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 املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
 الدورة التاسعة

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

تنفيــــذ إعــــالن األمــــم : حقــــوق اإلنــــسان
       املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

مـــوجز تقريـــر بعثـــة املنتـــدى الـــدائم املعـــين بقـــضايا الـــشعوب األصـــلية      
  **باراغواي والتوصيات الواردة فيه إىل
  

  موجز  
م املنتدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب       دمته حكومة باراغواي، نظّ   استجابة لطلب ق    

ــة   ــا يف شــهر   زارت عــدة وكــاالت  شــاركت فيهــا األصــلية بعث  مــدينيت أسونــسيون وفيالديلفي
 يف أوســاط شــعب واالســترقاق للتحقــق مــن شــكاوى بــشأن الــسخرة   ٢٠٠٩ أبريــل/نيــسان

 .قـوق األساسـية للـشعوب األصـلية     مقترحـات وتوصـيات لكفالـة احتـرام احل        بلـورة الغواراين و 
 ويتــضمن هــذا .٢٠٠٩أغــسطس / آب٣١كومــة يف احلوُعــرِض التقريــر الكامــل للبعثــة علــى  

  .التقرير موجزا للتقرير الكامل
  

 
  

  * E/C.9/2010/1.  
لكتـروين  ملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصـلية علـى املوقـع اإل   لبعثة اطالع على التقرير الكامل     ميكن اال  **  

 .http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/news.html:  للمنتدىالتايل
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 مقدمة  - أوال 
استجابة لطلب قدمته حكومة باراغواي، نظم املنتـدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب           - ١

ــدة    ــا عــ ــاركت فيهــ ــة شــ ــلية بعثــ ــاالت األصــ ــا   زارت وكــ ــسيون وفيالديلفيــ ــدينيت أسونــ  مــ
 للتحقــق مــن شــكاوى بــشأن الــسخرة والعبوديــة يف أوســاط شــعب    ٢٠٠٩أبريــل /نيــسان يف

. مقترحـات وتوصـيات لكفالـة احتـرام احلقـوق األساسـية للـشعوب األصــلية       بلـورة  الغـواراين و 
 الرس أنـدرس بـاير   وضمت البعثة رئيسة املنتدى الدائم، فيكتوريا تاويل كوربـوس؛ واألعـضاء         

وبارتولوميه كالفريو وكارلوس ماماين؛ وموظفتني من إدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة            
إىل جانب خرباء من برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي ومـن منظمـة              ؛باألمانة العامة لألمم املتحدة   

 .ية يف باراغواي وبريومنظمة العمل الدولمكتيب ومن ) الفاو( والزراعة األمم املتحدة لألغذية

وأنشئت والية البعثة بناء على توصية قدمها املنتدى الدائم يف دورته الـسابعة املعقـودة                 - ٢
 حكومـة   وّجهتـها ومت تأكيدها يف دعوة     ) ١٥٦، الفقرة   E/2008/43انظر   (٢٠٠٨مايو  /يف أيار 

 .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣٠باراغواي يف 

اسـتند إىل مقـابالت أجرهتـا    الـذي   وهذا التقرير عبارة عن موجز للتقرير الكامل للبعثة  - ٣
ــة، و ــاتالبعثـ ــات      عمليـ ــصاء والدراسـ ــة لإلحـ ــن اإلدارة العامـ ــادرة عـ ــات صـ ــيش، وبيانـ  تفتـ

ووثائق من إعداد منظمة العمل الدولية ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة     االستقصائية والتعداد،
 كوميـة الدوليـة  قدََّمة من منظمات الشعوب األصلية واملنظمـات غـري احل          مُ مواد، و )اليونيسيف(

 كـذلك مـع جمموعـات       اجتمعـت رغم تركيز البعثة على وضع شعب الغواراين، فإهنا         و .واحمللية
من شعوب أصلية أخرى وخلصت إىل أن املشاكل املـصادفة والتوصـيات املقدَّمـة مفيـدة لعـدة                  

 .شعوب أصلية يف منطقة تشاكو يف باراغواي

كو والتقت ممثلني عن منظمات الـشعوب       وزارت البعثة جمموعات حملية يف منطقة تشا        - ٤
نواب وزراء التعليم والثقافة، والعـدل والعمـل،    أو األصلية والرابطة الريفية بباراغواي، ووزراء 

جلـان املـؤمتر املعـين حبقـوق        ، وممـثلني عـن      والشؤون اخلارجية، والزراعـة وتربيـة املاشـية، والبيئـة         
ــشعوب األصــلية، وحمكمــة العــدل     ــا، ومكتــب املــدعي العــام  اإلنــسان وشــؤون ال ــود . العلي وي

 
  

، ةمـستجد بأحـداث    انتهاكات حقوق اإلنسان، ال سـيما عنـدما تكـون متعلقـة              إن التحقيقات يف  : مالحظة    
مون معلومــات وهلــذا فإهنــا قـد حتمــل يف طياهتــا الكــثري مــن املخــاطر للبــاحثني وأيــضا لألشــخاص الــذين يقــدّ 

تؤدي إىل تعرُّض املدافعني عن حقوق اإلنسان األساسية، من أفراد أو مؤسسات، إىل العنف أو الـسجن                  قد
.  أقـواهلم يف هـذا التقريـر       بعـض وهلـذا الـسبب، مل يـتم الكـشف عـن هويـة الـشهود الـذين تـرد                     .االختفاءأو  
عـرب  ،  مـن أفـراد ومؤسـسات   ،املنتدى الدائم اإلعراب عن تقديره جلهود كل من أسهم يف عمل البعثـة             ويود

 .تقدمي املعلومات
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 .املنتدى الدائم اإلعراب عن امتنانه للثقة اليت وضعها األفراد واملنظمات واملؤسسات يف البعثة

ــدائم،  و  - ٥ ــة للمنتــدى ال الــيت التوصــيات   أعــضاء املنتــدى شــفويا عــرضيف الــدورة الثامن
عـن شـكره حلكـوميت      ى الـدائم    ، أعـرب املنتـد    العـرض واسـتنادا إىل هـذا       . هذا التقرير  يتضمنها

توصـية املنتـدى    عمال ب  ُنفِّذتوعن ترحيبه بالبعثة، اليت      ،تنيدعو باراغواي وبوليفيا على توجيه   
جمموعـات شـعب الغـواراين،      اليت تعـاين منـها      الة السخرة   املتعلقة حب  دورته السابعة    الصادرة عن 

 األمــم املتحــدة أفرقــةملنتــدى وحــث ا .وقــرر نــشر تقــارير البعثــة باعتبارهــا مــن وثــائق املنتــدى 
رير عـن تنفيـذ تلـك    اتقـ أن تقـدم  وصيات واقترح على احلكومات املعنية     على متابعة الت   ةالقطري

 ).٩٤، الفقرة E/2009/43(الدورة التاسعة للمنتدى إىل التوصيات 
    

 السياق القانوين -ثانيا   
 القانون الدويل -ألف   

 جمموعـة مـن املعاهـدات الدوليـة واإلعالنـات           إن باراغواي، من خـالل التـصديق علـى          - ٦
الصادرة عن هيئات حكومية دوليـة ودعمهـا هلـا، تعّهـدت باسـتخدام سـلطتها حلمايـة حقـوق                     

بـل  فحـسب   وال يعين ذلك كفالـة امتثـال موظفيهـا ملعـايري حقـوق اإلنـسان                 .اإلنسان وتفعيلها 
لــيت ترتكبــها الــسلطات  لتــصدي للتجــاوزات اعلــى ا ، مــع بــذل العنايــة الواجبــة ،أيــضا العمــل

ويتـضمن مبـدأ بـذل العنايـة الواجبـة االلتـزام مبنـع انتـهاكات حقـوق           .واألفراد مـن غـري الـدول      
 .عند وقوعهااملعاقبة عليها اإلنسان والتحقيق فيها و

عتمدتـه اجلمعيـة   وحيدد إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية، الـذي ا          - ٧
معـــايري دنيـــا لالعتـــراف حبقـــوق ) ٦١/٢٩٥انظـــر القـــرار  (٢٠٠٧ســـبتمرب /العامـــة يف أيلـــول

ــامل       ــاء الع ــف أحن ــة يف خمتل ــياقات متباين ــها يف س ــشعوب األصــلية ومحايت ــضمنوي. ال ــالن ت  اإلع
وحــق الــشعوب األصــلية يف امــتالك  )٤  و٣املادتــان (أحكامــا متعلقــة بــاحلق يف تقريــر املــصري 

ويـدعو اإلعـالن     ).٢٨  و ٢٦  و ٢٥ و) ب (٢الفقـرة    ٨املـواد   (أرضها ويف استرداد أقاليمها     
الدول إىل محايـة أطفـال الـشعوب األصـلية مـن االسـتغالل االقتـصادي ومـن القيـام بـأي عمـل               

منـوهم   أن يكون ضارا بصحتهم أو     متعارضا مع تعليمهم، أو    حيتمل أن يكون خطرا عليهم أو     
ويــنص  )٢، الفقــرة ١٧املــادة (االجتمــاعي  األخالقــي أو الروحــي أو الــذهين أو اجلــسدي أو

ــة،         ــة يف العمال ــة شــروط متييزي ــشعوب األصــلية احلــق يف عــدم التعــرض ألي ــراد ال ــه ألف علــى أن
 .)٣، الفقرة ١٧املادة (األجور  أوالتوظيف  يفو

 بــشأن الــشعوب األصــلية والقبليــة ١٦٩نظمــة العمــل الدوليــة رقــم موتعتــرف اتفاقيــة   - ٨
مــن احلقــوق تــشمل احلــق جمموعــة كــبرية ة والقبليــة البلــدان املــستقلة بــأن للــشعوب األصــلي يف
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األراضــي واألقــاليم ويف االنتفــاع مــن املــوارد الطبيعيــة والــصحة والتعلــيم والتــدريب املهــين    يف
وتويل االتفاقية اهتماما خاصا حلماية حريـة العمـل           واالتصال عرب احلدود،   االستخداموشروط  

 .لالسترقاق والسخرةاحلظر الصريح  يف ذلك مبا

والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق ) ٤املــادة (ظــر اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان وحي  - ٩
االســترقاق  ) ٦املــادة  (واالتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان     ) ٨املــادة  (املدنيــة والــسياسية  

 املتعلقـة بالعمـل اجلـربي أو اإللزامـي       ٢٩حتظر اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم         و .واالستعباد
 .ع أشكال العمل من هذا القبيلمجي

  
 القانون احمللي -باء   

ــخاص       - ١٠ ــتعباد األشـ ــترقاق واسـ ــاراغواي االسـ ــتور بـ ــر دسـ ــارحيظـ ــخاص واالجتـ  باألشـ
أنـه   و كما ينص الدستور على أنه حيـق لكافـة األشـخاص محايـة حريتـهم وأمنـهم                ). ١٠ املادة(
القـانون أو منعـه مـن فعـل شـيء      مـا بفعلـه ب  لَزجيـوز إرغـام أي كـان علـى فعـل مـا مل يكـن مُ        ال
وينص قانون العمل على أن العمل حـق وواجـب اجتمـاعي وأنـه               ).٩املادة  (حيظره القانون    ال

احتـرام حريـات     يتطلـب    هـو  و وال ميكـن اعتبـار العمـل سـلعة مـن الـسلع             .يتمتع حبماية الدولـة   
الــصحة  يف ظــروف تكفــل احليــاة وأداؤهوكرامــة األشــخاص الــذين يقومــون بالعمــل، وجيــب  

ــة  ردودا اقومــ جيــوز ممارســة  وال .تــصاديا يتناســب مــع مــسؤوليات األب العامــل أو األم العامل
ألي ســبب متعلّــق بــالعرق أو اللــون أو اجلــنس أو الــدين أو الــرأي       أي عامــل التمييــز ضــد  
أما فيمـا خيـص الـسخرة، فيـنص قـانون العمـل علـى أنـه جيـب                   .  االجتماعي املركزالسياسي أو   

عمل وأن أي عقد يـصبح الغيـا إذا حـدد أجـرا أدىن مـن األجـر املـدفوع             كل  تقاضي أجر عن    
 من حيـث الفعاليـة؛ أو إذا تطلـب يـوم عمـل              يساويهلعامل آخر يف نفس املؤسسة للقيام بعمل        

أكثر من املسموح به يف قانون العمل؛ أو إذا ترتب عليه، بشكل مباشر أو غـري مباشـر، التـزام                    
غـري أن    ).٤٧املـادة   (أو مؤسسة أو مكان حيدده صاحب العمل        بشراء سلع أو أغذية من حمل       

ــشاكو، ك    ــة ت ــشعوب األصــلية يف منطق ــر، يــ     وضــع ال ــذا التقري ــك ه ــى ذل ــربهن عل ــا ي  شهدم
انتـــهاكات خطـــرية لكـــل مـــن القـــوانني احملليـــة واملعاهـــدات الدوليـــة الـــيت وقعتـــها بـــاراغواي   

  .صدقت عليها أو/و
  

لـشعوب األصـلية يف منطقـة تـشاكو         حملليـة ل  تمعـات ا  اجمل يف   ُسـخرة وجود    - ثالثا  
  باراغواي يف

مـال  لقد اعتقدنا أنه سيكون لدينا      .  غواراين ٨٠٠ ٠٠٠ذهبنا ذات مرة للعمل مقابل        
ــى شــيء   كــثري  ــه، ولكــين مل أحــصل عل ــزاد نومل تكــ. نعــيش ب ــستلزمات  ســلة ال  وامل
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 أيـام بـدون     علينـا أن نظـل لعـدة      فكـان يـتعني     ،   قـط  حـىت هنايـة الـشهر     تكفينا   األساسية
  . كاملسجوننيكنا  .يكن باستطاعتنا اخلروج وإن مرضنا، مل. طعام

  ٢٠٠٩أبريل / منطقة تشاكو، نيسانمقابلة أجريت مع رجل من الشعوب األصلية يف
 هلذه األراضي، أما اآلن فأنت ترى أننـا         ني األصلي ني املستوطن ون هم رانياغواللقد كان     

عامــل ، أحـراراً، كنــا أغنيـاء، واآلن حنــن نُ  نيلغــورانياوكنـا قــبالً، حنـن   . األكثـر هتميــشاً 
  .كالكالب

  ٢٠٠٩  أبريل/مقابلة مع مدرس من الشعوب األصلية يف منطقة تشاكو، نيسان
ــاذا    ــستخدممل ــشعوب األصــلية   ي ــراد ال ــون أف ــ العمــل؟ ألهنــ يف املنوني ، وألهنــم نوم طيِّع

ــالبون بــــضمان اجتمــــاعي   ــانون، وألهنــــم ال يطــ قَــــدَّم شــــخص إن َتو. جيهلــــون القــ
 مــن أفــراد الــشعوب  غــريهيوجــد الكــثريف. هونفــصلي، ىالــشعوب األصــلية بــشكو مــن

ــى العمــل، يلقــون هبــم       . األصــلية ــدرهتم عل ــدم هبــم العمــر وتقــل ق ــدما يتق ــاً وعن جانب
   .أصغر سناًأشخاص  استخدام  آنئذتعويض، وميكنهم دون

  ٢٠٠٩أبريل /، نيسانيف احلكومةمقابلة مع مسؤول 
أفـراد الـشعوب األصـلية باستفاضـة يف حتقيقـات           بـني    سـخرة رى توثيـق وجـود      جقد  و  - ١١

منظمــة كــذلك  و، مبــا فيهــا اجلمعيــة الدوليــة ملكافحــة الــرق،وتقــارير املنظمــات غــري احلكوميــة
ــة  ــراً يف متــوز   ،العمــل الدولي ــيت أصــدرت تقري ــه /ال ــشأن٢٠٠٥يولي ــدين   مــسأليت ب  اســتعباد امل
ــهميش، َت ــَووالت ــترقاق     ٨ ٠٠٠ ل إىل أن حــوايلصَّ ــة اس ــشعوب األصــلية يف حال ــراد ال ــن أف  م

  . منطقة تشاكو يف باراغواي يف
، ُدعَيت حكومـة بـاراغواي إىل تقـدمي توضـيحات إىل جلنـة              ٢٠٠٨يونيه  /يف حزيران و  - ١٢

اتفاقيـة منظمـة   حكـام  نـهجي أل املتطبيق املعايري التابعة ملؤمتر العمل الدويل بـشأن عـدم االمتثـال        
 هيئـات   ورود تعليقـات متكـررة مـن      ، وذلـك عقـب      ٢٩ رقـم    بالـسخرة ة املتعلقـة    العمل الدوليـ  

حملليـة  تمعـات ا اجمل يف اسـتعباد املـدين    ممارسـة  إهنـاء    علـى وحثت اللجنـة جمـدداً احلكومـة        . الرصد
تكـــون لـــشعوب األصـــلية يف منطقـــة تـــشاكو يف بـــاراغواي وغريهـــا مـــن منـــاطق البلـــد الـــيت ل
كومة خطوة هامـة ملعاجلـة املـسألة        احل، اختذت   ٢٠٠٩اية عام   ويف بد . ذه املمارسة هبتأثرت   قد

، تــسعى والــسخرةعـن طريــق تــشكيل جلنــة مــشتركة بــني الوكـاالت تعــىن بــاحلقوق األساســية   
  . العملالقضاء على انتهاكات احلقوق األساسية يف قطاع إىل
ــشغيلجيــري و  - ١٣ ــشعوب األصــلية  ت ــراد ال ــسخرة أف ــشاكو   بال ــة ت ــاريخ منطق  يف ســياق ت
 “اجلبهـة األخـرية  ” أو -وتـشاكو  . غواي واقتصادها السياسي اللذين يتـسمان بالتعقيـد      ابار يف
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 مجاعـات دينيـة،     فيمـا بـني    منطقة حديثة العهد بالتنميـة قُـسَِّمت أراضـيها           ي ه -يف األمريكتني   
ــها  ــمن ــونن واملنوني ــام األول األوروبي ــن    “ُمنَِحــت” ؛ ويف املق ــا م ــيش عليه ــن يع  األراضــي مب
لشعوب األصلية، واسُتِغلَت هذه اجملتمعات الحقاً كعمالة رخيصة يف الـِضياع           حملية ل ت  جمتمعا

ــة تـــشاكو،  ون مـــن أهـــايل  أصـــحاب الـــضياع اآلخـــر وانتقـــل. اجلديـــدة ــاراغواي إىل منطقـ بـ
  احملليـة  تمعاتاجمل أنشطة املنونيني، وواصلوا التقليد برتع ملكية األراضي من           ازدهار الحظوا إذ
  . واستغالهلم يف العمللشعوب األصليةل

 مـن   ،نتيجـة لـذلك   يف منطقـة تـشاكو،       ُحرِمت اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية       وقد  - ١٤
 يف فقر مـدقع، ويـضطرون مـن أجـل            أفرادها يعيشو . هبا اخلاصاإلقليم  األرض واملوارد داخل    

بـاراغواي،  من أهـايل  أصحاب األمالك لدى مستعمرات املنونيني و يف  إعالة أنفسهم إىل العمل     
يف ظروف حمفوفة باملخاطر، دون ضمان باالستقرار، ومقابـل أجـور منخفـضة، وبـدون تـوفري                 

 إىل  جزئيــاًوتعـود هــذه احلالـة  . عنــد تـوقفهم عــن العمـل، وبــدون حقـوق نقابيــة   تـأمني صـحي   
ضــعف حــضور الدولــة يف منطقــة تــشاكو، إىل جانــب وجــود منــوذج التنميــة والنفــوذ القــوي    

 اًاسـترقاق أفـراد الـشعوب األصـلية ُمَخنـَدق         أصبح  ونتيجة لذلك،   . ني يف املنطقة  جملتمعات املنوني 
  .ئهيف منطقة تشاكو، وتعمل السلطات احمللية والوطنية على إخفا

الواضــح القليــل مــن الــضروريات بــسبب افتقارهــا  إالّ أقــل متلــك ال ودولــة بــاراغواي   - ١٥
علـى  ة يف العـامل الـيت ال يوجـد فيهـا ضـريبة              بـاراغواي واحـدة مـن األمـاكن القليلـ         ف. املوارد إىل

اآللية الرئيسية إلعـادة توزيـع الثـروة، وهلـذا الـسبب فالدولـة غـري قـادرة علـى                هي  اليت  الدخل،  
ــة العظمــى مــن مواطنيهــا     ــة للغالبي ــسجيل األرض  . وضــع سياســات عام وال يوجــد مكتــب لت

 مــن اجملتمعــات احملليــة   نــزع ملكيــة األرض يف ل األمــر للمــستوطنني  سّهيــبــاراغواي، ممــا   يف
  .للشعوب األصلية

الدراســات  العامــة لإلحــصاء وإلدارة ا٢٠٠٢ و ٢٠٠٨لدراســات أجرهتــا يف ووفقــاً   - ١٦
 يف املائــة مــن إمجــايل الــسكان  ٢ والتعــداد يف بــاراغواي، متثــل الــشعوب األصــلية  ئيةاالستقــصا

. ، الذي يشمل منطقـة تـشاكو      يف اإلقليم الغريب منها   من السكان    يف املائة    ٣١ باراغواي، و  يف
، عنــدما حــدد دســتور جديــد  ١٩٩٢ومل ُيعَتــرف بالــشعوب األصــلية يف الدســتور حــىت عــام   

 دولـة بـاراغواي   إنـشاء   جمموعـات عرقيـة هلـا ثقافـة قائمـة قبـل             ” الشعوب األصلية بأهنـ   اتعريف  
 شف عـن  تكـ زالت األرقـام الرمسيـة       وبالرغم من هذا االعتراف، فما    ). ٦٢املادة   (“وتشكيلها

 يف املائــة مــن أفــراد  ٤٠ تــشملالــيت ، يــربز فيهــا ارتفــاع معــدالت األميــة  للجــزعحالــة مــثرية 
الـذين  الشعوب األصلية، مبتوسط انتظام يف الدراسة ثالث سـنوات ألطفـال الـشعوب األصـلية              

.  سنوات فأكثر، مقارنة بثماين سنوات للسكان مـن غـري الـشعوب األصـلية           ١٠تبلغ أعمارهم   
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عنـــها يف املنـــاطق احلـــضرية   )  يف املائـــة ٥٣,٣( املـــشكلة يف املنـــاطق الريفيـــة   وتـــزداد حـــدة 
).  يف املائـــة٤٥,٥(معـــدالت األميـــة أســـوأ ؛ وتعـــاين اجملتمعـــات الغوارانيـــة )املائـــة يف ٢٩,٢(

يف مـبىن متواضـع أرضـيته ترابيـة، وسـقفه مـن             يف العـادة    الـشعوب األصـلية     أفراد  وتعيش غالبية   
، وحوائطه من اخلشب أو الطوب النيئ، ملحق به مساحة صـغرية مـن              احلديد املموج  القش أو 

ــة  األرض يزرعــون فيهــا   ــات غذائي ــة فقــط مــن  ٣,٥ و. ألنفــسهمنبات ــراد  يف املائ ــشعوب أف ال
ــديهم   ــة املــساكن مــشكلة صــحية   . اآلجــر مــن مــساكناألصــلية ل ــل رداءة نوعي ــسيةومتث : رئي

ين منه نصف أفراد الـشعوب األصـلية، عـن    ينتقل داء شاغاس الذي ال شفاء منه، والذي يعا     إذ
 أفـراد  مـساكن  يف املائـة فقـط مـن    ٥,٩يف و. طريق حـشرة تعـيش يف هـذا النـوع مـن املـساكن            

 يف املائـــة فقـــط تـــضاء ٢١ لـــشرب؛ ولميـــاه توجـــد دورة ميـــاه أو توجـــد الـــشعوب األصـــلية 
  .بالكهرباء، وغالبيتها تضاء بالشموع

  
 إليها البعثةموجز النتائج اليت توصلت   - رابعا  

حيتوي التقرير الكامل للبعثة على حتلـيالت حلالـة الـشعوب األصـلية يف منطقـة تـشاكو           - ١٧
، وتـشغيل األطفـال، وظـروف العمـل املتدنيـة،           الـسخرة (احلقوق  خمتلف  فيما يتعلق بانتهاكات    

جتماعيـة  االدمات واخلـ  وما يترتب عليه من عـدم إمكانيـة الوصـول إليهـا،        -وفقدان األراضي   
خيلـص تقريـر   و). ، والقيود املفروضة على حريـة تكـوين اجلمعيـات   املنعدمة متاماً أو   غري الكافية 

 يف منطقـة تـشاكو، إىل جانـب ارتكـاب انتـهاكات جـسيمة               للـسخرة  يوجد نظام البعثة إىل أنه    
ونتيجــة الرتكــاب هــذه   . عليهــاتكــون قــد صــدقت   بــاراغواي أو تؤيــدها لــصكوك دوليــة  

خالفات ألحكام قـانون العمـل والقـانون اجلنـائي يف بـاراغواي، جيـب               االنتهاكات، وكذلك امل  
الـشعب الغـواراين وغـريه مـن الـشعوب          أوضـاع   على احلكومة، على وجه االستعجال، تـسوية        

 . البعثةذكرهتا اليت  التاليةاألصلية يف منطقة تشاكو، وذلك فيما يتعلق باملسائل
  

 الشعوب األصلية واسترقاق بني رجال ونساء سخرةوجود   -ألف   
 جـرار   وعملـت سـائق   ؛ كنـت يف احتيـاج شـديد         )اسم املكان ُحِذف  (كنت أعمل يف      

ــهرين  ــدة شــــ ــل   . ملــــ ــديناً بالفعــــ ــبحت مــــ ــشهر األول، أصــــ ــد الــــ ــان و. وبعــــ كــــ
  .رانيات فقط يف الشهراغو ٤٥٠ ٠٠٠ ريأْج

  ٢٠٠٩ أبريل/مقابلة مع رجل من الشعوب األصلية يف منطقة تشاكو، نيسان
دوهنم عِـ  من أفـراد الـشعوب األصـلية للعمـل يف أراضـيهم ويَ             عمل عماالً جيلب أرباب ال    

أجــر،  بــدونبالعمــل ملــدة عــام أو اثــنني، إال أهنــم بعــد أن يعملــوا أحيانــاً لــستة أشــهر   
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، يـستمر الغوارانيـون   املـأكوالت  اجملتمعات احمللية ليس لديها ما يكفيها مـن      ونظراً ألن 
  .يف العمل لدى رب العمل

  ٢٠٠٩ أبريل/، نيسانيف احلكومةؤول مقابلة مع مس
يفهمـون معـىن    أفراد الشعوب األصلية ال يعملون، فهم يصنعون ما حيلو هلـم، وهـم ال               

قــط مفهــوم العمــل ألهنــم يــدركوا ، ومل بالنــسبة لنــاســاعات العمــل أو مفهــوم الوقــت 
 يف  بالـسخرة   العمـل  كيـف ميكننـا أن نـتكلم عـن        ... كانوا يعيشون مما تنتجـه األرض       

   أهنم أساساً غري قادرين على العمل؟حني
  ٢٠٠٩أبريل /لقضائي الوطين، نيسانمقابلة مع مسؤول يف اجلهاز ا

 عنـدما يـؤدَّى العمـل وال ُيـدفع         إحـدامها تقـع   . بطـريقتني جتري الـسخرة    يف باراغواي،     - ١٨
 .تلقــت البعثــة تقــارير عديــدة هبــذا املعــىنقــد ، وللــسخرةوهــذه متثــل حالــة مباشــرة  :عنــه أجــر

أي أن يعامل املرء كمـا لـو كـان مـن ممتلكـات               (“empatronamiento” خرى هي األطريقة  وال
ديـون  بسبب وجـود  استرقاق األسر أو األفراد بناًء على إقامتهم يف الضيعة أو     وأ،  )رب العمل 

واألجـور متدنيـة    . بـشأهنم ) ممارسـات اسـتخدام غـري سـليمة        (“enganche” عليهم، أو انتـهاج   
 االحتياجات األساسية ألسر العمـال مـن الـشعوب األصـلية الـيت تعـيش يف فقـر         جداً وال تغطي  

ويربم أفراد الشعوب األصلية عقود ديون مع أرباب عملهم، الـذين مينحـوهنم أجـورهم               . مدقع
مقــدماً لتلبيــة تكــاليف بنــاء مــسكن متواضــع أو إصــالحه، أو إرســال أبنــائهم إىل املــدارس، أو  

. حــاالت مــن هــذا النــوع وتلقــت البعثــة أيــضاً ادعــاءات بوقــوع .الطعــام وامللــبسلــشراء حــىت 
فاجملـال اخلـاص    :  بصفة خاصة بالنسبة للنساء العامالت يف اخلدمة املرتلية        يئةبأن احلالة س  وذُكر  

وإسـاءة املعاملـة،    اإلخـضاع    مـن    اًالذي تؤدين فيه عملهن لساعات طويلة، كثرياً ما يكون عامل         
 يف كـثري    اً ماليـ  اًالنساء العامالت يف اخلدمة املرتلية ال يتلقني تعويض       وقد تلقت البعثة تقارير بأن      

  .فحسبوجبات غذائية و للنوم اًمكانمن األحيان، بل 
  

 تشغيل األطفال  -باء   
بـأداء   األطفـال    يبـدو للنـاس اشـتغال     يف املنـاطق الريفيـة      إنه   حىتينتشر تشغيل األطفال      

ملثال، عنـدما ال يكـون لـدى النـساء مـن يعـتين              فعلى سبيل ا  . ، أمراً معتاداً   وضيعة مهام
 إال أن ذلـك    إىل احلقول، ويساعدهن األطفال طـوال اليـوم،          نبأطفاهلن، يأخذهنم معه  

  . عندما يتقاضون أجراًمزاولني لعمل إاليعَتَبرون ال فاألطفال .  عمالًُيعَتَبرال 
  ٢٠٠٩أبريل /األمم املتحدة، نيسانمقابلة مع مسؤول ب
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 الذي أجرتـه اإلدارة العامـة لإلحـصاء والدراسـات     تعداد الشعوب األصلية الثاين وفقاً ل   - ١٩
الـذين  شـباب الـشعوب األصـلية    وصـغار   يف املائة مـن أطفـال   ٢٠، يعمل  االستقصائية والتعداد 

ــراوح أعمــارهم بــني   ــاً، وكــذلك  ١١  و١٠تت ــال و ٣١ عام ــة مــن أطف شــباب صــغار  يف املائ
تتـراوح  ممـن    يف املائـة     ٥١  عامـاً، و   ١٤  و ١٢مـارهم بـني     الشعوب األصـلية الـذين تتـراوح أع       

وأبلغـت منظمـة العمـل    . ويبلغ عدد الفتية ضعف عدد الفتيـات .  عاما١٩ً  و١٥أعمارهم بني  
 يف املائـة مـن أطفـال الـشعوب األصـلية وغـري الـشعوب                ٥٣، كـان    ٢٠٠٧الدولية أنـه يف عـام       

 ، يف اخلدمـة املرتليـة والزراعـة       زاولون عمالً ي عاماً   ١٧ و ٥األصلية الذين تتراوح أعمارهم بني      
 بــني الفتيـات اخلادمـات، وحــاالت   للـسخرة ويالحـظ التقريـر نفــسه حـاالت    . بالدرجـة األوىل 

ــة    تبنــت وقــد . لبغــاءملمارســة ا ــة، ومنظمــة اليونيــسيف، ومــصرف التنمي منظمــة العمــل الدولي
ــة، يف حما     ــرامج دعــم حكومي ــة وب ــة، محــالت إعالمي ــدان األمريكي ــى هــذه   للبل ــة للقــضاء عل ول

  .الصدداملمارسات بتشغيل األطفال، إال أنه ما زال يلزم بذل مزيد من اجلهود يف هذا 
  

  ظروف عمل غري مالئمة  - جيم  
فمنذ وقت لـيس ببعيـد طلـب        ...  م عطلة يسمحوا بيو ن  أإن أرباب العمل ال يريدون        

كــان حيلــب  .لطُــرد مــن العمــفيــوم واحــد دة عامــل مــن الــشعب الغــواراين إجــازة ملــ 
  .األبقار؛ وباعة احلليب ال حيصلون على يوم راحة أبدا

  ٢٠٠٩أبريل /شاكو، نيسانترجل من السكان األصليني يف 
، اليت أنـشئت يف     والعملشاكو ال يوجد سوى مكتب واحد لوزارة العدل         تمنطقة  يف    - ٢٠
يـة للنقـل،    وعـدم وجـود ميزان    ) شخـصان (عـدد املـوظفني     ؛ ولـشدة تـدين      ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
أسـبوعيا، مـع يـوم واحـد          ساعة عمل  ٤٨وحيدد القانون الباراغواين     .عمليات تفتيش جتري   ال

 ؛ يومـا إجـازة؛ ومـا يعـادل أجـر شـهر عمـل إضـايف واحـد سـنويا                   ٣٠و   ١٢للراحة؛ ومـا بـني      
ــاوضــمان ــشمل رعا ا اجتماعي ــة ومعاشــ  ي ــة طبي ــدياي ــم     .ا تقاع ــت معه ــن أجري ــاد معظــم م وأف

ــسكا  ــون للقــانون  مقــابالت مــن ال ــاب العمــل ال ميتثل ــبعض أهنــم  : ن األصــليني أن أرب ــذكر ال ف
فكـرة  حيصلوا على أيام للراحة وأن فكرة األجر اإلضـايف واإلجـازات واملعاشـات التقاعديـة                 مل

 وذلــك ألن غالبيــة الــسكان األصــليني ُيــستأجرون بــشكل مؤقــت وأحيانــا  ،هلــم عمليــاجمهولــة 
جــه اخلــصوص، يعملــن عــادة    ون خــدم املنــازل، علــى   وأفيــد أن اإلنــاث مــ   .اليوميــةنظــام ب

وخالفـا لبلـدان أمريكـا الالتينيـة األخـرى، الـيت تعتمـد علـى نظـام معاشـات                     .ساعة يوميـا   ١٢
ــار          ــن ظــروف كب ــف م ــام يف التخفي ــدور ه ــضطلع ب ــى االشــتراكات ي ــائم عل ــة غــري ق تقاعدي

ن علـى معـاش تقاعـدي    حيـصلو ال املعيشية، فـإن كبـار الـسن مـن املـواطنني يف بـاراغواي             السن
وعمومـا جيـد كبـار الـسن مـن الـسكان األصـليني            .إذا استطاعوا تسديد اشتراكاهتم بانتظام     إال
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يف العمـر،   أكثـر   أنفسهم يف وضع ضعيف جدا، فهم بدون معـاش تقاعـدي، وعنـدما يكـربون                
وتلقـت البعثــة أيـضا ادعـاءات بــأن     .ال يعـود أربـاب العمــل يـستأجروهنم ويبقـون بــدون دخـل     

ويتـسق هـذا     .عمال من السكان األصليني يتلقون أجورا تقل كـثرياً عـن احلـد األدىن لألجـور               ال
مع ما خلصت إليه اإلدارة العامة لإلحصاء والدراسات االستقـصائية والتعـداد مـن أن متوسـط           

، )guaraníes( غـواراين  ٧٧٨ ٠٠٠ كـان  ٢٠٠٨الدخل الـشهري للـسكان األصـليني يف عـام         
  غوراين لغري الـسكان األصـليني      ١ ١٩٣ ٠٠٠بلغ   مب ردقألجور امل وسط ا متوهو أقل بكثري من     

  . غوراين١ ٣٤١ ٧٧٥بلغ  مبردقاحلد األدىن لألجور املو
  

  القيود املفروضة على حرية تكوين اجلمعيات  - دال  
نود تنظيم العمال الغوارانيني يف نقابـات عماليـة، ولكـن الـسلطات تقـف ضـد ذلـك،                     

قـام  وذات مـرة كـان هنـاك إضـراب،          فـ  .كـار مـن اخلـارج     بأف شاكوتـ خوفا من تلوث    
إنـشاء نقابـة للعـاملني يف جمـال         حـاول هـؤالء     وكـذلك    .بطـرد املـنظمني    أرباب العمـل  

  .صناعة اللحوم اجملمدة، فقام أرباب العمل بطردهم مجيعا
  ٢٠٠٩أبريل /مسؤول يف احلكومة، نيسان

ن اجلمعيـات، مبـا يف ذلـك تقـارير          انتهاكات حلريـة تكـوي    بوقوع  تلقت البعثة ادعاءات      - ٢١
ــة،   كــان العمــال والــسكان األصــليني  تنظــيم تفيــد بــأن  مــرارا وتكــرارا هــدفا إلجــراءات قمعي

األشـخاص الـذين يـسعون إىل تـشكيل         بطـرد    بني استخدام كلمـات قويـة وهتديـدات          تتراوح
يئــة وأفيــد أن اجلمعيــات املكونــة مــن أشــخاص مــن الــسكان األصــليني، مثــل ه   .نقابــة عماليــة

 .التنــسيق مــن أجــل تقريــر املــصري للــشعوب األصــلية، مل حتــظ كــذلك بقبــول مــالك األراضــي  
 وعلـى   .ال حتتـرم مبـادئ حريـة تكـوين اجلمعيـات          حملية  وإضافة إىل ذلك، ُتوجد قواعد قانونية       

التابعــة ملنظمــة العمــل الدوليــة تــدعو احلكومــة   مــدى ســنوات عديــدة، كانــت هيئــات الرصــد 
إىل اختاذ اخلطوات الالزمة لتتماشى تشريعاهتا الوطنية مع اتفاقية منظمـة           ،  اءدون إبط لمبادرة،  ل

  . املتعلقة باحلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب٨٧العمل الدولية رقم 
  

  األرض  -هاء   
كـثرية  ضـياع   سمح لنـا بالـصيد يف       وال يُـ   .لدينا مشاكل كثرية يف احلصول على الغذاء        
ونبحث عن العمل فيأخـذنا الكـثريون مـن أربـاب            .ضي املشجرة األراهبا بعض   جد  وُي

العمـــل اِملنـــونيني والبـــاراغوانيني إىل ضـــياعهم، بيـــد أن قلـــة منـــهم يعـــاملون عمـــاهلم   
وهـم   .مبرض، ال يعتنون هبم، بـل إهنـم يتركـوهنم ملـصريهم           أهلنا  وإذا أصيب    .باحلسىن

علـى عمـل مـع      منـا   لـبعض   وحيـصل ا   .ال يطعموننا جيدا وال يدفعون لنا الكثري كذلك       
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نحهـا  مت مـا بقطـع األرض الـصغرية الـيت          شيءاملبشرين، ويعتاش اآلخرون مبحاولة فعل      
ولكــن أراضــينا تــتقلص بــشكل مطــرد وهــم ال يعيــدون األراضــي الــيت    .لنــا احلكومــة

نـشعر بأننـا حمـشورون يف هـذه         حنـن   و .سرقوها منا، واليت هي ملك لنا حبسب قوانيننا       
حتــيط بنــا مــزارع املاشــية الكــربى الــيت ميلكهــا األغنيــاء وة الــصغرية املمنلكــات العقاريــ

  .واألقوياء القيمون علينا
  ٢٠٠٩أبريل /، نيسانتشاكورجل من السكان األصليني يف 

 على أنه حيق لكل عائلة مـن الـسكان األصـليني            ١٩٨١ لسنة   ٩٠٤القانون رقم   ينص    
  . هكتار كحد أدىن، ولكن ذلك مل حيدث١٠٠احلصول على 

  ٢٠٠٩أبريل /مسؤول يف احلكومة، نيسان
 جمتمعـا حمليـا للـسكان األصـليني         ٤١٢ وفقا للتعداد الوطين للسكان األصليني، هنـاك      و  - ٢٢

 يف املائــة، لــيس لــديهم حــىت اآلن مــستوطنات  ٤٥ جمتمعــا، أو ١٨٥يف بــاراغواي، مــن بينــها 
 بتحـد   باحلـصول علـى أراض    وُتواجه عملية تسوية مطالبات السكان األصليني        .دائمة وقانونية 

يتمثل يف بطء عمل الدولة، وعـدم وجـود األمـوال الالزمـة لـشراء األراضـي، وإىل حـد كـبري،                      
ــراف هبــا يف     لنظــام عــدم وجــود  اســتمرار  ــة األراضــي واالعت ــسجيل ملكي ــسجل العقــاري لت ل
أساسـا ملراجعـة هـذه القيـود     فمن شأنه أن يوفر  ل،  ومن الضروري إنشاء هذا السج     .باراغواي

  .السياسية احلادة املفروضة على عقود متليك األرض للسكان األصليني
 .كما جذبت انتهاكات حقوق الشعوب األصلية يف أراضـي أجـدادهم اهتمامـا دوليـا                - ٢٣

، أصـدرت حمكمـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان، حكمهـا               ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ففي عامي   
بأنـه ينبغـي للحكومـة أن تعيـد           احمللـيني،  “سوهوياماكسا” و   “ياكي أكسا ”يف قضية جمتمعي    

آنفا أراضي أسالفهم يف غضون ثـالث سـنوات، وأن تنـشيء صـندوقا         اجملتمعني املذكورين   إىل  
لــدعم مــشاريع التنميــة يف اجملتمعــات احملليــة، وأن تــوفر فــرص احلــصول علــى خــدمات التعلــيم  

  .ومع ذلك، فإن األحكام مل تنفذ بعد .الل فترة الثالث سنوات االنتقاليةوالصحة والغذاء خ
  

ــن          - واو   ــا م ــصحية وغريه ــى اخلــدمات ال ــدم احلــصول عل ــة وع ضــعف وجــود الدول
  اخلدمات العامة

وقــد تــويف شــقيقي بــني ذراعــي  .لقــد مــر عامــان منــذ جمــيء طبيــب إىل اجملتمــع احمللــي   
  .مل نستطع أخذه إىل طبيب ألننا

  ٢٠٠٩أبريل /شاكو، نيسانتن السكان األصليني يف رجل م
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 ٢٠٠٨اجملتمعــات األصــلية يف عــامي   داخــل يكــشف البحــث الطــيب الــذي أجــري       - ٢٤
 عن ارتفاع معدل انتشار حاالت سوء التغذية بـني األطفـال واملـراهقني، فـضال عـن                  ٢٠٠٩ و

د كـــبري وهنـــاك أيـــضا وجـــو .شاغاستـــارتفـــاع معـــدل اإلصـــابة مبـــرض الـــسل الرئـــوي وداء 
 .للطفيليات اخلارجية وحاالت اجلـرب والتقيحـات اجللديـة بـني جمموعـات الـسكان األصـليني                

يف أوسـاط   أُجريـت   ،  )٢٠٠٣(شاكو  تشاغاس يف منطقة    توتكشف دراسات حمددة بشأن داء      
السكان األصليني والسكان غري األصليني على حد سواء، عن وجـود حـاالت مـن هـذا الـبالء                   

ــوطين   ٥٣,٢مــن يقــرب اخلطــري مبعــدل   ــة، أي ســبعة أضــعاف املعــدل ال ورغــم هــذا   .يف املائ
 يف املائـة مـن الـسكان األصـليني ال يـستطيعون             ٨٧,٨فإن   االرتفاع يف معدل اإلصابة باملرض،    

نـسبة  أمـا   يف املائـة فقـط،   ٢ويغطي التأمني الطيب العام مـا نـسبته          .احلصول على خدمات طبية   
 -من التـأمني، مثـل أيـودا ميوتيـوال هوسـبيتاالريا           أخرى  ع  انوأ اهغطيتف يف املائة املتبقية     ١٠الـ  
)Ayuda Mutual Hospitalaria( ، تـأمني باشـتراكات لـسكان لـشعوب األصـلية،      للوهي شركة

  . متييزية يرد مزيد من التفصيل بشأهنا يف التقرير الكامل للبعثةااكتشفت البعثة أن هلا آثار
 .لتعلـيم ل علـى فـرص كافيـة        “شاكوتـ ”يني يف منطقة    وال حيصل أطفال السكان األصل      - ٢٥

بريزيــدنيت ”  و“بــوكريون” جمتمعــا للــسكان األصــليني يعيــشون يف مقــاطعيت  ١٦٤فمــن بــني 
 يف املائـة  ٣وتـوفر   .التعلـيم يف مدرسـة ابتدائيـة   على فرصة منهم  يف املائة  ١٩حيصل  ، ال   “هايز

وإمـا أن تـدفع الـوزارة       : نييأيـدي املنـون   وتوجد املـدارس يف      .فقط من املدارس التعليم املتوسط    
ــاء وتــشغيل     جــأ ــة ببن ــة غــري احلكومي ــة أو تفــوم املنظمــات املنوني ور املعلمــني يف املــدارس املنوني

 يف  ٥٨ن   أ ويف حـني   .املدارس، يف ظل غياب سياسـة عامـة مالئمـة لألسـباب املـذكورة أعـاله               
 يف  ٣٠التعلـيم االبتـدائي سـوى       املائة من املعلمني هـم مـن الـسكان األصـليني، مل حيـصل علـى                 

  . يف املائة من الغوارانيني أميون٤٥,٥وبصورة عامة، فإن  .املائة منهم
  

  الوضع احلرج جملتمعات السكان األصليني فيما يتعلق بانعدام األمن الغذائي  - زاي  
اآلن، وبسبب اجلفاف، وعدم وجود حصاد، يضطر الكثريون مـن الـسكان األصـليني                

  .أرباب العمليستغل ضعفهم وإىل اهلجرة، 
  ٢٠٠٩أبريل /مقابلة مع مسؤول يف احلكومة، نيسان

، هنــاك أكثــر مــن   ٢٠٠٤وفقــا لدراســة نــشرهتا منظمــة األغذيــة والزراعــة يف عــام         - ٢٦
 يف املائـة مـن جممـوع    ١٤ شخص يعانون من نقـص التغذيـة يف بـاراغواي، ميثلـون             ٨٠٠ ٠٠٠

يـؤثر   شـخص، و ٦٤٥ ٠٠٠ يف املائـة، أو حنـو       ١١ويـؤثر سـوء التغذيـة املـزمن علـى            .السكان
ويف حني متلك باراغواي قدرة عاليـة علـى إنتـاج األغذيـة،           . يف املائة  ٥سوء التغذية احلاد على     

رهـا، يف العقـد املاضـي، لنظـام اإلنتـاج املتنـوع التقليـدي               جفإن سوء التغذية قد تفاقم بسبب ه      
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 وبـسبب اخنفـاض العائـدات مـن احملاصـيل           لصغار املـزارعني الـذي كـان يكفـل أمنـها الغـذائي،            
  .ن تقليديا، وبسبب مشكلة نقص املياهوزارعالنقدية اليت يزرعها امل

 احلكومة حاليا إصالح وتوسيع املعهد الباراغواين لشؤون الـسكان األصـليني،            درسوت  - ٢٧
لغـذاء  وقـد أُطقلـت اخلطـة الوطنيـة ل         .وإحلاقه بالرئاسة ومنحـه تفويـضا للتنـسيق بـني الـوزارات           

عمـال مـشتركا ومنـسقا      واى، األمر الذي يتطلب     غوالسيادة واألمن فيما يتعلق بالتغذية يف بارا      
مجيع أصحاب املصاحل، يف القطاعني العام واخلـاص، الـذين يتـصل عملـهم بالقطـاع         من جانب   

ــه      ــدون علي ــذين يعتم ــك ال ــضال عــن أولئ ــذلك  .الزراعــي، ف ــدى ول ــب فل ــة مكت  وزارة الزراع
ويبــدو أن إصــالح  .ثالثــة مــن األخــصائيني التقنــيني يعمــل فيــه شاكو، تــعــي يف لإلرشــاد الزرا

وتوسيع املعهد الباراغواين لشؤون السكان األصليني، وتطبيـق اخلطـة الوطنيـة للغـذاء والـسيادة                
الـصحيحة لـدعم    الالزمـة و   مـن اخلطـوات      ، كليهمـا  ،واىغمن فيما يتعلـق بالتغذيـة يف بـارا        واأل

  .غي تنفيذمها باعتبارمها مسألة ملحة يف ضوء األزمة الغذائية احلادةاجملتمعات األصلية وينب
  

  توصيات املنتدى الدائم  - خامسا 
  املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية  - ألف  

جيب على مجيع فروع احلكومة يف بـاراغواي، التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية ومجيـع                  - ٢٨
ظـامل، أن تتحمـل املـسؤولية الكاملـة عـن وضـع حـد                مثـل مكتـب أمـني امل       ،وكاالهتا الدستورية 

لوضـع خطـط    الشعوب األصـلية    وينبغي هلا أن تتشاور وتتعاون مع       العمل بالسخرة   ملمارسات  
  .الشعوبهذه عمل من أجل إهناء ممارسات العمل بالسخرة والتمييز ضد 

 واملـــسبقة وينبغـــي تنفيـــذ مجيـــع التوصـــيات الـــواردة يف هـــذا التقريـــر باملوافقـــة احلـــرة   - ٢٩
  .املتضررةواملستنرية للشعوب األصلية 

  
  ملؤسسيالتعزيز ا  - باء  

  شاكوتمنطقة إدارة احلكم يف     
أن تكفـل حـضورا كافيـا       عليها  ، جيب   حلكومة باراغواي الدستوري  وفقا لالختصاص     - ٣٠

وعمالــة األطفـال، بــسبل مــن  الــسخرة ممارسـات  جــراء ملؤسـسات الدولــة يف املنـاطق املتــضررة   
التعلـيم  وزارة   العـدل والعمـل؛ و     ة، وأمـني املظـامل، ووزار      العامة ها تعزيز وجود وكيل النيابة    بين

الفنـيني املـدربني    املـوظفني   زيـادة عـدد     ذلـك   ويتـضمن   . الصحة العامة والرفاه  وزارة  والثقافة؛ و 
يف خمتلــف الــوزارات، لكفالــة تــوفري اخلــدمات ) لــشعوب األصــليةمــن اأفــراد هم  فــينمبــ(جيــدا 
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ومتواصــلة رصــد مبــالغ كافيــة   مــة للمجتمعــات احملليــة مــن الــشعوب األصــلية، وكفالــة       العا
  .امليزانية من
 املوافقــة احلــرة واملــسبقة  أخــذ األنــشطة احلكوميــة علــى أســاسهجيــب تنفيــذ مجيــع هــذ  - ٣١
بوضــعه احلــايل بعــد شــؤون الــشعوب األصــلية معهــد لــشعوب األصــلية عــن طريــق املــستنرية لو

وجيــب أن تكفـــل حكومــة بـــاراغواي أال تتخـــذ   . ريــق جهـــات أخـــرى عـــن طأو اإلصــالح،  
 أي قـرارات بـشأن القـضايا املتعلقـة بالـشعوب            تـشاكو السلطات واملؤسسات احمللية يف منطقـة       

  .على النحو الواجب ة أفراد هذه الشعوباألصلية إال مبوافق
  

  إجراءات التفتيش على العمل : وزارة العدل والعمل    
الــشعوب األصــلية يف أفــراد الــيت متــس الــسخرة ممارســات ل جيــد صــارت توثــق بــشك  - ٣٢

أن جتمــع البيانــات الــيت حتــدد أربــاب العمــل  عاجــل وجيــب علــى احلكومــة بــشكل . بــاراغواي
القانونيــة، مبــا يف ذلــك حتديــد اإلجــراءات كافـة  اختــاذ الـضالعني يف هــذه املمارســات مــن أجــل  

  .اجلنائيةالتبعات 
يف الوقـت املناسـب    تتـوىل   العمـل كـي     ملديريـة   ملـوارد الكافيـة     كومـة ا  احلجيب أن تـوفر       - ٣٣

وجيــب أن تــشمل املــوارد . تــشاكويف منطقــة بالعمــل ذات الــصلة ات املالئمــة قــالتحقيإجــراء 
املقدمــــة مرتبــــات املفتـــــشني وتكــــاليف أجهــــزة احلاســـــوب والــــدخول علــــى اإلنترنـــــت       

  .واملعدات واملركبات
تــدريب بــشأن حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك   ينبغــي أن حيــصل مفتــشو العمــل علــى     - ٣٤

لـشعوب األصـلية، مبـا يف    لحقوق العمال، وحقوق املـرأة، وحقـوق الطفـل، وحقـوق اإلنـسان         
وينبغـي أن تقـدم     . ذلك تلك اليت أكدها إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية             

  .لصددوكاالت األمم املتحدة يف باراغواي الدعم التقين والتدريب يف هذا ا
 عـن طريـق   ،جيب أن تكفـل وزارة العـدل والعمـل يف بـاراغواي نزاهـة مفتـشي العمـل                - ٣٥

  .صارمة تتعلق بتنازع املصاحلرقابية إنفاذ آليات 
إىل حبريـــة كومـــة ســـالمة مفتـــشي العمـــل وإمكانيـــة وصـــولوهم  احلجيـــب أن تكفـــل   - ٣٦
  .األراضي مجيع
املتعلقــة  ىالــشكاوللتعامــل مــع إليــه  الرجــوعكومــة نظامــا يــسهل احلينبغــي أن تنــشئ   - ٣٧
  .اليت متس العمالاإلساءات ب
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ــة       - ٣٨ ــوانني احملليـ ــالف القـ ــات ختـ ــل ممارسـ ــشو العمـ ــا مفتـ ــاالت الـــيت يـــسجل فيهـ يف احلـ
  . على وجه السرعةاالنتصاف القانوينحتقيق الدولية، ينبغي أن تؤدي استنتاجاهتم إىل  أو
ن تكوين اللجان الثالثية، اليت تتألف حاليـا مـن         ينبغي أن تعدل وزارة العدل والعمل م        - ٣٩

أن تــضم هــذه  وجيــب .  ومنظمــات أربــاب العمــل ،ومنظمــات العمــل اجلهــاز اإلداري العــام، 
ــضا اللجــان  ــا  عــن اممــثلني أي ــشعوب األصــلية وفق ــضيات ل ــة   ملقت ــة منظمــة العمــل الدولي اتفاقي

  .  وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية١٦٩ رقم
العمال مـن الـشعوب األصـلية أجـورا     أال يتقاضى جيب أن تكفل وزارة العدل والعمل    - ٤٠
 باخلــدمات واالســتحقاقات االجتماعيــة علــى قــدم ان احلــد األدىن لألجــور وأن يتمتعــوعــقــل ت

  .ع العمال من غري الشعوب األصليةاملساواة م
ــار    - ٤١ ضــعني للعمــل القــسري  لــشعوب األصــلية اخلاا أن أفــرادينبغــي أن يؤخــذ يف االعتب
منـا أن    وإ ،الـضياع أن يـصبحوا عمـاال بـاألجر يف         ما يريدونه يف هنايـة املطـاف هـو          كون  يال   قد

  .يستعيدوا أرضهم ومواردهم
  

  الشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاة: إنفاذ القانون    
امـة  لكل مـن وكـاالت إنفـاذ القـانون وأعـضاء النيابـة الع             الدستوري  وفقا لالختصاص     - ٤٢

 عـن طريـق فـرض آليـات رقابيـة      ة هـذه اجلهـات  كفـل نزاهـ  أن تكومـة  احلواحملاكم، جيـب علـى    
يظلـون  ضـباط    تـشاكو وينبغي أن يقود قوات الشرطة يف منطقـة         . صارمة تتعلق بتنازع املصاحل   

  . لدى تنفيذهم لواجباهتم الرمسيةعلى احلياد
يف ء النيابـة العامـة والقـضاة    كومـة أن حيـصل أفـراد الـشرطة وأعـضا     احلينبغي أن تكفل      - ٤٣

علــى تــدريب بــشأن حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك حقــوق العمــال، وحقــوق   منطقــة تــشاكو 
الـيت أكـدها    احلقـوق   لـشعوب األصـلية، مبـا يف ذلـك          لاملرأة، وحقوق الطفل، وحقوق اإلنسان      

تقين وينبغــي أن تقــدم وكــاالت األمــم املتحــدة يف بــاراغواي الــدعم الــ  . إعــالن األمــم املتحــدة
  .والتدريب يف هذا الصدد

اخلـدمات  فرصـة االسـتفادة مـن    لمجتمعـات احملليـة للـشعوب األصـلية     تتـوفر ل  جيب أن     - ٤٤
  .مجاعيبشكل القانونية حلماية مصاحلها والدفاع عنها 

حقــوق العمــل بــصورة نــشطة علــى مالحقــة مــرتكيب إســاءات  عــضاء النيابــة ألينبغــي   - ٤٥
ــا يف ذلــك   ــسان، مب ــة  اإلســاءاتاإلن ــراد بالعمــال الــيت متــس  املتعلق ــشعوب األصــلية ومــن  أف ال

احلـاالت باألولويـة    للتعامـل مـع     املـوارد الكافيـة     عضاء النيابة   تاح أل ت، وينبغي أن    يدافعون عنهم 
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وقـوع  الشخص الذي أبلغ عـن   فورا موافاة   وينبغي  . لهمربر  ال  إبطاء  دون  السري فيها   املالئمة و 
  .األساس املنطقي هلذا القراروكذلك بدعوى، ال أي قرار بعدم املضي يفبانتهاك 
حقوق الـشعوب   دعم  ، وأمني املظامل     املختصة القضائي، والوزارة العامة  للجهاز  ينبغي    - ٤٦

ــدويل         ــانون الـ ــدات والقـ ــتور واملعاهـ ــه يف الدسـ ــرف بـ ــو املعتـ ــى النحـ ــماهنا علـ ــلية وضـ األصـ
  .اإلنسان حلقوق

  
  لشعوب األصليةاشؤون معهد     

مبــا يتفــق لــشعوب األصــلية يف بــاراغواي وأدائــه شــؤون امعهــد صــالح هيكــل ينبغــي إ  - ٤٧
لــشعوب األصــلية، وخاصــة فيمــا يتعلــق بــاحلق يف لالدوليــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان والــصكوك 

املعهـد  يكـون   وينبغـي أال    . كمـا يـنص إعـالن األمـم املتحـدة         واملـستنرية   املوافقة احلرة واملـسبقة     
رئـيس اجلمهوريـة،    كتـب   تابعـا مل  ينبغـي أن يكـون      ميـة، ولكـن     حكوتـابع لـوزارة     إصالحه   بعد
صـياغة  وينبغـي  .  كافـة يكون مؤسسة مستقلة لديها سلطة التـأثري علـى سياسـات الـوزارات          أو

الـشعوب  أفراد  آراء  مبراعاة  مجيع أصحاب املصلحة، ال سيما      مبشاركة  هذا اإلصالح املؤسسي    
ا يبعـث علـى التـشجيع قيـام احلكومـة بوضـع          وترى البعثة أن ممـ    . األصلية خبصوص هذه املسألة   

علـى دعمهـا عـن طريـق        اجمللـس التـشريعي     حث  إىل  إجراء هذه اإلصالحات و   هتدف إىل   خطة  
  .عية الضروريةاعتماد التعديالت التشري

أن يعمـل باالشـتراك مـع اللجنـة املنـشأة حـديثا             ينبغي للمعهـد، وقـد جـرى إصـالحه،            - ٤٨
وضـع خطـة   علـى  الشعوب األصلية والتشاور معهـم،  أفراد ع وبالتعاون م السخرة  للقضاء على   

عمل فيمـا يتعلـق بالـسخرة والتـرويج للخطـة، حبيـث تـصبح هلـا القـدرة علـى تنـاول األسـباب                         
  .حبيازة األراضياجلذرية للسخرة، وخباصة ما يتعلق منها 

ب حرية منظمـات الـشعو    تقييد  سلب أو   جيب أال يؤدي اإلصالح املتعمق للمعهد إىل          - ٤٩
فيجـب  . بإرادهتا هي وحـدها دون تـدخل  يف العمل واختاذ القرارات   والشعوب نفسها   األصلية  

  .واملستنريةيف املوافقة احلرة واملسبقة دائما احترام حقها 
  

  التمويل  - جيم  
مــن كــاف بــاراغواي ختــصيص قــدر يف كومــة احلواجمللــس التــشريعي كفــل يجيــب أن   - ٥٠

  .يزانية من أجل تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقريراملورصد مبالغ من التمويل العام 
قــضايا الــشعوب األصــلية يف بــشأن منظومــة األمــم املتحــدة املــساعدة  تقــدم ينبغــي أن   - ٥١

  .السخرةباراغواي، مبا يف ذلك إلغاء 
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الثنائيــة إىل دعــم املبــادرات  املاحنــة هــات مبــا يف ذلــك اجلتــدعو البعثــة اجلهــات املاحنــة    - ٥٢
  .تنفيذ هذه التوصيات يف باراغوايإىل مية الرا
  

  اإلصالح الزراعي واألمن الغذائي  - دال  
ــاراغواي ســجال لألراضــي يف منطقــة      - ٥٣  علــى وجــه تــشاكوينبغــي أن تنــشئ حكومــة ب

، وينبغي استعراضه لتقيـيم مـدى شـرعية     هذا السجل  حتديد ميعاد هنائي إلجناز   وينبغي  . السرعة
عي اجملتمعـات احملليـة   ّدتـ الـيت  األراضـي  األراضـي، ال سـيما يف حـاالت      لكية  مل القائمةسندات  ال

  .تهاللشعوب األصلية ملكي
ودون تقـدمي تعـويض   رضـائها  أن األراضي قد أخـذت مـن الـشعوب األصـلية دون            مبا    - ٥٤
، ينبغـي أن  يف األراضـي ، ففي احلاالت اليت يطعن فيها يف دعـاوى أحقيـة الـشعوب األصـلية        هلا

  .املعنيةباألراضي بات على الطرف من غري الشعوب األصلية فيما يتعلق يقع عبء اإلث
إعادة األراضي للشعوب األصلية، ال سـيما للمجتمعـات احملليـة    عملية ينبغي أن تكون    - ٥٥

اليت ليس هلا أراض أو هلا مساحات صـغرية مـن األرض، جـزءا مـن عمليـات قـضائية متماشـية                      
ى بــأن جتــري وباإلضــافة إىل ذلــك، يوَصــ. ة أراضــيهامــع حقــوق الــشعوب األصــلية يف اســتعاد

 باالشـتراك مـع ممثلـي       ،احلكومة مفاوضات مع اجملتمع املنوين ومنظمات مريب املاشية يف املنطقة         
 ،وينبغي أن جترى املفاوضات استنادا إىل مبـادئ حقـوق اإلنـسان واملـساواة    . الشعوب األصلية 

مع متعدد الثقافات يكون أكثر عدال، ويـستطيع فيـه   إجياد جمتبأنه من املمكن بالثقة  التحلي  مع  
  .يف سالمأن يطوروا حياهتم  ،غريهموالشعوب األصلية مبن فيهم أفراد مجيع املواطنني، 

ــة حلقــوق  الــيت أصــدرهتا قــرارات الكومــة احلينبغــي أن تنفــذ   - ٥٦ حمكمــة البلــدان األمريكي
 “يــــاكي أكــــسا” ني األصــــلينياإلنــــسان فيمــــا يتعلــــق بأوضــــاع اجملتمعــــات احملليــــة للــــشعب

، اللــذين يعيــشان يف ظــروف غــري مــستقرة منــذ تــشريدهم مــن أراضــيهم  “سوهوياماكــسا” و
وتعتـرف البعثـة بـأن      . التقليدية، مع تذبذب إمدادات الطعام واملياه وعدم كفاية الرعايـة الطبيـة           

ــرئيس  ــدو الـ ــو فرنانـ ــديس لوغـ ــام    منـ ــذ أحكـ ــق بتنفيـ ــة تتعلـ ــذ خطـــوات أوليـ ــد اختـ ــوى قـ دعـ
  .لتنفيذ الكامل والفوري للقراراتلإال أهنا تدعو ، “أكسا كييا”
ــستند ينبغــي أن   - ٥٧ ــة إاإلصــالح الزراعــي  ي ــشاركية ىل اإلدارة املتكامل ــصعيد  والت ــى ال عل

جهـاز   علـى حنـو مـشترك مـع     ذا اإلصـالح احمللي واإلقليمي والوطين، كما ينبغي االضـطالع هبـ     
، اليت أعـدت بـدعم مـن        تشاكويف منطقة    “التغذوياخلطة الوطنية للسيادة واألمن الغذائي و     ”

ــة    ــة والزراع ــم املتحــدة لألغذي ــة األم ــسعى     . منظم ــي أن ي ــة، ينبغ ــة الوطني ــادرة اخلط ــا ملب ووفق
الــسكان املــستفيدين، بــسبل مــن بينــها لــصاحل اإلصــالح إىل ضــمان وجــود عمليــات مــستدامة 
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 اخلــدمات األساســية، مبــا يف حلــصول علـى اإمكانيــة ودوام إتاحــة تـوفري بــرامج تنميــة القـدرات   
  .ذلك الطعام واملياه والتعليم

  
  التنمية، مبا يف ذلك املياه والصحة  - هاء  

ــة    تــشاكويعــد اجلفــاف يف منطقــة    - ٥٨ ــسنوات القليل ــة تزايــدت حــدهتا يف ال  ظــاهرة دوري
علـى  كـي حيـصلوا   الـشعوب األصـلية وصـغار املـالك        كافيـة ألفـراد     إمكانية  ال يتيح   املاضية، مما   
جلفـاف يف   بـسبب ا   ٢٠٠٤وبالرغم من إعـالن حالـة الطـوارئ سـنويا منـذ عـام               . الغذاء واملياه 

قبـل موسـم    البـدء فيهـا     جيـرى    ى بأن تعد حكومة باراغواي خطة طـوارئ       ، يوصَ تشاكومنطقة  
، ال سـيما مـن    ينروالغـذاء للـسكان املتـضر     الـشرب    من أجل كفالة توفري مياه       ، وذلك اجلفاف

هــذه اخلطــة بوصــفها نقطــة انطــالق لكفالــة إىل كومــة تنظــر احلبغــي أن وين. الــشعوب األصــلية
دائـم،  بـشكل    تـشاكو منطقـة   توفري مياه الشرب واألمن الغذائي للسكان األصليني والفقراء يف          

  .هلاركيزة استخدام اخلطة الوطنية للسيادة واألمن الغذائي والتغذوي وذلك مع 
وحكــام عم كــل مــن حكومــة بــاراغواي وفقــا لالختــصاص الدســتوري، ينبغــي أن تــد  - ٥٩

ألفـراد  دخل وإقامة أنشطة إنتاجية وجتاريـة مـستدامة         لتوفري  املعنية وضع بدائل جمدية     املديريات  
  .السخرة ممن تضرروا من ممارسات ،نساءالفيهم لشعوب األصلية، مبن ا

ــة     - ٦٠ ــيم والثقاف ــة إىل أن وزارة التعل ــضطلع تــشري البعث ــادرات هامــة مــن أجــل   ت ــز مبب تعزي
كومـة العوائـق الـيت      احلوجيب أيضا أن تتنـاول      . الفرص التعليمية لألطفال من الشعوب األصلية     

أن تتوسـع   ، و  الدراسـة  يواجهها األطفال من الشعوب األصلية يف االلتحاق باملـدارس وحـضور          
  .التعليم للجميعتوفري لمن امليزانية أن ترصد مبالغ كافية يف اخلدمات التعليمية، و

املعنيـة، ينبغـي هلمـا      وحكام املـديريات    كومة  احلقا لالختصاص الدستوري لكل من      وف  - ٦١
متنقلـة ومتويلـها    أفرقـة   وميكن إنشاء   . االجتماعيالضمان  توسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية و     

ــشكل كــاف   ــيت       ب ــشعوب األصــلية ال ــة لل ــات احمللي ــدمي هــذه اخلــدمات للمجتمع ــن أجــل تق م
  .من سبيل آخر عليها تفتقر إىل إمكانية احلصول قد
 ،)Ayuda Mutual Hospitalaria( قانون املساعدة املتبادلة املتعلقة باملستـشفيات  جيب إلغاء  - ٦٢

 الـذي ينـشئ نظامـا خاصـا للتـأمني الطـيب ينطبـق فقـط علـى الـشعوب            هذا القانون،أو إصالح 
  .تشاكواألصلية يف منطقة 

ــة أي     - ٦٣ ــة والال ينبغــي أن تكــون للمجــالس املنوني ــة ونظــم   ي ــى اخلــدمات االجتماعي عل
  .للشعوب األصليةالرعاية الصحية 
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املعنيـة، ينبغـي هلمـا      وحكام املـديريات    كومة  احلوفقا لالختصاص الدستوري لكل من        - ٦٤
وضع أولويات لبناء القـدرات ملنظمـات الـشعوب األصـلية، إىل جانـب تنميـة مهـارات القيـادة                  

  .اء الشعوب األصلية يف هذه الربامجنسأن تدرج وجيب . واملهارات املهنية
، بـسبل   تـشاكو كومة بتحسني البنية األساسية لالتصاالت يف منطقة        احلينبغي أن تقوم      - ٦٥

ــها   ــن بينـ ــيح مـ ــراد األأن تتـ ــة   فـ ــة إمكانيـ ــلية يف املنطقـ ــشعوب األصـ ــاع بلـ ــصاالت االنتفـ االتـ
  .واهلاتفية الراديوية

ــة الغابــات يف منطقــة  إالبيئــة ملنــع وزارة تــدعم البعثــة اجلهــود الــيت تبــذهلا     - ٦٦  ،تــشاكوزال
واملـستنرية  أن تواصل جهودها يف هذا الصدد مع أخذ املوافقـة احلـرة واملـسبقة               بالوزارة  وهتيب  

  .تشاكولشعوب األصلية مبنطقة ل
  

  على أساس االنتماء إىل الشعوب األصليةالقائم إهناء التمييز   - واو  
 فعالة بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية ملكافحـة         كومة تدابري احلينبغي أن تتخذ      - ٦٧

  .التمييز ضد الشعوب األصلية
كومة مجيع القـوانني واملمارسـات التمييزيـة، مبـا يف ذلـك، كمـا ورد                احلجيب أن تلغي      - ٦٨
  .)Ayuda Mutual Hospitalaria( ، قانون املساعدة املتبادلة املتعلقة باملستشفياتأعاله
 املـدارس ومرافـق      مبا يف ذلـك    ،كومة الفصل يف اخلدمات االجتماعية    احلي  جيب أن تنه    - ٦٩

  .الرعاية الصحية
  

  لحدودالعابرة لالتعاون اإلقليمي واالستراتيجيات   - زاي  
فيمـا يتعلـق    الواعدة   املمارسات   اباراغواي وبوليفيا وتتشاطر  حكومتا  ينبغي أن تتعاون      - ٧٠

وينبغـي النظـر يف     . كل منهما بلد   يف   تشاكو منطقة   للشعوب األصلية يف  السخرة  بالقضاء على   
  .تشاكولحدود حلماية الشعوب األصلية يف منطقة لبر اوضع برنامج ع

ووكــاالت املعونــة الثنائيــة  ينبغــي أن تتــشاطر وكــاالت املعونــة التابعــة لألمــم املتحــدة     - ٧١
ل  وينبغي أن متـوِّ    ،بلدانيف خمتلف ال  جتمعها من واقع جتربتها     املمارسات اجليدة ذات الصلة اليت      

  .لحدودل ةبراعبرامج 
  

  خطة وطنية للعمل/وضع استراتيجية وطنية  - حاء  
، بالتعــاون مــع الــسخرةلحكومــة واللجنــة الــيت شــكلتها حــديثا للقــضاء علــى   لينبغــي   - ٧٢

وينبغـي أن تتنـاول     . الـسخرة خطة عمل وطنيـة بـشأن       وضع  ،  معها والتشاور الشعوب األصلية 
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وأن تنـشئ عمليـة للرصـد كـي تكفـل           اجلـذري للـسخرة     لتمييـز بوصـفه الـسبب       امـسألة   اخلطة  
  . اخلطةتنفيذ
إبـراز  مـؤمتر وطـين بـشأن الـشعوب األصـلية لزيـادة             تنظـيم   كومـة يف    احلينبغي أن تنظر      - ٧٣

ــة         ــني الوكــاالت التابع ــسيق ب ــز التن ــاراغواي، ولتعزي ــشعوب األصــلية يف ب ــة بال ــضايا املتعلق الق
  .املتحدة ومنظمات الشعوب األصليةعة لألمم للحكومة وتلك التاب

  
  مبوجب القانون الدويلالناشئة االمتثال لاللتزامات   - طاء  

ومجيـع وكاالهتـا   ، التشريعية والتنفيذية والقـضائية ، كومةاحلينبغي أن متتثل مجيع فروع    - ٧٤
ــا        ــب أمــــني املظــــامل، اللتزاماهتــ ــتورية، مــــن قبيــــل مكتــ  مبوجــــب القــــوانني الناشــــئة الدســ

  .الدولية واالتفاقيات
للــسخرة الــيت كومــة بأهنــا يف ســعيها للقــضاء علــى األســباب اجلذريــة  احلر البعثــة كّتــذ  - ٧٥

الــشعوب األصــلية، ينبغــي أن تــسترشد بالــصكوك الدوليــة، وخاصــة إعــالن األمــم تتعــرض هلــا 
ــة،         ــة العام ــاراغواي يف اجلمعي ــه ب ــذي صــوتت ل ــشعوب األصــلية، ال ــشأن حقــوق ال املتحــدة ب

ــل الدوليــة   وا ــة منظمــة العم ــة بالــشعوب األصــلية والقبليــة   ١٦٩  رقــمتفاقي  يف البلــدان  املتعلق
وتــدعم البعثــة احلكومــة يف اعتزامهــا تطبيــق اتفاقيــة   . ، الــيت صــدقت عليهــا بــاراغواي املــستقلة

  .١٦٩  رقممنظمة العمل الدولية
ألفـراد  وق العمـل   لكفالـة احتـرام حقـ   ة عاجلـ اتتطلب البعثة من احلكومة اختاذ إجراء    - ٧٦
منظمــة العمــل  الــيت أصــدرهتا معــايري العمــل األساســية   ال ســيمالــشعوب األصــلية ومحايتــها،  ا

ــة  ــى     والدولي ــضاء عل ــات، والق ــة تكــوين اجلمعي ــة حبري ــسخرةاملتعلق ــة   ال ــى عمال ــضاء عل ، والق
ان بالـضم الدوليـة للعمـل املتعلقـة       املعـايري   األطفال وحتقيق تكافؤ الفرص بـدون متييـز، وكـذلك           

  .االجتماعي واألجور
 الدســـتورية، اهتمامـــا أكـــرب هتـــا وخاصـــة دائر،ينبغـــي أن تـــويل حمكمـــة العـــدل العليـــا  - ٧٧

العـاملي  عـالن  اإلللمعاهدات وغريهـا مـن الـصكوك الدوليـة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان، وخاصـة                  
تعــــي أن أيــــضا وينبغــــي . ١٦٩رقــــم قــــوق اإلنــــسان واتفاقيــــة منظمــــة العمــــل الدوليــــة  حل

حــق التــشاور مــع   تــنص علــى احتــرام   بــالقوانني الــيت  املتعلقــة الدســتورية املــشاكل  مــةاحملك
  .األصلية الشعوب

 الدسـتورية، اهتمامـا أكـرب       هتـا  وخاصـة دائر   ،أن تـويل حمكمـة العـدل العليـا        أيضا  ينبغي    - ٧٨
حمكمـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان املتعلقـة بالـشعوب األصـلية                تـصدرها   ألحكام اليت   ل
  .ارج نطاق الدعاوى املذكورة أعاله اليت تتعلق بباراغواي بشكل مباشرخ
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  املزيد من املتابعة من جانب األمم املتحدة   - ياء  
ينبغـــي أن يـــضطلع املنتـــدى الـــدائم بـــإجراء حـــوار مـــع وكـــاالت األمـــم املتحـــدة يف    - ٧٩

بـشأن حقـوق    ة   تطبيـق إعـالن األمـم املتحـد         هو وينبغي أن يكون اهلدف من احلوار     . باراغواي
 وتنفيــذ الوكــاالت  وكــذلك االتفاقيــات الدوليــة األخــرى ذات الــصلة،    الــشعوب األصــلية،  

  .الصلة لتوصيات املنتدى الدائم ذات
ينبغي أن يشجع املنتدى الدائم الوكاالت اإلمنائيـة علـى تقـدمي املـساعدة إىل الـشعوب                   - ٨٠

إىل والــسخرة اميــة إىل مكافحــة ، بــسبل مــن بينــها دعــم اجلهــود الرتــشاكواألصــلية يف منطقــة 
ن قبيـل الرعايـة     اخلدمات االجتماعية األساسية، مـ    و والطعام   هحتسني إمكانية احلصول على امليا    

  .الصحية والتعليم
ا العمـل واإلحـصاء يف جهودمهـ      وزاريت  حتث البعثة وكاالت األمم املتحـدة علـى دعـم             - ٨١

  .شعوب األصليةللظروف العمل املتعلقة بالبيانات جلمع املتواصلة 
ينبغي أن تعمل وكاالت األمم املتحدة يف باراغواي معا بشكل وثيق مـن أجـل تنـاول                   - ٨٢

لوكـاالت تنـسيق جهودهـا دعمـا        لوينبغي أيضا   . السخرةقضايا الشعوب األصلية، مبا يف ذلك       
هلـا  واجهة حاالت الطوارئ اليت حتـدث نتيجـة للجفـاف، وينبغـي             مل تشاكومنطقة  يف  للشعوب  

 الــضعيفة وشــعوهبا تــشاكوأكثــر اســتدامة ملنطقــة إمنائيــة قامــة اســتراتيجية احلكومــة إل دعمأن تــ
  .األصلية، مع البدء بدعم اخلطة الوطنية للسيادة واألمن الغذائي والتغذوي

  


