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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠-١٩نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت)أ( ٤  و٣ انالبند

ــسنة،    ــاص للــ ــوع اخلــ ــشة املوضــ ــشعوب ”مناقــ الــ
  :التنميــــــة يف ظــــــل الثقافــــــة واهلويــــــة: األصــــــلية
 مــن إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن ٣٢ و ٣املادتــان 

  “وق الشعوب األصليةحق
تنفيذ إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن         : حقوق اإلنسان 

        حقوق الشعوب األصلية
  احلكوماتاملعلومات الواردة من     

    
  باراغواي    

  

  موجز  
يتــضمن هـــذا التقريــر ردود حكومـــة بــاراغواي علـــى االســتبيان املوجـــه إىل الـــدول       

ادرة عن الدورة الثامنة للمنتـدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب            األعضاء بشأن التوصيات الص   
 ردودها توصيات البعثة اليت أوفـدها املنتـدى الـدائم         يف  حكومة باراغواي  وقد راعت . األصلية

  .٢٠٠٩إىل باراغواي يف عام 
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  ردود دولة باراغواي على استبيان املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية    
  ٢  و١الرد على السؤالني   -أوالً   
  حق الشعوب األصلية يف تقرير مصريها حبرية  –ألف   

تبــذل حكومــة بــاراغواي قــصارى جهــدها لــضمان متتــع الــشعوب األصــلية بــاحلق يف     - ١
 مـن إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن           ٤  و ٣تقرير مصريها حبريـة علـى النحـو املكـرس يف املـادتني              

ف الفصل اخلـامس مـن الدسـتور الـوطين اعترافـا كـامال             كذلك يعتر . حقوق الشعوب األصلية  
بالشعوب األصلية بوصفها مجاعات سبق وجودهـا تـشكيل دولـة بـاراغواي، وخيوهلـا احلـق يف                  

  .‘‘وفقا ألساليبها التقليدية’’املشاركة يف احلياة الوطنية 
 علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل ١٩٩٣ لعــام ٢٣٤وصــدقت بــاراغواي مبوجــب القــانون   - ٢
 وشرعت، بناء على ذلك، يف إقرار املمارسة اجليـدة املتمثلـة يف إعمـال حـق                 ١٦٩ولية رقم   الد

هـذه الـشعوب يف املـشاركة وفقــا لتنظيمهـا ومتثيلـها احلقيقـي والــشرعي، وتعكـف حاليـا علــى         
ــدء أي مــشروع        ــشاور مــع الــشعوب األصــلية قبــل ب ــة بالت ــام الدول حبــث اآلليــات املناســبة لقي

  .حياة هذه الشعوبمبادرة تؤثر على  أو
وتشهد باراغواي حاليا تنفيذ مبادرات جديدة على مستوى تنظـيم الـشعوب األصـلية                - ٣

وُيـذكر مـن    . من أجل إعمال حقهـا يف تقريـر مـصريها علـى قـدم املـساواة مـع بـاقي الـشعوب                     
مجلة هذه املبادرات، على سبيل املثال ال احلصر، هيئـة التنـسيق لكفالـة حـق الـشعوب األصـلية            

 تقرير مصريها، واحتاد جنسيات شعب األيوريـو يف بـاراغواي، ورابطـة جمتمعـات الـشعوب                 يف
غـواراين،  ال يف باراغواي، واحتاد رابطات جمتمعـات   أتشيهاألصلية يف إتابويا، واحتاد أبناء شعب       

، ورابطـة جمتمعـات الـشعوب األصـلية يف سـان          باراغوايغواراين يف   الالذي يضم كافة شعوب     
ع هذه الكيانات معترف هبا قانونا وتتمتع جبميع احلقوق املدنية ومتـارس حقهـا يف               ومجي. بيدرو

  .حرية تقرير املصري باستقالل تام عن الدولة، سواء على املستوى الوطين أو الدويل
  

  هوية الشعوب األصلية  - باء  
لـشعوب األصـلية سـجال وطنيـا جملتمعـات الــشعوب      ا بـاراغواي لـشؤون  ميـسك معهـد     - ٤

ية خيضع للتحديث املستمر ويتـضمن قائمـة مفـصلة بـأهم البيانـات، مـن قبيـل اجملتمعـات                    األصل
ــة         ــرف هبــم، وحال ــادة املعت ــسكان، والق ــة، وعــدد ال ــا بالشخــصية القانوني ــرف هل األصــلية املعت

. األراضــي ومــساحتها، وغــري ذلــك مــن البيانــات املرتبطــة ارتباطــا وثيقــا هبويــة هــذه الــشعوب  
رة ودورية عمليات لتـسجيل أطفـال الـشعوب األصـلية يف الـسجل              كذلك جتري بصورة مستم   

 مـنح بطاقـات    اهلويـة ألبنـاء الـشعوب األصـلية هبـدف            بطاقاتاملدين لألفراد، وعمليات إصدار     
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لـشعوب األصـلية بإصـدار    لـشؤون ا  بـاراغواي ويف الوقـت نفـسه، يقـوم معهـد      . للجميـع وية  اهل
ة، يعمـل يف املعهـد املـذكور موظفـون منتـدبون      ولتحقيق هـذه املهمـ  . دفتر خاص للهوية اإلثنية   

ــة      ــة التابعـ ــة للتحقـــق مـــن اهلويـ ــة العامـ ــراد واملديريـ ــة للـــسجل املـــدين لألفـ ــة العامـ مـــن املديريـ
  .الوطنية للشرطة

  
  اهلوية الثقافية  - جيم  

لــشعوب األصــلية وحــدة معنيــة بثقافــة الــشعوب  ا بــاراغواي لــشؤونيوجــد يف معهــد   - ٥
ــسيق  ــون      األصــلية تعمــل بالتن ــز قيمــة فن ــاج وتعزي ــة واإلنت ــق باللغ ــا يتعل ــة فيم ــع وزارة الثقاف  م

 يف رصـيد التنـوع   ماديـة الشعوب األصلية، على أساس أن الثقافات األصـلية تـشكل ثـروة غـري              
بـاراغواي بلـد    ’’ علـى أن     ١٤٠وجـدير بالـذكر أن دسـتور بـاراغواي يـنص يف مادتـه               . الثقايف

. أن اللغتني الرمسيتني يف البلد مهـا اإلسـبانية والغوارانيـة          ، ذلك   ‘‘متعدد الثقافات ومزدوج اللغة   
وفيما يتعلق بتعليم الشعوب األصلية، ينص الدسـتور علـى أن يتلقـى أطفـال الـشعوب األصـلية        

ويف عـام  . تعليمهم االبتـدائي بلغتـهم األم، وميكنـهم اختيـار اإلسـبانية أو الغوارانيـة كلغـة ثانيـة                 
ــم   ٢٠٠٧ لــذي ينــشئ املديريــة العامــة للتعلــيم املدرســي ألبنــاء        ا٣٢٣١، صــدر القــانون رق

وتــصل نــسبة املدّرســني مــن أبنــاء الــشعوب األصــلية يف هــذه املــدارس إىل   . الــشعوب األصــلية
يف املائــة، وهــم أعــضاء يف رابطــة املدرســني املنحــدرين مــن الــشعوب األصــلية، ســعيا إىل     ٧٠

  .التعليمية على أحسن وجهضمان حصوهلم على أفضل تكوين واضطالعهم مبسؤولياهتم 
  

  املمارسة اجليدة لتحقيق التنمية اإلثنية للشعوب األصلية  - دال  
لشعوب األصلية، يف إطـار اسـتجابته لطلـب جمتمعـات           ا باراغواي لشؤون يدرك معهد     - ٦

ويف . الشعوب األصلية، أن تلبية هذه الطلبات تستلزم إدراج موضوع التنمية يف مـسار أعمالـه            
شرع خالل السنوات القليلة املاضـية، بالتـشاور مـع اجملتمعـات األصـلية، يف إدارة                هذا الصدد،   

ومــن . الــدعم املقــدم إىل املــشاريع اإلمنائيــة الــصغرية بالتعــاون مــع املنظمــات املتعــددة األطــراف
مجلــة األنــشطة الرئيــسية املتبقيــة، مثــة مــشروعان جيــري تنفيــذمها علــى أســاس املــشاورات مــع     

  .ية املستفيدةاجملتمعات احملل
اسـتمد  : مشروع دعم جمتمعات الشعوب األصلية يف مقاطعة باراغواي العليـا           )أ(  

 ١٨ستفيد منـه    يـ هذا املشروع متويلـه مـن اهلبـة املقدمـة مـن اجلماعـة اإلمنائيـة لـدول األنـديز، و                    
مــن اجملتمعــات األصــلية املنحــدرة مــن الطوائــف اإلثنيــة لــشعوب األيوريــو واملاســكوي  جمتمعــا 

ويـشمل املـشروع، بقـرار مـن أسـر الـشعوب            .  أسـرة  ١ ١٧٧شري ، اليت تشكل مـا عـدده         واإل
 وترتيبـات اهلياكـل     البـذور األصلية، أعمـال الزراعـة وتربيـة املواشـي، مـع تزويـدهم باملعـدات و               
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ونتيجـة لـذلك،    . ويتعلـق األمـر بأنـشطة تـشاركية يـشارك فيهـا مجيـع أفـراد األسـرة                 . األساسية
فاء الذايت ضـمن إطـار   صيلة، يف غضون أشهر قليلة، من حتقيق االكتستتمكن أسر الشعوب األ  

  بيئي مستدام؛
مشروع تـسوية احلالـة القانونيـة ألراضـي الـشعوب األصـلية، بفـضل هبـة مـن                 )ب(  

جيـري تنفيـذ هـذا املـشروع منـذ ثـالث سـنوات ويـستفيد                : اليابان وحتت إشراف البنك الدويل    
 جمتمعا مـن اجملتمعـات      ١٢صلية يف منطقة كاغوازو و     جمتمعا من جمتمعات الشعوب األ     ١١منه  

ويف هذا اإلطار، استفادت اجملتمعات املختـارة مـن هبـة      . األصلية يف منطقيت بوكريون وتشاكو    
وجيري رصد هذه اهلبة وفقا للقـرارات الـيت تتخـذها جمتمعـات الـشعوب          . مالية كبرية ومباشرة  

ــه يتــيح يف ال  . األصــلية ــةتــسويةالوقــت نفــسه ويتميــز هــذا املــشروع بأن ــة أراضــي حل  القانوني ال
  سليم سندات امللكية املتعلقة هبا؛الشعوب األصلية مع ت

 بـاراغواي لـشؤون  يعلـم معهـد     : مشاريع إمنائية تابعة هليئـات حكوميـة أخـرى          )ج(  
لشعوب األصلية أن هناك هيئات حكوميـة أخـرى تعكـف علـى تنفيـذ مـشاريع إمنائيـة تـشمل                     ا

  . من قبيل وزارة الزراعة وأمانة العمل االجتماعي،صليةجمتمعات الشعوب األ
  

  ٣الرد على السؤال   - ثانيا  
  إضفاء الشرعية على أراضي اجملتمعات األصلية  - ألف  

. تركز الشعوب األصلية مطالبها أساسا علـى االعتـراف بأراضـي أسـالفها واسـتعادهتا                - ٧
ــسبة       ــن االســتجابة لن ــاراغواي حــىت اآلن م ــت ب ــد متكن ــذه الطلبــات،    ٦٥وق ــن ه ــة م  يف املائ
 بــاراغواي لــشؤونويــسمك معهــد . وأصــدرت شــهادات امللكيــة جملتمعــات الــشعوب األصــلية

ــضم     ا ــات األصــلية ي ــشعوب األصــلية ســجال باجملتمع ــا  ٥٤٠ل ــشعوب   جمتمع ــات ال ــن جمتمع م
  .األصلية

 وتعود ملكية قسم كبري مـن األراضـي الـيت تطالـب هبـا الـشعوب األصـلية إىل مـالكني                      - ٨
، مما يزيـد مـن صـعوبة هـذه املهمـة، حيـث توجـد آليتـان وحيـدتان ملعاجلـة املـسائل                        اخلاصةمن  

آلية نزع امللكية خدمـة للمـصلحة االجتماعيـة، وآليـة االقتنـاء عـن               : املتعلقة هبذه األراضي ومها   
  .طريق شراء األراضي

 ة الوحيـد  اجلهـة   الـوطين هـو    الكـونغرس وفيما يتعلق برتع امللكيـة، جـدير باإلشـارة أن             - ٩
 يف الـسنوات األخـرية عـن    الكـونغرس وقـد امتنـع   .  إىل هـذا اإلجـراء  بـاللجوء  دسـتوريا  ةاملخولـ 

وكمثــال علــى هــذا االمتنــاع، نــذكر القــضية األخــرية للمجتمــع . إجــراء عمليــات نــزع امللكيــة
األصلي ياكي أخا التابع لشعب إخنيت، ذلك أنه بالرغم مـن حـصوله علـى حكـم مـن حمكمـة                     
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ان األمريكية حلقوق اإلنسان يقضي باسترداده ألرض أسـالفه، امتنـع جملـس الـشيوخ عـن                  البلد
وقـد اختـذ   . إجراء عملية نزع امللكية اليت التمسها كـل مـن الـسلطة التنفيذيـة واجملتمـع األصـلي             

وكانـــت جمتمعـــات أصـــلية أخـــرى، مـــن قبيـــل جمتمـــع  . ٢٠٠٩قـــرار االمتنـــاع هـــذا يف عـــام 
  .ك، قد لقيت مصريا مماثالساوهوياماخا وخاموك كاسي

 بـاراغواي لـشؤون   أما آلية اقتناء األراضي بواسطة شرائها، فيضطلع هبا مباشرة معهـد              - ١٠
لشعوب األصلية، بناء على الطلبات املقدمة ووفقا لإلجـراءات القانونيـة وأخـريا باالسـتناد إىل                ا

غـواراين يف  بليـون   ١٩ ، أنفـق املعهـد مبلـغ    ٢٠٠٩ويف عـام    . يف اخلاصـة  التفاوض مع املـالكني     
وفيمــا يتعلــق بعــام .  هــذا املبلــغ مــن امليزانيــة العامــة لنفقــات الدولــةىوقــد تــأت. شــراء األراضــي

، تلقى املعهد مبلغا مماثال، وقد شرع يف عملية وضـع معـايري انتقـاء اجملتمعـات األصـلية                   ٢٠١٠
  .٢٠١٠املستفيدة يف عام 

  
   الزراعيةالكيماويات واستخدام ثيفالك اإلنتاج االعتماد املتزايد على  - باء  

تقترن احلالة املعقدة ألراضي الشعوب األصلية بتدهور جودة األراضـي ونوعيـة احليـاة                - ١١
 اإلنتاج املكثـف للـصويا والقمـح يف املنـاطق اجملـاورة           الناجم عن اليت تعيشها اجملتمعات األصلية     

شاكل تتعلـق باسـتخدام املنـتجني      وقد تسببت هذه احلالـة يف ظهـور مـ         . ملوئل الشعوب األصلية  
 علــى حنــو يــؤثر،  ، اســتخداما كــثريا مــا يكــون خمالفــا لقــوانني احلمايــة  ، الزراعيــةللكيماويــات

وتوجد يف الوقـت الـراهن   . حسب شكاوى الشعوب األصلية ذاهتا، يف صحة األطفال والكبار       
أن جمتمعـي  دعاوى قضائية جارية تتعلق ببعض تلك الشكاوى مـن قبيـل الـدعوى املـسجلة بـش               

لـشعوب  ا باراغواي لشؤون  معهد   يدعمو. غواراين يف مقاطعة إتاكريي    - غواراين ومبيا  - أفا
 بـسبب خمـاوف شـديدة إزاء    املتـضررة  عـن اجملتمعـات األصـلية     للـدفاع األصلية دعـوى قـضائية      

  .، وخباصة عدم احترام قوانني البيئةسليمةاستخدام مبيدات اآلفات بكميات غري 
 صـالحيات   حلـها تجـاوز   ويذه احلاالت يف حقوق اإلنسان للشعوب األصـلية         وتؤثر ه   - ١٢

ومـن  . السلطة التنفيذية، ذلك أن الرتاعات القضائية ختضع لقرار مكتب املدعي العـام والقـضاة    
 الزراعيـة، وهـي مبـادرة    الكيماويـات جهة أخرى، جتري مناقـشة سـن قـانون يتعلـق باسـتخدام           

  .ب املنتجنيتتحقق بسبب ضغوط قوية من جان مل
  

  ٤الرد على السؤال   - ثالثا  
ــسان موضــوع         - ١٣ ــة يف جمــال حقــوق اإلن ــسلطة التنفيذي ــا ال ــيت تقترحه ــضمن اخلطــة ال تت

ذه الـسلطة   التابعة هل ؤسسات  املالشعوب األصلية باعتباره من األولويات، مما ساهم يف تشجيع          
  .جات هذه الفئة من السكاناحلكومية، بصفة خاصة، على تنفيذ التوصيات وتلبية كافة احتيا



E/C.19/2010/12/Add.2
 

6 10-23201 
 

  ٥الرد على السؤال   - رابعا  
  القوانني واملراسيم املتعلقة بالشعوب األصلية  - ألف  

قامت دولة باراغواي بسن قوانني وإصدار مراسيم تتعلق بالـشعوب األصـلية وتـرد يف                 - ١٤
  :القائمة التالية

ــاين مــ      •   ــاراغواي، الفــصل اخلــامس، البــاب الث ــوطين لب عــن . ن اجلــزء األولالدســتور ال
  الشعوب األصلية

 ١٦٩ الـذي يـصدق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم           ٢٣٤/٩٣القانون رقـم      •  
  بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة

وتعــدياله ‘‘ النظــام األساسـي جملتمعـات الــشعوب األصـلية   ’’، ٩٠٤/٨١القـانون رقـم     •  
  ٢١٩٩/٢٠٠٣والقانون رقم  ٩١٩/١٩٩٦مبوجب القانون رقم 

 الـذي ينـشئ املديريـة العامـة للتعلـيم املدرسـي للـشعوب               ٣٢٣١/٢٠٠٧القانون رقـم      •  
 األصلية

   املتعلق بالتعليم ١٢٦٤/٩٨القانون رقم   •  
   املتعلق باملناطق الربية احملمية٣٥٢/٩٣القانون رقم   •  
  باحملافظات املتعلق ٤٤٦القانون رقم   •  
 بشأن األمـن االجتمـاعي      ٩٨/٨٢ املعدل مبوجب القانون رقم      ٣٧٥/٥٦القانون رقم     •  

   الضمان االجتماعيومؤسسة
   الذي ينشئ الدائرة الوطنية للتطوير املهين٢٥٣/٧١القانون رقم   •  
   الذي ينشئ القانون الزراعي١٨٦٣/٢٠٠٢القانون رقم   •  
  ، قانون اإلجراءات اجلنائية١٢٨٦القانون رقم   •  
   املتعلق باملساعدة االئتمانية جملتمعات الشعوب األصلية٣٢٣٢/٢٠٠٧القانون رقم   •  
 يف املائـة    ١ الذي خيصص لقطاع الشعوب األصلية نـسبة         ٣٧٣٣/٢٠٠٩القانون رقم     •  

  من املنح الدراسية املرصودة للتعليم اجلامعي
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   ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨العامان : مراسيم رئاسية  -باء   
تتعلـق بتـوفري الرعايـة      اعتمـاد عـدة مراسـيم        ٢٠٠٩وعـام    ٢٠٠٨ شهد كـل مـن عـام        - ١٥

  :ن قبيلللشعوب األصلية، م
لـشعوب األصـلية،    ل الربنامج الوطين    الذي أنشئ مبوجبه  ،  ١٩٤٥/٢٠٠٩املرسوم رقم     •  

  لشعوب األصلية باراغواي لشؤون ابتنسيق من معهد 
 ة لتحقيـق الـسياد    خلطـة الوطنيـة   ا ، الـذي أنـشئت مبوجبـه      ٢٧٨٩/٢٠٠٩ رقـم    املرسوم  •  

  الغذائي والتغذويألمن وا
التابعــة  حقــوق اإلنــسان شــبكة ، الــذي أنــشئت مبوجبــه٢٢٩٠/٢٠٠٩املرســوم رقــم   •  

  ة التنفيذيللسلطة
مـن   املشتركة بني الوكاالت  لجنة  ال أنشئت مبوجبه  الذي   ١٥٩٥/٢٠٠٩املرسوم رقم     •  

إلنـسان  صادرة عـن حمكمـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق ا           الـ دوليـة   األحكام ال  أجل تنفيذ 
  .قوق اإلنسانحلوتوصيات جلنة البلدان األمريكية 

ــاراغوايتركــز   - ١٦ .  اهتمامهــا بــشكل رئيــسي علــى قــضايا الــشعوب األصــلية   حكومــة ب
ــة ، قامــت ٢٠٠٩أبريــل /نيــسان ٣٠ املــؤرخ ١٩٤٥املرســوم رقــم ومبقتــضى  الــسلطة التنفيذي

وبالتنـسيق  ،  عايـة االجتماعيـة   األصلية حتـت إشـراف وزارة الر       للشعوبإنشاء الربنامج الوطين    ب
 جملتمعـات   األكثـر إحلاحـا   حتياجات  اال تلبية   هبدف ، املتخصصة واهليئات من الوزارات    مع عدد 

وهكـذا فـإن الربنــامج،   . والرعايـة الــصحية األمــن الغـذائي  كفالـة   الـشعوب األصـلية، مــن قبيـل   
تياجـات كافـة   الذي يضطلع بتنسيقه معهد باراغواي لشؤون الشعوب األصلية، يـستجيب الح   

  .الشعوب األصلية يف باراغواي بطريقة منسقة تتماشى مع وظائف اهليئات األعضاء فيه
 تتنــاول أساســا  الــيت األوىل املرحلــة أحــرز تقــدم علــى مــستوى   ،  نفــسه الوقــتويف  - ١٧

 مــع املؤســسات بالتنــسيقاإلمــدادات الغذائيــة، مــن قبيــل تــوفري   ،االحتياجــات األكثــر إحلاحــا 
،  املرحلـة الثانيـة  ويف إطـار . ئيـة ألسـر الـشعوب األصـلية    الغذااالحتياجات تلبية   أتاح   ، مما املعنية

قـدر  ب تتـسم الختـاذ إجـراءات منـسقة    ستركز اجلهود على التوصـل إىل حلـول أكثـر موضـوعية       
  . أكرب من االستدامة

 اخلطـة الوطنيـة      أنـشئت  ،)الفـاو (منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة           بدعم مـن    و  - ١٨
  . الشعوب األصليةبوحدة خاصة اليت تشمل ضمن بنودها الربناجمية لألغذية 
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املكتــب  الربنــامج الــوطين للعمــل الالئــق الــذي وقعــه رئــيس اجلمهوريــة ومــدير ويــشري  - ١٩
ضـرورة  إىل  إشارة صرحية   ،  ٢٠٠٩فرباير  /شباط ٢٣  يف نظمة العمل الدولية  اإلقليمي الفرعي مل  

  .العمل القسريعلى لقضاء واساسية لعمل األاحقوق   وتنفيذتعزيز
اسـتعباد   بـشأن منظمـة العمـل الدوليـة    الصادرة عـن   ٤٥ورقة العمل رقم  وقد شكلت     - ٢٠

 برنـامج العمـل اخلـاص ملكافحـة         ا أعـده  يتالو  يف باراغواي،  شاكومنطقة ت  والتهميش يف    املدين
ل  بــشأن العمــتمــعتوافقيــة بــني اجلهــات الفاعلــة يف اجملرؤيــة تكــوين  لأساســاالعمــل القــسري، 

  . الشعوب األصليةالقسري و
ــار٢٧ ويف  - ٢١ ــصادر عــن وزارة ٢٣٠القــرار رقــم   أنــشئت مبوجــب ، ٢٠٠٩مــايو / أي   ال

 ، اليت تـضم    ومنع العمل القسري   اللجنة املعنية باحلقوق األساسية يف جمال العمل       العدل والعمل 
ممثلــي ، فــضال عــن  العليــال العــد حمكمــةة، وعــن التنفيذيــالــسلطةممــثلني عــن وزارات وأمانــات 

  .، ومعهد باراغواي لشؤون الشعوب األصلية، ومؤسسات أخرىأرباب العمل والعمال
ــع األوليف و  - ٢٢ ــام  الرب ــن ع ــالث  ٢٠٠٩ م ــدت ث ــل    ، ُعق ــشأن العم ــية ب ــات دراس  حلق

 وُنظمـت احللقـة الدراسـية األوىل يف         .١٦٩القسري وتنفيذ اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم           
ة، فقـد   الثالثـ أما احللقة الدراسية    ،  مقر اللجنة السالفة الذكر   يف  ، والثانية    الوطين كونغرسال مقر

ــرة   ــدت وألول م ــاريخ عق ــديف ت ــة تــ ، يف البل ــاراغوايف شاكو منطق ــشاركة الــسلطات  يب ، مب
  عــنممــثلنيو، وقــادة الــشعوب األصــلية منظمــة العمــل الدوليــة، مــن وخــرباءالوزاريــة واحملليــة، 

  . اجملتمع املدينعن ام واخلاص و العنيالقطاع
خطـة  بوضـع    ٢٣٠/٠٩اللجنة املنشأة مبوجب قرار وزارة العدل والعمل رقم         وقامت    - ٢٣

اسـتكمال التحقيـق   جيـري حاليـا    هذه،عمل الكجزء من خطة و. القسريعمل ملكافحة العمل   
  . أوضاع عمل النساء املنحدرات من الشعوب األصيلة يف باراغواييف 
 منظمــة العمــل يتاتفــاقيبــشأن شــاملة  دعائيــة  خطــةإعــداد جيــري ه،لوقــت نفــسيف او  - ٢٤

الـشعوب  املتعلقـة ب  ١٦٩واالتفاقيـة رقـم   ) ١٠٥ و  ٢٩ الرقمـان  (القسريالدولية بشأن العمل    
ــةاألصــلية  ــستقلة والقبلي ــدان امل ــردد      يف البل ــة الت ــة عالي ، حيــث ســيجري بثهــا عــرب حمطــة إذاعي

  .شاكومنطقة ت يف  يوجد مقرها)Pa’i Puku ورادي(
منــوذج : العمــل القــسري مكافحــة ’’وُعممــت علــى نطــاق واســع الوثيقــة املعنونــة        - ٢٥

القـسري   منظمـة العمـل الدوليـة بـشأن العمـل            أصدرهتاالوثيقة األخرية اليت    وكذلك  ،  “الربازيل
  الثــامن والتــسعني مــؤمتر العمــل الــدويل مبناســبة انعقــاد ، وذلــك‘‘مثــن اإلكــراه’’حتــت عنــوان 

  .٢٠٠٩ عامل
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دورة باالشــتراك مــع منظمــة العمــل الدوليــة ، ُنظمــت ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول٢١ ويف  - ٢٦
 ، موجهـة بـصورة خاصـة      ومنع العمـل القـسري    تدريبية بشأن احلقوق األساسية يف جمال العمل        

ــرة مــن  ويف .  يف القطــاع الريفــي ثلــي أربــاب العمــل ممإىل  ــشرين األول ٧ إىل ٥الفت ــوبر /ت أكت
مفتــشي العمــل دليــل لــى عخاصــة بــصورة  ركــزت لمفتــشني دورة دراســية ل، ُنظمــت٢٠٠٩
العمل القسري واالجتار باألشخاص، الذي نشره برنامج العمـل اخلـاص ملكافحـة العمـل         بشأن  

حلقـة دراسـية للقـضاة وقـضاة     نُُظمـت    إضـافة إىل ذلـك،    .نظمة العمل الدوليـة   مل التابعالقسري  
 وسوق العمـل،    الشعوب األصلية ، وحلقة دراسية عن نساء      التحقيق واملدعني العامني واحملامني   

  إيـراال فرنانـديز، يـومي    يف بلدة تنيـنيت يباراغوايف شاكو منطقة تعقد اجتماع ثان يف   توجت ب 
  .٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٩  و٨

ثالث لغـات  بـ  الطباعـة     حاليـا قيـد    ١٦٩ويوجد نص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          - ٢٧
. االتفاقيــةاســتكمال دليــل لقــراءة نــص  ، وجيــري )اإلســبانيةاللغــة  ووب األصــليةلغــتني للــشع(

،  يف جمـال العمـل     األساسـية  قـوق احلبـادئ و  امل تقنية بشأن    دورات أيضا تنظيم    وتضمن الربنامج 
  . ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢٤ من ابتداء وذلك
، مــن عمــلوزارة العـدل وال ، اضــطلعت ٢٠٠٩مــايو /فربايــر وأيـار / شــباط شـهري يفو  - ٢٨

  منطقـة  مـن عمليـات التفتـيش الوقـائي يف        بعمليـتني   ،  والرصـد التـابع هلـا     خالل مكتب التفتـيش     
  .املناطق الريفيةالعمل الالئق يف بشأن شاكو ت

 ، مـن خـالل الـدائرة الوطنيـة للتطـوير          وزارة العـدل والعمـل    قامت  عالوة على ذلك،    و  - ٢٩
.  املناطق النائية يف منطقة تشاكو يف بـاراغواي        ، بتوسيع نطاق برناجمها التدرييب ليصل إىل      املهين

) نانـديفا األصـلية مبقاطعـة بـوكريون       غـواراين    أبنـاء مجاعـة   من  ( الربنامج   يف وحصل املشاركون 
ســعيا  ،ديــزلحمركــات مــضخات املرافــق املائيــة الــصحية وصــيانة يف  التــدريب اتعلــى شــهاد

  .م بأنفسهمأفضل وتدبري أموره عمل فرص ملساعدهتم على الوصول إىل
لتنفيــذ مــشروع بــاراغواي لوزارة العــدل والعمــل اتفاقــا مــع الرابطــة الريفيــة  ووقعــت   - ٣٠

مــشترك يهــدف إىل تــسوية أوضــاع العمــال يف مؤســسات تربيــة املاشــية األعــضاء يف الرابطــة،   
توعيــة تــشمل  محلــة جيــري تنظــيمكمــا . لقــوانني العمــل والــضمان االجتمــاعي وذلــك امتثــاال 
  .وغري أطراف يف الرابطةجهات أطراف 

 برنـامج األمـم املتحـدة    نظمـت يف مقـر  يف جهد مشترك مع وكاالت األمم املتحـدة،       و  - ٣١
املتعلقـة   املؤسـسية لتنفيـذ الـسياسات العامـة          الترتيبات تعزيز   عن موضوع  تدريبيةاإلمنائي دورة   

املــساعدة تعزيــز جمــاالت منظمــة العمــل الدوليــة هبــدف   وذلــك مبــشاركةالــشعوب األصــلية، ب
  . هبا املتعلقة والسياسات العامة  املقدمة للشعوب األصليةالتقنية
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  شعوب األصليةفيما يتعلق بالصكوك التشريعات الوطنية إلدارة العدالة اجلنائية   -جيم   
 يف جمــال إقامــة العــدل، علــى ة األصــليللــشعوب خاصــة بــاراغواي معاملــة قــانون ُيفــرد  - ٣٢

  . وفقا للدستورستور وقانون اإلجراءات اجلنائية  يف الداملنصوص عليهالنحو 
 إىل مكتــب املــدعي العــام بواجبــات وصــالحيات خاصــة فيمــا يتعلــق   الدســتوروعهــد  - ٣٣
، يــتعني علــى املكتــب املــذكور أن يقــيم ٢٦٨ مــن املــادة ٢ووفقــا للفقــرة . الــشعوب األصــليةب

املـصاحل  غـري ذلـك مـن       البيئـة، و   العـام، و   اإلرث االجتمـاعي  ن  الدعاوى اجلنائية العامة دفاعـا عـ      
  . حقوق الشعوب األصليةالعامة، فضال عن

ــن ويف   - ٣٤ ــزء األول مـ ــات    اجلـ ــوق والواجبـ ــية واحلقـ ــادئ األساسـ ــق باملبـ ــتور املتعلـ  الدسـ
 يف أيـضا   احلـق ” من الفـصل اخلـامس علـى أن للـشعوب األصـلية              ٦٣والضمانات، تنص املادة    

ــة واالق ا  نظمهــتطبيــق ــسياسية واالجتماعي ــة ال ــة والديني ــصادية والثقافي ــةت ــار مراعــاة  ،  حبري وخي
 احلقـوق    تلـك األعـراف     تنتـهك  أالشريطة  أعرافهم التقليدية يف تنظيم شؤون جمتمعاهتم احمللية،        

يؤخـذ   ات القضائية،  االختصاص حالة تضارب يف  و. يف هذا الدستور  عليها  األساسية املنصوص   
  .“ة بعني االعتبار األصليللشعوبالقانون العريف 

 ١٦٩تفاقيـة رقـم     لال) ٢٣٤/٩٣القـانون رقـم     (القانون    صفة  الوطين ومنح الكونغرس   - ٣٥
نظمــة م مــؤمتر خــاللمــدت الــشعوب األصــلية والقبليــة يف البلــدان املــستقلة، الــيت اعتُ ب املتعلقــة

  .  يف جنيف١٩٨٩يونيه /حزيران ٧يف  السادس والسبعني، املعقود العمل الدولية
ــة  - ٣٦ يــوىل ’’: لــى مــا يلــي  ع ٨ املــادة  مــن٢  و١ الفقــرتني  يفاملــذكورة وتــنص االتفاقي

االعتبار الواجب لعادات الـشعوب املعنيـة أو لقـوانني العـرف اخلاصـة هبـا عنـد تطبيـق القـوانني                      
تتمتع هـذه الـشعوب حبـق االحتفـاظ بعاداهتـا ومؤسـساهتا اخلاصـة،               و. ‘‘واللوائح الوطنية عليها  

والــنظم مــع احلقــوق األساســية الــيت حيــددها النظــام القــانوين  عنــدما ال تتعــارض هــذه العــادات 
  .‘‘الوطين، أو مع حقوق اإلنسان املعترف هبا دوليا

حتتـرم الطرائـق الـيت      ’’: من االتفاقية نفـسها علـى مـا يلـي          ٩املادة   من   ١وتنص الفقرة     - ٣٧
، بالقــدر الــذي اعتــادت الــشعوب املعنيــة ممارســتها يف معاجلــة املخالفــات الــيت يرتكبــها أفرادهــا

  .‘‘يتفق مع النظام القانوين الوطين ومع حقوق اإلنسان املعترف هبا دوليا
توضــع اخلــصائص االقتــصادية ’’:علــى مــا يلــي ١٠املــادة  مــن ٢ و ١الفقرتــان وتـنص    - ٣٨

واالجتماعيــة والثقافيــة هلــذه الــشعوب يف االعتبــار عنــد توقيــع العقوبــات املنــصوص عليهــا يف    
  .‘‘وتفضل أشكال أخرى من العقاب على احلبس يف السجون. ى أفرادهاالقانون العام عل
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يف البـاب   ) ٣٤٤٠/٠٨القانون رقم   (قانون اإلجراءات اجلنائية    إضافة إىل ذلك، ينص       - ٣٩
وفيمـا يلـي بعـض    .  إجراء املالحقة القـضائية للجـرائم املتعلقـة بالـشعوب األصـلية       علىالسادس  

  : أحكامه األساسية
 متخـصص يف    فـين مستـشار   ضور  حبـ التمهيديـة    املرحلـة    ابة العامة التحقيـق يف    جتري الني   - ٤٠

  ).١، الفقرة ٤٣٣املادة  (الشعوب األصليةقضايا 
 فـين  تقريـر    بإعـداد ، جيـوز للقاضـي أن يـأمر         ويف حالة صـدور أمـر بـاحلبس االحتيـاطي           - ٤١
عنـد  يقـدم،    و  الثقافيـة،  هخصائـص للمتهم داخل السجن، يتـضمن بيـان         الظروف املعيشية    بشأن

يـتعني علـى     و .)٢ الفقـرة ،  ٤٣٣ املـادة (االغتـراب الثقـايف     إىل تاليف   االقتضاء، توصيات هتدف    
  .)٣، الفقرة ٤٣٣املادة (إىل رأي خبري أن يستمع  البت يف أي مسألة جوهريةالقاضي قبل 

 دعــوة إىل كــل مــن املتــهم والــضحية، ومعهمــا   القاضــييوجــه، الوســيطةيف املرحلــة و  - ٤٢
اد مــن اجملتمــع احمللــي مــن اختيارمهــا، حلــضور جلــسة مبكتــب املــدعي العــام هبــدف حماولــة    أفــر

ذ أي تـدابري مـأذون هبـا مبوجـب     التوصل إىل اتفاق بـشأن نـوع مـن اجلـرب ميكـن أن يـشمل اختـا             
 من أجـل إهنـاء      اجلماعة اإلثنية املعنية   ثقافة   القانون، أو غري ذلك من اإلجراءات املقبولة يف        هذا

احلقوق األساسـية الـيت يكفلـها الدسـتور والقـانون الـدويل             بـ  عـدم املـساس   ات، شـريطة    اإلجراء
  .)١، الفقرة ٤٣٤املادة  (النافذ

  
  ٦الرد على السؤال   -خامسا  

   إعادة اهليكلة-معهد باراغواي لشؤون الشعوب األصلية   -ألف   
ساسـي جملتمعـات    املتعلـق بالنظـام األ  ١٩٨١ لعـام  ٩٠٤ من القانون   ٢٨مبوجب املادة     - ٤٣

وتـنص املـادة املـذكورة      . الشعوب األصلية، أُنشئ معهـد بـاراغواي لـشؤون الـشعوب األصـلية            
  : على ما يلي

نشأ لغـرض تنفيـذ هـذا القـانون وحـدة تتمتـع باالسـتقاللية وُتـسمى معهـد                   ُت”    
باراغواي لشؤون الشعوب األصلية، وتكون هلا شخصية قانونيـة وأصـول خاصـة هبـا،              

  . “ام هذا القانون ولوائحهوتنظمها أحك
  :  على املهام اليت كلّف هبا املعهد، ومنها ما يلي٣٢وتنص املادة   - ٤٤

  وضع السياسات والربامج وتطبيقها؛  )أ(  
تنسيق األنشطة ذات الصلة بالشعوب األصـلية الـيت يقـوم هبـا القطاعـان العـام                   )ب(  

  .واخلاص، ورصدها، وتقييمها
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 من الواضح أن معهد بـاراغواي لـشؤون الـشعوب األصـلية لـه               ويف هذا السياق، يبدو     - ٤٥
ولذلك تتسم واليته بأمهيـة     . الريادة يف باراغواي يف جمال السياسات املتعلقة بالشعوب األصلية        

  .قصوى، وتستلزم التكيف مع األوضاع الراهنة يف إطار جهود إصالح الدولة
 عمليـة إعـادة تنظـيم       ٢٠٠٩غسطس  أ/وللوفاء هبذا الواجب، بدأ املعهد منذ شهر آب         - ٤٦

ضخمة هبدف إعطـاء األولويـة ملوضـوع الـشعوب األصـلية يف اهليكـل احلكـومي، وذلـك وفقـا                 
  . الحتياجات الشعوب األصلية

ويتمثــل الــدور األساســي ملعهــد بــاراغواي لــشؤون الــشعوب األصــلية يف كفالــة تــوفري   - ٤٧
: اعتمــد املعهــد حمــاور رئيــسية هــيوبنــاء علــى ذلــك، . األراضــي جملتمعــات الــشعوب األصــلية

ــة  ويف هــذا اإلطــار، يوجــه املعهــد تركيــزه إىل أنــشطة مكثفــة    . األراضــي، واملــشاركة، والتنمي
ويف إطار هـذه األنـشطة،   . للتخطيط االستراتيجي ُتنفذ بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   

ويف هذا الـسياق،    . ة املعهد  وهو أن يتوىل ممثلون للشعوب األصلية إدار       ٢٠١٣أُقر هدف لعام    
جيري بعناية شديدة تناول موضوع مشاركة الشعوب األصلية، وذلك نظـرا الرتكـاب أخطـاء               

وموضـوع املـشاركة مـن      . يف املاضي تركت جروحـا غـائرة يف نفـوس أبنـاء الـشعوب األصـلية               
  . األصليةالنقاط احلساسة بالنظر إىل ضرورة السعي إىل حتقيق توافق اآلراء بني مجيع الشعوب 

  indipresidencia@gmail.com: مكتب الرئاسة
   esther@par.net.py: مستشارة حقوق اإلنسان

  
  املديرية العامة لتثقيف الشعوب األصلية بوزارة التعليم والثقافة   -باء   
وحــدة رعايــة األطفــال واملــراهقني مــن أبنــاء الــشعوب األصــلية التابعــة لألمانــة      -يم ج  

  الوطنية املعنية بالطفولة واملراهقة
   snna.indigena@gmail.com: الربيد اإللكتروين

  
  مديرية حقوق اإلثنيات مبكتب املدعي العام  -دال   

، أُنشئت الوحدة املعنية حبقوق اإلثنيات بغرض التنفيذ الفعـال للمعـايري           ١٩٩٣ عام   يف  - ٤٨
وُعـني يف الوحـدة موظـف    . السارية يف جمال حقـوق اإلثنيـات ومحايتـها يف سـياق إقامـة العـدل         

 أُنــشئت ١٩٩٨وجــرى تعزيــز هــذه الوحــدة مؤســسيا، ويف عــام . واحــد فقــط كلــف بإدارهتــا
الـيت عرفـت الحقـا      (املديريـة املعنيـة بـشؤون الـشعوب األصـلية            ١٨٥/٩٨مبوجب القرار رقـم     

، فقـدت املديريـة مركزهـا هـذا         ٢٠٠٢ويف أوائـل عـام      ). باسم الوحدة املعنية حبقوق اإلثنيـات     

mailto:indipresidencia@gmail.com�
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mailto:snna.indigena@gmail.com�
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ــة       مبقتــضى قــرار صــادر عــن مكتــب املــدعي العــام ممــا أســفر عــن عواقــب يف اجملــاالت اإلداري
  .والتشغيلية واهليكلية

ــه يو/ويف شــهر متــوز  - ٤٩ ــدة   ٢٠٠٩لي ، جــرى مــرة أخــرى، يف إطــار إدارة مؤســسية جدي
ومبوجب قـرار مـن مكتـب املـدعي العـام، إنـشاء مديريـة حقـوق اإلثنيـات الـيت تـرد يف اهليكـل                 

وللمديريـة  . التنظيمي ملكتب املدعي العام مع مديريات أخرى كجزء من مكتب الدعم الـتقين             
عي العـام لغـرض التطبيـق الفعـال لكـل           هدف عام هـو التعـاون الـتقين مـع مـوظفي مكتـب املـد               

يتعلق بشؤون الشعوب األصلية من أحكـام خاصـة سـارية، سـواء كانـت ذات طـابع وطـين              ما
وبفضل وجود هذه املديرية أمكن التوصـل إىل تـسوية مرضـية للعديـد مـن الرتاعـات                  . أو دويل 

ألصــلية، ممــا جنــب بــني اجملموعــات اإلثنيــة ويف داخلــها باالســتعانة بالقــانون العــريف للــشعوب ا
  .السجناء خماطر التهميش الثقايف

. وتتكون املديرية من إدارتني إحدامها مكلفة باملنطقة الشرقية والثانيـة باملنطقـة الغربيـة               - ٥٠
والقصد من هذا التقسيم هو حتقيق المركزية املهـام، وحتـسني بنيـة املديريـة بإضـفاء املزيـد مـن                     

ــادة قـــدر     ــذي عليهـــا وزيـ ــيم التنفيـ ــل التنظـ ــى العمـ ــوظفني اإلداريـــني   . هتا علـ وإضـــافة إىل املـ
يعجلون بإمتام اإلجراءات، يوجد أيضا دليل معتمـد للمهـام ودليـل تـوجيهي صـادر عـن                   الذين

مكتب املدعي العام ينظم تلقي البالغات وأداء مـوظفي مكتـب املـدعي العـام، وذلـك لـضمان                
لــشعوب األصــلية يف حــادث ُيزمــع متكــني املديريــة مــن التــدخل الفــوري يف حالــة تــورط أبنــاء ا

  .التحقيق فيه
ــارا مــن شــهر أيلــول   - ٥١ ــة مقــر خــاص هبــا لتــسيري   ٢٠٠٩ســبتمرب /واعتب ، أصــبح للمديري

وجرى حتـسني مـبىن املقـر املـذكور إىل حـد كـبري حيـث ُزود مبزيـد مـن قطـع األثـاث                         . أعماهلا
 املـوظفني الـسابقني،   وشرعت املديرية أيضا يف إعـادة تـصنيف وظـائف        . واملعدات التكنولوجية 

  . وتعيني واستقدام موظفني جدد، معززة بذلك املوارد البشرية املتوافرة لتأدية مهام املديرية
ويف ســياق هــذا اهليكــل املؤســسي، ُينــشد حتــسني املرتبــة اإلداريــة الــيت حتتلــها املديريــة     - ٥٢
ول دون مــشاركتها  التنظــيم املؤســسي، حيــث أن اإلدارات املعنيــة بــالتحقيق ال تــزال حتــ       يف

 ومـن املالحـظ أيـضا علـى     ؛الكاملة يف حالة وقوع حوادث يشارك فيها أبناء الشعوب األصلية      
الــصعيد املؤســسي أن املديريــة ال تــزال غــري معروفــة، أو ُيخلــط بــني مهامهــا ومهــام وحــدات    

  . أخرى تابعة للدولة
لقوانني اخلاصـة الـيت   وباملثل، ال يوجـد وعـي كـاف يف أوسـاط املـوظفني القـضائيني بـا                - ٥٣

ُوضـــعت ملـــساعدهتم يف املـــسائل اجلنائيـــة، إضـــافة إىل عـــدم تنبـــههم إىل أمهيـــة املوضـــوع وإىل 
  . العواقب اليت تتحملها الدولة يف حالة عدم االمتثال هلذه القوانني أو انتهاكها



E/C.19/2010/12/Add.2
 

14 10-23201 
 

 ٢٠١٠وللتخفيف من حدة هذه احلاالت، أُدرجت يف اخلطة التـشغيلية الـسنوية لعـام                 - ٥٤
  : بعض األنشطة احملددة الواردة فيما يلي

إعــداد برنــامج تــدريب ملــوظفني عمــوميني ومــوظفي مكتــب املــدعي العــام واهليئــة            •  
القــضائية وأفــراد الــشرطة الوطنيــة يهــدف إىل تعزيــز القــدرات املؤســسية فيمــا يتعلــق     

  باملسائل ذات الصلة بالشعوب األصلية
  غي اتباعها منذ بدء التحقيقاتوضع معايري حتدد اإلجراءات اليت ينب  •  
  وضع معايري للتنسيق بني القانون الوضعي والقانون العريف  •  
إنشاء حتالفات استراتيجية مع وزارة العدل، ومديريـة حقـوق اإلنـسان التابعـة حملكمـة                  •  

العــدل العليــا، ومــع الــشرطة الوطنيــة وذلــك لتيــسري جلــوء أبنــاء الــشعوب األصــلية إىل  
   األنثروبولوجية-ق وخصوصياهتم االجتماعية العدالة مبا يتف

ــاحلقوق األساســية للــشعوب األصــلية ومبهــ      •   ــة للتعريــف ب ــة إعــداد مــواد دعائي ام مديري
  حقوق اإلثنيات

  
القضايا ذات الصلة بالـشعوب األصـلية الـيت نظـر فيهـا مكتـب املـدعي العـام يف                      -هاء   

  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨عامي 
منطقـة  (املقاطعـات التاليـة الواقعـة يف املنطقـة الغربيـة      توجد مكاتـب للمـدعي العـام يف        - ٥٥

ــاراغواي ــا    ): تــشاكو يف ب ــا مبقاطعــة بــوكريون، ومــدينتا بوســو كولــورادو وفيي مدينــة فيالدلفي
  .هاييس مبقاطعة بريسيدنيت هاييس

  :  ما يلي٢٠٠٩  و٢٠٠٨ومن ضمن القضايا اليت ُنظر فيها يف عامي   - ٥٦
  ):بريسيدنيت هاييس(ولورادو مكتب املدعي العام يف بوسو ك

ما إمجاليه ستة حوادث ذات صـلة بالـشعوب األصـلية، يـرد ذكرهـا فيمـا يلـي مـصنفة                 •  
 : حسب نوع اجلرمية

  )حادثا مرور(حالتا قتل خطأ   -  
  حالة اشتباه يف انتحار   -  
  )وقعتا يف جمتمعات الشعوب األصلية(حالتا إكراه جنسي   -  
  حالة سرقة ماشية   -  
  ):بريسيدنيت هاييس(دعي العام يف فييا هاييس مكتب امل
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ما إمجاليه تسعة حوادث ذات صلة بالشعوب األصلية، يـرد ذكرهـا فيمـا يلـي مـصنفة                    •  
 : حسب نوع اجلرمية

  لة سرقة بظروف مشددةحا  -    
  حالة قتل خطأ  -    
  حالة شروع يف قتل  -    
  حالتا اقتحام عقار  -    
  حالة سرقة ماشية  -    
  بت فيها بعدحالة مل ي  -    
  حالة هتديد وإحداث ضرر  -    
   حالة إحداث إصابة  -    

   mirrazabal@ministeriopublico.gov.py: الربيد اإللكتروين
  )٥٩٥ ٢١ (٤٥٠ ٥٥٣: اهلاتف

  
  ٧الرد على السؤال   -سادسا  

 االجتماعيــة لرئاســة اجلمهوريــة ومنظومــة األمــم املتحــدة مببــادرة مــن مكتــب الــشؤون  - ٥٧
بـــاراغواي، وبـــدعم مـــن منظمـــات للـــشعوب األصـــلية مثـــل املنظمـــة املعنيـــة حبـــق تقريـــر     يف

للــشعوب األصــلية، واحتــاد رابطــات جمتمعــات شــعب الغــواراين األصــلي، ومنظمــة          املــصري
ــة خلدمــة الــشعوب  الــشعوب األصــلية يف تــشاكو، إضــافة إىل شــبكة الكيانــات اخلاصــة ا    لعامل

ــام    ــاراغواي، ُعقــدت يف ع ــز     ٢٠٠٩األصــلية يف ب ــة تعزي ــات الدراســية بغي ــن احللق ــسلة م  سل
وكـان اهلـدف العـام      . القدرات املؤسـسية لتنفيـذ الـسياسات العامـة املتعلقـة بالـشعوب األصـلية              

 أوجـه عـدم     منها تقوية وتطوير القدرات املؤسسية للدولة واجملتمع املدين مبا يتـيح القـضاء علـى              
املساواة واالسـتبعاد االجتمـاعي الـيت تعـاين منـها الـشعوب األصـلية وذلـك بنـاء علـى القـوانني                       

  . الوطنية والدولية
  :أهداف هذه الدوراتيلي وترد فيما   - ٥٨

إنشاء آلية تتيح للكيانات العامة تقدمي املساعدة للـشعوب األصـلية، مـع إيـالء               )أ(  
  ؛١٦٩ظمة العمل الدولية رقم مناتفاقية عناية خاصة ألحكام 

mailto:mirrazabal@ministeriopublico.gov.py�
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ــة وحقــــوق اإلنــــسان والــــشعوب      )ب(   ــة عــــن الدميقراطيــ ــارف الفنيــ ــوفري املعــ تــ
لألعـــضاء يف شـــىت اجملموعـــات احلكوميـــة واالجتماعيـــة، مـــن ذوي الـــصلة بـــشؤون   األصـــلية

  ؛الشعوب األصلية
تعزيــز رأس املــال االجتمــاعي والقــيم الدميقراطيــة مــن منظــور تعــدد الثقافــات    )ج(  

 مــن ذوي الــصلة بــشؤون   ،االجتماعيــةاجملموعــات احلكوميــة و ا بــني األعــضاء يف شــىت   فيمــ
  .الشعوب األصلية

ومشل هذا التـدريب مراحـل عـدة مـن التحـضري للقـاءات إىل تنفيـذ النمـوذج النـهائي،             - ٥٩
. وشهد مشاركة واسعة من جانب أجهزة الدولة وشخـصيات بـارزة مـن ممثلـي اجملتمـع املـدين                  

 احملفــل أيــضا فرصــا للمــشاركني فيــه لعقــد حتالفــات وتعميــق فهمهــم حلقــوق    وقــد أتــاح هــذا 
  .الشعوب األصلية ووضع االستراتيجيات الرامية إىل إعماهلا

  
  خطة التدريب  -ألف   

وضــعت حمكمــة العــدل العليــا، مــن خــالل مديريــة حقــوق اإلنــسان، خطــة لتــدريب       - ٦٠
تيجي مـع املنظمـة غـري احلكوميـة املـسماة           ومت ذلك يف إطـار حتـالف اسـترا        . املوظفني القضائيني 

املنظمة املعنية حبق تقرير املصري للشعوب األصلية، وُتنفذ هذه اخلطة تدرجييا يف خمتلـف الـدوائر       
  . القضائية حسب توافر املوارد ووفقا للجدول الزمين للمنظمة املذكورة

لقــضائيون، مثــل وقــد ُصــممت اخلطــة ليــستفيد منــها علــى ســبيل األولويــة املوظفــون ا   - ٦١
العاملني يف حماكم االسـتئناف، وقـضاة الـدوائر االبتدائيـة، والعـاملني بقلـم احملكمـة، الطـابعني،                   

عــي للحــضور أيــضا قــادة  وُد. دعــاءوقــضاة الــصلح، وحمــاميي املــساعدة القــضائية، وممثلــي اال  
كتهم يف منظمات الشعوب األصلية يف املنطقة الذين أكدوا خالل الدورات املعقـودة أن مـشار         

  . حمفل كان بعيدا تقليديا عن الواقع الذي يعيشونه تعد حدثا تارخييا
وتــشمل اخلطــة املكونــات املتعلقــة باملبــادئ املفاهيميــة ذات الــصلة بالــشعوب األصــلية    - ٦٢

ويتمثل اهلدف الرئيسي يف إدمـاج منظـور حقـوق          . وحقوق اإلنسان والتشريع الوطين والدويل    
مة العدل يف أوساط الشعوب األصـلية، وذلـك علـى الـصعيدين املـدين               اإلنسان يف إجراءات إقا   

ــايف       ــالتنوع الثق ــراف ب ــشجيع االعت ــع ت ــسواء، م ــى ال ــائي عل ــضمون    . واجلن ــق مب ــا يتعل ــا فيم أم
التدريب، فإنه يتناول اهلويات الثقافيـة وحقـوق اإلنـسان، والتـشريع الـوطين املتعلـق بالـشعوب                  

  .لقانون الدويل، والدولة وحقوق الشعوب األصليةاألصلية، وحقوق الشعوب األصلية يف ا
ويتألف فريق املـدربني املتخصـصني يف هـذا الـشأن مـن شخـصيات مـن اجملتمـع املـدين                       - ٦٣

ــال   ــذا اجملـ ــة يف هـ ــربة طويلـ ــرباء     . ذات خـ ــضاة وخـ ــم قـ ــق ضـ ــر أن الفريـ ــت للنظـ ــن الالفـ ومـ
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ــديهم ــارفهم وخــرباهتم     ل ــة لإلســهام مبع ــؤهالت الالزم ــق  (امل ــى   األولانظــر املرف لالطــالع عل
  ).املنهجية والربنامج

  :النتائج احملققة  
 من املوظفني القضائيني، وامليسرين القضائيني، وقـادة الـشعوب األصـلية            ٢٠٤تدريب    •  

أمامبــاي، (وغريهــم مــن األطــراف الفاعلــة يف اجملتمــع وذلــك يف ثــالث دوائــر قــضائية  
 )وكونسيبسيون، وألتو بارانا

 تتسم باالبتكار طُبقت منذ بـدء تنفيـذ املـشروع، ومتثلـت أوال            وضع منهجية تشاركية    •  
 “حقوق الشعوب األصلية وحقـوق اإلنـسان يف بـاراغواي         ”يف إعداد املنشور املعنون     

ــشعوب األصــلية وخــرباء         ــصري لل ــر امل ــة حبــق تقري ــة املعني ــثلني للمنظم ــع مم ــاون م بالتع
وثانيـا،  . ة حقـوق اإلنـسان    مستقلني وبتنسيق مـن حمكمـة العـدل العليـا ممثلـة يف مديريـ              

ــى منظــور           ــو فعــال عل ــضوء علــى حن ــة بتــسليط ال ــات اللقــاءات الثالث مسحــت دينامي
الشعوب األصلية من خالل ممثليها الذين أُتيحت هلم يف بداية كل نشاط فرصة تقـدمي               

 عرض عن احلالة العامة جملتمعاهتم مع التشديد على ما يتصل بإقامة العدل

 وبنــاء توافــق اآلراء، ممــا أســفر عــن التوصــل إىل اتفاقــات بــشأن   تعزيــز حمافــل النقــاش   •  
  تطبيق اإلجراء اخلاص املنصوص عليه يف التشريع الوطين والدويل

اســتخدام اللغــة الغوارانيــة ســواء يف العــروض الــيت قــدمها امليــسرون أو يف مــداخالت      •  
 املشاركني مما أعطى األمهية الواجبة للغتنا األصلية

  ات فيما بني القضاة يف جمال تطبيق القوانني املتعلقة بالشعوب األصليةتبادل اخلرب  •  
  

  املنشورات  -باء   
ــون     - ٦٤ ــاب املعن ــشار إىل الكت ــشعوب األصــلية   ”ي ــوق ال ــسان حق ــوق اإلن ــذي “وحق ، ال

جهـة  مـن   و.  القضائيني تدريب املوظفني األساس لتنفيذ خطة    يشكل   برنامج التدريب و   يتضمن
 “ئيةقـضا لاالـسلطة   الشعوب األصلية و  ” بشأن   جلسة استماع علنية  وان  تقرير بعن شر  أخرى، نُ 

ــهمــع القــرص املــضغوط املرافــق   ــة للقواعــد حيتــوي علــى خالصــة وهــو،  ل ــضايا، و التنظيمي  ،ق
  .ذلك وغري

  
  التحالفات االستراتيجية  -جيم   

اء  حتالفات اسـتراتيجية، سـو     تتخذ مديرية حقوق اإلنسان على الدوام إجراءات إلقامة         - ٦٥
أعـاله  باإلضـافة إىل التحـالف املـذكور        و. منظمـات اجملتمـع املـدين     مـع   مع مؤسسات الدولة أو     



E/C.19/2010/12/Add.2
 

18 10-23201 
 

 ٢٠١٠ يف عـام  ة، مـن املقـرر أن تتخـذ    األصليللشعوب التنسيق من أجل تقرير املصري    هيئةمع  
اهليئــات العامــة وغــريه مــن معهــد بــاراغواي لــشؤون الــشعوب األصــلية  إجــراءات منــسقة مــع 

 أنـشطة    تـيريا فيفـا دعمهـا لتنفيـذ         منظمـة  ومن جهـة أخـرى، قـدمت      .  احلكومية املنظمات غري و
  . الشعوب األصليةوقالتوعية اخلاصة حبق

  
   مع اجملتمع املدينأنشطة التوعية والترويج والتبادل  -ال د  

، ٢٠٠٩يف عـام    : “الشعوب األصـلية  السلطة القضائية و  ” بشأن   جلسة استماع علنية    - ٦٦
 والـشعوب األصـلية يف إطـار اتفـاق          الـسلطة القـضائية    علنيـة بـشأن   ع  أول جلسة استما  عقدت  

مديريــة شــؤون حقــوق اإلنــسان التابعــة حملكمــة العــدل العليــا ومركــز الدراســات  التعــاون بــني 
أحــد كبــار القــضاة يف ومــشاركة اآلنفــة الــذكر بــدعم ســتماع االجلــسة وحظيــت . القــضائية
اجللـسة أيـضا   حـضر   و. لـشعوب األصـلية   اع  قدم ورقة حول موضـو    الذي  العليا،  العدل  حمكمة  

سـتماع  اجلـسة  اجللـسة، ُوّزع التقريـر املعنـون       يف هنايـة    و. اجملتمع املـدين  فنيون متخصصون من    
  .“السلطة القضائيةالشعوب األصلية و” بشأن علنية
 الـــشعوب األصـــليةقـــاليم  احملليـــة يف أاتلحكومـــ لثالـــث ال الالتـــيينيمريكـــاللقـــاء األ  - ٦٧
ــاري’’ ــديات وســلطات    ‘ ‘تيكوه ــاء البل ــشاركة احملــافظني ورؤس ــشعوب األصــلية مب جتــدر : ال

 يف علـى املـشاركة النـشطة    القـضائيني املـوظفني  شجع تـ مديرية حقوق اإلنـسان     اإلشارة إىل أنّ    
اللقــاء املــذكور وحتــدث فيــه كــل مــن  شــارك يف، ومــن هــذا املنطلــق. لقــاءات مــن هــذا النــوع

، خـبري الـسلطة      سـريفن  خورخيالسيد  ، و  يف غارانتيا  جلنائياالقاضي  نيت،  يالدكتور خوسيه فالي  
ــة مــن فنــيني خــرباء حــضر اللقــاء أيــضا  و.  لــشؤون الــشعوب األصــلية القــضائية حقــوق مديري
  . الستةناقشةاملنتديات بصفتهم ميّسرين ملاإلنسان 

 يـــوم ختـــصيص، مـــع ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ لعـــامي “أســـبوع حقـــوق اإلنـــسان”تنظـــيم   - ٦٨
ــشع ”ملوضــوع  ــوق ال ــانون األوليف  “وب األصــليةحق ــسمرب /ك ــسلطة  : ٢٠٠٩دي ــذت ال نف
 اإلنسان، مثـل املوسـيقى واملـسرح       مستخدمة آليات بديلة للتوعية حبقوق    هذا النشاط   القضائية  

املــوظفني القــضائيني مبــا ينطــوي عليــه إىل توعيــة ذلــك يهــدف و. وإصــدار الكتــب وغــري ذلــك
  . ومسؤوليةأمهية من حقوق اإلنسان لألفراددورهم يف ضمان 

  
  ٨السؤال الرد على   -ا سابع  

إىل ومنظومـة األمـم املتحـدة       معهد باراغواي لشؤون الشعوب األصلية      يسعى كل من      - ٦٩
 اختــاذ  بــه يف حتديــد كيفيــةىيهتــدنمــوذج الــذي  الأصــبحالــذي  األمــم املتحــدة إعــالن تعمــيم

  . مطالب الشعوب األصليةالكفيلة بإيصالجراءات اإل
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لـشعوب األصـلية   القاري املشترك ل أثناء اللقاءاإلعالن ة مطبوعة يف هذا   وقدمت نسخ   - ٧٠
الوثيقــة بأهنــا هــذه تتميــز و. ٢٠٠٩نــوفمرب /تــشرين الثــاينشــهر ي عقــد يف أسونــسيون يف ذالــ

وهــي . ةغوارانيــال باللغــةلكلمــات الرئيــسية ل، مــع مــسرد ةغوارانيــالســبانية واإل: جــاءت بلغــتني
  .ألمم املتحدةحتمل شعار ا

ن عن كيانات عامة وخاصة وجرى توزيع الوثيقة على نطـاق           ممثلويف العرض   شارك  و  - ٧١
  . االطالع عليها من املنظمات يف هذا البلدألكرب عدد ممكنحىت يتسىن واسع 
ــزم   - ٧٢ ــام     ويعت ــشعوب األصــلية يف ع ــشؤون ال ــاراغواي ل ــد ب دورات  تنظــيم ٢٠١٠معه

ليقومـوا بتعمـيم هـذا الـصك مـن صـكوك       تحـدة،  إعالن األمم امل  تدريب وتأهيل ملوظفيه بشأن     
  .حقوق اإلنسان وتطبيقه

مـع  مد اجلـسور    األمانة الوطنية للطفولة واملراهقة     ، باشرت   ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب   - ٧٣
ويف .  املنطقـتني الـشرقية والغربيـة      يف احملليـة    مجمتمعاهتالشعوب األصلية و  أسر   و أطفال ومراهقي 

الــشعوب مــن  األريــاف واملــدن ل ألطفــال ومراهقــياألوت اللقــاء ترأســأغــسطس، /آب ١٦
أقيمـت   مث ،القطـاع حـسب   حتليل للوضع الراهن لألطفال واملـراهقني  جرى فيه، الذي   األصلية

إىل رئـيس    مشتركةقدمت وثيقة   حيث  املاريشال لوبيس حىت القصر الرئاسي      شارع  مسرية يف   
االحتفـال بـاليوم األول للحكومـة       وانـضم إليـه وفـد األمانـة الوطنيـة للمـشاركة يف              . اجلمهورية

ُعقـد التجمـع   سـبتمرب،  /يف أيلـول و. رئيس مجهورية فرتويـال البوليفاريـة   ولقاء الرؤساء، حبضور    
ــة العاصــمة   ستوطنات الكــبري األول، آيت غواســو، مــع ســكان املــ   احلــضرية األصــليني يف منطق

 واألمهـات مـن خمتلـف     لوضع مع األطفال واملراهقني واآلبـاء       لتقييم  وأجري هناك   . أسونسيون
  .مع جمموعات من سكان الشوارعاملستوطنات و

 ألطفــال ومراهقــيوأنــشئ املكتــب املــشترك بــني املؤســسات لتقــدمي الرعايــة الــشاملة     - ٧٤
الذي شـارك فيـه خمتـصون يف شـؤون الـشعوب األصـلية            ،  الشعوب األصلية من  الشوارع  وأسر  

معهـد   و ، والثقافـة  وزارة التعلـيم  ألصلية التابعة ل  لتعليم الشعوب ا   العامةملديرية  تابعون لكل من ا   
 التابعـة لـوزارة     الفئـات الـضعيفة   باراغواي لـشؤون الـشعوب األصـلية، واملديريـة العامـة لرعايـة              

ــي          ــال ومراهق ــة ألطف ــشاملة املقدم ــة ال ــامج الرعاي ــة، وبرن ــة االجتماعي ــة والرعاي ــصحة العام ال
وأطلقـت هـذه اهليئـة      . طنيـة للطفولـة واملراهقـة     ألمانـة الو  الشوارع من الشعوب األصلية التابع ل     

عـيش  ت احلالـة الـيت   عملية تفكري وحتـرك بـدأت يف إطارهـا املؤسـسات املـشاركة يف استكـشاف             
  .فيها الشعوب األصلية يف املناطق احلضرية

ــشرين األول  - ٧٥ فريــق ، أنــشئ يف إطــار برنــامج الرعايــة الــشاملة     ٢٠٠٨أكتــوبر /ويف ت
ألصلية بتمويل من كيان ياسـرييتا الثنـائي القوميـة بالتعـاون مـع األمانـة            الشعوب ا  من   املدرسني
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  مـع   وبالتنسيق ،هذا الربنامج ويف إطار   . الوطنية للطفولة واملراهقة ومؤسسة ألدياس إس أو إس       
ــة ا ــيم الــشعوب األصــلية التابعــة لــ   العامــةملديري ــيملتعل ــة، ووزارة التعل ــاراغواي   والثقاف معهــد ب

 التابعة لوزارة الصحة العامـة      الفئات الضعيفة ، واملديرية العامة لرعاية     ليةالشعوب األص لشؤون  
 مـن   ٦ الـشوارع و     أطفـال ومراهقـي   مـن    ٧٢جمموعـة مـن     جتري متابعـة    ،  والرعاية االجتماعية 

ستغالل اجلنـسي   يتعرضون لال املخدرات و الشعوب األصلية، الذين يتعاطون     من  أسر الشوارع   
ــشكل أساســي وذلــك واالســتغالل يف العمــل،   ــومتر   يفب ــة الكيل ــوكي يف ١٢ منطق وينقــل . ل

األطفال واملراهقون واألسر من الشعوب األصلية الـذين يعـانون مـن مـشاكل تغذويـة وصـحية                  
املديريـة  مـع    يةاحلـضر املـستوطنات   يف  والرعايـة الطبيـة يف الـشوارع        وتنسَّق  ؛  إىل مراكز للرعاية  

جتــري مرافقــة جمموعــات مــن  كمــا . ات مربجمــة يف إطــار زيــارالفئــات الــضعيفةالعامــة لرعايــة 
ها، إىل جمتمعاهتـا احملليـة يف مقاطعـات         مبيا غواراين، بناء على طلب    أطفال ومراهقي وأسر شعب     

  .كاغوازو وغوايرا وسان بيدروكازابا و
 وآفــا غــواراين يف مبيــا غــواراينومــن خــالل االتــصال بأطفــال ومراهقــي وأســر شــعيب    - ٧٦

 األصـــلية احلـــضرية يف منطقـــة العاصـــمة ستوطناتاملـــ يفدمـــاج اإل عمليـــة الـــشارع، بوشـــرت
وقــد  ).أسونــسيون(مــع تركيــز التحــرك علــى مــستوطنة ســريو بــويت دي كــاتيورا أسونــسيون، 

. اآلنـف الـذكر   املدرسـني فريـق   وآفـا غـواراين إىل      مبيـا غـواراين   انضم اآلن مدرسان من شـعيب       
اجملتمـع  ومرجعيـات هـذا      تـه مـن قاد   علـى طلـب      وأجري التعداد األول هلـذا اجملتمـع احمللـي بنـاء          

أنواع خمتلفـة   يقومـون بـ  ٩٢ طفـال ومراهقـا مـن أصـل     ٨١ومن جانبهم، األمر الذي أظهـر أنّ     
  ).التسول و اليدويةاملصنوعاتوبيع  شعوذةال(من األنشطة يف الشارع 

يف بـــدأت عمليـــة االتـــصال باجملتمعـــات احملليـــة     ، ٢٠٠٩ ينـــاير/يف كـــانون الثـــاين و - ٧٧
عمل يشارك فيها األطفال واملراهقون، وعـرض       حلقات  من خالل تنظيم    التساع  بويت با  سريو

الفئـات  املديريـة العامـة لرعايـة    بالتنـسيق مـع   أفالم أسبوعية للمجتمعات احمللية، وتـوفري الرعايـة       
  .لوزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعيةواملراهقة التابعة لطفولة ا مديريةالضعيفة و

ويف إطـار برنـامج الرعايـة الـشاملة املقدمـة ألطفـال ومراهقـي الـشوارع مـن الــشعوب            - ٧٨
أجريـت دورة تدريبيـة   ،  بالتنسيق مـع مديريـة املـشاركة النـشطة ومديريـة االتـصاالت            األصلية و 

أطفــال الــشعوب األصــلية و ألطفــال ومراهقــي موجهــة اإلنتــاج الــسمعي البــصري عــنمكثفــة 
 “ جديـدة  سـبل بحث عن   ال: الشارع” بعنوان   نا قصري ان فيلم هلاأُنتج خال ،  الشوارعومراهقي  

واشـــترك هـــذا الفيلمـــان القـــصريان يف مبـــاراة ســـينما الـــشارع  . “أوري أفيـــي بـــاراغوايو”و 
يف ريـــو دي جـــانريو يف الربازيـــل، ومت اختيارهـــا مـــن بـــني أجريـــت الـــيت  أمريكـــا الالتينيـــة يف

  .أفالم ١٠ أفضل
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ــ/ شــباط الفتــرة مــنيفو  - ٧٩ ــة  ٢٠٠٩أبريــل /نيــسان إىل رفرباي ــامج الرعاي ، اختــذ فريــق برن
البلـد  مـن منـاطق      واملراهقني القادمني برفقة ذويهم      باألطفالالشاملة إجراءات عاجلة لالهتمام     

مــن أجــل احلكومــة الــشعوب األصــلية الــذي دعــت إىل عقــده   مــؤمتر للمــشاركة يف الداخليــة 
ــة الرئاســية   ــشؤون  انتخــاب اهليئ ــاراغواي ل ــيم  . لــشعوب األصــلية املعهــد ب وقامــت وزارة التعل

 يف  مجموعـات للتعـدادات   والثقافة بتوفري األغذية واحلفاضات لألطفال واملـراهقني، وأجريـت          
سـان  يف إيتـا إنرامـادا، ومدرسـة    ستيال ماريس   أماكن من بينها رميانسيتو فيال هايس، ومدرسة        

ة الــيت انــضم إليهــا بعــض   يف الوقــت نفــسه االتــصال باجملموعــ اســتمرو. يف أسونــسيونلــويس 
شـكوى إىل احملكمـة اجلنائيـة        تلـوكي، وقـدم    يف   ١٢األطفال واملراهقني من منطقة الكيلومتر      

الـذين كـانوا حيرضـون هـؤالء األطفـال واملـراهقني علـى تنـشق                 ضـد البـالغني       يف لـوكي   ٣رقم  
أنـواع  يـع    ويعرضـوهنم جلم   العمـل ا ويف   جنـسي يستغلوهنم  ومادة الكوال دي ساباتريو وتسويقها      

  .العامةاإلثنيات التابع للنيابة مكتب حقوق ورفعت الشكوى إىل  ،البديناإليذاء 
نـساء تيكـويف بـورا،    جلنة  بويت احمللي    يف جمتمع سريو  أنشئت  ،  ٢٠٠٩مارس  /يف آذار و  - ٨٠

املكونــة مــن أمهــات مــن الــشعوب األصــلية يعملــن يف الــشارع، قمــن بتقــدمي طلــب إىل وزيــرة 
 األمـن الغـذائي     ها مـن أجـل تـوفري      للحصول على دعم   وطنية للطفولة واملراهقة  ألمانة ال شؤون ا 
اتفـاق الحـق بـني      ومبوجـب   . ن ملشاق احلياة يف الـشارع     طفاهلأعدم تعريض   بلتزام  اال و نألسره
 الوطنيـة، أضـيف مكـّون خـاهويب مبـارايت إىل مـشروع الرعايـة                األمانـة النـساء هـذه وبـني       جلنة  

امــة مطــابخ مــشتركة بــشكل تــشاركي مــع األمهــات، وســتنفذ  الــشاملة وجــرى التخطــيط إلق
  .أبريل/العملية نفسها يف جمتمع سريو بويت احمللي اعتبارا من شهر نيسان

معهـد  يف مقـر    يطاليـا و  إا  سـ بال و ا أوروغـواي  سـ بال يف   الشعوب األصلية ومشلت رعاية     - ٨١
 مـن   ٢٨٠عـام لــ     األصلية يف شارع دون بوسكو، تقدمي وجبات ط       الشعوب  باراغواي لشؤون   

 لقـوات املـسلحة   تـابع ل  مكـان   ، وتوفري اإلقامـة هلـم يف        أكثر من شهر  األطفال واملراهقني خالل    
ذويهم واملـسؤولني عنـهم، وتقـدمي شـكوى يف وقـت الحـق أمـام                على  كتدبري حلمايتهم اقترح    

  .هم للخطرضيحمكمة الطفولة واملراهقة لتعرالنيابة العامة و
لرعايــة املنهجيــة الــيت قــدمها املدرســون واملدرســات التــابعون  ا أشــهر مــنمخــسةبعــد و  - ٨٢

، لألطفـال واملـراهقني الـستني ولألسـر      الـشعوب األصـلية    مـن    املراهقنيوألطفال  لوحدة رعاية ا  
يف ذلـك  سبب وكـان الـ  . هذه اجملموعةي، انفرط عقد لوك يف  ١٢ منطقة الكيلومتر    يفاخلمس  
املخـدرات  تعـاطي   و ربدألطفـال واملـراهقني للـ     اض  يلتعـر البالغني من أن يـشتكى علـيهم        خوف  

طفل امسه بيليسيين غاليانو البـالغ مـن        بسبب وفاة   و،  واالستغالل اجلنسي واالستغالل يف العمل    
اإلقامــة اآلنــف الــذكر يف مكــان يوليــه /متــوز ١٢العمــر ســنة وشــهرين، الــذي فــارق احليــاة يف 

يف أي وقــت مــن   يف لــوكي،٣م ومل تتخــذ احملكمــة اجلنائيــة رقــ . بــسبب مــشاكل يف التــنفس
  .أشهراألعمال اليت قدمت شكوى بشأهنا قبل  ، أّي إجراءات إزاءاألوقات
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، مت الــشعوب األصــليةإطــار االتــصال بــسكان الــشوارع والتقــرب مــن جمتمعــات  يف و  - ٨٣
االتصال مبجموعات سكانية مـن خمتلـف الـشعوب األصـلية ومـن شـىت املـستوطنات احلـضرية؛                  

ــا   جمموعــة ١٥ت املــسح ومجــع البيانــات واملعلومــات، أمكــن تبيــان وجــود    ومــن خــالل عملي
 أسـرة   ٥٠٠ومستوطنة وجمتمعـا مـن سـكان املنـاطق احلـضرية األصـليني، يبلـغ عـددهم حـواىل                    

  . شخص٣ ٥٠٠جمموعه  وما
مبيــا ويقطنــها شــعبا ســريو بــويت، : ، جــرى حتديــد املــستوطنات التاليــةسونــسيونويف أ  - ٨٤

ــواراين ــواراين غ ــا غ ــال ال كاتوليكــا،   وآف ــها ؛ ورام ــا غــواراين؛ وســريو غــي،   شــعب ويقطن آف
 وآفا غـواراين؛    مبيا غواراين ويقطنها شعبا   ،  ١وكاتيورا  ويقطنها شعبا توبا كوم وآفا غواراين؛       

ــا غــواراينويقطنــها شــعبا ، ٢وكــاتيورا  ــا غــواراين؛ وفينيــاس كــوي، ويقطنــها شــعب   مبي  وآف
 وآفـا غـواراين؛ وترمينـال    مبيـا غـواراين  ويقطنـها شـعبا     ،  ٥تشاماكوكو؛ وترمينال كاسا كـايي      

  . وآفا غواراينمبيا غواراين، ويقطنها شعبا ١ألكيلري 
شــعب :  املــستوطنات التاليــة األصــليون يفالــشعوب األصــليةويف لــوكي، اســتقر أبنــاء   - ٨٥

 تاروماندميي؛ وشعب تشاماكاكو يف مـارين كـاغي؛ وشـعوب نيفـاكلي وتوبـا              يف   مبيا غواراين 
؛ )آيب سـابقا  (يف سنترو نويفـا إسبرينـسا        مبيا غواراين  و  وآفا غواراين  كوم وإيشريت وتوماراهو  

  . يف تابيي هاينيومبيا غواراين وآتشيه وآفا غواراين يف لوريليت؛ وشعب تشاماكاكووشعوب 
 فرنانـدو دي ال مـورا  ؛ ويف لونـسو أماريانو روكي  ماكا احمللي يف   -ويقع جمتمع ماكا      - ٨٦
  .مبيا غواراينتابيي اليت تسكنها مجاعة من شعب مستوطنة تقع 
الـسبعة  شـهر   األخـالل     أسر يف مجيع هذه املستوطنات     ٢٠٥وأمكن تقدمي املساعدة لـ       - ٨٧

، ارتفع عدد هذه األسـر فوصـل     ٢٠٠٩ديسمرب  /األول كانونوحىت  . ٢٠٠٩من عام   األخرية  
  . أسرة٢٣٠إىل ما جمموعه 

دعم ، مت تقــدمي الـــ للثقافــة الوطنيـــة  وبالتنـــسيق مــع األمانــة   ،افــة تعزيــز الثق ويف إطــار    - ٨٨
فأنـشئت شـبكة حرفيـي الـشعوب األصـلية          ساعدة حلرفيني مـن هـذه املـستوطنات احلـضرية           املو

عـارض  خمتلـف امل  يف  وقد شـارك أعـضاء هـذه الـشبكة          . أصلية شىت شعوب  اليت تضم أفرادا من     
  .وكذلك يف عدة معارض وطنيةية الصغرية رفاحل
 مـن   املـراهقني وألطفـال   بالتعاون مـع وحـدة رعايـة ا        ،مديرية املشاركة النشطة  وقامت    - ٨٩

أقيمــت مــن تــضامن االجتمــاعي يعــىن بالألقــاليم  بوضــع برنــامج اجتمــاعي لالــشعوب األصــلية
واجملتمعــات  ملــستوطنات احلــضرية، ومــن بينــها ا روابــط مــع خمتلــف اجملتمعــات األصــلية خاللــه
  . الشرقية والغربية املنطقتنييفاحمللية 
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حرفيــا مــن الرجــال والنــساء مــن خــالل تــوفري    ١٨ويف ســريو بــويت، قــدم الــدعم إىل    - ٩٠
ه أتـاح ألربـاب     وهذا إسهام مهم جدا ألنـ     . منظمة الدول اإليبريية األمريكية   تربعت هبا   أدوات  

  .دخلهمالعائالت حتسني 
 “لـشعوب األصـلية   لكرامـة   اليـوم   ”جرى االحتفال بـ    ،  أكتوبر/األول تشرين   ١١  ويف  - ٩١

، أسونـسيون احلـضرية يف منطقـة العاصـمة        األصـلية   ستوطنات  املـ لـشعوب   يف إطار اللقاء األول     
ــذي   للطفولــة  واألمانــة الوطنيــة ستوطنات، مــن خمتلــف املــ  الــشعوب األصــلية أبنــاء  هنظمــال

رة وزا، ووأمانــة العمــل االجتمــاعي، الــشعوب األصــليةمعهــد بــاراغواي لــشؤون و، واملراهقــة
وأقيم أثناء اللقاء احتفال عّبـرت فيـه خمتلـف الثقافـات عـن نفـسها مـن خـالل                    . والثقافةالتعليم  

ورفـع  . صنوعات احلرفيـة وبيعهـا   املـ والطقوس الدينية واألطعمة احمللية وعـرض       الرقص واألغاين   
املنـاطق احلـضرية    اليت تقطن    ،الشعوب األصلية جمموعات  مستوى التوعية مبختلف    هذا احلدث   

  . أسونسيون الكربىيف
شـعيب آفـا    وتتعرض للضرر من رش املبيدات مجاعات إيتـاكريي وياكـا وأغـوايي، مـن                 - ٩٢

كـل   بزيـارة    للطفولـة واملراهقـة   ومن هذا املنطلق قامت األمانـة الوطنيـة         . مبيا غواراين  و غواراين
ني، الـسكان احمللـي  بالتـشاور مـع   و.  عـن كثـب  هـذه املـشكلة  من هذه اجلماعات لالطالع علـى   

مجاعـة  ضية مـا يتعلـق بقـ    كانينـديو في  ة يف كل من كوروغوايت       البيئي احملكمةشكاوى إىل   قدمت  
واختـــذت إجـــراءات مـــشتركة مـــع . إيتـــاكرييقـــضية مـــا يتعلـــق بألتـــو بارانـــا فييف ، وأغـــوايي

قضية ياكا مارانغاتو توجه إىل اجملتمع احمللي وفـد ضـم ممـثلني عـن هـذه             يف  ومؤسسات أخرى،   
  .الوضعحقق من للتاملؤسسات 

يف الــشارع نظــرا لتــدفق أعــداد وارتفــع عــدد عمليــات االتــصال باألطفــال واملــراهقني   - ٩٣
كــاغوازو مقاطعــات مبيــا غــواراين، مــن مــن شــعب كــبرية مــن اجملموعــات العائليــة والعــشائر  

 ات احملليـة  بنـاء علـى طلـب العـائالت وقـادة اجملتمعـ           و. وكازاباكانينديو وسان بيدرو    ووغوايرا  
 عـن   األصـلية ا  إىل جمتمعاهتـ  لعودهتا  اجلماعات  جرى تقدمي املساعدة هلذه      ،ريهم من األقارب  وغ

  .من األغذيةسالل طريق توفري 
ــسمرب /كــانون األوليف و  - ٩٤ ــشاركة   ٢٠٠٩دي ــارا مب ــسمى آيت نييموخنيت ــاء امل  ، ُنظــم اللق

لـشعوب األصـلية    احلـضرية يف ا    سكان املـستوطنات   من من األطفال واملراهقني والبالغني      ١٣٠
وجـــرى خـــالل هـــذا اللقـــاء . الغربيـــةوالـــشرقية املنطقـــتني  وأسونـــسيونيف منطقـــة العاصـــمة 

، خمتلـف أقـاليم البلـد    يف   الـشعوب األصـلية   ألطفال واملراهقني من    للظروف املعيشية   ااستعراض  
 ، واحلـصول علـى امليـاه   ،واألمـن الغـذائي  ، املـشاركة النـشطة   بعمـل ذات صـلة      تصميم خطط   و

الطـرق واالتـصاالت،    وتوفري اخلدمات مـن قبيـل        ي، ودعم االقتصاد األسر   ،والصحة،  ليموالتع
الوطنيـة  الوطنيـة لألمانـة     جـزءا مـن خطـة العمـل         ستشكل هـذه املـسائل       و .من بني أمور أخرى   
  .٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة لألطفال واملراهقني 
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  رفقامل
  

يف جمــــال قــــانون الــــشعوب األصــــلية قــــضاة  ال تــــدريبخلطــــةمــــوجز     
  اإلنسان حقوقو
  

  املنهجية    
  :اجلمهور املستهدف

  ونالقضائياملوظفون القضاة و
  

  :مقدمو العروض
  ة األصليالشعوب وقانون) حقوق اإلنسان(يف الشؤون القانونية خبري   •  
جلــسات ض ووالعــرتقــدمي  جلــسات(ات أنــشطة اجملموعــمــدرب يف جمــال إدارة فــين   •  

  )العمل اجلماعية لدراسة القضايا
  تاريخ الحقيف أو املقررة   بعض اجللسات أجنيب يفخبري  •  

  
  :جمموعة املراجع

  وحتليلهاهتا مسبقا لمشاركني لقراءوالتحليلية لتسليم الوثائق والتقارير الفنية   •  
  

  :اخلطةمدة 
   ساعات٤كل منها مدة على األقل عمل تا ورش  •  

  
  :الشهادات

  وق اإلنسان حقمديريةحيصل املشاركون على شهادة صادرة عن   •  
  

  :وصفال  - أوال   
ــادئ املتعلقــة بالــشعوب األصــلية   تنفيــذ  ــة والــصكوك  -أنــشطة لتحليــل املب  التــشريعات الوطني
  ة حلقوق اإلنسانالدولي
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  :العاماخلطة  هدف  -  ثانيا  
تــشجيع ولــشعوب األصــلية  ل)املدنيــة واجلنائيــة(جــراءات حقــوق اإلنــسان يف اإلنظــور تطبيــق م
  حلقوق اإلنسانالصكوك الدولية بط اإلجراءات املذكورة بالثقايف وربالتنوع اإلقرار 

  
  :أهداف حمددة  -  ثالثا  

  الشعوب األصليةوحقوق حقوق اإلنسان حتليل العالقة بني   •  
  تطور حقوق اإلنسان  سياقيفة األصليوضع قانون الشعوب   •  
  فهم العالقة بني القانون والتنوع الثقايف  •  
  ة للشعوب األصليةاحلاليللتشريعات تويات األساسية على احملاالطالع   •  
ــتفكري يف   •   ــة  ال ــة معامل ــشعوب األصــلية كيفي ــدويل ويف  ال ــانون ال ــة   يف الق ــنظم الدولي ال

  الشعوب األصلية حلماية حقوق
   العدلإقامة القضائية الوطنية والدولية يف االجتهادات تطبيق  •  

  
  : اخلطةحمتويات  - ا رابع  

  الثقافية وحقوق اإلنسانهلويات  ا-األوىل الوحدة 
  والتنوعستيعاب واإلدماج اال: ألقلياتالدولة لمعاملة كيفية   - ١
  )اإلقليم، اإلقليمية، الدولة، السكان، الشعب، القوميةالعرق،  (ذات الصلةاملفاهيم   - ٢
  الشعوب األصليةوقانون حقوق اإلنسان   - ٣

  ةألصلي اشعوبة لل احلالي التشريعات- الوحدة الثانية
  والشعوب األصليةالوطين الدستور   - ١
  ؛ مفهومه القانوين وانطباقهللشعوب األصلية القانون العريف  - ٢
 وغــــريه مــــن ٩٠٤قــــانون رقــــم ال:  الــــساريةالــــشعوب األصــــليةحتليــــل تــــشريعات   - ٣

  الناظمة  الصكوك
  ةاصة اخل القانونياإلجراءات  - ٤
               



E/C.19/2010/12/Add.2
 

26 10-23201 
 

   يف القانون الدويلصليةالشعوب األحقوق  - ةالوحدة الثالث
   يف منظومة األمم املتحدةالشعوب األصليةحقوق   - ١
  ةاملشترك بني البلدان األمريكيالنظام  يف الشعوب األصليةحقوق   - ٢
كمة البلـدان األمريكيـة    حملللجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان و     االجتهاد القضائي     - ٣

  نحلقوق اإلنسا
  الشعوب األصلية وحقوقة دولال - ةالوحدة الرابع

  دراسة حاالت:  بني حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب األصليةأوجه التباين  - ١
  اخلربات واالستشارات الفنية  - ٢
الــيت تتخــذها جلنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان   وقائيــة التــدابري ال: ٤٣٨ملــادة ا  - ٣
  األداء. نحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنساو

  
  :املنهجية والتنفيذ  - مسا خا  

  املواد املرجعية مسبقاعمل مكثفة مع املتخصصني وقراءة حلقة   •  
  .والدوليةالوطنية حتليل القضايا   •  
  اخلرباتاملعلومات و نقاش وتبادل اتاملشاركة يف حلق  •  
  اش مع مقدمي العروض املدعويننق  •  

  
  : الشهاداتعطاءالتقييم وإ  -  ادساس  

حمكمـة  متـنح   . ني واملـشارك  نيواملـنظم تضم مقـدمي العـروض      هنائي   جترى جلسة تقييم    
  .التدريبساعات العدد الالزم من لذين أكملوا لالعليا شهادات العدل 

  


