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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثانية والثالثون

      2005يناير / الثاينكانون 10-28
  باراغواي: التعليقات اخلتامية    

  
تقريرهـا  يف  واملوحدين  نظرت اللجنة يف تقريري باراغواي الثالث والرابع الدوريني           - 1

، 672 و 671يف جلستيها ) Corr.1 و CEDAW/C/PAR/5 و CEDAW/C/PAR/3-4(اخلامس 
  .2005يناير / الثاينكانون 14املعقودتني يف 

  
  عرض الدولة الطرف    

األنشطة الرئيسية الـيت اضـطلعت ـا        فعددت  لتقرير،  ا ممثلة باراغواي    عرضت    - 2
 امللحق، ومكتب املرأة    2003أغسطس عام   / آب 15احلكومة احلالية، اليت تولت السلطة يف       

هي اإلطار القانوين لتعزيز اإلصالحات املدنيـة       ة  وقالت إن االتفاقي  . س اجلمهورية ديوان رئي ب
  .املرأةالرجل ووالدستورية اهلادفة إىل حتقيق املساواة بني 

واي ـذ تصديق باراغ  ـرز يف امليدان التشريعي من    ـدم احمل ـ املمثلة التق  استعرضتو  - 3
العمالية واالنتخابية وقانون العقوبـات قـد       ة وأفادت بأن القوانني املدنية و     ــعلى االتفاقي 

. عدلت كلها لضمان املساواة وعدم التمييز ضد املرأة يف ااالت اليت تغطيها هذه القـوانني              
 قانون الطفولـة واألحـداث     املتعلق بالعنف العائلي واعتماد      1600سن القانون   أبرزت  و

  .والقانون الزراعي

خطة حتديث مؤسسية أكـد جمـددا   يف املرأة مكتب شرع وعلى الصعيد املؤسسي،    - 4
وضع سياسات شـاملة    يف  مبقتضاها دوره يف حتديد املعايري ودوره السياسي واالستراتيجي و        

 إىل  2003الرجل واملرأة للفتـرة مـن       بني  فرص  الجل تنفيذ اخلطة الوطنية الثانية لتكافؤ       أل
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اين واالجتمـاعي مبجلـس   املمثلة األنظار إىل إنشاء جلنة اإلنصاف اجلنس      ووجهت  . 2007
النواب وجلنة اإلنصاف والشؤون اجلنسانية والتنمية االجتماعية مبجلس الشيوخ، فضال عـن            

 ووضـع   يف خمتلف الوزارات  موضع التطبيق    برامج لتحقيق املساواة بني املرأة والرجل        وضع
  .خطط شاملة يف إطار االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي

زيادة اشتراك املـرأة يف احليـاة السياسـية،         يف  وأبلغت املمثلة اللجنة بالتقدم احملرز        - 5
إىل  سنة، و  94باراغواي للمرة األوىل بعد     يف  وأشارت إىل تعيني امرأة مبحكمة العدل العليا        
كما بينت اجلهود املبذولة لتعزيز اشـتراك       . وجود النساء يف أعلى املراتب مبختلف الوزارات      

  . يف املائة50ملرأة بزيادة حصة اشتراكها إىل ا

ملنع العنف العائلي ومعاقبة مرتكبيـه،      اليت مت اختاذها    تدابري  بالوأبلغت املمثلة اللجنة      - 6
 وتدريب القائمني على إنفاذ هذا القانون؛       1600تعميم وتنفيذ القانون    الرامية إىل   ربامج  كال

رأة ومعاقبة مرتكبيه ومواصـلة أعمـال الشـبكة         ومواصلة اخلطة الوطنية ملنع العنف ضد امل      
إعادة الوطنية خلدمة ضحايا العنف العائلي؛ وتوقيع اتفاق مع الربنامج اخلاص باملساعدة على             

  .تأهيل الذكور املتصفني بالعنف؛ وبرامج تدريبية أخرى خمتلفة

 يف خطة وطنيـة جديـدة       2003وذكرت املمثلة أن العمل قد بدأ مع مطلع عام            - 7
، وهي تستهدف معاجلة املشكالت الرئيسـية       )2008-2003(للصحة اجلنسية واإلجنابية    

ويف إطار هذه اخلطة، بدئ العمل      . الوفاة أثناء احلمل والوضع والنفاس    كعلى املرأة،   اليت تؤثر   
يوفر الرعايـة اانيـة للنسـاء احلوامـل         الذي  ،  “املأمونةالوالدة  ”يف برنامج عرف باسم     

وعمال علـى منـع عـدوى فـريوس نقـص املناعـة        . ذين هم دون اخلامسة   واألطفال ال 
وتعزيز إمكانية استفادة النساء من اخليارات      ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية

يف االجتمـاع املعـين   “ االلتـزام إعـالن  ”املتعلقة مبنع احلمل، وقعت القائدات النسائيات  
  .“اإليدز/ملناعة البشريةفريوس نقص اعلى املرأة  تغلب” بـ

وأمجلت املمثلة التقدم احملرز يف إطار الربنامج الوطين لتكافؤ الفرص ونتـائج تعلـيم           - 8
مراعاة االعتبارات اجلنسانية يف إصالح املناهج الدراسية واملواد التعليمية ويف تدريب           كاملرأة،  
بات املـدارس ضـحاياها     ووصفت املمثلة مشكلة التحرش اجلنسي، اليت تعد طال       . املعلمني

الرئيسيات، بأا أحد التحديات اليت تواجه وزارة التعليم والثقافة؛ وأبلغت اللجنة بالتـدابري             
  .اليت اتخذت لعالج هذه احلالة

ووصفت املمثلة خطط احلكومة احلالية ملعاجلة مشكلة االجتار باألشـخاص، مبـا يف         - 9
أنشطتها وزارة الشؤون اخلارجية باالشـتراك      ذلك إنشاء جلنة مشتركة بني املؤسسات تنسق        
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مع اتمع املدين، ومشاريع ثنائية الستعراض القوانني والثغرات القانونية، وإنشـاء شـبكة             
  .وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، وإنشاء مأوى لتوفري الرعاية للضحايا

واة بـني الرجـل     وختاما، كررت املمثلة اإلعراب عن التزام حكومتها بتحقيق املسا          - 10
  .واملرأة، وقالت إن وفدها مستعد لالشتراك يف حوار بناء

  
  املالحظات اخلتامية للجنة    

  مقدمة    

الثالـث  املوحدين  لدولة الطرف، على تقريريها الدوريني      عن شكرها ل  اللجنة  تعرب    - 11
يدا تامـا   والرابع فضال عن تقريرها اخلامس، وإن كانت تالحظ أن هذه التقارير مل تتقيد تق             

لدولة الطـرف،   عن شكرها ل  اللجنة  كما أعربت   . مببادئها التوجيهية إلعداد التقارير الدورية    
على ردودها اخلطية على قائمة املسائل واألسئلة اليت أثارها الفريق العامل ملا قبـل الـدورة                

لجنة وعلى العرض واإليضاحات األخرى اليت قدمتها شفويا ردا على األسئلة اليت طرحتها ال            
  .شفويا

وأثنت اللجنة على الدولة الطرف إلرساهلا لوفد رفيع  املستوى برئاسـة الـوزيرة                - 12
كتب املرأة يف ديوان رئاسة اجلمهورية، وعضوية مسؤولني حكوميني من السلطتني            مباملكلفة  

ولـة   باجلهود اليت تبذهلا الد    ،مع االرتياح يف هذا الصدد    وحتيط اللجنة   . القضائية والتشريعية 
. أصحاب املصلحة على تعزيز املساواة بني اجلنسـني وتنفيـذ االتفاقيـة           للعمل مع   الطرف  

  .وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة
  

  اجلوانب اإلجيابية    

ـ  أو اعتماد /لقيامها بتنقيح وتثين اللجنة على الدولة الطرف      - 13 ها عدة قوانني، مـن بين
 1600قانون العقوبات، والقانون املدين، وقانون االنتخابات، فضال عن اعتمـاد القـانون             

وترحب اللجنة بوجه خاص بإدخال أحكام يف قانون العمل حلمايـة           . املتعلق بالعنف العائلي  
  .حقوق خادمات املنازل يف القطاع غري الرمسي

ة الثانية لتكافؤ الفرص بني املـرأة       وتعرب اللجنة عن ارتياحها العتماد اخلطة الوطني        - 14
-2003(، واخلطة الوطنية الثانية للصحة اجلنسية واإلجنابيـة         )2007-2003(والرجل  
، وبرنامج تكافؤ الفرض واإلجناز يف اال التعليمي للمرأة واخلطـة االسـتراتيجية             )2008

ستستفيد املـرأة   اليت  و. يةإلصالح التعليم، اليت أدخلت التعليم بلغتني، مها األسبانية والغواران        
  .الريفية منهما بصورة خاصة
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وترحب اللجنة باجلهود اهلادفة إىل تعزيز اآللية الوطنية للنهوض باملرأة، مبا يف ذلـك                - 15
إنشاء جلنة اإلنصاف االجتماعي والشؤون اجلنسانية يف جملس النـواب، وجلنـة اإلنصـاف           

لس الشيوخ ومكاتب املرأة يف خمتلف الوزارات       والشؤون اجلنسانية والتنمية االجتماعية يف جم     
  .والبلديات يف باراغواي

 علـى   2001مـايو عـام     /وتثين اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها يف أيـار          - 16
  .الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات    

 بشـكل   مجيع أحكام االتفاقيـة   بتنفيذ  ة علما بالتزام الدولة الطرف      حتيط اللجن   - 17
يف الوقت نفسه، أن دواعي القلق والتوصيات احملددة يف         ترى اللجنة   و. مستمرومنهجي  

هتمام على سبيل األولوية مـن  الهذه التعليقات اخلتامية تقتضي من الدولة الطرف إيالء ا   
وبناء على ذلك، يب اللجنة بالدولة الطرف أن        . اآلن وحىت تقدمي التقرير الدوري التايل     

تركز على تلك ااالت يف تنفيذ أنشطتها، وتبلغ يف تقريرهـا الـدوري املقبـل عـن                 
وهي تطلب إىل الدولة الطـرف أن تعـرض هـذه           . اإلجراءات املتخذة والنتائج احملققة   

  .على حنو كاملالتعليقات اخلتامية على مجيع الوزارات والربملان لتأمني تنفيذها 

أن الدولة الطرف قد خطت خطوات غري كافية لتنفيذ         عن قلقها من    اللجنة  تعرب  و  - 18
التوصيات املتعلقة بشواغل عديدة طُرحت يف التعليقات اخلتامية السابقة اليت اعتمدا اللجنة            

وعلى وجه التحديد، ترى اللجنة أن شواغلها املتعلقـة باخنفـاض           . )A/51/38 (1996عام  
عدل اشتراك املرأة يف هيئات صنع القرار ويف احلياة السياسية واحليـاة العامـة وارتفـاع                م

مل تعاجل العالج   ) 130الفقرة  (اعهن عن التعليم    طانقمعدالت أمية النساء وارتفاع معدالت      
  .الكايف

وتكرر اللجنة اإلعراب عن هذه الشواغل والتوصيات، وحتث الدولة الطـرف             - 19
 بشـأن   23 تأخري يف تنفيذها على ضوء توصييت اللجنة العامتني رقـم            على املضي دون  

، بشــأن   4 من املـادة    1 املتعلـقة بالفقـرة    25احليـاة السياسية والعامـة ورقم     
  .التدابري اخلاصة املؤقتة

 باملسـاواة   48 و   47وتعرب اللجنة عن قلقها ألنه بينما يعترف الدستور يف مادتيه             - 20
ال يوجد يف الدستور أو يف أي تشريع وطين آخر تعريف للتمييـز             ، فإنه   جالبني النساء والر  
رغم بـال كما يساور اللجنة القلق ألنه      .  من االتفاقية أو حترمي ملثل هذا التمييز       1وفقا للمادة   

جـزءا مـن التشـريع الـوطين وإمكـان االعتـداد ـا أمـام                تشكل  االتفاقية  أن  من  
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 ويساور اللجنة   .أية قضايا حدث فيها ذلك فعال     ال توجد   ، فإنــــه   مـــــاكاحمل
  .القلق بشأن عدم وجود برامج حملو أمية النساء يف املسائل القانونية

ويب اللجنة بالدولة الطرف أن ختطو خطوات عاجلة إلدراج تعريف للتمييـز              - 21
ـ       من ا  1ضد املرأة بالصيغة الواردة يف املادة        ريعات التفاقية يف الدستور وغريه مـن التش

لتكفل إمكـان   ذ اخلطوات الالزمة    ختكما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ت       . الوطنية
وتدعو اللجنـة الدولـة     . إنفاذ أحكام االتفاقية داخل اإلطار القانوين الوطين إنفاذا فعليا        

  .الطرف إىل اختاذ خطوات لتعزيز وعي املرأة حبقوقها لكي تتسىن هلا املطالبة حبقوقها كافة

قلق أنه رغم إشارة الدستور إىل مبدأ املساواة، جند أن املصطلح           مع ال وتالحظ اللجنة     - 22
، الذي ترى الدولة الطرف أنه وسـيلة        “اإلنصاف”املستخدم غالبا يف اخلطط والربامج هو       

  .للتعويض عن حتقيق املساواة

“ اإلنصـاف ”وحتث اللجنة الدولة الطرف على اإلحاطة علما بأن مصـطلحي             - 23
ليسا مترادفني وال حيل أحدمها حمل اآلخر وأن االتفاقية يراد ا القضاء على             “ املساواة”و

 ولـذا، توصـي     .والرجل لضمان املساواة القانونية والفعلية بني املرأة        التمييز ضد املرأة  
  .“املساواة”اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم يف املستقبل مصطلح 

 بشأن العنف   1600الدولة الطرف العتمادها القانون رقم      وبينما تثين اللجنة على       - 24
العائلي، الذي ينص على تدابري حلماية املرأة وغريها من أفراد األسـرة املعيشـية، ال سـيما         
األطفال واملسنون، فإا تعرب عن قلقها ألن العقوبة املفروضة على مرتكيب هذا النوع مـن               

ـ لقلق ألن األحكـام الـواردة يف قان       كما يساورها ا  . الغرامةتقتصر على   العنف   ون ـــ
العقوبات فيما يتعلق بالعنف العائلي واالعتداء اجلنسي تعاقب مرتكيب هذه األفعال بعقوبات            

  .غري كافية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اتباع ج شامل إزاء العنف املوجه ضد املـرأة                - 25
 دون تأخري، بتنقـيح     ،ة الطرف على القيام   وحتقيقا هلذه الغاية، حتث اللجنة الدول     . والفتاة
 من  137 و   136 املتعلق بالعنف العائلي، واملادتني      1600 من القانون رقم     229املادة  

 19قانون العقوبات، لكي تتمشى هذه املواد مع االتفاقية ومع التوصـية العامـة رقـم                
املوجه ضد املرأة،   الصادرة عن اللجنة، للقيام على حنو فعال مبكافحة مجيع أشكال العنف            

مـرتكيب هـذه    حماكمـة   مبا فيه العنف اجلسدي والنفسي واالقتصادي، وذلك بضمان         
ويب اللجنـة    .األفعال ومعاقبتهم وضمان محاية املرأة من األعمال االنتقامية محاية فعالة         

وتدعو اللجنة الدولـة    . بالدولة الطرف أن تنشئ مآوي وخدمات أخرى لضحايا العنف        
ال سيما املوظفني القائمني    ومضاعفة جهودها لزيادة وعي املوظفني العموميني،       الطرف إىل   
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على إنفاذ القوانني وأعضاء اهليئة القضائية ومقدمي الرعايـة الصـحية واألخصـائيني             
االجتماعيني، ولتعزيز الفكرة القائلة بأن هذا النوع من العنف غـري مقبـول اجتماعيـا          

وتشجع اللجنـة الدولـة     . ة وينتهك حقوقها اإلنسانية   وأخالقيا ويشكل متييزا ضد املرأ    
الطرف على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات اتمع املـدين، ال سـيما اجلمعيـات               
النسائية، لتعزيز تنفيذ التشريعات والربامج اهلادفة إىل القضاء على العنف ضـد املـرأة              

  .ولرصد تلك التشريعات والربامج

للفتيـــــات  تعرب اللجنة عن قلقها ألن احلد األدىن لسن الزواج القـانوين         و  - 26
 عاما، وألن سن الزواج القانوين املنخفض هذا قد مينع الفتـاة        16ال يزال   والفتيــــان  

  .التعليم مبكراانقطاعها عن من مواصلة تعليمها ويؤدي إىل 

ع احلد األدىن للسن القانونية     وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري لرف         - 27
 من اتفاقية حقوق الطفل، الـيت  1حبيث يتمشى مع أحكام املادة    الفتيات والفتيان   لزواج  

 مـن  16 من املادة 2، ومع الفقرة ةتعرف الطفل بأنه كل من يقل عمره عن الثامنة عشر 
  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ا بذلته الدولة الطرف من جهود من أجل معاجلة         عن تقديرها مل  نة  اللجعرب  وبينما ت   - 28
اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة      مسألة االجتار بالنساء والفتيات، مبا يف ذلك املصادقة على          

نع وقمع االجتار   مب ا املتعلق بروتوكوهل، و 2003 يف عام    اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية    
، والربوتوكـول  2004يف عـام    واملعاقبـة عليـه      ،اء واألطفال  وخباصة النس  ،باألشخاص

 ويف إنتـاج املـواد       يف البغاء  استغالهلماألطفال و بيع   االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن    
، وإنشاء جملس مشترك بني الوكاالت يضم ممثلني عن اتمع املـدين  2003يف عام   اإلباحية

اورها القلق حيال عدم سن تشريعات داخلية تتماشـى         يسفإا  دف حماربة االجتار بالبشر،     
مع هذه الصكوك، وألن األحكام املتعلقة باالستغالل اجلنسي للفتيات والفتيان واالجتار ـم             

عدم وضـع خطـة     إزاء  عن انشغاهلا   تعرب  كما  . ال وجود هلا يف قانون الطفولة واألحداث      
محاية الضحايا، وكـذلك عـدم مجـع        شاملة من أجل منع االجتار بالنساء والقضاء عليه، و        

  .البيانات عن هذه الظاهرة بصورة منهجية

وتوصي اللجنة بأن توفق الدولة الطرف بني تشـريعاا الداخليـة والصـكوك               - 29
الدولية املصادق عليها، وبأن تضع ومتول بالكامل استراتيجية وطنية ملكافحـة االجتـار             

كما تشـجع اللجنـة     . ك اجلرمية ومعاقبتهم  مرتكيب تل اكمة  بالنساء واألطفال، تشمل حم   
الدولة الطرف على السعي لتعزيز التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي مع البلدان األخرى            

كما . اليت متثل بلدان منشأ النساء والفتيات املُتاجر ن وبلدان عبورهن وبلدان مقصدهن           
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تـدابري ـدف إىل   اختـاذ  وأسباب ذلك االجتار، مبعاجلة الدولة الطرف قوم توصي بأن ت  
القيـام  حتسني حالة النساء االقتصادية لكي يتسىن القضاء على ضعفهن أمام املتاجرين و           

 التأهيـل وإعـادة      إعـادة  تدابري املساعدة االجتماعية، وتدابري   اختاذ  وتثقيفية  بادرات  مب
  .ضحية لالجتارالاليت وقعن اإلدماج لفائدة النساء والفتيات 

خبـدم   املدخلة على قانون العمل فيما يتعلق        تاللجنة علما بالتعديال  ت  حاطوبينما أ   - 30
، فإا ما زالت منشغلة حيال عدم إنفاذ هذا القانون يف القطاعني العـام واخلـاص،                املنازل

مشاركة املرأة يف سوق العمل     اخنفاض  ورداءة أوضاع عمل النساء يف القطاع غري النظامي، و        
املنازل، خدم  بني أجور النساء والرجال، وممارسات التمييز إزاء        النظامي، واستمرار الفوارق    

اللجنة تعرب  و.  ساعة كل يوم ومنحهم أجورا تقل عن احلد األدىن لألجور          12العمل ملدة   ك
  .ارتفاع عدد الفتيات الالئي يعملن يف البيوت دون أجرعن قلقها بوجه خاص إزاء 

آليات رصد فعالة لضـمان إنفـاذ       وحتث اللجنة الدولة الطرف على استحداث         - 31
كما حتث الدولة الطرف    . املنازلخدم  التشريعات املوجودة، ال سيما ما ينطبق منها على         

 مـن االتفاقيـة والتوصـية       4 من املـادة     1على تنفيذ تدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقرة        
طلـب  وت. ، وذلك دف زيادة عدد النساء يف صفوف القوى العاملة النظامية          25 العامة

اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعاجل مسألة الفتيات الالئي يعملن يف البيوت عـن طريـق                
مواءمة تشريعاا وسياساا مع التزاماا املقررة مبوجب اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم            

 سـنة   14 املتعلقتني، على التوايل، باحلد األدىن لسن العمـل وهـو            182 ورقم   138
وهي تشجع أيضا الدولة الطرف على شـن        . سوأ أشكال عمل األطفال   وبالقضاء على أ  

محالت توعية من خالل وسائط اإلعالم وبرامج تثقيف اجلمهور بشأن حالـة الفتيـات              
وحتث اللجنة الدولة الطرف على معاجلة األسـباب اجلذريـة          . الالئي يعملن يف البيوت   

  . يعملن يف البيوتيالرتفاع عدد الفتيات الالئ

الوالـدات أثنـاء    استمرار ارتفاع معدالت وفيـات      إزاء  ما زالت اللجنة منشغلة     و  - 32
، ال سيما الوفيات احلادثة بسبب عمليات اإلجهاض غري القانونية، وقلة سبل استفادة             النفاس

املرأة من برامج الرعاية الطبية وتنظيم األسرة، وعدم تلبية االحتياجات من وسائل منع احلمل              
  .يبدو على ما

التوصية اليت طُرحت يف تعليقاا اخلتامية السابقة، وحتـث         تأكيد  اللجنة  وتكرر    - 33
تنفيذ تدابري فعالة ملعاجلـة مسـألة       اختاذ و الدولة الطرف على العمل دون تأخري من أجل         

، واحلؤول دون جلوء النساء إىل عمليـات        الوالدات أثناء النفاس  ارتفاع معدالت وفيات    
ومحايتهن من آثار تلك العمليات املضرة بصحتهن، وفقا للتوصـية          اإلجهاض غري املأمونة    



 

8 05-23831 

 

 CEDAW/C/PAR/CC/3-5

 املتعلقة بسبل احلصول على الرعاية الطبية، وإعالن ومنهاج عمـل           24العامة للجنة رقم    
وحتث اللجنة احلكومة على تعزيز تنفيذ الربامج والسياسات الرامية إىل توفري سبل            . بيجني

علقة بالرعاية الصحية وخدماا، خاصة ما يتعلـق        حصول املرأة فعليا على املعلومات املت     
خبدمات الصحة اإلجنابية ووسائل منع احلمل امليسرة، وذلك دف احلؤول دون إجـراء             

وهي توصي كذلك بإجراء مشاورات وطنية مع فئات اتمع         . عمليات اإلجهاض السرية  
الذي يعتـرب غـري قـانوين       ،  املدين، مبا فيها اجلماعات النسائية، ملعاجلة مسألة اإلجهاض       

  .قانون احلايل، والذي يندرج ضمن أسباب ارتفاع معدالت وفيات النساءمبوجب ال

 من قلة إمكانيـات  زالت تعاينما اليت ،  املرأة الريفية وما زالت اللجنة قلقة إزاء حالة         - 34
 ظـروفهن   امتالك األراضي واالستفادة من تسهيالت اإلقراض واإلرشاد، مما يؤدي إىل إدامة          

كما أا قلقـة بشـأن      . االجتماعية واالقتصادية املتردية، بالرغم من اعتماد القانون الزراعي       
 إن  اوأسـر املرأة الريقيـة    بصحة  لضارة  اتساع نطاق استخدام األمسدة ومبيدات اآلفات، ا      

  .استخدمت بالشكل غري املناسب

ـ وحتث اللجنة الدولة الطرف على معاجلة حقوق          - 35 ـ  الريفيـة    رأةامل اواحتياجا 
 بتطبيق القانون الزراعي دون تأخري تطبيقا فعليا، وعلى تنفيذ برامج التـدريب             اوشواغله

وهـي  . لضمان تكافؤ الفرص يف سوق العمل وسبل ولوجهـا        ريفية  الاملرأة  املهين لفائدة   
يف وضـع السياسـات     املرأة الريفية   تشجع كذلك الدولة الطرف على ضمان مشاركة        

 على التكنولوجيات السليمة بيئيـا      ا إىل إفادة املناطق الريفية، وتعزيز سبل حصوهل       الرامية
  .ابصحتهالضارة غري و

الظروف السيئة اليت تعيشها نساء الشعوب األصـلية،        إزاء   هاقلقعن  اللجنة  تعرب  و  - 36
مبن فيهن النساء الاليت ال يتحدثن سوى لغة غواراين، حسبما يتبني مـن معـدالت األميـة             

ملرتفعة يف وسطهن، اليت تتجاوز املعدل الوطين، واخنفاض معدالت القيد يف املدارس، وقلـة              ا
سبل احلصول على الرعاية الصحية، ومستويات الفقر امللحوظة اليت تدفعهن إىل اهلجـرة إىل              

  .املراكز احلضرية حيث تزداد احتماالت معانان من أشكال التمييز املتعددة

 مجيـع السياسـات والـربامج     تصدي  ولة الطرف على ضمان     وحتث اللجنة الد    - 37
معدالت األمية املرتفعة واالحتياجات لدى نساء الشعوب األصلية، مبـن          بوضوح ملعاجلة   

شاركتهن فعليـا يف صـياغة     مل عيفيهن النساء الاليت ال يتحدثن سوى لغة غواراين، والس        
ز الدولة الطرف من جهودها     وهي توصي بأن تعز   . السياسات والربامج القطاعية وتنفيذها   

لتنفيذ الربامج التعليمية بلغتني يف مجيع مراحل التعليم، وضمان حصول نساء الشـعوب             
على اختـاذ   الدولة الطرف   أيضا  اللجنة  شجع  وت. األصلية على التعليم والرعاية الصحية    
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 25امـة    من االتفاقية والتوصـية الع     4 من املادة    1تدابري استثنائية مؤقتة عمال بالفقرة      
للجنة املتعلقة بالتدابري االستثنائية املؤقتة لتعجيل حصول نساء الشعوب األصـلية علـى            

وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف براجمها املعنية بنشر املعلومات عن           . تلك اخلدمات 
االتفاقية وبروتوكوهلا االختيار والتعريف ما والتدريب يف جماهلما لفائدة نساء الشعوب            

  . صلية، مبن فيهن النساء الاليت ال يتحدثن سوى لغة غورايناأل

آلية لرصد وتقييم مدى تنفيـذ وأثـر        إنشاء  وحتث اللجنة الدولة الطرف على        - 38
اخلطط والسياسات اجلارية اهلادفة إىل حتقيق املساواة للمرأة، واختـاذ مـا يلـزم مـن                

وتدعو اللجنـة  . ألهداف املرجوةاإلجراءات التصحيحية إن ثبت أا غري كافية لتحقيق ا      
الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها املقبل تقييما، يضم إحصاءات، عن اآلثار اليت خلفتها             
يف صفوف النساء، مبن فيهن نساء الشعوب األصلية والنساء اللوايت ال يتحدثن سوى لغة              

فذة لتحقيـق   غواراين ونساء األرياف، اإلجراءات والتدابري والسياسات والدراسات املن       
  .املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تستجيب يف تقريرها الـدوري السـادس               - 39
، 2008مايو  /الذي سيحني موعد تقدميه يف أيار     و من االتفاقية،    18املقدم مبوجب املادة    

  .للشواغل املعرب عنها يف هذه التعليقات اخلتامية

 األبعاد اجلنسانية لإلعالنات والربامج ومناهج العمل       هااعتباراللجنة يف    ضعوإذ ت   - 40
اليت اعتمدت يف املؤمترات ومؤمترات القمة الـيت عقـدا األمـم املتحـدة ودوراـا                

تنفيـذ  ل  شاملني استعراض وتقييم إلجراء  الدورة االستثنائية للجمعية العامة     كاالستثنائية،  
، )الدورة االستثنائية احلاديـة والعشـرون     (لسكان والتنمية   برنامج عمل املؤمتر الدويل ل    

الـدورة االسـتثنائية السـابعة      (والدورة االستثنائية للجمعية العامة املعنيـة بالطفـل         
 األجانب ومـا  يةها، واملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكر )والعشرون

 الدولـة   إىلية للشيخوخة، تطلب اللجنة     يتصل بذلك من تعصب، واجلمعية العاملية الثان      
 الطرف أن تضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن تنفيذ جوانب هـذه الصـكوك             

  . باملواد ذات الصلة من االتفاقيةاملتصلة

اللجنة على الدولة الطرف ملصادقتها على الصـكوك الدوليـة الرئيسـية            ثين  تو  - 41
 اللجنة علما بأن التزام الدول بالصكوك الدوليـة         وحتيط. السبعة املتعلقة حبقوق اإلنسان   

 وهي العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية       -الرئيسية السبعة املتعلقة حبقوق اإلنسان      
واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والسياسـية، واالتفاقيـة         

 واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال       الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،      
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التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية             
أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع             

ا اإلنسانية وحرياا األساسـية      يعزز متتع املرأة حبقوقه    -العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
  .يف مجيع جوانب احلياة

وتطلب اللجنة أن تنشر هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسع يف بـاراغواي،               - 42
وذلك لتوعية شعب باراغواي، وبوجه خاص املسؤولني احلكوميني والسياسيني والربملانيني          

ات اليت اختذت لكفالـة حتقيـق       واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، باخلطو     
املساواة القانونية والفعلية للمرأة فضال عن اخلطوات الالزم اختاذها مسـتقبال يف هـذا              

االتفاقية وبروتوكوهلا االختيـاري    نشر  كما تطلب إىل الدولة الطرف أن تواصل        . الصدد
الستثنائية والتوصيات العامة للجنة وإعالن ومنهاج عمل بيجني، فضال عن نتائج الدورة ا           

املسـاواة بـني اجلنسـني      : 2000املرأة عام   ”الثالثة والعشرين للجمعية العامة، املعنونة      
واسع النطـاق، وال سـيما يف       على حنو   ،  “والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين     

  .صفوف املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

  


