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أوالف -مقدمة
-1

تقدم باراغواي تقريرها الوطني بش أأان اازاا ال التي تققتاا اس أأتنادا تلص التول أأيال الواردة

الاولأأة النأأازيأأة ( 186تولأ أ أ أ أ أ أيأأة مق ولأأة)  ،والتي تعكس الااود الم أأذولأأة لءوبأأات بأأا لت اطمأأال ال و يأأة التي

تعادل باا وتءك المترتبة عءص عضويتاا بي ماءس تقوق اازسان
-2

الفترة .2017-2015

وباراغواي دولة اجتما ية قائمة عءص سأ أأيادة القازون ،تسأ أأتند ديمقراطستاا وأسأ أسأ أأاا الدسأ أأتورية تلص

م دأ الكرامة اازس أأازية .ومن تسس أس أأبمية المعايسر،

ت اط الص أأكو الدولية التي ل أأدق

عءساا باراغواي

تحظص باألولوية عءص الدسأتور ،وتكتسأي تءك المتعءقة مناا بحقوق اازسأان طابع ا شأب دسأتوري ،تذ يت ءب
ا زسأ أ أ أأحاج مناا تجرات تعدي .دسأ أ أ أأتوري .وتعترا باراغواي بالنظام القازوزي الذي يتااو الحدود الوطنية،

وهي مأداب قوي عن زظأام تعأدديأة األطراا وعن اتترام القأازون الأدولي ،بي تطأار من ا زفتأاا والتعأاون،
بما يتماشص م مبادئ تقرير المصسر ،والمساواة القازوزية بسن الدو  ،والتضامن والتعاون الدولسسن.

والتطام باراغواي بآليال تماية تقوق اازسأ أ أ أ أ أأان وتعاوزاا معاا مسأ أ أ أ أ أأالة ثابتة ،تذ ت اط دعوتاا
-3
المفتوتة والدائمة الموجاة تلص المكءفسن بو يال قائم اة؛ وتفي باراغواي بالتطاماا بتقديم التقارير وتتاب ب ٍ
ادية
تنفسذ التوليال التي تتءقاها.

-4

وتتمنأ .أولويأال بأاراغواي بي تعطيط زظأام الحمأايأة الأدوليأة ،وتعميم لأ أ أ أ أ أ أأكو تقوق اازسأ أ أ أ أ أ أأان،

والتعاون الدولي ،وآليال الرلأ أ أ أ أ أ أأد الوطنية ،ودعم المكءفسن بو يال ،و ل ات عقوبة ااعدام ،وتعطيط الحميقة
والعدالة والا ر وضأ أ أ أ أ أأمازال عدم التكرار .وتشأ أ أ أ أ أأك .اازاا ال المحر ة تاب اط ل ذ جاود من أج .مواجاة

التحديال المحتمءة والراهنة فيما يتعءق بمكابحة الفقر وتحسأسن مسأتوا التمت بالحقوق األسأاسأية من .الحق

بي ال ذات ،والص أ أ أ أأحة ،والتعءيم ،والس أ أ أ أأكن ال ئق ،وال سئة الص أ أ أ أأحية ،م الترئسط عءص بئال رئيس أ أ أ أأية من.

األطفا والمراهقسن ،والنسات ،والشعوج األلءية ،واألشخاص ذوي ااعاقة ،وئبار السن.
-5

وتَعت ر باراغواي اتترام الكرامة اازسأ أ أ أ أأازية أولوي اة ومصأ أ أ أ أأءح اة بضأ أ أ أ أأءص ،مما ياع .األشأ أ أ أ أأخاص

والاماعال األشأأد ضأأعف ا بي لأأميم سأأياسأأاتاا ،بما يتماشأأص م التطاماتاا باتترام تقوق اازسأأان وتمايتاا
وعمالاا ،م ا عتراا ب ابعاا العالمي وعدم قابءستاا لءتاطئة وتراب اا وتشابكاا.

ثانياف -المنهجية

()1

-6

د
المعط لرل أأد التول أأيال
لدا باراغواي آلية وطنية دائمة مش أأترئة بسن الوئا ل ،تس أأمص النظام
()2

( ، )SIMORE Plusتعم أأ .من أج أأ .تنظيم ومت أأابع أأة وتنسأ أ أ أ أ أ أأسق تجراتال الوب أأات ب أأا لت اطم أأال وتنفس أأذ
التوليال المتعءقة بحقوق اازسان ،تماشي ا م أهداا التنمية المستدامة.

-7

ويشأ أأك .هذا التقرير ثمرة عمءية مشأ أأترئة بسن الوئا ل لتامي ال يازال من

د
المعط
النظام

لرلأ أأد التولأ أأيال ( ،)SIMORE Plusوهو منصأ أأة تلكتروزية متاتة لءعموم ،تدعماا شأ أأبكة تضأ أأم 167

جاة تنسأسق بي  72مؤسأسأة من مؤسأسأال السأء ة التنفسذية والتشأريلية والقضأائية ،وبي هسئال غسر تابعة
در بي هذه المنصأ أأة ،بتنسأ أأسق من و ارة الشأ أأؤون الخارجية وو ارة العد  ،معءومال عن
لاذه السأ أأء ال .وتج َ
تجراتال تنفسذ التوليال ،بما بساا تءك الصادرة عن آلية ا ستعراض الدوري الشام..

وأجعأدل هأذه الوثيقأة وبقأا لءمبأادئ التوجسايأة الواردة بي مقرر ماءس تقوق اازسأ أ أ أ أ أ أأان ،119/17
-8
ولءمقتضأ أأيال التقنية لصأ أأياغة التقارير وتقديماا التي ترد بي المبادئ التوجساية لءمفوضأ أأية السأ أأامية لحقوق
اازسان بشان تعداد التقارير الوطنية.
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ولتيسأ أ أ أأسر مشأ أ أ أأارئة الماتم المدزي عءص زحو بنات بي تعداد هذا التقرير ،ووبقا لءوائ التنظيمية
-9
د
المعط لرلأ أأد التولأ أأيال ( ،)SIMORE Plusجرا تعميم هذه الوثيقة بي  4شأ أأبار/ب راير 2021
لءنظام
لتباد التعءيقال والم تظال بشازاا بسن منظمال الماتم المدزي ومؤسسال الدولة.

ثالثاف -متابعة التوصيات
-10

تقددم المعءومال من الناتية المواضأ أ أأيلية وبق الشأ أ أأك .المقترا بي المبادئ التوجساية لءمفوضأ أ أأية

الس أأامية لحقوق اازس أأان ،م تحديد مس أأتوا تنفسذ التول أأيال بحس أأب الفئة .ويتض أأمن المربق النالس موج اط

لعمءية التنفسذ ،وبقا لءمعءومال المتعءقة بالمتابعة.

ألف -القضايا الشاملة لعدة قطاعات
-1

()3

تحسين القوانين والمؤسسات والسياسات
-11

بوشأأرل ،بموجب دسأأتور عام  ، 1992عمءية لءتصأأديق عءص لأأكو النظام العالمي( )4ومنظومة
()5

ال ءدان األمريكية

لحقوق اازسأ أ أ أأان ،ولمواتمة ااطار الملياري وتحسأ أ أ أأسن  .وترةد ااشأ أ أ أأارة تلص اازاا ال

الفترة  2020-2016بي المربق الراب  ،وتشأ أ أ أ أ أ أم أأ .التشأ أ أ أ أ أ أريع أأال المتعءق أأة بتعطيط الحقوق

المحر ة

()6

وتمايتاا ،والتصديق
-12

عءص الصكو الدولية ،وتعطيط المؤسسال.

ٍ
مؤسسال (المربق الراب ) ،وتعطيط هسئال وئيازال
ويتاءص توطسد النظام المؤسسي بي رب مرتبة

الدولة بإزشأ أأات جش أ أعب متخص أ أصأ أأة بي ماا تقوق اازسأ أأان .د
وتعط توطسد شأ أأبكة تقوق اازسأ أأان التابعة
لءسأأء ة التنفسذية بإدما  35مؤسأسأأة تابعة لسأأء ال الدولة الن و وهسئال غسر تابعة لاا .ويكتسأأي اعتماد
()9

النظام الدا ءي لاذه الش أ أ أ أ أأبكة( ،)7و ة عمءاا النازية( ،)8أهمية بي تنفسذ المحاور ا س أ أ أ أ أأتراتياية

الوطنية لحقوق اازسان.
-13

ولمواتمة أهداا تقوق اازسأ أأان م أهداا التنمية المسأ أأتدامة بي السأ أأياسأ أأال العامة ،تعط ربط

الخ ة الوطنية لحقوق اازسأ أ أأان بخ ة التنمية الوطنية ،م وض أ أ أ لوتة لرلأ أ أأد

()10

التنمية الوطنية ،التي ب ءغ تحديناا المرتءة الناائية ،السأ أ أأياسأ أ أأال اازمائية من
( )12

ومبادئ توجساية شأ أ أ أ أ أ أأامءة

ذال أهداا تتوابق م

أهداا التنمية المستدامة بي باراغواي.

-14

لءخ ة

المتابعة .وتجَو ةج

()11

محاور اسأ أ أأتراتياية

ة عام  .2030وبي عام  ،2016أجزشأ أ أ أ أ أ أأئ

ة

لانة

وتعط ل الءانة المشأ أ أأترئة بسن الوئا ل ازفاذ األتكام الدولية منذ عام  2015بإسأ أ أأناد رئاسأ أ أأتاا

ماءس
تلص مكتب زائب رئيس الاماورية ومامة التنسأسق العام لشأؤوزاا تلص و ارة الشأؤون الخارجية .ويدعم
ٌ
عم .المؤسأسأال ا ثنتي عشأرة المكوزة لاا .وتيسأر المنااية المتبعة ،باعتبارها أداة تنفسذية
اسأتشأاري تقني َ

سريع ة وتاسمة ،تنسسق ااجراتال بسن مؤسسال الدولة ومنظمال الماتم المدزي.
-15

وأع

باراغواي ،من

د
المعط لرلأأد التولأأيال ( ،)SIMORE Plusأهمية لدور
النظام

اآلليال الوطنية لءتنفسذ وااب غ والمتابعة بي تنفسذ التولأأيال واياأ أثرها .وشأأكء

تحسأ أ أ أ ٍ
أسن بدأل منذ عام  2011بإزشأ أ أ أأات بمحر لءبحس عن التولأ أ أ أأيالب ،ثم أبضأ أ أ أ

هذه اآللية ثمرة عمءية
بي عام  2014تلص

اسأ أ أأتحداو زظام رلأ أ أأد التولأ أ أأيال ( ،)SIMOREلتحقق قفطة زو ية (بي عام  )2017تمنء

د
المعط لرلد التوليال (.)SIMORE Plus
-16

بي النظام

د
المعط لرلد التوليال ( )SIMORE Plusمتابعة  1 500تولية ،م رب اا
ويشم .النظام

د
المعط ة لمشارئة منظمال الماتم المدزي ،وأد  .تحسسنال
باهداا التنمية المستدامة ،واستحدو المنصة
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عءص عمءيأة جم المعءومأال .وتتوابر فيأ القأدرال المحأددة بي الأدلسأ .العمءي

بشأ أ أ أ أ أ أأان اآلليأال الوطنيأة

اعداد التقارير والمتابعة ،الصأ أأادر عن مفوضأ أأية األمم المتحدة السأ أأامية لحقوق اازسأ أأان ،وهيق التنسأ أأسق،
د
المعط لرل أ أأد التول أ أيال (SIMORE
والتعاون ،والتش أ أأاور ،و دارة المعءومال .وتتقاس أ أأم باراغواي النظام
التعاون التقني(.)14

 )Plusم جاال أ را من

بدور العدالة المتنقءةب سأ أ أ أ أأياس أ أ أ أ أ اة عام اة توبر
-17
بدور العدالةب ولأ أ أ أ أأي ت ج
ويشأ أ أ أ أأك .ال رزامد الوطني ج
لءمواطنسن والفئال الض أ أأليفة منتديال متعددة التخص أ أص أ أأال لاع م والتوجي والمس أ أأاعدة وتعميم الخدمال
وتقديماا ،تجعت ر آلية بعالة لتعطيط وعما الحقوق األساسية و شاعة ثقابة الس م.

ولتعطيط مؤس أسأأة أمسن المظالم( ،)15جعسن بي  1تش أرين النازي/زوبم ر  2016أمسن المظالم وزائب
-18
الاديدان .وبجذل جاود لتطويد هذه المؤس أ أ أ أ أس أ أ أ أ أأة بالموارد الكافية .ومنذ عام  ،2016ادل بالتدريد المبالغ
المخصأ أصأ أأة لاا بي المسطازية ،تسس بء

عام .2016

زسأ أأبة هذه الطيادة  7,85بي المائة بي عام  2020بالمقارزة م

وبأأالنظر تلص مرئط أمسن المظأأالم ،المعردا دسأ أ أ أ أ أ أأتوري أا بأأاز أ بمفوض برلمأأازيب ،ب ي اط تحأأدي
-19
ا متنا لمبادئ باريس قائما فيما يتعءق با تياره وتعسسن وبصء  .ة
ويخو الدستور هذه الص تيال لءسء ة
التشريلية ،وهو ما يت ءب تعدي ا دستوري ا.

-2

()16

المساواة وعدو التمييز
-20

يسأأم الدسأأتور بابعا التمسسط ،تسس يعترا بان جمي السأأكان متسأأاوون بي الكرامة والحقوق

(المادة  .)46ووبق ا لءمادة ،45

ياسط عدم وجود قازون ينظم ممارسأ أ أ أأة تقوق أو ضأ أ أ أأمازال معسنة ،من.

المسأ أ أ أأاواة ،الحرمان مناا و تقويضأ أ أ أأاا .وتعترا المادة  24بحرية الدين واللبادة والفكر ،تسس تنص عءص

عدم جوا مضاي قة أي شخص أو التحقسق مع أو تجباره عءص ااد ت بالشاادة بس ب معتقدات .
-21

و ي اط التحدي المتمن .بي وض أ أ أ قازون لمكابحة جمي أشأ أ أأكا التمسسط قائم ا ،غسر أز ياري،

بموجب الدسأ أ أ أ أ أأتور (المادة  ، )46اتخاذ تجراتال ا الة عوائق مكابحة التمسسط ولمن العوام .التي تشأ أ أ أ أ أأا

ممارسأ أ أأت  ،بالنظر تلص أن مسأ أ أأالة المنءيال والمنءسسن ومطدوجي المس .الانسأ أ أأي وم ايري الاوية الانسأ أ أأازية
وتامءي لفال الانسسن تشك .موضوع زقاش عءص الصعسدين ا جتماعي والسياسي(.)17

-22

ويوج م دأ المسأاواة الدسأتوري المبادرال( )18التي تكف .تقوقا أسأاسأية ،من .الصأحة ،والتعءيم ،والعم،.

والمسأ أ أأتوا المليشأ أ أأي ال ئق ،والءاوت تلص القضأ أ أأات ،لءفئال األشأ أ أأد ضأ أ أأعفا ،من .األطفا والمراهقسن ،والنسأ أ أأات،
والشأ أأعوج األلأ أأءية ،والمااجرين ،واألشأ أأخاص ذوي ااعاقة ،عءص أسأ أأاأ أن تدابسر الحماية المتخذة لتصأ أأحي

أوج عدم المساواة الظالمة

تجعت ر تمسسطية وزما تجراتال لتحقسق المساواة (الفقرة األ سرة من المادة .)46
()19

وضأ أ أ أ اسأ أ أ أأتراتيايال لتحقسق

-23

وتتو ص الخ ة الوطنية الرابعة لءمسأ أ أ أأاواة لءفترة 2024-2018

-24

وأجتر تقأأدم فيمأأا يتعءق بحمأأايأأة تقوق المنءيأأال والمنءسسن ومطدوجي المسأأ .الانسأ أ أ أ أ أ أأي وم أأايري

المس أ أ أأاواة الفعءية بسن الرج .والمرأة ،س أ أ أأليا تلص ت الة العمبال التي تعوقاا أو تمنعاا ،والقض أ أ أأات عءص جمي
مسة محاور متعءقة بالحقوق( )20وأربعة محاور شامءة لعدة ق اعال(.)21
أشكا التمسسط ،من

الاوية الانسأ أ أ أأازية وتامءي لأ أ أ أأفال الانسأ أ أ أأسن بي ماا ل محددة .ويتي القرار  16/695لم ايري الاوية

الانسأأازية اسأأتخدام ا سأأم ا جتماعي بي الدوائر الصأأحية .وبموجب القرار  ،15/744اعتمدل و ارة العد

بروتوئو رعاية م ايري الاوية الانسأ أ أأازية مسأ أ أأءوبي الحرية ،وسأ أ أأتااط مربق اتتاا اص بام تص أ أ أ ار.
ووابق مكتب الدباع العام عءص تنفسذ بروتوئو لرعاية المنءيال والمنءسسن ومطدوجي المس .الانس أأي وم ايري
الاوية الانسازية وتامءي لفال الانسسن بي جمي مقاره.
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-25

وأدمد زظام معءومال الشأرطة بمرازدوب ،بولأف مصأد ار لء يازال ال مة لوضأ السأياسأال العامة

لمكابحة التمسسط ،مت سر بالمنءيال والمنءسسن ومطدوجي المس .الانسأ أ أ أأي وم ايري الاوية الانس أ أ أ أازية وتامءي

لأ أأفال الانسأ أأسنب بي تجرات تءقي الشأ أأكاوا .ويجدر تحديس بلوائ ب ار يءيا المائةب ،الذي تقوم محكمة العد
العءيا بد ارسأت  ،المس .الانسأي والاوية الانسأازية ضأمن عوام .الضأعي .وبي اآلوزة األ سرة ،أذز محكمة
العد العءيا لءمحامية م ايرة الاوية الانسازية ئيم رلي أَيا بان تؤدي القسم ،بمظارها الحالي ،استنادا تلص
المادة  25من الدستور ،المتعءقة بحرية التع سر عن الذال والمظار.

-26

وتشأ أأار باراغواي بي الءانة الدائمة لءمنءيال والمنءسسن ومطدوجي المس .الانسأ أأي وم ايري الاوية

الانسأازية وتامءي لأفال الانسأسن ،التابعة لاسئة اجتماع السأء ال رفيعة المسأتوا المعنية بحقوق اازسأان

ل ءدان السأوق المشأترئة لءمخرور الانوبي – مسرئوسأو ،من أج .تفط عمءية وضأ سأياسأال عامة لتعطيط

وتماية تقوق هذه الفئة من السكان.
-27

وتأدرأ بأاراغواي تمكأازيأة تقأديم ااع ن المنصأ أ أ أ أ أ أأوص عءيأ بي المأادة  14من ا تفأاايأة الأدوليأة

لءقض أ أأات عءص جمي أش أ أأكا التمسسط العنص أ أأري .وتاري د ارس أ أأة مش أ أأروع

()22

مكابحة التمسسط بي ماا التعءيمب.
-3

قازون التص أ أأديق عءص باتفااية

()23

القضايا البيئية

()24

لحماية ال سئة ،وضأ أ أ أ أ أ أأعت أمازة ال سئة والتنمية المسأ أ أ أ أ أ أأتدامة التي جرب

-28

ثمة تطار قازوزي معط

-29

ولءتحقسق بي أبعا ااض أ أ أرار بال سئة الموجبة لءعقاج ،أزشأ أ أأال النيابة العامة وتدة متخص أ أ أصأ أ أأة

-30

واازاا ال الرئيسية المحققة هيق

مستواها تلص و ارة بموجب القازون .18/6123

تتولص مامة التنسأ أأسق م مديرية مكابحة الارائم ال سئية ،ب رض تشأ أأاي ت سق العقوبال ،وبق ا لءتش أ أريعال
الانائية وال سئية.

•

اعتماد اتفاق باريس بشان ت سر المناخ (القازون .)16/5681

•

القازون  16/5875ببشان ت سر المناخب.

•

الخ ة الوطنية لءتكيف م ت سر المناخ (.)2016

•

الخ ة الوطنية لءتخفيف من آثار ت سر المناخ (.)2017

•

القأازون  18/6125بش أ أ أ أ أ أ أأان باعتمأاد تعأديأ .ئي أالي ل روتوئو موزتريأا بش أ أ أ أ أ أ أأان المواد
المستنفدة ل بقة األو ونب.

•

ة العم .الوطنية لمكابحة التصحر والافاا لءفترة .2030-2018

•

تحديس السياسة ال سئية الوطنية الحالية.

•

تزشات ا لمنصة االكتروزية بزظام معءومال ال سئةب (.)25()SIAM

•

الخ ة الوطنية لادارة الشامءة لءنفايال الحضرية الصءبة (.)2020

•

الخ ة الوطنية بشان ت سر المناخ (.)2020

•
•

ة تدارة المحمية ال يلية بغابة مباراكايوب لءفترة .)2020( 2030-2020
القازون  20/6676بشأان بتظر تحوي .وت سسر المسأاتال الم اة بال ابال بي المن قة
الشرايةب (بالقضات عءص ت الة ال ابالب عءص مدا  10سنوال).

GE.21-02313
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باء -الحقوق المدنية والسياسية
-1

حق الفرد اي الحياة والحرية واألمان على شخصه

مكابحة ا تاار باألشخاص

()26

-31

بموجب القازون  12/4788بالقازون الشأ أ أأام .لمكابحة ا تاار باألشأ أ أأخاصب ،تجفعد ،.لدا اكتشأ أ أأاا
()27

تالة ما ،آليال الحماية والمس أ أ أ أأاعدة التابعة لءاسئة المش أ أ أ أأترئة بسن الوئا ل لمن ومكابحة ا تاار

(بهسئة

مكابحة ا تاارب) ،التي تتدب دلس ا لاجراتال التشأ سءية( ،)28وبروتوئو ل لتحديد ضأحايا ا تاار()29؛ ولتقديم
المساعدة تلسام و دارة تجراتال ااتالة()30؛ وتساس .الحا ل()31؛ وتقسيم المخاطر التي يواجااا الضحايا(.)32

-32

وينص هذا القازون عءص وضأ برزامد وطني لمن ا تاار ومكابحت ورعاية ضأحاياه ،من

لندوق تجرلد ل منذ عام  2018موارد بي مسطازية و ارة شؤون المرأة ،من أج .من ا تاار وااب غ عن
تم ل لءتو ية؛ والتنسأ أ أ أأسق فيما بسن المؤسأ أ أ أسأ أ أ أأال و زشأ أ أ أأات هسئال عءص مسأ أ أ أأتوا
والحماية من من
المحابظال والمقاطعال؛ ورعاية الضحايا.

-33

ويقدم مرئط ااتالة الرعاية الشأ أ أ أأامءة تلص الضأ أ أ أأحايا بي الماا ا جتماعي والنفسأ أ أ أأي والقازوزي؛

ويوبر مرئط اايوات المؤق

بريق متعدد التخصأصال؛

لءنسأات الضأحايا الحماية والماك .والمءبس من

ويسأ أ أ أ أ أ أأعص برزأامد تعأادة اادمأا ا جتمأاعي تلص تعأادة اادمأا ا جتمأاعي لءضأ أ أ أ أ أ أحأايأا من
ودعمام من أج .التعابي ال دزي والنفسي وا جتماعي والماتمعي.

تمكسنام

وثمة دلس .اعادة اادما ( ،)33جوض أ بالتنسأأسق م لانة مسأأاعدة ورعاية الضأأحايا ،التابعة لاسئة
-34
برزامد
مكابحة ا تاار .ومنذ عام  ،2016تدعم و ارة التنمية ا جتما ية تعادة تدما الضأ أأحايا من
تيكوبو ار وبرزأأامد تيكوا .وتنظم و ارة العأأد تءقأأال عمأأ .لتو يأأة وتأأدريأأب الموشفسن العأأامسن بش أ أ أ أ أ أ أأان بمن

ا تاار باألشخاصب ،با شت ار م شبكة تقوق اازسان التابعة لءسء ة التنفسذية وو ارة شؤون المرأة.
-35

وتحقق الوتدة المتخصأ أص أأة التابعة لءنيابة العامة بي تا ل ا تاار بالبش أأر بامي أش أأكال (.)34

واسأ أ أأت

لام جنسأ أ أأي ا .ولدياا زظام لاب غ مشأ أ أأتر بسن و ارة الشأ أ أأؤون الخارجية وو ارة شأ أ أأؤون المرأة وو ارة

وبي عام  ، 2018توس أ أ أ ز اق مااماا ئوتدة متخص أ أ أص أ أ أأة ليش أ أ أأم .مكابحة ا تاار باألطفا والمراهقسن

شأ أ أ أأؤون األطفا والمراهقسن والشأ أ أ أأرطة الوطنية ،وآلية لاب غ ع ر اازترز
لمكتب المدعي العام الوطني لتنسسق عمءيال التحقسق.

-36

()35

 .وأزشأ أ أ أأئ

مفوضأ أ أ أأي ٌة تابعة

وتوبر مديرية الدعم التقني التابعة لءنيابة العامة أ ص أ أأائسسن زفس أ أأازسسن ،وأ ص أ أأائسسن اجتماعسسن،

ومحامسن لتكف .لءض أأحايا تمكازية الءاوت تلص القض أأات وعادة اادما ا جتماعي واس أأتعادة الحقوق .ويعتمد
موشفو العدالة بدلس .تقديم الخدمال لضحايا ا تاارب.

-37

وبموجب المرسوم  ،20/4473اعتجمدل بالخ ة الوطنية لمن ومكابحة ا تاار باألشخاصب(.)36

ترية التع سر وس مة الصحفسسن والمدابعسن عن تقوق اازسان

()37

-38

بتواي مذئرة تع ن النوايا م السوزسأ أ أ أ أ أ أأكو ،بي عام  ،2016بي تطار

بشأ أأان سأ أ مة الصأ أأحفسسن ومسأ أأالة ااب ل من العقاج ،أجزشأ أأئ

ة عم .األمم المتحدة

الاسئة المتعددة الق اعال المعنية بسأ أ مة
()38

الصأ أ أ أأحفسسن ،التي تتالي من سأ أ أ أأء ال الدولة ،والنيابة العامة ،وزقابال الصأ أ أ أأحفسسن

ووض الخ ط وال روتوئو ل.
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-39

وبالتنس أ أأسق بسن زقابة الص أ أأحفسسن بي باراغواي وهذه الاسئة ،جوضأ أ أ دلس .لءص أ أأحفسسن المعرض أ أأسن

لءخ ر و/أو التاأديأد (المربق الخأامس) .وبموجأب القرار  ،17/538اعتمأدل و ارة الأدا ءيأة بروتوئو ا لكفأالة

س مة الصحفسسن المعرضسن لءخ ر الشديد (المربق السادأ).
-40

ووقع

محكمة العد العءيا والسوزسأكو عءص مذئرة تفاهم بشأان تعطيط المؤسأسأال ،تتمن .محاورها

بي ترية التع سر ،والحص أأو عءص المعءومال ،وتماية الص أأحفسسن؛ وتدريب القض أأاة ،والموشفسن ،والفاعءسن

الرئيسسسن ،من .المحامسن والصحفسسن.
-41

وتشأ أ أأا النيابة العامة دا  .مرئ ط التدريب التاب لاا تدريب المدعسن العامسن بي ماا التحقسق

بي الارائم المرتكبة ضأأد العامءسن بي الصأأحابة ،وذلك بي تطار مشأأروع بتعطيط تماية وسأ مة الصأأحفسسن

از

ق ا من النيابة العامةب .ويقدم برزامد تماية الشأاود المسأاعدة والحماية لءشأاود ،والضأحايا ،والمتعاوزسن

م العدالة ،وغسرهم من األشخاص المحددين بي القازون  ،11/4083ومنام الصحفسون المعرضون لءخ ر

والضحايا.
-42

وياري النظر بي التصأ أأديق عءص باتفاق تسأ أأكاسأ أأوب ،المودق بي  28أيءو /سأ أ تم ر  ،2018الذي

-43

ويتوالأ أ أأ .التحءس .التش أ أ أريعي لمشأ أ أأروع قازون بترية التع سر ،وتماية الصأ أ أأحفسسن ،والعامءسن بي

يجدر ضمن أتكام تماية المدابعسن عن تقوق اازسان بي القضايا ال سئية.
ماا الصحابة ،والمدابعسن عن تقوق اازسانب(.)39

-2

إقامة العدل ،بما اي ذلك مسألة اإلاالت من العقاب ،وسيادة القانون

()40

التحديس والشفافية
الخ ة ا سأ أ أأتراتياية لءفترة  ، )41(2020-2016اعتمدل السأ أ أأء ة القضأ أ أأائية الت يقال

-44

من

-45

وينظم القازون  14/5189والقازون  14/5282تقديم المعءومال بش أ أ أأان اس أ أ أأتخدام الموارد العامة،

التكنولوجية بي ااجراتال القض أأائية .وبموجب ا تفاق  ،16/1107اعتجمدل المءفال وااجراتال القض أأائية
االكتروزية.
والحصأ أ أ أ أ أ أأو عءص المعءومأ أأال العأ أأامأ أأة ،والشأ أ أ أ أ أ أفأ أأافي أ أة .وينص ا تفأ أأاق  15/999وا تفأ أأاق 15/1005

وا تفاق  18/1248عءص أن تقوم مديرية الش أ أ أ أ أأفافية والحص أ أ أ أ أأو عءص المعءومال العامة بتقديم المعءومال
العامة عن طريق ال ريد االكتروزي أو الااتي أو مباشأ أرة ،أو من

تنسقاا و ارة العد  .ويمكن ا ط ع ع ر شبكة اازترز

ال وابة الوتسدة لاع م العام ،التي
()42

عءص ال ءبال الواردة والمعاَلاة

.

بنات عءص
-46
وينص الدسأ أأتور عءص تعسسن أعضأ أأات محكمة العد العءيا والاسئال القضأ أأائية والمحاكم ا
اقتراا من ماءس القضأأات ،ش أري ة اسأأتيفات المقتضأأيال الدسأأتورية والقازوزية لتولي هذه المنالأأب .وتشأأم.

الءوائ التنظيمية ذال الصأ أأءة تقسيم المؤه ل األكاديمية ،والخ رة ،والسأ أأمعة ،ولأ أأحيفة السأ أوابق ،والمسأ أأار
جءس أ أ أ أأة اس أ أ أ أأتماع عءنية تجنق .ع ر وس أ أ أ أأائط

الماني ،واألدات الماني ،والتقدير ا جتماعي ،وذلك من

ااع م التكنولوجية.
-47

وبموج أأب ا تف أاق  ،20/1309د
زظم أ

ا لتحاق والتراية .ويشأ أ أأرا مكتب األ

محكم أأة الع أأد العءي أأا مع أأايسر و جراتال تنظيم مب أأاري أأال

ايال القضأ أ أأائية عءص ت سق مدوزة األ

الدعم التقني تلص هذه المحكمة و لص الماءس ا سأ أ أ أأتشأ أ أ أأاري ل.

تح .باأل
بلن د
والتو ية باذه المدوزة ،مناا الدورة المعنوزة َ

GE.21-02313
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-48

وفيما يتعءق بااب غ عن المخالفال ،يش أ أأا مكتب الش أ أأكاوا وااب غ التاب لءس أ أأء ة القض أ أأائية
تجراتال لءتحقسق يشار بساا مكتب الرقابة

الشفافي َة لءحد من الفساد وااب ل من العقاج ،وذلك من
العامة عءص ق اع العدالة وماءس الرقابة .ومنذ عام  ،2006اد عدد الشكاوا بنسبة  5000بي المائة.

تتاتة تمكازية الءاوت تلص القضات ل.شخاص ضعاا الحا
-49

تعم .محكمة العد العءيا بي تطار بلوائ ب ار يءيا المائةب ،التي تاري د ارس أ أ أ أ أ أأة تحديناتاا .وجرا
()43

اعتماد سياسة تتاتة تمكازية الءاوت تلص القضات لكبار السن واألشخاص ذوي ااعاقة

وبروتوئو العم.

من أجأ .عأدالأة متعأددة النقأابأال( . )44ولأدا و ارة العأد بروتوئو لتيسأ أ أ أ أ أ أأسر تمكأازيأة الءاوت تلص القضأ أ أ أ أ أ أأات
ل.شخاص ذوي ااعاقة النفسية  -ا جتما ية( ،)45وتنفذ ال رزامد الوطني جلدور العدالة (ازظر الفقرة .)18

ويتي الت سق الرقمي بالدلس .القازوزيب منذ عام  2016تقامة عدالة شأأامءة وقريبة؛ ويسأأتخدم ل ة

-50

مبسأ أ ة ويعم .ئوسأ أأسءة لتقديم المعءومال ل.شأ أأخاص ذوي ااعاقة الحسأ أأية ،من

تسأ أأاس ل لأ أأوتية

توضأ أ أ أأيحية ورسأ أ أ أأوم بيازية .ويتضأ أ أ أأمن معءومال بالء تسن ال وارازية وااسأ أ أ أأبازية عن ااجراتال القضأ أ أ أأائية،
والميسرين القضائسسن ،والمواق الا رافية لءمقار القضائية.

-51

الدعم لمسأ أ أ أأتعمءي دمات بي ااجراتال أمام السأ أ أ أأء ة
ويقدم مكتب ااع م والتوجي القضأ أ أ أأائي
َ

القض أأائية ،بش أأك .مباش أأر ،أو عن طريق الااتي ،أو ال ريد االكتروزي .وتش أأسر بيازال عام  2018تلص أن

هذا المكتب قدم  760 021دمة 3 166 ،مناا لكبار السن ،و 125ل.شخاص ذوي ااعاقة.

ويوبر برزامد الميس أ أ أرين القضأ أ أأائسسن( )46شأ أ أأبك اة وطني اة من قادة الماتمعال المحءية تشأ أ أأك .تءقة
-52
ول أ أ أ أ أ أ أأ .بسن ماتمعأاتام وموشفي العأدالأة .وتأدعم مأديريأة الحقوق ااثنيأة التأابعأة لءنيأابأة العأامأة المأدعسن
العامسن ،تسس تش أ أ أأار بي ااجراتال الانائية ئااة اس أ أ أأتش أ أ أأارية تقنية بي القض أ أ أأايا التي تكون الش أ أ أأعوج

األلءية طرب ا بساا.
-53

يسأ أ أأاعدهم

ولدا مكتب الدباع العام بريق متخص أ أأص من المحامسن العامسن لمس أ أأاعدة الس أ أأكان األل أ أأءسسن،
رات بي ثقابال الشأ أ أأعوج األلأ أ أأءية من

تقديم آرات قازوزية  -أزنروبولوجية والدعم

جءسأأال ا سأأتماع .وبسن عامي  2016و ،2020قدم هذا المكتب المسأأاعدة تلص  867شأأخصأا من السأأكان
األلأ أأءسسن بي ااجراتال الانائية ،و لص  551شأ أأخصأ أ ا بي ااجراتال المدزية ،و لص  1 893شأ أأخصأ أ ا من
األشخاص ذوي ااعاقة.

-54

وفيما يجسأ أ أ أ أ أ أأمص بقضأ أ أ أ أ أ أأية ئوروغواتيب ،قررل الدائرة الانائية بي محكمة العد العءيا ،من

الحكم  AS 293الص أ أ أ أ أأادر بي  26تمو /يولي  ، 2018ت رئة جمي الف تسن المتامسن من التام الموجاة
تلسام وعفاتهم من العقوبة ،وأمرل بااب ار عنام.

تالة الساون
-55

تتضأمن الخ ة ا سأتراتياية والمؤسأسأية لءفترة  ،2021-2017التي وضأعتاا و ارة العد  ،التنفسذ

التدرياي لءص أ أأكو

()47

الدولية لحماية تقوق األش أ أأخاص مس أ أأءوبي الحرية .وتندفذ بي الس أ أأاون بروتوئو ل

لرعاية األشخاص األشد ضعف ا(.)48
-56

وتح ةسأ أ أ أ أ أ أن األداة التكنولوجيأة بزظأام معءومأال السأ أ أ أ أ أ أأاون بي بأاراغوايب تدارة المعءومأال المتعءقأة

بالس أ أأاون من

تس أ أأاس .ال يازال النفس أ أأية  -ا جتما ية والقازوزية ،وتا ل زق .الس أ أأانات ،والطيارال،

طبق بي عش أأر مؤسأ أس أأال س أأانية ،ويجتو ص أن تش أأم .جمي
واا ارال الدا ءية ،وتا ل ااب ار  .وقد ج
المؤسسال ( ،)18ب رض رب اا بنظم أ را ذال لءة بااجراتال القضائية.
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ة ال ا الساون( ،)49تقوم عءص أربعة محاور( .)50وترد

-57

و ات اكتظاظ الساون ،تنفذ و ارة العد

-58

وسأأردع المرسأأوم رقم  18/309بالذي يعءن أن الاياك .األسأأاسأأية لءسأأاون تسأأتدعي تد ا عاج اب

ااشارة بتفصس .تلص تزاا ال عديدة بي تقر ٍير عن تنفسذ قواعد مازدي وقواعد بازكو (المربق الساب ).
ااجراتال اادارية المتعءقة باش أ أ أ أ أ ا الاياك .األسأ أ أ أ أأاسأ أ أ أ أأية .ولأ أ أ أ أأدر

الفترة  2020-2019القازون

 19/6365والقازون  ،20/6705الءذان ينظمان هذا ااع ن .وزجفذل التدابسر التاليةق
•

مضاعفة ال اقة ا ستيعابية لءساون

•

تحسسن الاياك .األساسية(.)52

()51

( 1 700مكان جديد).

 400مكان (سان سان بسدرو ااقءيمي).

•

بنات أجنحة جديدة ،أضاب

•

ليازة وترميم أجنحة(.)53

•

أانسن ل.شأخاص المدازسن بي تيم وسأكادا وسأان واتد بي مسن ا غواثو ،بي طور
بنات س ن
اازاا ( ،ال اقة ا س أ أ أأتيعابية  3 960زطي ا) ،وتس أ أ أأتوبي هذه الس أ أ أأاون معايسر تمكازية
الول أ أأو الخال أ أأة باألش أ أخاص ذوي ااعاقة ،ومن المتوق أن تكون جاهطة ل س أ أأتخدام
هذا العام.

-59

وياري تنفسذ تل ٍا لخ ة الصحة الشامءة ل.شخاص مسءوبي الحرية ،التي تقوم عءص ث ثة محاور،

هيق التنسأ أ أ أأسق ال ي ،والصأ أ أ أأحة العقءية واادمان ،والعم .ا جتماعي .وتتناو

ع

-60

ااعاقة النفسية  -ا جتما ية و دمان المخدرال ،لتفادي العودة تلص ااجرام و لص السان.

وتتاب و ارة العد ااجراتال القضأ أ أ أأائية المتعءقة باألشأ أ أ أأخاص مسأ أ أ أأءوبي الحرية ،تسس تقدم لام

الدعم القازوزي ،من

جمي الساون.
-61

ة الصأ أ أ أأحة العقءية واادمان

()54

التنس أ أ أأسق م الاسئال القض أ أ أأائية .وأجزش أ أ أ مكتبان لءمتابعة

 ،لدياما قنوال بي

وأزش أ أ المكتب المشأ أأتر بسن الوئا ل التاب لءسأ أأء ة القضأ أأائية بي عام  2016لءحد من تا ر

ااجراتال القضائية ،من

تنسسق جءسال ا ستماع ومتابعتاا .وتقوم محكمة العد العءيا بطيارال تلص

الس أ أ أ أ أأاون لمراابة تنفسذ ااجراتال الانائية ،وت ءغ عن الحا ل التي تااو ل الماءة الطمنية ،ب رض تعادة
النظر بساا عند ا قتضات.

ووضأع ب ٌة لتخفيف تدة تراكم القضأاياب ،بالتنسأسق بسن و ارة العد والسأء ة القضأائية ،تجسأرع
-62
ج
تقنية التداو بالفسديو ،وجءس أأال ا س أأتماع
ااجراتال القض أأائية ،وتش أأم .عقد جءس أأال ا س أأتماع من
التماسدية وجءسال مراجعة األتكام دا  .الساون ،و ة تاري ية لتسري ااجراتال بي سان النسات.

-63

()55

وأزشأأال الاسئال الرئيسأأية

لنظام العدالة منصأأة لءتنسأأسق فيما بسناا فيما يتعءق بحالة السأأاون.

وبي عام  ،2019بدأل السأء ة القضأائية ومكتب الدباع ا لعام عمءية مراجعة لءقضأايا ،ب رض اتخاذ تدابسر
أ ي وطاة من ا تتاا بالنس أ أأبة لمس أ أأءوبي الحرية المرض أ أأص ،ومن تااو ل أعمارهم  60س أ أأنة ،والنس أ أأات
الحوام .والمرضأ أ أأعال ،أو تلأ أ أأدار العفو عءص من قض أ أ أوا زصأ أ أأي مدة العقوبة .ويتضأ أ أأمن المربقان النامن

والتاس تتصاتال باذا الخصوص.

ولأأدا النيأأابأأة العأأامأأة تعءيمأأال عأأامأأة بت سق تجرات الحبس ا تتيأأاطي وبقأا لمبأأادئ الضأ أ أ أ أ أ أأرورة
-64
مديرية تقوق اازسان
وا ستننات والتناسب وقرينة ال راتة ،وتقوم بطيارال لرلد أماكن ا تتاا  ،من
التابعة لاا.
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-65

بموجأب القأازون  2019/6350أتكأام قأازون ااجراتال الانأائيأة المتعءقأة بأالحبس ا تتيأاطي،

و جعأدلأ

عءص زحو يخو لءقض أأاة ت سق تدابسر أ ي ش أأدة ئ دائ .ل تتاا  .وينص مش أأروع قازون

()56

تجرات اص وموجط وماازي ازاات الحبس ا تتياطي بعد ازقضات المدة القصوا المحددة.
()57

قسد الد ارس أأة عءص

لتق ءيص عدد األشأ أأخاص مسأ أأءوبي الحرية،

-66

ويحفط مكتب الدباع العام اتخاذ تجراتال تاسأ أأمة

-67

وبموج أأب ا تف أأاق  ، 14/917تنف أأذ ال أأدائرة الوطني أأة لرع أأاي أأة األت أأداو المخ أأالفسن لءق أأازون الخ أأة

بااب ار عن األشأ أ أأخاص األشأ أ أأد ضأ أ أأعفا ،وئبار السأ أ أأن ،والسأ أ أأكان األلأ أ أأءسسن ،واألشأ أ أأخاص ذوي ااعاقة،
محامسن عامسن متخصصسن بي مختءي الماا ل.
والمراهقسن ،وذلك من
()58

التاري ية لءعدالة االأ أ تية

 ،بي تطار برزامد قضأ أأات األتداو الانائي القائم عءص مبادئ تلأ أ تية.

ويحدد بروتوئو متابعة ورل أأد التدابسر ا جتما ية -التربوية الخال أأة باألتداو اس أأتراتيايال لرل أأد تنفسذ
التدابسر غسر ا تتاا ية .وبي تطار الس أأياس أأة الوطنية لرعاية األتداو المخالفسن لءقازون الانائي ،ش أأاع

و ارة شؤون األطفا والمراهقسن اعتماد
-68

ة العم .التي ياري تنفسذها تدرياي ا.

ولدا النيابة العامة وتدة متخص أصأأة بي األبعا الموجبة لءعقاج التي يرتك اا المراهقون ،ووتدة
وبقا لمبادئ العم .التوجساية المتعءقة باألتداو المخالفسن

متخصأصأأة بي جرائم المراهقسن الانائية ،أجزشأأئ
لءقازون الانائي.

-69

وتنفذ و ارة العد برامد اعادة تدما السأ أ أ أأانات من

التعءيم والتدريب الماني وتوبسر برص

العم ..وتعط ل عمءية تعادة تدما األتداو زط ت مرئط تيتاوغوا االأ أ تي بإزش أأات مؤسأ أس أأة تعطيط الميم

ومن العني .وأزشأ أ أ أ أ أ أأا النظأام الوطني لءتأدريأب والتأاهسأ .المانسسن ،منأذ عأام  ،2015شأ أ أ أ أ أ أألبأة تدارة التأدريب
الشام ،.لتدريب الفئال الضليفة ،ومناا األشخاص مسءوبو الحرية.

-70

وبرض أ

جائحة ئوبسد 19-تحديال بالنسأأبة لنظام السأأاون ،دبعت تلص اتخاذ تدابسر الأأة ترد

تفالسءاا بي التقرير المقدم تلص الءانة الفر ية لمن التعذيب (المربق العاشر).

التعذيب وغسره من ضروج المعامءة أو العقوبة القاسية أو ال تزسازية أو الماسنة
-71

تحقق الوتدة المتخص أ أصأ أأة بي ازتااكال تقوق اازسأ أأان الموجبة لءعقاج ،التابعة لءنيابة العامة،
()59

بي األبعأا الموجبأة لءعقأاج

ت سق بالأدلسأ .العمءي لءتحقسق بي أبعأا التعأذيأبب ،المواتم م

 ،من

المعأايسر الأدوليأة( .)60وتحأدد األوامر التوجسايأة  7و 11و 12الصأ أ أ أ أ أ أأادرة بي عأام  2016المبأادئ التوجساية
لءمحاكمة وبق األلو القازوزية ولمن التعذيب.

وقد تءق هذه الوتدة تتص عام  ،2020وبقا لءس أ أ أ أ أ أأا ل( 1 633 ،)61قض أ أ أ أ أ أأية تندر ض أ أ أ أ أ أأمن
-72
ا تصالاا 189 ،مناا بشان أبعا تعذيب مطعومة ،قد يت سر تصنيفاا أثنات التحميقال.
-73

تجراتاتاا

وتتضأ أ أأمن سأ أ أأا ل السأ أ أأء ة القضأ أ أأائية ما ماموع  16مءف ا قضأ أ أأائي ا بشأ أ أأان التعذيب بوشأ أ أأرل
الفترة الممتدة بسن عامي  2015و( 2019ازظر المربق النازي).

-74

ويوجد قسد الد ارسأأة مشأأروع قازون

-75

وتحقق مديرية الشأأؤون الدا ءية ومكابحة الفسأأاد التابعة لو ارة العد  ،بحكم وشيفتاا أو بنات عءص

()62

يوائم تاريم التعذيب م اتفااية مناهضأأة التعذيب وغسره من

ضروج المعامءة أو العقوبة القاسية أو ال تزسازية أو الماسنة.

شأأكاوا ،بي أبعا التعذيب أو المعامءة السأأسئة أو ال تزسأأازية أو الماسنة المرتكبة ضأأد األشأأخاص مسأأءوبي
الحرية .وتقوم مديرية تماية تقوق اازسأأان بي زظام السأأاون بد ارسأأة الشأأكاوا ب رض معالاتاا المنسأأقة.
وأجدما

10

ضمن هذه المديرية تدارة رلد مراكط ا تتاا و دارة معالاة الشكاوا ،ب رض المتابعة.
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-76

ووض أ أ أأع
ج

ل أ أ أأكو مؤسأ أ أ أس أ أ أأية تتوابق م المعايسر الدولية س أ أ أأتخداماا بي الس أ أ أأاون والمراكط

اال أ أ تية ،مناا ببروتوئو العم .بشأ أأان ادعاتال ازتاا تقوق اازسأ أأانب

()63

 ،وببروتوئو ااب غ عن

التعذيبب( ،)64والتدابسر العاجءة ت ات الشأكاوا المقدمة من األشأخاص مسأءوبي الحرية بشأان ازتااكال تقوق
اازسأان وأبعا التعذيب .ويشأك .موق بتقوق اازسأان ع ر اازترز ب

()65

منصأة متاتة ألقارج األشأخاص

مس أأءوبي الحرية لاب غ عن ا زتااكال المحتمءة بي زظام الس أأاون .وتعكي و ارة العد عءص وض أ دلس.

بشان استخدام القوة وب روتوئو بشان تفتيش أماكن ا تتاا ورلدها.
-77

ووبقا لءص أ أ أ أأكو المذئورة ،وبنات عءص ا لتطام بااب غ بموجب المادة  286من قازون ااجراتال

الانائية ،عط ل و ارة العد تجرات التحميقال ،وشأأاع

بصأأ .المسأأؤولسن عن ا زتااكال ،وقدم

جنائية ض أ أ أ أ أأد موشفي الس أ أ أ أ أأاون والمراكط االأ أ أ أ أ أ تية المعنسسن .و
و ،2020بتح

مرتءة اازاا .

-78

شأأكاوا

الفترة الممتدة بسن عامي 2016

مديرية الشأ أأؤون الدا ءية ومكابحة الفسأ أأاد  73تحميق ا ،ازتاص  28مناا ويوجد  45مناا بي

لأ أ أمما بموجب
وياري تنفسذ مش أ أأروع منص أ أأة ش أ أأبكية وت سق هاتفي لتس أ أأاس .تا ل التعذيب ،ج

ا تفأاق الم رم بي عأام  2018بسن مكتأب الأدبأاع العأام ،واآلليأة الوقأائيأة الوطنيأة ،وراب أة التكنولوجيأا والتعءيم

والتنمية والبحوو وا تص أ أ أ أأا ل ،ليس أ أ أ أأتخدماما المدعون العامون .وبموجب القرار  ،19/69جي َءطم المحامون

العامون بي جمي أزحات ال ءد باس أ أأتخدام اس أ أأتمارة لتس أ أأاس .الش أ أأكاوا بش أ أأان التعذيب والمعامءة القاس أ أأية أو
ال تزسازية أو الماسنة.

-79

وشأ أ أ أ أأاع

و ارة الدا ءية مراجعة دلس .اسأ أ أ أ أأتخدام القوة الخاص بالشأ أ أ أ أأرطة الوطنية ،لمواتمت م

معايسر تقوق اازسأأان .وأزشأأئ

تدارة الشأأؤون الدا ءية اجرات تحميقال بي الشأأكاوا المقدمة ضأأد موشفي

الشأرطة ،تجحا زتائااا تلص مديرية الشأرطة الق ضأائية لتحديد المسأؤوليال و تالة المءفال تلص النيابة العامة،
عند ا قتضات.
-80

وتحتفظ مراكط الشأرطة بسأا .لءمحتاطين ،ب رض زق .ال يازال المسأاءة في تلص زظام معءومال

الشأ أ أ أأرطة بمرازدوب ،اتاتتاا تلكتروزيا .وأدمد زظام بمارازدوب ضأ أ أ أأمن عنالأ أ أ أأره تحديد أبعا التعذيب ،وبقا

لوقائ الش أ أ أ أ أأكوا .ويتي اتفاق م رم بسن و ارة الص أ أ أ أ أأحة العامة والرعاية ا جتما ية وو ارة الدا ءية تمكازية

تجرات بحوص ط ية لءمحتاطين بي المراكط الصحية ،وتسري تلدار التقارير ال ية.

وبعد تزش أ أ أ أ أ أأات وتدة مكابحة الفس أ أ أ أ أ أأاد التابعة لو ارة الدا ءية بي عام  ،2014جرب مس أ أ أ أ أ أأتواها بي
-81
عام  2017تلص المديرية العامة لءشأأفافية ومكابحة الفسأأاد ،لتتولص مامة تنفسذ سأأياسأأال و ارة الدا ءية بشأأان
النطاهة واأل ايال العامة .ويقترا مشأ أ أأروعٌ لتعدي .القازون األسأ أ أأاسأ أ أأي لءشأ أ أأرطة الوطنية ت ضأ أ أأاع مديرية
الشؤون الدا ءية مباشرة لسء ة و ير الدا ءية.

وبموجب القرار  ،16/924جتدد الايك .التنظيمي والوشيفي ادارة الشأ أ أ أ أ أأفافية ومكابحة الفسأ أ أ أ أ أأاد،
-82
ومكتب تتاتة المعءومال العامة التاب لو ارة الدا ءية.

الفساد
-83

من

األمازة الوطنية لمكابحة الفس أ أ أ أأاد ،تحقق

وتعطيط الشفافية والمساتلةق
•

اازاا ال التالية بي ماا مكابحة الفسأ أ أ أأاد

بوابة تقديم الش أ أ أأكاوا المتعءقة بمكابحة الفس أ أ أأاد(( )66القرار  ،)16/02م زظام لتس أ أ أأاس.
()67

ومتابعة القضايا الانائية والتحميقال والتحريال
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•

()68

الخ ة الوطنية لمن الفساد
( )69

(المرسوم .)16/4900

رلد الوبات بالتطامال الشفافية الفعءية بي الق اع العام.

•

منصة

•

تعداد دلس .ا لمسأ أ أ أ أ أ أأاتلة أمام المواطنسن ،بي تطار

•

اعتمأاد الخ أة الوطنيأة لءن اطهأة لءفترة  ،)70(2025-2021بأدعم من الفريق الوطني لءنطاهة

•

تض أ أأمسن منص أ أأة ب ري ة باراغواي ل س أ أأتنمارال  -وتدة ئوبسد19-ب( ،)72معءومال عن

لءفترة .2020-2018

()71

والشفافية ،واستنادا تلص ستة محاور

ة العم .الرابعة الحكومية المنفتحة

(المرسوم .)20/4458

المسطازية ولرا الموارد المرتب ة بإدارة جائحة ئوبسد.19-

-84

وتدير و ارة العد ال وابة الموتدة لءحص أ أ أ أ أأو عءص المعءومال العامة( ،)73ب رض معالاة طءبال

-85

ومنذ عام  ، 2019أدمد زظام معءومال الش أ أ أأرطة بمرازدوب معايسر لام ال يازال بش أ أ أأان باألبعا

المعءومال العامة.

التي تن وي عءص ال ش أو ا تتيا أو الفسأ أ أ أأادب ،مصأ أ أ أأنفة بحسأ أ أ أأب ما يءيق التربُّ  ،وا رتشأ أ أ أأات ،وال ش،

وااثرات غسر المشروع ،واست

النفوذ ،والرشوة ،والفساد ،وما تلص ذلك.

الحميقة والعدالة والا ر وضمازال عدم التكرار
-86

تشأأا هسئة التنسأأسق لتحديد هوية المحتاطين  -المختفسن الحمء َة الوطني َة بJajoheka Jajotopaب

( لنبح أأس عن بعضأ أ أ أ أ أ أن أأا ،ئي زءتقي) ،لءبح أأس عن أق أأارج المحتاطين  -المختفسن وأ أأذ عسن أأال من دمام

بموابقتام ال و ية ،لمقارزتاا جسني ا م ربال الاياك .العظمية التي جعنر عءساا.

وقأ أأد جعنر تتص اآلن عءص ربأ أأال  24هيك ا عظميأ أ ا ،بأ أأااض أ أ أ أ أ أ أ أأابأ أأة تلص  16جعنر عءساأ أأا ق أ أأ.
-87
()74
عام  ،2015أي ما ماموع  40عمءية استخ ار ربال .وجرا تحديد هوية ألحاج أربعة مناا .
الاسنسنسسن لدا السأ أ أ أأكان ،وأجزشأ أ أ أأئ
وبي عام  ،2018جقدم زتائد د ارسأ أ أ أأة التباين والتواتر
-88
ن
ال يازال الاسنية ألقارج المحتاطين  -المختفسن (.)1989-1954
-89

قاعدة

ويوجد بي مرتءة ا عتماد بروتوئو تعادة ربال الاياك .العظمية تلص أقارج الضأ أ أ أأحايا ،وياري

تنظيم سا ل عمءيال الحفر ومءفال األشخاص المختفسن ،من أج .تزشات قاعدة بيازال متاتة لءعموم.

وتجناط أعما منااية اش أ أأاعة الذاكرة التاريخية ،عءص س أ أ س .المنا  ،من
-90
الذاكرةب؛ ومعرض با تراق الصم ب؛ وتءقال عم .ودورال تدري ية بمشارئة المدرسسن وال
م العامءسن بي ماا النقابة والباتنسن.

س أ أأءس أ أأءة بش أ أأارة

ج ،وبالتنسسق

ولدا متحي العدالة (محكمة العد العءيا) قاعدة بيازال تض أ أأم ل أ أأو ار ،ووثائق ،ومءفال بيازال،
-91
وتس أ أأاس ل ل أ أأوتية يناهط عددها مءسوز ا ،متاتة لتء ية طءبال المعءومال التي يقدماا الض أ أأحايا ،وأقاربام،
وجاا العدالة ،والمواطنون.

-92

وبعد لأدور تقرير لانة الحميقة والعدالة ،تءق

الموجبة لءعقاج  307مءفال بي عام  .2016وش أ أأمء
المربق النازي موجط لءوقائ والقضايا الحالية).

الوتدة المتخصأصأة بي ازتااكال تقوق اازسأان

مءفال جرا التحري بش أ أأازاا بي األرجنتسن (يرد بي

وبي  24أيار/مايو  ،2018زجظم الحدو العام ل عتراا بالمسأ أ أأؤولية الدولية ،تنفسذا لحكم محكمة
-93
ال ءدان األمريكية لحقوق اازسان بي قضية بغوي ورو ضد با ارغوايب.
12

GE.21-02313

A/HRC/WG.6/38/PRY/1

-3

()75

الحريات األساسية والمشاركة اي الحياة العامة والحياة السياسية
-94

تكرأ الخ ة الوطنية الرابعة لءمس أأاواة لءفترة  2024-2018م دأ التمكسن من أج .اتخاذ الق اررال

باعتباره أتد محاورها المتعءقة بالحقوق .ولتعزيز المشددددددداركة السدددددددياسدددددددية ،أنشدددددددأت مح مة العدل العليا

ووتدة السياسال الانسازية( ،)77الءتسن تنظمان

()76

لالنتخابات ،اي عاو  ،2017وحدة المشاركة السياسية
أزش ة لءترويد والتو ية والتحفسط.

()78

-95

ويعط مشأأروع بتحفيز الديمقراطيةب

-96

وتعم .بمدرسأة التدريب السأياسأي لءنسأاتب ،التي زظم

-97

ولتس أ أ أ أأءيط الض أ أ أ أأوت عءص النس أ أ أ أأات المنتخبال لتولي منال أ أ أ أأب الس أ أ أ أأء ة عءص مس أ أ أ أأتوا ال ءديال

والشؤون الوطنية ،من

()79

تءقال عم.

(القرار  )2018/86مشأأارئة الشأأباج بي الحياة السأأياسأأية
()80

وتءقال نقاش

.

السياسية لءمرأة ،بض ا عن تشكس .شبكال النسات السياسيال.

 7دو ارل( ،)81ئاسئة تعءيمية اب ار الميادة

( )82

(القرار  ،)2016/66ثم

والمحابظال وعءص الصأ أ أأعسد الوطني ،زجفذ مشأ أ أأروع بلنعرا سأ أ أأء اتنا النسأ أ أأائيةب
مشروع "بناء المواطنة  -المرأة"( .)83وبااضابة تلص ذلك ،زجظم تءقال دراسية وتءقال عم.

()84

.

-98

وتوار مح مة العدل العليا لالنتخابات ل لمرشدددددددددحات المحتمالت لالنتخابات البلدية لعاو 2021

-99

ويمكن ا ط ع عءص ااتصأ أ أ أ أ أ أأاتال الانسأ أ أ أ أ أ أأازية المتعءقة با زتخابال العامة لعام  2018ع ر

()85

حي افز مجانياف للتدريب بشأن القضايا االنتخابية ،من خالل حلقات نقاش ومنتديات ااتراضية
اازترز

()86

()87

 .ويوبر أطءس النوع ا جتماعي

ومنالب لن القرار.

.

بيازال عن النسأ أ أ أ أ أأات الءواتي يشأ أ أ أ أ أ ءن منالأ أ أ أ أ أأب ازتخابية

 -100وألغراض ا زتخأأابأأال العأأامأأة لعأأام  ،2018زجفأأذ برزأأامد بتعطيط تابأأا النأأا سن من الشأ أ أ أ أ أ أأعوج
زشأأر الوتدال المتاتة بي منصأأة التدريب الخالأأة بمرئط ااع م والتوثسق
األلأأءيةب ( ، )2017من

الحءقة الد ارس أأية الدولية المعنوزة بتباد التاارج الناجحة

والتنميف ا زتخابي .وبااض أأابة تلص ذلك ،زجظم
بي ماا المشارئة بي الحياة السياسية وا زتخابالب.

جاود بأأذلتاأأا محكمأأة العأأد العءيأأا ل زتخأأابأأال ،والمأأديريأأة العأأامأأة لسأ أ أ أ أ أ أاأأ .األتوا

-101

ومن

-102

وبموجب قرار األمازة الوطنية المعنية بحقوق األشخاص ذوي ااعاقة  ،14/270جوضع

المدزية ،والمعاد الوطني لشأ أأؤون الشأ أأعوج األلأ أأءية ،والشأ أأرطة الوطنية ،زجظم
ال مة ل ءمشارئة بي ا زتخابال ،ولءتدريب السياسي  -ا زتخابي لفائدة قادة الشعوج األلءية.
التاري ية لءتصأ أأوي

التنظيمية لءتصأ أأوي

()88

أيام لمن وثائق الاوية

المي دسأ أر .وبموجب القرار  ،2017/41وضأ أأع
المي دس أ أر

محكمة العد العءيا ل زتخابال الءوائ

ا زتخابال العامة لعام  ، 2018تسس اسأ أأتحدث

المنط ( )89؛ والتص أأوي بي مكاتب اقتراع تس أأتوبي معايسر تمكازية الول أأو

اسأتشأارية()91؛ والتصأوي

الخ ة

()90

طرائق التصأ أأوي بي

؛ والتص أأوي بمس أأاعدة لانة

التفضأسءي()92؛ والتصأوي بمسأاعدة شأخص آ ر( .)93واألرقام المتعءقة بالتصوي

بي مكاتب ا قتراع المستوفية لمعايسر تمكازية الولو متاتة ع ر اازترز (.)94

-103

()95

وتدرأ السأأء ة التش أريلية مشأأروع

قازون لحذا الفقرة الفر ية (ج) من المادة  91من بقازون

اص الصأأم  -البكم الذين
ا زتخابالب التي تَحرم من لأأفة النا ب األشأأخ َ
بوسائ .أ را.
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أزش ة المراابة والحقوق األساسية
-104

يش أ أ أ أ أأك .القازون  14/5241ومرس أ أ أ أ أأوم  14/2812ملياري عم .زظام ا س أ أ أ أ أأتخبارال الوطني،
()96

وماءس ا سأأتخبارال الوطني ،وأمازة ا سأأتخبارال الوطنية ،تذ يحددان المبادئ

األسأأاسأأية ألزشأ ة هذه

الاسئأال .ولحمأايأة الحقوق والضأ أ أ أ أ أ أمأازأال ،ينص القأازون عءص التقسأد بأالأدسأ أ أ أ أ أ أأتور ،وبأالمعأاهأدال وا تفأاايال
وا تفاقال الدولية التي لأ أأدق

عءساا ،والقوازسن واألتكام األدزص من تسس التسأ أأءسأ أأ .الارمي ،ويتعط ذلك

بالمسائ .المحظورة بي المادة  5وبم دأ ترمة التراو الوثائقي (المادة .)6
-105

وتشأك .المبادئ المشأار تلساا وااطار الملياري المذئور أسأاأ الخ ة الوطنية ل سأتخبارال(.)97

وتوبر التش أ أريعال لءمواطنسن ضأ أأمازال لءاوت تلص السأ أأء ال القضأ أأائية المختصأ أأة بي تالة األزش أ أ ة التي

تنتاك أو تادد تقوقام وترياتام األساسية.

جيم -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
-106

يتوال أ أ أ أ أ أأ .تحءس .تمكازية التص أ أ أ أ أ أأديق عءص ال روتوئو ا

بالحقوق ا قتصادية وا جتما ية والنقافية
-1

تياري المءحق بالعاد الدولي الخاص

()98

.

()99

الحق اي ظروف عمل عادلة ومواتية
-107

تنفذ و ارة العم .والعمالة والضأمان ا جتماعي ،عءص مدا بترة  5سأنوال ،ا سأتراتياية المتكامءة

اضأ أأفات ال اب الرسأ أأمي عءص سأ أأوق العم.

()100

تزاا ال أجدرج

عءص بدت تنفسذها ،تحقق

( )2018لءحد من العمالة غسر الرسأ أأمية .وبعد مرور عام
()101

بشأك .منااي بي تقرير

العم ..وياري تعداد تقرير عام  2020بشان هذه ا ستراتياية.
-108

ويحء .مرل أأد س أأوق العم.

()102

تلص جازب مؤشأرال تؤثر بي سأوق

التاب لو ارة العم .والعمالة والض أأمان ا جتماعي المعءومال من

أج .تعطيط الس أ أ أأياس أ أ أأال العامة القائمة عءص بيازال جسدة النو ية .وبي آج/أغس أ أ أ س  ،2020زجش أ أ أأر آ ر

تحءس .لمؤشرال العمالة(.)103
-109

()104

وتعت ر منص أ أأة بمن أج .تيااد عم.ب

دمة وس أ أأاطة لتس أ أأاس .منال أ أأب العم .الش أ أأاغرة بي

الشأ أ أ أ أ أ أأرئال والبحس عناا .وتنظم و ارة العم .والعمالة والضأ أ أ أ أ أ أأمان ا جتماعي بازتظام معارض لءتوشيف.
()105

وتتضأ أأمن اسأ أأتراتياية بالمسأ أأاواة بي التوشيفب

وتمكسناا اقتصادي ا.

()106

ث ثة محاور عم.

ترمي تلص تعطيط اسأ أأتق

المرأة

وعط ل دائرة مع الاة قضأ أ أأايا العم .التابعة لو ارة العم .والعمالة والضأ أ أأمان ا جتماعي من أج.
-110
ج
تعطيط وتماية تقوق النسأ أ أ أأات العام ل ،و سأ أ أ أأيما الحوام .والمرضأ أ أ أأعال والعام ل المنطليال ،من
تقأديم المشأ أ أ أ أ أ أأورة والدعم القأازوزسسن بالماأان .وبي عام  ،2020اعتمأدل أمازة الوشيفأة العأامة
لءمساواة واادما وع دم التمسسط بي الوشيفة العامة لءفترة .2024-2020

تاأا النأازية

-111

د
وزظم المرسأ أأوم  17/7550القازون  15/5508بشأ أأان بتعطيط وتماية األمومة وتشأ أأاي الرض أأاعة

-112

وتوبر الأدائرة الوطنيأة ل رتقأات الماني والنظأام الوطني لءتأدريأب والتأاهسأ .المانسسن دورال ماأازيأة

القازون  .19/6453وتنظم أمازة الشأ أ أأؤون الانسأ أ أأازية التابعة لءسأ أ أأء ة القضأ أ أأائية
ال يليةب ،ووس أ أ أ ز اَق
ج
أزش ة مناا تءقة النقاش بشان بتقوق المرأة العامءةق تجا ال األمومة والرضاعةب (.)2020
( )107

لءتدريب التقني  -الماني

14

والتاهس .الماني ،تء ي مت ءبال واتتياجال سأ أ أ أأوق العم .)108(.وقد اسأ أ أ أأتفاد
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من برزامد الدائرة الوطنية ل رتقات الماني بشأ أأان التدريب بي أماكن العم .المحمية ،الذي أجعسد تط ق بي

عام  ،2019أكنر من  2 000شاج تتراوا أعمارهم بسن  15و 17سن اة.
-113

وأجزشأ أ س أأا .المراهقسن العامءسن( )109لحماية المراهقسن الذين يءاون س أأوق العم ..ويوبر مرل أأد

س أ أ أ أ أأوق العم .معءومال عن الم ارهقسن العامءسن تتص عام  ، )110(2020ومؤشأ أ أ أ أ أرال العمالة بحس أ أ أ أ أأب الفئة
العمرية (.)111()2020-2017

-114

وأد  .القازون  15/5047بشان بالعم .المنطليب تحسسنال

()112

لضمان شروا عم .ئقة .وبي

عأام  ،2019جعأد هأذا القأازون بموجأب القأازون  ،19/6338الأ ذي يسأ أ أ أ أ أ أأاوي أجر العمأا المنطلسسن م الحد
األدزص القازوزي السأ أ أأاري ل.جور .ويحظر القازون  15/5407مطاولة األطفا العم .المنطلي ،باي تا من
األتوا (المادة .)5

 -115وبموجب المرسأ أأوم  ،16/6285اعتجمدل ا سأ أأتراتياية الوطنية لمن العم .الا ري()113؛ وبموجب
المرس أأوم  ،17/7865أجزش أأئ الءانة الوطنية لحقوق العم .األس أأاس أأية ولمن العم .الا ري ،التي اعتَمدل،
بالتنسأأسق م و ارة العم .والعمالة والضأأمان ا جتماعي،

تاا لفترة السأأنتسن  ،)114(2019-2017والدلس.

الن ثي األطراا والمشأ أ أ أ أ أ أأتر بسن الوئأأا ل لءتأأد أأ .بي تأأا ل العمأأ .الا ري

()115

 .ولأأدياأأا آليأأة منتظمأأة

لءتفتيش ورل أ أ أ أأد شروا العم ..وتتءقص هذه الءانة الدعم من منظمة العم .الدولية ،ومنذ عام  ،2018من
مشروع بباراغواي أوئاكواب ،الذي تمول و ارة العم .بي الو يال المتحدة.

-116

ولمواجاة جائحة ئوبسد ، 19-لأ أ أ أأمم

تنشيط سوق العم.
-2

و ارة العم .والعمالة والضأ أ أ أأمان ا جتماعي

الفترة .)116(2021-2020

ة اعادة

()117

الحق اي ظروف معيشية الئقة

مكابحة الفقر
-117

وبقا لسا ل عام ( ،)2019بءغ معد الفقر المفرر  23,5بي المائة ،تسس ازخفض بنسبة 0,7

بي المائة بالمقارزة م العامسن األ سرين ( 24,2بي المائة مقاب 23,5 .بي المائة) (.)118
()119

من محأأاور

أأة التنميأأة الوطنيأأة ،التي جرا تحأأديناأأا بي

 -118ووبقأا لءمحور ا سأ أ أ أ أ أ أأتراتياي 1
عام  ، 2020تسأ أأعص الخ ة الحكومية بباراغواي لك .الناأ لءفترة 2023-2018ب تلص ترسأ أأات زظام لءحماية
ا جتما ية يرئط عءص الشأ أ أأخص واتتياجات منذ بترة الحم .تتص مرتءة الشأ أ أأيخو ة .وبي تش أ أ أرين األو /

أكتوبر  ،2020جقأدمأ
الحياة ،من

الخ أة الوطنيأة لءحأد من الفقر ب أا أابو بأاراغوايب التي ترمي تلص تحسأ أ أ أ أ أ أأسن زو يأة

وض سياسال لءحماية واادما ا قتصادي والتماسك ا جتماعي.

-119

ومنذ عام  ، 2013يتوال أ أ أ أأ .تعطيط تماية بنود المسطازية المخص أ أ أ أص أ أ أ أأة لء رامد ا جتما ية ذال

-120

ويقدم برزامد تيكوبو ار تحوي ل زقدية مش أأروطة بي ماالي الص أأحة والتعءيم ،وينفذ زظاما لءتامسن

األولوية ،و ياو تخفيضاا أو تعادة تخصيصاا ل رامد أو مشاري أ را.

المتناهي الصأ ر عءص الحياة لفائدة األسأر المسأتفسدة .وهو ال رزامد ا جتماعي األكنر ازتشأا ار ،تسس تشأم.
دمات  254مقاطعة بي المحابظال البالغ عددها  ، 17وزسأ أأبة مائة بي المائة من المسأ أأتفسدين ،سأ أوات بي

المناطق الريفية ( 85بي المائة) أو بي المناطق الحضأرية ( 15بي المائة) .ويضأم سأاء  165 000أسأرة

مسأ أ أ أ أ أ أأتفسأدة تتص عأام  .2020ومنأذ عأام  ،2018يقأدم هأذا ال رزأامد المس أ أ أ أ أ أ أأاعأدة تلص مأائأة بي المأائأة من

ماتمعال السكان األلءسسن.
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-121

ويكم .برزامد تسنوزدي ار برزامد تيكوبو ار ويش أ أ أ أ أأا المش أ أ أ أ أأاري المدرة لءد  .من

توبسر رأأ

الما األولي لءمش أ أ أ أأاري اازتاجية ،تلص جازب التدريب .وتض أ أ أ أأاعي عدد المس أ أ أ أأتفسدين من دمال برزامد

تسنوزدي ار  20مرة تقريب ا منذ بداية تنفسذه بي عام ( ،)2014لستااو  26 500أسرة.

 -122ويوبر برزامد تيكوا بقع ا أرضأية بي المناطق الحضأرية وييسأر ا سأتفادة من الخدمال ذال الصأءة،
من .المياه ،والصأرا الصأحي ،والكاربات ،ووسأائ .ا تصأا  ،والسأكن ال ئق .ويتااو عدد العقارال المسدأءمة
منذ عام  2013ضعي العدد المسا .منذ عام  2002تتص عام  ،2013وهو  12 500عقار.

-123

وئنتياأ أأة لتكأ أأامأ أأ .الااود المشأ أ أ أ أ أ أأترئأ أأة بسن الوئأ أأا ل من أجأ أأ .تعطيط األثر ال ويأ أأ .األجأ أأ.

لءسأ أ أ أأياسأ أ أ أأال ا جتما ية ،وبقما يحدده بااطار ا سأ أ أ أأتراتياي ألهداا و جراتال زظام الحماية ا جتما ية

لءفترة 2023-2019ب ،أجطءق زظام الحماية ا جتما ية بهيا بناب( ،)120الذي يادا تلص توسأي ز اق ا سأتفادة
من دمال الص أ أ أ أ أ أأحة والتعءيم؛ و لص تحس أ أ أ أ أ أأسن القابءية لءتوشيف؛ وتعطيط اازتاجية؛ واادما ا قتص أ أ أ أ أ أأادي

وا جتماعي .وبموجب القازون  ،2020/6650اعتجمد اتفاق م ا تحاد األوروبي لتموي .هذا النظام.
-124

()121

ويشأك .النظام المتكام .لءمعءومال ا جتما ية

أداة تدارية تتضأمن معءومال عن المسأتفسدين

الحالسسن والمحتمءسن من ال رامد ا جتما ية ،وعن العرض العام المتاا والمسطازيال المخص أ أ أ أ أ أصأ أ أ أ أ أأة .وهذه
المعءومال متاتة لءعموم من

منصة هذا النظام االكتروزية بe-Hekaب(.)122

 -125وتنفذ و ارة ش أ أ أأؤون األطفا والمراهقسن برزامد بأبراثوب (اتتض أ أ أأان) ،الذي يش أ أ أأك .جطتا من زظام
الحماية ا جتما ية بهيا بناب ،ويوبر الحماية المباشأرة ل.طفا والمراهقسن (من  0تلص  17سأنة) ،من
المكوزال التاليةق

مرو اجتماعي.
َ

•

ا ستادااق عمءية الكشي واادما من

•

الدعم األسأأريق ا سأأتفادة من الخدمال العامة ،من

التحوي ل النقدية المشأأروطة،

والمن الد ارس أ أ أأية ،وس أ أ أأءة األغذية األس أ أ أأاس أ أ أأية ،والتامسن ا جتماعي المتناهي الصأ أ أ أ ر،

والشمو المالي.
•

مراكط الحمايةق تتخذ ث ثة أش أ أ أأكا (مراكط ال فولة المبكرة ،والمراكط المفتوتة ،والمراكط

•

الشبكالق دمال تماية األطفا والمراهقسن بالتنسسق م ماالس المحابظال وال ءديال.

الماتملية) ،وتوبر ال ذات ،وأزش ة الرياضة والترفي  ،والدعم الدراسي.

-126

ويقدم برزامد بأبراثو ئسريب دمال التعءيم والدعم المالي ل.س أ أ أ أ أ أأر الض أ أ أ أ أ أأليفة الحا  ،من

-127

ولأأدا و ارة التنميأأة ا جتمأأا يأأة زموذ لادمأأا من أجأأ .تمأأايأأة األشأ أ أ أ أ أ أخأأاص ذوي ااعأأاقأأة،

دورال تدري ية بشان ق اع العم .الرسمي ،و زشات المشاري  ،وا ستنمار ،وا د ار ،وا ئتمان.

يخصأ أ أأص مبالغ مالية تضأ أ أأافية ل.سأ أ أأر التي تضأ أ أأم أبرادا ذوي تعاقة .واعتمدل هذه الو ارة ،بموجب اتفاق

وقعت م األمازة الوطنية المعنية بحقوق األش أأخاص ذوي ااعاقة ،بزموذ تدما األش أأخاص ذوي ااعاقة
الشديدة بي برزامد تيكوبوراب.

 -128و جعأد القأازون  09/3728بموجأب القأازون  ، 20/6381الأذي يوسأ أ أ أ أ أ أ ز أاق ااعأازأال ال أذائيأة
ليشم .ئبار السن الذين يعازون من الفقر.
 -129وئأآليأال لءحمأايأة ا جتمأا يأة بي سأ أ أ أ أ أ أيأاق جأائحأة ئوبسأد ،19-زجفأذ برزأاماأان لءتحوي ل النقأديأة
شأم  41بي المائة من السأكان ،هماق برزامد ببستس وب الذي يسأتفسد من العامءون بي الق اع غسر الرسأمي،

والذي جرلأد ل اسأتنمار ايمت  132مءسون دو ر من دو رال الو يال المتحدة ،وبرزامد بزياز اريكوب ،الذي
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اس أأتنمار ايمت  25مءسون دو ر؛ بااض أأابة تلص ااعازال التي يقدماا معاد

يكف .األمن ال ذائي من

الضمان ا جتماعي لءعامءسن بي الق اع الرسمي.

-130

ة اازعاش ا قتصأادي بزيابوا باراغوايب ( ،)Ñapu’ã Paraguayالتي تشأم .تدابسر

وأجطءق

تندر ض أ أأمن ث ثة محاور اس أ أأتراتياية ،هيق الحماية ا جتما ية ،وا س أ أأتنمار العام من أج .تيااد برص
العم ،.وا ئتمازال من أج .التنمية.

-3

()123

الحق اي الصحة
-131

و دس أ أ أ أع

و ارة الصأ أ أ أأحة العامة والرعاية ا جتما ية ز اق ت ية الشأ أ أ أأبكال المتكامءة والشأ أ أ أأامءة

لخدمال الصأحة ،اسأتنادا تلص اسأتراتياية الرعاية الصأحية األولية ،بإزشأات دوائر تكف .ا سأتفادة من الرعاية

وماازستاا وجودتاا واتساماا بحسن المعامءة ،وبقا لمبادئ الشمو والتكام .واازصاا والمشارئة ،وبإدما
محاور اسأأتراتياية أسأأاسأأاا تزشأأات وتدال لءصأأحة األسأرية ،تجشأأرا عءساا أبرقة متعددة التخصأصأأال تعم.

م ا لماتمعأ أأال المحءيأ أأة ،من
السياسال المتكامءة.

-132

زاد قأ أأائم عءص ئفأ أأالأ أأة الحقوق ،واتترام التعأ أأدديأ أأة النقأ أأافيأ أأة ،وتعطيط

وبي تطار تنفسذ السياسة الصحية الوطنية لءفترة  ،2030-2015تحقق

الصكو التالية:

-133

تزاا ال من

تنفسذ

•

دلس .تفعس .الشبكال المتكامءة والشامءة لءخدمال الصحية بي باراغواي(.)124

•

السياسة الوطنية لضمان جودة الخدمال الصحية لءفترة .)125(2030-2017

•

السياسة الوطنية لءبحوو وا بتكار بي ماا الصحة لءفترة .)126(2021-2016

•

ال رزامد الوطني ألولويال البحوو وا بتكار بي ماا الصحة لءفترة .)127(2020-2017

•

السياسة الوطنية ل.دوية(.)128

•

دلس .ماام وتدال الصحة األسرية(.)129

•

دلس .العم .بي ماا الرعاية الصحية األولية(.)130

ووبق ا لءمادة  61من الدسأ أ أ أأتور ،ياري تنفسذ برزامد تنظيم األسأ أ أ أرة ئاسأ أ أ أأتراتياية لءحد من وفيال

األماال واألجنة والموالسد ،و ة تس أ أ أ أ أري وتسرة الحد من وفيال األماال واألجنة والموالسد ،التي تش أ أ أ أ أأرا

عءساا لانة تنفسذية ،قدم

بي عام  2020محاور عمءاا ومؤشأ أ أ أ أ أ أراتاا .وتادا الخ ة الوطنية لءصأ أ أ أ أ أ أأحة
()131

الانسأ أ أ أ أ أ أية واازاأابيأة لءفترة 2023-2019
الصحة الانسية واازاابية.

تلص ئفأالة تصأ أ أ أ أ أ أأو الامي من دون تمسسط عءص دمال

ووضأ أ أ برزامد األغذية والت ذية الشأ أ أأام .وبقا لءقازون  12/4698بشأ أ أأان بضأ أ أأمان الت ذية
 -134ج
مرتءة ال فولة المبكرةب ،من أج .الوقاية من زقص الت ذية لدا األطفا دون سأ أ أ أأن الخامسأ أ أ أأة المعرضأ أ أ أأسن

لخ ر النقص الت ذوي ،ومس أ أ أ أأاعدتام ومراابة تالتام .وبي تطار الخ ة الوطنية لص أ أ أ أأحة ال ف .الش أ أ أ أأامءة

لءفترة  ،2021-2016تجندفذ بي الدوائر الص أأحية وعءص ل أأعسد األسأ أرة والماتم تجراتال لءترويد ،والوقاية،
والرعاية الش أأامءة ،وعادة التاهس ،.م ئفالة ا س أأتفادة من عمءيال بعالة من تسس التكءفة ومن ت ستاا بي

جمي مرات .الحياة.
-135

وبي س أ أأياق ال رزامد الوطني ل.من ال ذائي لءفترة  ،2021-2016يتض أ أأمن دلس .تقوق األطفا

والم ارهقسن بي ماا الخدمال الص أأحية ( )2016توجساال لءمانسسن الص أأحسسن فيما يتعءق بحس أأن المعامءة
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وجودة الرعاية ،ويكف .تجراتال بعالة لمواجاة ا زتااكال المحتمءة لءحقوق .ة
ويوج بالمليار التقني لءرعاية
الشامءة لءمراهقسن بي الدوائر الصحيةب تنظيم الخدمال ،استنادا تلص زاد قائم عءص الحقوق.

تقاسأ أ أأم المسأ أ أأؤوليال بي ماالي

-136

ويرئط برزامد تيكوبو ار عءص تماية األطفا والمراهقسن من

-137

وتوبر المناهد الد ارس أ أ أ أأية التي تض أ أ أ أأعاا و ارة التعءيم والعءوم مادة لءتنميف الانس أ أ أ أأي بي مختءي

-138

وتشأ أأك .المديرية الوطنية لصأ أأحة الشأ أأعوج األلأ أأءية ،المنشأ أأاة بموجب القازون  ،15/5469جطتا من

الصحة والتعءيم .ويوبر الحماية لما يناهط  664 000شخص 50 ،بي المائة منام أطفا ومراهقون.

مرات .التعءيم وأشكال  ،تراعي مستوا ت ور النمو النفسي لء
النظام الصأ أأحي الوطني وتتمت با سأ أأتق

ج وااطار الملياري الوطني.

الوشيفي والتقني وااداري بي أدات مااماا المتمنءة بي ئفالة اسأ أأتفادة

الشعوج األلءية من الخدمال الصحية ،وبي ا عتراا بنظم الرعاية الخالة باا واتتراماا وتعطيطها.

 -139وبي تطار السأأياسأأة الوطنية لءصأأحة لءفترة  ،2030-2015أجشأأر ممنءو  19شأألبا من الشأأعوج
األلأ أ أ أأءية ،يشأ أ أ أأكءون الماءس الوطني لصأ أ أ أأحة الشأ أ أ أأعوج األلأ أ أ أأءية ،بي عمءية وض أ أ أ أ الءوائ التنظيمية
لءقازون  2015/5469وعداد دلس .ماام المديرية الوطنية لصأ أ أأحة الشأ أ أأعوج األلأ أ أأءية ،وهي الوتدة التقنية
التي تيسأ أ أأر اسأ أ أأتفادة هذه الشأ أ أأعوج من النظام الصأ أ أأحي الوطني بي جمي المسأ أ أأتويال ،عءص زحو شأ أ أأام.

ومتكام .ومنصي وتشارئي ،وبالماان ،واستنادا تلص زاد متعدد النقابال.
-4

()132

الحق اي التعليم
-140

()133

تحدد الخ ة الوطنية لءتعءيم بي أبق عام 2024

ااجراتال المتخذة وتءك ال م وضعاا بي

السأ أ أأنوال المق ءة .وقد زجفذل ااجراتال التالية الرامية تلص تعطيط برص الحصأ أ أأو عءص
ق اع التعءيم
التعءيم وتحسسن جودت ق
•

الحفاظ عءص مسأ أ أ أأتوا ت ية التعءيم المدرسأ أ أ أأي األسأ أ أ أأاسأ أ أ أأي بي مرتءتي األولص والنازية

قدم ا زحو تعميم التعءيم ق  .المدرس أ أ أأي ،والمرتءة النالنة من التعءيم المدرس أ أ أأي
والمض أ أ أأي ج
األساسي ،والتعءيم النازوي ( 12سنة من التعءيم ا بتدائي والنازوي اال اطمي).

•

تعميم استفادة األطفا والم راهقسن والمدرسسن بي المؤسسال الرسمية والمدعمة من تقسبة

•

اعتماد م دأ المروزة بي عروض التعءيم المدرس أ أ أ أأي األس أ أ أ أأاس أ أ أ أأي والتعءيم النازويق التعءيم

•

توبسر من د ارسأأية ل

ج المرتءة النالنة من التعءيم المدرسأأي األسأأاسأأي وط ج التعءيم

•

اعتماد م دأ المروزة بي عرض التعءيم األولي من

الءوا م المدرسية األساسية ،وتنفسذ برزامد الت ذية المدرسية.

األساسي المفتوا والتعءيم النازوي المفتوا.

النازوي لت ية تكاليف الدراسة والت ذية والتنق..

•

توسأي ز اق عرض التعءيم األولي من

بالمدرةسال المتنق لب.
زموذ
َ

مشأروع بالخدمال التعءيمية الم ئمة لءنمات

الشأأام .ل.طفا البال ة أعمارهم  3و 4سأأنوالب (العالأأمة و 10مقاطعال) ،ومن
المرتءة النازية من مشروع بال فولة المبكرةب.

18

•

سن القازون  2016/5778بشان ال رزامد الوطني لدعم التحفسط الم ئم.

•

أءسن
تنفسذ برزامد الفصأو الد ارسأية دا  .المسأتشأفيال (بي عام  ،2019جرا تااسط بص ن
وعداد المواد التعءيمية األولص لفائدة المدرسسن المعنسسن باذا الشك .من التعءيم).
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•

تقأأديم أأدمأأة الرعأأايأأة التعءيميأأة التعويضأ أ أ أ أ أ أيأأة ،بمأأا بي ذلأأك بي المراكط والأ جأدور والمأأآوي

•

يب بي تسأأبازيا  100مدرأ ،اثنان منام بي ماا
تدريب المدرسأأسن وتاهسءام (تءقص التدر َ
تعءيم السكان األلءسسن؛ وبي برزسا  80مدرس ا).

•

تزشات معاد تقسيم التعءيم بي باراغواي  -القازون .2017/5749

الخالة برعاية األطفا والمراهقسن المرتب ة أوضاعام بالشوارع.

السا .الوتسد لء

ج.

•

تعطيط زظم المعءومال ،من

•

تزاا أشأ أ ا الاياك .األسأ أأاسأ أأية بي  1 366موقع ا ازشأ أأات مرابق م ئمة وتاسئة بسئال

•

تنفسأذ مشأ أ أ أ أ أ أأروع تكنولوجيأا المعءومأال وا تص أ أ أ أ أ أ أأا ل لتوبسر الموارد التكنولوجيأة والربط

•

توبسر وثأ أأائق الاويأ أأة ،بموجأ أأب اتفأ أأاق بسن و ارة التعءيم والعءوم ،وو ارة العأ أأد  ،وو ارة

آمنة وشامءة.
باازترز

بي المبازي المدرسية الرسمية.

الدا ءية ،والشرطة الوطنية.

الناد القائم عءص الحقوق،
 -141وتراعي المناهد التعءيمية الخالأ أ أأة بامي مسأ أ أأتويال التعءيم وأشأ أ أأكال
َ
وتشأ أأا تسأ أأن المعامءة والمسأ أأاواة بسن المرأة والرج ،.م الترئسط عءص من العني ضأ أأد األطفا والنسأ أأات.
وتتناو جمي ال رامد الد ارسأأية مسأأالة من األشأأكا المعال أرة لءعنص أرية والتمسسط العنصأأري وئره األجازب
وما يتص .بذلك من أشكا التعصب والقضات عءساا.

-142

()134

ويوجد قسد الد ارسأ أ أأة مشأ أ أأروع

المناهد الدراسية لنظام التعءيمب.

-143

جائحة ئوبسد ،19-أجزش أ أ أ أ أأئ

و

القازون بالذي يجدر مادة التنميف بي ماا تقوق اازسأ أ أأان بي
منص أ أ أ أ أأة بمدرس أ أ أ أ أأتك بي بستكب لفائدة ط ج التعءيم األولي،

والتعءيم المدرس أ أأي األس أ أأاس أ أأي ،والتعءيم النازوي ،وزجفذ برزامد بوجبة غدائي المدرس أ أأية م أس أ أرتيب لتول أ أأس.
أطعمة تلص ال

ج.

تعءيم الشعوج األلءية
-144

اعتمأ أأدل و ارة التعءيم والعءوم ،بموجأ أأب قرارهأ أأا  ،17/11643بالخ أ أأة الوطنيأ أأة لءتعءيم المتعأ أأدد

النقأابأال الننأائي الء أةب ،التي تحفطهأا الءانأة الوطنيأة لءننأائيأة الء ويأة ،وتأدعماأا هسئأال تأابعأة لنظأام التعءيم

وتددل بترة منية لتنفسذها تدريايا تمتد تتص عام .2030
وأمازة السياسال الء وية ،ج

 -145وبعد تزشأات المديرية العامة لءتعءيم المدرسأي لءشأعوج األلأءية ،جعسن ممنءو السأكان األلأءسسن بي
الماءس ااقءيمي لءتعءيم المدرسأي لءشأعوج األلأءية؛ وتَشأك .الماءس الوطني لتعءيم الشأعوج األلأءية من

ممنءي  19شلبا من الشعوج األلءية ،وتعط منصب المدير ااقءيمي لتعءيم الشعوج األلءية.
-146

ويشأ أ أ أ أأم .النظام الوطني لءتدريب والتاهس .المانسسن التدريب الماني الشأ أ أ أ أأام ،.تسس يوبر دورال

التدريب الماني لماتمعال الش أ أ أ أ أأعوج األل أ أ أ أ أأءية .وقد َز فذ هذا النظام مش أ أ أ أ أأروع بتعطيط التدريب التقني بي
ماتمعال الش أ أ أ أ أ أأعوج األل أ أ أ أ أ أأءيةب ،الذي زظم ثمازي دورال اس أ أ أ أ أ أأتفاد مناا توالي  200ش أ أ أ أ أ أأخص .و

عام  ،2020زجظم

GE.21-02313

عشر دورال أ را.
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تعءيم األشخاص ذوي ااعاقة
 -147وبقا لسأا ل المديرية العامة لءتعءيم الشأام .لءامي  ،التحق  21 917طالب ا من األشأخاص ذوي
ااعاقة بي عام  2020بالتعءيم األولي ،والتعءيم المدرسأ أ أأي األسأ أ أأاسأ أ أأي ،والتعءيم النازوي ،ويسأ أ أأتفسد 1 668
طف ا ومراهقأ ا من أدمأة الرعأايأة التعءيميأة التعويضأ أ أ أ أ أ أيأة .ووبقأا ل يأازأال المأديريأة العأامأة لءتخ يط والتقسيم،
أباد  20 067طالبا بي عام  2020بان لديام تعاقة ( 1,3بي المائة من ماموع ال ج المساءسن).

-148

وبموجب القرار  ،2017/4004اعتمدل األمازة الوطنية المعنية بحقوق األش أ أأخاص ذوي ااعاقة

المؤش أ أ أرال الخال أ أ أأة بمحور/برع
التعءيم ،التي أجدما أ

ة العم .الوطنية لحقوق األش أ أ أأخاص ذوي ااعاقة المتعءق بالحق بي

بي زظأأام التخ يط القأأائم عءص النتأأائد التأأاب ل.مأأازأأة التقنيأأة لءتخ يط ،لت أأدأ بأأذلأأك

عمءية تعداد مءي ال يازال الولفية ألغراض التنفسذ.
-149

وتتو ص الخ ة الوطنية لءتعءيم بي أبق عام  2024تعطيط مراكط دعم اادما من

التحوي.

التدرياي لمنظومة بالمدارأ الخالةب وتوسي عرض دمة الرعاية التعءيمية التعويضيةق الفصو الدراسية

ودور ومأ أ أأآوي الرعأ أ أأايأ أ أأة .واعتمأ أ أأدل و ارة التعءيم والعءوم ،بموجأ أ أأب
دا أ أ أأ .المسأ أ أ أ أ أ أأتشأ أ أ أ أ أ أأفيأ أ أأال ومراكط ج
قرارها  ،2018/17267مباد ئ توجساية من أج .زظام تعءيم شأ أ أ أ أ أ أأام .لءامي ؛ وتءقص  694باع ا بي زظام
التعءيم التدريب بي ماا تنفسذ برزامد التعءيم الشام .لءامي .

-150

واسأ أ أأتجحدو تخصأ أ أأص التعءيم الشأ أ أأام .لءامي المو دج لمدربي المدربسن (المش أ أ أربون ،والمديرون،

والمدرس أأون ،واأل ص أأائسون النفس أأازسون ،وأ ص أأائسو عءم النفس التربوي) ،الذي التحق ب  1 100ش أأخص.
وسأ أ أأيصأ أ أأمم ببرزامد تدريب المربسنب زموذج ا لءتعءيم الشأ أ أأام .لءامي سأ أ أأيشأ أ أأم .تعداد المدرسأ أ أأسن بي ماا
اادما بي التعءيم ،وتوبسر التدريب بي ماا التعءي م الشام .لءامي لءمدرسسن المطاولسن لءمانة.

-151

وقدم مشروع الرعاية من أج .زمات ال ف .المساعدة التقنية لمربسن بي  27مؤسسة لءتعءيم الشام.

لءامي  ،وعشأ أأر مؤسأ أسأ أأال لءتعءيم المدرسأ أأي األسأ أأاسأ أأي .وجرا تعميم تعما الترتسبال التيسأ أأسرية المعقولة،

الذي ينظم قرار األمازة الوطنية المعنية بحقوق األش أ أ أ أأخاص ذوي ااعاقة  ،2018/22720المتعءق بإ الة
الحواجط دا  .زظام التعءيم العادي.

-152

ويوبر مشأ أأروع شأ أأبكة المدرسأ أأسن المتخصأ أصأ أأسن بي التعءيم الشأ أأام .لءامي اسأ أأتراتيايال اتاتة

تمكازية الول أ أأو لمس أ أأتعمءي دمال التعءيم بامي مس أ أأتويات وأش أ أأكا تدارت  .وقد أعد هذا المش أ أأروع دورة

لءتخص أ أ أ أأص بي التعءيم الش أ أ أ أأام .لءامي  ،زجظم
موشي بي و ارة التعءيم والعءوم.

بي س أ أ أ أ

محابظال ،وتءقص التدريب بي تطارها 1 100

 -153وبي تطار مشأ أأروع بتعطيط اادارة المؤسأ أسأ أأية لءتعءيم الننائي الء ة لفائدة األشأ أأخاص ذوي ااعاقة
مشروع تحسسن مستوا ُّ
تعءم األشخاص ذوي ااعاقة
السمليةب ،ياري تعداد المواد ذال الصءة .ومن
البصرية وتو ية محي ام ،تسنص تحديد أطفا ومراهقسن لم يءتحقوا بالمدارأ.

-154

ووض أ برزامد بالتدريب عءص الماارال األس أأاس أأية لءتوال أأ .بء ة ااش أأارة المعتمدة بي باراغوايب،
ج

-155

وتنفذ جامعة أسوزسسون الوطنية مشروع مرئط رعاية األشخاص ذوي ااعاقة ،لتاسئة بسئة تعءيمية

بمشأ أ أ أأارئة  67مربيا وتقنيا من محابظة سأ أ أ أأسنت ار ومن قة العالأ أ أ أأمة ،ولأ أ أ أأدرل الكتب األولص المعددة بي
باراغواي بتقنية الفسديو بي لي ة شامءة لءامي ق ئتابان لءحكايال وئتاج تعءيمي.
شأ أ أ أ أ أ أأامءة لءامي  ،وتء ية اتتياجال ال

ج ذوي ااعاقة بي الوسأ أ أ أ أ أ أأط الاامعي ،وتعطيط مااراتام ،وتنمية

قدراتام ،وتيسسر التحاقام باذه الاامعة وموالءة دراستام بساا.
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المانسسن ،منذ عام  ،2016دورال تدري ية عءص الص أ أ أ أ أأعسد
 -156ويتي النظام الوطني لءتدريب والتاهس.
ن
مشأ أ أ أ أ أأروع ببرص اادما الفعا ب ،ويوبر منذ عام 2018
الوطني ألكنر من  3 000مسأ أ أ أ أ أأتفسد ،من
تمكازية التخصص بي بل ة ااشارة األساسيةب.

وتنظم األمازة الوطنية المعنية بحقوق األشأ أ أ أ أ أ أأخاص ذوي ااعاقة أيام ا بشأ أ أ أ أ أ أأان بالتعءيم الاامعي

-157

الشأ أ أ أ أأام .لءامي والمسأ أ أ أ أأتوبي لمعايسر تمكازية الولأ أ أ أ أأو ب ،لتو ية وتحسأ أ أ أ أأيس األوسأ أ أ أ أأار الااملية .وبي
دورال تدري ية بي  27جامعة عامة و الأة ،شأار بساا  3 851شأخصأ ا ،لتطويد هذه

عام  ،2019زجظم
الاامعال بآليال الرعاية الاسدة والمنصفة والم ئمة ل.شخاص ذوي ااعاقة.

دال -حقوق أشخاص محددين أو ائات محددة
-1

()135

النساء

تمكسن المرأة الريفية
 -158يجوجأ المحور  4من الخ أة الوطنيأة الرابعأة لءمسأ أ أ أ أ أ أأاواة لءفترة  ،2024-2018المتعءق بأالحقوق،
ماا ل من .المس أ أأؤولية المش أ أأترئة ،والعم ،.والتموي ،.و زش أ أأات
تجراتال بالتمكسن ا قتص أ أأاديب ،من
المشاري  ،م تع ات األولوية لءنسات الريفيال ،والمنتميال تلص الشعوج األلءية ،والفتيال والمراهقال.

-159

ومن

وتأدة التنميأة ا قتصأ أ أ أ أ أ أأاديأة لءمرأة ،التي تنسأ أ أ أ أ أ أأقاأا و ارة العمأ .والعمأالأة والضأ أ أ أ أ أ أمأان
()136

ا جتماعي بي مرئط مدينة المرأة بÑande Kerayvoty Rendaب

()137

وبمرئط مدينة المرأة المتنق.ب

،

توض أ اس أأتراتيايال لءتمكسن وتنمية القدرال المانية و زش أأات المش أأاري اازتاجية .وبي عام  ،2020اس أأتق .

مرئط مأدينأة المرأة  44 755امرأة ،وقأدم المرئط بي شأ أ أ أ أ أ أأكءأ المتنقأ 30 666 .أدمأة تلص  10 856امرأة

بي  12محابظة و 44مقاطعة.
-160

وينعكس منظور المس أ أأاواة بي

ة التنمية الوطنية ،وزظام الحماية ا جتما ية ،والخ ة الوطنية

لءحد من الفقر ب ا ابو باراغوايب .وتوالأ أأ .برامد بتيكوبورا ،وتسنوزديرا ،وتيكواب تعطيط تمكسن النسأ أأات ربال

األسر ،الءواتي يمنءن  75بي المائة من المستفسدين.
-161

وتعط محاور عم .اس أ أ أ أأتراتياية بالمس أ أ أ أأاواة بي التوشيفب اس أ أ أ أأتق

المرأة وتمكسناا اقتص أ أ أ أأاديا.

وب رض تاسئة الظروا المواتية لءشأأابال بي باراغواي ازشأأات مشأأاري األعما  ،أهدء

و ارة العم .والعمالة

مرئط تدريب ألأ أ أ أ أأحاج المشأ أ أ أ أأاري  ،الذي يام العرض العام المتاا بي ماا ل
والضأ أ أ أ أأمان ا جتماعي َ

التدريب ،و زاا ااجراتال الرسمية ،وربط ا تصا بمصادر التموي .من أج .تزشات المشاري .
-162

وشأم .مشأروع اادما الماني لءنسأات لأاتبال المشأاري (لءفترة  )2018-2016تزشأات لأناديق

وتفطل مش أ أ أ أ أأارئة النس أ أ أ أ أأات
متاددة وتنظيم دورال تدري ية بي ماا ريادة األعما والمش أ أ أ أ أأاري اازتاجية .ج
كمرشأ أأحال بي ا زتخابال ال ءدية لعام  .2021وزجظم معارض ودورال تدري ية ومسأ أأابقال لتشأ أأاي المرأة
عءص اسأ أأتخدام تكنولوجيا المعءومال وا تصأ أأا ل وريادة األعما ؛ وجرا بااضأ أأابة تلص ذلك تعطيط برزامد

محو األمية الرقمية.
-163

وبي عام  ، 2020اعتمد الفريق المش أأتر بسن الوئا ل لحفط الس أأياس أأة الوطنية لخدمال الرعاية،

الذي تنسأ أ أأق عمء و ارة شأ أ أأؤون المرأة ،الوثيقة ااطارية

لتحديد هذه السياسة.
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لصأ أ أأياغة مسأ أ أأودة مشأ أ أأروع قازون و ة عم.
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-164

وبدعم من منظمة جتس أ أ أ أ أأن الاوار الدولية ،توبر و ارة ش أ أ أ أ أأؤون األطفا والمراهقسن التدريب ألبراد

الماتمعال المحءية لتحس أأسن برص تص أأولام عءص العم ،.باعتبار ذلك أداة لتمكسن وعادة تدما المراهقسن

المستفسدين من برزامد الرعاية الشامءة ل.طفا والمراهقسن المرتب ة أوضاعام بالشوارع.
-165

ويج ةع د برزامد باتتضأانب ومؤسأسأة رأأ الما باسأتراتياية تحسأسن د  .المرأة وتمكسنااب ،من

التدريب ،وتحسأ أ أ أ أ أأسن ماارال تزشأ أ أ أ أ أأات المشأ أ أ أ أ أأاري  ،وماموعال ا د ار ،والش أ أ أ أ أ أراكال م الااال الفاعءة

عام  ،2020ش أ أ أ أ أأكء  256أجما مس أ أ أ أ أأتفسدة من برزامد
ا س أ أ أ أ أأتراتياية بي الق اعسن العام والخاص .و
باتتضانب  16ماموعة اد ار بي المراكط الواقعة بي أسوزسسون وسسنت ار وئورديس ار وميسسوزيس.
-166

وبموجب المرسأ أ أ أ أأوم  ،)139(2020/3678جوضأ أ أ أ أأع

الءوائ التنظيمية لءقازون  15/5446بشأ أ أ أ أأان
()140

بالس أ أ أأياس أ أ أأال العامة المتعءقة بالمرأة الريفيةب ،التي يمكن ا ط ع عءص التقرير الخامس بش أ أ أان تنفسذها
()141

ع ر ا زترز  .وتدرأ السأ أأء ة التش أ أريلية مشأ أأروع

والمرأة بي الق اعسن العام والخاصب.

قازون بينص عءص المسأ أأاواة بي األجور بسن الرج.

العني ضد المرأة
 -167جس أن القازون 16/5777
عءص اس أ أأتراتي ايال لءوقاية والرعاية والحماية والمعاابة والا ر الش أ أأام .بي الماالسن العام والخاص ،تش أ أأم.
()142

بشأأان بالحماية الشأأامءة لءمرأة من جمي أشأأكا العنيب ،الذي ينص

مختءي أشأ أ أأكا العنيق الانسأ أ أأي ،وال دزي ،والنفسأ أ أأي ،واالكتروزي ،وا قتصأ أ أأادي ،والسأ أ أأياسأ أ أأي ،والماني؛

ويعاقب هذا القازون عءص جريمة قت .اازاو بالحبس مدة تتراوا بسن  10س أ أ أ أأنوال و 30س أ أ أ أأنة .وجوضأ أ أ أأع
الءوائ التنظيمية لاذا القازون بموجب المرسوم .2017/6973

-168

وبموجأب المرسأ أ أ أ أ أ أأوم  ،16/5140اعتجمأدل الخ أة الوطنيأة النأازيأة لمكأابحأة العني ض أ أ أ أ أ أ أأد المرأة
()143

لءفترة 2020-2015

 ،وأجزش أ أأئ

الءانة المش أ أأترئة بسن المؤس أ أس أ أأال لمكابحة العني ض أ أأد المرأة ،ئاسئة

اسأتشأارية لتنفسذ القازون  ،2016/5777تضأم  18مؤسأسأة تابعة لسأء ال الدولة الن و ومنظمال الماتم

المدزي ،وتنسق عمَءاا و ارة شؤون المرأة .وبي عام  ،2019اعتجمد زظاماا الدا ءي.
-169

وتقددم دمال الرعاية الشأ أ أ أ أ أأامءة وا لمعءومال والمشأ أ أ أ أ أأورة تلص النسأ أ أ أ أ أأات بي تا ل العني العائءي
()144

والانسأ أ أ أ أأي وال دزي وا قتصأ أ أ أ أأادي والنفسأ أ أ أ أأي بي دوائر رعاية المرأة

ومرئط مأدينأة المرأة بÑande Kerayvoty Rendaب ،من
العني ،التي تنسق عمَءاا و ارة شؤون المرأة.

()145

 ،وبي المراكط ااقءيمية لءمرأة

،

وتأدة الرعأايأة من أجأ .تيأاة أاليأة من

ور العأأدالأأةب أأدمأأة التوجي أ القأأازوزي بأأالماأأان .وأجزشأ أ أ أ أ أ أ مكتأأب بي
 -170ويقأأدم ال رزأأامد الوطني ج
بد ج
أسوزسسون يقدم المشورة و دمال الدباع ،بموجب اتفاق بسن و ارة العد والاامعة األمريكية.
-171

وبي عأأام  ،2016اعتمأأدل أمأأازأأة الوشيفأأة العأأامأأة بروتوئو ا لءتأأد أأ .ودلس ا لءرعأأايأأة بي تأأا ل

التعرض لءتمسسط والمض أ أ أ أ أ أ أأايقأة بي مكأان العمأ( .القرار  .)516وبي عأام  ،2018وضأ أ أ أ أ أ أعأ

هأذه األمأازأة

بروتوئو عمأ .لمعأالاأة تأا ل العني الماني ،ودلس ا ادمأا المنظور الانسأ أ أ أ أ أ أأازي وم أدأي عأدم التمسسط
وتسأ أ أأن المعامءة بي األزظمة الدا ءية (القرار  387والقرار  ،)388وشأ أ أأكء
لءتحقسق و سدات المشورة السرية بي تا ل العني الماني.

-172

وبي عام  ، 2019أزشأ أ أ أأال و ارة العم .والعمالة والضأ أ أ أأمان ا جتماعي مكتب من العني الماني

ورعاية ضحاياه ،ووضع

22
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 -173ويج دق بي الدوائر الصأ أ أ أأحية دلس .لءرعاية الشأ أ أ أأامءة لضأ أ أ أأحاي ا العني العائءي والانسأ أ أ أأازي ،يحدد
تجراتال موتدة لتقديم المسأاعدة الشأامءة تلص الضأحايا والحصأو عءص األدلة .وتكف .دار المرأة بمسرسأسدأ
سأ أأازدوبا ب الرعاية والحماية لءضأ أأحايا من

توبسر الماوا ،واألمن ،والدعم النفسأ أأي والقازوزي ،والرعاية

الصحية ،والدعم التعءيمي ل.بنات ،ومصادر الد ..
-174

وتدير و ارة شأؤون المرأة الخط الااتفي الماازي  ، 137وهو زظام أمني بعا متاا لءنسأات ضأحايا

العني ،عءص الصأ أأعسد الوطني وعءص مدار  24سأ أأاعة .ومنذ عام  ،2019يض أ أ ء بمرلأ أأد تق المرأة بي
()146

تياة الية من العنيب

برل أ أأد العني ض أ أأد المرأة و جرات بحوو بش أ أأاز  ،ألغراض تص أ أأميم س أ أأياس أ أأال
جم ال يازال بالتنسسق م مرالد أ را(.)147

لءوقاية من والقضات عءي  ،من

-175

ولدا النيابة العامة وتدة متخص أ أ أ أ أص أ أ أ أ أأة لءتحقسق بي تا ل العني العائءي ،ومكتب تقني لءش أ أ أ أ أأؤون

الانس أ أ أ أ أ أأازية ،ومكتب لاب غ بي مرئط مدينة المرأة .وينص األمر التوجساي العام  11/9الص أ أ أ أ أ أأادر عن النيابة
العامة عءص تقديم الرعاية الفورية تلص النسات الضحايا بي تطار التحقسق بي تا ل العني العائءي والانسازي.

-176

ويسأ أ أ أ أ أ أأاهم برزامد اادارة المتكامءة ألمن المواطنسن التاب لو ارة الدا ءية بي من العني العائءي.

وبي عام  ،2018أجزشئ

تدارة رعاية ضحايا العني العائءي.

امتحان تنابسأ أ أأي 16 ،مدابعا متخص أ أ أص أ أ أا بي ماا العني
 -177ووشي ماءس القضأ أ أأات ،من
الانسأ أ أ أ أ أأازي ( ،)2018يقدمون دماتام بي  11محابظة( )148وبي العالأ أ أ أ أ أأمة .ويتءقص المدابعون العامون

تدريبا مستم ار بي هذا الماا بي مرئط التدريب والتاهس .التاب لمكتب الدباع العام.
-178

ومنذ عام  ،2017ترلأ أ أ أأد أمازة الشأ أ أ أأؤون الانسأ أ أ أأازية التابعة لءسأ أ أ أأء ة القضأ أ أ أأائية تنفسذ المحاكم

القازون  ، 16/5777من أج .تزش أ أ أأات قاعدة بيازال تض أ أ أأم ا جتاادال القض أ أ أأائية ذال
والاسئال القض أ أ أأائية
َ
الصأ أ أ أأءة .وتام تتصأ أ أ أأاتال بشأ أ أ أأان مؤشأ أ أ أرال المسأ أ أ أأاواة ،تجنشأ أ أ أأر بي الموق الشأ أ أ أأبكي لمرلأ أ أ أأد الشأ أ أ أأؤون

الانسأأازية( .)149ومنذ عام  ،2019تعط وجود أمازة الشأأؤون الانسأأازية التابعة لءسأأء ة القضأأائية بي مرئط
مدينة المرأة ،ئحءقة ول .م السء ة القضائية فيما يتعءق بالقضايا.

برزامد بمكابحة العني ضأ أ أ أ أ أ أأد المرأة بي أمريكا ال تسنيةب ،تجاري محكمة العد العءيا
 -179ومن
د ارسأ أأال تشأ أأخيصأ أأية وتوبر التدريب لءقضأ أأاة وموشفي الدوائر القضأ أأائية من أج .الت سق السأ أأءيم لءقازون.
وبي ع أأام  ،2018جرا التواي عءص م أأذئرة تف أأاهم م هسئ أأة األمم المتح أأدة لءمرأة .وبي تشأ أ أ أ أ أ أرين األو /

أكتوبر  ، 2020بدأل دورال تدري ية لفائدة قضأ أأاة الصأ أأء وموشفي مكتب رعاية ضأ أأحايا العني ار أيام

وسأ أأاعال العم ،.الذي أزش أ أ بموجب ا تفاق  ، 2010/642وأجدمد بي محاكم الصأ أأء بمحابظة سأ أأسنت ار ،

بموجب ا تفاق .2020/1415
-180

واتخذل عدة مؤسأسأال مبادرال لنشأر المعءومال والتو ية فيما يتعءق بالعني ضأد المرأة وااطار

-181

وتعكي و ارة شأأؤون المرأة وأمازة الشأأؤون الانسأأازية التابعة لءسأأء ة القضأأائية عءص وضأ مسأأودة

-182

ووضأ أ مش أأروع بباراغواي تحمي النس أأات واألطفا والمراهقسن من العني بي س أأياق تالة ال وارئ

القازوزي المتعءق ب من

()150

تم ل

()151

 ،ودورال تدري ية

( )152

 ،وزشر مواد

 ،وتدابسر أ را

()153

.

مشروع قازون ازشات محاكم وهسئال قضائية متخصصة بي مسالة العني ضد المرأة.

المترتبة عءص جائحة ئوبسد19-ب  ،الذي يدعم برزامد األمم المتحدة اازمائي ،بروتوئو ل ال أ أ أ أ أ أأة بتنفسذ

تدابسر الحماية بي تا ل العني العائءي؛ وبمعالاة تا ل المضأ أ أ أأايقة بي مكان العم،.
قضأ أ أ أأاة الصأ أ أ أأء
َ
والتحرش الانسي ،والمضايقال بي الماا القضائي.
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األطفال والمراهقون

()154

-183

بي سأأياق النظام الوطني لحماية ال ف .والناوض ب  ،تشأأك .السأأياسأأة الوطنية المتعءقة باألطفا
()155

والمراهقسن لءفترة 2024-2014
تفعسءا أأا من

تطأا ار طويأ .األجأ( .يوجأد قسأد التحأديأس) يحأدد اسأ أ أ أ أ أ أأتراتيايأال ياري
()156

الخ أأة الوطني أأة المتعءق أأة ب أأاألطف أأا والمراهقسن

 .وق أأد تحققأ أ

تزاأ أا ال ملي أأاري أأة،

ترد ااشأ أ أ أ أ أ أ أ أ أأارة تلسا أ أ أأا بي الفقرال  ،9و ،20و ،33و 35من الفرع (جيم) من المربق الراب  .وينص
المرسوم  2020/3938عءص تزشات الفريق الوطني المعني بال فولة المبكرة ،ويحدد أعضاته وماام .

-184

وجاا التد  .الفوري( )157آلية لدياا ماموعة من استراتيايال الرعاية الدائمة بي تا ل ازتاا

تقوق األطفا والمراهقسن ،تنس أ أ أأق تجراتال م

دمة المس أ أ أأاعدة الااتفية بFono Ayudaب لمعالاة تالة

األطفا والمراهقسن المرتب ة أوضأ أأاعام بالش أ أوارع ،ولءتد  .بي تا ل ال وارئ ،و تاتة تمكازية الحصأ أأو

عءص الخدمال الص أ أ أ أ أ أأحية ،ووثائق الاوية ،والتعءيم ،وغسر ذلك .ويحمي برزامد الرعاية الش أ أ أ أ أ أأامءة ل.طفا
()158

والمراهقسن المرتب أة أوضأ أ أ أ أ أ أأاعام بأالشأ أ أ أ أ أ أوارع

المؤقتة ،ومرئط التعايش التربوي.

هأاتسن الفئتسن ،من

مرئط اايوات ،ومرئط الحمأايأة

 -185ويق أأدم الخط الا أأاتفي الما أأازي  147بFono Ayudaب(( )159المت أأاا أيض أ أ أ أ أ أ أ أا ئت سق لءا أأاتي
المحمو ) المسأ أ أ أأاعدة عءص مدار  24سأ أ أ أأاعة ،وهو دمة متخص أ أ أ أصأ أ أ أأة بي التوجي النفسأ أ أ أأي وا جتماعي
والقازوزي بي تا ل تعرض األطفا والمراهقسن لءخ ر و/أو ازتاا تقوقام .وينسأ أ أ أ أ أ أأق دمات م النظام

الوطني لحماية ال ف .والناوض ب  ،والشأرطة الوطنية ،والمكاتب ا سأتشأارية ال ءدية لحماية تقوق األطفا

والمراهقسن ،ومكتب الدباع عن األطفا  ،ومحاكم قضأايا األطفا والمراهقسن ،والنيابة العامة ،وو ارة الصأحة

العامة والرعاية ا جتما ية ،وو ارة شؤون المرأة ،وو ارة التعءيم والعءوم ،وهسئال أ را.

تساس .الموالسد
-186

من

التع أأاون بسن مكت أأب ز أأائ أأب رئيس الاماوري أأة ،وو ارة الص أ أ أ أ أ أ أح أأة الع أأام أأة والرع أأاي أأة
تمءة بلك .شأ أ أ أ أأخص مندا

ا جتما ية ،وو ارة الدا ءية ،والمديرية العامة لسأ أ أ أ أأا .األتوا المدزية ،زجظم
هوية ب ،التي تندر بي تطار الخ ة الوطنية لءحق بي الاوية ،ب رض ئفالة تس أ أأاس .ئ .طف .وتص أ أأول
عءص ب اقة الاوية منذ و دت .

-187
من

وتكف .الخ ة الوطنية لءحق بي الاوية تصأ أ أ أأو األطفا والمراهقسن عءص ب اقة الاوية بالماان،

تم ل األبرقة المتنقءة التي تصأ أ أأ .تتص تلص المناطق الريفية .وتعرض المؤس أ أ أسأ أ أأال الصأ أ أأحية
مكاتب منشأ أ أ أ أأاة باا لاذا ال رض ،من أج .فض معد عدم

بصأ أ أ أ أأفة دائمة دمال التسأ أ أ أ أأاس .من

تساس .الموالسد.

 -188وتجَنظم أيام لمن وثائق الاوية بي ماتمعال الشأأعوج األلأأءية .وقد أزشأأا المعاد الوطني لشأأؤون
الشأ أأعوج األلأ أأءية مكاتب لتسأ أأاس .الموالسد بي مرابق  .وبي تطار الفريق الوطني المعني بال فولة المبكرة،

اتال لءحص أ أأو الفوري عءص ب اقة الا وية .ومن
جتددل تجر ٌ
توال .المديرية العامة لسا .األتوا المدزية تم ل دائمة لءتساس .الاماعي لءموالسد.

برزامد بالتس أ أأاس .بي الوق

المناس أ أأبب،

العني ضد األطفا واست لام جنسي ا
-189

تارم المأادة  223من قأازون العقوبأال ا تاأار بأاألطفأا بأاعتبأاره بع ا موجبأ ا لءعقأاج ،وتعت ر

تعريض طف .ما لخ ر ا سأ أ أ أ أأت

الانسأ أ أ أ أأي أو ا سأ أ أ أ أأت

بي العم .شرب ا مشأ أ أ أ أأددا لءعقوبة .ويارم

القازون  12/4788ا تاار باألشخاص ،بما بي ذلك ألغراض ا ست

24

الانسي ،ويعاقب عءي .
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ويوبر برزامد الرعاية الشأامءة ل.طفا والمراهقسن ضأحايا ا تاار وا سأت

-190

الانسأي الرعاية

لاؤ ت الض أ أ أ أأحايا؛ ويقدم تلسام الدعم النفس أ أ أ أأي والقازوزي وا جتماعي تلص تسن تعادة تدماجام األس أ أ أ أأري،

ويش أ أ أأا أزش أ أ أ ة الوقاية والتو ية .ويباش أ أ أأر مرئط برول أ أ أأا بسر سنياب ايوات األطفا والمراهقسن ض أ أ أأحايا

ا تاار وا سأ أ أ أ أأت

الانسأ أ أ أ أأي عمء منذ عام  .2015وبي عام  ،2019وقع

و ارة شأ أ أ أ أأؤون األطفا

والمراهقسن م تكومة محابظة سأ أ أ أ أ أأسنت ار عءص اتفاق ازشأ أ أ أ أ أأات مراكط لتوبسر الحماية والرعاية الشأ أ أ أ أ أأامءة

ل.طفا والمراهقسن الضحايا.
-191

من ا سأت

وبي تطار السأأياسأأة الوطنية المتعءقة باألطفا والمراهقسن لءفترة  ،2024-2014جرا تنفسذ

ة

الانسأي ل.طفا والمراهقسن والقضأات عءي  ،لءفترة  ،2017-2012وبرزامد باتتضأانب(،)160

األطفا والمراهقسن جنسيا ألغراض تاارية وا تاار بامب ،ومشروع
ومشروع ببنات جسور لمكابحة است
آ ار بوتي بتعطيط مكابحة ا تاار باألطفا والمراهقسنب ،وغسر ذلك من الخ ط والمشاري .

-192

وتدعم األمازة الوطنية لءس أأياتة تم ل لءتو ية با س أأت

-193

وترد ااشأأارة بي المربق النازي عشأأر تلص مبادرال لمن ومكابحة العني ضأأد األطفا والمراهقسن

والمراهقسن والوقاية من وااب غ عن (المربق الحادي عشر).

واسأأت

الانس أأي المرتبط بالس أأياتة ل.طفا

لام جنسأأي ا .ويعرض المربق النالس عشأأر اازاا ال المليارية ،بااضأأابة تلص القوازسن المشأأار تلساا

بالتفصس .بي المربق الراب (الفقرال  3و 5و 36من الفرع بجيمب).

-194

وتادر ااش أ أأارة عءص وج الخص أ أأوص تلص القازون  16/5659بش أ أأان بتش أ أأاي تس أ أأن المعامءة،

والتنشأئة ااياابية  ،وتماية األطفا والمراهقسن من العقوبة ال دزية وأي زوع من العني ئوسأسءة لالأ ا أو
التاديبب؛ و لص القازون  18/6202بش أ أ أ أ أأان باعتماد معايسر لمن العني الانس أ أ أ أ أأي وئفالة الرعاية الش أ أ أ أ أأامءة
ل.طفا والمراهقسن ضحايا ا عتدات الانسيب.

عم .األطفا
-195

توال .باراغواي العم .من أج .القضات عءص عم .األطفا الخ ر وعءص استرقاق األطفا  ،من

التدابسر المءموسة التاليةق
•

ا سأ أ أ أ أ أ أأتراتياية الوطنية لءقضأ أ أ أ أ أ أأات عءص عم .األطفا ولحماية المراهقسن العامءسن لءفترة

•

بروتوئو مكأأابحأأة اسأ أ أ أ أ أ أأترقأاق األطفأأا بأاعتبأأاره تحأأدينأ ا لأدلسأأ .التأأد أ .المشأ أ أ أ أ أ أأتر بسن
المؤسسال بي تا ل العما دون سن النامنة عشرة.

•

مشأ أأروع قازون بتاريم عم .األطفا الخ ر واسأ أأترقاق األطفا ب( ،)162الذي قدمت الءانة

()161

2024-2019

.

الوطنية لءقضات عءص عم .األطفا .

سترقاق األطفا  ،اتترم تقوقيب.

•

تءقال عم .لءتو ية ب لعم .األطفا ،

•

المنشأ أ أ أأور المعنون بالءاوت تل ص القضأ أ أ أأات عءص لأ أ أ أأعسد الماتمعال المحءية بشأ أ أ أأان عم.
األطفا  ،و سأ أ أ أأيما أسأ أ أ أوأ أشأ أ أ أأكال  ،بما بساا العم .ا لخ ر ،م الترئسط عءص الشأ أ أ أأعوج

األلءيةب ،الموج تلص قضاة الصء .
•

GE.21-02313
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( )164

األشخاص ذوو اإلعاقة
-196

بااضأ أأابة تلص المعءومال الواردة بشأ أأان األشأ أأخاص ذوي ااعاقة بي الفروع المتعءقة بالءاوت تلص

القض أ أأات ،وبمكابحة الفقر ،والتعءيم الش أ أأام .لءامي  ،والحق بي التص أ أأوي  ،تادر ااش أ أأارة تلص الموابقة بي

عام  2015عءص

ة العم .الوطنية لحقوق األشأخاص ذوي ااعاقة( ،)165التي جوضأع

استراتياي م وئا ل التعاون و 26مؤسسة من هسئال وئيازال الدولة.

-197

مؤشأراتاا بتنسأسق

وبدأ تنفسذ أزشأ أ ة مش أأترئة بسن منظمال الماءس الوطني ل.ش أأخاص ذوي ااعاقة بمس أأاعدة من

مفوضأأية األمم المتحدة السأأامية لحقوق اازسأأان من أج .وضأ مسأأودة مشأأروع قازون ازشأأات آلية مسأتقءة،
وبق ا لءمادة  33من اتفااية تقوق األشخاص ذوي ااعاقة .وهذا ٍ
تحد ستتصدا ل باراغواي بادية.

-4

()166

األقليات والشعوب األصلية

 -198اسأتكما ا لءمعءومال المقدمة بشأان الشأعوج األلأءية بي الفروع المتعءقة بالمسأاواة وعدم التمسسط،
وبالءاوت تلص القض أأات ،والمش أأارئة الس أأياس أأية  ،والحص أأو عءص دمال الص أأحة والتعءيم ،تادر ااش أأارة تلص
أز  ،ئنتياة لعمءيال تشاور م منظمال الشعوج األلءية وقادتاا بي جمي أزحات ال ءد ،توجد بي المرتءة
()167

الناائية عمءية الص أ أأياغة التش أ أأارئية لءخ ة الوطنية المتعءقة بالش أ أأعوج األل أ أأءية ،التي تتناو محاور

مواضيلية شتص توابق

اآلرات عءص أزاا أساسية.

 -199وبموجب المرس أ أأوم  ،)168(18/1039اعتجمد ال روتوئو المتعءق بالتش أ أأاور م الش أ أأعوج األل أ أأءية
والحص أ أأو عءص موابقتاا الحرة والمس أ أأبقة والمس أ أأتنسرة ،الذي تَش أ أأار بي وض أ أأع ممنءو منظمال الش أ أأعوج
األل أ أأءية ومؤسأ أ أس أ أأال الدولة .وياري وضأ أ أ مقترا لوائ تنظيمية اس أ أأتنادا تلص زاد ش أ أأام .لعدة ق اعال
بالتنس أأسق بسن المعاد الوطني لءش أأعوج األل أأءية ،وهسئال وئيازال أ را تابعة لءدولة ،ومنظمال الش أأعوج
األلءية ،ومنظمال الماتم المدزي.

 -200واعتجمد القازون  2019/6286بشان بتماية الطراعة األسرية الف تية و تيائاا وتشايعااب ،وئذلك
القازون  19/6319ب الذي يعءن أن وض أ أ ماتمعال الشأ أأعوج األلأ أأءية بي ااقءيم الوطني يسأ أأتدعي اتخاذ
تجراتال عاجءةب.

 -201ويتوالأ .تحءس .مشأروع( )169قازون تزشأات و ارة شأؤون الشأعوج األلأءية ،الذي ينص عءص آليال
لمشأ أأارئة الفئال المعنية ،بما بساا الشأ أأعوج األلأ أأءية .وسأ أست ءب المعالا َة ذاتاا مشأ أأروع( )170قازون تزش أأات
النظام الوطني لءسأ أأا .العقاري والمديرية الوطنية لءسأ أأا .العقاري والسأ أأا ل العامة ،ومشأ أأروع

()171

بتماية األقاليم الممءوئة لءشعوج األلءيةب ،الءذان يوجدان قسد الدراسة بي السء ة التشريلية.
()172

قازون

وينس أقاا اتحاد الدباع عن تق الشأأعوج األلأأءية

 -202ويدعم منص أ َة بأ ارضأأي الشأأعوج األلأأءيةب
بي تقرير مصأ أ أ أأسرها ،بولأ أ أ أأفاا تس اط تعاوزي ا قائم ا عءص اادارة وااعداد المشأ أ أ أأترئسن ،تسأ أ أ أأاهم في منظمال

الش أأعوج األل أأءية ،والمنظمال غسر الحكومية المحءية والدولية المدابعة عن الش أأعوج األل أأءية والمنالأ أرة

لء سئة ،وئذلك المعاد الوطني لشؤون الشعوج األلءية ،والمديرية العامة لاتصات والدراسال ا ستقصائية

وتعداد السكان ،والدائرة الوطنية لءسا .العقاري.
-203

وت ق و ارة الدا ءية بروتوئو ا بشأ أ أأان ااجراتال التي تمس ماتمعال الشأ أ أأعوج األلأ أ أأءية ،من

أج .ئفالة اتترام ثقابتاا وزمط تياتاا ،وتوبسر ضأ أ أ أ أ أ أأمازال لمن ا سأ أ أ أ أ أ أأتخدام المفرر لءقوة .ويكف .ااطار

الملياري الوطني آليال لاب غ والتحقسق والمعاابة بي تا ل ا زتااكال المنسوبة تلص قوال األمن العام.
-204

وتشأ أ أ أ أ أ أأا الءانة المشأ أ أ أ أ أ أأترئة بسن الوئا ل ازفاذ األتكام الدولية اتخاذ تجراتال لتنفسذ األتكام

الصأ أ أأادرة لصأ أ أأال ماتمعال الشأ أ أأعوج األلأ أ أأءية عن محكمة ال ءدان األمريكية لحقوق اازسأ أ أأان ،بي تطار
التوال .الدائم م ممنءساا القازوزسسن والتقءسديسن.
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وتوال أ أ أ أأ .الدولة تنفسذ تجراتال قض أ أ أ أأائية لنق 14 404 .هكتارال من األ ارض أ أ أ أأي المص أ أ أ أأادرة

تلص شأ أأعب سأ أأاوهوياما ا ،الذي تصأ أأ .أبراده بالفع .عءص مءكية هذه األ ارضأ أأي .وبي عام  ،2016جرا

زق 1 500 .هكتار تلص ش أ أ أ أأعب اكمو ئاس أ أ أ أأيك ،وياري تنفسذ تجراتال زق 7 701 .هكتار ،جس أ أ أ أددل
تكءفة اسأأتعادتاا بي عام  .2017وازتا

تجراتال زطع المءكية (القازون  19/6465والقازون )20/6607

المتعءقة بالبقعة األرضأ أ أأية ال مة اقامة طريق لءولأ أ أأو تلص األ ارضأ أ أي التي اقتناها شأ أ أأعب ياكي أ ا،
والتي ت ءغ مساتتاا  11 312هكتا ار؛ وقد بءغ تزشات هذه ال ريق مرتءة متقدمة.

-206

وتَقرر تس أأديد المبالغ المحددة لءتنمية بي األتكام الص أأادرة عءص ث و دبعال ( ،2019و،2020

و ، )2021وأجزشأ أ أ أ أ أ أئ أ

لا أأان تنفس أأذي أأة .وق أأد جسأ أ أ أ أ أ أ أددل ال أأدبع أأة األجولص

وتطيران/يوزي  ،2019والنازية

الفترة الممت أأدة بسن أي أأار/مأأايو

الفترة الممتدة بسن تشرين األو /أكتوبر وئازون األو /ديسم ر ،2020

عءص التوالي .وتتضمن المسطازية الوطنية العامة لعام  2021اعتمادال لتسديد الدبعة األ سرة.

-207

وبي شأ أأبار/ب راير  ،2019ازتا

عمءية بنات  140مسأ أأكن ا بي تقءيم سأ أأاوهوياما ا .وبء

عمءية

بنات  100مس أ أأكن بي تقءيم اكمو ئاس أ أأيك مرتءة متقدمة .وبعد أن تنتاي تماما عمءية زق .أس أ أأر ش أ أأعب
ياكي أ ا تلص األراضي المقتناة ،سستسنص بدت أش ا بنات المساكن.

-208

وقد وضأأع

و ارة الصأأحة العامة والرعاية ا جتما ية تدابسر لضأأمان تقديم الرعاية الصأأحية تلص

ث ثأأة ماتمعأأال محءيأأة (الق اررال  394و 404و 406الص أ أ أ أ أ أ أأادرة لعأأام  .)2018وتتءقص هأأذه الماتمعأأال
دمال الرعاية الص أأحية األس أأاس أأية من بريق لءص أأحة األسأ أرية ،يوجد بي ئوزس أأبس أأسون ،ويتالي من ط سب

وطاقم لءتمريض (ممرض ومسأاعد ممرض) ،ويعم .بالتنسأسق م جمروجي دمال لأحة الشأعوج األلأءية
المنتمسن تلص هذه الماتمعال .وتوجد بي مرتءة متقدمة عمءية بنات وتدة لءصأ أأحة األسأ أرية بي تقءيم شأ أأعب

زس و سن ،المااور اقءيم اكمو ئاس أ أ أ أ أأيك .وتتءقص الماتمعال الن ثة طرودا غذائية ش أ أ أ أ أأارية من األمازة
الوطنية لحا ل ال وارئ.

-209

ولدا ش أأعب س أأاوهوياما ا ث و مدارأ لءتعءيم األس أأاس أأي توجد بي قرية س أأسنترو ،وقرية  16دي

أغوسأ أأتو ،وقرية سأ أأازتا تليسأ أأا ،ولدا شأ أأعب اكمو ئاسأ أأيك مدرسأ أأة واتدة .وتتءقص هذه المدارأ ئءاا ئتبا

ثنائية الء ة ،وماموعال من الءوا م المدرسأ أ أ أأية ،ووجبال مدرسأ أ أ أأية فيفة ،و دمال الدعم بي عسن المكان

من هسئة ااش أ أ أراا التعءيمي والمديرية العامة لءتعءيم المدرسأ أ أأي لءشأ أ أأعوج األلأ أ أأءية .ويتوقي تزشأ أ أأات م نص

مدرسي بي أراضي شعب ياكي أ ا عءص ازتاات عمءية تزشات ال ريق الدائم.
-5

المهاجرون وعديمو الجنسية

()173

-210

ينص القازون رقم  18/6149عءص تحديد األش أ أ أأخاص عديمي الانس أ أ أأية غسر ال جئسن وتمايتام

ومسأاعدتام وتوبسر التسأاس ل ال مة لتانيسأام .وبموجب المرسأوم  ،2015/4483اعتجمدل سأياسأة وطنية

جديدة لءاارة( ،)174تستند تلص مبادئ القازون الدولي وتقوق اازسان.

رابعاف -تنفيذ االلتزامات الطوعية
-211

ت سن المعءومال المقدمة بش أ أ أ أ أ أأان المتابعة تنفس َذ ا لتطامال ال و ية التي تعادل باا باراغواي بي

الفقرال  ،2و ،4و ،5و ،6و ،7و ،9و ،11و 12من التقرير الوطني ذي الصأ أ أ أ أ أ أءأة الأذي قأدمتأ بي تطأار
الاولة النازية من ا ستعراض الدوري الشام..
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 التحديات التي ينبغي مواجهتها-خامساف
 الاأد التطاماأا بموالأ أ أ أ أ أ أءأة بأذ قصأ أ أ أ أ أ أأارا جاودهأا لمتأابعأة وتنفسأذ جمي.تأا أذ بأاراغواي عءص محمأ

-212

 وتؤئأد األهميأة التي تولساأا، بمأا بساأا تءأك التي جتأددل ئتحأديأال بي هأذه الوثيقأة،التولأ أ أ أ أ أ أيأال التي لم تنفأذ بعأد

.. وتعاوزاا المنفت والشفاا م آلية ا ستعراض الدوري الشام،لتوليال النظام الدولي لحماية تقوق اازسان
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Recomendación 102.35 totalmente implementada.
Acceder al SIMORE Plus en: https://www.mre.gov.py/simoreplus/.
Recomendaciones 102.28; 102.29; 102.30; 102.34 totalmente implementadas.
Consultar instrumentos ratificados en:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=135&Lang=SP.
Consultar instrumentos ratificados en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos_basicos.asp.
Recomendaciones 102.2; 102.5; 102.6; 102.7; 102.8 totalmente implementadas.
Consultar Reglamento RDDHHPE en:
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/4614/7309/9770/Reglamento_Red.pdf.
II Plan de Acción RDDHHPE disponible en:
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/2614/8284/9140/II_Plan_de_Accion_de_la_R
ed_de_DDHH_del_Poder_Ejecutivo.pdf.
Transformación de las desigualdades estructurales para el goce de los derechos humanos; Educación
y cultura en derechos humanos, Estado social de derecho; y Seguridad humana.
Consultar Tablero de Control en: https://spr.stp.gov.py/tablero/public/geografico4.jsp.
Reducción de la pobreza y desarrollo social; Crecimiento económico inclusivo; e Inserción del
Paraguay en el mundo.
Gestión pública eficiente y transparente; ordenamiento y desarrollo territorial; y sostenibilidad
ambiental.
Consultar guía práctica sobre NMIRF en:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf.
Programa de Cooperación Técnica SIMORE Paraguay ejecutado en Chile, Uruguay, Guatemala,
Honduras, República Dominicana, Argentina, Costa Rica y con la CIDH.
Recomendaciones totalmente implementadas: 102.16; 102.17; 102.19; 102.23; parcialmente
implementadas: 102.14; 102.15; 102.18; 102.20; 102.21; 102.22; 102.24.
Recomendaciones totalmente implementadas: 102.31; 102.50; 102.75; 102.123; parcialmente
implementadas: 102.33; 102.43; 102.44; 102.49; 102.51; 102.57; 102.58; 102.82; 102.155; pendientes
de implementación: 102.3; 102.4; 102.36; 102.37; 102.38; 102.39; 102.40; 102.41; 102.42; 102.45;
102.52; 102.53; 102.54; 102.55; 102.56.
Proyecto de Ley “CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN”, presentado el 23/11/2015
(Expediente S-157013- http://silpy.congreso.gov.py/expediente/106146) y Proyecto de Ley “QUE
ESTABLECE MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE DERECHOS DE
TODOS LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA”, presentado el 5/11/2015 (Expediente S156997- http://silpy.congreso.gov.py/expediente/106088).
PND 2030; Política Nacional de Salud 2015-2030; Plan Nacional de Educación 2024; Proyecto de
“Que modifica el art. 9 del Código del Trabajo” (Expediente D-1847972, ingresado el 16/08/2018);
Plan Nacional de Reducción de la Pobreza; Acordada N.° 633/10 que aprueba las "100 Reglas de
Brasilia"; Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2014-2024; IV Plan Nacional de Igualdad 20182024; proceso de construcción del Plan Nacional de Políticas Públicas para Pueblos Indígenas;
Política Migratoria Nacional; Plan de Acción Nacional por los Derechos de Personas con
Discapacidad 2015-2030, entre otros.
IV PlaNI disponible en:
http://www.mujer.gov.py/application/files/6515/4583/7140/DECRETO936_plan_de_igualdad.pdf.
No discriminación; Empoderamiento para la toma de decisiones; Autonomía física; Empoderamiento
económico; y Acceso a la Justicia.
Igualdad entre el hombre y la mujer; Enfoque de derechos humanos; Eliminación de estereotipos
discriminatorios; y Enfoque intercultural y bilingüe.
Expediente S-181421 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/112227.
Recomendación 102.186 totalmente implementada.
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47
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Consultar marco legal en: http://www.mades.gov.py/leyes/.
Consultar plataforma SIAM en: https://apps.mades.gov.py/siam/portal.
Recomendaciones totalmente implementadas: 102.12; 102.99; 102.100; 102.102; 102.103; 102.104;
102.142; parcialmente implementada: 102.101.
Integrada por MRE, MP, CSJ, MDI, MJ, MEC, MSPyBS, MIC, MINMUJER, MINNA, Secretaría de
Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, SENATUR, MDS, Dirección General de
Estadísticas, Encuestas y Censos (actual Instituto Nacional de Estadísticas), Dirección General de
Migraciones, Itaipú y Yacyretá.
Manual de procedimientos operativos disponible en:
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397
44_S.pdf.
Protocolo de Certificación disponible en:
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397
45_S.pdf.
Protocolo de Asistencia y derivaciones disponible en:
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397
46_S.pdf.
Protocolo de Registro disponible en:
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397
47_S.pdf.
Protocolo de Evaluación de Riesgos disponible en:
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397
48_S.pdf.
Manual de Reinserción disponible en:
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397
49_S.pdf.
La Ley 4788/12 considera punibles los actos de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir
personas con el propósito de someterla/s a explotación sexual, servidumbre, matrimonio servil,
trabajo o servicio forzado, esclavitud o cualquier práctica análoga (art. 5º).
Portal de denuncias accesible en: http://denuncias.ministeriopublico.gov.py/.
Plan Nacional contra la Trata disponible en:
https://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO4473_gl0myec9.PDF.
Recomendaciones parcialmente implementadas: 102.115; 102.116; 102.117; 102.119; 102.124;
102.125; 102.126; 102.127; 102.128; 102.129; 102.130; 102.131; 102.132; 102.133;102.134;
102.135.
Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP); Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Asociación de
Reporteros Gráficos del Paraguay (ARGP).
Expediente D-1642344 accesible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/108113.
Recomendaciones totalmente implementadas: 102.64; 102.65; 102.105; 102.106; 102.107; 102.108;
102.109; 102.110; 102.111; 102.112; 102.113; 102.121; 102.122; parcialmente implementadas:
102.9; 102.114; 102.119; 102.120.
Plan estratégico del PJ disponible en: https://www.pj.gov.py/descargas/ID1298_libro_plan_estrategico_csj_2016_2020.pdf.
Consultar resumen de solicitudes de información pública en: https://www.pj.gov.py/contenido/1298acceso-a-la-informacion-publica-y-transparencia-gubernamental/1346.
Política de Acceso a la Justicia para Personas mayores y PcD disponible en:
https://www.pj.gov.py/descargas/ID4-444_acordada_1024_15.pdf.
Protocolo de Justicia Intercultural disponible en: https://www.pj.gov.py/descargas/ID1691_protocolo_de_actuacion_justicia_intercultural.pdf.
Protocolo de atención a PcD disponible en:
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/5614/7428/9753/Protocolo_Final.pdf.
Más información sobre el Programa de Facilitadores Judiciales en:
https://www.pj.gov.py/contenido/149-facilitadores-judiciales/149.
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas de Mandela);
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad; Reglas de las
Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las
Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), entre otros.
Protocolo para personas mayores:
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/5014/7429/5293/Protocolo_a_Adultos_mayor
es.pdf;
Protocolo para personas trans:
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/8014/7429/5364/Protocolo_a_trans.pdf;
Protocolo para personas indígenas:
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/3515/3554/5255/Protocolo_Indigena.PDF;
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Protocolo para personas con discapacidad:
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/9314/7429/5510/Protocolo_de_discapacidad.p
df;
Protocolo para personas extranjeras:
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/7514/7429/5324/Protocolo_a_personas_extra
ngeras.pdf.
Plan de Reforma Penitenciaria disponible en:
http://www.ministeriodejusticia.gov.py/application/files/2415/0065/2624/PLAN_DE_REFORMA_P
ENITENCIARIA.pdf.
Eje I - Marco Normativo y la Situación procesal; Eje II - Infraestructura y Necesidades Básicas; Eje
III - Servicio Penitenciario; Eje IV - Reinserción Social.
Penitenciarías Regionales de San Pedro, Concepción, Pedro Juan Caballero, Misiones Encarnación.
Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Penitenciaria Padre Antonio de la Vega, Penitenciarías
Regionales de Pedro Juan Caballero, Misiones, Encarnación, Concepción, Cnel. Oviedo, y Centro
Educativo Villarrica.
Padre Antonio de la Vega, Nacional de Tacumbú, Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza,
Regionales de Emboscada, Ciudad del Este, Encarnación, Misiones, San Pedro, Granjas
Penitenciarias Ko´ê Pyahu e Ita Porã, y los Centros Penitenciarios de Mujeres: Casa del Buen Pastor,
Juana María de Lara y Serafina Dávalos.
Penitenciaría Nacional de Tacumbú y Centro Penitenciario de Mujeres “Casa del Buen Pastor”.
CSJ, MP, MDP, JEM, Consejo de la Magistratura, MDI.
Expediente S-177505 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/108883.
Periodo 2016-2020: 3493 libertades definitivas; 28914 libertades en proceso; 1980 personas adultos
mayores asistidas en el fuero penal; 6852 adolescentes asistidos en el fuero penal; 515 personas
indígenas asistidas en el fuero penal.
Plan piloto de Justicia Restaurativa disponible en:
http://www.mdp.gov.py/application/files/2114/5088/3347/Plan_Piloto_de_Justicia_Restaurativa.pdf.
Desaparición forzosa; Lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas; Coacción respecto de
declaraciones; Tortura; Persecución de inocentes; Ejecución penal contra inocentes; Genocidio;
Crímenes de guerra.
Protocolo de Estambul; Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes; Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional.
Unidad 01: Total 726 causas. Tortura: 74, periodo 2000-2020; Unidad 02: Total 345 causas. Tortura:
46, periodo 2008-2020; Unidad 03: Total 562 causas. Tortura: 69, periodo 2000-2020.
Proyecto de Ley “Que modifica parcialmente el artículo 1 de la Ley 4614/12, Que modifica los
artículos 236 y 309 de la Ley 1160/97 “Código Penal”. Expediente D-1848599 disponible en:
http://silpy.congreso.gov.py/expediente/113966.
Protocolo de denuncias de violación de Derechos Humanos disponible en:
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/7014/7429/5194/Actuacion_ante_Denuncia_d
e_Violacion_de_DDHH.pdf.
Protocolo de denuncias de Tortura disponible en:
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/6114/7429/5400/Protocolo_de_Denuncia_de_
Tortura.pdf.
Consultar “Derechos Humanos en línea”: https://derechoshumanos.gov.py/solicitudes-denunciasquejas/.
Consultar Portal de denuncias Anticorrupción en: www.denuncias.gov.py.
Consultar Sistema de registro y seguimiento en: https://paneldenuncias.senac.gov.py/#/.
Plan Nacional de Prevención de la Corrupción disponible en: http://www.cultura.gov.py/wpcontent/uploads/2017/12/DECRETO-4900-2016.pdf.
Consultar Plataforma de Monitoreo de transparencia en: https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy.
Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción disponible en:
https://nube.senac.gov.py/s/jRWRXY6nH8iKmMx#pdfviewer.
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana; Desarrollo del Sistema y
de la Cultura de la Integridad; Función Pública, Idoneidad y Mérito; Marco de Control en las
Compras Públicas y en los Sistemas de Control Interno y de Riesgo; Capacidad de Investigación y
Sanción del Estado frente a los Actos de Corrupción.
Consultar plataforma “Mapa de inversiones Paraguay – Módulo COVID-19” en:
https://www.rindiendocuentas.gov.py/.
Consultar Portal unificado de Acceso a la Información Pública en:
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#busqueda.
José Agustín Potenza, Rafaella Filipazzi, Miguel Ángel Soler, y Cástulo Vera Báez.
Recomendaciones totalmente implementadas: 102.31; 102.107; 102.136; 102.137; 102.62; pendiente
de implementación: 102.63; parcialmente implementada: 102.170.
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Más información sobre Unidad de participación política disponible en: https://tsje.gov.py/unidad-departicipacion-politica.html.
Más información sobre Unidad de Políticas de Género disponible en: https://tsje.gov.py/unidad-depoliticas-de-genero.html.
Más información sobre Proyecto Impulso democrático disponible en: https://tsje.gov.py/proyectoimpulso-democratico.html.
Más información sobre talleres disponible en: https://tsje.gov.py/taller-de-formacion-de-joveneslideres.html.
Más información sobre conversatorios disponible en: https://tsje.gov.py/ciclo-de-conversatorios--participacion-politica.html.
Desarrolladas en Asunción, Itapúa, Misiones, Central y Caaguazú.
Más información sobre el Proyecto Conociendo a nuestras autoridades mujeres disponible en:
https://tsje.gov.py/conociendo-a-nuestras-autoridades-mujeres.html.
Más información sobre Construyendo Ciudadanía Mujer disponible en:
https://tsje.gov.py/construyendo-ciudadania-mujer.html.
Taller “Estereotipos Culturales y Liderazgo con Perspectiva de Género”; Seminario taller “Liderazgo
político con perspectiva de género”; Taller de Formación “Género y Elecciones”, “Liderazgo de las
mujeres de social a lo político” (conjuntamente con el MJ, en el marco del Programa Casas de
Justicia).
Más información conversatorios y foros virtuales disponible en: https://tsje.gov.py/ciclo-deconversatorios-de-politica-de-genero-2020.html.
Estadísticas de Género disponible en:
https://tsje.gov.py/static/ups/docs/archivos/2018/octubre/Analisis_Elecciones_2018.pdf.
Consultar Atlas de Género en: https://atlasgenero.dgeec.gov.py/.
6500 certificados de nacimiento y 5524 cédulas de identidad expedidos.
Consultar Modalidad Voto en casa en: https://tsje.gov.py/voto-en-casa-2018.html.
Consultar Modalidad Voto en mesa accesible en: https://tsje.gov.py/voto-en-la-mesa-accesible2018.html.
Consultar Modalidad Mesa de consulta en: https://tsje.gov.py/mesa-de-consulta-elecciones2018.html.
Consultar Modalidad Voto preferente en: https://tsje.gov.py/voto-preferente-elecciones-2018.html.
Consultar Modalidad Voto asistido en: https://tsje.gov.py/voto-asistido-elecciones-2018.html.
Estadísticas de la Modalidad Mesa accesible disponible en:
https://tsje.gov.py/static/galeria/contenido/2017/voto_accesible/finales_mesa_accesible_2018.pdf.
Expediente D-1430580 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/102896.
Respeto al ordenamiento jurídico; al régimen democrático; y a los derechos constitucionales;
autorización judicial previa; proporcionalidad; reserva; y utilización exclusiva de información.
Plan Nacional de Inteligencia disponible en: https://www.sni.gov.py/institucion/amenazasdetectadas/plan-nacional-de-inteligencia.
Recomendación 102.1 pendiente de implementación.
Recomendaciones totalmente implementadas: 102.95, 102.102; parcialmente implementadas: 102.13;
102.57.
Estrategia integrada de formalización del empleo disponible en:
http://www.sela.org/media/3211656/estrategia-integrada-formalizacion-empleo-y-seguridad-socialparaguay.pdf.
Reporte de implementación 2019 disponible en:
https://www.mtess.gov.py/application/files/2615/8221/0781/Reporte_Estrategia_de_Formalizacion_A
no_2019.pdf.
Consultar Observatorio Laboral en: https://www.mtess.gov.py/observatorio.
Análisis de Indicadores de Empleo disponible en:
https://www.mtess.gov.py/application/files/1515/9830/5950/Analisis_mercado_laboral_paraguay_y_r
egion_24-8-2020_VF.pdf.
Consultar Portal “ParaEmpleo” en: https://www.mtess.gov.py/busca-empleo.
Más información sobre “Emplea Igualdad” disponible en: https://www.mtess.gov.py/empleaigualdad.
Promoción de derechos laborales; mejoramiento de la empleabilidad; e inserción laboral y fomento de
capacidades emprendedoras.
Consultar ofertas formativas del SNPP en: https://www.snpp.edu.py/identidad-snpp/ofertasformativas.html.
Consultar cursos del SINAFOCAL en: - http://www.sinafocal.gov.py/index.php?cID=1018 https://cursos.sinafocal.gov.py/.
Consultar Registro del adolescente trabajador en: https://www.mtess.gov.py/registro-del-adolescentetrabajador.
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Datos sobre jóvenes en el mercado laboral disponibles en:
https://www.mtess.gov.py/application/files/1316/0105/7504/Jovenes_21-09-2020.pdf.
Indicadores de empleo por grupos de edad disponibles en: https://www.mtess.gov.py/ob
servatorio/principales-indicadores-de-empleo-por-grupos-de-edad-serie-trimestral-periodo-20172020.
Contrato de trabajo doméstico, salario (60% mínimo legal vigente), remuneraciones extraordinarias,
aguinaldo, duración de jornada laboral, descansos legales, vacaciones, permisos, estabilidad laboral,
indemnización por despido injustificado, retiro justificado y seguridad social.
Estrategia de prevención del trabajo forzoso disponible en:
https://www.mtess.gov.py/application/files/3115/5913/3271/ESTRATEGIA_TRABAJO_FORZOSO.
pdf.
Plan bianual de la CONTRAFOR disponible en:
https://www.mtess.gov.py/application/files/5915/5913/3239/PLAN_BIANUAL_DE_LA_CONATRA
FOR.pdf.
Guía de intervención de trabajo forzoso disponible en:
https://www.mtess.gov.py/application/files/1215/5913/3250/Guia_TRAFOR.pdf.
Plan de reactivación del empleo disponible en:
https://www.mtess.gov.py/application/files/8215/8991/1190/Plan_de_reactivacion_del_empleo_en_P
araguay_2020-2021.pdf.
Recomendaciones totalmente implementadas: 102.138; 102.139; 102.140; 102.141; 102.142;
102.143; 102.144; 102.145; 102.146; 102.147; 102.185.
Mayores datos sobre indicadores de pobreza disponibles en: https://www.dgeec.gov.py/news/newscontenido.php?cod-news=447.
Reducción de Pobreza y el Desarrollo Equitativo.
Mayor información sobre SPS Vamos! disponible en: https://www.gabinetesocial.gov.py/pagina/664.html.
Consultar Sistema Integrado de Información Social en: https://www.siis.gov.py/.
Plataforma e-Heka disponible en: https://www.gabinetesocial.gov.py/sitio/e_heka.php.
Recomendaciones totalmente implementadas: 102.11; 102.12; 102.148; 102.149; 102.150; 102.151;
102.153; 102.154; 102.162; parcialmente implementadas: 102.152; 102.155; 102.157; pendiente de
implementación: 102.156.
Mayor información sobre las RIISS en:
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/c03a70-GuiadelaRIISS.pdf.
Política Nacional de calidad en salud disponible en: http://portal.mspbs.gov.py/mecip/wpcontent/uploads/2012/03/1.2.-RSG-N%C2%BA-316-17-Politica-Nacional-de-Calidaden-en-Salud2017-2030.pdf.
Política Nacional de investigación e innovación en salud disponible en:
https://www.mspbs.gov.py/portal/10821/entra-en-vigencia-la-politica-nacional-de-investigacion-eninnovacion-en-salud-2016-2021.html.
Agenda de prioridades de investigación e innovación en salud disponible en:
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/planificacion/adjunto/c724dfAgendaNacionalsalud4sept.pdf.
Política Nacional de medicamentos disponible en: http://portal.mspbs.gov.py/wpcontent/uploads/2015/07/POLITICA-FINAL-a-Gabinete-26-05-15-5.pdf.
Manual de funciones de las UDF disponible en:
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/7aa3c3-ManualdefuncionesdelasUSF1.pdf.
Guía de trabajo en APS disponible en:
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/5aadfa-GUIADETRABAJOENAPSPDF.pdf.
Plan nacional de Salud Sexual y Reproductiva disponible en
http://www.cepep.org.py/archivos/Plan_Nacional_SSR_2019_2023.pdf.
Recomendaciones totalmente implementadas: 102.147, 102.159, 102.160; 102.161, 102.162, 102.163,
102.164, 102.165, 102.166; parcialmente implementada: 102.44; 102.158.
Plan Nacional de Educación disponible en: https://www.becal.gov.py/wpcontent/uploads/2015/10/2.%20Plan%20Nacional%20de%20Educacion%202024.pdf.
Expediente D-2058264 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/121805.
Recomendaciones totalmente implementadas: 102.31; 102.32; 102.48; 102.50; 102.67; 102.68;
102.69; 102.70; 102.71; 102.72; 102.73; 102.74; 102.75; 102.76; 102.78; 102.79; 102.80; 102.81;
102.83; 102.84; 102.85; 102.86; 102.87; 102.88; 102.89; parcialmente implementada: 102.66.
Mayor información sobre Ciudad Mujer disponible en: http://www.ciudadmujer.gov.py/.
Mayor información sobe Ciudad Mujer Móvil disponible en:
http://www.mujer.gov.py/index.php/ciudad-mujer-movil.
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Documento Marco de Política Nacional de cuidados disponible en:
http://www.mujer.gov.py/application/files/4715/6113/3467/Documento_Marco.Politica_Nacional_de
_Cuidados_PY.pdf.
Decreto 3678 disponible en:
https://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO3678_81921ea0.PDF.
V Informe Nacional sobre políticas para mujeres rurales en:
http://www.mujer.gov.py/application/files/2516/0278/5446/V_INFORM15.10E_NACIONAL_DE_A
PLICACION_DE_LA_LEY_5446_2020_MINISTRA_DE_LA_MUJER.pdf.
Expediente S-199205 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/119393.
Ley 5777 disponible en: https://www.bacn.gov.py/archivos/8356/Ley%205777.pdf.
II Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres disponible en:
http://www.mujer.gov.py/application/files/4914/6177/0403/PLAN_NACIONAL_CONTRA_LA_VI
OLENCIA_HACIA_LAS_MUJERES_SET_2015.pdf.
Más información sobre SEDAMUR disponible en: http://www.mujer.gov.py/index.php/sedamur.
Funcionan en Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Boquerón.
Observatorio sobre violencia contra las mujeres disponible en:
http://observatorio.mujer.gov.py/index.php.
Observatorio Criminológico del Ministerio Público, Observatorio de Seguridad y Convivencia
Ciudadana del Ministerio del Interior, Observatorio de Género del Poder Judicial, Dirección de
Inteligencia y el Departamento de Estadísticas de la Policía Nacional.
Guairá, Itapúa, Concepción, Amambay, Alto Paraná, Caaguazú, Ñeembucú, Misiones, Paraguarí,
Caazapá, San Pedro, Cordillera, Presidente Hayes, Canindeyú y Central.
Consultar Observatorio de Género del Poder Judicial en: https://www.pj.gov.py/contenido/537observatorio-de-genero/537.
Campaña “Lazo Naranja”-eliminación de Violencia contra Mujeres (desde 2016); Campaña de
concienciación y sensibilización “Kuña, ñañopytyvõ ñaguahẽ hagu
̃ a” (“Mujeres, ayudémonos para
llegar”), lanzada en 2017; Campaña de sensibilización y prevención de la Violencia contra la Mujer
en el Barrio San Francisco y en el Bañado Tacumbú de Asunción (MJ, 2020); Campaña “Por una
Cultura de Paz” en escuelas y colegios, en el marco del Programa Nacional Casas de Justicia;
Campaña “Noviazgo sin Violencia” de masculinidades positivas.
Seminario “El rol del PJ en el abordaje de estereotipos de género nocivos” a operadores de justicia
(SEG-PJ, 2019); Jornadas de capacitación a funcionarios/as pnitenciarios/as, con mujeres privadas de
libertad (MJ, 2020); Capacitación sobre prevención, detección y atención de violencia contra mujeres
al personal de la Comandancia del Ejército, en la Casa de la Cultura de Coronel Oviedo, en la 4ta
División de Infantería RI Sauce, y en el Cuerpo del Ejercito de Mcal. Estigarribia (MJ, 2020).
Entrenamiento para formadores/as en promoción de la igualdad de género y derechos para la
prevención de la violencia en el noviazgo; Metodología para la prevención de la violencia en el
noviazgo dirigida a adolescentes y jóvenes; Sistematización de la iniciativa Noviazgo sin Violencia–
Bloquea la Violencia.
Ley 6281/19 "Que Establece la Obligatoriedad de Incluir una Leyenda sobre Violencia contra la
Mujer en las Boletas de los Servicios Públicos de Energía Eléctrica y Agua Potable".
Recomendaciones totalmente implementadas: 102.10; 102.12; 102.32; 102.46, 102.47; 102.59;
102.60, 102.61; 102.77; 102.90; 102.91; 102.92; 102.94; 102.97; 102.98; 102.142; parcialmente
implementadas: 102.93; 102.96.
Política Nacional de Niñez y Adolescencia disponible en:
http://www.minna.gov.py/archivos/documentos/Manual%20POLNA%20-%20PNA_97hlh3is.pdf.
Plan nacional de Niñez y Adolescencia disponible en: http://www.minna.gov.py/pagina/3166pna2021.html.
Dispositivo de Respuesta Inmediata disponible en: http://www.minna.gov.py/pagina/2454-dri.html.
Más información sobre el PAINAC disponible en: http://www.minna.gov.py/pagina/1440paniac.html.
Más información sobre Fono Ayuda 147 disponible en: http://www.minna.gov.py/pagina/1224-fonoayuda-147.html.
Más información sobre el programa Abrazo disponible en: http://www.minna.gov.py/pagina/229abrazo.html.
Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del trabajo infantil disponible en:
https://www.mtess.gov.py/application/files/9715/6926/1549/Estrategia_Nacional__para_impresion.pdf.
Expediente S-161319 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/108028.
Información sobre logros del proyecto Paraguay Okakuaa en el departamento de Guairá disponible
en: https://www.mtess.gov.py/noticias/mtess-presento-logros-del-proyecto-paraguay-okakuaa-en-eldepartamento-de-guaira.
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Recomendaciones totalmente implementadas: 102.105; 102.143; 102.163; 102.164; 102.165;
102.166; parcialmente implementada: 102.170; pendientes de implementación: 102.167; 102.168;
102.69.
Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad disponible en:
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397
32_S.pdf.
Recomendaciones totalmente implementadas: 102.32, 102.171; 102.174, 102.175, 102.176;
parcialmente implementadas: 102.118; 102.172; 102.173, 102.177; 102.178; 102.179; 102.180;
102.181, 102.182; pendientes de implementación: 102.25; 102.26; 102.27.
Tierra, territorio y recursos naturales; Pluralismo jurídico y acceso a la justicia; Mujer Indígena;
Derechos económicos, sociales y culturales; Pueblos en aislamiento voluntario; Niñez y adolescencia;
Comunidades urbanas y transfronterizas; e Institucionalidad.
Decreto N° 1039 disponible en:
https://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO1039_sy0ie1ke.pdf.
Expediente D-1951431 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/116559.
Expediente S-209637 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/121539.
Expediente D-2056942 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/121141.
Consultar plataforma “Tierras Indígenas” en: https://www.tierrasindigenas.org/.
Recomendaciones totalmente implementadas: 102.183; 102.184.
Política Migratoria disponible en: http://www.migraciones.gov.py/index.php/politica-migratoria.
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