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ترحب باراغواي بالتوصيات اليت صيغت يف إطار مشاركتها يف عملية االسـتعراض            -١
ن جديد التزامها الصادق    ، مؤكدةً م  ٢٠١١فرباير  / شباط ٢الدوري الشامل، اليت أُجريت يف      

. ية اإلنسان همبالعملية ومشّددةً على ما ستعود به من نفع على مواطنيها يف جمال توطيد حقوق             
وتقدم دولة باراغواي عن طريق هذه الوثيقة، بعد أن نظرت يف التوصيات اليت قـد أُرجـئ          

وصـيات وردودهـا   النظر فيها وقت تقدميها وحللتها حتليالً مستفيضاً، آراءها بشأن هذه الت  
  .عليها، راجيةً إدراج الردود التالية يف املشروع النهائي

  ١-٨٦التوصية     
 حكومة باراغواي هذه التوصية باعتبارها قيد التنفيذ؛ إذ إهنا تدخل يف إطـار              تقبل  -٢

نتائج عملية االستعراض اليت يضطلع هبا جملس حقوق اإلنـسان، وقـد اعتمـدهتا الـدول               
 أي أن احلكومة ستعمد يف الوقت املناسب إىل حتليل مسألة شروعها            .٢٠١١مارس  /آذار يف

يف تقدمي تقارير إىل اجمللس من عدمه، يف منتصف فترة متابعة تنفيذ التوصيات اليت قبلتـها،                
  .نظراً للطابع الطوعي الذي تتسم به هذه املمارسة

  ٢-٨٦التوصية     
ويف إطـار الـسياسات     .  التنفيذ  حكومة باراغواي هذه التوصية باعتبارها قيد      تقبل  -٣

: العامة، تباشر باراغواي تنفيذ برامج ملكافحة الفقر وتعزيز االنـدماج االجتمـاعي مثـل             
الربنامج الوطين للسياسة املتعلقة بالشعوب األصلية يف جمال التخفيف من حدة الفقر ودعم             "

ُيقّر استراتيجيات إنتاج  الذي  ) ÑEMITY(‘ نييمييت‘، وبرنامج   "إنتاج الغذاء لالستهالك الذايت   
  . مستداماًاإلنتاج الزراعيجعل متباينة رامية إىل 

 جمتمعـاً حمليـاً     ٧٦ الذي سيفيد منـه      "األمن الغذائي "وجيري باملثل تنفيذ برنامج       -٤
إتـاْيبو الوطنيـة    "الربازيلية املـسماة     - للشعوب األصلية، بتمويل من املؤسسة الباراغوايية     

مشروع تنمية اجملتمعات احملليـة لـشعوب       " اجلاري تنفيذها    ج األخرى ومن الربام . "الثنائية
مـشروع  "، الذي ُيمّول بتربعات مقدمة من مؤسسة التنمية اليابانيـة، و          "باراغواي األصلية 
  .  جمتمعاً حملياً للشعوب األصلية٧٣، الذي سيفيد منه "التنمية املستدامة

ارة الزراعة واإلنتاج احليـواين وإدارة      وتعزز باراغواي الزراعة األسرية عن طريق وز        -٥
يـراد  تعتمد باراغواي أي تدابري     وال. التنمية العرقية التابعة ملعهد باراغواي للشعوب األصلية      

ويعكف معهد باراغواي، بناًء    . دمج الشعوب األصلية دجماً ال يراعي مشاعرها ومصاحلها       هبا  
مية اقتصاد الشعوب األصـلية عـن       على مشاركة الشعوب األصلية، على إعداد مشاريع لتن       

  .طريق إدارة التنمية العرقية
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  ٣-٨٦التوصية     
ويف هـذا الـسياق، صـدر       . تقبل دولة باراغواي هذه التوصية باعتبارها قيد التنفيذ         -٦

املتعلق باآللية الوطنية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة             "٤٢٨٨القانون رقم   
  . ٢٠١١أبريل / نيسان٢٧ يف ٨٠، وُنشر يف اجلريدة الرمسية رقم "ية أو املهينةالقاسية والالإنسان

ويشكل هذا االعتماد التشريعي بالنسبة إىل باراغواي خطوةً حنو األمام بالغة األمهية              -٧
وقد كان القـانون    . يف جمال مكافحة التعذيب وضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة        

شاورات عديدة أُجريت مع اجملتمع املدين، منها ما يستوجب تقدمي الشكر        مموضوع  املذكور  
اجلزيل آللية اإلجراءات اخلاصة واهليئات الدولية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان، إذ كـان              

  .ممثلوها مروِّجني هلذه السياسة على حنو بّناء
لصكوك اليت حتتكم وترى احلكومة الوطنية أن تطبيق القانون املذكور أعاله وإعمال ا       -٨

اهليئة التشريعية الوطنية يشكالن أساساً جيداً لتمكني مواطين باراغواي من طلـب رد             إليها  
وسيكون من املثري االهتمام، يف املقام األول، بالنظر        . اعتبارهم على حنو واٍف يف هذا الصدد      

تـائج علـى    إىل وجود قانون جديد بشأن هذا املوضوع، معرفة ما سيسفر عنه تطبيقه من ن             
املدى القريب واملتوسط والبعيد، هبدف حتليل إمكانية تعديله أو حتديثه مستقبالً من جانـب              

  . القنوات املعنية
، الذي سيكون لـه     ٤٢٨٨بْيد أن دولة باراغواي متفائلة جداً بتطبيق القانون رقم            -٩

ط هبا إقامة العدل    سيما على سلوك السلطات املنو     بالطبع بالغ األثر على الصعيد الوطين، وال      
  .وكذلك قوات األمن

  ٤-٨٦التوصية     
ويتمثل اهلـدف النـهائي     . تقبل دولة باراغواي هذه التوصية باعتبارها قيد التنفيذ         -١٠

لوزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعية يف إنشاء نظام صحة منّسق وموطّد يشمل برنامج             
  .انعمل وطين ويعتمد منظوراً مراعياً حلقوق اإلنس

ويف هذا املوضوع حتديداً ُتستحدث حالياً سلسلة من اإلجراءات الرامية إىل حتسني              -١١
 نوعية الرعاية املقدمة إىل املرأة يف حاالت اإلجهاض والوضع والنفاس؛ ومن ذلـك خفـض            

 بسبل منها إدراج وسائل منع احلمل يف قائمة األدويـة           نسبة حاالت اإلجهاض غري املأمون    
يم إمكانية احلصول على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، وحتسني نظـم           األساسية، وتعم 

عالوةً على ذلك، تعكف باراغواي حالياً على تكييف وإعداد ونشر أداة لرعاية            . املعلومات
املريضات الاليت تعرضن لسقوط احلمل، هتدف إىل التأثري يف هذا السياق من أجل إجياد رؤية               

  .اية هؤالء املريضاتعأكثر مشوليةً وإنسانيةً لر
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وتباشر وحدات صحة األسرة، احملددة والعاملة، حالياً مهامها، فتدير برامج العمـل              -١٢
وتشكل هذه الوحدات شبكة رعاية أولية زادت مـن         . يف جمال الصحة حملياً وإقليمياً ووطنياً     

دمات الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املقدمة إىل النساء وعلـى وجـه التحديـد               تغطية اخل 
كما يسعي البلد إىل تناول اجلوانب املتعلقـة        . احتياجاهتن املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية    

بإتاحة إمكانية اإلفادة من اخلدمات الصحية، وضمان جمانيتها، وعدم التمييز بني املستفيدين            
 على االستبعاد االجتماعي يف هذا الـسياق، مبـشاركة اجملتمعـات احملليـة              منها، والتغلب 

  .واملشاركة االجتماعية على نطاق واسع
شك يف أن حقوق املرأة حتظـى مبكانـة ذات           ويف إطار املقاصد املعلنة مؤخراً، ال       -١٣

.  املهمة املوظفون املختصون يف العمل قدر اإلمكان بغية متام إجناز هذه          أولوية، ولذلك يدأب  
وتشكل البحوث واملشاريع اليت تنطوي على إنفاذ حق املرأة يف الصحة ويف احلياة من وجهة               

وهلذا الغرض، مـن املهـم   . نظر حكومة باراغواي أمراً أساسياً يف ما يتعلق باملهام احلكومية      
ي ، مبا يف ذلك عادات شعوهبا والتحديات اليت ينبغ        اة أن لكل دولة خصوصيتها وظروفها     مراع

تعتـزم  وإذ تأخذ دولة باراغواي هذه اجلوانب يف احلسبان، فإهنـا           . مواجهتها يف هذا اجملال   
املستقبل القريب احلد على حنو ُيعتد به من احلواجز الثقافية واجلغرافية واالقتصادية الـيت               يف

  .تعترض إمكانية اإلفادة من اخلدمات الصحية
اجلمهورية، بالتنسيق مع اإلدارة العامة لـربامج       وقد شرعت أمانة املرأة التابعة لرئاسة         -١٤

وزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعية، يف تنظيم سلسلة من األيـام املخصـصة لإلعـالم               
والتوعية بشأن اجلوانب املتعلقة بفحوص الطب الشرعي واحلقوق اجلنسية واإلجنابية من منظور            

 اإلنسانية إىل املريضات الـاليت      دمي الرعاية وجيري باملثل إعداد قرار وزاري بشأن تق      . جنساين
  .واجهن حالة إجهاضي

  ٥-٨٦التوصية     
وتعكف باراغواي على   .  حكومة باراغواي هذه التوصية، باعتبارها قيد التنفيذ       تقبل  -١٥

وُنفذت، .  جمتمعاً حملياً للشعوب األصلية    ٧٣تنفيذ مشروع التنمية املستدامة الذي سيفيد منه        
خطة الدعم الغذائي للمجتمعات احمللية للشعوب األصلية       "العمل االجتماعي،   عن طريق أمانة    

كما أن مشروع تنمية اجملتمعات احمللية لشعوب باراغواي األصلية         ". ٢٠١٠-٢٠٠٩ للفترة
يهـدف  هو  ل بتربعات مقدمة من مؤسسة التنمية اليابانية، و       هو حالياً يف طور التنفيذ، وُيموَّ     

يق تقدمي املساعدة التقنية واملالية والتدريب على األنشطة اإلنتاجيـة          إىل بناء القدرات عن طر    
ويشكل مشروع التنمية اجملتمعية جلماعة الشعوب األصلية يف سان فرينانـدو       . وتوليد الدخل 

  .مثاالً آخر على السياسة العامة اجلاري تنفيذها على مستوى الدولة



A/HRC/17/18/Add.1 

5 GE.11-13742 

لذي ينشئ احلق يف النفقـة الغذائيـة        ا" ٣٧٢٨/٠٩وجيدر أيضاً إبراز القانون رقم        -١٦
وينص هذا  .  يف اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية     "لكبار السن الذين يعيشون يف أوضاع فقر      

 عامـاً  ٦٥التشريع على أن يكون املستفيدون يف هذا الصدد الباراغويني البالغني من العمـر         
ن املنـتمني إىل الـشعوب      ويشمل هذا اإلطار كبار الس    . فأكرب ممن يعيشون يف أوضاع فقر     

  .األصلية وأفراد اجملتمعات املوجودة يف مقاطعات خمتلفة من بلدنا
 ٢٠٢٠-٢٠١٠ومن ناحية أخرى، تقدَّم يف إطار السياسة العامة للتنمية االجتماعية للفترة              -١٧

مة مقترحات يف اجملالني االجتماعي واالقتصادي، منظَّ     " باراغواي من أجل اجلميع، ذكوراً وإناثاً     "
مركـزة   يف شكل سياسات شاملة من أجل اجلميع ذكوراً وإناثاً، ويف شكل سياسات حمددة أو             

 ١١ومثة  . أجل اُألَسر واجلماعات واجملتمعات احمللية اليت تعاين من الفقر واالستبعاد االجتماعي           من
 أوضـاع   حتـسني "وبرنامج  " الشعوب األصلية تضمن أراضيها   "برناجماً رئيسياً، من بينها برنامج      

 مسكناً من أجـل اجملتمعـات احملليـة        ٢٥٢ ما جمموعه    ٢٠١٠، ُبين يف إطارها يف عام       "السكن
  .٢٠١١ مسكناً يف عام ٤٥٢ لتشييد للشعوب األصلية وُيخطط

تسن مناقشتها يف حوار    ت  بشأن النقاط اليت مل    معلومات إضافية وفيما يتصل بإدراج      -١٨
لتقرير املتعلق بتنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقيـة       الفريق العامل، قدمت دولة باراغواي ا     

  .األطفال يف الرتاعات املسلحةبإشراك حقوق الطفل املتعلق 
ويرد يف هذا التقرير بالفعل ذكر عملية املواءمة التشريعية املتعلقة مبـسألة اخلدمـة                -١٩

دمة العسكرية قبل ، الذي حيظر تأدية اخل٣٣٦٠/٠٧العسكرية اإللزامية، بإصدار القانون رقم   
رير الذي قدمته   ولالطالع على تفاصيل العملية، يرفق طي هذه الوثيقة التق        . سن الثامنة عشرة  
  .ما يتعلق بالربوتوكول املشار إليهدولة باراغواي في

وأخرياً، تكّرر دولة باراغواي شكرها جلميع الدول اليت شـاركت يف اسـتعراض               -٢٠
. ض الدوري الشامل وأسهمت بإبـداء وجهـات نظرهـا         االستعرايف إطار عملية    تقريرها  

وستأخذ دولة باراغواي مجيع التوصيات املقدمة يف احلسبان بغرض تنفيذ سياسات رامية إىل             
ومن املهم يف هذا السياق إعادة تأكيـد أمهيـة املـشاركة            . محاية حقوق اإلنسان يف البلد    

 التعاون وتعزيز املمارسات اجليدة     عملية االستعراض الدوري الشامل بروحٍ بّناءة، ووضع       يف
، وسيظل كذلك، بغيـة إظهـار االنفتـاح          كان هذا التزام باراغواي دائماً     .ُنصب األعني 

  .ملسائل املتعلقة حبقوق اإلنسانالضروري على اجملتمع الدويل ملناقشة ا

        


