقد اعتمدت الدولـة    . وتطبيق سياسات عامة يف إطار املعاهدات الدولية والقوانني الوطنية        
وُتعّزز حقوق اإلنسان اخلاصة   . يف مجيع قطاعات اجملتمع    عالية   بدرجةمفهوماً جنسانياً معمَّماً    

باملرأة بطرق متعددة يف العاصمة ويف املناطق الداخلية من البلد، وقد اسـُتحدثت جمـاالت               
ُخصّصت هلذه الغاية   كثري من اجملاالت القائمة، و    الباملسائل اجلنسانية وُعزز    ُيهتم فيها   جديدة  

ضـرورة إدراج مـصاحل املـرأة       ن التصرحيات السياسية تعكـس      موارد من امليزانية، كما أ    
مـن أجـل     وُتستغل التواريخ الرئيسية يف برنامج العمل املتعلق باملسائل اجلنسانية           .وتوقعاهتا

  . التقدم احملرز يف هذا اجملال والتحديات القائمة فيهتقييم 
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التـصدي  ملتعلـق ب  العمل ا  ،دولةتنتهجها ال  كسياسة   ،ويدعم برنامج العمل الوطين     -٥
 بوصفها آلية ناظمـة     - احلركات النسائية وأمانة شؤون املرأة    أوالً   هبدأتالذي  للعنف املرتيل   

عتمد برامج عمـل  تتدرجيياً مسؤوليات وتتوىل   أخذت الدولة    حيث،  - للسياسات اجلنسانية 
والـشرطة  يف هذا الصدد بدءاً بوزارة الصحة العامة والرفاه االجتماعي، ووزارة الداخليـة،             

 املتعلـق   هـا وتشري البيانات اإلحصائية للنيابة العامة يف تقرير      . الوطنية، وانتهاًء بالنيابة العامة   
أن العنف األسري حيتل املرتبة الثالثة من بني األفعال األكثر شيوعاً           إىل   ٢٠٠٩باإلدارة لعام   

ففي مركز رعاية الضحايا ؛  عموماًسرقة املاشية والسرقةجرمييت اليت يعاقب عليها القانون بعد 
 يف املائة من الضحايا املباشرين ومعظم القـضايا املرفوعـة تتعلـق             ٧٢تشكل النساء نسبة    

كما أنشئت مؤسسات عامـة تعـىن مبكافحـة االجتـار           . باالعتداء اجلنسي على األطفال   
باألشخاص، عن طريق إنشاء شبكات لتحديد عمليات االجتار، وتوفري احلمايـة، ومعاقبـة             

  .، وإعادة إدماج الضحايا يف اجملتمعذنبنيامل
  البلـد  لكـن أما عن الصحة اجلنسية اإلجنابية للمرأة، فقد شهد هذا اجملال حتسناً، و             -٦

. اإليدز بني اإلناث  / آلفات جديدة مثل انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية         يتصدى
 حالة يف عـام     ١١٨إىل   ٢٠٠٥ حالة يف عام     ١٢٨وقد اخنفض معدل وفيات األمهات من       

 وعلى الرغم من أن هذا الرقم       .ن املواليد األحياء  م ١٠٠ ٠٠٠ لكل) بيانات أولية  (٢٠٠٨
بْيـد أنـه، إذا     .  الذي أحرزه البلد   تقدمالوُيربز  املتوسط  املعدل  قارب  نه ي فإال يزال مرتفعاً،    

ـ  يتبني أن معدل الوفيات النفاسية      اسُتعرضت البيانات حبسب املناطق،      بلـغ   ٢٠٠٧ام  يف ع
 من املواليد ١٠٠ ٠٠٠ حالة يف املناطق الريفية لكل ١٧٩ يف املناطق احلضرية والتحا ١٠٣
االجتاه حنو الوالدة يف املستشفيات وانتـشار اسـتخدام         مع تزايد   وترتفع املؤشرات   . األحياء

 /لبشريةوقد زادت ظاهرة انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة ا        .  احلديثة ملنع احلمل   وسائلال
أمانة شؤون املرأة إىل    سجلة يف هذا الصدد تدفع       والبيانات امل  ،زيادةً خطرية النساء  اإليدز بني   

هذه الظاهرة، وبذل جهود يف جمايل اإلعالم والوقاية، ويف إعداد برنامج عمل بالتنسيق     دراسة  
 املناعـة   مع وزارة الصحة العامة والرفاه االجتماعي وبرامج رعاية املصابني بفريوس نقـص           

  . اإليدز/البشرية
لألسر فوفقاً للدراسة االستقصائية    . ارتفع مستوى مشاركة املرأة يف عامل العمل      قد  و  -٧

 يف املائة مقارنةً بنسبة     ٤٨,٣، بلغت نسبة هذه املشاركة      ٢٠٠٨اليت أُجريت يف عام     املعيشية  
يف العامالت   من النساء     يف املائة  ٧١,٧وتتركز نسبة   .  يف املائة  ٧٥,٩ البالغةمشاركة الرجل   
حيـصلن علــى    النساء  هؤالء   يف املائة من     ٥٢وعلى الرغم من أن نسبة      . قطاع اخلدمات 

أخرى مل  يف شىت قطاعات    مل تتحسن، كما أن مشاركتهن       هنظروف عمل تغطية تأمينية فإن    
ذاهتا وتبقى الفجـوات بـني املـرأة        هي  االجتاهات  حيث تظل   زيادةً طفيفة،   تشهد سوى   

قطـاعي البنـاء    وال تزال توجد قطاعات تنعدم فيها مشاركة املرأة، مثل          . ل قائمة ـوالرج
  .ةاألمن اخلاصخدمات و
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ظل أعلـى يف صـفوف      واخنفضت معدالت البطالة يف البلد، على الرغم من أهنا ت           -٨
ن حتليل معدل البطالة املكشوفة حبسب نوع اجلنس أن نسبة النساء تفوق نـسبة              ويبّي. النساء
ومتس البطالة املكشوفة بدرجٍة أكرب فئة الشباب       .  يف املائة  ٤,٧مقابل   يف املائة    ٧,٣ :الرجال

عمل تبلغ  يبحثون عن   الذين  فنسبة الشباب   . سيما النساء  ، وال ) عاماً ٢٤-١٥(من السكان   
الناقصة يف صفوف   معدالت العمالة   و . يف املائة  ١٦,٦ يف املائة بينما تبلغ نسبة الشابات        ٨,٩

ووفقاً .  يف املائة  ٢١,٧مقابل   يف املائة    ٢٦,٤ :الرجالثيالهتا يف صفوف    دوماً م وق  تفالنساء  
 ينبغي أن تكون دون     ،لإلحصائيات، كي تتمكن املرأة يف باراغواي من احلصول على وظيفة         

وقد . شكل عائقاً يف هذا السياق    غريها ي تكفّلها برعاية   لكن  . الثالثني من العمر ولديها أوالد    
ملرتيل املدفوع األجر موضوع نقاشات عديدة يف إطار قانوين غري مالئم لتحقيق            كان العمل ا  

، وّسع معهد خدمات الضمان االجتمـاعي     ٢٠٠٩ويف عام   . مساواة موضوعية بني اجلنسني   
ويف الفتـرة مـن     . نطاق تغطية التأمني الصحي ليشمل العاملني يف قطاع العمـل املـرتيل           

 عـدد النـساء     بلغ ،٢٠١٠فرباير  /إىل شباط ) القرارشهر بدء نفاذ     (٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
 أن يتسع نطاق التغطيـة      ٢٠١٠ومن املقّدر يف عام     . امرأة ٢ ٥٠٠اجلديدات املؤمّّن عليهن    

حتـدث  هي  اهلجرة، ف يتعلق ب ما  وفي.  شخص، معظمهم من النساء    ٣٠ ٠٠٠ليشمل  التأمينية  
املقاطعات  أعداد املهاجرين يف     تركز أكرب عمل وت بحث عن ال  بصورة رئيسية ألسباب تتعلق بال    

   .حتضراًاألكثر 
صائية واإلحـصاء   صادرة عن اإلدارة العامة للدراسات االستق     حديثة  وتشري بيانات     -٩

 إىل ٢٠٠٥ يف عـام  تصلوما يتعلق بقياس نسبة الفقر إىل أن هذه النسبة       وتعداد السكان في  
 يف املائة من النساء ٥٠يش نسبة وتع. ٢٠٠٨ يف عام  يف املائة٣٧,٩بلغت  و يف املائة،    ٤١,٣

فقر مدقع ومعظمهن رّبات أسر ريفيات لديهن يعانني من  يف املائة    ١٩,٦،   منهن يف حالة فقر  
  .عدد كبري من األطفال

وتعكس مشاركة املرأة يف احلياة العامة مظاهر تقـدم، بينمـا ال يـزال مـستوى                  -١٠
 ُبذل من جهود يف هذا الصدد مل يكن          وكل ما  حّد،مشاركتها يف احلياة السياسية عند أدىن       

متثيلهن يف صل  ي يف املائة على الصعيد الوطين وال        ١٤وتبلغ نسبة متثيل املرأة يف الربملان       . كافياً
 قـد و. يف قانون االنتخابـات   املنصوص عليها   يف املائة   العشرين    نسبة إىلجمالس املقاطعات   

مـن الـسكان    نـساء   نساء الريفيات، وال  وال ،النساء يف املناطق الداخلية من البلد     أصبحت  
ويشاركن مشاركةً فعالة يف    األصليني، والشابات ونساء املناطق احلضرية، أكثر تنظيماً بكثري         

  .عملالاألنشطة العامة، ما يسمح هلن بإدراج مصاحلهن يف برامج 
قـد  ويف هذا السياق، جيب أن ُيؤخذ يف احلسبان أن الفترة اليت يـشملها التقريـر              -١١
اليت تغرياً بالغ األمهية يف تاريخ باراغواي السياسي؛ فقد أسفرت االنتخابات األخرية             تهدش

، يتوىل مقاليد السلطة لفترات ممتـدة     الذي  احلاكم   عن سقوط احلزب     ٢٠٠٨عام  جرت يف   
لبلـد  اا الوضع يهيئ    وهذ. السلطةبتداول  ما يتعلق    تعزَّزت العملية الدميقراطية في    ومن مثَّ فقد  
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ما يتعلـق   فيأمناط  سائداً من   احلقوق، وميثل خروجاً عما كان       قائم على    بنهج جديد لألخذ  
فيما يتعلق ويشري هذا التقرير إىل فترة احلكم السابق . بعمل املؤسسات واحلركات االجتماعية   

 ١٥إىل فترة احلكم احلايل فيما يتعلق مبا حدث منذ  و٢٠٠٨عام و ٢٠٠٥عام مبا حدث بني   
   .٢٠٠٨أغسطس /آب

  ٢٠٠٥متابعة املالحظات اخلتامية للجنة لعام   - ثانياً  

   من املالحظات اخلتامية١٧الفقرة   - ألف  

  املّتخذةلتدابري ا  -١  
ما يتعلق مبتابعة املالحظات اخلتاميـة      فيباراغواي  َتمثّل اإلجراء السريع الذي اختذته        -١٢

ى نطاق واسع عرب وسائط اإلعالم، علاإلعالن للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف         
أمـام  جمدداً  مثلت  باراغواي، بعد مضي تسعة أعوام وتأخرها يف تقدمي ثالثة تقارير، قد            بأن  

مع وفـد   إجراء حوار بّناء    قد أبرزت، بعد     اللجنة   أن، و ٢٠٠٥يناير  /اللجنة يف كانون الثاين   
دواعي قلق اللجنة ومالحظاهتا    ن  فضالً ع البلد،  هذا  ، اجلوانب اإلجيابية اليت حققها      باراغواي

  .وتوصياهتا من أجل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً
اخلطـة  مع املؤسسات العامة هبدف وضـع       مناقشات  أُجريت يف العام نفسه     قد  و  -١٣

 موضـع  (II PNIO) ٢٠٠٨-٢٠٠٣الوطنية الثانية لتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة للفترة 
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ومنهاج عمل بيجني،         وحفز تطبيق اتفاقية     التنفيذ

واألهداف اإلمنائية لأللفية، ومناهج عمل أخرى منبثقة عن برنامج العمل الـدويل املتعلـق              
وُوّزع كل من االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، واملالحظات اخلتاميـة         . باملسائل اجلنسانية 

اهرة، والوثائق املنبثقة عن توافق آراء بلدان أمريكا الالتينية         للجنة، ومنهاجي عمل بيجني والق    
 ،اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب       إطار  ومنطقة البحر الكارييب يف     

على مجيع املؤسسات العامة التابعة لدولة باراغواي، مبا يف ذلك مجيع اللجـان االستـشارية          
س، ومجيع املنظمات النسائية، واملنظمات املناصرة للمرأة، ومنظمـات  الدائمة التابعة للكونغر  

  . حقوق اإلنسان
كما ُشكّلت اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية مبتابعة تطبيـق االتفاقيـة              -١٤

)Mesa CEDAW (وقد ُدعيت منظمات اجملتمـع . من مؤسسات عامة تابعة لسلطات الدولة الثالث 
لجنة أمريكا الالتينيـة ومنطقـة      لفرع باراغواي   (املرأة  حقوق  ية مبناصرة   املدين الرئيسية املعن  

 )(CMP)  وهيئة تنسيق شـؤون نـساء بـاراغواي        ،البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة     
للمشاركة يف   )(CODEHUPY) هيئة تنسيق حقوق اإلنسان يف باراغواي     (اإلنسان  وحقوق  

إال أن هذه املنظمـات     .  تطبيق االتفاقية  عنية مبتابعة تشكيل اللجنة املشتركة بني املؤسسات امل     
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 ،أن االتفاقية ُتحّمل دولة باراغواي مسؤولية تنفيذهامعتربةً قررت أال تشكل جزءاً من اللجنة    
  . تؤدي دوراً رقابياً مستقالً يف هذا الصددفمنظمات اجملتمع املدين أما 
 ،)٢٠٠٥(مـوازٍ   تقريـر   أول  ئاسة اجلمهورية   رديوان  وقُدم إىل أمانة شؤون املرأة التابعة ل        -١٥

لجنة أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر       لفرع باراغواي   أعّدته منظمات اجملتمع املدين ونسقه      
كما شارك كل . الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة، بغية تقاسم وجهات النظر بشأن االتفاقية    

ية نسانة وممثلني آلليات معنية باملسائل اجل     رئاسة اجلمهوري ديوان  من أمانة شؤون املرأة التابعة ل     
ويف اللقاء الرابع ملناصرة املـرأة      . يف اللقاءات املتعلقة مبناصرة املرأة اليت نظمها اجملتمع املدين        

املشاركون اخنرط  يف مدينة سان بريناردينو، يف مقاطعة كوردّيريا، ٢٠٠٩ يف عام ىالذي جر
ا اسُتحدث من أنشطة من جانب الدولة واجملتمـع         ّمتبادل املعلومات ع  يف حوار مثري أتاح     

 ،املدين خالل الثالثني عاماً املاضية منذ توقيع االتفاقية ودعم الترشيح الرمسي البنة باراغواي             
  . ءاخلرباجلنة  لعضوية ،ليين بارِْيرو

تنفيذ اخلطة الوطنية الثانيـة     سري  لتقييم  ُعقدت اجتماعات   ،  ٢٠٠٨ويف أوائل عام      -١٦
  أُعلن عن إطالق اخلطة الوطنيـة ، ويف منتصف العام،(II PNIO)رأة ـؤ الفرص بني الرجل وامللتكاف

 ٢٠٠٨أغـسطس   /يف آب و. ٢٠١٧-٢٠٠٨الثالثة لتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة للفترة        
ـ       اأمقامت السيدة غلوريا روبن، الوزيرة ورئيسة        رئاسـة  ديوان  نة شؤون املـرأة التابعـة ل

ـ  اً ناشطة معروفة يف جمال الدفاع عن حقوق املرأة،          وهي أيض اجلمهورية،   ات مستشارات فنّي
باستعراض تقارير االستشاريني، والتقارير املتعلقة بتنفيذ اخلطة الوطنية الثانية لتكافؤ الفـرص            
بني الرجل واملرأة، وإعادة النظر يف اإلطار القانوين املتعلق بتعريف اخلطـوط االسـتراتيجية              

 ذات األولوية يف هذا السياق بغية تعزيز املؤسسات ودعم برنامج العمـل      األوىل واإلجراءات 
لويـة     راءات اليت حتظـى باألو ـ اإلجمثـلوتت. املتعلق باملسائل اجلنسانية يف دولة باراغواي     

اهليئات احلكومية لصنع   ترسيخ دور األمانة بوصفها اهليئة الرئيسية لوضع املعايري يف          : ما يلي في
 أعلى املستويات يف الدولة، وإيـالء       علىديد على مسألة املساواة بني اجلنسني        والتش ،القرار

اهتمام شامل ملسألة العنف ضد املرأة، وتنظيم املبادئ املكّرسة يف الدستور الوطين بـصياغة              
 ات العنف ضد املرأة، وتطبيق إجراء     كافحةقانون وطين بشأن تكافؤ الفرص وقانون شامل مل       

تعزيز هيئـات التعـاون     عن طريق   ق باجلهات املعنية باملسائل اجلنسانية      ما يتعل  في ةمركزي ال
  . املؤسسي، وإنشاء آليات ملشاركة املرأة واجملتمع املدين

  النتائج املُحرزة  -٢  
وضع ل مقترح  صياغة و ؛ معرفة املوظفني العموميني والسلطات الوطنية باالتفاقية      يادةز  -١٧

عقد اجتماعات مائدة مستديرة     و ،ظات اخلتامية للجنة   شاملة على أساس املالح    تنفيذيةخطة  
انتشار اإلصابة بفريوس نقص    " " وفيات األمهات  احلد من "و" األبّوة املسؤولة "بشأن مواضيع   
 ؛"حقوق اإلنسان اخلاصة بنساء الـشعوب األصـلية       "، و "اإليدز بني اإلناث  /املناعة البشرية 
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 التدريبى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة و      تعزيز اتفاقية القضاء عل   "مشروع  وإعداد وتطوير   
  .صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةبدعمٍ من "  على تنفيذهااالستراتيجي

 ةومل ُتنجز بعد مهم   . لالربايلغة   الغوارانية و  ة، تتوفر االتفاقية باللغ   ٢٠٠٩ومنذ عام     -١٨
  .وتوزيعها بعد ذلكطباعة االتفاقية 

  ١٨الفقرة   - باء  

  املتخذةابري لتدا  -١  
مـا يتعلـق    ي في ا العقبات الرئيسية احملددة يف بـاراغو      إن: احلياة السياسية والعامة    -١٩

يف العوامل الثقافية اليت يضاعف من أثرها قـانون         تتمثل  بإمكانية تقلّد املرأة مناصب السلطة      
 انتخابات حيدد نسبة منخفضة حلصة املشاركة النسائية، دون أن ينص على أي ضـوابط يف              

، ومع إدراك أن برنامج العمل املتعلق باملسائل اجلنسانية         لصددهذا ا يف  و. حالة عدم االمتثال  
م مكتب أمني املظامل متكني املرأة وإتاحة إمكانية تقلّدها مناصب السلطة، قّدعن طريق  سُيعّزز  

وقـد  .  مقترحات لتعديل قـانون االنتخابـات      ٢٠٠٥وبعض التجمعات النسائية يف عام      
 اجلهود املبذولة من أجل حتقيق توافق يف اآلراء بني اجلماعات النسائية ومجاعـات              استغرقت

الضغط يف الربملان سنوات عديدة، وقُدم يف جلسة عامة جمللس النواب املشروع املقترح بتوافق     
اآلراء، الذي كان يهدف إىل زيادة نسبة حصة املشاركة النسائية وتناوب الرجل واملـرأة يف               

الوضـع  وهذا . ئم األصلية لألحزاب السياسية، ومل ُيعتمد املشروع بفارق صوتني     إعداد القوا 
ما يتعلق باحلفاظ على نسب     إلرادة السياسية الباراغويتني في   إمنا هو تعبري واضح عن الثقافة وا      

  . السلطةتقلد مناصب لمشاركة النسائية يف اجملاالت العامة ولمنخفضة 
 ١ ٠٠٠ما يربو علـى   تدريب ٢٠٠٥ الذي أُنشئ يف عام ئيةمركز القيادة النساقد توىل  و  -٢٠

يف السنة التالية، حظيت و. دوليةالنية وطوالسلطات الاحلوار مع يّسر  وامرأة يف جمال السياسية  
 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة     من  بدعم  املبادرة اليت اختذهتا أمانة شؤون املرأة،       هذه  

باراغواي واعُتربت مبادرة ناجحة جملانيتـها واعتمادهـا معـايري        وحمكمة العدالة االنتخابية ل   
   .منفتحة ومشّجعة على التعددية

ـ     وُيستنتج من عملية تقييم تنفيذ        -٢١ ل ـاخلطة الوطنية الثانية لتكافؤ الفرص بـني الرج
إال بأقل أحد اجملاالت اليت مل حتظ كانت  أن املشاركة االجتماعية والسياسية      )٢٠٠٨(واملرأة  

ىل التوقيع على مـذكرة تفـاهم مـع    إأمانة شؤون املرأة    وضع  ا  ممدر كاٍف من االهتمام،     ق
 ٢٠٠٩مـارس  /يف آذار وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    

املشاركة السياسية من أجل حتقيـق املـساواة بـني          "هبدف تنفيذ الربنامج املشترك املعنون      
حتلـيالت  إجراء  ذي يهدف إىل زيادة تآزر اجلهود من أجل استحداث بيانات و          ، ال "اجلنسني

بشأن نظام االنتخابات يف مجهورية باراغواي، وآثار آليات العمل اإلجيايب، والعوائـق الـيت              
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. حتول دون املشاركة السياسية للمرأة، وزيادة قدرات اجلهات الفاعلة السياسية واالجتماعية          
 تصميم مناذج حتليلية وتشخيصية لعملية التمثيل الـسياسي،         ٢٠١٠وتشمل خطة عمل عام     

ـ  تنظـيم اجتماعـات  األحزاب، ويف انتخابات   وتدريب النساء املنتخبات      ة حـوار مفتوح
  .األحزاب السياسيةضمن مع اآلليات املعنية باملسائل اجلنسانية للحوار  اجتماعاتو

املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد        اخلتامية للجنة  استجابةً للمالحظات : حمو األمية   -٢٢
ضمن عناصـر   " تعليم املرأة وتدريبها  "سياق عنصر   ، ويف   املرأة واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    

التعلـيم  توفري  عمل بيجني، نفذت وزارة التعليم والثقافة برامج ومشاريع حملو األمية و          منهاج  
: ا يلي ـق م ـية، واإلعداد املهين عن طري    اجملتمعية، وختريج كوادر مهن   موجهة حنو التنمية    األساسي  

 وجمال الصحة   ةاجلنسانيالقضايا   يف جمال     واإلسبانية الغوارانيةباللغتني  و األمية   التدريب حمل ) أ(
، )مكتب التعاون اإليطايل  /غرفة التجارة الباراغوية األمريكية   /وزارة التعليم والثقافة  (اإلجنابية  

 يف كلٍّ من املقاطعـات الـيت        ة خاصة للرجال والنساء   رعايعلى توفري   هذه العملية   تنطوي  و
 ُنفـذت هـذه الـربامج واملـشاريع يف     ،٢٠٠٨-٢٠٠٤ويف الفترة   . ستشهد هذا التدخل  

إتاُبَوا، وكاغواثو، وسان بيدرو، وغوايريا، وباراغواري، وكاثابا، وكونثيبثيـون،         : مقاطعات
مشروع ) ب(؛ و )طعة يف البلد  سبع عشرة مقا  مقاطعات من بني    تسع  (وأمامباي، وكانينديو   

برنامج التعليم الثنـائي  / يف باراغوايكبارالتعليم األساسي الثنائي اللغة للشباب وال    /حمو األمية 
بعقد دورات تعليميـة يف مراكـز   : "Alfa PRODEPA Prepara" اللغة املشترك بني الثقافات

 يف مقاطعات   رابطاتنية، وال التعليم الدائم، واملؤسسات العامة، والكنائس، واجلمعيات التعاو      
 وهو برنامج مسعي بصري حملو :)Teleclase( ةاملتلفَزدروس  برنامج ال)ج( والبلد السبع عشرة؛  

كاثابا، وكونثيبثيون، وسان بيدرو، وألتو بارانا، وأمامباي، وثينتـرال،         األمية ُنفذ يف مقاطعات     
التعليم األساسي  ) د(؛ و )البلد يف سبع مقاطعات يف      ٢٠٠٧-٢٠٠٤يف الفترة   (وألتو باراغواي   

يف كبار  مشروع التعليم األساسي الثنائي اللغة للشباب وال       - واملتوسط عن بعد للشباب والكبار    
الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل مـن أجـل        / وزارة التعليم والثقافة  ( (PRODEPA) باراغواي
املقاطعات اجلغرافية السبع العشرة يف      يف   ، وهو برنامج رمسي ُنفذ يف مراكز تعليم الكبار        )التنمية
   . واإلسبانيةوقد اسُتحدثت هذه الربامج كلها باللغتني الغوارانية. البلد
عت وزارة التعليم والثقافة يف الفترة اليت يشملها التقرير          وسّ :النقطاع عن الدراسة  ا  -٢٣

).  نظام التعليم العـام بزيادة عدد املدارس والتعاقد مع مزيد من املدرسني يف(تغطيتها الوطنية   
 التالميذ يف الصف الثالث مـن مرحلـة         فنسبة. يزال معدل التسرب من املدرسة مرتفعاً      وال

تشري أكثر األرقـام    ( يف املائة    ٥,٤الذين انقطعوا عن الدراسة تبلغ      التعليم املدرسي األساسي    
ـ  ٢٠٠٩عام  إىل   ٢٠٠٤ عام   يف الفترة من  و). ارتفاعاً إىل املناطق الريفية والقطاع العام      دأ  ب

     برنامج الدعم الفين واملايل، وهو برنامج موجـه إىل الـشباب حمـدودي املـوارد يف               تنفيذ  
أمانـة  /احتاد املهنيني وأصحاب املشاريع الـشبان     /كتائب السالم (داخلية من البالد    املناطق ال 

 عـن   يزيد بقاء ما    وقد ساهم هذا الربنامج يف    ). رئاسة اجلمهورية ديوان  شؤون املرأة التابعة ل   
وقدمت أمانة شؤون   .  شاباً يف نظام التعليم وحفّز على العمل اجملتمعي والقيادة الشبابية          ١٦٠
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يف تنفيذ الربنامج للتعاون كتائب السالم إىل رئاسة اجلمهورية مقترحاً فنياً   ديوان  املرأة التابعة ل  
 عن الدراسة بسب احلمـل      من أجل إتاحة الفرصة للشابات حمدودات املوارد الاليت انقطعن        

  . تعليمهنلتمكينهن من إمتام 

  النتائج احملرزة  -٢  
 أُجريت حوارات سياسية مع سياسيات، ومنظمات غـري         :حلياة السياسية والعامة  ا  -٢٤

وزيدت حصة املشاركة النسائية يف األحزاب السياسية       . ة، ورؤساء أحزاب سياسية   ـحكومي
 فعلى سبيل املثال ميكن ذكر حزب بلد ؛نون االنتخاباتمبا يفوق احلصة املنصوص عليها يف قا

 يف املائـة، واالحتـاد الـوطين        ٥٠التضامن الذي حيدد حصة املشاركة النسائية فيه بنسبة         
 يف املائة أيضاً، فضالً عن أنـه        ٥٠للمواطنني أنصار األخالق الذي حيدد هذه احلصة بنسبة         

حـزب  (والرابطة الوطنيـة اجلمهوريـة      صة،  يضع نظاماً حمدداً فيما يتعلق بتفسري هذه احل       
كما اسُتحدثت أنشطة   .  يف املائة للمشاركة النسائية فيها     ٣٣,٣حتدد نسبة   اليت  ،  )كولورادو

اهليكـل التنظيمـي    إطار  باالشتراك مع احملكمة العليا للعدالة االنتخابية وأُنشئت مؤخراً يف          
سب املشاركة النسائية قد ُحددت،     وعلى الرغم من أن ن    . للمحكمة إدارة الشؤون اجلنسانية   

  . آثارها يف عدد النساء املنتخباتنعكسإال أنه ال ُيعمل هبا فعلياً يف املمارسة العملية وال ت
 ٨,٢ - ٢٠٠٥ام ـعيف  وفقاً لتقارير رمسية صادرة -  يبلغ معدل األمية:حمو األمية  -٢٥

 املنـاطق الريفيـة،   نساء( املائة   يف ٩,٩النساء لتبلع   يف صفوف   يف املائة، وترتفع هذه النسبة      
ن صـايف معـدل     ويبّي.  يف املائة للرجال   ٦,٤مقابل  ) ونساء الشعوب األصلية، والفالحات   

يف مجيع مراحل التعليم، وُيربز مرحلة اإلناث االلتحاق باملدرسة حبسب نوع اجلنس أنه لصاحل 
مخس نقاط ا يزيد قليالً عن  مبالتعليم املتوسط اليت يزيد معدل التحاق النساء فيها على الرجال         

وُيربز التقرير احلكومي املتعلق بـاإلدارة      ).  يف املائة للرجال   ٣٨,١ يف املائة للنساء و    ٤٣,٣(
شخص يف املستوطنات واجملتمعات   ٢ ٤٠٠برامج التدريب حملو األمية مشلت       أن   ٢٠٠٩لعام  

كـانوا   شخصاً   ٣٨ ٥٦٢أن   املناطق احلدودية ومنطقة شاكو، و      يف احمللية للشعوب األصلية  
 أشخاص مـن الـشباب والكبـار    ١٢ ٢٠٩التعليم األساسي، وأنه لدى     ملتحقني مبدارس   

  . إلمتام مرحلة التعليم املتوسطالفرصة
بالنسبة  بلغ إمجايل معدل االلتحاق باملدرسة       ٢٠٠٧يف عام   : النقطاع عن الدراسة  ا  -٢٦

.  يف املائـة   ١٠٠,٢ س التعليم االبتدائي   مبدار ألول مرة الفئات العمرية الذين يلتحقون     جلميع  
وتشري هذه النسبة إىل أن نظام التعليم يف البلد هو يف وضع يسمح له بتلبية الطلب الفعلـي                  

 ٩١ لتحقوي). ست سنوات (لألطفال من البنني والبنات يف السن الرمسية لاللتحاق باملدرسة          
التعلـيم  والرابعة عشرة وهو سـن  السادسة الذين تتراوح أعمارهم بني يف املائة من السكان  
  .املؤسسات التعليمية يف البلدبإحدى  )التعليم املدرسي األساسياإللزامي يف مرحلة 



CEDAW/C/PAR/6 

11 GE.10-44272 

  ١٩الفقرة   - جيم  

  املتخذةلتدابري ا  -١  
ما يتعلق باحلياة الـسياسية      من التوصيات العامة للجنة في     ٢٣ يف ضوء التوصية رقم     -٢٧

جلان، وإدارات معنيـة باملـسائل      إنشاء   جماالت و  اثاستحدوالعامة، ُبذلت جهود من أجل      
بإبرام اتفاقيات  وذلك  اجلنسانية يف املؤسسات، وأمانات شؤون املرأة يف احملافظات والبلديات          

 إىل أوائل عـام     ٢٠٠٥  عام ففي الفترة من  . وزارات وحكومات املقاطعات والبلديات   المع  
 مقاطعة يف البلـد، ُرصـدت       ١٧ت يف    أمانة لشؤون املرأة يف احملافظا     ١٦، ُحددت   ٢٠١٠

ومن مظـاهر   .  بلدية ٢٣٧ أمانة لشؤون املرأة يف      ١٣٠ منها، وأمكن حتديد     ١٢ل ميزانيات  
امليزانية ألمانـة   من  موارد  يف ختصيص    جناح إحدى البلديات     ٢٠٠٩التقدم امللموس يف عام     

يس، هي األوىل يف البلد شؤون املرأة فيها، وهكذا تكون بلدية أيوالس، التابعة ملقاطعة ميسيون 
وتتمثل الصعوبات القائمة يف هذا السياق يف تنفيذ امليزانيات         . تخذ هذا التدبري اإلداري   تاليت  

تتعلق واختاذ القرارات، ومعظمها يف جماالت تشمل إىل جانب النهوض باملرأة جماالت أخرى             
ويعكف الربملـان  . ليةاألصشؤون األطفال واملراهقني واملسنني والشعوب      مبسائل اجتماعية ك  

الوطين حالياً على دراسة مشروع قانون الالمركزية، الذي يهـدف إىل تقويـة القـدرات               
 ويشمل املشروع األويل للقانون موضوع املرأة، بْيد        .العمليةالالزمة هلذه   السياسية واإلدارية   

نـة خاصـة    جلإطار  وسُيدرس هذا املشروع األويل يف      . أي لوائح هبذا الشأن   يتضمن  أنه ال   
  . ستنشأ هلذا الغرض، وقد قدمت أمانة شؤون املرأة توصياهتا يف هذا الصدد

   ٢١ و٢٠الفقرتان   - دال  
ممارسة أي شكل من أشكال      ١٩٩٢لعام   ٤٦حيظر الدستور الوطين مبوجب املادة        -٢٨

 .مجيع سكان اجلمهورية متساوون يف الكرامة واحلقوق      "على أن   تلك املادة   التمييز، إذ تنص    
العقبات الـيت   إزالة  ب الدستور الدولة    لزم ويُ ؛"وال جيوز ممارسة أي شكل من أشكال التمييز       

 وتكفل الدولة ملواطنيها املساواة أمام القانون يف االحتكـام إىل           . على التمييز أو تعززه    قيُتب
  . وتكافؤ الفرصاجلدارة الوظائف العامة دون أي شروط سوى شغل ، وقضاءال

:  على تساوي الرجل واملرأة يف التمتع باحلقوق على النحو التـايل           ٤٠ وتنص املادة   -٢٩
ن يف التمتع باحلقوق املدنية والسياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية          ياالرجل واملرأة متساو  "

ناسب جلعل املساواة بينهما    هو م شئ من اآلليات ما     نوُتهيئ الدولة من الظروف وتُ    . والثقافية
ة ـ وتيسري مـشارك   ا،العقبات اليت تعوق ممارسة احلقوق أو تعّسره      حقيقية وفعلية، بتذليل    

  ".املرأة يف جماالت احلياة الوطنية كافة
وقد قُدمت، مبناسبة إعداد هذا التقرير الدوري السادس، نسخ من قرارات صـادرة               -٣٠

تمييز أشكال ال اتفاقية القضاء على مجيع     إىل   ندعن حمكمة العدل العليا كأدلة على أنه قد استُ        
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اتفاقيـة  (اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله           ضد املرأة و  
 وال ميكن حـىت اآلن    . ياباراغول قضائية يف إطار القانون الوضعي        يف دعاوى  )بيليم دو بارا  

ـ             ، إال أنه   ويناعتبار أن االحتجاج هبذه االتفاقيات قد أصبح يشكل جزءاً من بنية النظام القان
 عـن   قضاءقد أُنشئت حتالفات مهمة يف هذا الصدد من أجل حتسني إمكانية االحتكام إىل ال             

  . بداياهتاالرصد ال تزال يف استحداث جمموعة من نظم التدريب وطريق 
جلنة اإلنصاف والتنميـة  : املربمة بني كل من) ٢٠٠٦(ويف إطار اتفاقية عدم التمييز      -٣١

 جمللس النواب، وجلنة اإلنصاف واملسائل اجلنسانية والتنميـة االجتماعيـة           االجتماعية التابعة 
صندوق األمـم   ، و مركز الوثائق والدراسات  التابعة جمللس الشيوخ، واملنظمة غري احلكومية       

ست مشاورات   ، اسُتحدثت مخسة حمافل إقليمية، وحمفل مواضيعي، وُنظمت       املتحدة للسكان 
 مع أخصائيني بشأن وضع الوثيقة األساسية للمشروع        على مستوى القطاعات، ومشاورتان   

األويل لقانون مناهضة كل أشكال التمييز، وحتديداً بشأن أشكال التمييز يف باراغواي واآللية             
جلنة ، ُسلّمت الوثيقة األساسية إىل رئيس       ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦ويف  . الالزمة ملعاقبة ممارسيه  

والوثيقة معروضـة   . االجتماعية التابعة جمللس الشيوخ   اإلنصاف واملسائل اجلنسانية والتنمية     
حالياً على كل من جلنة التشريع، وجلنة الشؤون الدستورية، وجلنة حقوق اإلنـسان، وجلنـة               

 أيـضاً،   ٢٠٠٧ويف عـام    . فيهاإبداء الرأي   اإلنصاف والتنمية االجتماعية من أجل دراستها و      
 منظمة  ٢١، وتتألف من    "كلنا سواسية  "تشكّلت شبكة مناهضة كل أشكال التمييز حتت شعار       

 حىت تارخيه،   ٢٠٠٧ومنذ عام   . من منظمات اجملتمع املدين وثالث وكاالت تابعة لألمم املتحدة        
 جلسات استماع عامة، وُنظمت منتديات للنقاش، وأنشطة ملمارسة الضغط يف الربملان            ُعقدت

ب بوبـس . اآلننه أي قرار حىت      مل يصدر بشأ    الذي من أجل إجناز اعتماد هذا املشروع األويل      
حركات اجملتمع املدين املعارضة هلذا املشروع علناً وعدم إصدار اللجان املكلّفة بالنظر والبـت              
فيه أي قرارات بشأنه، ُيخلص إىل أن مثة قوالب منطية قائمة على نوع اجلنس وأخرى ثقافيـة                 

  .قضاء على مجيع أشكال التمييزودينية ال تزال متأصلةً، تعوق فهم مدى أمهية هذا املقترح لل
اخلدمة العامـة  اخلدمة املدنية، مبوجب قانون     وزارة  نشرت   ٢٠٠٩يف أواخر عام    و  -٣٢
 اه هذ وّجي و . دليل املمارسات اإلدماجية وغري التمييزية يف اخلدمة املدنية        ١٦٢٦/٢٠٠٠ رقم

     رسـات حمـددة غـري     ما ينبغي أن تعتمده من مفاهيم، وأُطر معيارية، ومما        فيالدليل الوزارة   
تطبيق اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال        يعترب هذا الدليل    و. متييزية، وحنو سياسة اإلدماج   

التمييز ضد املرأة األداة األكثر فعالية إلدراج منظور احلقوق واملساواة بني اجلنسني يف مجيـع               
  .مناحي اجملتمع

بعنـوان  ة رئيـسية محلـة      ومن أجل نشر احلقوق األساسية للمرأة، ُنظمت بصور         -٣٣
، وقد حققت جناحاً كبرياً     ٢٠٠٧ إىل عام    ٢٠٠٤يف الفترة من عام     " سواسية يف كل شيء   "

وحظيت بقبول واسع، إذ رّوجت لتمكني املرأة، ومنع العنف املرتيل واملعاقبة عليه، ومكافحة             
فـريوس  مرض  االجتار باألشخاص، والوقاية من األمراض املعدية املنقولة باالتصال اجلنسي و         

  .اإليدز، واملساواة يف األجور بني الرجل واملرأة/نقص املناعة البشرية
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، على "اليوم تلقّيت زهوراً"بعنوان ، حاز أحد اإلعالنات التلفزيونية      ٢٠٠٥ويف عام     -٣٤
 جائزة املهرجان األيبريي األمريكي لإلعالن، وقد كان هذا اإلعالن جزءاً مهماً مـن محلـة              

عن االجتار باألشخاص   " حكاية"وللمرة الثانية حاز اإلعالن التلفزيوين      . "سيةحنن مجيعاً سوا  "
وكانت . التابعة ألمانة شؤون املرأة   " سواسية يف كل شيء   "على جائزة، وهو جزء من محلة       

، ٢٠٠٧، يف تاتاكوا، عام "أحسنت يا مجهور"اجلائزة هذه املرة هي اجلائزة الربونزية يف الفئة       
" حكاية"ويقوم اإلعالن التلفزيوين    . ر الذي تنظمه دائرة مبدعي باراغواي     يف مهرجان األفكا  

، ويندد باالجتار باألشخاص ويهدف يف الوقت نفـسه إىل تعريـف            "ال تنخدع "على فكرة   
  .اجلمهور هبذه املشكلة اليت متس النساء بصورة رئيسية

بنشرة  مباشرةً    منظمة وشخص  ١ ٠٠٠وأخرياً، يزود جمتمع املرأة الرقمي أكثر من          -٣٥
، وهي مزودة بشبابيك ُتتيح إمكانية      على مدار الساعة  ُيتاح االطالع عليها    . أسبوعيةإعالمية  

اإلبالغ عن حاالت العنف، واالطالع على معلومات ومواد مسعية وبصرية هتدف إىل التوعية             
 ة للـسكان،  ، وبدعم من صندوق األمم املتحد     ٢٠٠٩ويف عام   . والتثقيف بشأن املسائل اجلنسانية   

وهي أداة أساسية لتغيري لغة خطـاب وسـائط         " عدسات ليالس "اسُتحدثت املادة املعنونة    
  .  وسائط اإلعالمآثار التحّيز لنوع اجلنس يفدراسة  إعالمياً هبدف ١٨٠اإلعالم مبشاركة 

   ٢٣ و٢٢الفقرتان   - هاء  
تنسيق تنفيذ اخلطط   رئاسة اجلمهورية على    ديوان  تعكف أمانة شؤون املرأة التابعة ل       -٣٦

املعتمدة مبرسوم صـادر عـن     ( اخلطة الثانية    منهاالوطنية لتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة، و      
وقد ساهم اعتماد هذه اخلطة يف . ٢٠٠٨ إىل عام  ٢٠٠٤يف الفترة من عام     ) السلطة التنفيذية 

لتابعة للسلطة  مهمة نشرها وإدراج أدوات تقنية يف اخلطط التنفيذية للوزارات واملؤسسات، ا          
التنفيذية بصفة رئيسية، فضالً عن أنه ساهم يف منحها مركزاً قانونيـاً أتـاح الـشروع يف                 

اجلنـسانية وخاصـةً يف املنـاطق    املعنية بالشؤون عمليات تعزيز لإلدماج املؤسسي لآلليات  
  .الداخلية من البلد

ور شـاملة ذات    وتتضمن اخلطة الثالثة لتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة، كمحـا           -٣٧
احلقوق، واحلد من الفقر، ودورة احلياة، وخصائص املناطق        النهج القائم على    أولوية، منظور   

.  بني اجلنـسني   ، وضرورة اعتماد تدابري خاصة تسهم يف حتقيق املساواة        مسألة اإلثنية الريفية و 
ت وقد شدد منهاج عمل بيجني على كيفية تقسيم خطط تكافؤ الفرص وذلك حبسب اجملاال             

  . وخطوط العمل
 يف الوثيقة   ، الذي يدعمه كل من الدستور الوطين واالتفاقية       ،وقد أُدرج مبدأ املساواة     -٣٨

توىل تنسيق صياغتها اجمللس االجتماعي     ياليت   احلالية ملشروع اخلطة الوطنية للتنمية االجتماعية     
 واالجتماعيـة   ومن جهة أخرى، تبني اخلطة االسـتراتيجية االقتـصادية        . للسلطة التنفيذية 

موجهة حنو التغلـب علـى      العمالة  للحكومة ضرورة أن تكون اإلجراءات الرامية إىل تعزيز         
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األوىل املـشكلة   تتعلـق   و. ثالث مشاكل تترتب عليها آثار مهمة يف جمال مكافحة الفقـر          
وتتمثل كيفية التصدي هلذه املشاكل يف اختاذ إجراءات        . "بني اجلنسني بأشكال عدم املساواة    

ي ااملرأة يف جمتمع باراغو   استئصال التمييز الذي تعانيه     ز تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة و      تعز
ي يف تـوفري    اوتتصل املشكلة الثانية بالصعوبات اليت يواجهها اقتصاد بـاراغو        . من جذورها 

مـسامهة  عتمـد   توأخرياً، وهي مشكلة طويلة األجل،      . صغرفرص عمل للفئات العمرية األ    
قدرة السكان علـى رفـع      مدى  احلد من الفقر على     يف سوق العمل يف جهود      املرأة  إدماج  

  ". مستواهم التعليمي والتدرييب

  ٢٤الفقرة   - واو  

  مالحظة توضيحية  -١  
العنف املرتيل سبيل انتصاف مـدين      بشأن مكافحة    ١٦٠٠/٠٠يشكل القانون رقم      -٣٩

لة جـسدية أو نفـسية أو       يقر تدابري محاية عاجلة ألي شخص يعاين من أذى أو سوء معام           
وتتخذ حماكم الصلح، املكلفة بإقرار تدابري احلماية، تدابري تتمثل يف إبعاد املعتدي عن            . جنسية

الضحايا، ومنح الضحية احلق يف أخذ متعلقاته إذا كان هـو           /املرتل، ومنع اقترابه من الضحية    
 صغار، وتـدابري أخـرى      من سيغادر املرتل، وإعادة الضحية إىل املرتل يف حالة وجود أبناء          

وال ُيستبعد مـن هـذه التـدابري        .  غرامات يأعلى   ١٦٠٠ القانون رقم    نصوال ي . مشاهبة
  . إمكانية اللجوء إىل احملاكم اجلنائية

  املتخذة التدابري   -٢  
دخال إلمقترحات  قُدمت إىل اللجنة الوطنية إلصالح النظام اجلنائي ونظام العقوبات        -٤٠

وقد التزمت أمانة شؤون املـرأة      .  اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية    تعديالت على القانون  
هيئة تنسيق شؤون نـساء بـاراغواي       رئاسة اجلمهورية بصياغات مقدمة من      ديوان  التابعة ل 
شؤون املرأة والفريق الفين إىل كسب تأييد الرئيس وأعضاء اللجنة إلدراج هذه وزيرة  توسع

 إىل جلنة اإلنـصاف والتنميـة       ٢٠٠٥ كما قُدمت يف عام      .الصياغات يف املقترحات املقدمة   
  .١٦٠٠/٠٠دخال تعديالت على القانون رقم إلمقترحات  االجتماعية التابعة جمللس الشيوخ

، تشترك جلنة اإلنصاف واملـسائل اجلنـسانية والتنميـة          ٢٠٠٩ومنذ أواخر عام      -٤١
ندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي      االجتماعية التابعة جمللس الشيوخ، وأمانة شؤون املرأة، وص       

وتـشكل  .  العنف ضد املـرأة    كافحة يف تنظيم عملية صياغة مشروع قانون شامل مل        ،للمرأة
د ـرح جدي ـمقتوصياغة  صياغة هذا املشروع نقطة انطالق حنو الشروع يف عملية مناقشة           

جناز هـذه   اف احملددة إل  وتتمثل األهد .  العنف ضد املرأة   كافحةلقانون شامل مل  ) مراجعةال  (
 العنف كافحةإنشاء أفرقة عمل حمددة ُتعىن بتنفيذ عملية إعداد قانون شامل مل    : ما يلي املهمة في 

حلركة النـسائية يف عمليـة      أفرد من ا  ضد املرأة وتعزيز املشاركة النقدية والنشطة ملنظمات و       
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لة بشأن   شام اتقشانمعملية   ل ريللتحضومن األهداف املنشودة أيضاً مجع اقتراحات       . النقاش
عالقات السلطة الذي حيد من متتع      كافؤ  ري، اليت ُتعد تعبرياً عن عدم ت      وإشكالية العنف الذك  

  .املرأة حبقوقها وفرص تنميتها الكاملة

  النتائج احملرزة  -٣  
تـنص  و،  ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٦، يف   )القانون اجلنائي (،  ٣٤٤٠صدر القانون رقم      -٤٢

ُيعاقب باحلرمان من احلرية ملدة تصل : "ألسري، على ما يلي منه، املتعلقة بالعنف ا٢٢٩املادة  
أذى ُيلحق  إىل عامني أو بدفع غرامة كل من ميارس عادةً، يف نطاق األسرة، عنفاً جسدياً أو                

وبالتايل، ُيعترب العنف األسري    ". نفسياً جسيماً حبق شخص آخر يعيش معه، أو ُيخضعه هلما         
 ومن مظاهر التقدم األخرى البارزة إدمـاج      . دفع غرامة وبفعالً ُيعاقب عليه القانون بالسجن      

الفعـل الـذي   توصيف هذا زال  وما. باعتباره شكالً من أشكال العنف     األذى النفسي    فعل
جيب أن تكون اعتياديـة فـضالً عـن         ممارسته  ن  إ عائقاً من حيث     عتربيستوجب العقاب يُ  

تـشري إىل   أصبحت  حبيث   ١٢٨ كما ُعدلت املادة  . استخدام صيغة املذكر يف صياغة احلكم     
يف تنـاول   ألخذ بنهج شامل    وتوخياً ل .  أخرى يف مجلة أفعال  اإلكراه اجلنسي واالغتصاب،    

 كافحـة للقانون الشامل مل  أُنشئت فرقة عمل لدعم عملية مشروع       مسألة العنف ضد املرأة،     
  .العنف ضد املرأة

   ٢٥الفقرة   -اي ز  

   املتخذةالتدابري  -١  
اللجنـة املـشتركة بـني      ، تولت   ٢٠٠٦يف عام   : لتصدي للعنف هنج شامل يف ا     -٤٣

بني حمكمة العدل   تيسري عقد اتفاق    املؤسسات املعنية خبطة منع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه          
لتسجيل حوادث العنف من جانب حماكم      اعتماد استمارة   العليا وأمانة شؤون املرأة من أجل       

وُوزعت مـواد   . يلومات املتصلة مبسألة العنف األسر    الصلح على الصعيد الوطين وتبادل املع     
قسم معاجلة البيانات اإلحصائية وعلى مسؤولني عن التخطيط يف         تتعلق بعملية التسجيل على     

 اتفاق بني وزارة الداخلية، والشرطة الوطنيـة، ووزارة الـصحة         دقُعكما  . السلطة القضائية 
يف كل منها بشأن التعامل مع ظاهرة       ل هبا   واإلجراءات املعمو العامة من أجل حتسني اللوائح      

 العنف ضد   كافحةت اللجنة املشتركة بني املؤسسات مل     ، ُشكلّ ٢٠٠٩ويف عام   . العنف املرتيل 
وزارة ( بصورة فردية    حالة رعاية جيدة ومتابعة كل      وفري واألطفال واملراهقني هبدف ت    النساء

وزارة الـصحة   /ن الطفولة واملراهقـة   أمانة شؤو /أمانة شؤون املرأة  /الشرطة الوطنية /الداخلية
  ).ة االجتماعيعايةالعامة والر

اضيات البلدان األيبريية األمريكيـة     ـقاجتماع  ويف إعالن أسونثيون، الذي ُوقع يف         -٤٤
بإنشاء مرصد للعدالة والشؤون اجلنسانية على ضوء ما هو متوخى يف           مت التعهد   ،  ٢٠٠٧لعام  
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. )اتفاقية بيليم دو بارا(عنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله اتفاقية البلدان األمريكية ملنع ال  
مرصـد  "، أُنشئ مكتب شؤون املرأة بوصفه هيئة تابعة للسلطة القضائية و          ٢٠٠٩ويف عام   

التنسيق القائم بني جهـات     إىل   السياق   جتدر اإلشارة يف هذا   و". العدالة والشؤون اجلنسانية  
برنامج /صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    /تحدة للسكان صندوق األمم امل  (التعاون الدويل   

جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع       (، واجملتمع الدويل    )األمم املتحدة اإلمنائي  
الرصد والتدريب من أجل    "يف إطار مشروع    ) السلطة القضائية (الدولة  ، و )عن حقوق املرأة  

 هذا املشروع حتالفـات     قاموقد أ ". ضحايا العنف إىل العدالة   حتسني إمكانية احتكام النساء     
ـ    لتشمل   مهمة يف جمال القضاء، ووسع نطاق عمليات التدريب        د، ـاملناطق الداخلية من البل

يف تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،            تسهم  مجيع أنشطته   أن  كما  
  . اتفاقية بيليم دو بارا، ولى التمييز ضد املرأةبالقضاء ع للجنة املعنية ١٩والتوصية رقم 

على اهليئة الوطنية الثنائية إتايبو     اتفقت  ويف إطار محلة القضاء على العنف ضد املرأة،           -٤٥
إضافة و. ٢٠١٠خطة عمل عام    مبقتضى  مساعدة ضحايا العنف املرتيل واالجتار باألشخاص       

لدويل مشروع إلنـشاء مراكـز مرجعيـة يف         قُدم إىل الوكالة اإلسبانية للتعاون ا     إىل ذلك،   
عمليات التعزيز املؤسسي   الدويل  وتدعم الوكالة اإلسبانية للتعاون     . املقاطعات احلدودية للبلد  

 العنف املرتيل بصورة رئيسية، ومشاريع وطنية وحملية        كافحةما يتعلق مب  ن املرأة، في  ألمانة شؤو 
  . الريفيات ونساء الشعوب األصليةالنساء مع 
كما ُنشرت مواد ومعلومات وُعّممت على نطاق واسع يف الفترة املشمولة بـالتقرير،               -٤٦
، " الرعاية الـشاملة لـضحاياه     وفري وت يتصميم منوذج بديل ملنع العنف األسر     : "ُيذكر منها و

رئاسة اجلمهوريـة ومـصرف التنميـة للبلـدان      ديوان  الصادر عن أمانة شؤون املرأة التابعة ل      
، ومنـع   يباختاذ إجراءات بشأن ظاهرة العنف األسـر      يتعلق  ضمن مقترحاً   يتهو  األمريكية، و 

دليل التعامـل مـع      "ومن هذه املواد أيضاً   . شبكات اجتماعية باالستناد إىل   حدوثها وعالجها   
العنف املـرتيل  كافحة  مل١٦٠٠الذي اعُتمد مبوجب أحكام القانون رقم " حاالت العنف املرتيل 

هيئة تنسيق شؤون   /األمم املتحدة (ية ملتابعة تنفيذ منهاج عمل بيجني       باالشتراك مع اللجنة الثالث   
      ، وكتّيـب عـن القـانون       )رئاسة اجلمهورية ديوان  أمانة شؤون املرأة التابعة ل    /نساء باراغواي 

يف تطبيق اللوائح، ومؤسسات    فاعلة  وقد ُوزعت هذه املواد على جهات أساسية        . ١٦٠٠رقم  
ص و، ُنشر الدليل اإلجرائي لفح    ٢٠٠٩ويف عام   . ة يف حمافظات البلد   فنية، وأمانات شؤون املرأ   

الطب الشرعي للضحايا، وأخذ العينات، وإحالة احلاالت؛ والدليل اخلاص بنظام عمل مركـز             
  . ومن َيُعلنيرـاإليواء التجرييب؛ ودليل الرعاية الشاملة للنساء ضحايا العنف األس

رئاسة اجلمهورية مع النيابة    ديوان  رأة التابعة ل  عملت أمانة شؤون امل   : العنف اجلنسي   -٤٧
 نظـام القـضاء يف      - العامة جنباً إىل جنب يف إطار مشروع التالحم االجتماعي مع أوروبا          

يف إطاره حلقات عمل بشأن ظاهرة العنـف واملـسائل اجلنـسانية،            ُنظمت  إسبانيا، الذي   
حلقات احلاالت، كما ُنظمت    موجهة حنو من يتدخلون للتصدي هلذه       نسية  اجلعتداءات  الاو
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عينات يف  جمموعة مواد إرشادية تتعلق بأخذ ال     عمل مع خرباء الطب الشرعي بشأن استخدام        
أن التابع للنيابـة العامـة      ووضعت ترتيبات تتيح ملكتب الشكاوى      . حاالت العنف اجلنسي  

ـ       مركز الطوارئ الطبية هبدف متكني     يفيكون حاضراً    سي  األشخاص ضحايا االعتـداء اجلن
   . نفسهكان يف املالشكاوىلفحوصات طبية وتقدمي اخلضوع واإلكراه اجلنسي والعنف املرتيل من 

، إىل  )٢٠٠٦يف عام   " (حتّرش وسأّتهمك " ُنظمت احلملة املسماة     :التحرش اجلنسي   -٤٨
جانب حلقات عمل للتدريب والتوعية موجهة إىل املوظفني العموميني، وطـالب املـدارس            

  .كما ُوزعت مواد إعالمية وُعّرف اجلمهور بأهدافها عرب وسائط اإلعالم. اباتالثانوية، والنق
الوكالة من رئاسة اجلمهورية، بدعم ديوان  تعكف أمانة شؤون املرأة التابعة ل:اإليواء  -٤٩

اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية، على تنفيذ مشروع إنشاء دار إيواء للنساء ضحايا              
بـشأن   ١٦٠٠مشروع لتدريب املوظفني املعنيني بتطبيق القـانون رقـم           و يالعنف األسر 

منطقة (تنازلت بلدية ثيوداد ديل إيسيت التابعة ملقاطعة ألتو بارانا          قد  و. العنف املرتيل مكافحة  
ومل ُيّتفق بعد علـى     . عن أحد مبانيها إلنشاء دار إيواء لضحايا العنف املرتيل        ) ثالثية احلدود 

 يف املنطقة الثالثية احلدود نفسها، يف مدينة فـوس دي           مؤخراًت الربازيل   وقد افتتح . تنفيذه
يغواتسو، بيت املهاجر، وهي خدمة مقدمة إىل النساء ضحايا العنف واالجتار باألشـخاص،             
حيث ُتقدم خدمات إىل النساء من مجيـع اجلنـسيات، وبـصورة رئيـسية الباراغويـات        

  .  هذه املنطقة أو العابرات هباواألرجنتينيات والربازيليات القاطنات يف
كاملات امل للرد على    ٩١١خصص نظام الشرطة الوطنية     : توعية املوظفني العموميني    -٥٠
 للتعامل مع حاالت العنف املرتيل، ويسجل النظام هـذه          ١٦٠٠حاالت الطوارئ الرقم    يف  

دام اسـتخ منابر للحـوار بـشأن      واسُتحدثت  . تسجيالً مييزها عن بعضها البعض    احلوادث  
ـ    إنشاءحماكم الصلح و  يف  حاالت العنف املرتيل    استمارات تسجيل     صدي شبكات حملية للت

  .شكلة العنف ضد املرأة يف مقاطعات غوايرا، وإتاُبَوا، وثينترالمل
 صلحقضاة ال  (١٦٠٠/٠٠تطبيق القانون رقم    املعنيني ب  موظفاً من    ٨٨٥كما ُدرب     -٥١

اثو، وألتو بارانـا، وإتـابوا، وكونثيبثيـون،         قطاع الصحة يف مدن غوايرا، وكاغو      ووموظف
ونييمبوكو؛ وأفراد الشرطة يف منطقة ثينترال واملنطقة احلضرية؛ وطلبة معهد تعليم الـشرطة؛             

آبـاء  ( شخـصاً    ٥٤٥؛ فضالً عـن     )البلدمن  وأمانات شؤون املرأة يف احملافظات الداخلية       
ورينثو، ومنطقة ريفوخيـو، وفّيـا      وأمهات من قادة اجملتمعات احمللية يف أسونثيون، وسان ل        

أعـضاء  ن يف أسـونثيون، و ون عموميواسبريانثا، ونويبو أوغار، وكورونيل أوبييدو؛ وموظف 
ـ             ن يف  ونقابات يف أسونثيون، وطالب مدارس وجامعات يف أسـونثيون، وشـاكو، ومعلم

لي  موظفاً من مـستقب ٤٠ فرداً من أفراد الشرطة، و   ١٩٠؛ كما ُدرب    )ياغوارون وأسونثيون 
 فنياً  ٣٠ مرشحاً يف شرطة املدينة، و     ٢٥٣، و ٩١١املكاملات اهلاتفية على خط الطوارئ رقم       

 شخصاً من الطلبة واآلباء واألمهـات مـن خمتلـف           ٥٣٨من مقدمي خدمات الرعاية، و    
 ٤٤٥ موظفاً من املعنيني بتنفيـذ القـانون و        ٣٥٦ ُدرب   ،٢٠٠٩ويف عام   . اجملتمعات احمللية 

  .عات البلدشخصاً من خمتلف مقاط
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وتتمثل إحدى أبرز العقبات اإلجرائية اليت تعرقل اجلهود املبذولة يف جمـال محايـة                -٥٢
وتشدد أمانة شـؤون    . الضحايا يف اللجوء إىل التوفيق كسبيل لتسوية الرتاعات بني األطراف         

يـة  رئاسة اجلمهورية على املوقف الذي ينبغي أن تتخذه املؤسسات املعن         ديوان  املرأة التابعة ل  
بالتعامل مع حاالت العنف ضد املرأة وهو أال ُيستخدم يف هذه احلاالت أي نوع من أنـواع          

ومن العقبات األخرى يف هذا السياق استمرار تنقل املوظفني املعنـيني           . الوساطة أو التوفيق  
بتنفيذ القانون وما يترتب على ذلك من ضرورة إعادة تدريب العاملني يف جهـاز الـشرطة                

  . ة بصورة رئيسيةوقطاع الصح
 اسُتحدثت عمليات تدريب مشتركة جلهات فاعلـة يف         :التعاون مع اجملتمع املدين     -٥٣

تنفيذ القانون مع مؤسسةكونيا آيت يف أربع مقاطعات يف البلد هي سينترال، وميـسيونيس،              
، "منوذج خدمات الرعاية لـضحايا العنـف      "وباراغواري، وفّيا آياس، وأُعدت مادة بعنوان       

وُتجرى حالياً مشاورات مع موظفني     .  إىل جهات فاعلة يف املناطق الداخلية من البالد        موجهة
 من أجل تعزيز اللجنة املشتركة بني املؤسسات        الفنيني مستقلني معروفني خبربهتم يف هذا اجمل      

  .املعنية خبطة منع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه
 كـبرية زيادة  على  لطفولة واملراهقة    أمانة شؤون ا   ، حصلت ٢٠٠٩ يف عام    :البنات  -٥٤

رمي إىل محاية حقوق األطفال من البـنني والبنـات،          تيف ميزانيتها، ما أتاح هلا تنفيذ أنشطة        
ساسو بواؤو، الذي   برنامج  وبصورة رئيسية أطفال الشوارع، والتعاون مع برامج أخرى مثل          

موعة مبـادرات ارتـأى     ويتألف برنامج ساسو بواؤو من جم     . تنسقه أمانة العمل االجتماعي   
اجمللس االجتماعي األخذ بزمامها من أجل حتسني األوضاع املعيشية لألسر اليت تعيش يف حالة 

ما يتصل بشؤون الطفولة واملراهقة، تتعلق املشاكل اليت يطرحها برنامج          وفي. فقر مدقع  وأفقر  
 املؤسسات، وتدريب ورة رئيسية باحلاجة إىل تعزيزـبص (Días de Gobierno)" أيام للحكومة"

العاملني يف جهاز الشرطة، وتسجيل األشخاص، والتصدي لظاهريت العنف املرتيل واالعتـداء            
  .  وتتوىل احلكومة تنفيذ الربنامج يف املناطق الداخلية من البالد وأحياء العاصمة.اجلنسي

  النتائج احملرزة  -٢  
شرطة الوطنية وحماكم الصلح،    أتاح التنسيق الدويل تدريب موظفني تابعني جلهاز ال         -٥٥

النتائج باجملان، كما أتاح اقتـراح      بإبالغهم  وموظفني طبيني، وتشخيص حاالت الضحايا و     
 إىل  ترميبروتوكول طيب ينبغي اتباعه يف التعامل مع حاالت العنف املرتيل، وإدماج سياسات             

 النتائج احملـرزة أيـضاً      ومن. منع ممارسة العنف ضد املرأة يف الربامج املتعلقة بأمن املواطنني         
 الذي أنشئ مبوجبه مركز الرعايـة األوليـة         ٣٠٩اعتماد قيادة الشرطة الوطنية القرار رقم       

 يف ستة خمافر للشرطة يف املنطقة احلضرية واملنطقة املركزيـة،      يملساعدة ضحايا العنف األسر   
 ٤٥٤حملكمـة رقـم   كما اعُتمد قرار ا  . ويف مدن إنكارناثيون، وفّياريكا، وثيوداد ديل إسيت      

ومثة ثالثة مراكز لتقـدمي     ". منوذج تسجيل حاالت العنف   "الذي ينص على إلزامية استخدام      
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خدمات الرعاية قد باشرت أعماهلا بالفعل يف املخافر السادسة والسابعة واحلاديـة عـشرة              
  .لشرطة العاصمة أسونثيون

وأخـرياً، يف  . ا العنف املرتيلفتتح قريباً أول دار إيواء يف باراغواي للنساء ضحاي  ُتوس  -٥٦
 دائرة دعم املرأة التابعة ألمانة شؤون املـرأة         عاجلت ،٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٣الفترة من عام    
  . السنةحالة يف  ٢ ٥٠٠ ما متوسطه خدمات الرعاية

  ٢٧ و٢٦الفقرتان   - حاء  
  اإلجراءات اليت  حيث إن هذا الشأن،   يف  ؤسسات تدابري   مؤسسة من امل  مل تتخذ أي      -٥٧

العنف املرتيل واالجتار باألشـخاص، وضـرورة       مكافحة  على  تركز  حيظى تنفيذها باألولوية    
  .تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأةلتحقيق دعم مؤسسي للخطة الوطنية الثالثة تقدمي 

  ٢٨الفقرة   - طاء  

  املتخذةالتدابري  -١  

 عمالً بالقـانون   الصادر عن السلطة التنفيذية،٢٠٠٥/٥٠٩٣جيدر ذكر املرسوم رقم       -٥٨
، الذي اعتمدت مجهورية بـاراغواي مبوجبـه        ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٨ الصادر يف    ٢٣٩٦رقم  

 املكمـل   ، واملعاقبة عليـه   وخباصة النساء واألطفال   ص،روتوكول منع وقمع االجتار باألشخا    ب
 ٢٢ يف    الصادر ٢١٣٤، والقانون رقم    عرب الوطنية  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة     

تفاقية حقوق  المبوجبه على الربوتوكول االختياري     باراغواي  ، الذي صدقت    ٢٠٠٣يوليه  /متوز
فقد أُنـشئت   . يف املواد اإلباحية  واستغالل األطفال   األطفال  بغاء  بيع األطفال و  املتعلق ب الطفل  

يف اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملنع االجتار باألشـخاص ومكافحتـه           القانون  مبوجب هذا   
مجهورية باراغواي هبدف توجيه السياسات العامة واملبادئ التوجيهية املتعلقة بإجراءات منـع             

وقد أوصت اللجنة بإعداد دراسة     ).  مؤسسة ١٣(االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه ومكافحته      
وأجـرت  . استطالعية عن ظاهرة االجتار باألشخاص ألغراض االستغالل اجلنسي يف باراغواي         

هذا الشأن يف الفترة بـني  يف اورات ـ مش(Luna Nueva)" القمر اجلديد" غري احلكومية املنظمة
  . ٢٠٠٥ هيوني/حزيران يف ائج، وُنشرت النت٢٠٠٥يناير / وكانون الثاين٢٠٠٤أغسطس /آب
 أُدرجت مسألة االجتار باألشخاص يف جدول األعمـال الـوطين           :النتائج احملرزة   -٥٩

ويف .  املؤسسات وتلك املشتركة بني القطاعات أعماهلا بالفعل       وباشرت اآلليات املشتركة بني   
 افتتحت رمسياً الوحدة املتخصصة يف االجتـار باألشـخاص          ،٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 

، شكوى ٩٣ مت تلقيومنذ افتتاح الوحدة،   . واالستغالل اجلنسي لألطفال التابعة للنيابة العامة     
 ١٨ية من شبكات االستغالل اجلنسي، وصدر        ضح ٦٣ عملية دولية، وأُنقذت     ١٨وُنفذت  

  .إدانةحكم 
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  النتائج احملرزة  -٢  
جتار باألشخاص ألغراض االستغالل اجلنسي إىل الضحايا حوادث امن أُعيدت نساء   -٦٠

 يف  ٥٨وتنشأ نـسبة    . اً قاصر اً امرأة، وستة مراهقني، وولد    ٩٥ مشلت حالة ٣٢يف  أوطاهنن  
 ٤ يف املائة يف إسبانيا، و     ١٥ يف املائة يف بوليفيا، و     ٢٣ ونسبة   املائة من احلاالت يف األرجنتني،    

  ). قربص، وفرنسا، وكوريا، وسويسرا، وإيطاليا(يف املائة يف بلدان أخرى 
ويقدم املركز  .  دعم املرأة  خدماتأُنشئ مركز إحالة الضحايا واألسر يف إدارة        قد  و  -٦١

ويف . وىل متابعة إعادة إدماجهم يف اجملتمـع      املساعدة القانونية والنفسية والطبية للضحايا ويت     
 ١٦ يف قدم املركز خدماته     ،٢٠٠٨سبتمرب  / إىل أيلول  ٢٠٠٧نوفمرب  /الفترة من تشرين الثاين   

 ٣٧ و ١٨ منهن بالغات تتراوح أعمارهن بني       ١٦ امرأة،   ٢٤مشلت  حالة اجتار باألشخاص،    
وترد من غران أسونثيون ومـدن       يف املائة من احلاالت يف األرجنتني،        ٩٠وتنشأ نسبة   . عاماً

نييمبوكو، وألتو بارانا، وكاغواثو، وكاثابـا، وكورونيـل        : املناطق الداخلية يف البالد وهي    
 . أوبيدو، وإنكرناثيون، وكورديريا

ويف إطار الربنامج الذي دعمته حكومة الواليات املتحدة األمريكية، أُجريت دراسة             -٦٢
بة حركة األشخاص يف املناطق احلدودية يف بـاراغواي         استطالعية بشأن مسألة األمن ومراق    

وتبقى نتائج البحث سـرية   . مثل بيدرو خوان كابايريو، وثيوداد ديل اسيت، وبويرتو فالكون        
وُيستعان يف هذا السياق بأداة داعمة لتقييم ما ينبغي اختـاذه        . بني البلدين، فهي ليست للنشر    

أُعدت املـادة   قد  و. نشطة اجلارية يف تلك املناطق    من تدابري والتوصية هبا من أجل حتسني األ       
  . والطريق احلاسم للعمل احملدد" دليل اإلجراءات اخلاصة باالجتار باألشخاص"املعنونة 

  ٢٩الفقرة   - اءي  

   املتخذةلتدابريا  -١  
 االجتار باألشـخاص، وخاصـة      مكافحةبرنامج دعم    "عنوناسُتحدث املشروع امل    -٦٣

اخلاصة التابع ملـصرف    العمليات  صندوق  من  ل  ، بتموي "لبنني والبنات النساء واألطفال من ا   
االجتار توسيع النقاش الوطين بشأن     " يهدف بصورة عامة إىل      وهوالتنمية للبلدان األمريكية،    

، بإدراجه يف جـدول األعمـال        النساء واألطفال من البنني والبنات     ال سيما باألشخاص، و 
ضرورة اعتماد  من أجل تأكيد    قيق األمن، وإقامة العدل،     املتعلق حبماية حقوق اإلنسان، وحت    

  ". هلذه اآلفةجياد حلولي من إا ويتمكن اجملتمع الباراغوه اجلرميةسياسات مالئمة ملكافحة هذ
 الربنامج على تشكيل جلان مشتركة بني املؤسسات يف املقاطعات احملـددة            شتملوي  -٦٤

مهامهـا  على أن تباشر هذه اللجـان       بلد،  بوصفها واقعة يف طرق االجتار باألشخاص يف ال       
 قانونية من أجـل صـياغة       اتعلى إجراء مشاور  شتمل  ، كما ي  اورةبالتنسيق مع البلدان اجمل   

  .مشروع قانون ملكافحة االجتار باألشخاص
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  النتائج احملرزة  -٢  
 مقاطعة يف البلد وأُنشئت جلـان مـشتركة بـني           ١٢ُعرضت أهداف الربنامج يف       -٦٥

ويف إطار االجتماع احلـادي والعـشرين       .  مستوى املقاطعات يف أربع منها     املؤسسات على 
، ُنظمت  جلنويبللمخروط ا لسوق املشتركة   اوالذي يعقد يف إطار     املتخصص يف شؤون املرأة     

احللقة الدراسية اإلقليمية األوىل يف جمال االجتار باألشخاص يف املقاطعات الواقعة يف املنـاطق              
  . الثالثية احلدود

يباشر أعماله بالفعل، وأُدمج املركز واإلدارة املسؤولة  مؤقت أخذ وأُنشئ مركز إيواء  -٦٦
رئاسة اجلمهورية ويف   ديوان  اهليكل التنظيمي ألمانة شؤون املرأة التابعة ل      إطار  عن الربنامج يف    

   . ضحية٦٠ آوى املركز أكثر من ٢٠١٠ إىل أوائل عام ٢٠٠٩ويف الفترة من عام . ميزانيتها
كما أُنشئت شبكة معلوماتية مشتركة بني املؤسسات تتـألف مـن نظـام إلدارة                -٦٧

  . رد خدماهتا الشبكي الرئيسي يف مقر النيابة العامةمّوويوجد احلاالت، 
اتفـاق التعـاون بـني      (اإليـذاء   حاالت  وأُجريت دراسة استقصائية وطنية بشأن        -٦٨

ـ     بني كل من وزارة الداخلية، وأمان     املعقود  املؤسسات   رئاسـة  ديوان  ة شؤون املرأة التابعة ل
اجلمهورية، واإلدارة العامة لإلحصاء والدراسات االستقصائية وتعداد الـسكان، وبرنـامج           
األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، والوكالة اإلسبانية للتعـاون            

مني بصورة اعتيادية أو دائمـة يف       وتستهدف الدراسة السكان املقي   ). الدويل من أجل التنمية   
مسكن، وهو ما يـضمن      ٥ ٥٠٠ويبلغ حجم العينة    . مساكن خاصة طوال العام أو معظمه     

مقاطعات البلد السبع عشرة، واملناطق احلـضرية والريفيـة، وعاصـمة البلـد             لكل  متثيلها  
كراه اجلنسي  ومن بني املتغريات اليت تناولتها الدراسة بالبحث العنف اجلنسي واإل         . أسونثيون

  .انات وجيري اآلن حتليل النتائجوقد اسُتكملت مؤخراً قاعدة البي. واالجتار باألشخاص
املعلومات املتعلقة باجلوانب الكمية لظاهرة االجتار      فيما يتعلق بعملية َمْنهجة وحتليل      و  -٦٩

 تتأثر هذه العملية بكم ونوعية املعلومات املتاحـة يف املؤسـسات            ،باألشخاص يف باراغواي  
مجيع املختصة بالتعامل مع ظاهرة االجتار باألشخاص، فضالً عن عدم وجود سجل موّحد بني 

  .ا ُيصعب مهمة التسجيلمميف هذا اجملال، قلة عدد املوظفني املكلفني بالعمل املؤسسات، و

  ٣٠الفقرة   -كاف   

  ملتخذةالتدابري ا  -١  
املنظمات غري احلكومية مـؤخراً     ملا قامت به     انصب التركيز الرئيسي     :العمل املرتيل   -٧٠

لقـاء  العمل املـرتيل    "من أنشطة، باالشتراك مع مؤسسات الدولة، على تعزيز إدراج مسألة           
اجتماعات مائدة مستديرة مواضيعية يف هذا الشأن وُعقدت . يف جدول األعمال الوطين   " أجر

املائدة املستديرة الوطنية بشأن توفري فرص العمل للشباب، وُشكلت فرقة عمل           ماع  مثل اجت 
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وقد شاركت اللجنة الوطنية الثالثية املعنية بتعزيز تكافؤ فـرص العمـل            . لدفع هذه العملية  
للمرأة وحبث هذه املسألة يف مبادرات عديدة اختذهتا الدولة ومؤسسات اجملتمع املدين، داعمةً             

  .شات واألنشطة ذات الصلة دعماً ثالثي األطرافبذلك املناق
العمل والضمان االجتماعي، عن طريق إدارة املرأة العاملة،        نائب وزير   وعقد مكتب     -٧١

املتـاجر  مشاورات مع عامالت مرتليات يف بعض األحياء اليت هلا األولوية يف العاصمة ويف              
تقـدمي  وكيفيـة   مل ومكان   الكربى، ووزع كتيبات توضيحية بشأن حقوقهن يف جمال الع        

  ".املساواة بني اجلنسني يف صميم العمل الالئق"الشكاوى يف إطار محلة 
نائب  مركز الوثائق والدراسات، باالشتراك مع مكتب        نفَّذ :العمل مع اجملتمع املدين     -٧٢

لصاحل كما عقد حلقات عمل    ضمن املكتب،   العدل والعمل، سلسلة من أنشطة التوعية       وزير  
  .  واملفتشني والوسطاء يف جمال العملاملوظفني

برعاية املنظمة غري احلكوميـة     ( (PARES)" كلنا متساوون "وجعل املشروع املعنون      -٧٣
وأُعـد يف هـذا     . العمل املرتيل إحدى أولويات جدول األعمال الوطين واإلقليمي       ) ألتري بيدا 

رتليني وما خيضعون له من السياق، كجزء من أنشطة النشر والتوعية، فيلم قصري عن العمال امل   
وقد أسفر املشروع عن إنشاء آليـات مـشتركة يف املنـاطق        . أوضاع ومتييز ُيجيزه القانون   

  . الداخلية من البالد وعّزز املمارسات اجليدة يف جمال العمل على مستوى البلديات
  تولت حلقات دراسية ثالثية مشتركة، منـذ إنـشاء         :املرأة يف القطاع غري الرمسي      -٧٤

باالشتراك وذلك ، حتليل املشاكل اليت تواجهها املرأة يف هذا القطاع   "كلنا متساوون "مشروع  
  . مع وزارة العدل والعمل

مشاركة املرأة يف سوق العمل الرمسي واستمرار تفاوت األجـور بـني الرجـل                -٧٥
أن املشاريع والنقابات ومؤسسات اجملتمع املـدين بـش       منظمي   ُعقدت مناقشات مع     :واملرأة

املتعلقـة بالعمـال ذوي     ) ١٥٦رقـم   (عملية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة         
، تدأب حكومة مقاطعة ثينترال، عن طريـق وحـدة          ٢٠٠٩ومنذ عام   . املسؤوليات العائلية 

وقـد  ). PACEF" (ميثاق تدريب املرأة وتوظيفها   "تنسيق شؤون املرأة، على تنفيذ مشروع       
رئاسة اجلمهورية واحتاد الصناعة البـاراغوي علـى        لديوان  ة التابعة   أمانة شؤون املرأ  وافقت  

املشاركة يف هذا املشروع الذي يهدف إىل إبرام اتفاقات بشأن تدريب املرأة وإنشاء آليـات             
االحتاد األورويب يف إطار من بتمويل (ُتعىن بإدماج املرأة يف سوق العمل ويف جماالت التوظيف     

  )).Urbal III(برنامج أوربال الثالث 
وتعكف اللجنة الثالثية املعنية بتعزيز تكافؤ فرص العمل للمرأة على إعادة النظـر يف           -٧٦

املتعلقة بأحوال مراكز الرعاية النهارية وعملها بغية ضمان موافقة الشركات          التنظيمية  اللوائح  
  .مكانية انتفاع األسر خبدماهتاعلى إنشائها، ومن مثَّ، حتسني إ
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   احملرزةالنتائج  -٢  
مـن  أُدرج العمل املرتيل يف جدول األعمال الوطين بوصفه أولويـة           : العمل املرتيل   -٧٧

 من أجـل    - ما جيب أن يتغري   "وُنشرت املادة املعنونة    . اخلطط والربامج واملشاريع  أولويات  
مـشروع  /مركز الوثائق والدراسـات   " (نية للعامالت يف اخلدمة املرتلية    حتقيق املساواة القانو  

 املنظمة املشتركة بني الكنائس للتعـاون     /االحتاد األورويب /منظمة ألتري بيدا  "/لنا متساوون ك"
سيما مؤسسة الـضمان االجتمـاعي، بتحليـل         وطنية، وال السلطات  الوتعّهدت  ). اإلمنائي

ما بعد يف قرار أصدرته املؤسسة من أجل تـوفري تغطيـة            حة اليت ُعرب عنها في    املطالب املطرو 
ضروريات، حاضرات "وُنشرت املادة املعنونة .  يف اخلدمة املرتليةعامالت بأجر صحية وطنية لل  

مركـز الوثـائق    " ( العـامالت املرتليـات يف بـاراغواي       - غائبات، خاضعات للتمييـز   
  ). منظمة العمل الدولية/والدراسات

، أُعد جدول األعمال الوطين املتعلق باملرأة والعمـل       : املرأة يف القطاع غري الرمسي      -٧٨
  . مقترحات يف هذا الصدديطرح املشاكل ويتضمن الذي 
 مبوجب  ،١٥٦اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      صدقت مجهورية باراغواي على       -٧٩

أوروغـواي يف كـانون   وأخطر مكتب العمل الدويل مجهوريـة   . ٣٣٣٨/٠٧القانون رقم   
  .  بأهنا دولة موقِّعة على االتفاقية٢٠٠٨ديسمرب /األول
 يف جمال بناء القدرات وتوفري الفرص االقتصادية من أجل اإلدماج           :ج الشباب برنام  -٨٠

بالتنـسيق مـع    وعلى أساس مشترك بني اهليئـات       " فرص"اسُتحدث برنامج   : االجتماعي
مؤسسات اجملتمع املدين والتعاون اخلارجي، ويتناول الربنامج مجيع املوضـوعات الرئيـسية            

ء مؤسسات القطاع احلكومي، ومؤسسات اجملتمع املـدين،        وُتجمع حالياً آرا  . املذكورة آنفاً 
  .ما يتصل بالعمل املرتيلقابات بغية تعديل قانون العمل فيوالن

  ٣١الفقرة   - الم  

  التدابري املتخذة  -١  
، ُدرب املفتشون والوسطاء واملشرفون يف جمال العمـل علـى           ٣١ الفقرة   خبصوص  -٨١

  .مالت املرتليات وأشكال عمل األطفال اخلطرةاملتعلقة بالعاالتنظيمية تطبيق اللوائح 
املثـال  واضُُطلع بالعديد من أنشطة التوعية، يف احتاد الصناعة الباراغوي على سبيل              -٨٢

 ١٦٥٧/٠١القانون رقـم    ويعّدد  ويف غريه، بشأن موضوع أشكال عمل األطفال اخلطرة،         
      ١٣٨عمـل الدوليـة رقـم        منظمة ال  أشكال عمل األطفال اخلطرة احملظورة وفقاً التفاقييت      

، مع التشديد على حماجر الِكلس يف باييمي، ومصانع الطوب يف توبـايت، الـيت              ١٨٢ورقم  
  .دخل السلطات، ومزارع قصب السكرشهدت ت
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  ٣٢الفقرة   - ميم  

  التدابري املتخذة   -١  
 على أساس التنسيق املشترك بني    والرعاية االجتماعية،   شاركت وزارة الصحة العامة       -٨٣

تكافؤ الفرص بني الرجـل واملـرأة للفتـرة      لتحقيق  اهليئات، يف صياغة اخلطة الوطنية الثانية       
.  واخلطة الوطنية الثانية للصحة اجلنسية واإلجنابية ويف تنفيذمها وتقييمهمـا          ٢٠٠٨-٢٠٠٣

وتـشكل األمومـة    . األخرية من مثانية جماالت وظيفية وتعتمد أسلوباً منهجياً       اخلطة  وتتألف  
ة اجملال األول، وتشمل تويل موظفني مؤهلني إجراء عمليات الوالدة يف بيئـة مالئمـة               اآلمن

وحتقيقاً . الطارئة على أساس املالحظة الواقعيةوالوالدات والتعامل املناسب مع حاالت التوليد 
هلذا الغرض، تشمل اخلطوات املتخذة إزالة العوائق اليت حتول دون إمكانية حصول املرأة على              

نقص املناعة  والفحوص املتعلقة بفريوس     ما قبل الوالدة، وإجراء التحاليل األساسية،        خدمات
، وتوفري مكّمالت احلديد ومحض الفوليك، والفحص باملوجـات الـصوتية،           اإليدز/البشرية

وفحوصات عنق الرحم، وفحوصات األسنان باجملان، فضالً عن تقدمي الرعاية أثناء الـوالدة،      
، وفحوصات ما بعد الوالدة، والتعامل مع حاالت اإلجهاض غري الكامل           والوالدات القيصرية 

واللوازم الطارئة، واإلدخال يف املستشفى، واحلصول على األدوية       والوالدات  وحاالت التوليد   
 الذي يـنص    ٥٤٠/٢٠٠٧-١٠وتستند هذه اإلجراءات إىل املرسوم الرئاسي رقم        . باجملان

رأة احلامل واملولود يف كل املرافق التابعة لوزارة الـصحة          على جمانية اخلدمات املقدمة إىل امل     
مبدأ الرعاية الشاملة باجملان تدرجيياً، ينص القرار       لترسيخ  وتوخياً  . والرعاية االجتماعية العامة  

 على توسيع نطاق اإلعفاء من الرسوم ليشمل مجيع خـدمات الرعايـة          ١٠٧٤/٢٠٠٩رقم  
، واملنتجات البيولوجية، وخـدمات اإلسـعاف يف   ازمواللوالطبية وطب األسنان، واألدوية،  

  .واملراكز الصحية، واملستوصفاتمجيع املستشفيات، 
يف ) قانون امليزانية املـضمونة    (٢٩٠٧ما يتعلق بتنظيم األسرة، جنح القانون رقم        وفي  -٨٤

يف  ٢بنسبة تقل عن    خدمات وزارة الصحة    دوائر  خفض مستوى نقص اإلمدادات يف مجيع       
 إىل السلة األساسية جلميـع      منع احلمل على النحو ويف الوقت املناسبني      بإضافة وسائل   املائة،  

 .باملعدات وأطقم العاملني، فضالً عن تزويد املناطق األشد حاجةً اخلدمات

 (RAMOS)البحث العملي املنحى، فقد اسُتخدم أسـلوب رامـوس          فيما خيص   أما    -٨٥
النساء يف سـن اإلجنـاب      يف صفوف    الوفاة   مسبباتالتعرف على   إلجراء دراسة هتدف إىل     

   . ونشرها من أجل تيسري اختاذ التـدابري الوقائيـة الالزمـة          يف هذا الصدد    ومجع املعلومات   
       وُيضاف إىل ذلك اجلهود املبذولة يف إطار اخلطة الوطنية للصحة اجلنسية واإلجنابيـة للفتـرة              

باختاذ تدابري للحد مـن     على نفسها   اغواي  باروفاًء بااللتزامات اليت قطعتها      ٢٠١٣-٢٠٠٩
  . من األهداف اإلمنائية لأللفية٥ و٤يف إطار حتقيق اهلدفني وفيات األمهات 
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 ٣٠ - ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ١(وتغطي هذه الدراسة مدة عامٍ واحـد          -٨٦
       النـساء صـفوف   وقد وردت تقارير تفيد حبدوث حاالت وفاة يف         ). ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

 سنةً، يف منـاطق اخلـدمات       ٥٤وسنوات  بني عشر    ممن تتراوح أعمارهن     يف سن اإلجناب  
أسونثيون وثينترال  ما يتصل هبذه الفئة العمرية وهي       ة الثالث األعلى كثافة سكانية في     الصحي

  .وألتو بارانا
يف املناطق الثالث الـيت مشلتـها       النفاسية  وفيات  الوخلصت الدراسة إىل أن معدل        -٨٧

 مولـود  ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكـل  ٩٨ة االستقصائية خالل الفترة املذكورة كان       الدراس
هو اضطرابات ارتفاع ضغط الدم املباشر للوفيات النفاسية وقد تبني أن السبب الرئيسي   . حي

. الرتيـف مث ، ) يف املائة٢٣,٣بنسبة (، يليه اإلجهاض ) يف املائة  ٣٣,٣بنسبة  (يف فترة احلمل    
 يف املائة من احلاالت،     ٢١,٤اليت حتدث ألسباب غري مباشرة نسبة       فاسية  النوفيات  الوتشكل  

وفيـات  الومن بـني    . والسبب الرئيسي غري املباشر هو اضطرابات القلب والدورة الدموية        
 إمكانية احلصول على الرعاية يف فترة ما قبل الوالدة        كانت   حالة،   ٤٣البالغ عددها   النفاسية  

، بينما تراوح عدد مرات الرعاية اليت تلقتها ائة من النساء املعنيات يف امل٧٤,٤متاحة ملا نسبته 
الاليت أمكن احلصول على معلومات عنهن، ما بني مـرة      من هؤالء النساء     يف املائة    ٥٠نسبة  

  .مخس مراتواحدة و
 ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ٢٤ املؤرخ   ٤٤و أُنشئت مبوجب القرار الوزاري رقم         -٨٨

ـ  ث العنف واملسائل اجلنسانية     وحدة معنية حبواد   والرعايـة  وزارة الـصحة العامـة      تابعة ل
بروتوكول بشأن تقدمي   اليت تتوىل تنسيق عملية صياغة      اجلهة  هي  هذه الوحدة   و. ةاالجتماعي

املساعدة إىل ضحايا العنف، ُيعتزم تطبيقه يف مجيع مرافق اخلدمات الصحية؛ ويشارك يف هذا              
تب املدعي العام، ووزارة الداخلية، والـشرطة الوطنيـة،   العمل كل من وزارة الصحة، ومك  

عالوةً على ذلك، أُدمج املنظور اجلنـساين يف        و. وأمانة شؤون املرأة، وأمانة شؤون الطفولة     
  . خطط وزارة الصحة وبراجمها ومشاريعها

  النتائج احملرزة  -٢  
، )٢٠٠٨عـام    ( يف املائة  ٩٠,٥ارتفع معدل الكشف يف فترة ما قبل الوالدة بنسبة            -٨٩

أربع مرات يف فترة ما قبل الوالدة على        الطبية  النساء احلوامل الرعاية    وهو ما يدل على تلقي      
ويف عام  . والرعاية االجتماعية اليت أقرهتا وزارة الصحة العامة      البلد كله وفقاً للمعايري     مستوى  
 األقل يف فترة     يف املائة من النساء احلوامل الختبار واحد على        ٧١,٣، خضعت نسبة    ٢٠٠٤

 يف املائة يف عام ٧٤,١حاالت الوالدة يف املستشفيات من      نسبة  كما ارتفعت   . ما قبل الوالدة  
الدراسة االستقـصائية الوطنيـة عـن      : املصدر (٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٨٤,٦ إىل   ٢٠٠٤

  )).نيةالباراغوي للدراسات السكااملركز  (٢٠٠٨الدميغرافيا والصحة اجلنسية واإلجنابية لعام 
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 حالـة   ١٢٨,٦ مولود حي من     ١٠٠ ٠٠٠لكل  الوفيات النفاسية   واخنفض معدل     -٩٠
إدارة املراقبة الوبائية واإلحصاءات    : املصدر) (٢٠٠٨عام  ( حالة   ١١٨,٥إىل  ) ٢٠٠٥عام  (

والرعايـة  البيولوجية حلاالت اعتالل ووفيات األمهات واملواليد التابعة لوزارة الصحة العامة           
منع احلمل احلديثة من جانب النساء املتزوجات وسائل وارتفعت نسبة استخدام ). االجتماعية

 إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف عام    ٧٤,١ من   سنة ٤٤ و ١٥ن تتراوح أعمارهن بني     مماملعاشرات  أو  
يف املناطق احلضرية والريفية بنـسبة      الوسائل  وُتستخدم هذه   . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٨٤,٦
املائة على التوايل، بينما ارتفعت نسبة استخدامها يف مرافق اخلدمات           يف   ٧٤ يف املائة و   ٩٢,٢

الدراسة االستقـصائية   ( يف املائة    ٤٢,٣ يف املائة إىل     ٣١,٧الصحية التابعة للقطاع العام من      
وقد اخنفـضت مبيعـات     ). ٢٠٠٨الوطنية عن الدميغرافيا والصحة اجلنسية واإلجنابية لعام        

يف القطاع اخلاص مستواها وحافظت على )  يف املائة١٦,٩(ات وسائل منع احلمل يف الصيدلي
منع احلمل احلديثة باجملان وُتتاح بيسر يف مجيع مرافق الصحة          وسائل  وتتوفر  ).  يف املائة  ١١(

  .صحة العامة والرعاية االجتماعيةالتابعة لوزارة ال
.  للنظـر  ويشكل اخنفاض معدل اخلصوبة أحد أكثر جوانب السلوك اإلجنايب لفتـاً            -٩١
، ٢٠٠٨ للدراسة االستقصائية الوطنية عن الدميغرافيا والصحة اجلنسية واإلجنابية لعـام            فوفقاً

 ٢٠بعد ذلك حبوايل     ٢,٥ إىل   ١٩٩٠ مواليد لكل امرأة يف عام       ٤,٦من  هذا املعدل   اخنفض  
  . يف املائة تقريبا٥٠ًاً بنسبة ما ميثل اخنفاضأي  - عاماً

  ٣٣الفقرة   - نون  

  ابري املتخذةالتد  -١  
 على حتليل قـرار وزاري مقتـرح        ةاالجتماعيوالرعاية  تعكف وزارة الصحة العامة       -٩٢

مرافق اخلدمات الصحية يف حـاالت اإلجهـاض غـري          من  ساعدة  املميكّن النساء من تلقي     
  .مع ضمان احلفاظ على السريةالكامل، 

جنابية وصحة األمهات يف   وال يزال املشروع األويل لقانون بشأن الصحة اجلنسية واإل          -٩٣
من اللجان الدائمة يف جملس     تقارير  فترة ما قبل الوالدة وأثناءها وما بعدها يف انتظار صدور           
الـشأن واحلـصول علـى      يف هذا   الشيوخ، على الرغم من انعقاد جلسات استماع علنية         

. مسامهات مشتركة على مستوى اهليئات والقطاعات من أجل دراسة املـشروع واعتمـاده     
حقـوقهم اجلنـسية    باحترام  اإلسهام يف تنمية األفراد تنمية كاملة       " منه على    ١وتنص املادة   

  ".م املساواة بني الرجل واملرأةواإلجنابية، واالعتراف هبا، ومحايتها، على قد
ُعقدت اجتماعات مائدة مستديرة مواضيعية بشأن الصحة واملسائل اجلنـسانية          قد  و  -٩٤

بالصحة العامة للرجـال    تتصل  سات الدولة ملناقشة نقاط أساسية      شارك فيها العديد من مؤس    
  :املستديرة املواضيع التاليةاجتماعات املائدة وتناولت . والنساء من منظور جنساين
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اإليدز /فحوصات مرض الزهري وفريوس نقص املناعة البشرية      إتاحة إجراء     )أ(  
  باجملان للنساء احلوامل؛

اجملان للنساء املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة          توفري بدائل للنب األم ب      )ب(  
  اإليدز؛/البشرية

  نساين يف الربامج املتعلقة مبرض السل؛تعميم املنظور اجل  )ج(  
والرعايـة  أيضاً يف برامج وزارة الـصحة العامـة         تعميم املنظور اجلنساين      )د(  

 أمانة شؤون املرأة؛برنامج الصحة الشاملة للرجل واملرأة الذي أعدته االجتماعية بغية تنفيذ 

متتع األداء اجليد للبلديات من حيث تعميم املنظور اجلنساين، مع التـشديد              )ه(  
املنقولـة  األمـراض   اإليدز وغريه مـن     /اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية    على مشكلة   

باالتصال اجلنسي، بغية إدراج هذا املوضوع يف خطط وبرامج البلديات يف مقاطعات ثينترال             
  تو بارانا وإنكارناثيون؛ وأل

  . تراعى فيها االعتبارات اجلنسانيةرصد ميزانيات لقطاع الصحة  )و(  
الشارات واملنشورات والكتيبات يف إطار محلـة       تثقيفية مثل   وأُعدت وُوزعت مواد      -٩٥

املنقولة باالتصال  األمراض  اإليدز وغريه من    /الوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية      
رئاسة اجلمهورية بدعم من لديوان اليت نظمتها أمانة شؤون املرأة التابعة  وهي احلملة   نسي،  اجل

  .منظمة الصحة للبلدان األمريكية

  النتائج احملرزة  -٢  
         دراسة االستقصائية الوطنية عن الدميغرافيا والـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة           وفقاً لل   -٩٦

 يف املائـة    ٩٠,٥قدمة يف فترة ما قبل الوالدة بنسبة        ، زادت خدمات الرعاية امل    ٢٠٠٨لعام  
، ) يف املائة يف املناطق الريفية     ٨٥,٤ يف املائة يف املناطق احلضرية و      ٩٤,٤(البلد  على مستوى   

  .  والرعاية االجتماعيةميثل أربعة فحوصات لكل حالة وفقاً ملعايري وزارة الصحة العامةوهو ما 
      قبل الوالدة أعلى مستوياته يف املنـاطق احلـضرية          ويبلغ الطلب على فحوصات ما      -٩٧

       عاماً أو أكثر من التعلـيم املدرسـي ويتمـتعن مبـستوى       ١٢أكملن  األمهات الاليت   لدى  
 ٧٤,١ كما ارتفعت نسبة حاالت الوالدة يف املستشفيات من       . اقتصادي مرتفع  -اجتماعي  

). ٢٠٠٨املرجع ذاته،   : املصدر (٢٠٠٨  يف املائة يف عام    ٨٤,٦ إىل   ٢٠٠٤يف املائة يف عام     
 ١٥اللوايت تتراوح أعمارهن بـني      وارتفعت أيضاً يف السنوات األخرية نسبة استخدام النساء         

       يف املائـة يف    ٧٩،٤ إىل   ١٩٩٥ يف املائة يف عـام       ٥٠,٧من   سنة لوسائل منع احلمل      ٤٤و
  ).٢٠٠٨املرجع ذاته،  (٢٠٠٨عام 
، الذي اعُتمد مبوجبه القـانون اجلنـائي        ٣٤٤٠/٠٨رقم  مبرسوم  ومبوجب القانون     -٩٨

فعالً جرمياً يعاقب عليه القانون بالسجن ملـدة تـصل إىل         يشكل  زال اإلجهاض    اجلديد، ما 
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 إىل الرعاية الواجب تقدميها للنساء احلوامـل        ٥٤٠/٢٠٠٧-١٠ويشري املرسوم رقم    . عامني
  . قرار التدرجيي للرعاية اجملانية الشاملة باإل١٠٧٤/٢٠٠٩واملواليد، بينما يتعلق املرسوم رقم 

  ٣٤الفقرة   - سني  

  التدابري املتخذة  -١  
معهد التنمية الريفية وتنمية األراضي، كجزء من عمليـة التحـديث املؤسـسي،        قام    -٩٩

باسـتخدام اسـتمارات    حيازهتا  رجل على األراضي و   عملية تسجيل حصول املرأة وال    حبوسبة  
  .؛ ويف حالة الشك، ُتمنح امللكية للمرأةاألمر الواقعاالقتران حبكم خاصة تسمح مبراعاة حاالت 

من نـساء   أراضٍ مؤلفة   املتقدمة بطلبات للحصول على     وجيب أن تكون اجملموعات       -١٠٠
وعلى الرغم من أن هذا التدبري اإلجيايب غري ُمدرج يف اللوائح، .  يف املائة٣٠بنسبة ال تقل عن 

معهد التنمية الريفية وتنمية األراضـي، يف انتظـار         بطلب من   لية  نافذ يف املمارسة العم   فإنه  
  .  السلطة احلاكمة قراراً سريعاً بشأنهإصدار
الشراء بالتقسيط، فللمشترين مهلة سداد تصل إىل عشرة أعوام بصفة          فيما خيص   أما    -١٠١

  . عاما١٥ً، ُتمدد املهلة إىل وإذا كان املشتري ربة أسرة. امةع
 ،عية السامة، ومبيدات اآلفـات، إخل     ق بسوء استخدام الكيماويات الزرا    ما يتعل وفي  -١٠٢

يبادر معهد التنمية الريفية وتنمية األراضي، بعد تسجيل الوقائع، إىل دعم الشكوى املقدمـة              
ويشتري املعهـد   . أنه يقدم الشكوى بنفسه   إىل أمانة شؤون البيئة أو دائرة االدعاء البيئي أو          

لنـساء  لتنظيمات اجتماعية خمتلفـة     وهو يعمل مع    . ى محاية البيئة  من منظور يتوخ  األراضي  
  .الريفيات هبدف إشراكهن يف عملية إصالح األراضي

 مشروع ُمنتج لصاحل اجلماعـات      ٥٠٠ ُنفذ، يف إطار برنامج التنمية اجملتمعية،        قدو  -١٠٣
وقـد  . طق الريفية يف املائة منها يف املنا ٧٥الضعيفة يف ثالث مقاطعات يف البلد، تتركز نسبة         

  .  يف املائة منها٤٣ أسر تعول املرأة نسبة ٥ ١٠٦من هذه املشاريع ما جمموعه استفاد 

  ٣٥الفقرة   - عني  

  التدابري املتخذة  -١  
 اإلدارة املعنية باملسائل اجلنسانية والشباب الريفي، وهي        ، ما فتئت  ٢٠٠٦منذ عام     -١٠٤

أعماهلا تضطلع ب يف وزارة الزراعة والثروة احليوانية،      هيئة فرعية تابعة لإلدارة العامة للتخطيط       
يف املقاطعـات  (حصول املرأة الريفية على األراضي ملدى إمكانية تقييمات إجراء  على أساس   
التقييمات تدين معـدل    هذه  وتعكس  ). مكتب تابع إلدارة التوسع الزراعي    فيها  اليت يوجد   

وتدين مستوى املساعدة املقدمة مـن اجلهـات        مشاركة املرأة يف مجيع جماالت احلياة املنتجة        
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وعلى أساس هذه التقييمات، أُعدت خطة عمل عـام         .). البلديات، واملقاطعات، إخل  (العامة  
وقُدمت هذه اخلطة   . امليزانية تابع للوزارة  من برامج    وُصنفت على أهنا برنامج فرعي       ٢٠٠٩

يمي املتعلق باملسائل اجلنسانية يف إطار بوصفها املسامهة الوطنية يف صياغة وتنفيذ الربنامج اإلقل 
  . الزراعة األسريةشأن االجتماع املتخصص ب

ويسعى الربنامج اإلقليمي املتعلق باملسائل اجلنـسانية إىل دفـع عملـييت التنـسيق                -١٠٥
والتخطيط اإلقليميتني وضمان إدماج املنظور اجلنساين إدماجاً فعاالً يف قطاع الزراعة األسرية            

وُيقترح تعزيز عملية تعميم    . ن األعضاء يف السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب       يف البلدا 
املنظور اجلنساين والسياسات اجلنسانية يف جمال الزراعة األسرية داخل السوق املشتركة لبلدان         

  .ا اجملالاملخروط اجلنويب واملؤسسات املختصة هبذ
نظور اجلنساين التابعة لوزارة الزراعة والثروة      املبتعميم  وقد أجرت فرقة العمل املعنية        -١٠٦

إمكانية حصول النساء على األراضـي يف       مدى   بشأن   ٢٠٠٧احليوانية دراسة حالة يف عام      
تشارك حالياً يف خطط عمل مع اإلدارة املعنية باملـسائل اجلنـسانية            ، وهي   مقاطعة كاغواثو 

ة األسرية، وكـذلك يف دراسـة       الزراعبشأن  والفروع الوطنية التابعة لالجتماع املتخصص      
  .ألغراض التحليلُتستخدم إمكانية استحداث سالسل إنتاج مزودة مبؤشرات لنوع اجلنس 

العـيش  ( )Tekoporá( أسرة معيشية من برنامج تيكوبـورا        ١٩ ٠١٥ تاستفادكما    -١٠٧
 إىل أن   وتـشري النتـائج   . الذي أعدته أمانة العمل االجتماعي التابعة لرئاسة اجلمهورية       ) الكرمي
 يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة        ٧٦ يف املائة من األطفال مسجلون وأن لدى         ٨٣نسبة  

. ويقوم الربنامج على أساس حواالت نقدية ُتمنح لألشخاص وفقاً ملسؤولياهتم         . بطاقات تطعيم 
  . تضم أطفاالً يف سن املدرسة ومسنني ومعاقنيإذ ُتخصص األموال لربات األسر اليت 

إنشاء مشروع يتعلق بتقدمي املساعدة يف وضع سياسات حتفز مشاركة          وجيري حالياً     -١٠٨
وافقت عليه منظمة   وهو مشروع   التنمية الريفية وتعزيز األمن الغذائي يف باراغواي،        املرأة يف   

إىل اإلسـهام يف صـوغ      املشروع   ويهدف   .٢٠٠٩يف عام   األمم املتحدة لألغذية والزراعة     
 خاصة باملرأة الريفية على أساس املشاركة يف إطار اخلطة الوطنية الثالثة            وتنفيذ سياسة حمددة  

املنظـور اجلنـساين    على أن تراعي هذه السياسة      تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة،      لتحقيق  
مـع  بـاالقتران  تنفيذ هذا املشروع    اآلن  وجيري  . الفردية واجلماعية نساء األرياف،   وحقوق  

ويتوىل تنسيق هذه اخلطة وحدة     . من الغذائيني على املستوى احمللي    اخلطة الوطنية للسيادة واأل   
. الشؤون االجتماعية، بتمويل رئيسي من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنميـة            

مع اإلدارة املعنية باملسائل اجلنسانية والشباب      باالشتراك  وقد ُنفذت بالفعل أنشطة التخطيط      
  .وباستخدام تقنيات ريفيةلزراعة والثروة احليوانية الريفي التابعة لوزارة ا
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  ٣٦الفقرة   - فاء  

  مالحظة توضيحية  -١  
 يف املائـة مـن      ٨٦تتحدثها نـسبة    (الغوارانية هي لغة أغلبية السكان الباراغويني         -١٠٩

 يف املائة من السكان     ٢٧بْيد أن نسبة    ). ٢٠٠٢السكان، وفقاً لتعداد السكان واملساكن لعام       
ال يتحدثون إال الغوارانية، يف حـني بلغـت         ") اجلماعة الغوارانية اُألحادية اللغة    "ّمىما ُيس (

، وفقاً للدراسة االستقصائية الدائمـة عـن األسـر          ٢٠٠٨ يف عام     يف املائة  ٣٦,٤نسبتهم  
كما أن أكثر من نصف متحدثي اللغة الغوارانية فقراء، ويعاين اثنان من كل عشرة              . املعيشية

  .دقعمنهم من فقر م

  التدابري املتخذة  -٢  
مواد تعليمية يف مجيع جمـاالت       بإعداد   ٢٠٠٨منذ عام   وزارة التعليم والثقافة    تقوم    -١١٠

التعليم املدرسي األساسي باللغتني الغوارانية واإلسبانية الستخدامها على أسـاس اللغـة األم        
، التابع لوزارة التعليم    تكافؤ فرص التعليم للمرأة   حتقيق  ويعكف القائمون على برنامج     . للطفل

. والثقافة وأمانة شؤون املرأة، على مراجعة حمتويات املواد واألرقام انطالقاً من منظور جنساين
ة اجملتمعية، واملسائل   األمية، والتعليم األساسي، والتنمي   حملو  وخالل هذه الفترة، ُعززت برامج      

يف أربـع   إثنيـة   مس مجاعات    خل املنتمياتنساء الشعوب األصلية    اجلنسانية، موجهة لصاحل    
  ).اتفاقية أندريس بيّيو/والثقافةوزارة التعليم (مقاطعات يف باراغواي 

 للتعليم املدرسي للشعوب األصلية،     للكبار التابع لإلدارة العامة   أمّية  ويعمل قسم حمو      -١١١
والكبار، لشباب  حملو أمية ا  اإلدارة العامة للتعليم املستمر، اليت تنظم برامج        مع  جنباً إىل جنب    

وتشكل مراكز تعليم   . وبرامج للتعليم األساسي الثنائي اللغة، وبرامج للتعليم الثانوي عن بعد         
الشباب والكبار اليت افُتتحت يف اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية وسيلةً مهمـة لـضمان              

لتعليم املدرسـي   ومن اجلدير بالذكر أن اإلدارة العامة ل      . باملؤسسات التعليمية اإلناث  التحاق  
     اتنساء الشعوب األصـلية املـسنّ     تعمل اآلن على تعزيز وتقوية مرجعية        للشعوب األصلية 

أمهيتها يف تدريب األطفال على احلفاظ على       بالنظر إىل   يف اجملتمعات احمللية،    أو احلكيمات   /و
، (Escuela Viva I)وُيطرح املوضوع عن طريق برنامج املدرسة النشطة األول . ثقافة أسالفهم

  .(Escuela Viva II)وُيستكمل بربنامج املدرسة النشطة الثاين 
 الربنامج الوطين للشعوب األصلية، الذي يـضم هيئـات   ٢٠٠٩أُنشئ يف عام قد  و  -١١٢

وعلى الـرغم مـن أن      . تابعة للسلطة التنفيذية وينسق العمل معها لصاحل الشعوب األصلية        
 اإلغاثة، وخاصةً بسبب حاالت الطوارئ اليت أُعلنـت         على مسألة التدابري األوىل قد ركزت     

  . أن يوفر الربنامج تدرجيياً رعايةً شاملةاملتوخى يف مقاطعات منطقة شاكو الباراغوية، فمن 
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ويعمل املعهد الباراغوي للشعوب األصلية مع هذه الشعوب يف إطـار الدسـتور                -١١٣
صلية، واتفاقية منظمة العمل الدولية     الوطين، وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األ       

، واألهم من ذلك    )١٦٩رقم  االتفاقية  (املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة        
قوانني اجملتمعات احمللية للـشعوب   بشأن   ١٩٨١عام  ل ٩٠٤أنه يعمل على تنفيذ القانون رقم       

رية بصكوك قانونية قّيمة جداً     ات األخ هذا التشريع األساسي يف السنو    اسُتكمل  وقد  . األصلية
القانون املؤسس لإلدارة العامـة للتعلـيم       مثل  ما يتعلق بكفالة حقوق الشعوب األصلية،       في

للربنامج الوطين للشعوب األصـلية،     املدرسي للشعوب األصلية، واملرسوم الرئاسي املؤسس       
  . واملرسوم التنفيذي املؤسس للشبكة الوطنية حلقوق اإلنسان

وتشارك نساء الشعوب األصلية مشاركةً كاملة يف جمتمعاهتن احمللية، وفقاً لتقاليدهن             -١١٤
وتطالب الشعوب األصلية حالياً مبشاركة الدولة يف تنميتها، ويعكف البلد علـى            . وثقافتهن

املعهـد  يف إطار   هذه املطالب بإنشاء هيكل متثيلي جلميع الشعوب األصلية على تنوعها           تلبية  
  .  للشعوب األصليةالباراغوي

             الرجـل واملـرأة   ؤ الفـرص بـني      ـتكافلتحقيق  ة الثالثة   ـوتقترح اخلطة الوطني    -١١٥
هنجـاً  اجلماعات اإلثنيـة،    ، كوسيلة لطرح سياسات وبرامج لصاحل       ٢٠١٧-٢٠٠٨للفترة  

نـشاط  الشامالً يتيح اعتماد تدابري مالئمة لصاحل نساء الشعوب األصلية يف كلٍّ من جماالت              
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق     يتوافق مع   مبا  واخلطة، يف سياق التنوع الثقايف      اليت تشملها   

  . الشعوب األصلية
، نفذت اإلدارة العامة لإلحصاء والدراسات االستقصائية وتعـداد         ٢٠٠٩يف عام   و  -١١٦

صـلية  نساء الـشعوب األ   صفوف  جالء مظاهر عدم املساواة يف      "السكان املشروع املعنون    
يف إطار اتفاق بني هيئـة التنـسيق        " (الغوارانية واملنحدرين من أصل أفريقي    اللغة  ومتحدثي  

الوطنية للنساء الريفيات ونساء الشعوب األصلية، واإلدارة العامة للتعليم املدرسي للـشعوب            
 ٢٠٠٨مـايو   /، كما أجرت اإلدارة يف أيار     )األصلية، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة     

عـن  لشعوب األصلية من أجل احلصول على أرقام        لاملعيشية  بشأن األسر   دراسة استقصائية   
. الـسكان األصـليني   ومستويات دخل   سوق العمل يف اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية        

وكانت هذه أول دراسة استقصائية من نوعها ُتطبق باستخدام هذه املتغريات، وتتعامل مـع              
  . املناطق الريفيةيف معظمها يعيش  الرئيسية اليت األسر املتحدثة باللغات

مسألة االستخدام غـري املـسؤول للكيماويـات        فإن  صحة الطفل،   فيما خيص   أما    -١١٧
جمتمعـات الـشعوب    وقد عانت   . تبعث على القلق  الزراعية من جانب أصحاب األراضي      

يف اآلونة األخرية انطوت     أوضاعاً صعبة األصلية يبييت وثّرييتو وتاكواروثو، يف مقاطعة كاثابا،        
وأعد املعهد الباراغوي للشعوب األصلية تقريراً بشأن هذه احلاالت وقـدم  . على وفاة أطفال 
وَحددت نتائج فحص أجرته أمانة شـؤون       . شكوى ضد أشخاص جمهولني   إىل النيابة العامة    

لية مل حيصلوا على    البيئة أن منتجي القمح وفول الصويا يف املناطق املتامخة لتلك اجملتمعات احمل           
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مـساحات  وانتهى تقرير املعهد الباراغوي للشعوب األصلية إىل أن امتـداد           . ترخيص بيئي 
احملاصيل املزروعة يف املناطق املتامخة يصل إىل حافة أراضي اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية             

  . متر١٠٠مق احملّدد مبوجب القانون بعوأن املنتجني مل حيترموا الشريط األمين الفاصل 

  ٣٨الفقرة   - صاد  

  اإلجراءات املتخذة  -١  
تكافؤ الفرص بني الرجـل     لتحقيق  مع اقتراب هناية فترة تنفيذ اخلطة الوطنية الثانية           -١١٨

واملرأة، دعت أمانة شؤون املرأة إىل عقد مشاورة وطنية من أجل تقيـيم اخلطـة وصـياغة                 
  .فرصتكافؤ اللتحقيق توصيات للخطة الوطنية الثالثة 

  النتائج احملرزة  -٢  
تكافؤ الفرص  لتحقيق  ُحلل مستوى مشاركة األطراف املعنية يف اخلطة الوطنية الثانية            -١١٩

أنه ميكـن ذكـر    ورغم  . عملية تنفيذها مشل  بني الرجال والنساء حتليالً اجتماعياً ومؤسسياً،       
اء أمانة شؤون املرأة    ن القوة والضعف يف أد    مواِطفإن  نتائج حتليل اخلطة حبسب جمال العمل،       

  .عامة يف الفقرات أدناهُتستعرض بصورة 
املؤسسة املشروعة التابعة   ترسيخ مكانتها بوصفها    فقد جنحت أمانة شؤون املرأة يف         -١٢٠

املسائل اجلنسانية، كما جنحت يف فتح قنوات جديدة للنقاش يف          معاجلة  للدولة املسؤولة عن    
 هةإدارة املوارد املالية والتقنية يف مواج     قدرهتا الكبرية على    األمانة  وأثبتت  . الدولةإطار أجهزة   

  . ختفيضات امليزانية ومتكنت من كسب ثقة وكاالت التعاون اخلارجي
موظفيها الدائمني وبذلت جهوداً من     مالك  ، حافظت األمانة على     ٢٠٠٤ومنذ عام     -١٢١

أمانة شؤون املرأة مـن     وقد مكّن برنامج التحديث املؤسسي      . أجل تدريب مواردها البشرية   
االستراتيجيات واإلجراءات واألنشطة اليت ينبغي هلا      وضعها املؤسسي عن طريق حتديد      تعزيز  

  .أداء واليتهاإطار تنفيذها يف 
معاجلـة  وبالرغم من االعتراف بأمانة شؤون املرأة باعتبارها اجلهاز املسؤول عـن              -١٢٢

إذ مل تـتمكن    . تنسيق مع املؤسسات األخرى   يزال يصعب التعاون وال    املسائل اجلنسانية، ال  
 بامليزانية  تلك املعنية ، مثل   األمانة من التأثري على مؤسسات تتخذ قرارات متس صميم عملها         

  .الوطنية العامة
ويف إطار عملية التعزيز املؤسسي، ُتعقد حالياً مشاورات بغيـة إرسـاء األسـاس                -١٢٣

يف إطـار   فؤ الفرص، وصوغ خطة عمل شاملة       تكالتحقيق  اإلحصائي للخطة الوطنية الثالثة     
سلسلة من أنشطة التدريب موجهة إىل املوظفني العموميني بشأن     وتنفيذ  اخلطة الوطنية الثالثة،    

  .سني التعاون مع اجملتمع املدينالسياسات العامة واجلنسانية، وحت
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  ٣٩الفقرة   - قاف  
اجلديدة إلعداد التقارير القطريـة     رداً على هذه املالحظة، ووفقاً للمبادئ التوجيهية          -١٢٤

ردودهـا علـى    يف بداية تقريرها الـدوري الـسادس        مت باراغواي   اليت أقرهتا اللجنة، قدّ   
لتلـك  كي تربهن على ما توليه      وذلك   ٢٠٠٥املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا اللجنة يف عام        

علومـات عـن تنفيـذ      اجلزء الثاين من التقرير مزيداً من امل      ويتضمن  .  من أولوية  املالحظات
  . وفقاً ملختلف أجزاء االتفاقيةاالتفاقية، ُمجّمعة

، )٢٠٠٥لعام  " (ظالل" من التقرير املعنون     ٥٤صفحة  العالوةً على ذلك، تضمنت     و  -١٢٥
الذي أعدته مؤسسات اجملتمع املدين، تعليقات على التقرير الدوري اخلامس لباراغواي نعترب أن             

  :وهي كالتايل. أفضل يف هذا التقرير الدوري السادسمن املهم الرد عليها وبصورة 
تقدم وزارة اخلارجية التقرير الدوري السادس لدولـة        : اجلهة املقدمة للتقرير    )أ(  
رئاسة اجلمهورية اجلهة املسؤولة عن تنسيق      لديوان  وكانت أمانة شؤون املرأة التابعة      . باراغواي

.  بني املؤسسات املعنية مبتابعـة تنفيـذ االتفاقيـة         عملية إعداد التقرير يف إطار اللجنة املشتركة      
التقرير معلومات عن أنشطة مؤسسات الدولة وتعليقات على بعض آليات التعاون مع            ويتضمن  

   هيكل الدولة؛ضمناجملتمع املدين وعلى آليات أخرى جنح اجملتمع املدين يف إنشائها 
يهدف التقرير إىل إعـالم    : حتديد هدف التقرير واإلجراء املعتمد يف إعداده        )ب(  

ي لالتفاقية، مع التشديد على ردود الدولة على املالحظات اخلتامية  االلجنة بتنفيذ دولة باراغو   
للجنة واملادة املقدمة لتيسري حتليل ما أحرزته الدولة من تقدم بشأن تنفيذ االتفاقية وما ال يزال             

  تعوق تنفيذها تنفيذاً كامالً؛يواجهها من عقبات 
املعلومات املتعلقة مبا اُتخذ من إجراءات وما أُحرز مـن تقـدم اسـتجابةً         )ج(  

يذكر التقرير جماالت جديدة تتعلق باملسائل اجلنسانية وحيدد اجملاالت اليت          : لتوصيات اللجنة 
  ُرصدت هلا ميزانيات؛

يتـيح  على حنـو    ُنظمت املعلومات اليت يتضمنها التقرير      : تنظيم املعلومات   )د(  
  احلقائق تقييماً دقيقاً؛للحالة وتقييم أفضل  فهم التوصل إىل

شكل خيتلف شكل التقرير عن     :  عرض حمتوياته  التقرير ويف تبويب  الدقة يف     )ه(  
إذ يتضمن اجلزء األول ردوداً علـى       . ترتيب املعلومات الواردة فيه   من حيث   التقارير السابقة   

ينما يقدم اجلزء الثـاين مزيـداً مـن      ، ب ٢٠٠٥املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا اللجنة يف عام        
وُتعرض الردود مرتبةً حتت عنواين     . املعلومات عن تنفيذ االتفاقية على أساس أجزائها املختلفة       

وينبغي، يف هذا السياق، التشديد على أن عملية تنسيق         ". النتائج احملرزة "و" التدابري املتخذة "
الوثيقة األساسية املتعلقة بتنفيذ املعاهـدات      هذا التقرير قد يّسرت اجلهود الرامية إىل حتديث         
 تعـاون   التقريران كالمها من  استفاد  وقد  . الدولية، وهي مهمة مناطة بوزارة العدل والعمل      

  . وزارة اخلارجية الوثيق
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  ٤٠الفقرة   - راء  
ما يتعلق بتنفيذ إعـالن     فيزالت قائمة    ما يلي سرد للمشاكل الرئيسية اليت ما      يرد في   -١٢٦

  ):٢٠٠٩تقرير باراغواي لعام (مل بيجني وتلك املتصلة مباشرةً بتنفيذ االتفاقية ومنهاج ع
على الرغم من أن ذكر االتفاقية ومنهاج عمل بيجني يتخلـل البيانـات               )أ(  

نفّـذهتا  الربامج واالستراتيجيات الفنية الـيت      فإهنما مل يدخال يف صلب      والسياقات القانونية،   
 حمددين بوضوح يف مؤشرات العمليات ويف عرض امليزانيات كما أهنما غري. مؤسسات الدولة
  واآلثار والنتائج؛

  ؛ ترادفنيمكُيستخدمان مصطلحني يزال اإلنصاف واملساواة  ال  )ب(  
تواجه اآلليات املعنية باملسائل اجلنسانية مظاهر ضعف مؤسسي تنعكس يف            )ج(  

يزانية املخصصة لتعزيز سياسـات     انعدام املشاركة يف أعلى أجهزة سلطة الدولة واخنفاض امل        
  جنسانية شاملة وال مركزية؛

زالت مشاركة املرأة يف احلياة العامة، ومناصب صنع القرار، واملناصب           ما  )د(  
  شغل باالنتخاب، حمدودة للغاية؛اليت ُت

على الرغم من أن البيانات اإلحصائية توضح وضع املرأة على حنو أفـضل،      )ه(  
، للتعبري عن واقع النساء، وخاصةً ربات األسر      أو ضئيلة االستخدام    /ية و غري كاف فإهنا ال تزال    

  ونساء الشعوب األصلية، والنساء الاليت يعشن يف حالة فقر؛
 ،زالت حاالت العنف املرتيل، وإساءة معاملة املرأة، واالجتار باألشخاص         ما  )و(  

اركة املرأة يف عملية    شوهذه اآلفات تقّيد م   . مستمرة حىت اآلن وأصبحت أوضح من ذي قبل       
  ُتخل هبا؛ التنمية و
تُبدي املؤسسات العامة انفتاحاً سياسياً متنامياً حنو إدماج املنظور اجلنساين            )ز(  

ما ُينفذ من برامج وميزانيات وُيبـذل       تظهر يف   يف خططها وبراجمها، لكن التحديات الناشئة       
  من جهود تنسيق يف أعلى مستويات الدولة؛ 

  األجهزة املعنية باملسائل اجلنسانية أقوى، تلزمها موارد ماديـة         تصبحلكي    )ح(  
  ، فضالً عن السلطة والتنسيق؛وموارد من امليزانية

 عملية التوفيق بني أنشطة احلياة العامة واألنشطة املرتلية يف مراحلها           لال تزا   )ط(  
عامل العمـل ويف    األوىل، ومن مثَّ يتعني على املرأة أن تضاعف جهودها كي ُتطور نفسها يف              

 احلياة اجملتمعية والعامة؛

بـني  املرأة، و ومل حتظ التدابري اخلاصة الرامية إىل تضييق الفجوة بني الرجل             )ي(  
 بقبول واسع ومل    ،الريفية، والنساء من خمتلف اجلماعات اإلثنية والعرقية      املرأة  املرأة احلضرية و  

  استراتيجية حمددة؛تّتبع 
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 احلكومة من إجراءات يف إطار سياسـات مكافحـة         جيب تعزيز ما تتخذه     )ك(  
والتحدي الرئيسي يف هذا الصدد هو ضرورة الربط بـني       . العنف املرتيل واالجتار باألشخاص   

  اجملال القانوين واجلنائي وجمايل إعادة إدماج الضحايا يف اجملتمع وإجراءات املنع؛ 
املرأة من جمـاالت    استفادة  اعتماد تدابري ترمي إىل تيسري إمكانية       أيضاً  يلزم    )ل(  

  العلم والتكنولوجيا؛
    تتصف القدرة املؤسسية لدولة باراغواي على مواصلة العمل مـن أجـل             )م(  

سـيما          االلتزامات الدولية بأهنا أولية للغاية، وال     مبقتضى  حتقيق أوجه التقدم املتعّهد بإحرازها      
  .ما يتصل مبسألة تعميم املنظور اجلنساينفي

  ٤٢الفقرة   - شني  
السالفة الذكر، تنفيذ املشروع املتعلق بتعزيز      أنشطة النشر   جيري حالياً، عالوة على       -١٢٧

وقـد  . تطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتدريب االستراتيجي عليه        
اللجنة املعنية  اسُتكملت حلقات العمل اليت ُعقدت يف املناطق الداخلية من البلد باالشتراك مع             

وتعتـزم شـبكة حقـوق     . باالتفاقية وجيري اآلن وضع الصيغة النهائية للمواد املقرر نشرها        
، وتوجيهه  ٢٠١٠اإلنسان توفري التدريب على تنفيذ االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري يف عام           

  . ملوظفني العمومينيلصاحل اخصيصاً 

   االتفاقيةتنفيذتقرير حمدد بشأن   - ثالثاً  
هذا الفرع الثاين من التقرير الدوري السادس معلومات إضافية بشأن تنفيذ           يتضمن    -١٢٨

  .االتفاقية، مرتبةً يف إطار كل جزء من أجزاء االتفاقية

  اجلزء األول من االتفاقية  - ألف  
التشريعات الوطنية مبدأ املساواة وعـدم      أن ُتعمل   تتطلب اجلهود الرامية إىل ضمان        -١٢٩

ما يتعلق بـاجلهود    داً من االهتمام، وكذلك احلال في      النحو املبني يف االتفاقية مزي     التمييز على 
وتعكف أمانة شؤون املـرأة التابعـة       . املبذولة من أجل تعزيز متكني املرأة يف احلياة السياسية        

رئاسة اجلمهورية على إجراء تغيريات تشريعية مهمة يف إطار االتفاقية وغريهـا مـن          لديوان  
دولية حلقوق اإلنسان تشمل صياغة مشروع أويل لقانون وطين بشأن املساواة بني            الصكوك ال 

العنف ضد املرأة، ومشروع أويل لقانون      ملكافحة  الرجل واملرأة، ومشروع أويل لقانون شامل       
دخال تعديالت علـى قـانون    خاص مبكافحة االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه، فضالً عن إ        

  . املرتيلما يتصل بالعمل العمل في
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، ثالثة عناصـر علـى األقـل    ، أن تؤخذ يف االعتبارهذه العمليةسياق  يف   ،وينبغي  -١٣٠
إطار تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف       لتحقيق  انبثقت عن عملية تقييم اخلطة الوطنية الثانية        

الفترة من  فقد شهدت ميزانية أمانة شؤون املرأة يف        : امليزانية) أ: (، وهي "املساواة يف احلقوق  "
، وبالتايل يلزم بذل جهود من أجل كسب تأييد   كبرية ختفيضات   ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٥عام  

تعزيز االتفاقيات الدولية ونشرها، وهو ما يتطلب إعداد        ) ب(السلطتني التنفيذية والتشريعية؛    
غ ال يتعني فقط تعزيز آليات اإلبال     إذ  . تدين مستوى احلماية واإلنفاذ   ) ج(نسخ أبسط منها؛    

على الدولة أيضاً أن هتيئ الظروف االقتصادية واالجتماعية        عن حاالت العنف ضد املرأة، بل       
  .اليت تتيح استمرار العمل

رئاسة اجلمهورية، منتهجةً هنجاً قائماً علـى  لديوان أمانة شؤون املرأة التابعة  وتعمل    -١٣١
ركتها يف مجيع اجملـاالت     التعريف حبقوق املرأة، وتشجيع مشا    على  تعزيز احلقوق ومحايتها،    

ويف عـام   . العامة واخلاصة ويف القطاعني العام واخلاص، وتعزيز ممارسة حقـوق املواطنـة           
، وقدمت مشاريع ٢٠١٠، جنحت أمانة شؤون املرأة يف حتقيق زيادة يف ميزانيتها لعام          ٢٠٠٩

يبو  مشتركة مع هيئة إتـا     اًإىل وكاالت التعاون اخلارجي حظيت مبوافقتها، ووضعت خطط       
وقد انضمت اهليئة األخرية إىل عضوية اللجنة املعنية باإلنصاف اجلنـساين يف            . الوطنية الثنائية 

مقاطعات باراغواي الواقعة يف الضفة اليمىن من هنر بارانا، وتدأب اهليئة على تعزيـز تنفيـذ                
إىل ف و إىل الترويج حلياة خالية من العن     هتدف  مشاريع منتجة لصاحل املرأة واعتماد إجراءات       

  .مكافحة االجتار باألشخاص
وقد تابعت أمانة شؤون املرأة حاالت اعتربهتا رمزاً النتهاك احلقوق ملا انطوت عليه               -١٣٢

اعتداءات جنـسية، وعمليـات اختطـاف نـساء،     (من انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان    
منـت إىل علـم     وهي حاالت   ،  )وحوادث عنف مرتيل، واجتار باألشخاص، وحترش جنسي      

آليات تقدمي الشكاوى، وتطلبت من األمانة جهداً جهيداً لضمان ممارسة الضحايا حقـوقهم           
البلد التجربة ذاهتا واضطرت   مقاطعات  شهدت مكاتب أمانة شؤون املرأة يف       و. ممارسةً كاملة 

  .حملية وإقليمية حلماية الضحاياإلنشاء شبكات 
، أُنـشئت   ٢٠٠٩يونيه  /يران حز ١٩ املؤرخ   ٢٢٩٠ومبوجب املرسوم الرئاسي رقم       -١٣٣

نائب وزير  لسلطة التنفيذية وأُسندت مهمة تنسيق أعماهلا إىل        لشبكة حقوق اإلنسان التابعة     
واهلدف العام املنشود من هذه الشبكة هو تنسيق وتنفيذ سياسـات           . العدل وحقوق اإلنسان  

نـسان  وخطط وبرامج يف إطار السلطة التنفيذية من أجل حتسني آليات تعزيـز حقـوق اإل             
 تقنية من ة مبساعد٢٠١١-٢٠١٠كما صيغت وقُدمت خطة العمل الوطنية للفترة      . ومحايتها

ويتمثل اهلدف االسـتراتيجي    . األمم املتحدة ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       
ح  من أهداف اخلطة يف تقوية اآلليات العامة املعنية بتعزيز املساواة بني اجلنسني، وُيقتر             ٣رقم  

حتديداً إنشاء آلية عمل واستعراض دوري متكّن من إدماج املسائل اجلنـسانية يف عمليـات               
  .عامة وتنفيذها ورصدها وتقييمهاصوغ السياسات ال
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  اجلزء الثاين من االتفاقية  - باء  
املشاركة السياسية من أجل املساواة   "التقرير مزيداً من املعلومات عن برنامج       يتضمن    -١٣٤

الذي حيظى بدعم صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وبرنامج األمم املتحدة           " بني اجلنسني 
اإلمنائي، وقد أُنشئت يف إطار هذا الربنامج الوحدة املعنية باملسائل اجلنسانية التابعة للمحكمة             

 ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٥ الصادر يف    ١٣٠/٢٠٠٩رقم  قرار  الالعليا للعدالة االنتخابية مبوجب     
وُعقدت مباحثـات بـني قـادة       ،  وارد البشرية التابعة لديوان رئيس اجلمهورية     شعبة امل عن  

  . األحزاب السياسية
   :ةوقد ُحددت يف هذا السياق االستنتاجات واالحتياجات التالي  -١٣٥

املتمثـل يف إجـراء     نظراً للمشهد السياسي املرتقب     : تشريعات البلديات   )أ(  
اء املرشحات ملناصب على مستوى البلـديات أن        ، يتعني على النس   ٢٠١٠انتخابات يف عام    

  املنظور اجلنساين؛يكن على معرفة تامة مبعايري تعميم 
يلزم إحراز مزيـد مـن التقـدم             : ةالنظام االنتخايب والتشريعات االنتخابي     )ب(  

ما يتعلق بالنظم والتشريعات االنتخابية، وحقوق املرأة، والـنظم احلزبيـة، والتـشريعات             في
كما يلزم تنفيذ حصة املرأة يف املشاركة السياسية وزيادهتـا          . ة حلصص املشاركة، إخل   الناظم

  مبوجب قانون االنتخابات؛
القيـادة  جمـايل   يلزم تعزيز املهارات السياسية للمرأة يف       : القيادة والتفاوض   )ج(  

  والتفاوض؛
ينبغـي  : رئاسة اجلمهورية لديوان  التعريف بعمل أمانة شؤون املرأة التابعة         )د(  

نشر معلومات عن دور األمانة وأنشطتها، وعن تأثريها وعملها على مـستويي املقاطعـات              
  والبلديات؛ 

ينبغي تدريب السياسيات على اعتماد املنظور اجلنـساين        : املنظور اجلنساين   )ه(  
كي يدافعن، عند تقلدهن مناصب السلطة، عن حقوق النساء ويراعينها ويناضلن من أجـل              

  اهتن على حنو فعال؛ة احتياجتلبي
ينبغي حتليل ممارسـات املـشاركة      : نظم املشاركة السياسية والدميقراطية     )و(  

  كة املرأة حتليالً أكثر تعمقاً؛السياسية يف البلد والعوامل اهليكلية املعوِّقة ملشار
يلزم مواصلة دراسة النظم الداخليـة لألحـزاب        : النظم الداخلية لألحزاب    )ز(  

نطالقاً صص مشاركتها يف األحزاب كي يتسىن تعزيز السياسات اجلنسانية ا         وحقوق املرأة وح  
  .من احلزب السياسي نفسه

  :وُتضاف اجلداول اإلحصائية التالية إىل التقرير  -١٣٦
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 انتخابيتني وطنيتني، حبسب العـام      النسبة املئوية للمرشحني واملرشحات يف آخر دورتني      
  واملنصب ونوع الدورة االنتخابية

  العام  ابات الوطنيةاالنتخ
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣ نوع اجلنس املنصب

 الرئاسة ونيابة الرئاسة ٪٢١ ٪٢٢ نساء 
 ٪٧٩ ٪٨٨ رجال
 عضوية جملس الشيوخ ٪٣٦ ٪٣٦ نساء 
 ٪٦٤ ٪٦٤ رجال
 عضوية جملس النواب ٪٣٢ ٪٣٠ نساء 
 ٪٦٨ ٪٧٠ رجال
 احملافظ ٪١٢ ٪٩ نساء 
 ٪٨٨ ٪٩١ رجال
 جمالس عضوية املقاطعات ٪٣٣ ٪٢٩ نساء 
 ٪٦٧ ٪٨١ رجال
عضوية برملان السوق املشتركة لبلدان      ٪٣٩  نساء 

 ٪٦١  رجال املخروط اجلنويب

  للمرشحني واملرشحات يف آخر دورتني انتخابيتني على مستوى البلدياتالنسبة املئوية 
 العام

 ٢٠٠٦ ٢٠٠١  نوع اجلنس املنصب

 رئاسة البلدية ٪٩ ٪٩ نساء
 ٪٩١ ٪٩١  رجال
 عضوية اجملالس البلدية ٪٢٨ ٪٢٦ نساء
 ٪٧٢ ٪٧٤ رجال

   االنتخابات الوطنية-النسبة املئوية للنساء املنتخبات 
  العام

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٣ ١٩٩٨ ١٩٩٣  املنصب

 ٪١٦ ٪١١ ٪١٨ ٪١١ عضوية جملس الشيوخ
 ٪١٢٫٥ ٪٨ ٪٢٫٥ ٪٢٫٥ عضوية جملس النواب

 ٪٠٫١٧ ٪٠٫١٧ ٪صفر ٪صفر حماِفظات
 ٪١٨٫٢ ٪١٣ ٪٧ ٪٤٫٥  جمالس املقاطعاتعضوية

عضوية برملان السوق املشتركة لبلدن     
 املخروط اجلنويب

   ١٦٫٧٪ 
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   البلدياتات انتخاب-النسبة املئوية للنساء املنتخبات 
 العام

 ٢٠٠٦ ٢٠٠١ ١٩٩٦  املنصب

 ٪٥ ٪٥ ٪٤  رئيسات بلديات
 ٪٢٠ ٪١٨ ٪١٤  عضوية اجملالس البلدية

مناصب عامة وسياسية بعـد     الذين شغلوا   التايل عدد النساء والرجال     ويبني اجلدول     -١٣٧
  :  آخر دورتني انتخابيتنيانعقاد

  االنتخابات الوطنية
 العام  عدد النساء والرجال املنتخبني

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٣ نوع اجلنس  املنصب

 الرئاسة ونيابة الرئاسة صفر صفر نساء
 ٢ ٢ رجال
 عضوية جملس الشيوخ ٧ ٤ نساء
 ٣٨ ٤١ رجال
 عضوية جملس النواب ١٠ ٨ نساء
 ٧٠ ٧٢ رجال
 احملافظ ١ ١ نساء
 ١٦ ١٦ رجال
 عضوية جمالس املقاطعات ٤٠ ٢٧ نساء
 ١٧٤ ١٦٤ رجال
عضوية برملان السوق املشتركة لبلدان  ٣  نساء

 ١٥  رجال املخروط اجلنويب

  انتخابات البلديات
 العام  

٢٠٠٦ ٢٠٠١ 
 املنتخبون املرشحون املنتخبون املرشحون نوع اجلنس املنصب

 رئاسة البلدية ١٣ ٦٢ ١١ ٤٨ نساء
 ٢١٧ ٦٢١ ٢٠٨ ٥١١ رجال

 عضوية اجملالس البلدية ٥١٣ ٩٠٤ ٢ ٤٠١ ٧٥٦ ١ نساء
 ٩٦٢ ١ ٣٣١ ٧ ٨٣٧ ١ ٨٧٩ ٤ رجال
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 الـصحة العامـة     ةوزير: وتشغل املرأة الوظائف التالية يف وزارات احلكومة احلالية         -١٣٨
وأمينة الـسياحة،   شؤون املرأة،   وأمينة   شؤون الطفولة واملراهقة،     ةوأمينالرعاية االجتماعية،   و

والنساء .  املعهد الوطين للشعوب األصلية    ةالشباب، ورئيس ونائبة وزير    اخلدمة املدنية،    ةوأمين
يف جمال الشؤون االجتماعية وكل منـهن خـبرية يف جمـال            بكفاءهتن  املعنيات مشهود هلن    

  .اصهااختص
فقط شغلت حىت اآلن منـصب      امرأة واحدة   هناك  السلطة القضائية،   فيما خيص   أما    -١٣٩

. إىل عضوية جملس القـضاء    واحدة  ، انضمت امرأة    ٢٠٠٧ويف عام   . احملكمة العليا قاضٍ يف   
  . وتتألف حمكمة مقاضاة القضاة من الرجال حصرياً

مانة شؤون املـرأة التابعـة      كل من الكونغرس الوطين وأ    عمل  ويف سنوات سابقة،      -١٤٠
برملان املرأة الذي أعدته ونفذته منظمة غـري        على الترويج ملشروع    رئاسة اجلمهورية   لديوان  

وقد مكّن برملان املرأة النساء من مجيـع  . (Tiempo Nuevo)" العصر اجلديد"حكومية ًتدعى 
جلان، ل كعضوات   والعممهام يف برملان افتراضي،     ممارسة  األحزاب واحلركات السياسية من     

  .ممارسة مهارات سياسيةحتليل مشاريع قوانني، وتقدمي مقترحات، واملشاركة يف و
 ٢١الدورة : مثلوقد شاركت دولة باراغواي يف عدد من اآلليات واألجهزة الدولية   -١٤١

 ؛التابعة ملنظمة الـصحة للبلـدان األمريكيـة       والتنمية،  للجنة الفرعية املعنية باملرأة والصحة      
منظمـة الـدول    ( للمـرأة    لدورات العادية للجنة التنفيذية التابعة للجنة البلدان األمريكية       وا

 واالجتماعات املتخصصة املتعلقة باملرأة والزراعـة       ؛)جلنة البلدان األمريكية للمرأة   /األمريكية
  ومؤمتر القمـة العـاملي     ؛ السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب     األسرية املعقودة يف إطار   

رؤسـاء دورات املـؤمتر      واجتماعات   ؛"قيادة اقتصاد القرن احلادي والعشرين    "بشأن  للمرأة  
يف إطار اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر          اإلقليمي املعين باملرأة، املعقود     

املساواة بني اجلنسني وإمكانية احلـصول      "الكارييب، فضالً عن اجتماع مائدة مستديرة بشأن        
 كمـا   .االجتـار باألشـخاص   موضوع  ، ودورات تدريبية خلبريات يف      "ى عوامل اإلنتاج  عل

  .شاركت يف دورات اللجنة املعنية بالوضع القانوين واالجتماعي للمرأة
ي ودعمت متثيل اجملتمع املدين يف اجتماعات اخلـبريات         اوقد اقترحت دولة باراغو     -١٤٢
   ريكية ملنع العنف ضـد املـرأة واملعاقبـة عليـه           اتفاقية البلدان األم  آلية رصد تنفيذ    "بشأن  

 الترشيح الرمسـي للـيين      ، تدعم الدولة  آنفاًوكما ذُكر   ". اتفاقية بيليم دو بارا    - واستئصاله
وقد . بارِْيرو لعضوية جلنة اخلبريات يف إطار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 مع الدائرة الوطنية لشؤون املـرأة الـشيلية والوكالـة          عت باراغواي على اتفاقيات دولية    وقَّ
الكندية للتنمية الدولية من أجل تنفيذ املشروع املتعلق بدراسة التجارب الـسابقة يف جمـال               
المركزية السياسات اجلنسانية بغية تعزيز اإلدارة املؤسسية، كما سامهت يف إعداد تقـارير             

االقتـصادية  اخلاص بـاحلقوق    العهد الدويل   : مثلتتعلق بتنفيذ اتفاقيات ومناهج عمل دولية       
  . واالجتماعية والثقافية، ومنهاج عمل بيجني، وخطة عمل جلنة البلدان األمريكية للمرأة
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 الـيت أنـشئت يف      اآللية املعنية باملسائل اجلنسانية   ميكن ذكر   وعلى الصعيد الوطين،      -١٤٣
قد نية باملسائل اجلنسانية والشباب الريفي، و     وزارة الزراعة والثروة احليوانية، وهي اإلدارة املع      

ومن اآلليات األخرى املعنية باملسائل اجلنسانية الـيت مل         . ٢٠٠٩ُرصدت هلا ميزانية منذ عام      
عبة املسائل اجلنسانية والشباب الريفي التابعـة إلدارة التوسـع          ترصد هلا ميزانيات حمددة شُ    

ي باملرأة العاملة، التابعة لوزارة العدل والعمـل،        الزراعي، واإلدارة املعنية بالنهوض االجتماع    
واإلدارة املعنية بسياسات املساواة واإلدماج التابعة ألمانة اخلدمة املدنيـة، واإلدارة املعنيـة             
بالتدريب الريفي اجلنساين النهج التابعة ملعهد التنمية الريفية وتنمية األراضي، والوحدة املعنية            

عة للمحكمة العليا للعدالة االنتخابية، واإلدارة املعنية باملسائل اجلنسانية         باملسائل اجلنسانية التاب  
  . التابعة لوزارة اخلارجية

إدماج عناصر من اخلطـة الوطنيـة       بوزارة األشغال العامة واالتصاالت     وقد قامت     -١٤٤
مج برالترويج  هذه العناصر   واستخدمت  تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف أعماهلا،        لتحقيق  

. املنـاطق يف  هتدف إىل وضع ترتيبات شراكة مع املرأة لضمان مشاركتها يف مشاريع الطرق             
مـا يتعلـق    ترمي إىل تقدمي الدعم التقين فيوزارة الصناعة والتجارة خطة عمل   وضعت  كما  

 ،بتشغيل املشاريع الصغرية واملتناهية الصغر اليت تديرها نساء يف خمتلـف مقاطعـات البلـد              
تعاونت هذه الوزارة أيضاً و". الصاحلالراعي "املسّمى تدريب يف سجن النساء ونفذت أنشطة 

، الـيت هتـدف إىل      "اشترِ باراغواي، فلنستعد اليد العاملة النسائية     "يف إطالق احلملة املعنونة     
سسات الدولة  ترويج مبيعات منتجات احلرف اليدوية النسائية الصنع وشرائها من جانب مؤ          

  .والشركات اخلاصة
، أُنشئت وحدة معنية باملسائل اجلنسانية يف اإلدارة العامـة          ٢٠٠٩ويف أواخر عام      -١٤٥

: لإلحصاء والدراسات االستقصائية وتعداد السكان مكلفة بتحقيق األهداف الرئيسية التالية         
املـشورة  يف خمتلف عمليات مجع البيانات ويف       تعميم املنظور اجلنساين    إسداء املشورة بشأن    

عدة تقنيـة ومنهجيـة         دمة إىل مؤسسات أخرى وتنسيق هذه العملية؛ وتقدمي مسا        الفنية املق 
ما يتعلق بتطبيق هنج املساواة بني اجلنسني يف عمليات مجع البيانات؛ واستعراض وتعـديل              في

مصنَّفة حبـسب نـوع     نظام معلومات إحصائية    وتدعيم  األساليب املعتمدة من أجل إنشاء      
استخدامه يف إعداد مؤشـرات وأدوات      بغية  ملية صنع القرار،    ، من شأنه أن ييّسر ع     اجلنس
  . الربامج القائمة على هنج اإلنصاف بني اجلنسنيوتقييم لرصد 
إطار اتفاق بـني    املنشأ يف    ((PARINFO)‘ بارينفو‘ويعرض نظام البيانات املتكامل       -١٤٦

، عن طريق )مم املتحدة اإلدارة العامة لإلحصاء والدراسات االستقصائية وتعداد السكان، واأل       
التفاعل مع املستخِدم، مؤشرات اجتماعية واقتصادية مبنية على أساس سجالت إدارية           وصلة  

ويقدم النظـام   . وتقديرات لتعداد السكان ودراسات استقصائية دميغرافية عن األسر املعيشية        
ـ    مصّنفة  بيانية وجداول يسهل نقلها ويوفر معلومات       ورسوماً  خرائط   نس حبسب نـوع اجل

  .  اإلثنية، ومستوى الفقر، واجلماعات)ريفية/حضرية(، واملناطق )امرأة/رجل(
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  اجلزء الثالث من االتفاقية  - جيم  

 اخلطة الوطنية   ، مت تعديل وتكييف   ٢٠٠٦يوليه  /أبريل إىل متوز  / يف الفترة من نيسان     -١٤٧
 ٥ الوطين رقم    ما يتعلق باهلدف  سيما في  ، وال ٢٠١٥-٢٠٠٣للفترة  للتعليم من أجل اجلميع     

الفوارق بني التعليم املدرسي األساسي والتعليم املتوسط، مع ضمان حتقيق اإلنصاف تقليص  ("
بني اجلنسني يف خدمات التعليم من حيث إمكانية احلصول عليها وكفاءهتا ونوعيتها، وإيالء             

ـ            شون يف  األولوية لألطفال الذين يواجهون معوقات استثنائية ويقيمون يف مناطق ريفية ويعي
     تنفيـذ سياسـات    : " فيهـا، وهـي    ١-٥، من أجل إدماج االستراتيجية رقم       )"حالة فقر 
وتعكف احلكومة حالياً   ". اقتصادية وتعليمية وصحية حتد من التمييز بني اجلنسني        -اجتماعية  

اليت أُعدت يف إطار عمليـة      وهي اخلطة   ،  ٢٠٢٤على دراسة اخلطة الوطنية للتعليم حىت عام        
اخلطـة مبـدأ    هذه   وتشمل   .مؤسسات الدولة واجملتمع املدين   أمام  ب املشاركة فيها    فُتح با 

  .املساواة بني الرجل واملرأة
تكافؤ فرص التعليم للمرأة بدعم هيكلي مـن وزارة التعلـيم           حتقيق  وحيظى برنامج     -١٤٨

 جوهري يف   وقد أُحرز تقدم  . والثقافة ويؤثر يف مجيع الربامج واملناهج الدراسية لنظام التعليم        
معلم،  ١ ٤٠٠ هذا السياق عن طريق املعهد العايل للتدريب، الذي وفر التدريب ألكثر من           

بتعميم املنظور اجلنساين يف مناهج اإلعداد األويل للمعلّمني لـدى          تتعلق  وقُدمت مقترحات   
  .قترحات من أجل املوافقة عليهاوجيري حالياً حتليل هذه امل. املعهد العايل للتعليم

، فمنـذ   إمكانية احلصول على املوارد االقتصادية وفرص العمل      فيما خيص إتاحة    أما    -١٤٩
رئاسة اجلمهورية على تنفيـذ برنـامج       لديوان   تدأب أمانة شؤون املرأة التابعة       ٢٠٠٩عام  

ومركـز  ‘ ميكروسـول ‘مؤسسة  ، بالتعاون مع    "القروض الفردية واجلماعية من أجل املرأة     "
من املشروع،  استفادت  وقد   ).CAMSAT(ل حتقيق الصحة للجميع     من أج املساعدة املتبادلة   
      امـرأة يف    ٨٩٣ امرأة يف منطقة بانيـادو سـور، يف أسـونثيون، و           ١٥٨يف عامه األول،    

إدارة الرعاية واملساعدة االجتماعيـة     العمل مع   وُتكّمل هذه األنشطة خطط     . مقاطعة ثينترال 
  .ومشاريع أخرى

حتليـل مـشاركة املـرأة يف    "اورات موضوعها الوثيقة املعنونة  وجيري حالياً عقد مش     -١٥٠
يف إطار اتفاق بني اإلدارة العامة لإلحصاء والدراسـات االستقـصائية           " (االقتصاد الباراغوي 

مع جهات التنسيق املؤسسية التابعة للدولة، ومنظمات اجملتمع        ) وتعداد السكان، والبنك الدويل   
واهلدف العام املتوخى من هذه الوثيقة هو حتليل خـصائص          . املدين، ووكاالت التعاون الدويل   

سيما النساء الاليت يعشن يف حالة فقر، يف فترة         مشاركة النساء يف سوق العمل، وال     وُمحّددات  
 إىل متكني املـرأة اقتـصادياً     هتدف  متتد إىل عشر سنوات على األقل، والتوصية باعتماد تدابري          

  . إىل سوق العمل وتعزز إدماجها يف اجملتمعنضمامها اتضمن هلا اإلنصاف يف إمكانية و
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املرأة يف إطار الـسوق املـشتركة       املعين بشؤون   ومنذ انعقاد االجتماع املتخصص       -١٥١
لبلدان املخروط اجلنويب، ُعقدت اجتماعات أفرقة مواضـيعية بـشأن النـساء املهـاجرات           

ذه االجتماعات اهتمامها على    وتركز ه . السجينات، واالجتار باألشخاص، والعنف ضد املرأة     
الوقاية من األمراض وبدائل توليد     يف جمال   النساء احملرومات من احلرية، الاليت تلقني دورات        

املُـسّمى  يف سجن النساء    " زنزانة عقابية "، اكُتشف وجود    ٢٠٠٩ويف أواخر عام    . الدخل
وتوجَّـه  . ون املـرأة  من أمانة شؤ  بطلب  يف عاصمة البلد، وُهدمت الزنزانة      " الصاحلالراعي  "

خدمات الـصحة   لعدم توفر   اجلهود حالياً حنو إنشاء عيادة طبية تشمل طب األسنان، نظراً           
  .عليم األساسية بصفة خاصةوالت

  اجلزء الرابع من االتفاقية  - دال  
أمانة شؤون املرأة التابعة    أولت   من االتفاقية،    ١٦ و ١٥فيما يتصل بتطبيق املادتني     و  -١٥٢

ة اجلمهورية األولوية لنشر املعرفة باحلقوق املنصوص عليها يف الدستور الـوطين            رئاسلديوان  
ية، حسب مقتضى   والنظام القانوين حىت يتسىن االحتجاج هبا أمام املؤسسات العامة والقضائ         

وقد ساهم يف بلوغ هذا اهلدف إنشاء اجملتمع الرقمي، واستحداث صفحة شبكية يف              . احلال
التدريب املقدم إىل املـرأة    كان  وقد  . د ذات صلة وطباعتها وتوزيعها    هذا الشأن، وإعداد موا   

أداةً مفيدة يف زيادة الوعي وإىل املؤسسات املرجعية يف العاصمة ويف املناطق الداخلية من البلد           
  .املساواة بني املرأة والرجل يف اجملتمع ويف مؤسسات دولة باراغوايبأمهية 
ع حاالت تتعلق حبقوق األسرة، وتقدم املساعدة القانونية        وتتعامل دائرة دعم املرأة م      -١٥٣

وقد وافقت احملكمة العليا على رصد ميزانيـة حمـددة إلجـراء            . والنفسية والدعم املؤسسي  
  . اختبارات احلمض النووي اليت تطلبها نساء حمدودات املوارد

        


