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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-٣

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  وايباراغ    
) Corr.1 و CEDAW/C/PAR/6(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري السادس لباراغواي          -١

ــستيها  ــودتني يف ١٠٠١ و١٠٠٠يف جل ــشرين األول٥ املعق ــوبر / ت  ٢٠١١أكت
)CEDAW/C/SR.1000 و SR.1001 .(      وترد قائمة القضايا واملسائل اليت طرحتـها اللجنـة يف

ــة  ــرد ردودCEDAW/C/PRY/Q/6الوثيق ــا ت ــة ، فيم ــاراغواي يف الوثيق ــة ب  حكوم
CEDAW/C/PRY/Q/6/Add.1.  

  مقدمة  -ألف   
تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري السادس الذي تضمن              -٢

؛ )CEDAW/CRC/PAR/CO/3-5(معلومات مفصلة عن تنفيذ املالحظات اخلتامية السابقة للجنة         
وتشيد اللجنة بالدولـة الطـرف      . وجيهية إلعداد التقارير  غري أهنا مل تتبع بدقة مبادئ اللجنة الت       

لعرضها الشفوي والردود اخلطية اليت قدمتها على قائمة القضايا واملسائل اليت طرحها فريقهـا              
  .العامل ملا قبل الدورة، وعلى ردودها الصادقة والصرحية على األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفوياً

وفدها الرفيع املستوى الـذي ترأسـه األمـني         للطرف  كما تشيد اللجنة بالدولة ا      -٣
 Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la(التنفيذي ألمانة املرأة برئاسة اجلمهوريـة  

República(             الذي تضمن يف صفوفه وزير الشؤون العامة وممثلني عن وزارة اإلدارة العمومية ،
)Secretaría de la Función Pública (مة العدل العليـا  وحمك)Corte Suprema de Justicia (

، ووزارة الصحة العامة والرعايـة  )Ministerio de Justicia y Trabajo(ووزارة العدل والعمل 
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، ووزارة الصناعة والتجـارة  )Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social(االجتماعية 
)Ministerio de Industria y Comercio(رة اخلارجيـة  ، ووزا)Ministerio de Relaciones 

Exteriores ( ورئاسة اجلمهورية)Presidencia de la República(  والبعثة الدائمة لبـاراغواي ،
وامتدحت اللجنة الدولة الطرف على ما أبدته من حسن إرادة والتزام سياسـيني             . يف جنيف 

  .واضحني أثناء احلوار البناء

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
 ٢٠٢٠-٢٠١٠حتيط اللجنة علماً مع االرتياح باعتماد السياسة العامة للتنمية االجتماعية             -٤
)Política Pública de Desarrollo Social 2010-2020( ، اليت تكمل اخلطة االستراتيجية االقتصادية

، اليت تعترف )Plan Estratégico Económico y Social (٢٠١٣-٢٠٠٨واالجتماعية للفترة 
وهذه السياسة تشمل من بـني      . احلق يف عيش حياة خالية من العنف كشرط مسبق للتنمية         ب

، وتـشمل   "القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وضمان محاية الدولة هلا          "مقاصدها  
أيضاً حقوق املرأة األخرى، بوصفها موضوعات من موضوعات السياسة االجتماعية شاملة           

ة علماً أيضاً مع االرتياح باعتماد اخلطة الوطنية لتساوي الفرص          وحتيط اللجن . لعدة قطاعات 
  ).Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (٢٠١٧-٢٠٠٨للفترة 

وتالحظ اللجنة مع االرتياح بوضع اخلطوط االستراتيجية ملنع العنـف ضـد املـرأة                -٥
 قد مت جتهيزها خصيصاً لتناول      كما ترحب بكون مراكز الشرطة اخلمسة     . واملعاقبة عليه وإزالته  

الشكاوى؛ وبإنشاء الفريق التقين املشترك بني املؤسسات لوضع سجل موحد باخلدمات العامة            
  .املوفرة لضحايا العنف القائم على نوع اجلنس والعنف املرتيل والعنف داخل األسرة

بإنشاء قيادات  وترحب أيضاً   . وترحب اللجنة بزيادة امليزانية املخصصة ألمانة املرأة        -٦
مسؤولة عن املسائل اجلنسانية وحقوق املرأة يف وزارة اخلارجية، واحملكمة العليـا للعدالـة              
االنتخابية، وحمكمة العدل العليا، ووزارة الدفاع، كما ترحب بتعزيز أمانة املـرأة يف مجيـع               

  . بلدية يف البالد٢٣٧ بلدية من أجل ١٣٤مناطق البالد، وكذلك يف 
جنة باعتماد اتفاقات فيما بني املؤسسات بني خمتلف فروع احلكومة قصد وترحب الل  -٧

ويتمثل أحـد   . تشجيع التقدم فيما يتعلق باملوضوعات احلساسة اليت تواجه مقاومة يف اجملتمع          
هذه االتفاقات بني املؤسسات يف اجمللس املشترك بني املؤسسات للمساواة بـني اجلنـسني              

)Consejo Interinstitucional de igualdad de género ( ــه ــة متابعت  Comité de(وجلن

Acompañamiento(            علماً بأن اجمللس واللجنة هلما والية ختوهلما لتقييم تنفيذ اخلطة الوطنيـة ،
  .لتساوي الفرص ورصدها والتقدم بتوصيات بشأن تنفيذها
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  جماالت القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
الطرف بالقيام، مبنهجية وانتظام، بتنفيذ مجيـع أحكـام         تذكّر اللجنة بالتزام الدولة       -٨

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وترى أن املشاغل والتوصيات احملـددة يف   
هذه املالحظات اخلتامية تتطلب عناية ذات أولوية من جانب الدولة الطرف من اآلن وحـىت               

ث اللجنة الدولة الطرف على التركيز علـى تلـك          وبالتايل، حت . تقدمي التقرير الدوري املقبل   
اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية وتقدمي تقرير عن اإلجراءات املتخذة والنتائج احملرزة يف تقريرها             

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل عرض هذه املالحظات اخلتامية على مجيـع            . الدوري املقبل 
  . والقضائي، قصد ضمان تنفيذها الكاملالوزارات ذات الصلة، وعلى اجمللس التشريعي

  الربملان    
تعيد اللجنة تأكيد أن احلكومة تقع عليها املسؤولية األولية عن التنفيذ الكامـل               -٩

اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية وتساءل عن ذلك بشكل خاص، وتـشدد يف             
دعو الدولة الطرف إىل  نفس الوقت على أن االتفاقية ملزمة جلميع فروع جهاز الدولة، وت          

تشجيع اجمللسني التشريعيني، متشياً مع إجراءاهتما والقيام، عند االقتضاء، باختاذ اخلطوات           
يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وعملية تقدمي احلكومة لتقريرها املقبل           الالزمة فيما 

  .مبوجب االتفاقية

  التعريف باالتفاقية وبالربوتوكول االختياري    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابري املتخذة، مـن         -١٠

 الغـواراين يف    ختياري باللغة اإلسبانية وترمجته إىل لغـة      قبيل نشر االتفاقية وبروتوكوهلا اال    
كما . على املستوى الوطين وعلى مستوى املقاطعات والبلديات      العموميني  صفوف املسؤولني   

لجنة علماً بالربامج السمعية املتعلقة باالتفاقية اليت أعدهتا الدولة الطرف للمكفـوفني            حتيط ال 
عط هذين الـصكني    غري أن اللجنة قلقة ألن هذه التدابري مل تُ        . ولضعاف البصر يف باراغواي   

واللجنة قلقة أيـضاً بـشكل      . سيما يف صفوف عامة اجملتمع     القدر الكايف من األولوية، وال    
نساء أنفسهن لسن واعني مبا فيه الكفاية حبقوقهن مبوجب االتفاقية أو بـإجراء             خاص ألن ال  

تقدمي الشكاوى مبوجب الربوتوكول االختياري، وبالتايل فإهنن يفتقرن للقدرة على املطالبـة            
  .بالنهوض الكامل حبقوقهن ومحاية هذه احلقوق ومتتعهن هبا على قدم املساواة مع الرجل

ولة الطرف باختاذ التدابري لزيادة الوعي باالتفاقية وبروتوكوهلا        وتوصي اللجنة الد    -١١
االختياري والتوصيات العامة للجنة ونشرها مبا فيه الكفاية يف صفوف مجيـع أصـحاب              
املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات احلكومية، والربملانيون، واهليئة القضائية، واملسؤولون عن           

وحتث اللجنة الدولة الطرف كذلك     . ق اإلنسان للمرأة  إنفاذ القوانني، وبغية التوعية حبقو    
على تنظيم محالت توعية تستهدف النساء والعاملني يف القضاء واملهن القانونية، وعلـى             
ضمان استفادة املرأة من اإلجراءات وسبل االنتصاف فيما يتصل بانتهاكات حقـوقهن            

  .االتفاقيةاملنصوص عليها يف 
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  مبدأ املساواة    
 ٤٨، بالرغم من احلظر الوارد يف املادة  الدولة الطرف للجنة القلق ألن تشريع   يساور ا   -١٢

يساور اللجنة القلق   كما  .  من االتفاقية  ١من الدستور، ال يتضمن تعريفاً للتمييز وفقاً للمادة         
ألنه بالرغم من صياغة مشاريع القوانني املتعلقة باملساواة ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد             

هذه املشاريع اليت أقرهتا الكيانات الوزارية وعديد اللجـان التابعـة للجهـاز             حتظ   ملاملرأة،  
ل يؤثر بالدرجـة     قانون شام  غيابو. التشريعي وللمجتمع املدين، مبوافقة السلطة التشريعية     

املرأة الريفية واملثليات ومغايري اهلوية اجلنسية،      على   من السكان األصليني     اءاألوىل على النس  
الستمرار وجود أحكـام    أيضاً  واللجنة قلقة   .  عرضة بصورة خاصة للعنف والتمييز     ومجيعهم

املواءمة بني التـشريع احمللـي وبـني        زيادة   ويف ذلك داللة على ضرورة       ،متييزية يف التشريع  
  . الدولة الطرفصادقت عليها الصكوك الدولية اليت 

فعالة حلظر التمييز ضد املرأة     تكرر اللجنة توصيتها إىل الدولة الطرف باختاذ خطوات           -١٣
 وذلك من خالل اعتماد التشريع الوطين املالئم من         ، من االتفاقية  ١طبقاً ملا هو وارد يف املادة       

 وتوصي اللجنة   .الربملان الذي ينتظر موافقة     ،قبيل املشروع املتعلق بقانون شامل يعىن بالتمييز      
  .  االتفاقيةلي بغية املواءمة بينه وبنيأيضاً بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف تشريعها احمل

  اآللية الوطنية    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمها الوفد فيما يتعلق بامليزانية واملوارد البـشرية               -١٤

يسمح هلا   املخصصة ألمانة املرأة التابعة لرئاسة اجلمهورية وتعرب عن أسفها لكون مركزها ال           
وتالحظ اللجنة كذلك الزيادة امللحوظة يف      .  يتخذها أعضاء احلكومة   بالتأثري يف القرارات اليت   

ميزانية أمانة املرأة ولكنها تأسف لكون هذه الزيادة مأتاها باألساس مـوارد خارجيـة قـد      
  .تكون مستدامة ال

  : يليفيما بالنظر اللجنة الدولة الطرفتوصي   -١٥
  لرامية إىل حتديث الدولة؛مركز أمانة املرأة، يف إطار العملية اجلارية ا  )أ(  
  إدماج أمانة املرأة يف صلب جملس الوزراء؛  )ب(  
 املـوارد   يكفي، من ميزانيتها الوطنية وبـشكل مـستدام،        ختصيص ما   )ج(  

البشرية والتقنية واملالية ألمانة املرأة ولغريها من الكيانات املنوطة هبا واليات ذات صـلة              
  . عن حتسني البيانات اإلحصائية الضروريةبنوع اجلنس، وتؤمن التنسيق بينها فضالً

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
يساور اللجنة القلق إزاء انعدام الوعي بأمهية التدابري اخلاصة املؤقتة، يف التعجيل بتحقيق               -١٦

وحتيط اللجنة علماً باختاذ تدابري خاصـة  . يف كافة جماالت االتفاقية   الفعلية بني اجلنسني    املساواة  
 ٢٠قـدرها   تعلق مبشاركة املرأة يف احلياة السياسية وهي تدابري تنص على حصة دنيـا              ي فيما
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املائة ختصص للنساء عند وضع قوائم الترشيح لالنتخابات األولية وعند تطبيـق الالئحـة               يف
وتعرب اللجنة عن قلقها،    .  ربات أسر معيشية   اء اليت توفر معاملة تفضيلية للنس     القانونية الزراعية 

ة أخرى، لكون هذه التدابري مل تثبت فعاليتها يف تعزيز مشاركة املرأة على قدم املساواة               من ناحي 
  . من االتفاقية) ١(٤للمادة طبقاً يف احلياة السياسية أو يف حتقيق مساواة موضوعية لكافة النساء 

التـدابري  بتعميم القبول   لتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ املزيد من اخلطوات           -١٧
من االتفاقية وللتوصية العامـة     ) ١(٤اصة املؤقتة وبتطبيقها األوسع نطاقاً وفقاً للمادة        اخل
الصادرة عن اللجنة، وذلك كجزء من االستراتيجية الضرورية الرامية         ) ٢٠٠٤(٢٥ رقم

للمرأة وخاصة الفئة النسائية احملرومة يف كافة جمـاالت         الفعلية  إىل تسريع حتقيق املساواة     
  . ل الصحة والتعليم والعمالةاحلياة من قبي

  القوالب النمطية    
يساور اللجنة القلق إزاء استمرار املواقف التقليدية التمييزية وشيوع التأثري السليب لبعض   -١٨

املعتقدات الدينية والنماذج الثقافية يف الدولة الطرف اليت تعوق النهوض حبقوق املرأة والتنفيـذ              
وتعرب . تعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق يف هذا اجملال       الكامل لالتفاقية، خاصة فيما ي    

اللجنة عن قلقها إزاء انعدام تنظيم وسائط اإلعالم مما يتسّبب يف شيوع القوالب النمطية املتعلقة               
  . وهذه القوالب النمطية تنتشر حىت يف النظام التربوي يف مجيع أحناء البلد. بصورة املرأة

  :مبا يليولة الطرف توصي اللجنة الد  -١٩
اجلماهريية املوجهة التثقيف الوعي و إثارة  محالت  تعزيز اجلهود اليت تبذهلا       )أ(  

السياسيني والدينيني واملسؤولني احلكوميني بغية     إىل  إىل السكان عموماً، وال سيما القادة       
اخـل  إحداث تغيريات يف املواقف التقليدية اليت ترتبط باألدوار اجلنـسانية التمييزيـة د        

   ؛من االتفاقية) أ(٥ واملادة) و(٢ للمادةطبقاً األسرة واجملتمع عموماً، وذلك 
قواعـد   واعتماد مدونة  ،التنظيم الذايت من أجل   وسائط اإلعالم   تشجيع    )ب(  

سلوك يف جمال اإلعالنات بغية تفادي القوالب النمطية واملمارسات التمييزية القائمة على            
  .أساس نوع اجلنس

   املرأةالعنف ضد    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اختذت تدابري شىت حلماية املرأة من العنف املرتيل،                -٢٠
من هذه التدابري تعزيز مخسة من خمافر الشرطة بآليات لتلقي الشكاوى األمر الذي مسح بـأن                و

 ٧ ٠٦٦ جمموعـه  ما ٢٠١١مارس  /آذار و ٢٠١٠فرباير  /شباطُتحدَّد يف الفترة الواقعة ما بني       
بيد أن اللجنة قلقـة إزاء      . اءضحاياها نس  يف املائة من الشكاوى      ٦٤,٦نسبته   شكوى منها ما  

وتالحظ اللجنة كـذلك   . نظام منسق ومتماسك جلمع البيانات املتعلقة بالعنف اجلنساين       غياب  
وجود الربنامج الوطين ملنع العنف اجلنساين وإليالء االهتمام الكامل بضحاياه، وهـي خدمـة              
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 توحيـد املواصـفات     كذلك و ، تقدمها سبعة مستشفيات يف مناطق خمتلفة من البالد        أصبحت
وتعرب اللجنة، من ناحية أخرى، عن قلقهـا إزاء        . املطلوبة يف املوظفني الصحيني يف هذا اجملال      

كما . احلاجة إىل املزيد من تدريب املوظفني الصحيني بغية استقبال النسوة االستقبال الالئق هبن            
وبـالرغم  .  للعنفنجنة علماً بأول ملجأ فتح أبوابه مؤخراً خاص بالنساء الاليت يتعرضحتيط الل 

وتظل اللجنة تـشعر    مرتفعاً  من اختاذ هذه التدابري، يبقى مستوى ما حيدث من عنف ضد املرأة             
  . بالقلق إزاء غياب قانون شامل يتعلق بالعنف املرتيل

  : يليتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا   -٢١
شامل ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه وإزالتـه         قانون  التعجيل باعتماد     )أ(  

  املتعلقة بالعنف ضد املرأة؛) ١٩٩٢(١٩وذلك متشياً مع االتفاقية ومع التوصية العامة رقم 
املكافحة الفعالة لكافة أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلـك العنـف               )ب(  

ادي وذلك عن طريق كفالة مالحقة مرتكيب هـذه األفعـال           اجلسدي والنفسي واالقتص  
  ومعاقبتهم وتوفري احلماية الفعالة للمرأة من التعرض لالنتقام؛ 

تكثيف جهودها الرامية إىل تنمية وعي املسؤولني العمـوميني، منـهم              )ج(  
بصورة خاصة املسؤولون عن إنفاذ القانون وأفراد السلك القضائي واجلهات اليت تقـوم             

هذا العنـف غـري     الوعي بكون   فري الرعاية الصحية والعاملون االجتماعيون وتعزيز       بتو
  مقبول اجتماعياً وأخالقياً ويشكل متييزاً ضد املرأة وينتهك ما هلا من حقوق اإلنسان؛ 

سـيما اجلمعيـات      مع منظمات اجملتمع املدين وال     ها وتنسيق اتعزيز تعاوهن   )د(  
  . رصد التشريعات والربامج اهلادفة إىل إزالة العنف ضد املرأةالنسائية يف سبيل تعزيز تنفيذ و

  االجتار باملرأة واستغالهلا يف البغاء    
تعرب اللجنة عن تقديرها جلهود الدولة الطرف اليت تصدت بفضلها ملسألة االجتـار               -٢٢

ختذه والفتيات مع أن القلق يساورها باستمرار حيال البعد الباعث على الفزع الذي ا            بالنساء  
 بلد عبور أو كان االجتـار       يمصدر هلذا االجتار أو ه    الدولة الطرف   االجتار باملرأة باعتبار أن     

وتبدي اللجنة قلقها أيضاً حيال االفتقار إىل قانون شامل يتعلـق           . حلدودها هبذا الصدد  عابراً  
علماً بإنشاء مديرية وحتيط اللجنة  .  من االتفاقية  ٦باالجتار باملرأة ينّم عن التقيد الكامل باملادة        

ملنع االجتار باملرأة واالهتمام بضحايا هذا االجتار، بيد أن القلق يساورها إزاء انعدام املـوارد               
البشرية واملالية ملكافحة االجتار باملرأة واستغالهلا يف البغاء مكافحة فعالة مع تـوفري املـأوى               

ياغة سياسة وطنيـة تعـىن مبنـع        وحتيط اللجنة علماً بص   . يتطلبنه من اخلدمات   للضحايا وما 
ومكافحة االجتار بالبشر وتظل مع ذلك قلقة حيال املوافقة املنتظرة من قبل الدولة الطـرف               

واللجنة قلقة أيـضاً ألن  . وإزاء ضرورة ختصيص ما يكفي من املوارد لوضعها موضع التطبيق      
لك على ضرورة   وتؤكد اللجنة كذ  .  مهربني خمالفني للقانون    مل يشهد إيقاف أي    ٢٠١٠ عام

  . زيادة التعاون مع البلدان اجملاورة بغية التصدي بشكل فعال وقانوين ملسألة االجتار باملرأة



CEDAW/C/PRY/CO/6 

7 GE.11-46778 

  :ما يليعلى الطرف اللجنة الدولة حتث   -٢٣
 وذلـك   ،جهودها املبذولة يف جمال مبادرات مناهضة االجتار باملرأة       تعزيز    )أ(  

 اء تتسم هبا ظاهرة االجتـار بالنـس       ليتبغية التصدي على حنو كامل وشامل للتعقيدات ا       
  والفتيات واستغالهلن يف البغاء؛ 

 ٦ يتعلق مبكافحة االجتار باملرأة يتم التقيد الكامل فيه باملادةاعتماد قانون   )ب(  
  من االتفاقية؛ 

  آليات فعالة لإلحالة ولتحديد هوية ضحايا هذا االجتار؛ اعتماد   )ج(  
ـ       التدابري الالزمة ل  اختاذ    )د(   ال لتحقيق يف نطاق وأسباب االجتار الداخلي باألطف
   منع التهريب ومعاقبة املهربني؛ بغية وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة هتدف إىلاءوالنس

آلياهتا املكلفة بالتحقيق يف شـأن القـائمني باالجتـار بـاملرأة      تعزيز    )ه(  
  ومالحقتهم ومعاقبتهم؛

اجلهود اليت تبذهلا يف سبيل التعاون الدويل واإلقليمي والثنـائي          مضاعفة    )و(  
 وذلك من خالل ،مع البلدان األصلية وبلدان العبور واملقصد للحيلولة دون االجتار باملرأة    

تبادل املعلومات واملواءمة بني اإلجراءات القانونية اهلادفة إىل مالحقة القائمني باالجتـار            
  .بالبشر ومعاقبتهم

   ويف احلياة العامةاركة يف احلياة السياسيةاملش    
احلياة العامة يف ويساور اللجنة القلق من أن وجود املرأة ومشاركتها يف احلياة السياسية             -٢٤

واللجنـة  . خلدمة اخلارجيةاللبالد يظل حمدوداً جداً، بالرغم من الزيادة الضئيلة يف متثيل املرأة يف  
 ورفض التدابري االستثنائية املؤقتة الرامية إىل التعجيل بتحقيـق          قلقة أيضاً من جراء انعدام الوعي     

واللجنة قلقة أيضاً النعدام آليات الرصد اخلاصة بتنفيذ التدابري االستثنائية املؤقتة           . املساواة للمرأة 
  . يف احلياة السياسية والعامةاملتخذة حىت اآلن بشأن مشاركة املرأة اهلزيلة واحملدودة 

  :مبا يليجنة الدولة الطرف اللتوصي   -٢٥
لتوعية بأمهية مشاركة املرأة يف احليـاة الـسياسية         لتنظيم محالت وطنية      )أ(  

  سيما املناطق الريفية؛ والعامة، وال
  زيادة متثيل املرأة واحلياة السياسية والعامة، مبا يف ذلك على الصعيد الدويل؛  )ب(  
مـن  ) ١(٤طبقاً للمادة   املؤقتة  إعادة النظر يف استخدام التدابري اخلاصة         )ج(  

  ؛)١٩٩٧(٢٣ورقم ) ٢٠٠٤(٢٥االتفاقية وبالنظر إىل التوصيتني العامليتني للجنة رقم 
جبداول زمنيـة   مدفوعة  تضمني تطبيق مثل هذه التدابري معايري مرجعية          )د(  

  .ورفع احلصص هبدف زيادة متثيل املرأة يف امليدان السياسي



CEDAW/C/PRY/CO/6 

GE.11-46778 8 

  التعليم    
القلق إزاء ارتفاع معدل احلمل يف أوساط املراهقات، وهو ارتفـاع           يساور اللجنة     -٢٦

ويساورها القلق أيضاً إزاء االفتقار إىل بيانات       . يؤثر على مواصلة الفتيات دراستهن وإمتامها     
وتـشعر  . ومعلومات مفصلة مناسبة عن أسباب عدول الفتيات عن الدراسة بسبب احلمـل           

 اإلطار التربوي للتعليم الشامل بشأن الشؤون اجلنـسية  اللجنة بالقلق كذلك إزاء تعليق تنفيذ   
)Marco Rector Pedagogico para la educacion integral para la sexualidad (  الذي وضـعته

وزارة التعليم على حنو تشاركي وأسهم فيه عدد من املؤسسات، بغية توفري تعلـيم شـامل                
وتـشعر  . ر والتجاوزات املستمرة يف اجملتمع    لألطفال وتفادي أنواع السلوك احملفوفة باملخاط     

  . اللجنة بالقلق كذلك إزاء الفجوة القائمة يف تعليم الفتيات املنتميات إىل الشعوب األصلية
  :صي اللجنة الدولة الطرف مبا يليوتو  -٢٧

 بغية تيسري   ٤٠٨٤/٢٠١٠انتهاج سياسات حمددة إلنفاذ القانون رقم         )أ(  
ظبة على الدراسة، فضالً عن دعم األداء األكـادميي خـالل           التسجيل يف املدارس واملوا   

التوقف احلمل واألمومة، وكذلك اختاذ تدابري خاصة لتشجيع الشابات احلوامل على عدم            
  عن الدراسة؛

عن الدراسة بسبب التوقف تنفيذ نظام جلمع البيانات فيما يتعلق بأسباب   )ب(  
  احلمل املبكر وغريه من العوامل املسامهة؛ 

النظر يف مدى مالءمة إعادة العمل باإلطار التربوي للتعليم الشامل بشأن   )ج(  
  الشؤون اجلنسية واعتماد ما يلزم من تدابري لتطبيقه؛

للفتيـات املنتميـات إىل     إتاحة فرص تعليم متساوية     تعزيز جهودها من أجل       )د(  
  .الشعوب األصلية

  العمالة    
ضاع عمل املرأة يف كل من القطاعني الرمسي        تعرب اللجنة عن قلقها إزاء هشاشة أو        -٢٨

وغري الرمسي من االقتصاد، واستمرار التمييز املهين، وتركز النساء يف الوظائف املتدنية األجر             
. وغري الرمسية، والتفاوت يف األجر بني الرجل واملرأة يف كل من القطاعني العـام واخلـاص               

غلبهم من النساء، وإزاء األحكام القانونية اليت       ويساورها القلق إزاء حالة العمال املرتليني، وأ      
 يف املائة من احلـد األدىن القـانوين   ٤٠ ساعة يومياً وتقاضي أجر يبلغ      ١٢ جتيز العمل لفترة  

 وتشعر اللجنة ببـالغ القلـق إزاء         فضالً عن انعدام أمن العمل واستحقاقات التقاعد       لألجر،
؛ وعلى الرغم من    )criadazgoاملعروف باسم   (استمرار عمل األطفال يف املنازل من دون أجر         

أن هذا العمل حمظور مبوجب القانون، فإن آليات اإلنفاذ غري فعالة كما أنه مل يـتم تنفيـذ                  
ويساورها القلق كذلك إزاء عدم     . سياسات ملموسة وميكن أن تشكل أساساً إلقامة دعاوى       

دور ام بتـوفري خـدمات      فرض عقوبات بشأن عدم االمتثال للتشريع الذي ينص على االلتز         
  . شخصا٥٠ًيف الشركات اليت يزيد عدد مستخدميها على ) guarderias(لرعاية األطفال 
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  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٩
جبميع اخلطوات الالزمة لضمان تنفيذ تشريعها املتعلق بالعمل، وأن     القيام    )أ(  

  ة على العمل يف امليادين غري التقليدية؛ تعاجل الفجوات القائمة يف األجر، وأن تشجع املرأ
التشريع بغية حتسني أوضاع عمل العمال املرتليني، مبا يف         تعديل تشريعها     )ب(  

  ذلك احلصول على مستحقات الضمان االجتماعي؛
تنفيـذ  و) criadazgo(عمل األطفال يف املنازل بال أجـر        تعزيز رصدها ل    )ج(  

مارسة، وأن تقوم حبمالت توعية عن طريق وسائط        سياسات ترمي إىل القضاء على هذه امل      
  اإلعالم وبرامج التثقيف العام بشأن حالة الفتيات اللوايت يقمن بعمل مرتيل وحقوقهن؛

آليات تفتيش العمل لديها وتفرض عقوبات على الـشركات         تعزيز    )د(  
دمات تتقيد بااللتزام القانوين القاضي بتوفري خ   شخصاً وال٥٠اليت تستخدم أكثر من 

  رعاية األطفال؛
املتعلقـة بتـوفري     ١٨٩رقم  على اتفاقية منظمة العمل الدولية      املصادقة    )ه(  

  .لعاملني املرتلينيالعمل الالئق ل

  الصحة    
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني احلصول على اخلـدمات              -٣٠

الـصحية  ثل االهتمام بتوفري الرعايـة      العامة واالنتفاع هبا، وذلك من خالل اعتماد تدابري م        
غري أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء        . الصحة اإلجنابية الرعاية  األولية اجملانية، اليت تشمل     

عدم كفاية امليزانية املخصصة لذلك، وعدم وجود قانون شامل بـشأن الـصحة اجلنـسية               
يقوم علـى   حمددة تعمم هنجاً  عدم وجود سياسات  ، فضالً عن     واحلقوق املتصلة هبا   واإلجنابية

ويساور اللجنة القلـق  .  يف اخلطط والربامج الصحية اجلنساينيراعي املنظورحقوق اإلنسان و 
زال مرتفعاً، وال سيما الوفيات النامجة عن عمليـات         يكذلك ألن معدل الوفيات النفاسية ما       

انون سياسة للسرية بني    قعدم توفر   واللجنة تشعر بالقلق أيضاً لكون      . املأمونةاإلجهاض غري   
سيما حقوق النـساء عنـدما       املريض والطبيب يف املراكز الطبية ينتهك حقوق املرضى، وال        

  .ب حدوث مضاعفات لعمليات اإلجهاضإىل املستشفى بسبيصلن 
تعيد اللجنة تأكيد التوصيات اليت تقدمت هبا يف مالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة،               -٣١

املتعلقة باملرأة والصحة وإعـالن ومنـهاج       ) ١٩٩٩(٢٤رقم  وتشري إىل توصيتها العامة     
  :عمل بيجني فتوصي الدولة الطرف مبا يلي

العمل دون إبطاء على إنقاذ تدابري فعالة ملعاجلة ارتفاع معدل الوفيـات              )أ(  
النفاسية واحليلولة دون جلوء النساء إىل عمليات اإلجهاض غري املأمونة وإلغاء األحكـام             

  روضة على املرأة اليت تلجأ إىل عملية إجهاض؛العقابية املف
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اعتماد سياسة لسرية املرضى حلماية السرية بـني الطبيـب واملـريض،             )ب(  
  اإلجهاض؛سيما عند معاجلة النساء اللوايت يتعرضن ملضاعفات لعمليات  وال

تعزيز قدرات مؤسسات الرعاية الصحية وتنفيذ الربامج والـسياسات           )ج(  
 املرأة بصورة فعلية من احلصول على املعلومـات واخلـدمات املتعلقـة     الرامية إىل متكني  

ة ووسائل منع احلمـل امليـسورة،       اصة فيما يتعلق بالصحة اإلجنابي    بالرعاية الصحية، وخب  
  هبدف منع عمليات اإلجهاض السرية؛

 بغية تـأمني امليزانيـة      ٢٩٠٧/٠٦لالئحة التنظيمية للقانون رقم     اإقرار    )د(  
  .حة وسائل منع احلملالالزمة إلتا

  املرأة الريفية    
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتنفيذ إجراءات ترمي إىل حتسني              - ٣٢

اخلدمات املؤسسية للمرأة الريفية، مثل وضع الـسياسة احملـددة بـشأن املـرأة الريفيـة        
)Política Específica para Mujeres Rurales(.لت تـشعر بـالقلق إزاء    غري أن اللجنة ما زا

الوضع غري املوايت للمرأة يف املناطق الريفية، اليت تعاين بشدة من الفقر ومن املـصاعب يف                
احلصول على اخلدمات الصحية واالجتماعية ومن عدم إمكانية احلـصول علـى أرض،             

كـون  بسبب العوائق القانونية وإمنا بسبب املمارسات التقليدية واألمناط الثقافية الـيت ت           ال
ويساور اللجنة القلق كذلك ألنه . أقوى يف املناطق الريفية ولدى مجاعات الشعوب األصلية

، فإن إساءة   الزراعية السامة على الرغم من التدابري املنفذة يف جمال تنظيم استخدام املنتجات           
  . استخدام هذه املنتجات ميكن أن تؤثر سلباً على صحة املرأة الريفية

  :مبا يليالدولة الطرف  اللجنة توصيو  -٣٣
تنفيذ سياسات حمددة ترمي إىل إحراز تقدم يف جمال إعمال حقوق املرأة،              )أ(  

  مبا يف ذلك من خالل اختاذ تدابري خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق املساواة الفعلية؛
من أجل تنفيذ برامج صحية وتعليمية شاملة على نطـاق         تعزيز جهودها     )ب(  

مج يف جماالت حمو األمية الوظيفي، وتنمية مؤسـسات األعمـال،           البلد، مبا يف ذلك برا    
   ؛، بوصفها وسائل للتخفيف من الفقروالتدريب على املهارات، والتمويل الصغري

إجراء دراسة شاملة بشأن األسباب السلبية احملتملة إلساءة استخدام املنتجات            )ج(  
  . على تأثريها على صحة املرأة وأطفاهلاالسامة بغية تنفيذ التدابري الالزمة للقضاء الزراعية 

  فئات النساء اللوايت يعانني احلرمان    
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني األوضاع املعيشية للنـساء              -٣٤

غري أن اللجنة تعرب    . لدى الشعوب األصلية، مبا يف ذلك نساء مجاعة غاراين األحادية اللغة          
إزاء استمرار األمية، واخنفاض معدالت التسجيل يف املدارس، وضـعف          من جديد عن قلقها     
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وتشعر اللجنة ببالغ . إمكانية احلصول على الرعاية الصحية، ووجود مستويات عالية من الفقر     
القلق إزاء الوضع الشديد اهلشاشة فيما يتعلق باحلق يف احلصول على القدر الكايف من الغذاء               

وتشعر اللجنة بالقلق   . قة شاكو اليت عانت مراراً من اجلفاف      ، وخاصة يف منط    الشرب ومياه
  .أيضاً إزاء أجور النساء لدى الشعوب األصلية، اليت تقل عادة عن املتوسط الوطين لألجر

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٥
 من االتفاقيـة    ٤ من املادة    ١تدابري خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة      اختاذ    )أ(  

، للتعجيل بإعمال حقـوق املـرأة لـدى         )٢٠٠٤(٢٥  العامة للجنة رقم  والتوصية  
  الشعوب األصلية؛

اخلدمات ملدارس ومراكز   على ا املرأة لدى الشعوب األصلية     ضمان تردد     )ب(  
 مع توفري خدمات بلغـتني، ومـع        - من الناحيتني املادية واملالية      -الصحية بشكل ميّسر    

  نتميات إىل جمتمعات الشعوب األصلية األحادية اللغة؛ مراعاة االحتياجات اخلاصة للنساء امل
جهودها الرامية إىل إعمال احلق يف احلصول على القدر الكايف من           تعزيز    )ج(  

الغذاء واملياه على حنو تشاوري وتشاركي، مع إشراك املرأة لدى الشعوب األصلية، بغية             
  .حتقيق نواتج مناسبة ثقافياً

  واج والعالقات األسريةالتمييز ضد املرأة يف الز    
تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء احلد األدىن للسن القانونية للـزواج، الـذي           -٣٦
) ٤٥/٩١(وتالحظ اللجنة أن قانون الطالق      .  سنة للفتيات والفتيان على السواء     ١٦زال   ما

 املتعلقـة   ينص على املساواة يف الزواج؛ إال أنه يساورها القلق ألن النظم الثالثـة القائمـة              
مبمتلكات الزوجية غري معروفة بصورة كافية يف أوساط اجلمهور وألن النساء جيهلن بصورة             

ويساور اللجنة القلق كذلك ألن تعريف املمتلكات اليت . خاصة العواقب االقتصادية خلياراهتن  
جيب أن ُتقسم بالتساوي عند الطالق، مبوجب نظام ممتلكات الزوجية، ال يشمل األصـول              

 امللموسة مثل املستحقات املتصلة بالعمل، وألنه ال توجد آليات للتعويض عـن أوجـه               غري
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عـدم كفايـة التـدابري           . التفاوت االقتصادي بني الزوجني   

  .التشريعية واملوارد القضائية إلعمال األبوة املسؤولة
دولة الطرف تدابري لرفع الـسن      وتكرر اللجنة توصيتها الداعية إىل أن تتخذ ال         -٣٧

ر اللجنـة بتوصـيتها العامـة       وإذ تـذكّ  . القانونية الدنيا للزواج للفتيـات والفتيـان      
بشأن املساواة يف الزواج والعالقات األسرية، فإهنا توصـي الدولـة           ) ٢٠٠٤(٢١ رقم

  : الطرف مبا يلي
تلكـات  يف محلة لتوعية املرأة بشأن اختيار الُنظم اخلاصـة مبم         الشروع    )أ(  

  الزوجية وما يترتب عليها من عواقب بالنسبة إىل أمنها ورفاهها االقتصادي؛
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توسيع مفهوم املمتلكات املشتركة للزوجية ليشمل املمتلكـات        ضمان    )ب(  
غري امللموسة، مبا فيها مستحقات املعاشات التقاعدية والتأمني وغريها من األصول املتصلة            

ابري قانونية أخرى للتعويض عن احلصة غـري املتـساوية          باملهنة، وأن تتخذ ما يلزم من تد      
  للمرأة يف العمل غري املأجور، مبا يف ذلك املدفوعات املسددة لدى انفصال الزوجني؛

مواصلة تعزيز التشريعات والتدابري اإلدارية القائمة بشأن املطالبات املتعلقة           )ج(  
ات لتوفري الدعم الختبارات احلمـض      يلزم من ترتيب   باألبوة، مبا يف ذلك من خالل اختاذ ما       

  .النووي الرييب، فضالً عن تعزيز اآلليات القضائية املعهود إليها مبعاجلة مثل هذه القضايا
 مـن   ١وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالنظر يف تعديل الفقـرة              -٣٨
  . من االتفاقية فيما يتعلق مبدة اجتماعات اللجنة٢٠ املادة

  اج عمل بيجنيإعالن ومنه    
حتث اللجنة الدولة الطرف، لدى تنفيذ التزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة، علـى                -٣٩

االستخدام الكامل إلعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يعززان أحكام االتفاقية، وتطلـب       
  .إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
ؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية أمر ضروري لتحقيق األهداف           ت  -٤٠

وتدعو إىل األخذ مبنظور يراعي نوع اجلنس ويعكس بـشكل صـريح            . اإلمنائية لأللفية 
أحكام االتفاقية يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتطلـب إىل              

  .ها الدوري املقبل معلومات عن ذلكالدولة الطرف تضمني تقرير

  نشر املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف باراغواي قصد              -٤١

توعية الشعب واملسؤولني احلكوميني والـسياسيني والربملـانيني واملنظمـات النـسائية            
تساوي املرأة مع الرجل حبكـم      ومنظمات حقوق اإلنسان باخلطوات اليت اختذهتا لضمان        

وتوصي اللجنة . القانون وحبكم الواقع، وبالتدابري اإلضافية الالزم اختاذها بذلك اخلصوص
. الدولة الطرف بأن يشمل نشر املالحظات اخلتامية نشرها على مستوى اجملتمع احمللـي            

م احملرز يف وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقشة التقد
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر، على نطـاق          . تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية   

واسع، وال سيما يف صفوف املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، التوصـيات            
العامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعـشرين            

املساواة بـني اجلنـسني والتنميـة       : ٢٠٠٠املرأة عام   "مة املعنية باملوضوع    للجمعية العا 
  ".والسالم يف القرن احلادي والعشرين
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  متابعة املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون عامني، معلومات خطية عن               -٤٢

  .  أعاله٣١ و٢٣قرتني التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ التوصيات الواردة يف الف

  إعداد التقرير املقبل    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف السهر على تأمني مشاركة مجيـع الـوزارات               -٤٣

واهليئات احلكومية على نطاق واسع يف إعداد تقريرها الدوري املقبل، فضالً عن استشارة           
  .ملرحلةطيف واسع من املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان خالل تلك ا

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف االستجابة للمشاغل املعرب عنـها يف هـذه               -٤٤
وتـدعو  .  من االتفاقيـة   ١٨املالحظات اخلتامية يف تقريرها الدوري املقبل مبوجب املادة         
  .٢٠١٥أكتوبر /تشرين األولاللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري السابع يف 

الدولة الطرف إىل اتباع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقـارير  وتدعو اللجنة     -٤٥
مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني           

 ٢٠٠٦يونيـه   /حزيـران جلان اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنـسان، يف          
)HRI/MC/2006/3 و Corr.1 .(   بادئ التوجيهية لتقدمي تقارير خاصـة      كما جيب تطبيق امل

، ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين مبعاهدات بعينها، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني يف          
وهـذه  . باالقتران مع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير يف وثيقة أساسية موحـدة  

 لتقدمي التقارير مبوجـب اتفاقيـة       املبادئ التوجيهية تشكل معاً املبادئ التوجيهية املنسقة      
والوثيقة املتعلقـة مبعاهـدة بعينـها جيـب     . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

  . صفحة٤٠تتجاوز  أال

        


