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  مقدمة    
تلقَّت دولة باراغواي قائمة األسئلة اليت أعدهتا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد       -١

مانة شـؤون   وقد باشرت أ  .  عن طريق وزارة العالقات اخلارجية     (CEDAW/C/PRY/Q/6)املرأة  
اهليئة املكلَّفة بتعزيز السياسات اجلنسانية العامة واملنسِّقة       رئاسة اجلمهورية، بوصفها    املرأة التابعة ل  

لعملية صياغة التقرير الدوري السادس املتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز              
ضد املرأة، الرد على قائمة األسئلة هبدف مواصلة تبادل معلومـات مـع اللجنـة ُتـسهم يف                  

اي على حنو بّناء من أجل حتسني فهم االتفاقية وتنفيذها تنفيـذاً      استعراض وضع املرأة يف باراغو    
.  حتقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملـرأة        يف تاماً، فتضطّلع باراغواي بذلك مبسؤوليتها كدولة     

وقد باشرت أمانة شؤون املرأة الرد على قائمة األسئلة باالشتراك مع إدارة حقـوق اإلنـسان                
اللجنة املشتركة بني املؤسسات    جية وممثلي اهليئات العامة اليت تتألَّف منها        بوزارة العالقات اخلار  

  . املعنية مبتابعة تنفيذ االتفاقية
  :واملؤسسات املشاركة يف صياغة الردود هي  -٢

وزارة العالقات اخلارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة      : من السلطة التنفيذية    )أ(  
، ووزارة العدل والعمل،    ةاالجتماعيوالرعاية  ة الصحة العامة    الزراعة والثروة احليوانية، ووزار   

   ، وأمانة اخلدمة املدنية؛أمانة شؤون الطفولة واملراهقةووزارة التعليم والثقافة، و
  أمانة الشؤون اجلنسانية مبحكمة العدل العليا؛: من السلطة القضائية  )ب(  
  نسانية والتنمية االجتماعية جلنة اإلنصاف واملسائل اجل: من السلطة التشريعية  )ج(  

  ؛مبجلس الشيوخ
املعهـد الـوطين     و معهد التنمية الريفية وتنمية األراضـي،     : كيانات أخرى   )د(  

  .احملكمة العليا للعدالة االنتخابية، وصندوق االئتمان الزراعي للتأهيل، وللشعوب األصلية

  معلومات عامة    

   من قائمة املسائل١الرد على الفقرة     
، بدعوٍة مـن    اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية مبتابعة تنفيذ االتفاقية       معت  اجت  -٣

  . أمانة شؤون املرأة، أربع مرات هبدف صياغة التقرير الدوري السادس جلمهورية باراغواي
وشارك يف صياغة التقرير ممثِّلون ُمعيَّنون من جانب مؤسسات سـلطات الدولـة               -٤

 يف كل مـن جملـس الـشيوخ         جلنة اإلنصاف واملسائل اجلنسانية    :الثالث على النحو التايل   
النواب، وحمكمة العدل العليا، ومكتب أمني املظامل، والنيابة العامة، واحملكمة العليـا             وجملس
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وزارة األشغال العامة واالتصاالت،    : للعدالة االنتخابية، وشارك من السلطة التنفيذية كل من       
معهد التنميـة الريفيـة وتنميـة       ، ووزارة املالية، و   االجتماعيةالرعاية  ووزارة الصحة العامة و   

اإلدارة العامة   و مانة الوطنية لشؤون الطفولة واملراهقة،    واألاألراضي، واألمانة الفنية للتخطيط،     
، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العدل      لإلحصاء والدراسات االستقصائية وتعداد السكان    

اخلارجية، واملعهد الوطين للشعوب األصـلية، واهليئـة الوطنيـة          والعمل، ووزارة العالقات    
وهبذا، . لإلسكان، وأمانة العمل االجتماعي، ووزارة التعليم والثقافة، ووكيل وزارة الشباب         

تطبيق االتفاقية انطالقاً مـن دور      يف   مؤسسة، اضطلعت مبسؤوليتها     ٢٠شاركت أكثر من    
  . ريف هبا وتنفيذهاالدولة، واقترحت مبادرات ُتسهم يف التع

وقد اعُتمدت يف صياغة التقرير منهجية وصفية تعـرض لالتفاقيـة ولربوتوكوهلـا               -٥
االختياري وللمالحظات الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة يف               

، وذات ديناميكية جتميعية تتناول مواد االتفاقية يف جمموعات من أجل فهمهـا             ٢٠٠٥ عام
وعقدت األفرقة املعنية بصياغة التقرير مزيـداً مـن         . ة الردود على األسئلة املتصلة هبا     وصياغ

 يف وزارة   ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ٧اجلمهـور يف    على   التقرير   رضوُع. اجتماعات العمل 
  .عتباراً من ذلك الشهر يف الصفحة الشبكية للوزارةشر اُنالعالقات اخلارجية و

تركت فيها مؤسسات اجملتمع املدين مـع مؤسـسات         وكانت جماالت العمل اليت اش      -٦
 ،-  يف إطار العملية املؤقتة لصياغة التقرير اليت ُتجريها الدولة         - ٢٠٠٩يف عام   : الدولة كالتايل 

ففي هـذه   . أكتوبر يف مدينة سان بريناردو    /ُعقد اللقاء الرابع ملناصرة املرأة يف تشرين األول       
ا أحرزته الدولة من مظاهر تقدم بشأن تنفيذ االتفاقية          مل وزيرة شؤون املرأة  املناسبة، عرضت   

اتفاقيـة  مسار  ‘وما تواجهه من حتديات يف هذا الصدد وما اختذته من إجراءات دعماً حلملة              
ديسمرب من العـام نفـسه،      /ويف تشرين األول  . ‘القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

االتفاقية، ُعقدت جلسة حوار بـشأن تنفيـذ       عاماً على التوقيع على      ٣٠ومبناسبة مرور حنو    
تعزيز تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال       ‘االتفاقية يف باراغواي وُعرضت نتائج مشروع       
، ُعرضت  ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول  . ‘التمييز ضد املرأة والتدريب االستراتيجي عليه     

 مبـسَّطة والغوارانية، بطريقتني، إحـدامها     املواد اإلعالمية املتعلقة بنشر االتفاقية، باإلسبانية       
واألخرى فنية املستوى تستهدف موظفي اخلدمة املدنية، كما ُعرض التقرير الدوري السادس            

   .جلمهورية باراغواي بصيغته احملرَّرة ونسخته املطبوعة
 من التقرير علـى مؤسـسات       ةاملطبوعالنسخة   ت، ُوزِّع ٢٠١١فرباير  /ويف شباط   -٧

فيها املؤسسات املشاركة يف اللجنة املذكورة أعاله، وعلى املنظمـات النـسائية            الدولة، مبا   
 ويف صياغة التقرير     التقرير واملناِصرة للمرأة ومنظمات حقوق اإلنسان هبدف اإلسهام يف نشر        

  . املوازي الذي تتوىل صياغته املنظمات غري احلكومية
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 املشتركة مع اللجنـة املعنيـة       ومن املقّرر تنفيذ أنشطة أخرى يف إطار خطة العمل          -٨
تكرار الـدورات   ) أ: ( على النحو التايل   هليئة إتايبو الوطنية الثنائية   باإلنصاف اجلنساين التابعة    
، اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية مبتابعة تنفيـذ االتفاقيـة         التدريبية املقدمة إىل أعضاء     

 مؤسسات الدولة واجملتمع املدين     عقد جلسة حوار بني   ) ب(ضوء انضمام أعضاء جدد؛ و     يف
وطباعة ) ج(عن التقرير الدوري الوطين السادس والتقرير املوازي املقدَّم من اجملتمع املدين؛ و           

  .مواد إعالمية عن االتفاقية والربوتوكول االختياري والتقرير الدوري السادس
 املعاهدات الدولية؛ إذ    وليس لدى دولة باراغواي آلية العتماد التقارير املتعلقة بتنفيذ          -٩
وقد قُدم التقريـر    . مؤسسات سلطات الدولة الثالث   مد هذه التقارير مبشاركة ممثلني عن       ُتعت

الدوري السادس إىل رئيس اجمللس الوطين وإىل جلنيت املسائل اجلنسانية مبجلـسي النـواب              
  . والشيوخ على حد سواء

   من قائمة املسائل٢الرد على الفقرة     
 وكـان اهلـدف الرئيـسي    ٢٠٠٥اللجنة املشتركة بني املؤسسات يف عام أُنشئت    -١٠

الجتماعاهتا األوىل التعريف باالتفاقية وبربوتوكوهلا االختياري، وكذلك بالتوصيات العامـة          
  .واملالحظات اخلتامية للجنة

وهبدف إدماج إجراءات هلا األولوية يف اخلطط التنفيذية للمؤسسات املـشاركة يف              -١١
.  إدارة كـلٍّ مـن املؤسـسات املـشاركة         تسترشد هبا  أُعدت خطة تنفيذية شاملة      اللجنة،

هذا الشأن نظراً ألن اخلطة مل ُتعتمد قط يف يتضّمن التقرير الدوري السادس إشارةً أخرى     وال
مل تتابعها اللجنة، بيد أنه ميكن استنتاج فائـدهتا      من جانب السلطات العليا للمؤسسات كما     

 املتَّفق عليه يف هذه اللجنة املشتركة       -  للمؤسسات، إذا ما قورن مضموهنا     على املستوى الفين  
وكأمثلة .  مع اإلجراءات اليت واصلت تنفيذها كلُّ من املؤسسات املشاركة         - بني املؤسسات 

دعم إدخال تعديالت على اللوائح القائمة،      : رئيسية على هذه اإلجراءات، جيدر ذكر ما يلي       
ضد املرأة، وإدراج التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية         العنف  وتنظيم محالت ملكافحة    

الفرص واملساواة يف املعاملة    املتعلقة بتكافؤ    االتفاقية    يف جدول أعمال الدولة وهي     ١٥٦رقم  
وليات العائلية، وتعزيز مراكز األطفال يف القطاع       ؤ املس والعمال ذو : بني العاملني من اجلنسني   

يع مؤشرات مشاركة املرأة يف جمال احلياة العامة، وترمجة االتفاقيـة إىل            اص، وإعادة جتم  اخل
، واسـتحداث   على تشغيلها والتعاون  النساء  من  دور إيواء للضحايا    اللغة الغوارانية، وإنشاء    

  . تستهدف املوظفني العمومينييةبرامج تدريب
ـ  ٢٠٠٨ويف ضوء تنصيب سلطات جديدة عقب تغيري احلكومة يف عام             -١٢ ُتعيض ، اس

عن معظم ممثلي اللجان مبمثلني ُجدد، ومن ثَّم، اسُتهلَّت من جديد العمليات املتعلقة بعرض              
االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري ومالحظات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة،            

  . متواكبةً مع عملية صياغة التقرير الدوري السادس
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اللجنة املشتركة بني املؤسسات، وهي أمانـة شـؤون   وعكفت اجلهة املنسقة لعمل      -١٣
ومن املهم، يف هذا السياق، ذكر أن مجهوريـة         . املرأة، على صياغة التقرير الدوري السادس     

باراغواي قد برهنت على ما تبذله من جهود يف سبيل الوفاء بالتزامهـا تقـدمي تقـارير إىل        
  .آلية االستعراض الدوري الشاملمنظومة األمم املتحدة متصلة باملعاهدات الدولية وب

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    

   من قائمة املسائل٣الرد على الفقرة     
وضـع   جيـري    ٢٠٠٧أنه منذ أواخر عـام      إىل   من التقرير    ٤١الفقرة  تشري    - ١٤

 وتعرض الفقرة   ،صياغة مشروع قانون شامل ملكافحة العنف ضد املرأة       إجراءات هتدف إىل    
هداف املتمثلة يف إنشاء أفرقة عمل، وإجراء مناقشات بشأن هذه اإلشكالية، ومجع            األنفسها  

  .اقتراحات احلركات واجلهات املؤسسية
 املاضي، ُوقّع على اتفاق مشترك بني الـسلطات         ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ويف    -١٥

 أشـكال العنـف ضـد       ُيشكّل حدثاً تارخيياً يف ما يتعلق بالتزام دولة باراغواي باستئصال مجيع          
اتفاقيـة  ونّصت الوثيقة على تشكيل فريق لصياغة املشروع األويل لقانون شامل يف إطـار             .املرأة

ومـن  . )اتفاقية بيليم دو بـارا    (األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله          البلدان
ولية هتدف إىل التوعية بشأن     املقرَّر، كأول نشاط ُيباشر يف هذه العملية، عقد حلقة دراسية د          

  . ضرورة وجود قانون شامل هبذا الشأن
 ١٦الفقرة  املشار إليها يف    ،  صياغة قانون وطين بشأن تكافؤ الفرص      عملية   وال تزال   -١٦

  . ، تراوح مكاهنااالستراتيجية ألمانة شؤون املرأةاحملاور من التقرير بوصفها أحد 

   من قائمة املسائل٤الرد على الفقرة     
بيـد أنـه،    . ١٣٧ و ١٣٦مشلت املقترحات املقدمة من أمانة شؤون املرأة املادتني           -١٧

، ١١٦٠/٢٠٠٧ املعدِّل للعديد من أحكام القانون اجلنائي رقم         ٣٤٤٠مبوجب القانون رقم    
 إمكانية إسقاط العقوبة    ٢ كما هي وُيضاف إليها يف الفقرة الفرعية         ١٣٧تظل صياغة املادة    
وال يتـواءم أيٌّ مـن      . ١٣٦ومل ُتعدَّل املادة    . ن الثامنة عشرة من العمر    إذا كان الفاعل دو   

  . احلكمني مع ما تنص عليه االتفاقية وال مع ما توصي به اللجنة
، ذكرنـا   ٣٤٤٠ يتعلق بإصدار القانون رقـم       يف ما ومن بني مظاهر التقدم املهمة        -١٨

البدين كأحد مظاهر العنـف     اليت تشمل األذى     ٢٢٩ العنف األسري مبوجب املادة      مكونات
ومن مظاهر التقدم كذلك يف     . وعقوبة احلرمان من احلرية مدةً تصل إىل عامني أو دفع غرامة          

مفهـوم  حتديد  أحداث تقع يف اخلارج، و    إعمال مفهوم االجتار باألشخاص يف      هذا السياق،   
   .االجتار باألشخاص ألغراض االستغالل الشخصي واالستغالل يف العمل



CEDAW/C/PRY/Q/6/Add.1 

GE.11-43502 6 

   الوطنية املعنية باملسائل اجلنسانيةاآللية    

   من قائمة املسائل٥الرد على الفقرة     
  باللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية مبتابعة تنفيذ االتفاقية        ٤تتعلق الفقرة   : توضيح  -١٩
 أولويات اإلدارة اليت حددهتا اإلدارة احلالية لآللية الوطنية         ١٦وتعرض الفقرة   . هبذا السؤال  ال

ن املرأة يف ضوء مواطن الضعف اليت تعتري عملية تنفيذ اخلطة الوطنية السابقة لتكـافؤ             لشؤو
الفرص بني الرجل واملرأة ومظاهر التقدم املُحَرز فيها، وال تشري أيٌّ من الفقرتني إىل تعزيـز                

تُبـدي   أن املؤسسات العامة     ١٢٦ من الفقرة    ٧وتذكر الفقرة الفرعية    . السياسات اجلنسانية 
حاً سياسياً على إدماج املنظور اجلنساين يف خططها وبراجمها وأن التحديات القائمة تظهر             انفتا

  .يف ما ُينفذ من برامج وميزانيات وُيبذل من جهود تنسيق على أعلى مستويات الدولة
وألمانة شؤون املرأة حالياً، بوصفها آلية وطنية معنية باملسائل اجلنـسانية، أهليـة               -٢٠

لف الوزارات مبشاركتها يف اجمللس االجتماعي وإقامة عالقات ثنائيـة مـع            التنسيق مع خمت  
وقد جنح البلد يف إدماج املنظور اجلنساين كمحورٍ عام يف السياسة           . وزارات السلطة التنفيذية  

  . الوطنية للتنمية االجتماعية وهدٍف حمدد من أجل مكافحة العنف املرتيل
.  كانت ميزانية املؤسـسة قـد ُخفِّـضت        ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣ويف الفترة ما بني عامي        -٢١

وتتأّتى زيادة امليزانية نتيجة حتسني الـَنهج  .  تشهد امليزانية زيادةً مطّردة    ٢٠٠٩من عام    واعتباراً
 يف عمل جلنة شؤون امليزانية باجمللس الوطين، وتقدمي تقارير وخطط عمل، وتلقّي أمـوال               املتَّبع

، سُتدّعم دور اإليواء    ٢٠١١ومبيزانية عام   . امج املؤسسية متأتية من التعاون اخلارجي دعماً للرب     
املخصصة حلماية النساء ضحايا العنف املرتيل واالجتار باألشخاص، وسُتواَصل عمليات التعزيز           
املؤسسي، وسُتنشأ مخسة مكاتب إقليمية ألمانة شؤون املرأة يف مخـس مقاطعـات يف البلـد                

  .يف مقاطعات الداخل) الجتار باألشخاص على التوايللضحايا العنف املرتيل، وا(إيواء  ودارا
وتعمل أمانة شؤون املـرأة يف ظـل اإلدارة احلاليـة بقـانون اخلدمـة املدنيـة                   -٢٢
 يف ما يتعلق مبستوى ثبات املوظفني وتنقلهم وحبقوق املوظفني العموميني           ١٦٢٦/٢٠٠٠ رقم

ب، أما عـن التأهيـل املهـين        ويتفق عدد املوظفني واملوظفات مع العدد املطلو      . وواجباهتم
وُتصدر اإلدارة احلالية توجيهات بـإجراء      . للموظفني، فقد ُحدِّدت خطط عمل هبذا الشأن      

عمليات ختطيط استراتيجي داخلي وبتنسيق األعمال على املستوى الـداخلي للمؤسـسات            
  . وعلى املستوى املشترك يف ما بينها على حد سواء، وتستثمر موارد فيهما

   التابعة لديوان رئاسة اجلمهوريةنية أمانة شؤون املرأةتطور ميزا

  اجملموع بالغواراين  التربعات/املشاريع  امليزانية املؤسسية  السنة
دوالرات اجملموع ب

  الواليات املتحدة
٧١٥ ٩١٤ ٠١٨ ٥٧٧ ٥٧٣ ٤ ٨٠٠ ٢٥٥ ٤٩ ٢١٨ ٣٢١ ٥٤٥ ٤ ٢٠٠٨ 

٢٢٢ ٠٢٦ ١ ٩٧٤ ١٠٧ ١٣١ ٥ ٤٠٠ ٨٤٠ ٥٠٢ ٥٧٤ ٢٦٧ ٦٢٨ ٤ ٢٠٠٩ 

٤٧٢ ٠٩٢ ١ ٤٤٢ ٣٥٨ ٤٦٢ ٥ ٨٠٠ ٣٦٣ ٣٩١ ٦٤٢ ٩٩٤ ٠٧٠ ٥ ٢٠١٠ 

٧٢٣ ٦١٢ ٣ ٥١٧ ٦١٣ ٠٦٣ ١٨ ٠٦٠ ٧٢١ ٣٢٠ ١٢ ٤٥٧ ٨٩٢ ٧٤٢ ٥ ٢٠١١ 
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، تنامت بصورة كـبرية يف      ٢٠٠٨ سنةميكن مالحظة زيادة تدرجيية يف امليزانية منذ          -٢٣
الت التعاون األجنبيـة،    ويرجع ذلك إىل كثرة الدعم الذي تلقّاه البلد من وكا         . ٢٠١١ سنة

  :من أجل استحداث برامج ترمي إىل حتقيق النتائج التالية
إدماج املنظور اجلنساين يف السياسات واملمارسات املؤسسية بالوزارات اليت           )أ(  

  حتظى باألولوية؛
املتعلقة مبنع ممارسة العنف القائم على أساس       العامة  خلدمات  اوتوسيع نطاق     )ب(  

ار بالنساء واألطفال وبرعاية ضحايامها يف منطقة العاصمة واملقاطعات اليت          نوع اجلنس واالجت  
  ة دور إيواء للنساء املعرضات خلطر العنف؛ئهلا األولوية، ويشمل ذلك هتي

سياسات املساواة بـني  فعلية لمركزية   الوتعزيز املؤسسات من أجل حتقيق        )ج(  
  اجلنسني على مستوى املقاطعات واملستوى احمللي؛

مركزيـة    ال وحتقيق احلْوكمة الدميقراطية واالتساق االجتماعي، وضـمان        )د(  
  .إدارة أمانة شؤون املرأة بإنشاء مكاتب إقليمية هلا ومراكز رعاية يف أربع مقاطعات

  نشر االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري    

   من قائمة املسائل٦الرد على الفقرة     
داد الترمجة الرمسية لالتفاقية إىل اللغة الغوارانية بطلبٍ        تولت وزارة التعليم والثقافة إع      -٢٤

وطُبعت مواد عن االتفاقية وبروتوكوهلـا االختيـاري بالغوارانيـة          . من أمانة شؤون املرأة   
وُيوزَّع جمموع املواد املطبوعة على اآلليات املعنية باملسائل اجلنسانية يف احلكومة           . واإلسبانية

  .املركزية ويف داخل البلد
وُوزِّعت هذه املواد على املؤسسات النظرية ألمانة شؤون املرأة يف وزارات الـسلطة            -٢٥

وستوزَّع . التنفيذية واجلهات املعنية باملسائل اجلنسانية يف حمكمة العدل العليا واجمللس الوطين          
  .على أمانات شؤون املرأة يف حمافظات البلد وبلدياته

يقة برايل، الذي تولته وزارة التعليم أيضاً، وتوجـد          إعداد االتفاقية بطر   اكتملوقد    -٢٦
وتعمل وزارة التعليم والثقافة حاليـاً      . رئاسة اجلمهورية لالنسخ يف أمانة شؤون املرأة التابعة       

على طباعة نسخ متعددة من االتفاقية بطريقة برايل يف مطبعتها وستوزَّع هذه النسخ علـى               
يمية اليت ترعى هذه اإلعاقة وعن طريق مجعيـات         مستخدمي هذه الطريقة يف املؤسسات التعل     

  .النظر يف باراغوايضعاف املكفوفني و
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  تدابري خاصة ذات طابع مؤقت    

   من قائمة املسائل٦الرد على الفقرة     
ما يتعلق بتنفيذ إعالن     تزال قائمة يف    ال  الرئيسية اليت  املشاكل ١٢٦ُتذكَر يف الفقرة      -٢٧

 ويشري هذا الـسؤال إىل الفقـرة        لة مباشرةً بتنفيذ االتفاقية،   ومنهاج عمل بيجني وتلك املتص    
  .١٠الفرعية 

، عّززت دولة باراغواي تدابري خاصة ذات طـابع   ٢٥ويف ضوء التوصية العامة رقم        -٢٨
إىل التعجيل مبشاركة املرأة يف املناصب العامة اليت ُتشغل باالنتخاب والتعجيـل             مؤقت ترمي 

وكانت هذه التدابري قد أُقرَّت يف تشريعي قانون االنتخابات      . راضيأيضاً بإمكانية حيازهتا لأل   
  . والنظام األساسي الزراعي على التوايل

 يف املائـة،    ٢٠وتبلغ حصة املشاركة النسائية احملددة يف قانون االنتخابات نـسبة             -٢٩
 ، وبـسبب نظـام    ما يترتب على ذلك يف مستوى التمثيـل       حيدد    ال وبالنظر إىل أن القانون   

وقد . القوائم، تظل نسبة متثيل املرأة يف احلياة العامة دون العشرين يف املائة املقّررة كحد أدىن              
أو بـاملرأة،   /قررت األحزاب السياسية من جانبها إنشاء جهات معنية باملسائل اجلنـسانية و           

احملكمة وعمالً من حمكمة العدل العليا باالتفاقات املربمة مع أمانة شؤون املرأة، فقد أنشأت              
الوحدة املعنية باملسائل اجلنسانية وأمرت بتجزئة البيانات املتعلقة باالنتخابات حبسب نـوع            

ونظمت أمانة شؤون املرأة حوارات سياسية مع نساء منتميات إىل أحزاب سياسية يف . اجلنس
العاصمة ويف مدن أخرى داخل البالد، تناولت خربات النساء الاليت تقلّدن مناصب ُتـشغل              

االنتخاب، والصعوبات اليت حتول دون إمكانية وصول املرأة إىل هذه اجملاالت وبقائها فيها،             ب
تـزال    ال وحصة متثيل املرأة، وصعوبات أخرى مثل متويل احلمالت والقوالب النمطية الـيت           

  . قائمة حىت اآلن يف ما يتعلق بنشاط املرأة السياسي
لآلثار ة حصة املشاركة النسائية وإدماج تدابري       ويف أعوام سابقة، ُبذلت حماولتان لزياد       -٣٠

وميثّـل الرجـال    . مستوى التمثيل يف مقترحات تعديل قانون االنتخابات      يف  املترتبة على ذلك    
املقترحات املقدمة خالفاً يف املواقف يف مـا بـني          وأثارت  األغلبية يف جملسي الربملان كليهما،      

ملان، وعلى الرغم من أن احملاولة الثانية قـد بـاءت   النساء من خمتلف األطياف السياسية يف الرب      
ويعكس استعراض الـدوافع أن     .  ضئيل جداً  ومعارضيهاُمحفّزيها   بالفشل، إال أن اخلالف بني    

تزال حىت اآلن حتدُّ من فـرص النـساء يف         ال القوالب النمطية القائمة على التحيز لنوع اجلنس      
  .شغل مناصب السلطة

، قدم النائب الوطين السيد بيكتور بوغادو مشروعاً        ٢٠١١ام  مارس من ع  /ويف آذار   -٣١
بالنـسبة   املتعلقة   ٨٣٤/٩٦ من القانون رقم     ٣٢من املادة   ) ص(أولياً لتعديل الفقرة الفرعية     

  . شاركة املرأة يف املناصب اليت ُتشغل باالنتخاباملئوية مل
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ـ  ما يتعلق ومن التدابري األخرى اخلاصة، يف هذا السياق،          -٣٢ حيـازة  يف  ضيل النـساء     بتف
يرجـع  النص القانوين   وعلى الرغم من أن تاريخ هذا       . النظام األساسي الزراعي  عمالً ب األراضي،  

، إال أنه مل يكن معروفاً على نطاق واسع يف األعوام السابقة ومل يركّز عليه املعهد                ٢٠٠٢إىل عام   
حـسب نـوع    مصنفة  نذاك بيانات   الوطين للتنمية الزراعية وتنمية األراضي، الذي مل تكن لديه آ         

ويف ظل اإلدارة احلالية للمعهد، اسُتحدثت، يف إطار النظام األساسي الزراعي واالتفـاق             . اجلنس
املُربم مع أمانة شؤون املرأة، تدابري رامية إىل تشكيل جلان من ملتمسي حيازة األراضـي تتـرأس                 

 جلنـة،   ٢٥٠ما جمموعه    ٢٠١٠يف عام   أُنشئ  وهبذا،  .  يف املائة منها على األقل     ٣٠نسبة  النساء  
النـساء   أسرة، مثّلـت   ٤ ٢٣٧ وأبرمت عقود شراء أراض ملا جمموعه      منها،   ٧٥النساء  ترأّست  

 صكاً مللكية األراضي، شـكّلت  ٩٥٠ يف املائة منها، ويف إطار اإلصالح الزراعي، ُمنح         ٣٥نسبة  
  .  حالياً حبسب نوع اجلنسفةمصنوالبيانات .  يف املائة من احلاصلني عليها٣٨النساء نسبة 

 زال  ما  يف كلتا االستراتيجيتني عن مظاهر تقدم، وإن كان        باراغوايوتكشف دولة     -٣٣
   . أجل حتقيق املساواة الفعلية مع الرجليتعني عليها القيام بالكثري من

  القوالب النمطية    

   من قائمة املسائل٨د على الفقرة الر    
أولوية، ُتجري عن طريقه عمليات    ذي  ول أعمال تشريعي     أمانة شؤون املرأة جد    وضعت  -٣٤

  .  وتدعيمها من منظور جنساينملشاريع األولية للقوانني املقدمة إىل اجمللس الوطينامتابعة وتنقيح 
  :ونرتب الردود على هذا السؤال بالرجوع إىل فقرات التقرير املذكور على النحو التايل  -٣٥

  ٣١الفقرة     
ون املرأة رئيس اجمللس الوطين على استئناف عملية إصدار قـانون           حثَّت وزيرة شؤ    -٣٦

 أشكال التمييز لتشجيع دولة باراغواي على االمتثال لالتفاقية والوفاء جبميـع            مجيعمناهضة  
  .التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان

ية تنفيذ خطـة    ويف ما يتعلق بالسلطة التنفيذية، تتوىل أمانة اخلدمة املدنية تنسيق عمل            -٣٧
املساواة وعدم التمييز يف قطاع اخلدمة املدنية يف باراغواي، وتـستند اخلطـة إىل املبـادئ                

وقد وقَّعت أمانة اخلدمة    . الدستورية ومضامني املعاهدات الدولية اليت صدَّقت عليها باراغواي       
 واسُتلهِم إنشاء   . املذكورة يف التقرير    أشكال التمييز  مجيعشبكة مناهضة   املدنية على اتفاق مع     

اإلدارة املعنية باملساواة وعدم التمييز داخل هذه األمانة التابعة للدولة من العمل مـع هـذه                
وتؤكد خطة املساواة وعدم التمييز أن عدم اعتماد قانون مناهضة كـل أشـكال              . الشبكة

ولة من هـذه    إذ هتدف الد  . الوفاء بالتزاماهتا للتخلُّف عن    لدولة باراغواي    ذريعةالتمييز ليس   
   .ذاهتا، بتعزيز املساواة وضمان عدم التمييزإصالح اخلطة إىل 
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  ٤٠الفقرة     
بذلت أمانة شؤون املرأة جهوداً كي تكون طرفاً يف عملية تنقـيح وتعـديل              بينما    -٣٨

 يتعلق بتوصيف األفعال    يف ما  بعض التقدم    القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية، أُحرز     
رتكبة ضد االستقالل اجلنسي لألشخاص واملتعلقة مبمارسة العنف املرتيل واالجتـار           اجلرمية امل 

وهبدف إدراج تشريعات شاملة بشأن رعاية ضحايا العنف القائم على أسـاس            . باألشخاص
 وُحركتنوع اجلنس يف اإلطار القانوين للبلد، فقد ُوقع على االتفاق املشترك بني السلطات              

 لقانون بشأن الرعاية الشاملة لضحايا العنف القائم على أسـاس           عملية إعداد مشروع أويل   
  .نوع اجلنس، املذكور يف أجزاء أخرى من التقرير

  ٩٣الفقرة     
صحة اجلنسية واإلجنابية وصحة األمهات يف فترة ما قبـل          يشكّل القانون املتعلق بال     -٣٩

انة شؤون املرأة، احملدَّد بأن      جزءاً من جدول األعمال التشريعي ألم      الوالدة وأثناءها وما بعدها   
  . واعتمادهواملضي به قدماًله األولوية، ضمن أمور أخرى، من أجل تنقيحه 

وتباشر أمانة شؤون املرأة أنشطة حتليل للسياسات واآلليات اجلنسانية، كما تباشر يف      -٤٠
عضاء اجمللس الوطين أنشطة هتدف إىل مكافحة العنف القائم على أساس نوع اجلنس وتدعو أ             

الربملان من اجلنسني إىل املشاركة يف هذه العمليات وأداء دور ريادي فيهـا يف كـثري مـن                  
 إال أن مستوى مشاركة أعضاء الربملان من اجلنسني يف هذا النوع مـن األنـشطة              . األحيان

  .  منخفضاً جداًزال ما
القضائية التابعة جمللس    حمكمة العدل العليا املعيار املتمثل يف وجوب إبقاء املدرسة           وأيَّدت  -٤١

بوصفها مادة دراسية إجبارية يف مستوى التأهيـل        " املسائل اجلنسانية "القضاة على املادة الدراسية     
 ٢٠٠٨ وقد اسُتحدثت هذه املادة يف عام     . ودافعت احملكمة عن هذا املعيار    ) املستوى األول (العام  

  .زالت قائمة حىت اآلن ما و- ٢٠٠٦لقة دراسية بشأن هذا املوضوع يف عام خلفاً حل -

  العنف ضد املرأة    

   من قائمة املسائل٩الرد على الفقرة     
، افُتتح مقر جديد لقسم عيادة الطـب الـشرعي          ٢٠٠٩ديسمرب  /يف كانون األول    -٤٢

ويهدف هذا اإلذن بافتتاح املقر اجلديد إىل تقدمي        . التابعة إلدارة الطب الشرعي بالنيابة العامة     
 جبودهتا وإنسانيتها إىل ضحايا اجلرائم املرتكبة ضد االسـتقالل اجلنـسي            خدمة أفضل متتاز  

لألشخاص بصفة خاصة، وتقدمي معاملة سرية ومتمايزة حبسب احلالة لتاليف تعرض الضحايا            
 مركز الطوارئ الطبية يباشر زال  ماويف ما يتعلق حباالت الطوارئ الطبية،. للعنف مرة أخرى

   .لطب الشرعي للدعمأعماله، بوصفه أحد مكاتب ا
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  " األشخاص املُدَّعى أهنم ضحايا االعتداء اجلنسي"بيانات قسم عيادة الطب الشرعي بشأن 
  العدد  ٢٠١٠ سنة

 ١٠٦ النساء البالغات
 ٢٠ الرجال البالغون

 ٧٥٢ األطفال من اإلناث
 ٢١ األطفال من الذكور

 ٨٩٩ اجملموع
  
  العدد  ٢٠١١عام  

 ٣٧ النساء البالغات
 ٦ رجال البالغونال

 ٢٠١ األطفال من اإلناث
 ١٤ األطفال من الذكور

 ٢٥٨ اجملموع
  ة العامةإدارة الطب الشرعي والعلوم الشرعية، قسم عيادة الطب الشرعي بالنياب: املصدر

  )٩١١نظام الشرطة الوطنية  (١٦٠٠إحصائيات املكاملات على الرقم 
  املكاملاتجمموع العام

٩  ٨٩٣ ٢٠٠٨ 
١٦  ٩٧٤ ٢٠٠٩ 
٢١٥٢٧  ٢٠١٠ 
 ٣  ٥٢٤ مارس/يناير إىل آذار/من كانون الثاين، ٢٠١١

 ٥١ ٩١٨ اجملموع
  ى مكاملات الطوارئ والتعامل معها للرد عل٩١١إدارة الدعم الفين، قسم االتصاالت ونظام : املصدر

 اإلحصائيات التالية منـذ     ٩١١وقد سّجل نظام الشرطة الوطنية ملكاملات الطوارئ          -٤٣
  :٢٠١١ حىت عام ٢٠٠٩ عام
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  ١اجلدول 
  ٢٠٠٩لعام ) ١٦٠٠القانون  (١٦٠٠إحصائية املكاملات على الرقم 

 اجملموع  الشهر
يناير/كانون الثاين  ١  ٢٠٥

فرباير/شباط  ١  ٣١٨
مارس/آذار  ١  ٣٧٢

أبريل/نيسان  ١  ٣٤٣
مايو/أيار  ١  ٣٦٢

يونيه/حزيران  ٩٨٠
يوليه/متوز  ٧٤٤
أغسطس/آب  ١  ٧٩٢
سبتمرب/أيلول  ١  ٤٥٧

أكتوبر/تشرين األول  ١  ٥٧٧
نوفمرب/تشرين الثاين  ١  ٧٥٦
ديسمرب/كانون األول  ٢  ٠٦٨

١٦ ٩٧٤ جملموعا  
  )٢٠١١لعام  (٩١١ ظام الشرطة الوطنيةن: املصدر

  ٢ اجلدول
 ٢٠١٠لعام ) ١٦٠٠القانون  (١٦٠٠إحصائية املكاملات على الرقم 

 اجملموع  الشهر
 ٢  ١٠٩ يناير/كانون الثاين

 ١  ٨٤٦ فرباير/شباط
 ١  ٨١٨ مارس/آذار

 ١  ٦٤٤ أبريل/نيسان
 ١  ٦٥٧ مايو/أيار

 ١  ٨٢٧ يونيه/حزيران
 ١  ٤٥٩ يوليه/متوز
 ١  ٥٢٧ أغسطس/آب
 ١  ٥٧٧ سبتمرب/أيلول

 ١  ٨٩٤ أكتوبر/تشرين األول
 ١  ٨٠٥ نوفمرب/تشرين الثاين
 ٢  ٣٦٤ ديسمرب/كانون األول

 ٢١ ٥٢٧ جملموعا
  )٢٠١١لعام  (٩١١ ام الشرطة الوطنيةظن: املصدر
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  ٣ اجلدول
  ٢٠١١لعام ) ١٦٠٠القانون  (١٦٠٠إحصائية املكاملات على الرقم 

 اجملموع الشهر
 ٢ ١٤٠ يناير/كانون الثاين

 *٢٨٦ فرباير/شباط
 **١ ٠٩٨ مارس/آذار

 ٣ ٥٢٤ اجملموع
  )٢٠١١لعام  (٩١١ ظام الشرطة الوطنيةن: املصدر

، مل ُتـسّجل مكاملـات علـى الـرقم          ٥فرباير، اعتباراً من يوم     /باطيف شهر ش    : *مالحظة
، عاد النظام إىل    ٢٨واعتباراً من يوم    .  نظراً ملشاكل فنية يف النظام     ١٦٠٠ اهلاتفي

  . وضعه الطبيعي
مارس ُمسّجل منذ   / الواردة يف شهر آذار    ١٦٠٠وجمموع املكاملات على الرقم       **

  .٢٠١١مارس / آذار١٧  حىت١يوم 
 مجيع حاالت   ١٦٠٠ومن املهم، يف هذا السياق، ذكر أنه ُتسّجل عرب الرقم اهلاتفي              -٤٤

، دون متييز على أساس نوع      ٩١١العنف داخل األسرة اليت ُيبلّغ عنها يف إطار نظام الطوارئ           
تشمل حـىت اآلن سـجالت        ال ومع أن هذه اإلحصائية   . جنس الشخص الضحية أو سنه    
اية ضحايا العنف املتخصصة يف حاالت النـساء واألطفـال          البالغات املقدمة إىل شعبة رع    

 واملراهقني من اجلنسني، إال أن لدى اإلدارة العامة للنظام واألمن إحصائيات خمتلفـة بـشأن      
  . حسب نوع الفعل واملنطقة اليت ارُتكب فيهاحاالت العنف ضد املرأة، مصّنفة 

  ٤دول اجل
يناير إىل تشرين /طعة للفترة من كانون الثاينجرائم العنف ضد املرأة حبسب املنطقة واملقا

  ٢٠١٠نوفمرب /الثاين

 اإلكراه اجلنسي   اإلصابة العمدية    قتلروع يف الش لقتلا املقاطعة  املنطقة 
الشروع يف  

 غري حمددة إكراه جنسي
 ٢١ ٢ ٢ ٢ ١ منطقة العاصمة

 ٥٩ ١ ١٨ ٨ ٣ ٣ ثينترال

 األوىل

 ٩ ١ ٧ ٣  ١ كورديّيرا

 ٢١ ١ ١ ٣   كونثيبثيون

 ٧٦  ٢ ١٧ ١ ١ أمامباي

 يةالثان

       ألتو باراغواي

 ٨  ٤ ٣   سان بيدرو

 ١١ ١ ٢ ٥  ١ كاغواثو

 ٣ ١     كاثابا

 الثالثة

 ٥  ١ ٢ ١  غوايرا
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 ١٢ ٢ ٢ ١  ٤ إتابَوا

 ٣١ ١ ١٠ ٤  ٢ ألتو بارانا

 الرابعة

 ٣  ٤ ٣  ١ كانينديو

 ٧  ١   ١ ميسيونيس

 ٢ ٢ ٣ ٣   باراغواري

 اخلامسة

 ٤      نييمبوكو

 السادسة       بوكريون
 ٩   ١   بريسيدينيت آياس

 ٢٨١ ١٢ ٥٧ ٥٥ ٦   اجملموع

  )٢٠١١عام (من إعداد قسم اإلحصاء، على أساس بيانات مقدمة من اإلدارة العامة للنظام واألمن : املصدر

ت املعنية بالرعاية الشاملة لضحايا العنـف       وقد شكّلت اللجنة املشتركة بني املؤسسا       -٤٥
وتنفيذاً هلـذه املهمـة،     . بسب نوع اجلنس جلنةً فنية ترمي إىل تنفيذ السجل الوحيد للبيانات          

 عمل متنوعة، من بينها تنفيذ نظام تسجيل موّحد أو معتَمد حلاالت            حماورحددت اللجنة الفنية    
 من ذلك إىل احلصول على إحـصائيات        وهتدف اللجنة . العنف القائم على أساس نوع اجلنس     

 بيانات  بقاعدةموثوق هبا بشأن حجم املشكلة وحتسني أساليب اكتشاف احلاالت؛ واالحتفاظ           
كما هتدف إىل مجـع بيانـات إحـصائية         .  عن مدى انتشار ظاهرة العنف ضد املرأة       ةُمحدَّث

  . يف باراغوايوحتليلها؛ وإصدار معلومات عن ظاهرة العنف القائم على أساس نوع اجلنس
وُتجرى حالياً مقابالت مع جهات فاعلة مؤسسية ُتعىن مبوضوع العنف القائم على              -٤٦

أساس نوع اجلنس يف باراغواي، مثل أفراد الشرطة الوطنية والنيابة العامة والسلطة القـضائية      
وهتدف املقـابالت إىل مجـع      . ، من بني جهات أخرى    ة االجتماعي والرعايةووزارة الصحة   

ات كلٍّ من املؤسسات بشأن الكشف عن حاالت العنف وتسجيل املعلومـات، أي إىل              خرب
   .رصد مصادر البيانات واستخدامها ونوعية املعلومات

تبادل العالقات وإجراء حوار مباشر     أيضاً ب  اللجنة املشتركة بني املؤسسات      ومسحت  -٤٧
لقي البالغات، ساعيةً بذلك    بني املؤسسات املشاركة وقت إدارة اخلدمات وتقدمي الرعاية وت        

 والرعايـة وقد شكّلت وزارة الصحة العامـة  .  وجتّزؤ العمل  تشتيت اجلهود إىل التخلص من    
، فريقاً فنياً متعدد التخصصات واختذت إجراءات أخرى        ٥٧، مبوجب القرار رقم     ةاالجتماعي

يها من أجـل    أو التعّمق ف  /تتعلق بوضع آليات لتحسني السياسة املؤسسية واختاذ مبادرات و        
  . حتسني مستوى الرعاية الشاملة املقدمة إىل الضحايا

عن ) على املستوى املركزي  (فر بيانات إحصائية على املستوى املؤسسي       اوإزاء عدم تو    -٤٨
احلاالت اليت حصلت على خدمات الرعاية، وبقصٍد رئيسي هو تاليف تعرض األشخاص ضحايا       

ة أعضاء من الفريق الفين املتعدد التخصصات ومن      العنف للعنف مرة أخرى، اسُتحدثت مبشارك     
كمـا  ). األشخاص البـالغون  (النيابة العامة استمارة تسجيل خدمات الرعاية يف حالة النساء          
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اسُتحدثت مبشاركة ممثلني لوزارة الصحة واجملتمع املدين استمارة تسجيل خدمات الرعايـة يف             
تان االستمارتان ُمكمِّالً موسَّـعاً للملـف       وستشكل ها . حالة األطفال واملراهقني من اجلنسني    

ومن املهم إبراز أن هذا امللف قد توسع يف جوانب          . السريري الذي ُيعّد يف إطار هذه اخلدمات      
  . تشمل حاالت العنف، وتعدد الثقافات، وامليل اجلنسي، من بني جوانب أخرى، وحددها

صد والتدريب من أجل حتسني الروقد بادرت حمكمة العدل العليا، عن طريق برنامج         -٤٩
 جلنة أمريكا الالتينية ومنطقـة      إمكانية احتكام النساء ضحايا العنف إىل العدالة، بالتعاون مع        

البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة، إىل إنشاء هيئة رصد مؤلفة من قضاة صلح يف منطقة 
 األسرة واألمر يف النهاية     العاصمة، اختصاصها االهتمام بضحايا العنف املرتيل والعنف داخل       

  . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧وأُجريت عملية الرصد يف عام . بتنفيذ تدابري احترازية حلمايتهم
وتعرض اخلطة االستراتيجية لتنفيذ سياسة املساواة بني اجلنسني إنشاء مرصد للعدالة             -٥٠

مبسألة املـساواة   والشؤون اجلنسانية يعكس، على حنو مطّرد، مجيع األنشطة القضائية املتصلة           
بني اجلنسني يف السلطة القضائية، وسُتجمع فيه بيانات وُتنظّم وُتحلّل من أجل تيسري اختـاذ               

  .القرارات املؤسسية ذات الصلة

   من قائمة املسائل١٠الرد على الفقرة     
 يتعلق بأنشطة التدريب اليت استحدثتها أمانة شؤون املرأة بشأن رعاية ضحايا            يف ما   -٥١

املُمارس ضد املرأة، تشري األمانة إىل اإلجراءات املالئمة وتوضح أن عمليات الوساطة            العنف  
وعند حتديد أي مناطق . أو التوفيق يف هذا السياق تشكّل إجراءات غري صحيحة وغري مالئمة    

املـستحدثة  فضالً عن أنـشطة التـدريب،   تشكَّل أو مقاطعات ُتنفذ فيها هذه املمارسات،      
  .عية والدعم يف إطار ما ُيبذل من جهود يف هذا الصددشبكات حملية للتو

 كـانون   ١٩ املـؤرخ    SG7/2011 وأمرت وزيرة الصحة، عن طريق التعميم رقـم         -٥٢
اسـتقبال املـريض    ) أ: (يناير، بأنه جيب على مؤسسات الصحة العامة القيام مبا يلي         /الثاين

ل الفحوصات ذات الصلة،     ك وتقدميبصورة عاجلة ومنحه العالج من جانب مهنيني أكفّاء،         
وتسليم نسخة مـن تقريـر      ) ب(وإحالة املريض إىل مؤسسات متخصصة إذا لزم األمر؛ و        

وُيعاقَـب  . التشخيص إىل املريض وإىل حمكمة الصلح املعنية يف غضون األربع وعشرين ساعة     
   .على عدم االمتثال للحكم املذكور باجلزاءات املنصوص عليها يف التشريع ذي الصلة

بروتوكول موّحد لرعاية ضحايا العنف داخل     "وبالتعاون مع أمانة شؤون املرأة، أُعد         -٥٣
 حالياً يف طْور التنقيح      يوجد "األسرة والعنف القائم على أساس نوع اجلنس يف نظام الصحة         

الرعاية "كما ُوضع خمطط لسري العمليات بعنوان       . النهائي من أجل طباعته ونشره يف ما بعد       
أو اقتراحهـا   /غىن عن اختاذها و     ال ، يعرض السبل أو اخلطوات اليت     "يا العنف الشاملة لضحا 

  . على الضحايا كي تكون الرعاية املقدمة إليهم شاملة
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وجود مقاومة يف جمال التعامل مع املـسألة        ما تبيَّن من     التوعية و  ضعفوبالنظر إىل     -٥٤
فقد ُنفذت سلسلة من اجللسات اجلنسانية وأثر ذلك على نوع الرعاية والتشخيصات املقدمة،   

خـرباهتم  للوقوف علـى    مع موظفي الصحة العاملني يف خدمات معينة        والتقليدية  احلوارية  
وممارساهتم عند تدخلهم يف حاالت العنف، وتوعيتهم، وإلـزامهم بـدورهم كمـوظفني             
ا عموميني وموظفني يف قطاع الصحة يف تعديل أشكال التعامل مع الضحايا، حينما يكون فيه

  .انتهاٌك حلقوقهم
 برازيليا  قواعد" على مضمون    ٦٣٣ حمكمة العدل العليا مبوجب القرار رقم        وصدَّقت  -٥٥

ؤمتر ملاملعتمدة يف االجتماع العام     " بشأن حق ذوي األوضاع الضعيفة يف االحتكام إىل القضاء        
 / آذار ٦ىل   إ ٤، الذي ُعقد يف الفتـرة مـن         األمريكية الرابع عشر للقضاء    - اإليبريية القمة
 يف برازيليا، بوصفها جمموعة من القواعد الدنيا اليت تكفل لألشـخاص ذوي             ٢٠٠٨ مارس

ختفيفاً من  : "على ما يلي   ٦٧وتنص القاعدة   . األوضاع الضعيفة إمكانية االحتكام إىل القضاء     
 مع   أو تالفياً هلما، ُتبذل مساعٍ لتاليف تصادف الضحية، قدر اإلمكان،          واالنفعالحدة التوتر   

املتهم باجلرمية يف اهليئات القضائية، وكذلك لتاليف املواجهة بينهما خالل املرافعات القضائية،            
  ".وإبعادها عن نظر اجلاينسعياً إىل محاية الضحية 

 هذه القواعد إشكاليات أخرى تؤثر بوجٍه خاص على النساء يف ما يتعلـق              وتطرح  -٥٦
واالنتماء إىل اجملتمعات احملليـة     اعهن كالسن،   باإلجراءات القانونية، مثل أسباب ضعف أوض     

للشعوب األصلية، ووقوعهن ضحايا أفعال معينة، واهلجرة والتشرد الداخلي، والفقر، ونوع           
اجلنس، واالنتماء إىل أقليات، واحلرمان من احلرية، ويف ما يتعلق أيضاً بالرعاية اخلاصة املقدمة   

  .لضحايا العنف داخل األسرة
 من الفصل املتعلق بنوع اجلنس مفهوم التمييز ضد املـرأة علـى             ١٨قاعدة  وُتقّر ال   -٥٧

 ١٩ من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتأخذ القاعـدة              ١أساس املادة   
  .مفهوم العنف ضد املرأة من اتفاقية بيليم دو بارا

األطفال واملـراهقني   شعبة رعاية ضحايا العنف املتخصصة يف حاالت النساء و        إنشاء  و  -٥٨
 حماولـة خلفـض أثـر دوران        هومن اجلنسني بإدارة الشرطة الوطنية، التابعة لوزارة الداخلية،         

وتوجد حالياً ستة مكاتب هلذه الشعبة، ثالثة يف منطقة العاصمة، ومكتب يف نييميب،             . املوظفني
إبراز وجـود خطـة     ومن املهم، يف هذا السياق،      . ومكتب يف بّياريكا، وآخر يف إنكارناثيون     

   .نييمبوكو ولتوسيع مكاتب الشعبة املتخصصة وفتح مكاتب جديدة هلا يف مقاطعيت ميسيونِس
وكجزء من عملية إنشاء هذه الشعبة ومن تطبيق مفهوم الرعاية املتخصصة للنـساء               -٥٩

ـ  ٢٠١٠واألشخاص املنتمني إىل فئات تعاين من ضعف أوضاعها، قُّدم التدريب يف عام              ا مل
 فرداً من قوات الشرطة العاملني يف جهاز الشرطة احلـضرية املتخصـصة،             ١ ٠٨٧ عهجممو

، والدائرة التنفيذية لعمليات مكافحة العنف داخل األسرة وعمليـات          ٩١١ونظام الطوارئ   
حيث سيستفيد   مواصلة تقدمي الدورات التدريبية إىل أفراد الشرطة         ومن املقرر . الرعاية األولية 

   .فرٍد من قوات الشرطة ٢ ٥٠٠أكثر من  ٢٠١١يف عام منها 
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ومن املهم، يف هذا الصدد، ذكر أن موضوع العنف داخل األسـرة قـد أُدرج يف                  - ٦٠
 "الرقيب املساعد خوسيه مريلو سارابيا     "املنهج الدراسي يف كلٍّ من مدرسة ضباط الصف       

  .املعهد العايل لتعليم الشرطةو
لشرطة الوطنية القرارات التالية املتصلة     ، اعتمدت قيادة ا   ٢٠١١ و ٢٠١٠ويف عامي     -٦١

  :حبماية النساء ضحايا العنف
دليل اإلجراءات الـُشُرطية    " الذي ُيعتمد مبوجبه     ٢٥٣/٢٠١١القرار رقم     )أ(  

املتَّخذة أمام اللجنة املعنية باألفعال اجلرمية يف حاالت العنف داخل األسرة أو العنف القـائم               
ليل اإلجراء العام الذي جيب على أفراد الشرطة اّتباعه         ، ويعرض الد  "على أساس نوع اجلنس   

 ق من درجة اعتيادية الفعل اجلُرمي     يف حاالت العنف األسري، وإجراء التفتيش، وإجراء التحقّ       
، ودرجـة   )١٦٠٠وهو شرط حمدد لتوصيف الفعل اجلنائي املنصوص عليه يف القانون رقم            (

  العالقة بني خمتلف اجلرائم املّتصلة ببعضها؛
دليل املـستخِدم لقـوات     " الذي ُيعتمد مبوجبه     ١٢٦/٢٠١١والقرار رقم     )ب(  

، الذي يعرض اإلجراءات اخلاصة املّتبعة حبسب نـوع اجلـنس لتـسجيل             "الشرطة الوطنية 
  األشخاص وعمليات التدخل؛

الربوتوكول اإلجرائـي لعمليـات     " الذي ُيقّر    ٥٣١/٢٠١٠والقرار رقم     )ج(  
 الذي حيدد االعتبارات الالزمة لتسجيل البيانـات واألوضـاع يف         ،"اإلجالء الواسعة النطاق  

 دون سن الثامنة عشرة بني الفئـات    اً وأشخاص عمليات التدخل يف احلاالت اليت تشمل نساءً      
   اليت ينبغي إجالؤها؛

وقد بادرت قوات الشرطة العاملة إىل توعية أفراد الشرطة وتقريب الشرطة             )د(  
   اجملتمع؛من

الدليل األساسي حلقوق اإلنسان اخلاص     " مادتان معياريتان تسميان     وأُعّدت  )ه(  
، "الـشرطة يف خدمـة اجملتمـع     "و"  أداة لتعزيز املمارسات الُشُرطية اجليدة     - بأفراد الشرطة 

  .سيوزَّعان يف مجيع مراكز الشرطة احمللية يف البلد، وُيتاح للمواطنني االطالع عليهما

  املسائل من قائمة ١١الرد على الفقرة     
ست ُشعب متخصصة لرعايـة     : حتظى النساء ضحايا العنف بآليات احلماية التالية        -٦٢

 يف إطار   ٢٠٠٩ضحايا العنف ضد النساء واألطفال واملراهقني من اجلنسني، أُنشئت يف عام            
اتفاقٍ للتعاون املؤسسي، توجد ثالث منها يف منطقة العاصمة، وواحدة يف مقاطعة ثينتـرال،           

ومن آليات احلمايـة األخـرى      . قاطعة غواْيرا، وشعبة أخرى يف مقاطعة إيتابَوا      وأخرى يف م  
مراكز الشرطة يف البلد بإدارة الشرطة الوطنية، وتدابري احلماية املأمور هبا يف مقـار الواليـة                
القضائية املدنية من جانب حماكم الصلح يف مجيع أحنـاء اجلمهوريـة، يف إطـار القـانون                 
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وجيدر، يف هذا . كاتب املعنية بالبالغات يف البلد التابعة للنيابة العامة ، وامل ١٦٠٠/٢٠٠٠ رقم
السياق، إبراز أنه بالنسبة إىل حاالت العنف املرتيل، تأمر حمكمة العدل العليا، مبوجب القرار              

، بتوجيه البالغات املتعلقة حباالت العنف املرتيل املقدمة يف غري مواعيـد            ٦٤٢/٢٠١٠رقم  
 مكاتب اخلدمة الدائمة مبحكمة العـدل       بواسطة حماكم الصلح بالعاصمة     خدمة اجلمهور يف  

وتشمل آليات محاية النساء ضحايا العنف أيضاً مراكز الصحة يف مجيع أحناء البلـد،              . العليا
الرعايـة  فضالً عن املكاتب املتخصصة يف رعاية ضحايا العنف التابعة لوزارة الصحة العامة و            

تب موجودة يف مستشفى باّريو أوبريرو، ومستشفى سان بابلو،         وهي مخسة مكا   (االجتماعية
، )ومركز الطوارئ الطبية، ومستشفى طب األطفال بأَكوستا نو، ومستشفى إيتاغوا الـوطين      

  .ودائرة دعم املرأة التابعة ألمانة شؤون املرأة
 مأوى النـساء يف   ‘، أنشأت أمانة شؤون املرأة      ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ويف    -٦٣

وهي أول دار إيواء مؤقت للنساء الضحايا، تقع يف مقاطعة ثينترال           . ‘حاالت التعرض للعنف  
بالقرب من عاصمة البلد، وتّتسع قدرهتا االستيعابية خلمسني شخصاً، وتقدم مساعدة شاملة            

وتقـدم دار   ). قانونية، ونفسية، وتعليمية لألطفال، وكذلك خدمة اإلصالح االجتمـاعي        (
 واملشورة واملـؤازرة  اإلقامة املؤقتة، والرعاية والدعم النفسيان،      : دمات التالية اإليواء هذه اخل  

القانونيتان، والرعاية والدعم الطبيان، والعالج املهين، واإلعالم والتدريب بـشأن احلقـوق،      
وكفالة األمن الشخصي، ودعم استمرار برامج التعليم املدرسي لألطفال من اجلنسني الـذين         

  . ر مع أمهاهتميلتحقون بالدا

   من قائمة املسائل١٢الرد على الفقرة     
، اسـُتعيض عـن     ٢٠١٠خالل عملية تنفيذ اخلطة التنفيذية ألمانة شؤون املرأة لعام            -٦٤

خلطة الوطنية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبـة   إضفاء الطابع املؤسسي على ا    "اهلدف املقترح وهو    
بديلٍ هلا، ركّزت األمانة عملها على اهلـدف املتعلـق     وك. ساريةن تلك اخلطة مل تعد      أل" عليه

منـع مجيـع   "باجملال السادس من اخلطة الوطنية الثالثة لتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة وهـو          
وُعزِّز عمل جلنة   . ، عوضاً عن هيكل عمل اخلطة األصلية      "أشكال العنف ضد املرأة واستئصاهلا    

اية الشاملة لضحايا العنف بسبب نوع اجلنس وتتألف        مشتركة بني املؤسسات ُتعىن بتقدمي الرع     
من خمتلف املؤسسات العاملة يف هذا اجملال، مثل وزارة الداخلية، ووزارة الـصحة، واألمانـة               

   .الوطنية لشؤون الطفل واملراهق، وحمكمة العدل العليا، والنيابة العامة، وأمانة شؤون املرأة
وُعزِّزت خدمات رعاية نفسية اجتماعية ُتقـدم  ويف وزارة الصحة العامة اسُتحدثت       -٦٥

ضحايا العنف القائم على أساس نوع      ) ن من اجلنسني  النساء واألطفال واملراهقو  (لألشخاص  
اجلنس والعنف املرتيل والعنف داخل األسرة يف املستشفيات املنشأة مبوجب االتفاق املعياري            

الرعايـة  داخلية، ووزارة الصحة العامـة و     للتعاون املشترك بني املؤسسات املَربم بني وزارة ال       
رئاسة اجلمهورية، واألمانة الوطنية لشؤون الطفـل       ل، وأمانة شؤون املرأة التابعة      االجتماعية
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 مرشـدات  طبيبة نفـسية ومخـس       ١٢رئاسة اجلمهورية، عن طريق تعيني      لواملراهق التابعة   
، وهـذه   )٢٠١٠ أكتـوبر / تـشرين األول   ٣١املـؤرخ    SG5572القرار رقم   (اجتماعيات  

املستشفيات هي مستشفى باّريو أوبريرو، ومستشفى سان بابلو، واملستشفى الوطين، ومركز           
مستـشفى سـان    (مقاطعة ثينترال   : الطوارئ الطبية، وستة مستشفيات يف املقاطعات التالية      

مستشفى (، وبريسيدينيت آييس    )ومستشفى منطقة ياغوارون  (، وباراغواري   )لورينثو اإلقليمي 
مستشفى ثيوداد ديـل    (، وألتو بارانا    )مستشفى إنكارناثيون اإلقليمي  (، وإيتابَوا   ) آييس بيالّ

   ).مستشفى كاثابا اإلقليمي(، وكاثابا )ومستشفى كوروغوايت(، وكانينديو )إيسيت
نـوفمرب وكـانون    / استشارة نفسية يف شهري تشرين الثـاين       ٢٨٨وأجرى املهنيون     -٦٦
فربايـر  /ينـاير وشـباط   /استشارة يف شهري كانون الثاين     ٤٨١ و ٢٠١٠ديسمرب عام   /األول
عالوةً على ذلك، من املهام األخرى اليت تتوىل مباشرهتا وزارة الصحة إرسـال             و .٢٠١١ عام

مرافقني لألشخاص يف حاالت التعرض للعنف، وتوعية مـوظفي الـصحة، والتنـسيق مـع               
بلدي حلقوق األطفال واملـراهقني مـن       كاحملاكم، والنيابة العامة، واجمللس ال    (املؤسسات احمللية   

  .ومع منظمي األنشطة اجملتمعية) اجلنسني، إخل
 فريقاً يف مقاطعـة     ٣٣(عالوةً على ذلك، ُيقدم التدريب إىل أفرقة صحة األسرة          و  -٦٧

بشأن الرعاية يف جمايل الصحة العقليـة،       )  فريقاً يف سان بيدرو دي يكوا مانديو       ٣٤ثينترال و 
  .عنف داخل األسرةوالعنف املرتيل وال

 بـشأن   تفكرييةمارس من هذا العام ُتجرى مرة كل شهر جلسة حوارية           /ومنذ آذار   -٦٨
ـ    بني دّرظاهرة العنف داخل األسرة هبدف االستعانة مبهنيني يف قطاع الصحة العامة واعني وُم

يف جمال رعاية األشخاص ضحايا العنف املرتيل والعنف داخل األسرة ومرافقتـهم يف إطـار               
 وتستهدف هذه اجللسات احلوارية وحدات الصحة العقليـة باملستـشفيات        .عالج النفسي ال

اإلقليمية يف قطاع الصحة يف خمتلف األقاليم، ويشارك فيها أطباء نفسيون تابعون للـسلطة              
   .القضائية، وقسم األسرة يف جهاز الشرطة، ومؤسسات عامة أخرى

 املرأة، نظمت أمانـة شـؤون املـرأة         ظاهرة العنف ضد  التثقيف والتوعية ب  وهبدف    -٦٩
  :احلمالت التالية

وتبعـث هـذه    ". فلنحيا حياةً بال عنف   "محلة وطنية لتمكني املرأة بعنوان        )أ(  
 حبضور رئيس اجلمهورية وسلطات     ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣احلملة، اليت أُطلقت يف     

 فتحثّ علـى التـزام مجيـع        وطنية عليا، برسالٍة إجيابية للضحايا واجملتمع على حد سواء،        
 احلملة، بالقـشتالية  وُنظمت. األشخاص من اجلنسني بنبذ العنف وعلى العمل يف سبيل ذلك    

والغوارانية، على نطاق وطين، مع التشديد على السكان الريفيني، عن طريـق اإلعالنـات              
ـ          ؤخرات اإلذاعية والتلفزيونية وامللصقات الضخمة واملنشورات واإلعالنات املعروضة على م

  .احلافالت واملطبوعة على القمصان
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وهو عنـوان أداة موجَّهـة إىل       ". عدسات ليالس لوسائط اإلعالم   "ومحلة    )ب(  
وقُدمت هذه  . الصحفيني واإلعالميني بشأن صياغة األخبار املتعلقة بظاهرة العنف ضد املرأة         

والـصحفيني يف   ، يف العام التايل إىل طـالب اجلامعـات          ٢٠٠٨املادة، اليت أُعدت يف عام      
مقاطعات نييمبوكو، وكاغواثو، وأمامباي، وألتو بارانا، وميسيونيس، وغوايرا، فوصلت يف          

ونظراً ملا لقَيته هذه املبادرة مـن اسـتجابٍة         .  مهنياً يف هذا اجملال    ١٨٠البداية إىل ما جمموعه     
ادة يف مزيد من     ليشمل مرحلةً ثالثة، قُدمت فيها هذه امل       ٢٠١٠كبرية، ُوسِّع نطاقها يف عام      

اجلامعات، وإىل أعضاء فريق إعالميي الدولة وإىل إعالميني يف سٍت من مقاطعـات البلـد               
. سان بيدرو، وكاثابا، وكونثيبثيون، ومقاطعة ثينترال، وكانينديو، وكورديريا       : األخرى هي 

   صحفياً؛٢٩٦ما جمموعه عليها ُدرِّب و
ويشكّل .  واملسائل اجلنسانية   أُنشئ مرصد اإلعالم   ٢٠١٠مارس  /ومنذ آذار   )ج(  

املرصد مساحةً للعمل اجلماعي على حبث وحتليل كيفية تناول الصحافة املواضـيع املتعلقـة              
ويهدف املرصد إىل أن تصبح وسائط اإلعالم حليفاً        . بالعنف القائم على أساس نوع اجلنس     

تحّيز يف إسـناد األدوار  أساسياً يف إحداث تغيري يف العقلية االجتماعية، يف ما يتعلق بظاهرة ال         
  . للرجل واملرأة يف اجملتمع على حد سواء ويف حتديد مستوى متثيلهما فيه

وتدَعم هذه املبادرة اليت اختذهتا أمانة شؤون املرأة، بالتنسيق مع مؤسسات             )د(  
الدولة واجملتمع املدين األخرى، حلقة عمل معنية بنقل املنهجيات من أجل حتليـل األخبـار               

كما قُدم تقرير النتائج األول املتعلق بتحليل األخبار املنشورة يف . الصفحات الشبكيةوتصميم 
  . الصحف عن حاالت العنف ضد املرأة

   من قائمة املسائل١٣الرد على الفقرة     
  اختطاف نساء: احلالة    

 سلسلةً من اإلجراءات بـشأن  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥اختذت أمانة شؤون املرأة بني عامي    -٧٠
اليت وقعن ضحايا االختطاف توخياً إلمكانية انتفاع نساء أخريات بتجارهبن، ودعماً       النساء ال 

  .إلصدار تشريعات ملكافحة االختطاف
فاجتمعت ألول مرة مارّيا إيديت بوردون دي ديبريناردي، ومارّيا أخنيال مارتينيث،             -٧١

نَّ اتفقن بوجٍه خاص  وغيلدا أياال، وفاطمة كوباس من أجل تبادل اخلربات يف ما بينهن، لكنه           
على االحتاد سوياً من أجل املضي قُدماً بإجراءات ترمي إىل منع االختطاف وتوعيـة مجيـع                

ومن بني اإلجراءات املختلفـة الـيت       . األطراف الفاعلة الرئيسية بشأن استئصال هذه اجلرمية      
ورئيس اجمللس اتَّخذهنا، بدعمٍ من أمانة شؤون املرأة، اجتماعهن مع كل من رئيس اجلمهورية       

الوطين القتراح تشديد العقوبة على سلوك االختطاف اإلجرامي برفع حد العقوبات، وتوسيع            
نطاق قدرة اهليئات األمنية والقضائية على العمل الوقائي، وطلَنب، عالوةً على ذلـك، سـنِّ      
قانون خاص ملكافحة االختطاف واستحداث آليات أو أدوات قانونية تضمن سرعة التحقيق            

والتماساً آلليات سريعة ملكافحة االختطاف وانعدام األمن، بادرت أمانـة          .  هذه احلاالت  يف
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شؤون املرأة، بوصفها املؤسسة املنوط هبا مكافحة مجيع أشكال العنف، إىل تعزيز التفـاف              
النساء حول هذا الشاغل الوطين، حبفز توعية املواطنني وإذكاء وعيهم وإنشاء حتالفات بـني              

  .دين والدولة سعياً إىل بلوغ هدف مشتركاجملتمع امل
  :وُتعرض يف ما يلي معلومات عامة عن هذه احلاالت  -٧٢

  مارّيا إيديت بوردون دي ديبريناردي    
َصدرت حبق خمتطفي مارّيا إيديت بوردون دي ديبريناردي أحكام بالسَّجن ملـدد              -٧٣

سـلب   املتـهمني بتـهم   وُحكم على مجيع. تتراوح بني عشرة أعوام ومخسة وعشرين عاماً   
. احلرية، واالختطاف، واالبتزاز، واالبتزاز املغلَّظ، والقتـل العْمـد، والتواطـؤ اإلجرامـي            

خوسيه توماس روسا، احملكوم عليه بالسَّجن مدة مثانية أعوام وستة أشهر، حريته بعد  واستعاد
ليها خبمسة أعوام،   واستعادت نيديا إسبِنوال، احملكوم ع    . أن قضى ستة أعوام من مدة العقوبة      

 كلٌّ من ألثيديس أوبييدو بريتيث، وكارمن بّيالبـا، وألـدو ميثـا             ويقضي. حريتها بالفعل 
ويقيم كلٌّ من خوان أّروم، وأنونثيو مـاريت،        .  عاماً ١٨ و ١٥بالسَّجن تترواح بني     أحكاماً

  . ٢٠٠٢يناير /وبيكتور كوملان حالياً يف الربازيل كالجئني سياسيني منذ كانون الثاين
  ثيثيليا كوباس    

كانت ثيثيليا كوباس، االبنة الكربى من ابنيت الرئيس السابق راؤول كوباس غـراْو               -٧٤
 ٢٠٠٤سـبتمرب  / أيلول ٢١ عاماً حينما اخُتطفت يف      ٣١، تبلغ من العمر     )١٩٩٩-١٩٩٨(

يف ضواحي حمل إقامتها يف مدينة سان لورينثو، من جانب مجاعة مسلّحة اعترضت مركبتها              
وُعثر على جثتها بعد مخسة أشهر يف قربٍ حمفور مبسكن يقع يف مدينة نييميب يف               . طالق النار بإ

 دوالر  ٢٥٠ ٠٠٠ حنو   ا أسرهتا وهي   دفعته الفدية اليت ، على الرغم من     ٢٠٠٥فرباير  /شباط
  .كجزء من عملية إنقاذها اليت مل تتم

 /كـانون األول  ويف  . ٢٠٠٥ووقعت عصابة املختطفني يف يـد العدالـة يف عـام              -٧٥
 ُحكم عليهم بالّسجن، فأُودع الرجال مقر التجّمع املتخصص للشرطة الوطنية           ٢٠٠٦ ديسمرب

وُيذكر من بني األحكام األشـد صـرامة احلكمـان          . وأودعت النساء سجن الراعي الصاحل    
الصادران حبق أومسار مارتينيث وأناستاسيو ميرييس بورغوس، واألخري هو عم املتهم اهلـارب             

كما عوقب كل مـن     .  عاماً ٢٥فقد ُحكم عليهما بالسَّجن مدة      . يل كريستالدو ميرييس  مانو
ومن بني املـدانني  .  عاماً على التوايل٢٥ و٣٠ يتفرانثيسكا أندينو وروبريتو أوتاثو بالسَّجن مد  

اآلخرين يف قضية ثيثيليا باثيانو أكوستا، وخوسيه إدالغو أياال، ومانويـل بورتّيـو، وبيـدرو               
وُحكم على سيباسـتيان أوسـوريو      .  عاماً وتسعة أشهر   ٢٤  بو، الذين ُحكم عليهم     تشاموّر
وُحكم على ألدو   .  عاماً وثالثة أشهر   ٢١  ب عم املّتهم كارلوس إسبينوال غونثاليث،       ،غونثاليث

وُحكم على ليديا ساموديو وروسالبا خارا، الشريكة السابقة        .  عاماً ١٥ميثا أيضاً بالّسجن مدة     
، ُحكم علـى    ٢٠٠٧مارس  /ويف آذار . يبرييانو مارتينيث، بالّسجن مدة مخسة أعوام     للراحل س 

  .كاسيلدو أكوستا، يف قضية ثيثيليا كوباس أيضاً، بالسَّجن مدة سبعة أعوام وستة أشهر
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 ويتعلـق األمـر بكـل مـن       وال تزال العقول املدبِّرة الرئيسية هلذه اجلرمية هاربة           -٧٦
  . كريستالدو ميرييس، وماغنا ميثابّيالبا، ومانويل أوسبالدوا

وأصدرت حكومة باراغواي قانوناً ملكافحة جرمية االختطاف ُتجّمد الدولة مبوجبه            -٧٧
يتمكن من التفاوض مع املختطفني       ال احلسابات املصرفية لضحايا االختطاف وأسرهم، كي     

  .سوى النيابة العامة
ون اجلنائي، وبـصفة رئيـسية القيـد        وُيعدِّل القانون اجلديد العديد من مواد القان        -٧٨

  .التصرف يف األمالك العائلية ألي خمتطفاملفروض على 

   اعتداء جنسي يف األكادميية العسكرية: احلالة    
وقعت ضحية االعتداء اجلنسي طالبة عسكرية من أكادميية القوات املسلحة لتأهيـل              -٧٩

 فعل االعتداء باهلاتف احملمـول      وكانت الضحية فاقدة للوعي؛ فقد صّور املتورطون      . الضباط
الدليل األساسي  واعتربت إدارة األكادميية هذه الفيلم املصور       . وُوزِّع بعد ذلك على الزمالء    

 لتوقيع العقوبة على اجلُناة، فضالً عن تقرير اخلبري النفسي الذي حـدد أن              على الفعل اجلُرمي  
  . الشابة كانت فاقدة للوعي

 ٩بدأت إجراءات احملاكمـة الـشفوية وانتـهت يف           ٢٠١٠مارس  / آذار ١٧ويف    -٨٠
 تتراوح بني عامني ُمدداًوصدرت حبق املتهمني، وكانوا مخسة، أحكام بالسَّجن        . أبريل/نيسان

ثمانية أعوام بومثانية أعوام بتهمة االعتداء اجلنسي على شخص أعزل؛ فُحكم على ثالثة منهم           
وبعد ستة  . عامني وستة أشهر  ب متهم آخر    ثالثة أعوام، وعلى  بوستة أشهر، وعلى واحد منهم      

أشهر، أُفرج بشروط عن اثنني من احملكوم عليهم بعد أن قضيا ثلثي مـدة العقوبـة ألهنمـا     
   .شركاء يف الفعل اجلرمي وليسا اجلانيْين الفعليني

   عنف مرتيل مع الشروع يف قتل عمد: احلالة    
 املرأة حالـة موظـف اإلدارة       من احلاالت األخرى اليت استدعت دعم أمانة شؤون         -٨١

العامة للجمارك الذي أطلق عدة أعرية نارية على مرتل محوْيه السابقني، حيث تسكن زوجته              
السابقة وابنته البالغة من العمر مخسة أعوام، فاتُّهم بالشروع يف قتل عمد وُرفعت عليه دعوى    

   .قضائية هبذه التهمة
لفعل قتل زوجته السابقة وحكمـت عليـه        وانتهت احملكمة إىل أن الرجل قَصد با        -٨٢

  .  عاما١٣ًبالسَّجن مدة 

  حرمان نورما ماتشادو غري املشروع من احلرية: احلالة    
. ويتعلق ببالغ قدمته ابنة أخ رئيس الشرطة الـسابق        . ٢٠١٠وقع احلادث يف عام       -٨٣

وإنوثينثيـو،   عاماً، أعمامها الـسادة بيـدال،     ٢١فقد اهتمت هذه الشابة، البالغة من العمر        
حبرماهنا من حريتها بـصورة غـري       ) واألول والثاين رئيسا مركزي شرطة    (وبيبيانو ماتشادو   

  .مشروعة وتعذيبها لكوهنا مثلية جنسياً
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وُيّدعى أن السادة بيدال وإنوثينثيو وبيبيانو قد ذهبوا إىل مرتل الشابة حيث تعيش مع      -٨٤
 - اململوكة لعائلة ماتشادو   -هم إىل شركة تابييت   مث اقتادوا ابنة أخي   . شريكتها وضربومها هناك  

. فكانوا يقولون هلا إن املثلية اجلنسية أمر مشني وإن عليها أن تـتغري            . وعذبوها هناك نفسياً  
وأخرياً، اقتيدت الشابة إىل بيّيا ديل روساريو، يف مقاطعة سان بيدرو، وظلّت حبيسةَ مـرتلٍ               

 مكتب وكيلة النيابة مارتا ساندوبال اليت أحالـت   وقُدم البالغ إىل  . هناك حىت الذت بالفرار   
   .احلالة يف اليوم نفسه إىل وحدة مكافحة االختطاف بالنيابة العامة

ودافعت وكيلة النيابة عن قراراها مدعيةً أن ما قد أُبلغ عنه هـو فعـالً حـادث                   -٨٥
  .ة بالتدخل يف احلالةاجلهةَ املعنيهي ما جيعل وحدة النيابة العامة املشار إليها وهو اختطاف، 

وقد وقّع جهاز العدالة الُشُرطية بالفعل عقوبات على املسؤولني عن عدم الرد علـى          -٨٦
 وعلى إنوثينثيو ماتشادو على حدٍّ سواء، وهو        ٩١١املكاملات الواردة يف إطار نظام الطوارئ       

  .ا عنها من مرتل شريكتهعنوةًالشرطي العامل باخلدمة وعم الضحية الذي جّررها 
وينفي النائب العام الوقائع كلها، قائالً إن نورما قد رافقت أفراد عائلتها مبحـض                -٨٧

  .إرادهتا ويلغي واقعة حدوث أي عنف بسبب عدم قبول العائلة طبيعتها املثلية جنسياً
 يف هذا القرار ورفعت دعوى عن       هيئة تنسيق حقوق اإلنسان يف باراغواي     وطعنت    -٨٨

   .طريق النيابة العامة

  أفعال جرمية ضد االستقالل اجلنسي لألشخاص يف مقاطعة بوكريون: احلالة    
ـ               -٨٩ ل يف دعوى النيابة العامة املرفوعة على السيد بيكتور غوسني بتهمة ارتكـاب فع

، أسهمت االستعانة خبدمات املشورة القانونية املقدمة       جرمي ضد االستقالل اجلنسي لشخص    
وصدر حبقه حكم بالسَّجن مدة مخسة      . ل بإجراءات الدعوى  من أمانة شؤون املرأة يف التعجي     

   .أعوام وستة أشهر
 من جانب النيابة العامة علـى ألفريـد         -  املرفوعة ١٤٨/٢٠٠٨ويف الدعوى رقم      -٩٠

، يف حمكمـة الـضمانات يف       - دويرسني خييربخيت بتهمة التعدي على االستقالل اجلنسي      
 رومزيفسكي مازيوك، طلبت احملامية يف حماكمة احملكمة الدعاوى اجلنائية واليت تتوالها احملامية    
وأُحيلت الدعوى إىل احملكمة وصدر حبق املتهم حكم        . االبتدائية االستعانة بأمانة شؤون املرأة    

 وقد أُلغي هذا احلكم بسبب أوجه قصور شـكلية،        . بالسَّجن مدة مخسة أعوام ومثانية أشهر     
  . ت معروضة على احملاكم القضائيةزال ما
وتتسم هاتان احلالتان يف مقاطعة بوكريون بأهنما منطيتان جداً، نظراً حلـدوثهما يف               -٩١

مقاطعة تلتقي فيها ثقافات متنوعة، الباراغوايية واألصلية واألجنبية، وُتضِعف نظمها الثقافية           
ونية وتشكّل الثقافة املن. والدينية كل من وضع املرأة والطفل ونظم احلماية املؤسسية حلقوقهما      

الثقافة الغالبة يف هذه املقاطعة وحتول يف كثري من األحيان دون إمكانيـة االطـالع علـى                 
   .املعلومات ونشر آليات احلماية
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كانت هذه بعضاً من القضايا اليت أحدثت دويـاً كـبرياً يف صـفوف املـواطنني ويف                -٩٢
بيد أنـه،   .  وتلفزيونية املؤسسات املختصة بسبب ما حظيت به من تغطية إعالمية صحفية وإذاعية          

وإن كان البلد يفتقر إىل سجل موّحد على الصعيد الوطين حلاالت العنف القائم على أساس نوع                
اليت تلقتها دائرة دعم املرأة يف      ) رتيلاملعنف  الحاالت   (٢٠٣٠  لاجلنس، مل ُتَحل أيٌّ من احلاالت ا      

وفقاً للمعلومات املتاحة، أُحيلت إىل     و.  إىل احملكمة ومل تصدر بشأهنا أي أحكام إدانة        ٢٠١٠عام  
. احملكمة ثالث حاالت عنف مرتيل فقط يف أعوامٍ سابقة وصدرت فيها أحكام إدانة بدفع غرامـة      

  .  النساء الضحايا إىل القضاء التماساً للحماية موضوعاً معلّقاًجلوءوال تزال إمكانية 

  االجتار باألشخاص واستغالهلم بغرض البغاء     

   من قائمة املسائل١٤ الفقرة الرد على    
 مقترح مشروع ، مبادرة يف شكل٢٠٠٩ أمانة شؤون املرأة، يف كانون األول تدمق  -٩٣

أويل لقانون خاص ملكافحة االجتار باألشخاص إىل اهليئة املنسقة لعمل اللجنة املشتركة بـني              
  .املؤسسات ملنع االجتار باألشخاص ومكافحته

ويـشري  . كة بني املؤسسات حالياً على استعراض املقترح      وتعكف هذه اللجنة املشتر     -٩٤
املنع والرعاية واملعاقبة يف إطار تفسري يّتسق مع كل من          : املقترح إىل ثالثة حماور مواضيعية هي     

بروتوكول منع  املبادئ الدستورية، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، و          
 لالتفاقية، اللذْين صـّدقت      املكمل ،خباصة النساء واألطفال  ،  األشخاصوقمع ومعاقبة االجتار ب   

ويهدف املقترح إىل اعتمـاد تـدابري ترمـي إىل منـع االجتـار              . عليهما مجهورية باراغواي  
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال من اجلنسني، واملعاقبة عليه، وكذلك إىل تقدمي احلمايـة             

  . اجلرمي وإىل ضحاياه احملتملني، يف إطارٍ حيترم حقوق اإلنسانواملساعدة إىل ضحايا هذا الفعل

   من قائمة املسائل١٥الرد على الفقرة     
يقّر قانون الطفولة واملراهقة تدابري محاية من مجيع أشكال االستغالل وحيظر استخدام        -٩٥

ة وإنتاجهـا   األطفال أو املراهقني من اجلنسني يف جتارة اجلنس ويف إعداد املنشورات اإلباحي           
  . أو ُيعدَّلومل ُينقّح القانون منذ صدوره. وتوزيعها

وقد اتُّخذت، يف هذا الصدد، تدابري إدارية كإنشاء وحدة معنية مبنع االجتار باألطفال               -٩٦
واملراهقني من اجلنسني واستغالهلم جنسياً ورعاية ضحايامها يف أمانة شؤون الطفل واملراهـق،             

وتـشمل  . الضحايا ومباشرة أنشطة ترمي إىل منع االجتار واالستغالل       هبدف تقدمي الرعاية إىل     
ومن ناحيـة   . ، والدعم النفسي  وملِّ مشل األسر  اخلدمات املقدمة التدخل يف األزمات، واإليواء،       

اللجنة املشتركة بني القطاعات املعنية مبكافحة اإليذاء واالستغالل اجلنـسيني          استأنفت  أخرى،  
  . اجلنسني نشاطها، وتعكف حالياً على إعداد خطة وطنية يف هذا السياقلألطفال واملراهقني من

مانة شؤون املرأة، التابعة ألور اإليواء ضحايا االجتار إىل ُدالفتيات وتأوي املراهقات و  -٩٧
   .بأمر قضائي أو مبحض إرادهتن
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   من قائمة املسائل١٦الرد على الفقرة     
 اللجنة املشتركة بني  إطار يف٢٠١١شاملة لعام جيري العمل حالياً على صياغة خطة   -٩٨

املؤسسات ملنع االجتار باألشخاص ومكافحته يف مجهورية باراغواي، وحتديداً اللجنة الفرعية           
  .ملنع االجتار باألشخاص

يف ) ٢٠٠٩يف عـام    (ويشكّل إنشاء إدارة منع االجتار باألشخاص ورعاية ضحاياه           -٩٩
 املتَّخذة من أجل منع االجتار بالنساء وضم هـذه اهليئـة إىل             أمانة شؤون املرأة أحد التدابري    
  . اهليئات املشتركة بني املؤسسات

فضالً عن ذلك، ُنظمت، يف إطار برنامج مكافحة االجتار باألشخاص، وخاصـة            و  -١٠٠
النساء واألطفال من اجلنسني، بالتعاون مع اإلدارة العامة لإلحصاء وتعداد السكان، البيانات            

شري إىل احلاالت ذات الصلة، كما ُوضعت خارطة طريـق ترصـد حركـة االجتـار              اليت ت 
نتائج حتليـل املعلومـات     : االجتار باألشخاص يف باراغواي   : "باألشخاص يف الوثيقة املعنونة   

يف مناسـبة عامـة     ، الـيت قُـدمت يف       "ات الرصد الواردة من السجالت املؤسسية وعملي    
   .، بطاقة تسجيل موّحدة قدمتها أمانة شؤون املرأةواعُتمدت، أيضاً. ٢٠١٠سبتمرب /أيلول
ومن جانب آخر، قُدمت الوثيقة املتعلقة بالسياسات العامة الرامية إىل منع االجتـار               -١٠١

باألشخاص ومكافحته إىل اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملنع االجتار باألشخاص ومكافحته           
  .ة للتصديق عليها بعد ذلك إىل وزارة العالقات اخلارجيأحيلتمث 

، أُجري حتليل بشأن االحتياجات احملددة الالزمة لتعزيز القدرة على          ٢٠١٠وخالل عام     -١٠٢
وكتـدبريٍ  . التصدي لظاهرة االجتار باألشخاص ومكافحتها يف إطار جمال ختصص وزارة الداخلية          
مج واملشاريع  رئيسي، أُنشئ فريق عمل داخل الوزارة يهدف إىل تنسيق السياسات واخلطط والربا           

   .واألعمال واإلجراءات، استجابةً إىل ضرورة إقرار توحيد املعايري يف ما يتعلق هبذا املوضوع
ومن التدابري املترتبة على التطبيق الشامل للسياسة الوطنية ألمن املواطنني يف ما يتعلق               -١٠٣

أشـكال  مكافحـة مجيـع     إدراج آليات   بظاهريت االجتار باألشخاص واختفاء األشخاص،      
شـعبة رعايـة    ضمن اختصاص    اجتار باألشخاص    حاالتاالستغالل ومنع احتمال حدوث     

  .ضحايا العنف املتخصصة يف النساء واألطفال واملراهقني من اجلنسني

   من قائمة املسائل١٧الرد على الفقرة     
تعمل هذه الوحدة املتخصصة بالتنسيق مع املؤسسات املختـصة بتقـدمي الرعايـة               -١٠٤

  .، وفقاً ألعمارهمواملساعدة لألشخاص ضحايا االجتار
أما عن أمانة شؤون املرأة، فُتِعد إدارة منع االجتار باألشـخاص ورعايـة ضـحاياه                 -١٠٥

استراتيجيات ملنع حدوث هذه الظاهرة، وتوّجه على حنو كاٍف ومالئم البالغات املتعلقة حباالت 
ةً شاملة، حمافظةً على تفاعلها مع املؤسسات الـيت         ضحايا االجتار باألشخاص، وُتقدَّم هلم رعاي     

  . تشكّل جزءاً من اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملنع االجتار باألشخاص ومكافحته
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عالوةً على ذلك، أُدِمجت النساء البالغات يف منوذج برنامج إلعـادة اإلدمـاج             و  -١٠٦
 من هذه اجلرمية عرب الوطنية      االجتماعي، يسعى إىل حتقيق إعادة إدماج األشخاص املتضررين       

 عمل ترمي إىل تشجيع إعادة إدماج املرأة يف خمتلـف           حتديد حماور يف اجملتمع، نظراً لضرورة     
، األسرية والتعليمية والعملية، لتاليف تعريضها بشكل أكرب إىل الوقـوع    جماالت حياهتا اليومية  
  .ضحية مرة أخرى

منتجة جيري إعدادها من منظور األشخاص     ويرتكز هذا النموذج أساساً على أنشطة         -١٠٧
وقد ُنفذ يف البداية بدعمٍ من املنظمة الدوليـة         . الضحايا حبسب اهتماماهتم وقدراهتم الفردية    

للهجرة، وُينفذ حالياً يف إطار دعم امليزانية املتوّخى يف خطة العمل املشتركة مع اللجنة املعنية               
  .لثنائية إتايبو الوطنية اباإلنصاف اجلنساين هبيئة

 األمانة دور إيواء مؤقتة للنساء ضحايا االجتار هبن، البالغات واملراهقـات            تقدمكما    -١٠٨
على حد سواء، ويف احلالة األخرية، تلتحق املراهقات هبذه الدور بأمرٍ من اهليئات القـضائية               

   .املختصة مبجال الطفولة واملراهقة
ام إىل اتفاقية ختفيض حـاالت انعـدام        وقد استهلّت دولة باراغواي عملية االنضم       -١٠٩

 وتستند وثيقة االنضمام هذه بالفعل إىل مربر فين قانوين، وهو شـرط           . ١٩٦١اجلنسية لعام   
هذه العملية يف الـشهر     إكمال  ومن املتوقع   .  كرسالة إىل اجمللس الوطين    إلحالتهاغىن عنه    ال

يف هيئة الدولة هذه مـن أجـل        لدراسة  لالوثيقة  ستعرض  واعتباراً من هذا التاريخ،     . اجلاري
  . اعتمادها يف ما بعد

، تعكـف   ١٩٥٤وخبصوص االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية لعام           -١١٠
  .مّربراهتاالدولة حالياً على حتليل هذه الوثيقة من أجل صياغة 

 اجلهـات  اهلادفة إىل توعيـة   "  وال تقّدر بثمن   هلا قيمة حيايت  "وأخرياً، تتواصل محلة      -١١١
، مـن   املعنية بوضع السياسات العامة أو املؤثرة يف صياغتها بشأن ظاهرة االجتار باألشخاص           

 السلطات الوطنية، ووسائط اإلعالم، ومنظمات اجملتمع املدين، وأفراد اجملتمع، وأطراف           قبيل
 وتشمل احلملة إعالنات تلفزيونية وإذاعية ومواد مطبوعة ذات تغطية وطنيـة،          . فاعلة أخرى 

  .كلها باللغتني الغوارانية والقشتالية
، ٢٠٠٦ُشرع يف تنفيذ برنامج اإلدماج االجتماعي للنساء ضحايا االجتار يف عـام             و  -١١٢

من الربنامج تـسع نـساء يف       استفادت  ،  ٢٠٠٨وحىت عام   . بدعمٍ من املنظمة الدولية للهجرة    
املالية والعالج الطـيب ودعـم       ةمراحل التعليم وتقدمي املساعد   وإكمال  جماالت التدريب املهين    

  . مبادراهتن املنتجة
، جيري تنفيذ منوذج برنامج إلعادة اإلدماج االجتماعي باالشتراك         ٢٠١٠ومنذ عام     -١١٣

 استفادتوحىت هذا التاريخ،    .  إتايبو الوطنية الثنائية   مع اللجنة املعنية باإلنصاف اجلنساين هبيئة     
  . إىل مشاركة النساء يف الربنامج مبحض إرادهتنهنا وجتدر اإلشارة . من الربنامج أربع نساء
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  القرارواختاذ املشاركة يف احلياة السياسية     

   من قائمة املسائل١٨الرد على الفقرة     
أنه قد ُعرض على جملـس النـواب يف         جتدر اإلشارة إىل    يف ما يتعلق هبذه الفقرة،        -١١٤

املعدِّل للفقـرة   "بوغادو، مشروع القانون    ، مببادرة النائب بيكتور     ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 
، املنـشئ لقـانون االنتخابـات يف        ٨٣٤/٩٦ من القانون رقم     ٣٢من املادة   ) ص(الفرعية  

كي ينظـر فيـه     " باراغواي، املتعلقة بنسبة مشاركة املرأة يف املناصب اليت ُتشغل باالنتخاب         
شاركة املرأة يف اهليئات اليت ُتشغل      ضماناً مل : "اجمللس، على أن يكون التعديل بالعبارات التالية      

ثالثـة  ( يف املائة    ٣٣عضويتها باالنتخاب، جيب أال تقل نسبة تعيينها داخلياً كمرشحة عن           
 يف قوائم املرشحني، حبيث ميكن أنمواقع ، بواقع مرشحة واحدة لكل ثالثة      )ن يف املائة  ووثالث

ة لكل ثالثة مناصب ُتـشغل      ، لكن بواقع مرشحة واحد    يظهر أثر هذا الترتيب يف أي موقع      
تنفذ هذه األحكام     ال وُتعاقب األحزاب السياسية أو احلركات أو التحالفات اليت       . باالنتخاب

  ".يف التعيينات املتعلقة بانتخاباهتا الداخلية بعدم تسجيل قوائمها يف احملاكم االنتخابية املعنية
؛ وجلنـة الـشؤون     والتدوينريع  وأُحيل مشروع القانون املذكور إىل كل من جلنة التش          -١١٥

وُدرس مـشروع   . الدستورية؛ واللجنة املعنية باإلنصاف االجتماعي واجلنساين مبجلس النـواب        
 ،٢٠١١مارس  / آذار ٢٩القانون بالفعل يف اللجنة املعنية باإلنصاف االجتماعي واجلنساين بتاريخ          

تماد مـشروع القـانون مـع        وتوصي هذه اللجنة االستشارية باع     .وهو ما يشكّل تقدماً كبرياً    
  .تعديالت عليه حبيث يشمل ترتيب األولويات واّتباع هذا الترتيب حىت هناية القوائم إدخال

   من قائمة املسائل ١٩الرد على الفقرة     
يهدف أحد اخلطوط املؤسسية الرئيسية التابعة ألمانة شؤون املرأة إىل حفز قـدرات                -١١٦

ي، سياسياً واجتماعياً، من أجل حتقيق تكافؤ فرص املرأة يف          مجيع املؤسسات اليت هلا دور رياد     
  .ومظاهر التقدم احملرز يف هذا الصدد مل تكن قليلة، وإن كانت غري كافية حىت اآلن. املشاركة
املشاركة السياسية مـن    "ات عن طريق مشروع     واسُتحدثت خطة لتدريب السياسيَّ     -١١٧

نفذه أمانة شؤون املرأة بالتحالف االستراتيجي مع       ، الذي ت  "أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني    
، من القيادات النـسوية  ٤٧٩  لوقدم هذا املشروع التدريب    . احملكمة العليا للعدالة االنتخابية   

ويهدف إىل تشجيع املشاركة السياسية الفعالة للمرأة وتعزيز سياسات املساواة بني اجلنسني            
   .يف البلد
وع ذاته إجراءات تتعلق بتحقيق التواصل االجتماعي من أجل         وسُتنفذ يف إطار املشر     -١١٨

التوعية بشأن املسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، وعدم التمييز، وتعزيز املشاركة السياسية            
تصميم بوابة شبكية بشأن املساواة بني اجلنسني واملـشاركة الـسياسية           ومن أبرزها   . للمرأة

   .وتطويرها والشروع يف تنفيذها
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، أُنشئت مخس جلـان للحـوار       ٢٠١٠يونيه  /فرباير إىل حزيران  /ويف الفترة من شباط     -١١٩
السياسي، تشمل بني أعضائها عضوات اجملالس البلدية ورئيسات البلديات احلاليات واملرشحات 
احملتمالت يف انتخابات البلديات مبدينة أسونثيون، ومقاطعات ثينترال وميسيونس ونييمبوكـو           

 امرأة، بينما شاركت يف مخس مناطق ٨٠وحضرت يف مدينة أسونثيون . وباراغواريوكاغواثو 
  .  امرأة من خمتلف األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املدين٤٣٥داخلية يف البلد 

حسب نوع اجلنس يف احملكمـة العليـا        مصنَّفة  كما أُنشئ نظام إلعداد معلومات        -١٢٠
  . للعدالة االنتخابية

" املشاركة السياسية من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني       "جتماع عمل بشأن    وُعقد ا   -١٢١
هبدف إجياد مساحة للحوار مع سلطات األحزاب واحلركات السياسية من أجل تعزيز االلتزام      

  . بإدماج قضية املساواة بني اجلنسني يف االستراتيجيات احلزبية
 وضـع هتدف إىل " ئية يف املدينةاألصوات النسا"وُنفذت كذلك حلقات عمل باسم    -١٢٢

 جنساين يف مدن خمتارة سلفاً، مثل ثيوداد ديـل إيـسيت،   هنجٍسياسات عامة حملية تستند إىل   
واستهدف كل لقـاء    . وإيرناندارياس، وبريسيدينيت فرانكو، وكورونيل أوبييدو، وكاغواثو     

  . اجملتمع احملليوقياداتاملرشحات من خمتلف األحزاب السياسية 
الذي تتوىل مسؤولية اإلشراف عليه املنظمات " برملان املرأة "علومات بشأن مشروع    م  -١٢٣
رابطة العصر اجلديد بالتحالف مع الربملان الوطين وجريدة شبكة النساء ورابطة جمالس            : التالية

مبنظـور  ومؤازرهتا  النسائية  التغيري  متكني قيادات   "ويهدف املشروع إىل    . مقاطعات باراغواي 
ن أجل تعزيز إمكانية نفاذ املرأة والرجل على حنو ُمنصف إىل هياكـل الـسلطة               جنساين، م 

، وقد حقق املـشروع     "القرار يف باراغواي وتعزيز مشاركتهما فيها     اختاذ  السياسية وعمليات   
  . نتائج يف عناصره املكوِّنة املتعلقة بالتدريب واملمارسة الربملانية والنشر

 عضوة مناوِبـة    ٦٠دة وعضوة رئيسية يف الربملان و      قائ ١٢٥وشاركت يف املشروع      -١٢٤
باملشاركة املستمرة مع أعضاء الربملان واجلهات املراقبة مـن اجملتمـع املـدين واملنظمـات               

وجاءت عضوات الربملان من خمتلف األحزاب السياسية املمثَّلة يف اجمللس الوطين،           (االجتماعية  
 امـرأة   ١٢٥ أصـل ومن  ). ات ومل ُتسجَّل  بل ومن األحزاب اليت مل تتخطَ حاجز االنتخاب       

يف االنتخابات الداخلية   )  يف املائة  ٥٤أي نسبة   ( امرأة   ٦٨ شاركت   ،برملان املرأة إىل   منتسبة
وعن مشاريع القوانني، ُعرض على الربملان الوطين مخسة مشاريع قوانني ذات منظور            . األولية

 .ق اإلنسان، وإصالح نظام االنتخابات    جنساين بشأن التنمية، وامليزانية، والالمركزية، وحقو     
احلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة،      العمل بشأن قانون املوارد املائية، واعُتمد قـانون         تواصل  و

  . مدت التعديالت اليت أُدخلت على قانون العنف املرتيلواعُت
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دة وُيذكر أن برملان املرأة قد قّدم املقترح املعدِّل لقانون االنتخابات من أجـل زيـا                -١٢٥
 وُعرض املقترح على اللجان الثالث الـيت كانـت          ، يف املائة  ٥٠حصة متثيل املرأة إىل نسبة      

ومـن  . وزيرة شؤون املرأة  وقيادات األحزاب   مبناصرة  دراسته، وُشكلت مجاعة ضغط      بصدد
 ما ُيعّد كذلك     وهو أن مشروع القانون مل ُيعتمد يف جملس النواب مبعارضة صوتني،         املؤسف  

وهذا هو مـشروع    .  له عارضة ثالثني صوتاً   مل ُيعتمد يف احملاولة السابقة مل      ، إذ إنه  نتيجةً قيمةِّ 
القانون الذي يربهن على درجٍة أكرب من التأثري يف اجمللس الوطين، وعلى قدرة النساء علـى                
االلتفاف حوله، وتنظيم مجاعات ضغط برملانية من أجل اعتمـاده، وكـسب مزيـد مـن         

   .رنةً بالعمليات السابقةمقااملؤيدة له األصوات 
بالتعاون مع معهد البحث العلمي باجلامعة      ) برملان املرأة (رابطة العصر اجلديد    وأجرت    -١٢٦

وبرملانيـة،  استطالَع رأي من أجل حتديد املفاهيم السائدة املتعلقة بتقلّد املرأة مناصب سياسية             
يونيـه  / حزيران ٣٠ الفترة من     قائداً من جلان احلي ببلدية أسونثيون يف       ٥٧٤ االستطالع   ومشل
من الذين اسُتطلعت   )  شخصاً ٣٧١( يف املائة    ٦٤,٦وجاءت إجابة   . ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١ إىل

. آراؤهم بنعم على السؤال املتعلق مبا إذا كانت للمرأة القدرة على شغل املناصـب الـسياسية               
 زيادة حصة مـشاركة     وعن السؤال املتعلق مبدى املوافقة على تعديل قانون االنتخابات هبدف         

املرأة يف قوائم املرشحني والنواب وأعضاء جملس الشيوخ ويف سائر املناصـب الـيت ُتـشغل                
  . بنعم)  شخصا٣٤٧ً( يف املائة من الذين اسُتطلعت آراؤهم ٦٠باالنتخاب، أجاب 

  التعليم    

   من قائمة املسائل٢٠الرد على الفقرة     
املتعلق حبمايـة    "٤٠٨٤/٢٠١٠ القانون رقم    صّدق اجمللس الوطين لباراغواي على      -١٢٧

، الذي يهدف إىل إحلاق الطالبـات يف حالـة احلمـل            "الطالبات يف حالة احلمل واألمومة    
واألمومة مبؤسسات تعليمية عامة ذات إدارات رمسية وخاصة مدعومة مـن الدولـة، وإىل              

 وزارة التعليم والثقافـة   الفنيون حالياً يف  ويعكف. بقائهّن فيها وتقدمي تسهيالت أكادميية هلن     
  .على إعداد وحتليل الشكل الناظم للقانون املذكور أعاله من أجل تطبيقه يف ما بعد

" التعليم املتوسط املفتـوح   "وتقدم املرحلة التعليمية املتوسطة برنامج تعليم بديل هو           -١٢٨
ـ   ال للشابات املتراوحة أعمارهن بني اخلامسة عشرة والعشرين عاماً الاليت         ستطعن، لعـدة   ي

نظام التعليم العادي، وبالتايل، ُيشكل هذا      ب تعملأسباب، االلتحاق باملؤسسات التعليمية اليت      
العرض فرصةً ساحنة للمراهقات يف حالة احلمل واألمومة ليتمكنَّ من مواصلة الدراسة وفقـاً              

املؤسسات  هذا العرض التعليمي يف بعض ويتوافر. للوقت املتاح هلن ودرجة حتصيل كل منهن
  . الشاباتعلى نفقةالتعليمية التابعة للقطاع الرمسي، دون أي تكاليف 
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 السالم من جانب أمانة شؤون املرأة من        هيئةويف ما يتعلق مبسألة تقدمي مقترح فين إىل           -١٢٩
 فرص التعليم للشابات حمـدودات املـوارد،        إلتاحةأجل التماس تعاوهنا معها يف تنفيذ برنامج        

 املقترح حىت اآلن ألن برنامج الدعم الفـين     ُينجزن عن الدراسة بسبب احلمل، فلم       الاليت انقطع 
 واملايل للشابات حمدودات املوارد يف املناطق الداخلية من البالد، الذي استحدثته اهليئـة ذاهتـا،         

 ومل تتوخَّ وزارة التعليم حىت اآلن يف إطار سياساهتا التعويضية أي بـرامج            . يزال قيد التقييم   ال
   . واملراهقات والنساء احملرومات اقتصادياًاإلناثتوّجه أعماهلا حتديداً حنو رعاية األطفال 

يف نظـام   تسجَّل   هذه املعدالت    ُيشار إىل أن  وعن معدالت االنقطاع عن الدراسة،        -١٣٠
التعليم الوطين بأكمله، وتتفاقم يف الصف الثالث من التعليم املدرسي األساسي ويف التعلـيم              

 عن أسباب االنقطاع    مصنفةيوجد حىت هذا التاريخ نظام يقدم معلومات          ال وسط، بيد أنه  املت
  . عن الدراسة يشمل احلمل املبكّر كأحد هذه األسباب

ويف إطار اليوم العاملي للوقاية من احلمل غري املرغوب فيـه يف حالـة املراهقـات،                  -١٣١
هبـدف توعيـة املـراهقني      " وليةفلتتحملي املـسؤ  " محلة   ٢٠١٠سبتمرب  /أُطلقت يف أيلول  

. واملراهقات بني سن اخلامسة عشرة والتاسعة عشرة مبسؤوليتهم جتاه هـذا الواقـع املقلـق             
وتستهدف احلملة الطالب الذين يتلقْون التعليم املتوسط يف املؤسسات العامة واخلاصـة يف             

ـ     . عاصمة البالد ويف مقاطعيت ثينترال وألتو بارانا       ذه املرحلـة األوىل    وقد غطّت احلملة يف ه
  . طالباً وطالبة ٢ ٩١٠عشر مؤسسات تعليمية و

تنظيم مفاهيم املراهقني والشباب من أجل تعزيـز الـسياسات          "ويف إطار مشروع      -١٣٢
، أُعّدت  "العامة الرامية إىل منع ممارسة العنف ضد املرأة واستئصاله بالوسائل السمعية البصرية           

، مصحوبة بفـيلم    "العنف ضد املراهقات والشابات   عن  رأة  فلنتحدث جب "مادة دراسية باسم    
، من إنتاج طلبة أحد معاهد التعليم السينمائي املدربني يف جمال القـضايا             "آنا"قصري بعنوان   

اجلنسانية ومكافحة العنف، الذين استعانوا فيه باحلكايات اليت رواها طالب املرحلة الثانويـة             
دليـل النقـاش يف   "عالوةً على ذلك، طُبع  . ونيف مخس مدارس يف أسونثيون وغران أسونثي      

، الذي سُيستخدم يف قاعات الدرس باملدارس الوطنية أو يف األوساط           "أوساط التعليم الرمسي  
هـذه  ‘ نريد َوْصلك ‘وقد طرحت كل من أمانة شؤون املرأة ومنظمة         . التعليمية غري الرمسية  

  .٢٠١٠نوفمرب / يف تشرين الثاينت ُنظمة عاممناسبةاملادة الدراسية يف 

   من قائمة املسائل٢١الرد على الفقرة     
يف ما يلي سرد لألهداف احملددة لربامج ومشاريع حمو األمية اليت ُتنفذ من أجل التصدي   -١٣٣

  : الناطقات بالغوارانيةسيما الالرتفاع معدالت األمية بني صفوف نساء الشعوب األصلية، و
القشتالية يف جمايل القضايا     -  الغوارانية غتنياملزدوج بالل مشروع حمو األمية      )أ(  

وهو برنامج حملو األميـة     . يف قطاعات اإلنتاج والصحة والتعليم     اجلنسانية والتنظيم اجملتمعي  
ني الغوارانيـة   دريب على القراءة والكتابة بـاللغت     ، ويهدف إىل الت    واحد الثنائية اللغة يف آن   

اجلنسانية والصحة اإلجنابية والبيئة واإلنتاج؛ وإعادة      والقشتالية، والتدريب يف جماالت القضايا      
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تقييم اللغة الغوارانية والثقافة الريفية؛ وتشجيع املرأة على املـشاركة واإلدارة اجملتمعيـتني؛             
وتنظيم العملية التعليمية؛ وإنتاج برامج إذاعية وأفالم فيديو يف هذا السياق؛ والتنسيق يف مـا               

املزدوج  أُدجمت يف برنامج حمو األمية       ٢٠١٠ويف عام   . لقطاعاتبني املؤسسات ويف ما بني ا     
. مقاطعات ألتو بارانا، ونييمبوكو، وامامباي، وبريسيدينيت آييس، وألتو باراغواي، وبوكريون

   رجالً؛ ٩ ٠٩٣و امرأة ٢٠ ١٢٠ منه استفادويف الفترة منذ بدء تنفيذ الربنامج حىت اآلن 
 يف  كبـار األساسي الثنائي اللغـة للـشباب وال      التعليم  /حمو األمية مشروع    )ب(  
. (Alfa PRODEPA Prepara) برنامج التعليم الثنائي اللغة املـشترك بـني الثقافـات   /باراغواي

ويهدف املشروع إىل خدمة السكان األميني املقيمني يف القطاعات املعرضة خلطـر األميـة يف               
سونثيون، بالتنسيق مع أطـراف فاعلـة       البالد مثل املستوطنات اجلديدة، والقطاعات النهرية بأ      

ويقترح املشروع أن يطبق املشاركون كفاءاهتم يف التواصل يف عالقاهتم          . خمتلفة يف اجملتمع احمللي   
االجتماعية املتبادلة، وأن يستخدموا العمليات احلسابية األساسية يف مواقف احلياة، وأن ُيبـدوا             

   ومل ُينفذ هذا املشروع يف العامني األخريين؛. راغواياجتاهاً نقدياً وإحساساً باالنتماء لدولة با
ويرمي إىل حمو أمية السكان األميني الذين        .)Teleclase(برنامج الدروس املتلفَزة      )ج(  

 حملو األمية، مستحدث عن طريـق تطبيـق         وهو برنامج غري رمسي   . يعيشون يف أوضاع حرمان   
  ومل ُينفذ يف العامني األخريين؛. ملشاركني املكتسبةالتقنيات السمعية البصرية، انطالقاً من معارف ا

. برنامج التعليم األساسي واملتوسط عن ُبعد للشباب والكبار من اجلنـسني            )د(  
وهو برنامج للتعليم األساسي واملتوسط عن ُبعد، ُينفذ عن طريق مراكز تعليمية توجيهيـة،              

دف الربنامج إىل إتاحة فرصة     ويه. ن وتعتمد هنجاً دراسياً نصف سنوي     ويشرف عليها مدرس  
ميكنهم، ألسباب شخصية أو مهنية،   الالتعليم للشباب يف سن اخلامسة عشرة فما فوق الذين       

ويـشمل  . االنتظام يف حضور الدروس اليت يلزم فيها احلضور يف املؤسسات التعليمية الوطنية           
ويف . لبيئة، والبيئة االجتماعية  اإلعالم، واملنطق واحلساب، وا   : الربنامج اجملاالت املعرفية التالية   

  : املشمولة بالتقرير قُيدت األعداد التالية من اجلنسني٢٠٠٩-٢٠٠٦الفترة 
   امرأة؛١٥٣ ٩٣٧ رجالً و١٢٢ ٨١١: يف التعليم األساسي الثنائي اللغة '١'
   امرأة،٣٥ ٣٧ رجالً و٢٧ ٩٢٤: ويف التعليم املتوسط عن ُبعد '٢'
ويـشمل املـشروع    ". من شعب كوم  حمو أمية الشباب والكبار     "مشروع    )ه(  

 من املـشروع سـبعة      وتستفيد. رجالً ١٥ امرأة و  ٧٥ طالباً، منهم    ٩٠خبدماته ما جمموعه    
ويركز . جمتمعات حملية لشعب توبا كوم األصلي، يف مقاطعيت بريسيدينيت آييس وسان بيدرو           

   .التنظيم اجملتمعياملشروع على ثالثة جماالت هي احلساب، والقراءة والكتابة بلغة كوم األم، و
األرقام املذكورة متثل حاالت القيد يف الفترات احملددة، وال متثل جممـوع            : مالحظة  -١٣٤

عدد األشخاص املستفيدين، ذلك أن الشخص الواحد ُيقّيد يف هذه الربامج واملشاريع أكثـر              
  . من مرة يف سنوات خمتلفة ومرتني يف سنة التعليم املتوسط
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  العمل    

   من قائمة املسائل٢٢الفقرة الرد على     
 جزءاً من جدول أعمـال   بوصفها٢٠٠٧يف عام  " ملرتيل بأجر العمل ا "أُقّرت مسألة     -١٣٥

اللجنة الوطنية الثالثية املعنية ببحث مستوى مشاركة املرأة يف قطاع العمل وتعزيـزه، الـيت               
ملوضوع وشاركت وقد عّززت هذه اهليئة جلان عمل بشأن هذا ا. يترأسها وكيل وزارة العمل

  . يف مبادرات اختذهتا منظمات اجملتمع املدين يرِد ذكرها يف التقرير الدوري السادس
، الذي جيمع بني وكاالت التعاون ومؤسسات الدولـة،         "فرص"حدث برنامج   واست  -١٣٦

دورات تدريبية بشأن احلقوق املهنية، واحلق يف الضمان االجتماعي، وقضية العنف، ومسألة            
ملهين، وآليات اإلبالغ يف جمايل العمل والعنف املرتيل، وتعزيز مجعيات العـامالت يف           التأهيل ا 
كاغواثو، ( وتستهدف هذه الدورات العامالت يف املنازل يف مخس مقاطعات يف البلد             .املنازل

. شـىت مناخٍ   عاملة يف    ٤٧١تستفيد منها   و) وميسيونيس، وإيتاُبوا، وكورديريا، وكونثيبثيون   
ر، شارك ممثلون للجمعيات والنقابات يف لقاءات للعـامالت يف املنـازل يف             ومن جانب آخ  

وأسفرت اللقاءات عـن  . ويف لقاء وطين للعامالت يف املنازل يف أسونثيون العاصمة  الربازيل،
قُدم إىل كل من وزارة العدل والعمل، وأمانة شؤون املـرأة، ومعهـد التقـديرات               إعالن  

شاكل املتعلقة بعدم املعرفة من جانب املوظفني العموميني        االجتماعية، يطرح بوجه خاص امل    
  . والعامالت يف املنازل على حد سواء

 ١٥  املؤرخ ١٢٤وأنشأ وكيل وزارة العمل والضمان االجتماعي، مبوجب القرار رقم            -١٣٧
، مركز خدمة العامالت يف املنازل هبدف إفساح اجملـال لتقـدمي خدمـة    ٢٠١٠فرباير  /شباط

كمـا  . املني يف املنازل، وكذلك للموظفني يف قطاع العمل املرتيل من اجلنسني          متخصصة للع 
 وسـيطاً، بـشأن     ١٥ موظفاً ومفتشاً ووكيل نيابة و     ٢١  لاستحدثت الوزارة دورات تدريبية     
 /حزيران(مباشرة عمله   يف  وقدم املركز خدماته منذ بدئه      . الئحة العمل يف قطاع العمل املرتيل     

، )مارس من هـذا العـام     / آذار ٢١وهي البيانات احملّدثة حىت     ( حالة   ٣٠١ يف )٢٠١٠ يونيه
  ). يف املائة٧٥(يف البّت يف البالغات الواردة إليه بنسبة مرتفعة  وجنح
 دورة ٣٩مبادرة مشتركة بني هذه الوزارة وأمانة شؤون املـرأة،     يف إطار   وُنظمت،    -١٣٨

 هـذه  إعدادوقد توىل .  املنازل لقاء أجرتدريبية بشأن اإلدارة املرتلية، تستهدف العامالت يف      
 مقاطعـة يف  ١٣الدورات النظام الوطين للتأهيل والتدريب املهنيني يف مدينة أسـونثيون ويف     

كاغواثو، وكونثيبثيون، وإتابَوا، ونييمبوكو، وألتو بارانـا، وغـوايرا، وكـورديريا،           (البلد  
، وشارك يف كل دورة     )، وكانينديو وكاثابا، وثينترال، وميسيونيس، وبوكريون، وباراغواري    

  . امرأة١ ٤٠٠ ٢٠١٠ شخصاً، وبلغ عدد النساء املدرَّبات يف عام ٣٥ تدريبية
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 من حل مـشكلة     ٢٠٠٩ الذي متكّن يف عام      - ويبادر معهد التقديرات االجتماعية     -١٣٩
عزيز نـشر    إىل ت  - التغطية الوطنية اإللزامية ملوظفي قطاع اخلدمة املرتلية بالتأمني االجتماعي        

وقبل صدور هذا القرار كان عـدد العـاملني يف          .  عرب البالغات الداخلية   ١٢٤القرار رقم   
أي بعـد  ( ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول ٣١ شخصاً، وحبلول    ٤ ٢٦٠املنازل املؤّمن عليهم    

 عامالً  ١٢ ٨٩١حىت تارخيه   جمموعهم   شخصاً، فأصبح    ٨ ٦٣١زاد عددهم إىل    ) عامٍ بقليل 
  .  الرقم ازديادهاقطاع العمل املرتيل، ومن املتوقع أن يواصل هذ مشموالً بتأمني

قد " فرص"ويكمن اجلديد يف ما يتعلق باجملال التشريعي يف هذا الصدد يف أن برنامج                -١٤٠
أّعد بالفعل مسودة وثيقة بشأن العمل املرتيل كمقترح لقانون خاص ينظم هذا النـوع مـن                

. اة يف األجور وحتديد ساعات العمل بثماين ساعات يومياً        ويتوخى هذا املقترح املساو   . العمل
وقد صيغت هذه الوثيقة بالتشاور مع منظمات العامالت يف املنازل، ومؤسـسات الدولـة              
كأمانة شؤون املرأة ووزارة العدل والعمل واألمانة الفنية للتخطيط ووزارة املالية وغريهـا،             

 املنازل، واالحتـادات النقابيـة املؤسـسية        ومعهد التقديرات االجتماعية، وتنظيمات ربات    
التشاور من أجل إحداث ما     "واملركزية، عن طريق سلسلة من حلقات العمل ُنظمت بعنوان          

وجيري حالياً تعديل هذه    ". ميكن من تغيريات تشريعية وتغيريات يف نظام الضمان االجتماعي        
  . الوثيقة من أجل تقدميها إىل وزارة العدل والعمل

دورة التأهيل املهين للعامالت يف املنازل لقـاء        " طريق اخلطة التجريبية املسّماة      وعن  -١٤١
وهتدف اخلطة بوجـه عـام إىل       .  امرأة يف مدينيت أسونثيون وإنكارناثيون     ١٥٠ُدّربت  " أجر

تأهيل العامالت وتدريبهن هبدف ضمان حصوهلن على مؤهل مهين كي يتسىن هتيئة ظروف             
.  فرصهن يف التعليم والعمل، ويصبحن على درايـة حبقـوقهن          عمل أفضل هلن، فتزيد بذلك    

يعرفن حقوقهن، أو إن كّن يعرفنها فال يعرفن          ال فالكثري من النساء املشتغالت بالعمل املرتيل     
يف  فعلى سبيل املثال، تعترب العامالت يف املنـازل  .إىل أين يلجأن إذا ما انُتهكت هذه احلقوق    

 هو مكافأة حيصلن عليها من أصحاب -  إن حصلن عليها- يةأن دفع العيد كثري من األحيان    
  .عملهن، وليس حقاً مملوكاً هلن

وهتدف حمتويات هذا املشروع وأنشطته إىل إكساب املشاركات املعارف واملهارات            -١٤٢
واالجتاهات اخلاصة بالنشاط املهين، وكذلك جمموعة من الكفاءات الـضرورية للعمـل يف             

  .جماالت مهنية خمتلفة

   من قائمة املسائل٢٣الرد على الفقرة     
 على أن للسلطات املختصة أن تأذن       ٤٩٥١/٢٠٠٥ من املرسوم رقم     ٤تنص املادة     -١٤٣

مبمارسة العمل املرتيل اعتباراً من سن السادسة عشرة، علـى أن ُيكفـل تعلـيم املـراهقني       
علـيم أو تأهيـل   وصحتهم وأمنهم وحسن ُخلقهم كفالةً تامة وأن يكونوا قد حصلوا على ت      

 عمـل   ٢ من املادة    ٢٢وحتدد الفقرة الفرعية    . مهين كاٍف وحمدد يف فرع النشاط ذي الصلة       
األطفال يف املنازل واستخدام األطفال للخدمة يف املنازل مقابل املسكن، من بـني أعمـال               

   .أخرى يف القائمة، بوصفهما شكلني من أشكال عمل األطفال اخلطر واحملظور
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، وفقاً ألحكـام    ٣/١٠اجمللس الوطين للطفولة واملراهقة، مبوجب القرار رقم        واعتمد    -١٤٤
  .قانون الطفل واملراهق، االستراتيجية الوطنية للقضاء على عمل األطفال ومحاية عمل املراهقني

وقد اعُتمد دليالن لرعاية حاالت عمل األطفال اخلطر، األول هو الدليل الـداخلي               -١٤٥
ت عمل األطفال اخلطر، مبوجـب قـرار وزارة العـدل والعمـل             للمؤسسات لرعاية حاال  

والثاين هو الدليل املشترك بني املؤسسات حلاالت عمل األطفـال اخلطـر،            . ٥٥٨/١٠ رقم
   .الذي اعُتمد بقرار من اجمللس الوطين للطفولة واملراهقة

اإلقـرار   استمارة   ٩٤١/١٠وُيعتمد مبوجب قرار اإلدارة الوطنية للتعاقد العام رقم           -١٤٦
املشفوع بيمني الذي يضمن فيه مقدِّم اخلدمة أنه غري متورط يف أي ممارسات تنتهك حقوق               
األطفال واملراهقني من اجلنسني يف ما يتعلق بعمل األطفال، املنصوص عليها يف كـلٍّ مـن                

، وقانون العمل، وقـانون     ١٨٢ و ١٣٨ة رقم   يالدستور الوطين، واتفاقييت منظمة العمل الدول     
  . يف مجهورية باراغوايالسارية واملراهق، وسائر القوانني واللوائح الطفل

   من قائمة املسائل ٢٤الرد على الفقرة     
" كلنـا متـساوون  "مـشروع  (حدد جدول األعمال الوطين املتعلق باملرأة والعمل      -١٤٧

(PARES)     ست مشاكل رئيسية يف هذا الصدد هي      )  بتنسيق إحدى املنظمات غري احلكومية :
د أيام عمل املرأة، وزيادة عدد السكان النشطني اقتصادياً يف القطاع غري الرمسـي مـن                تعد

قطاعات االقتصاد وعدم توفري احلماية للمرأة يف هذا القطاع، والتمييز الذي تعاين منه املـرأة            
يف قطاع اخلدمة املدنية، وانتشار ظاهريت اهلجرة واالجتار باألشخاص وأثرمها علـى املـرأة،              

ام األمن وممارسة التمييز يف العمل املرتيل بأجر، وانعدام األمن الوظيفي وأثره الـسليب              وانعد
.  مقترحاً بشأن هذه املـشاكل     ٣١ويقدم جدول األعمال الوطين     . على حقوق العمل للمرأة   

وُيذكر من بني املقترحات املتعلقة بعمل النساء يف القطاع غري الرمسي تنظيم دورات تدريبية              
تعزيز اإلنصاف بني الرجل واملرأة يف ما يتعلق بالنقابات، والتأثري علـى اهليئـات              للنساء، و 

   .احلكومية من أجل تعزيز متكني املرأة واستقالهلا الذايت اقتصادياً، من بني مقترحات أخرى
وهي آلية  . وافُتتحت مؤخراً دائرة اإلرشاد القانوين التابعة لسلطة وكيل وزارة العدل           -١٤٨

مل يف إطار اإلدارة العامة للعدل، ترمي إىل تيسري إمكانية احتكـام األشـخاص              مؤسسية تع 
وتعمل هذه اآللية بطريقة اخلدمـة      . ذوي األوضاع الضعيفة إىل القضاء على سبيل األولوية       

 وتتمثل يف تقدمي اإلرشاد القانوين باجملـان وإحالـة احلـاالت إىل             (110002-0800)اهلاتفية  
أو اهليئات اليت تتيح تسوية الرتاعات بالتعاون مع هيئـات          /م القضاء و  املؤسسات الرمسية لنظا  

  .وتشكّل هذه اآللية، عالوة على ذلك، وسيلةً ملنع الرتاعات وتعزيز احلقوق. أخرى
ومع أن هذه اخلدمة تقوم على مبدأ الشمولية، إال أهنا تركّز على سبيل األولوية على                 -١٤٩

 وهم، وفقاً لقواعد برازيليا املتعلقة حبق ذوي األوضـاع          تلبية طلبات السكان األكثر ضعفاً    
 إىل القضاء، األشخاص الذين يواجهون، بسبب سّنهم أو حالتهم البدنية           اللجوءالضعيفة يف   

أو ثقافية، صعوبات خاصـة يف    /أو عرقية و  /أو اقتصادية و  /أو العقلية أو لظروٍف اجتماعية و     
   .قانوين ممارسةً تامة يف نظام القضاءممارسة احلقوق املعترف هبا يف النظام ال
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ويف جمال الدورات التدريبية، ُوضعت خطة عمل مشتركة بني أمانة شؤون املـرأة               -١٥٠
ووزارة الصناعة والتجارة ُتستحدث عن طريقها دورات تدريبيـة تـستهدف النـساء يف              

 وتـشمل   .مقاطعات البلد السبعة عشرة بشأن مباشرة األعمال احلرة والدخول يف شراكات          
 منتجة بوصفها خطةً جتريبيـة يف        نسائية اخلطة، من بني أنشطة أخرى، تعزيز أربع مبادرات       

 ُعرض  ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٦وبتاريخ  . حيظيان باألولوية   اعُتربتا إقليمني مقاطعتني  
على جملس النواب املشروع األويل لقانون ينظم عمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة والبالغة            

لصغر، يهدف إىل إكساب املؤسسات البالغة الصغر طابعاً رمسياً بتقدمي حوافز وفوائد إىل هذا ا
  .القطاع الذي جيمع بني عدد كبري من النساء

، ُنفذت أنشطة يف هـذا      ١٥٦ومنذ التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           -١٥١
تنظـيم حلقـات عمـل      (يب  ، والتدر )توزيع منشورات وكتيبات  (الصدد من قبيل النشر     

وجلسات حوار وحلقات دراسية تستهدف النقابات والعمال وأصحاب العمل واحلكومـة           
، والتوعية مبضمون هذه    )ومؤسسات الدولة ووزارة العدل والعمل ووالية وكيل وزارة العمل        

نقابات أدرجت يف عقود العمل بضع وأسفرت هذه األنشطة عن وجود . احللقات واجللسات
 ١ ٠٠٠وقـد ُدرب يف هـذا الـسياق         . ة بنوداً متعلقة بالتوفيق بني العمل واألسرة      اجلماعي

  . شخص حىت هذا التاريخ
املهـن مـصّنفة     :بشأن مشاركة املرأة يف سوق العمل     حسب نوع اجلنس    مصنَّفة  بيانات  

الدراسة االستقصائية  (الدراسة االستقصائية لألسر املعيشية     : حسب الفئة املهنية، املصدر   
  ) ٢٠٠٩ائمة لألسر املعيشية لعام الد

 القطاع الريفي القطاع احلضري   اجملموع الوطين  
 نساء رجال اجملموع نساء رجال اجملموع نساء رجال اجملموع 
 ٢ ٩٦٠ ٨٤٣  ٤٢٣ ٤٤٧ ٨١٩ ٨٤٧ ١ ٢٤٣ ٢٩٤ ٧٢٢ ٢٨٠ ٩٩٥ ٢٨٩ ١ ٧١٧ ٥٤٩ ١ ١٤٥ ٧٠٧ ١ ٨١٥ ١٣٦ 

 ٨,٤ ٤,٢ ٢,٣ ٢,١٣ ٤,١١ ١,١٢ ١,١٠ ٣,٧ ٤,٨ العامل العام/املوظف

 ٥,١٠ ٤,٢٥ ٣,٢٠ ٥,٢٨ ١,٥٢ ٤,٤٢ ٩,٢١ ١,٤٠ ٠,٣٣ العامل اخلاص/املوظف

صاحب العمل 
 ٠,٢ ٦,٥ ٤,٤ ٥,٣ ٤,٨ ٣,٦ ٠,٣ ١,٧ ٥,٥ الكفيل أو

 ٤,٥٤ ٥,٣٤ ٢,٤٧ ٥,٣٠ ٧,٢٢ ٠,٢٦ ٣,٣٩ ١,٣٢ ٩,٣٤ العامل حلسابه اخلاص

العامل داخل األسرة 
 ٠,١٧ ٤,٢٢ ٥,٢٠ ٧,٥ ٧,٣ ٦,٤ ٩,٩ ٢,١٢ ٣,١١ بدون أجر 

 ٢,١١ ٦,٠ ٢,٤ ٢,١٨ ٥,١ ٥,٨ ٦,١٥ ١,١ ٧,٦ العمل املرتيل

 ٠,٠ ١,٠ ٠,٠ ٣,٠ ٢,٠ ٣,٠ ٢,٠ ٢,٠ ٢,٠ غري متاح
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  ٢٠٠٨-١٩٩٩ الفترة مرأة يف باراغواي يفللرجل ولل )١(تطور معدل املشاركة االقتصادية  -١  

  
، الدراسة االستقصائية املتكاملـة     لدراسات االستقصائية وتعداد السكان    وا إلحصاءلالعامة  اإلدارة    :املصدر

  .٢٠٠١-٢٠٠٠لألسر املعيشية، للفترة 
، الدراسة االستقـصائية الدائمـة لألسـر        لدراسات االستقصائية وتعداد السكان    وا إلحصاءلاإلدارة العامة   

  .٢٠٠٨-٢٠٠٢ والفترة ١٩٩٩ و١٩٩٥املعيشية، لعامي 
 يف املائـة  ٥٧,٣ارتفع إمجايل معدل مشاركة الرجل واملرأة يف السنوات العشر األخرية من    -١٥٢

، بالنظر أساسـاً إىل زيـادة مـشاركة املـرأة           ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٦١,٩ إىل   ١٩٩٩يف عام   
 غري أن االجتاه املتنامي ملـشاركة     . ٢٠٠٤ و ١٩٩٩ نقطة مئوية يف الفترة ما بني عامي         ٩,٢ مبقدار

أما الرجل، فقد شهد معدل     . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥املرأة قد شهد اخنفاضاً طفيفاً يف الفترة ما بني عامي           
 يف ٧٣,٩ معدل مشاركة املرأة، فـارتفع مـن      مشاركته زيادةً موازية ضئيلة، وإن كان يفوق دوماً       

  . بالكادمعدل نقطتني مئويتني أي بزيادة ، ٢٠٠٨ يف عام  يف املائة٧٥,٩ إىل ١٩٩٩ املائة يف عام
  ٢٠٠٨-١٩٩٩الفترة  تطور معدل املشاركة االقتصادية للمرأة احلضرية واملرأة الريفية يف  -٢  

  
، الدراسة االستقصائية املتكاملـة     لدراسات االستقصائية وتعداد السكان    وا إلحصاءلاإلدارة العامة     :املصدر

  .٢٠٠١-٢٠٠٠لألسر املعيشية، للفترة 
، الدراسة االستقـصائية الدائمـة لألسـر        لدراسات االستقصائية وتعداد السكان    وا إلحصاءلإلدارة العامة   ا

  .٢٠٠٨-٢٠٠٢ والفترة ١٩٩٩ و١٩٩٥املعيشية، لعامي 
__________ 

 ). العاشرة فوق سننسبة السكان النشطني اقتصادياً إىل جمموع السكان(لنشاط معدل اأي  )١(

57.3 60.5 61.2 59.8
63.5 61.8 59.3 60.8

61.9

73.9 75.1 76.9
74.3 76.6 75.3 73.5 74.0

75.9

41.3
46.3 45.8 45.7

50.5 48.5
45.5 47.8

48.3

1999 2000/01 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 امرأة رجل اجملموع

46.3   49.3   48.7   
52.9   

51.3   
47.4   49.8   50.9   

34.5   
40.3   41.0   

47.0   43.9   42.4   44.8   44.3   

1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 احلضريةاملرأة الريفيةاملرأة
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تارخيياً معدل مشاركة املرأة    يفوق  كان معدل املشاركة االقتصادية للمرأة احلضرية         -١٥٣
فبينما كان الفارق   . اءل يف السنوات العشر األخرية    الريفية، لكن الفجوة بينهما أخذت تتض     

 نقـاط   ٦,٦ ليـصل إىل     ٢٠٠٨، اخنفض يف عام     ١٩٩٩ يف عام    نقاط مئوية  ١١,٨بينهما  
 ٩,٨بينما زادت املشاركة االقتصادية للمرأة الريفية يف تلك الفترة مبقـدار            ف،  وهكذا. مئوية

  . نقاط مئوية فحسب٤,٦نقاط مئوية، بلغت الزيادة يف مشاركة املرأة احلضرية 

  الصحة    

   من قائمة املسائل٢٥الرد على الفقرة     
  .انظر اجلدولني التاليني  -١٥٤

 عاماً بفريوس نقـص املناعـة البـشري         ١٩ و ١٥معدل إصابة األشخاص بني سن      :  باء ١-٦املؤشر  
  ) نسمة١٠٠ ٠٠٠كل  يف(

 امرأة رجل  اجملموع  الفترة
٠٫٤٧ ٠٫٤٨ ٠٫٤٦ ١٩٩٠ 
٠٫٤٧ ٠٫٤٨ ٠٫٤٦ ١٩٩١ 
 ٠٫٢٢ ٠٫٤٤ صفر ١٩٩٢
٠٫٨٤ ١٫٢٨ ٠٫٤١ ١٩٩٣ 
١٫٢١ ٠٫٨٢ ١٫٥٩ ١٩٩٤ 
١٫٧٦ ١٫٩٩ ١٫٥٤ ١٩٩٥ 
٢٫٤٦ ٣٫٠٩ ١٫٨٦ ١٩٩٦ 
٢٫٩٤ ٣٫٣٧ ٢٫٥٣ ١٩٩٧ 
 ١٫٧٨ صفر ٣٫٥ ١٩٩٨
٢٫٩٤ ٣٫٥٣ ٢٫٣٨ ١٩٩٩ 
٤٫٥٤ ٦٫١٧ ٢٫٩٨ ٢٠٠٠ 
٣٫٢٨ ٤٫٣٤ ٢٫٢٥ ٢٠٠١ 
٤٫٣٤ ٥٫٢٥ ٣٫٤٧ ٢٠٠٢ 
٣٫٩٧ ٣٫٢٤ ٤٫٦٧ ٢٠٠٣ 
٢٫٣٦ ٢٫٨٩ ١٫٨٥ ٢٠٠٤ 
٢٫٣٤ ٣٫٥ ١٫٢٢ ٢٠٠٥ 
٦٫٠٣ ٨٫٥٢ ٣٫٦٣ ٢٠٠٦ 
٥٫٦٨ ٨٫١٦ ٣٫٣١ ٢٠٠٧ 
٨٫٢٦ ١١٫٨٧ ٤٫٧٩ ٢٠٠٨ 
٨٫٩٩ ١١٫٨٣ ٦٫٢٧ ٢٠٠٩ 
 الربنامج الوطين ملكافحة األمراض املنقولة جنسياً - وزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعية   :املصدر

  ٢٠٠٩- ١٩٩٠إليدز، للفترة ا/فريوس نقص املناعة البشري - 
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 عاماً بفريوس نقـص     ٢٤ و ٢٠معدل إصابة األشخاص بني سن      :  جيم ١- ٦املؤشر  
  ) نسمة١٠٠ ٠٠٠يف كل (املناعة البشري 

 امرأة رجل  اجملموع  الفترة

٠٫٠٠ ١٫٠١ ٠٫٥١ ١٩٩٠ 
١٫٠٥ ٤٫٠٤ ٢٫٥٧ ١٩٩١ 
١٫٥١ ٤٫٣٩ ٢٫٩٧ ١٩٩٢ 
١٫٩٨ ٦٫٧٠ ٤٫٣٨ ١٩٩٣ 
٠٫٤٨ ٣٫٢٩ ١٫٩١ ١٩٩٤ 
٤٫٢٨ ٦٫٠١ ٥٫١٦ ١٩٩٥ 
٧٫٤٧ ١٢٫٢٨ ٩٫٩٠ ١٩٩٦ 
٧٫٧٩ ١٤٫٧٦ ١١٫٣٢ ١٩٩٧ 
٣٫١٥ ١٧٫١٦ ١٠٫٢٤ ١٩٩٨ 
١٣٫٧٢ ٦٫٩٣ ١٠٫٢٩ ١٩٩٩ 
١٢٫١٨ ١٢٫٣٦ ١٢٫٢٧ ٢٠٠٠ 
١٢٫٥١ ١٢٫٢٣ ١٢٫٣٧ ٢٠٠١ 
١٩٫٨٩ ١٤٫٣٥ ١٧٫٠٨ ٢٠٠٢ 
٢٠٫١١ ١٥٫١١ ١٧٫٥٧ ٢٠٠٣ 
١٥٫٢٧ ١٥٫٨٥ ١٥٫٥٧ ٢٠٠٤ 
١٦٫١٦ ١٢٫٩٠ ١٤٫٥٠ ٢٠٠٥ 
٢٣٫٩٦ ٢٠٫٤٨ ٢٢٫١٩ ٢٠٠٦ 
٢٢٫١٧ ١٤٫٥٧ ١٨٫٣٠ ٢٠٠٧ 
٢٤٫١٩ ٢١٫٧٢ ٢٢٫٩٣ ٢٠٠٨ 
٢٦٫٩٠ ٢٤٫٩٦ ٢٥٫٩١ ٢٠٠٩ 
  الربنامج الوطين ملكافحة األمراض املنقولة جنسياً- وزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعية   :املصدر

  ٢٠٠٩- ١٩٩٠اإليدز، للفترة / فريوس نقص املناعة البشري- 

  مالحظات    
حـسبما   (البشريتقترن زيادة تسجيل حاالت اإلصابة اجلديدة بفريوس نقص املناعة            -١٥٥

حتـّسن  : بعاملني مها ) زيادة معدالت إصابة الرجال والنساء بالفريوس على حد سواء        تعكسه  
 . السكان من فحوص تـشخيص الفـريوس       استفادةنظام التسجيل واإلخطار وزيادة إمكانية      

  .اصر أخرى إضافية يف عملية تقييم مدى التقدم احملرز يف حتقيق اهلدفويضم هذان العامالن عن
 البـشري أما عن توزيع البيانات املتعلقة حباالت اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة               -١٥٦
. ٢٠١٠يف عـام     ١:١,٥نوع اجلنس، فقد كانت نسبة إصابة الرجال إىل النـساء            حبسب

فقد كانت نسبة إصابة الرجـال إىل النـساء يف          ،  الوبائي الفريوس   هبذاوتغلب إصابة النساء    
، بيد أنه جيب تقييم حاالت التحّيز احملتملة يف هذا السياق الـيت             ١ إىل   ٢٨مطلع ذلك العام    
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برنامج الوقاية من عدوى األم للجنني الذي يوفر فحوصـاً للنـساء، وإىل عـدم                ُتعزى إىل 
سبيل املثال، متكّن من إجـراء     ، على   ٢٠١٠إمكانية إجراء الفحوص، ففي عام       اإلنصاف يف 
  . رجالً فحسب٤ ١٥٦و امرأة ٧٨ ٣٢١ الفحوص

وعن نظام الصحة الوطين الوحيد والعام واملتكامل والشامل والتكافلي، الـذي ميتـاز           -١٥٧
اإلنصاف واملشاركة االجتماعية، والذي طُرح كأحد أهداف سياسة الصحة يف البالد منـذ             ب

إقامـة  هذا النظام، من أجـل      ب  تطلَّفقد   ،٢٠٢٠م   وذُكر يف خطة عا    ٢٠٠٨أغسطس  /آب
لنظام صحة ُتكّمله وتنسقه شبكات للخدمات الصحية،       "وحدات لصحة األسرة، إنشاء منوذج      

وجيري حالياً تنفيذ إجـراءات     ". ‘استراتيجية تعزيز اإلنصاف يف جودة احلياة والصحة      ‘تنظمها  
 اإليـدز /البـشري السل وفريوس نقص املناعة     وأنشطة الربامج واملشاريع الرامية إىل الوقاية من        

   .األمراض املنقولة جنسياً ومكافحتها عن طريق شبكات خدمات الصحة هذهو
اإليـدز واألمـراض    /البشريالربنامج الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة       ويبادر    -١٥٨

الفات يف هـذا   ، اضطالعاً مبسؤولياته، إىل تنسيق حت     )برنامج مكافحة اإليدز  (،  املنقولة جنسياً 
السياق وينفذ إجراءات باالشتراك مع املنظمات احلكومية، واملنظمـات غـري احلكوميـة،             

كما يشجع الربنامج علـى     . فريوس اإليدز احلاصلني ل ومنظمات اجملتمع املدين، واألشخاص     
 يف جداول أعمال احلكومات احمللية عـن طريـق          اإليدز/البشريفريوس نقص املناعة    إدراج  

  .حة احمللية املدَمجة يف نظام الصحة الوطينجمالس الص
فريوس  و لألمراض املنقولة جنسياً   للتصدي   اخلطة االستراتيجية ويسري حالياً مفعول      -١٥٩

أن : اليت ُتعّرف رؤيتها على النحو التايل     ،  ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفترة   اإليدز/البشرينقص املناعة   
 البـشري وس نقـص املناعـة      فري خفض معدل انتشار وباء      ٢٠١٢حتقق باراغواي يف عام     

 يف صفوف السكان بوجه عام، مع التشديد على فئات الـسكان            واألمراض املنقولة جنسياً  
الـسياسات العامـة    ) أ: (ويعرض املقترح حماور استراتيجية تتعلق باملسائل التالية      . األضعف

لرعايـة  عمليات التشخيص وا) ج(إجراءات التعزيز واملنع واحلماية؛  ) ب(وحقوق اإلنسان؛   
املواءمـة  ) و(املعلومات الوبائية االستراتيجية؛    ) ه(التنمية واإلدارة املؤسسية؛    ) د(والعالج؛  

  .عمليات الرصد والتقييم) ز(والعمل املشترك بني القطاعات؛ 
 الـذي ُيلـزم كـل اجلهـات     ٤٣٣/٠٦صدر القرار الوزاري رقم      ،٢٠٠٦ويف عام     -١٦٠
 ومـرض الزهـري     البشريفريوس نقص املناعة    تقدمي فحوص   خلدمات الصحة يف البلد ب     املقدِّمة

إىل مجيع النساء احلوامل الاليت حيضرن إىل مراكـز اخلـدمات           ) معمل حبوث األمراض التناسلية   (
، أعلن القرار   ٢٠٠٧ سنةوبعد عام، يف    . الرعاية االجتماعية صحية التابعة لوزارة الصحة العامة و     ال

 الذي يتسم به برنامج الوقاية من عـدوى األم للجـنني             طابع األولوية  ٣٩٦/٠٧الوزاري رقم   
، الذي يهدف إىل خفض حـاالت عـدوى األم           ومرض الزهري  البشريفريوس نقص املناعة    ب

  .للجنني بالفريوس ومكافحة مرض الزهري اخللقي بوصفه إحدى املشاكل الصحية يف باراغواي
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نية ملكافحة عدوى األم للجـنني      ويتوىل الربنامج املذكور مسؤولية تنفيذ اخلطة الوط        -١٦١
: وتسعى اخلطة إىل حتقيق ما يلي     .  والوقاية منه   ومرض الزهري  البشريفريوس نقص املناعة    ب
زيادة املستوى املعريف ومستوى االستعانة باملمارسات اليت تساعد على الوقاية من انتقال            ) أ(

 اإلجناب يف باراغواي،     إىل النساء يف سن     ومرض الزهري  البشريفريوس نقص املناعة    عدوى  
فريوس نقص  توسيع نطاق التغطية بفحوص تشخيص مرض       ) ب(مع التشديد على احلوامل؛     

توسيع نطاق تغطيـة الوقايـة      ) ج( ومرض الزهري يف حالة النساء احلوامل؛        البشرياملناعة  
 وتغطية العـالج مـن مـرض    البشريفريوس نقص املناعة بالكاملة من عدوى األم للجنني      

عن ( وحتسني القدرة الوطنية على استحداث معلومات استراتيجية واستخدامها          )د(؛  الزهري
من أجل برنامج مكافحة عدوى األم للجنني بفريوس نقص         ) عمليات املراقبة والرصد والتقييم   

برنامج مكافحة اإليـدز،    وتستهدف اخلطة، حتت إشراف     .  ومرض الزهري  البشرياملناعة  
 ُتكتشف إصابتهن بالفريوس أثناء فحوص مراقبة احلمل عن طريق          مجيع النساء احلوامل الاليت   

دليـل  "ويوجد هلذا الغرض    . اختبارات طوعية أو وقت الوالدة عن طريق اختبارات سريعة        
اإليـدز وللعالجـات    /البشرياحلوامل للوقاية من عدوى األم للجنني بفريوس نقص املناعة          

   ".يالنسخ العكساملضادة لفريوسات 
فريوس نقـص املناعـة     ل مهمة حتسني جودة حياة األشخاص املتعايشني مع         وتشكّ  -١٦٢

برنـامج   و الرعاية االجتماعيـة  يزال كل من وزارة الصحة العامة و        ال  حتدياً اإليدز/البشري
وهتدف هذه اهليئة إىل أن تقدم إىل       . مكافحة اإليدز يتصديان له بإنشاء إدارة للرعاية املتكاملة       

  يف إطار اخلدمات الصحية مساعدة     اإليدز/البشريوس نقص املناعة    فرياحلاصلني ل األشخاص  
تقتصر على زيارة الطبيب والتشخيص والعالج فحسب، بل تشمل أيضاً خدمات الدعم             ال

  . يف اجملاالت االجتماعية والنفسية واالقتصادية والقانونية واألسرية
يق القطـري علـى    ، عرضت آلية التنـس    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦الفترة ما بني عامي     ويف    -١٦٣

 مشروعني يهدفان إىل تعزيز إجراءات التصدي واملالريا والسل اإليدز ملكافحة العاملي الصندوق
فـريوس نقـص املناعـة       مـشروع مكافحـة    ":الوطين هلذه األمراض وتوطيدها ومهـا     

األمراض املنقولة جنسياً، يف إطار اخلدمات الصحية املقدمة يف سـتة أقـاليم             /اإليدز/البشري
مـشروع  "؛ و ٢٠٠٦نوفمرب  /، الذي استهلّ نشاطه يف تشرين الثاين      )٦الدورة  " (اغوايببار

األمراض املنقولة  /اإليدز/البشريفريوس نقص املناعة    فلنمض قدماً يف تعزيز التصدي الوطين ل      
" جنسياً يف إطار اخلدمات الصحية املقدمة يف ستة أقاليم، حنو تعميم إمكانية احلصول عليهـا              

  .٢٠٠٩سبتمرب / منذ أيلولالساري، )٨الدورة (
منتـصف  ومن املهم يف هذا السياق، عالوةً على ذلك، إبراز أنه قد اسُتهلت منـذ                -١٦٤

 يف باراغواي عملية صياغة وإنشاء املشروع اإلقليمي ملواءمة سياسات          ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
 اجملـال العقاقري يف   اإليدز و /البشريالتثقيف اجلنسي العامة، والوقاية من فريوس نقص املناعة         

سياسات التثقيف اجلنسي العامـة     : نياندي ريكوبيه "وقد أُنشئ املشروع املسمى     . املدرسي
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على أساس وثيقة التزام ُوقعت بني السلطات الوطنية يف جماالت          " نظام التعليم الباراغواييّ   يف
 فريوس نقـص    الصحة والتعليم والطفولة، وشبكات منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمايل         

  . اإليدز والطفولة، ووكاالت التعاون الدويل الداعمة/البشرياملناعة 
، ُشكلت جلنة إدارة أخـذت علـى عاتقهـا          ‘نياندي ريكوبيه ‘ويف إطار املشروع      -١٦٥

التحدي املتمثل يف التنسيق إلنشاء جلنة عمل مشتركة مع قطاعات متنوعة وبدء تناول مسألة              
 اإلجراءات األوىل املستحدثة يف إطـار       أبرزومن  .  املدرسي اجملاليف  التثقيف اجلنسي بانفتاح    

تقييم املواد الدراسية اليت تتناول الثقافة اجلنسية يف نظام التعليم؛ وتقييم           : هذا املشروع ما يلي   
مشروع التناول املؤسسي ملسألة الصحة اجلنسية واإلجنابية يف معاهد تأهيل املعلمني؛ وتعريف            

 الدراسية املتعلقة بالتثقيف اجلنسي الشامل؛ وعقد منتديات علـى مـستوى            خارطة املناهج 
  ".التثقيف اجلنسي، التزام اجلميع من اجلنسني"املقاطعات، مثل منتدى 

ُيقـّر حقوقـاً    " الـذي    ٣٩٤٠/٠٩، اعُتمد القانون اجلديد رقم      ٢٠٠٩ويف عام     -١٦٦
 البـشري صابة بفريوس نقص املناعـة      وواجبات وتدابري وقائية متعلقة باآلثار النامجة عن اإل       

 حيدد القانون أنه يهدف إىل كفالـة احتـرام          ١ويف املادة   ". ومتالزمة نقص املناعة املكتسبة   
 البشريحقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزها يف عالج األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة 

التدابري الوقائية الرامية إىل تاليف     ُيقّر  و واحلاصلني له ) اإليدز(ومتالزمة نقص املناعة املكتسبة     
 منه، باإلشارة إىل السلطة املختصة، أن الوقايـة         ٣فيما ُيقر القانون يف املادة      . انتقال العدوى 

 واإليدز وعالج املصابني به ومـساعدهتم تـشكّل    البشريمن اإلصابة بفريوس نقص املناعة      
 مسؤولية تطويرها وتعزيزها،    جتماعيةالرعاية اال دولة وتتوىل وزارة الصحة العامة و     للسياسة  

األمراض املنقولة جنسياً بوصفه الكيان النـاظم يف        /عن طريق الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز     
هذا املضمار، وكذلك املؤسسات احلكومية األخرى، بالتنسيق مـع اخلطـة االسـتراتيجية             

أن تضمن وزارة الـصحة     ويشري القانون، عالوة على ذلك، إىل       . للتصدي الوطين وطبقاً هلا   
 إمكانية االطالع على املعلومات واحلصول على اإلمدادات الالزمة         الرعاية االجتماعية العامة و 

 واإليدز وتقدمي الرعاية والعـالج للمـصابني هبـذا          البشريللوقاية من فريوس نقص املناعة      
 كعوامـل ميـّسرة     املرض، وكذلك باألمراض املنقولة جنسياً لعالقتها هبذا الفريوس وأمهيتها        

وتنص مواد القانون األخرى على أن تكفل دولة بـاراغواي          ). ٧املادة  (النتقال العدوى به    
 واإليدز املمارسة الكاملـة جلميـع       البشريجلميع األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة       

غ عن  وُيبلَّ. احلقوق والضمانات املكّرسة يف الدستور الوطين املكفولة لسكان اجلمهورية كافة         
أي انتهاك أليٍّ من احلقوق أو الضمانات اليت حتميهم أمام السلطات القضائية مـن أجـل                

  ). ١٣املادة (املطالبة باملسؤوليات املدنية واملهنية واجلنائية ذات الصلة 
وينص القانون اجلديد أيضاً على أنه جيب على مؤسسات الصحة العامة واخلاصـة،               -١٦٧

 ما حيتاجونـه    البشري إىل األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة        بكل مستوياهتا، أن تقدم   
من معلومات وتوجيه وإمدادات صحية وعالج ورعاية حبسب درجـة تعقيـد حـاالهتم،              
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وسيستحدث الكيان الناظم   . للربوتوكوالت اليت أقّرها ونشرها برنامج مكافحة اإليدز       وفقاً
ويشري القانون أيضاً إىل حظـر كـل        ). ١٤ة  املاد(هلذا اجملال نظام إحالة مناسب وسينشره       

أشكال التمييز وأي فعل مهني ميس بكرامة األشخاص املصابني بفـريوس نقـص املناعـة               
كما ُيحظر فرض أي قيود أو تدابري قسرية على حقوق هؤالء األشـخاص             . اإليدز/البشري

ويـنظم  ). ١٥ملادة  ا(والضمانات املستحقة هلم جملرد إصابتهم الفعلية أو املزعومة بالفريوس          
القانون كذلك املسائل املتعلقة بتعميم الرعاية املقدمة يف املستشفيات العامة إىل األشـخاص             
املصابني بالفريوس؛ وتعميم إمكانية حصوهلم على العالج باجملان؛ فضالً عن إمكانية إفادهتم            

القانون أيضاً  من خدمات التثقيف بشأن هذا املرض؛ وكفالة حقهم يف العمل الكرمي؛ وينص             
تنفيذاً لسياسة الدولة، تستحدث السلطة التنفيذية إىل جانب الـسلطة التـشريعية            "على أنه   

التدابري الالزمة لضمان توفري ما يكفي من موارد مالية، ضمن امليزانية السنوية العامة للدولة،              
  ".  على الصعيد الوطينلتطوير الربنامج وتعزيز التصدي هلذا الوباء

   من قائمة املسائل٢٦ى الفقرة رد عل    
، شجعت إدارة برامج الصحة على تنفيذ اخلطة الوطنيـة للـصحة            ٢٠٠٩يف عام     -١٦٨

مـا   عمل هذه اخلطـط      حماوراجلنسية واإلجنابية واخلطط اإلقليمية يف هذا الصدد، ومن بني          
ـ             يتعلق   ري بالتعامل مع حاالت التوليد الطارئة، مبا يف ذلك تعقيدات حاالت اإلجهـاض غ

باسـتخدام  (تشمل الرعاية بعد التوليـد      والكامل، مع توفري األدوية وتقدمي الرعاية باجملان،        
اليت ُتقدم سعياً إىل االستجابة للحقوق اجلنسية       ) الوسائل الرمحية ووسائل منع احلمل باحلقن     

ضمان  العمل الثاين ب   حمورويتعلق  . واإلجنابية لفئات السكان اليت هي حباجة إىل هذه اخلدمات        
 إمدادات وسائل منع احلمل، مبا يف ذلك جتهيزات األدوات، وغري ذلك من اإلمدادات              توافر

 املؤهلة، من أجل خفض ارتفاع معدل الوفيات النامجة عن إجراء عمليـات             البشريواملوارد  
  . تجابة بكفاءة الحتياجات النساءاإلجهاض يف ظروف خطرة، واالس

لياً على صياغة وتصحيح مث إصـدار قـرار وزاري          إدارة برامج الصحة حا    وتعكف  -١٦٩
بشأن الرعاية اإلنسانية للمريضات يف حالة اإلجهاض، وعالوةً على ذلك، سـيكون هـذا              

يزال مشروع قرار، مصحوباً مبادة تتمثل يف قواعد للرعاية الشاملة للنساء بعد              ال القرار، وهو 
وتشكل . يد الصياغة وإعادة التكييف   اإلجهاض تعتمد منظوراً مراعياً للحقوق، وهي حالياً ق       

كل هذه التدابري أدوات بالغة األمهية ترمي إىل إحـداث تغـيري منـوذجي يف أداء املهنـيني        
   .يتعلق بتقدمي الرعاية الشاملة غري التمييزية إىل املريضات يف حالة اإلجهاض فيما
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  فئات النساء احملرومة    

  نساء املناطق الريفية    

   من قائمة املسائل٢٧ الرد على الفقرة    
 من النظام األساسي الزراعي املُعتمد مبوجـب  ٢من املادة ) ب(تنص الفقرة الفرعية    -١٧٠

دعم حـصول   "، املتعلقة باإلصالح الزراعي والتنمية الريفية، على        ١٨٦٣/٠٢القانون رقم   
ـ               روض املرأة على ملكية األرض، مع ضمان االستقرار هلا من خالل سند امللكية، وعلى الق

، املتعلقـة بترتيـب   ٤٩من املـادة  ) ب(كما تنص الفقرة الفرعية     ". والدعم التقين املناسب  
  . األسرة األفضلية كمستفيدةرأة ربةللم، على أن منح صكوك ملكية األراضياألفضلية يف 

  جلنة من جلان   ٢٥٠  بمعهد التنمية الريفية وتنمية األراضي      ، اعترف   ٢٠١٠ويف عام     -١٧١
ومن املهم  .  جلنة تترأسها نساء   ٧٥ميلكون أراضٍ، منها      ال نظمة من جانب أشخاص    امل األحياء
   . منها يف املائة٣٠نسبة ترأُّس النساء ل ذكر أنه يلزم لتشكيل اللجان صدديف هذا ال
 طلباً لشراء أراضٍ مبساحة عشرة هكتـرات لكـل          ٤ ٢٣٧، قُدم   ٢٠١٠ويف عام     -١٧٢
أما عن صكوك   . ن هذه الطلبات مقدمة من نساء ريفيات       يف املائة م   ٣٥وكانت نسبة   . أسرة

 يف املائة منـها يف     ٣٨امللكية املقدمة إىل املستفيدين من اإلصالح الزراعي، فقد ُمنحت نسبة           
.  إىل نساء، وكانت نساء مقاطعة سان بيدرو أكثر املستفيدات يف هذا الـسياق             ٢٠١٠ عام

ر مقاطعات البلد، وهـي املقاطعـة الـيت         وجيدر هنا إبراز أن هذه املقاطعة هي إحدى أفق        
. فيها أمانة شؤون املرأة مشروعاً بشأن السياسات العامة اخلاصة بالنـساء الريفيـات             تنفذ
 يف  معهد التنمية الريفية وتنميـة األراضـي      هذا اإلطار، وقّع كل من أمانة شؤون املرأة و         ويف
اد التدابري الالزمة لـضمان     اعتم" على اتفاق تعاون مشترك بني املؤسسات هبدف         ٢٠١٠ عام

إدماج النهج اجلنساين يف السياسة املؤسسية الذي يسمح بتكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة بني           
  ".املستفيدين واملستفيدات من اإلصالح الزراعي

ويف ما يتعلق بالقروض، وقّعت أمانة شؤون املرأة مع صندوق االئتمـان الزراعـي                -١٧٣
تعزيز العنصر اجلنساين بوصفه جزءاً من السياسة املؤسسية من أجـل  "أجل للتأهيل اتفاقاً من   

إفادة الرجل واملرأة، يف إطار من تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملـة بينـهما، يف إمكانيـة              
ويف هذا الصدد، شرع كل من أمانة شؤون املرأة وصندوق االئتمان ". احلصول على القروض

 يف املائة مـن     ١٠٠ريب بشأن القضايا اجلنسانية يستهدف نسبة       الزراعي يف تنفيذ برنامج تد    
ومن التدابري األخرى املهمة اليت اختـذها الـصندوق         . موظفي الصندوق العاملني يف احلقول    

وجيري حالياً تنقيح امليثاق األساسي لصندوق      . إدماج متغيِّر نوع اجلنس يف سجالته املؤسسية      
قبات اليت حتول دون استفادة النساء من خدماته على غرار          االئتمان الزراعي من أجل إزالة الع     

  .شركائهن الرجال
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.  يف املائة من حافظة القروض موّجهة إىل النساء        ٣٠ كانت نسبة    ٢٠١٠وحىت عام     -١٧٤
ومن املتوقع حتّسن هذه النسبة بعد انتهاء األعمال املنّسقة بني كلتـا املؤسـستني اجلـاري                

   .حالياً تنفيذها
ديد املنتجات الزراعية السامة املتعلقة بتبخري التربة والتقرير املتعلق باستخدامها،          وعن حت   -١٧٥

 الناظم للدورة الكاملة ملنتجات محاية النبات املستخدمة يف         ٣٧٤٢/٠٩فقد اعُتمد القانون رقم     
منتجـات  " اسـتخدام " منه على أنه ينظم، من بني مسائل أخرى،          ١الزراعة، وينص يف املادة     

والـدائرة  ". محاية صحة اإلنسان واحليوان والنبات والبيئـة    "لنبات وعلى أن اهلدف منه      محاية ا 
وُتعاقب الـدائرة    .الوطنية جلودة وصحة النباتات والبذور هي السلطة املعنية بتنفيذ هذا القانون          

 ةطإنذار املسؤولني حينما تعترب املخالفـة بـسي       ) أ: (على عدم االمتثال ألحكام القانون مبا يلي      
دفع غرامة بقيمة تتراوح بني مائة وعشرة آالف        ) ب(إذا كانت جمرد خطأ أو سهو بسيط؛         أو

إيقاف صـاحب   ) ج(أجر يومي كحد أدىن، ويقّدر املبلغ حتديداً وفقاً ملدى جسامة املخالفة؛            
ر حـدوث   االنشاط أو املنَتج املسجَّل عن العمل مؤقتاً أو إلغاء تصرحيه أو سجله يف حالة تكر              

  . لفة، واعتبار الفعل سبباً مشدِّداً للعقوبةاملخا

  نساء الشعوب األصلية    

   من قائمة املسائل٢٨الرد على الفقرة     

  :١١١ و١١٠الفقرتني باستفاضة يف املعلومات املتعلقة     
، اليت أعدهتا وزارة التعليم     )القشتالية - الغوارانية( املواد الدراسية الثنائية اللغة      ُنقّحت  -١٧٦
برنامج  يف إطار    قبل توزيعها   جنساين، افة ملرحلة التعليم املدرسي األساسي، من منظورٍ      والثق

 يف   بوجـه عـام     والطالبات للطالبذاهتا   وُتستخدم املواد    .حتقيق تكافؤ فرص التعليم للمرأة    
  .، وفقاً للغتهم األمالبالد
، )١١٠ و ٣٦يف الفقرتني   (ر  ويف ما يتعلق بالربنامج املكثف حملو األمية، املذكور يف التقري           -١٧٧

فقد توقف تنفيذه منذ عامني، بيد أنه قد ُعززت برامج أخرى حملو األمية أصبحت تشكل جـزءاً                 
اليت حتظى بأولوية احلكومة الوطنية، يف إطار السياسة االجتماعية،         األحد عشر   من الربامج الريادية    

نني مها حمـو األميـة، واحلملـة        ، وتتألف من عنصرين مكوِّ    " واكتيب ئيباراغواي اقر "حتت اسم   
.  أّميات ا أغلبية النساء فيه   بأوساط، وُيعنيان بوجه خاص     ‘نيانديه رابيه بياوورا  ‘الوطنية حملو األمية    

جمـال القـضايا     القـشتالية يف   - ويف هذا اإلطار، يستهدف برنامج حمو األمية الثنائية الغوارانية        
، )ويتواصل تنفيذه باالشتراك مع منظمات اجملتمع املدين      (اجلنسانية والصحة اإلجنابية النساء أساساً      

ويركز عمله مع النساء والرجال على جماالت خمتلفة، ويتناول حماور التنمية اجملتمعيـة واإلنتـاج               
  .والتأهيل املهين واإلنصاف بني اجلنسني، من بني حماور أخرى
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ستويات القراءة والكتابـة يف     أما احلملة الوطنية حملو األمية اليت تسعى إىل حتسني م           -١٧٨
البلد يف األجل القريب، فتستهدف األشخاص يف سن اخلامسة عشرة من العمر فمـا فـوق        

واملنهجية املّتبعة يف تعليم القراءة     .  شخص ١٠٠ ٠٠٠وُيراد هبا أن تغطي، يف غضون عامني،        
 املنهجية مع   غري أنه قد اسُتحدثت، يف خضّم عملية تكييف هذه        ". نعم أستطيع "والكتابة هي   

سياق البلد واملنطقة، مواد دراسية إضافية على دروس تعلم القراءة والكتابة تشمل مواضـيع              
ألول مرة، ُترصد موارد خاصة يف امليزانية       و. املواطنة وحقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني     

  . حملو األميةوشاملةالوطنية لدعم عمليات مهمة 
 مبوجب  ٢٠٠٨أغسطس  /مة لتعليم الشعوب األصلية يف آب     وقد أُنشئت اإلدارة العا     -١٧٩

، بغرض تقدمي الرعاية املتخصصة إىل األطفال واملراهقني والـشباب         ٣٢٣١/٠٧القانون رقم   
وتشكّل . والكبار من اجلنسني املنتمني إىل خمتلف اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية يف البلد           

برنامج املدرسة النـشطة    ‘مة جزءاً من عملية تنفيذ      الربامج اليت ُتستحدث يف هذه اإلدارة العا      
  .‘برنامج املدرسة النشطة الثاين‘وجيري حالياً تنفيذ . ‘األول
ويف إطار تنفيذ برامج هذه اإلدارة، ُتنفذ إجراءات بشأن االعتراف بـدور املـرأة                -١٨٠

العمل املُنتج  إذ ُيعترف يف هذا اإلطار ب     . بوصفها شخصية حمورية يف ثقافات الشعوب األصلية      
  .واإلجنايب الذي تؤديه املرأة يف جمتمعها احمللي

ومن جانب آخر، تشكل األعمال اليت تواصل إدارة تعليم الشعوب األصلية إجنازها              -١٨١
 الثقافات الـسلفية    إحياءيف مجيع مراحل التعليم تدابري حمددة متصلة بتعزيز الثقافة، ترتع إىل            

  .وصفها معلمة األطفال واجملتمع احمللي بأسرهبإبراز شخصية املرأة العجوز ب

  : من التقرير١١٣استفاضة يف املعلومات املتعلقة بالفقرة     
ختطـيط  الربنامج الوطين للشعوب األصلية صراحةً املوضوع اجلنساين يف         مل يشمل     -١٨٢

 نـشطة   م هذه السياسة بسبب مشاركة أسر الشعوب األصلية مـشاركةً         براجمه، وميكن تفهّ  
ما تعلق النـشاط    ث أسرية يف تنفيذ الربنامج، وتويل النساء إدارة املواد الغذائية، حي          اتوحدك

املواد (باملواد الغذائية، وإن كان البد من االعتراف بأن من توىل استقبال إمدادات املنتجات              
  . هم القادة ومعظمهم رجال، بينما كان للنساء دور ريادي ضئيل) الغذائية وأدوات الفالحة

ويف إطار سياسة احلكومة املتعلقة مبحاربة الفقر وتعزيز اإلدماج االجتماعي، تولـت              -١٨٣
الربنـامج  إدارة شؤون الشعوب األصلية بأمانة العمل االجتماعي جزءاً كبرياً من عملية تنفيذ             

، وحتديداً، النقاط املتعلقة بطْور التخفيف من حدة الفقر ومرحلـة           الوطين للشعوب األصلية  
، ٢٠١٠فربايـر   / حىت شباط  ٢٠٠٩يونيه  /ومنذ حزيران . الكفافيةج املواد الغذائية    دعم إنتا 

 ٣٠٩ أسرة منتمية إىل الشعوب األصلية املستوطنة يف         ١١ ٢١٨ ُوّزعت سالل أساسية على   
كاغواثو، وكانينديو، وسان بيدرو، وكونثيبثيـون،      ( تقع يف تسع مقاطعات      ة حملي اتجمتمع

 جممـوع عـدد الـسكان       وهو ما ميثل  ،  )، وألتو بارانا، وإتابوا   وأمامباي، وغوايرا، وكاثابا  
  . األصليني يف اإلقليم الشرقي من البلد
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تعين هذه الوقائع حتديداً أي متييز، بـل علـى            ال ومن منظور تنظيم الشعوب األصلية،      -١٨٤
لتنظـيم  يزال ضئيالً، إال أن ا      ال العكس، فمع أن مستوى املشاركة العامة لنساء الشعوب األصلية        

وميكن من هذه املالحظـة  . الداخلي للمجتمعات احمللية يعكس عالقات مساواة بني الرجل واملرأة      
افتراض أنه باحترام عملية اإلدماج االجتماعي اخلاصة بنساء الشعوب األصلية وفقاً لثقافة شعوهبن             

دل مـع   ، يف داخل شعب كل منهن ويف سياق التبا        ومواقعوواقعها، ستبدأنَ يف كسب مناصب      
  .  شعباً أصليا٢٠ً اجملتمع اخلارجي على حد سواء، يف إطار التنوع الثقايف لدولة باراغواي، اليت هبا

وجيب احترام عمليات اإلدماج االجتماعي لنساء الشعوب األصلية وفقاً لـوترية عمـل         -١٨٥
مؤسساهتن اخلاصة، وجيب إلحداث تغيريات أو تنفيذ مقترحات حكومية إجـراء مـشاورات              

 املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان       ١٦٩معهن، طبقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
  . ، ومرفق طيه نسخة منه٢٠٣٩/٢٠١٠املستقلة ولقرار املعهد الوطين للشعوب األصلية رقم 

فيات االتفاق املربم بني هيئة التنسيق الوطنية لشؤون النساء والعامالت الري         ويف إطار     -١٨٦
واملنتميات إىل الشعوب األصلية، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة، واإلدارة العامـة             

جالء مظاهر عدم   " وتعداد السكان، أُعدت الوثيقة املعنونة        والدراسات االستقصائية  إلحصاءل
املساواة يف صفوف نساء الشعوب األصلية والناطقات بالغوارانية واملنحدرات مـن أصـل             

، اليت تقدم حتليالً وصفياً للمؤشرات الرئيسية االجتماعية االقتـصادية الـيت تتـيح              "يأفريق
الناطقات بالغوارانية، : االختالفات ومظاهر عدم املساواة بني فئات حمددة من النساء استجالء  

وقد اسُتعني من أجل تنفيـذ هـذه        . ونساء الشعوب األصلية، واملنحدرات من أصل أفريقي      
 والدراسـة  ٢٠٠٢ر معلومات متنوعة مثل التعداد الوطين للسكان واملساكن لعام       الوثيقة مبصاد 
، والدراسة االستقـصائية لألسـر املعيـشية        ٢٠٠٩ لعام   عيشيةاملالدائمة لألسر    االستقصائية

، والتعداد األول للسكان واملساكن يف ثالث مقاطعات أفريقيـة          ٢٠٠٨للشعوب األصلية لعام    
وعن هذا املصدر األخري، من     . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦يف الفترة ما بني عامي      باراغوايية الذي أُجري    

الضروري ذكر أنه يتعلق ببيان بعض املناطق اجلغرافية يف البلد اليت تقيم فيها أسر منحدرة مـن                 
ميكن مقارنة نتائجه مقارنةً دقيقة بسائر املصادر األخرى اليت ُحلّلت،            ال أصل أفريقي، وبالتايل  

   .ى سبيل إدماجه يف جمموعة املصادر هذه ولتوضيح االختالفات أساساًفقد اسُتعني به عل
 مـا   ٢٠٠٨ومشلت الدراسة االستقصائية لألسر املعيشية للشعوب األصلية لعـام            -١٨٧

 ٨٢ مسكناً، موّزعة يف مخس أسـر لغويـة و         ٩٢٦ شخصاً مقيماً يف قرابة      ٤ ١١٨جمموعه  
ة السكان املقيمني يف اجملتمعات احمللية للشعوب       واستهدفت الدراسة االستقصائي  . جمتمعاً حملياً 

يونيـه  /مـايو وحزيـران   /األصلية يف مقاطعات البلد السبع عشرة وأُجريت بني شهري أيار         
وتتضمن هذه الدراسة معلومـات وافيـة تعكـس اخلـصائص الدميغرافيـة             . ٢٠٠٨ عام

شكل األرقام املعروضـة  ومن مثَّ، ت  . االقتصادية لألسر املعيشية للشعوب األصلية     واالجتماعية
غىن عنه من أجل التركيز على سياسات عامة ترمي إىل حتسني األحوال املعيـشية                ال إسهاماً

وكنتيجة رئيسية هلذه الدراسة، ميكن اإلشارة إىل ارتفاع عـدد          . هلذا القطاع السكاين املهم   
هم بينما  يف املائة من   ٥٠,٨، يشكل الرجال نسبة     أشخاص ١٠٨ ٣٠٨ السكان األصليني إىل  
  . يف املائة٤٩,٢تشكل النساء نسبة 
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يف هذه النقطة ذكر أن أمانة شؤون املرأة قد أدجمت يف خطتها التنفيذية منـذ               ومن املهم     -١٨٨
ويف إطـار جمـال املـشاركة االجتماعيـة         . الشعوب األصلية ب ُيعىنعنصراً مكوِّناً    ٢٠١٠عام  

 ُمبتكرفؤ الفرص بني الرجل واملرأة، أُجري أول لقاء         والسياسية احملدد يف اخلطة الوطنية الثالثة لتكا      
تبادل املعـارف   " امرأة من نساء الشعوب األصلية يف اإلقليم الغريب من البالد حتت عنوان              ٣٠مع  

، هبدف إقامة حوار بني أمانة شؤون املرأة ونساء الشعوب األصلية والـتعلم        "من أجل بناء املواطنة   
  .أقاليم البلدياتفيما يتعلق ب إطار نظم جمتمعاهتن احمللية ومن أشكال مشاركتهن وتنظيمهن يف

وانطالقاً من هذا اللقاء، حفّزت أمانة شؤون املرأة وضع خطة عمل هي طرٌف فيها                -١٨٩
مع اإلدارة الوطنية الستراتيجية حماربة الفقر هبدف اإلسهام يف حتسني وتعزيز األحوال املعيشية   

ياس للنساء احلرفيات يف حي فيالديلفيا، مبقاطعة بـوكريون،         للنساء العضوات يف مجعية أيور    
من أجل استعادة االستقالل الثقايف الذايت والضمانات األساسية هلذا اجملتمع احمللي، بـتمكني             
القدرات من فرص احلصول على قروض متناهية الصغر وإنتاج منتجات يدوية جيدة كمـاً              

وقد ُعقد االجتمـاع األول     .  حتسني نوعية احلياة   الدخل من أجل  يّدر  ا  ونوعاً؛ وتسويقها، مم  
  .خلطة العمل هذه مع املستفيدات من أجل حتديد نوع األنشطة ونطاقها وأماكن مزاولتها

وُعقد مؤخراً اللقاء الدويل للشعوب الغوارانية، وهي مناسبة عرض فيها النساء مطالبهن              -١٩٠
  . األمية  التحديد تطوير برامج حمووقد طلنب على وجه. ومصاحلهن على السلطات الوطنية

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     

   من قائمة املسائل٢٩الرد على الفقرة     
شرعت الدولة، عن طريق وزارة العالقات اخلارجية، يف اختاذ اإلجراءات الداخليـة              -١٩١

 الوثيقة بالفعل إىل املربرات     وتستند.  من االتفاقية  ٢٠ من املادة    ١الالزمة لقبول تعديل الفقرة     
الفنية القانونية الالزمة اليت جيب أن تكون مصحوبة بالنسخة املعتمدة من نص التعديل باللغة              

 كي ُترَسل إىل اجمللـس الـوطين،        - وقد طُلبت من األمانة العامة لألمم املتحدة         -اإلسبانية  
  .الذي سيدرس مسألة اعتمادها

        


