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  مقدمة  - أوالً  
 - ٢٠٢١خطة بريو لعام    "بري من هذا التقرير إىل اإلسهامات املقدمة يف         يستند جزء ك    -١

، وهي الوثيقة اليت يقدمها هذا العام مركزنـا الـوطين     )١("اخلطة االستراتيجية للتنمية الوطنية   
للتخطيط االستراتيجي واليت تعكف على مراجعتها حالياً خمتلف قطاعـات اإلدارة العامـة             

    . أيضاًومؤسسات اجملتمع املدين 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان     نابعة من    مبعايري   ٢٠٢١وتستعني خطة بريو لعام       -٢

. ‘االتفـاق الـوطين   ‘ياسات الدولة خبـصوص     سومن  التنمية املفهومة بوصفها حرية     ومن  
. هذا الصك التخطيطي احليوي وغري املسبوق يف بريو       املهم حتقيق توافق بشأن     وسيكون من   

 أي نظام دميقراطي إىل مؤسسات راسخة حتـول دون انتـهاك حقـوق              إذ جيب أن يستند   
  .اإلنسان، بل تعززها وتوطّدها أيضاً

، يف ميزانياهتـا    ٢٠٠٧وكمثال عملي على ذلك، فقد أدجمت دولة بريو، منذ عام             -٣
 املفضية إىل استحداث برامج استراتيجية، هبدف إيـالء         النتائجالقائمة على   املْيزنة  العامة هنج   

ويترتب على هذا حتـسني نوعيـة اإلنفـاق،         . ولوية لتلبية احتياجات السكان األساسية    األ
وإصالح اهلياكل اإلدارية، واإلسراع بتنفيذ عمليات املواءمة التكنولوجية، وعـدم تـسييس            
اجملاالت اإلدارية، وحتقيق المركزية السلطة السياسية واالختصاصات، من بـني إجـراءات            

 جتاوزنا النتائج اإلجيابية اليت ميكن إحرازها، جيب أن يكـون اإلجنـاز           أخرى إجيابية؛ وإذا ما   
  .الوطين الكبري هو ضمان فهم االحترام املطلق حلقوق اإلنسان وحتقيق فعاليته

وسُيحيي احترام حقوق اإلنسان هذا مفهوَم التنمية البشرية الذي تعتمـده األمـم               -٤
يم احلرية السياسية، واحلقوق املدنية، وتكافؤ      املتحدة؛ وهو مفهوم شامل مرادٌف بدوره ملفاه      

وهو ما تعرب عنه    . الفرص االقتصادية واالجتماعية، ومحاية الفرد، والشفافية يف اإلدارة العامة        
  .٢٠٢١خطة بريو لعام 

  معلومات عامة عن الدولة  - ثانياً  

  اخلصائص الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  - ألف  
مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية لبريو، أن البلد يتمتع باستقرار         ن، قياساً بتطور    يتبيَّ  -٥

اقتصادي يتيح له توسيع نطاق تغطية سياساته العامة الرامية إىل حتسني جودة حيـاة فئـات                
  .السكان الضعيفة، ومن بينها تلك املؤلّفة من األشخاص ذوي اإلعاقة

__________ 

  www.ceplan.gob.pe.انظر  )١(
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معظم بتوجيه  تعميق عملية إصالح اإلدارة العامة،      وقد أفضى هذا املشهد اجلديد إىل         -٦
اجلهود حنو حتسني اخلدمات املقدمة إىل املواطنني؛ فقد حددت اهليئات العامة سياسات وطنية             

) ٢٠٠٧املرسوم السامي الذي اعتمده رئيس جملس الوزراء يف عـام           (ُملزمة يف هذا الصدد     
 اليت هتدف إىل إيالء األولويـة       النتائجلقائمة على   ااملْيزنة  واسُتهلّ يف العام ذاته تنفيذ منهجية       

  .لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، بتحسني نوعية اإلنفاق العام
ومل يعد التوجه حنو تقدمي املساعدة اإلطار املفاهيمي الذي ُتنفَّـذ فيـه الـسياسة                 -٧

الهتمام يف املقام األول     وانتقل البلد إىل تفضيل تنمية رأس املال البشري، بإيالء ا          ،االجتماعية
شاركة فيها، وهو موضوع ذو     امللتمويل املشاريع املستدامة واليت للمجتمع املدين نصيٌب من         

وهو ما من شأنه أن يساعد      أمهية حامسة من أجل تعزيز ممارسات الرقابة من جانب املواطنني           
كذلك على خفـض  على زيادة مستوى الشفافية وإمكانية االطالع على املعلومات العامة، و         

وهو موضوع يشّدد عليه بصفة خاصة كل من اجملتمـع          . مستويات الفساد يف القطاع العام    
باألخالقيات اليت يتحلى هبـا     عالقة مباشرة   من  الفساد  اعتباراً ملا ملكافحة    الدويل ودولة بريو    

ي له، بدوره،   ومبناخ االستقرار القضائي املُحفِّز لالستثمار اخلاص واألجنيب، الذ       املوظف العام   
  .تأثري حيوي على معدالت العمالة يف بلدنا

وال ميكن، يف هذا السياق، إغفال ذكر االستقرار السياسي الذي تشهده بـريو يف                -٨
الوقت الراهن، وهو نتاج املمارسة احلرة لإلرادة الشعبية املُعبَّر عنها يف انتخابات عامة ُتجرى              

اليم والبلديات تساعد على توطيد عملية حتقيق       كل مخس سنوات، وكذلك يف انتخابات لألق      
الالمركزية اليت ُتترجم يف السنوات األخرية يف التحّول احلقيقـي الـذي تـشهده املهـام                

  .واالختصاصات وامليزانيات

  املؤشرات الدميغرافية  -١  
  .انظر األشكال التالية  -٩

   معدل النمو املسجَّل واملتوقّع يف بريو: السكان
  )باأللف نسمة(

 ٢٠٥٠ ٢٠٢١ ٢٠١١ ٢٠٠٧ ١٩٩٣ ١٩٨١ ١٩٧٢ ١٩٦١ ١٩٤٠ العام

 ١١١ ٤٠ ١٤٩ ٣٣ ٧٩٨ ٢٩ ٤٨٢ ٢٨ ٠٧٣ ٢٣ ٧٦٠ ١٧ ٩٥٣ ١٣ ٢١٧ ١٠ ٠٢٣ ٧ السكان

  

 الفترة
١٩٤٠–

١٩٦١ 
١٩٦١–

١٩٧٢ 
١٩٧٢–

١٩٨١ 
١٩٨١–

١٩٩٣ 
١٩٩٣–

٢٠٠٧ 
٢٠٠٧–

٢٠١١ 
٢٠١١–

٢٠٢١ 
٢٠٢١–

٢٠٥٠ 

متوسط معدل النمو حبسب     
 الفترة

١٫٨٠٪  ٢٫٨٧٪  ٢٫٧٢٪  ٢٫٢٠٪  ١٫٥٢٪  ١٫١٤٪  ١٫٠٧٪  ٠٫٦٦٪  

٢ ٠٥٠ :
٠٫٣٣٪ 
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  ٢٠٠٥يوليه / ومتوز١٩٥٠يوليه /البنية السكانية يف بريو يف متوز

 

 

  
 

 

 

 

   ٢٠٠٧ وحبسب املقاطعات لعام ٢٠٥٠-١٩٥٠نسبة اإلعالة يف بريو حبسب السن للفترة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزيع السكان يف بريو حبسب املنطقة اجلغرافية
 التوزيع السكان جلغرافيةاملنطقة ا

 ٢٥٫٧ ٨٠٧ ٠٥٧ ٧ الشمال

 ١٦٫٢ ٦٥١ ٤٤٦ ٤ اجلنوب

 ١٤٫٨ ٣٦٤ ٠٤٧ ٤ الوسط

 ٩٫٣ ٢٤٧ ٥٣٨ ٢ الشرق

 ٣٠٫٩ ٦١٩ ٤٨٢ ٨ منطقة ليما احلضرية

 ٣٫١ ٤٦٩ ٨٣٩ حمافظة ليما

 ١٠٠ ١٥٧ ٤١٢ ٢٧ اجملموع  

 القائمة العمرية

 
 ة العمري الفئة

 

 القائمة العمرية

سن
يف 

ان 
سك

ة ال
نسب

 ال
مل
ع

/
لني
املعا

ان 
سك

ة ال
نسب

 

 ٢,٢تاكنا
  ٢,١ليما 

 ٢,١موكيَغوا 

 ٢,٠كيَّاو
 ٢,٠أريكيبا

 ١,٨إيكا
  ١,٨تومبيس 
  ١,٧ملباييكي 

١,٩مادري دي ديوس 
 ١,٧ال ليبريتاد ١,٧باسكو

  ١,٦خونني 
  ١,٦بيورا 
  ١,٦بونو 

  ١,٦سان مارتن 
  ١,٥أوكايايل 
 ١,٦أنكاش

  ١,٣أياكوتشو 
  ١,٣وانوكو 

  ١,٣أماثوناس 
  ١,٤لوريتو 

  ١,٥كُوسكو 
 ١,٤كاخاماركا 

  ١,٢أوانكافيليكا
  ١,٢أبورمياك
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  ٢٠٠٧املؤشرات الدميغرافية الرئيسية يف بريو لعام 
 املناطق اجلغرافية القيم

 الشرق اجلنوب الوسط الشمال ليما وكيَّاو الدنيا القصوى  الرئيسيةاملتغريات
اجملموع 
 الوطين

معدل النمو الـسكاين للفتـرة      
 ١٫٦ ٢٫١ ١٫٣ ١٫٤ ١٫٣ ٢٫١ ٠٫٤ ٣٫٥ )بالنسبة املئوية (٢٠٠٧-١٩٩٣

معدل النمو الـسكاين للفتـرة      
 ٢٫٢ ٤٫٤ ٢٫١ ١٫٣ ٢٫٢ ٢٫٧ -٠٫٢ ٦٫١ )بالنسبة املئوية (١٩٩٣-١٩٨١

 ٢٤٢٫٧ : ليما ١٫٣ ٩٦٦ ٥ )٢كم/نسمة(الكثافة السكانية 

 ٩٦٦٫٠ ٥: كيَّاو

٢٢٫٠ ٦٫٣ ١٦٫٦ ٢١٫٢ ٥٠٫٤ 

  الوضع الدميغرايف يف بريو والعامل

  بريو املتغريات
  أمريكا 
  الالتينية

  البلدان 
  النامية

منظمة التعاون والتنمية 
 املياجملموع الع  يف امليدان االقتصادي

     )بالـسنوات (العمر املتوقع عنـد الـوالدة       
 ٢٠٠٥لعام 

٦٨٫١ ٧٨٫٣ ٦٦٫١ ٧٢٫٨ ٧٠٫٧ 

بالنسبة املئوية لألشخاص فوق    (معدل حمو األمية    
 ٢٠٠٥-١٩٩٥للفترة ) سن اخلامسة عشرة

٧٨٫٦  ٧٦٫٧ ٩٠٫٣ ٨٧٫٩ 

 ٢٠٠٥-١٩٧٥معدل النمو السكاين للفترة     
 )بالنسبة املئوية(

١٫٦ ٠٫٨ ١٫٩ ١٫٨ ٢ 

 ٢٠١٥-٢٠٠٥معدل النمو السكاين للفترة     
 )بالنسبة املئوية(

١٫١ ٠٫٥ ١٫٣ ١٫٢ ١٫٢ 

السكان دون سن اخلامسة عـشرة يف عـام         
 )بالنسبة املئوية (٢٠٠٥

٢٨٫٣ ١٩٫٤ ٣٠٫٩ ٢٩٫٨ ٣١٫٨ 

السكان دون سن اخلامسة عـشرة يف عـام         
 )بالنسبة املئوية (٢٠١٥

٢٦ ١٧٫٨ ٢٨ ٢٦٫٣ ٢٧٫٤ 

امسة والستني يف عـام     فوق سن اخل  السكان  
 )بالنسبة املئوية (٢٠٠٥

٧٫٣ ١٣٫٨ ٥٫٥ ٦٫٣ ٥٫٦ 

الستني يف عـام    فوق سن اخلامسة و   السكان  
 )بالنسبة املئوية (٢٠١٥

٨٫٣ ١٦٫١ ٦٫٤ ٧٫٧ ٦٫٧ 

عدد  (١٩٧٥-١٩٧٠معدل اخلصوبة للفترة    
 )املواليد لكل امرأة

٤٫٥ ٢٫٦ ٥٫٤ ٥ ٦ 

عدد  (٢٠٠٥-٢٠٠٠معدل اخلصوبة للفترة    
 )ملواليد لكل امرأةا

٢٫٦ ١٫٧ ٢٫٩ ٢٫٥ ٢٫٧ 

السكان الذين يستخدمون مرافـق صـحية       
 )بالنسبة املئوية (٢٠٠٤ُمحسَّنة يف عام 

٥٩ ٩٦ ٤٩ ٧٧ ٦٣ 

السكان الذين يـستخدمون مـصادر ميـاه        
 )بالنسبة املئوية (٢٠٠٤ُمحسَّنة يف عام 

٨٣ ٩٩ ٧٩ ٩١ ٨٣ 

األشخاص الذين يعانون من سوء التغذيـة يف        
 )بالنسبة املئوية (٢٠٠٤-٢٠٠٢لفترة ا

١٧  ١٧ ١٠ ١٢ 

 ٢٠٠٥السكان يف املناطق احلضرية يف عـام        
 )بالنسبة املئوية(

٤٨٫٦ ٧٥٫٦ ٤٢٫٧ ٧٧٫٣ ٧٢٫٦ 

 ٢٠١٥السكان يف املناطق احلضرية يف عـام        
 )بالنسبة املئوية(

٥٢٫٨ ٧٨٫٢ ٤٧٫٩ ٨٠٫٦ ٧٤٫٩ 
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  اخلدمات العامة
  ٢٠٠٧-٢٠٠٣الشرب وشبكة اجملاري يف بريو للفترة النسبة املئوية للتغطية مبياه 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ اخلدمة

 مياه الشرب

 ٦٨٫٦ ٦٨٫٦ ٦٧٫٢ ٦٨٫٠ ٦٨٫٦ اإلمجايل

 ٨٦٫٨ ٨٦٫٣ ٨٥٫٦ ٨٥٫١ ٨٤٫٧ املناطق احلضرية

 ٣٤٫٦ ٣٥٫٧ ٣٣٫٠ ٣٦٫٣ ٣٨٫٧ املناطق الريفية

 الصرف

 ٥٣٫٣ ٥٢٫٢ ٥١٫٣ ٥٠٫٩ ٤٩٫٤ اإلمجايل

 ٧٧٫٨ ٧٧٫٢ ٧٥٫٦ ٧٥٫٤ ٧٣٫٥ طق احلضريةاملنا

 ٧٫٧ ٥٫٨ ٦ ٥٫٥ ٤٫٧ املناطق الريفية

 ٢٠٠٥النسبة املئوية للتغطية بالكهرباء يف بلدان ُمختارة لعام 
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 كوستاريكا الربازيل إكوادور املكسيك باراغواي السلفادور 
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  النسبة املئوية للتغطية خبدمات االتصاالت السلكية والالسلكية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   يف بريومؤشرات التغطية باالتصاالت السلكية والالسلكية
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ املؤشرات

كثافة اخلطوط اهلاتفية الثابتة 
 )نسمة١٠٠لكل (

١٠٫٣ ٩٫٣ ٨٫٥ ٨٫١ ٧٫٤ ٦٫٨  ٦٫٢ ٦٫٠ ٦٫٢ ٦٫٣ 

نسبة املساكن اليت هبا خدمة 
 اهلاتف الثابت

        ٢٧٫٧٪  

كثافة اخلطوط اهلاتفية العامة 
 ) نسمة١ ٠٠٠لكل (

٧٫٠ ٥٫٩ ٥٫٦ ٥٫٣ ٥٫١ ٤٫٧ ٤٫١ ٣٫٦ ٣٫٢ ٢٫٥ 

كثافة اخلطوط اهلاتفيـة العامـة      
 ) نسمة١ ٠٠٠لكل (

٧٤٫٩ ٥٥٫٦ ٣١٫٩ ٢٠٫٥ ١٤٫٧ ١٠٫٧ ٨٫٦ ٦٫٨ ٥٫١  ٤٫١ 

نسبة املساكن اليت هبـا خدمـة       
         اهلاتف احملمول

٤٢٫٩٪ 
 

عدد املشتركني يف خدمة التلفزة     
 )باأللف نسمة(السلكية 

 غري متاح ٣٤٩٣٥٢٣٥٩٤٣٤٥١١٥٨٣٦٣١٧٦٩ ٣٢٧

نسبة املساكن اليت هبـا خدمـة       
   ٪١٥٫٥         التلفزة السلكية

ــة  ــشتركني يف خدم ــدد امل ع
 )باأللف نسمة(اإلنترنت 

 غري متاح ٧٣٣ ٩٣٤ ٨٣٣ ٦٧٣ ٥٥٦ ٣٨٥ ١٥٧ ١٣٥ ١٢١
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 ٢٠٠٨ نسمة لعام١٠٠خطوط اهلواتف الثابتة لكل  ٢٠٠٨ نسمة لعام١٠٠لكلخطوط اهلواتف احملمولة
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  ٢٠٠٥العجز اإلمجايل لإلسكان يف بريو حبسب املقاطعات لعام 
 زالعج

 النسبة املئوية اجملموع الكيفي الكمي املقاطعة

 ١٫٨٤ ٧١٣ ٢٧ ٢١٨ ٢٦ ٤٩٥ ١ أماثوناس

 ٣٫٦٦ ٠٤٩ ٥٥ ١٢٣ ٤١ ٩٢٦ ١٣ أنكاش

 ٢٫٠٧ ٠٧٧ ٣١ ٤٧٣ ٣٠ ٦٠٤ أبورمياك

 ٤٫٣٦ ٥١٥ ٦٥ ٧٨٧ ٥٣ ٧٢٨ ١١ أريكيبا

 ٣٫٤٢ ٣٥٨ ٥١ ٤٢٨ ٤٩ ٩٣٠ ١ أياكوتشو

 ٦٫٩٨ ٩٧٠ ١٠٤ ٦١٨ ١٠١ ٣٥٢ ٣ كاخاماركا

 ١٫٨٨ ٢٠٦ ٢٨ ٤١٩ ١٦ ٧٨٧ ١١ كيَّاو

 ٥٫٥٨ ٨٣٠ ٨٣ ٩٢١ ٨٠ ٩٠٩ ٢ كوسكو

 ٢٫٣٤ ٢٣٣ ٣٥ ١٧٣ ٣٤ ٠٦٠ ١ أونكافيليكا

 ٤٫٥٧ ٧٣٨ ٦٨ ٤١٧ ٦٥ ٣٢١ ٣ أوانكو

 ٢٫٠٠ ٠٠٧ ٣٠ ٦١٢ ٢١ ٣٩٥ ٨ إيكا

 ٤٫٢٠ ٢٠١ ٦٣ ١٧٧ ٥٧ ٠٢٤ ٦ خونني

 ٤٫٧٦ ٥٢٧ ٧١ ١٤٤ ٥٩ ٣٨٣ ١٢ الليبريتاد

 ٣٫٥٧ ٧١١ ٥٣ ٦٨٠ ٤٢ ٠٣١ ١١ ملباييكي

 ٢١٫٤٨ ٨٧٠ ٣٢٢ ٠٦٧ ١٩٨ ٨٠٣ ١٢٤ ليما

 ٤٫٧٣ ١٠٩ ٧١ ٧٨١ ٦٤ ٣٢٨ ٦ لوريتو

 ٠٫٤٩ ٤٢٢ ٧ ١٠٩ ٧ ٣١٣ ممادري دي ديوس

 ٠٫٧٨ ٧٥٤ ١١ ٨٢٢ ٨ ٩٣٢ ٢ تواموكيغ

 ١٫٤٤ ٦٥٣ ٢١ ٥٣٨ ٢٠ ١١٥ ١ باسكو

 ٧٫١٤ ٣٥٢ ١٠٧ ١٦٦ ٩١ ١٨٦ ١٦ بيورا

 ٥٫٢٦ ١٢٧ ٧٩ ٣٣٧ ٧٥ ٧٩٠ ٣ بونو

 ٣٫٥٤ ٢٤٢ ٥٣ ٧٧١ ٤٦ ٤٧١ ٦ ِتنسان مار

 ١٫٠٤ ٦٢٦ ١٥ ٢٢١ ١٠ ٤٠٥ ٥ تاكنا

 ٠٫٦٤ ٦٣٧ ٩ ١٧١ ٨ ٤٦٦ ١ تومبيس

 ٢٫٢٢ ٣٢١ ٣٣ ١٤٨ ٣١ ١٧٣ ٢ أوكايايل

 ١٠٠٫٠٠ ٢٤٨ ٥٠٣ ١ ٣٢١ ٢٤٢ ١ ٩٢٧ ٢٦٠ اجملموع  

  ٢٠٠٥العجز يف اإلسكان يف بريو حبسب الوسط يف عام 
 النسبة املئوية الوحدات  الوسط

 ٥٩٫٧ ٦٣٥ ٨٩٧ ياحلضر

 ٤٠٫٣ ٦١٣ ٦٠٥ الريفي

 ١٠٠٫٠ ٢٤٨ ٥٠٣ ١ اجملموع
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  املؤشرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية  -٢  
يشكّل دليل األمم املتحدة القياسي للتنمية البشرية املؤشَر الدويل لنوعية احلياة، فهو              -١٠

درسة ونسب األمية، فضالً    يأخذ يف االعتبار العمر املتوقع عند الوالدة، ونسب االلتحاق بامل         
 هـي   اًووفقاً هلذا املؤشر، الذي يتراوح بني صفر وواحد، على أنَّ واحـد           . عن دخل الفرد  

ما يضع  وهو ٢٠٠٧يف عام ، ٠,٨٠٦أفضل قيمة، كان الدليل القياسي للتنمية البشرية لبريو      
 وفقـاً   - يكا اجلنوبية وبالنسبة إىل بلدان أمر   .  بلداً ١٢٨بلدنا يف املركز الثامن والسبعني بني       

شيلي واألرجنتني واملكسيك والربازيل وكولومبيا بريو حتت تقع يأيت ترتيب  - للجدول التايل
  .يات وبعض بلدان أمريكا الوسطىوفوق باراغواي ودولة بوليفيا املتعددة القوم

  ٢٠٠٧-١٩٧٥الدليل القياسي للتنمية البشرية للفترة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٨-١٩٩٧بريو يف الفترة تطور حالة الفقر يف 
  
  
  
  
  
  
  

 شيلي

 األرجنتني

 املكسيك

 الربازيل

 كولومبيا

 بريو

 إكوادور
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  ٢٠٠٨-٢٠٠٤تطور حالة تفاوت الدخل يف بريو يف الفترة 
  )ُمعامل جيين(

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ النطاق اجلغرايف

 ٠٫٤٧٩ ٠٫٥٠٧ ٠٫٤٩٩ ٠٫٥٠٨ ٠٫٤٩٢ اجملموع

 ٠٫٤٣١ ٠٫٤٥٥ ٠٫٤٥٤ ٠٫٤٧٣ ٠٫٤٤٨ املناطق احلضرية

 ٠٫٤٢٥ ٠٫٤٣٢ ٠٫٤١١ ٠٫٤١٠ ٠٫٤٠٤ املناطق الريفية

  القطاعات

 ٠٫٤٢٦ ٠٫٤٥٢ ٠٫٤٦٠ ٠٫٤٩٧ ٠٫٤٤٢ منطقة ليما احلضرية 

 ٠٫٤١٩ ٠٫٤٣٩ ٠٫٤٢١ ٠٫٤٢٨ ٠٫٤٢٣ سائر النطاق احلضري

 ٠٫٤٢٥ ٠٫٤٣٢ ٠٫٤١١ ٠٫٤١٠ ٠٫٤٠٤ املناطق الريفية

  األقاليم

 ٠٫٣٨٤ ٠٫٤٢٢ ٠٫٣٩٣ ٠٫٣٩٦ ٠٫٤٠٥ السواحل احلضرية

 ٠٫٣٧٦ ٠٫٣٨٨ ٠٫٣٧٠ ٠٫٣٥٧ ٠٫٣٩٥ السواحل الريفية

 ٠٫٤٥٨ ٠٫٤٥٢ ٠٫٤٤٤ ٠٫٤٦٥ ٠٫٤٤٤ السالسل اجلبلية احلضرية

 ٠٫٤١٥ ٠٫٤٢١ ٠٫٤٠١ ٠٫٤١٦ ٠٫٣٩٤ السالسل اجلبلية الريفية

 ٠٫٤٢٥ ٠٫٤٤٧ ٠٫٤٢٨ ٠٫٤١٤ ٠٫٤٠١ الغابات احلضرية

 ٠٫٤١٨ ٠٫٤٢٣ ٠٫٤٠٠ ٠٫٣٦٥ ٠٫٣٦٥ الغابات الريفية

 ٠٫٤٢٦ ٠٫٤٥٢ ٠٫٤٦٠ ٠٫٤٩٧ ٠٫٤٤٢ منطقة ليما احلضرية

  تطور معدل وفيات املواليد يف بريو 
  ) من الوالدات احلية١ ٠٠٠لكل (
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 ١ ٠٠٠ احتمال الوفاة منذ الوالدة حىت سن عام لكل          -) عام واحد (معدل وفيات الرضَّع    
  من الوالدات احلية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نسبة وفيات األمهات يف بريو
  ) حالة والدة١٠٠ ٠٠٠لكل (
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  معدل اإلصابة باملالريا يف بريو
٩٩٦٫٩ ٢٢٩ ٢٤٧ ١٩٩٨ 

٧٩٧٫٧ ٢٧٣ ٢٠١ ١٩٩٩ 

٢٢٣٫١ ٢٦٤ ٥٧ ٢٠٠٠ 

٣٣١٫٢ ٤٠٠ ٨٦ ٢٠٠١ 

٣٢٠٫٩ ٧٨٨ ٨٥ ٢٠٠٢ 

٢٩٥٫١ ٥٣٠ ٧٩ ٢٠٠٣ 

٢٩٧٫١ ٨٤٤ ٨١ ٢٠٠٤ 

٣١٤٫٢ ٨٠٥ ٨٧ ٢٠٠٥ 

٢١٤٫٤ ٨٨٤ ٦٠ ٢٠٠٦ 

١٨٤٫٧ ٩٥٨ ٥٠ ٢٠٠٧ 

   بريوحاالت اإلصابة بالسل يف
  )+BK(السل الرئوي  السل جبميع أشكاله حاالت اإلصابة العام

١١٦٫١ ١٨٣٫٣ ١٩٨٫٦ ١٩٩٠ 

١٠٩٫٢ ١٩٢٫٠ ٢٠٢٫٣ ١٩٩١ 

١٤٨٫٧ ٢٤٣٫٢ ٢٥٦٫١ ١٩٩٢ 

١٦١٫١ ٢٣٣٫٥ ٢٤٨٫٦ ١٩٩٣ 

١٥٠٫٥ ٢١٥٫٧ ٢٢٧٫٩ ١٩٩٤ 

١٣٩٫٤ ١٩٦٫٧ ٢٠٨٫٨ ١٩٩٥ 

١١١٫٩ ١٦١٫٥ ١٩٨٫١ ١٩٩٦ 

١١٢٫٨ ١٥٨٫٣ ١٩٣٫١ ١٩٩٧ 

١١١٫٧ ١٥٦٫٦ ١٨٦٫٤ ١٩٩٨ 

٩٧٫١ ١٤١٫٤ ١٦٥٫٤ ١٩٩٩ 

٨٨٫٠ ١٣٣٫٦ ١٥٥٫٦ ٢٠٠٠ 

٨٣٫١ ١٢٦٫٨ ١٤٦٫٧ ٢٠٠١ 

٧٧٫٤ ١٢١٫٢ ١٤٠٫٣ ٢٠٠٢ 

٦٨٫٤ ١٠٦٫٧ ١٢٢٫٦ ٢٠٠٣ 

٦٣٫٧ ١٠٣٫١ ١١٩٫٢ ٢٠٠٤ 

٥٨٫٨ ٩٤٫٩ ١١٢٫١ ٢٠٠٥ 

٥٤٫٢ ٨٨٫٨ ١٠٤٫٥ ٢٠٠٦ 
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  ارية يف بريوتطور حالة السكان الذين يعانون من نقص السعرات احلر
  )بالنسبة املئوية من جمموع السكان(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انتشار سوء التغذية املزمن يف بريو 
  )بالنسبة املئوية من األطفال دون سن اخلامسة(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 احلضراإلقليم الوطين الريف
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  معدل إمتام التعليم االبتدائي والثانوي يف بريو
  )املئوية حبسب الفئات العمريةالنسب (

 معدل إمتام التعليم الثانوي دائيمعدل إمتام التعليم االبت 

  عاما٢٤ً-٢٠  عاما١٩ً-١٧  عاما١٩ً-١٥  عاما١٤ً-١٢ 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٣ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣ التفاصيل

 ٧١٫٠ ٦٥٫٧ ٦٠٫٣ ٥١٫٣ ٩٣٫٩ ٩١٫٨ ٧٧٫٦ ٧٢٫٥ بريو

         نوع اجلنس

 ٦٩٫٨ ٦٥٫٠ ٦١٫٥ ٥٢٫٠ ٩٢٫٧ ٩٠٫٤ ٧٨٫٤ ٧٣٫٢ إناث

 ٧٢٫٢ ٦٦٫٤ ٥٩٫٠ ٥٠٫٦ ٩٥٫١ ٩٣٫٢ ٧٦٫٨ ٧١٫٨ ذكور

         املنطقة ونوع اجلنس

 ٨١٫٣ ٧٨٫٤ ٧٢٫٠ ٦٤٫٢ ٩٦٫٧ ٩٦٫٣ ٨٦٫٢ ٨٢٫٨ احلضرية

 ٨١٫٢ ٧٨٫٧ ٧٤٫٤ ٦٦٫٩ ٩٦٫١ ٩٦٫٣ ٨٦٫٨ ٨٣٫٠ إناث

 ٨١٫٤ ٧٨٫٠ ٦٩٫٦ ٦١٫٧ ٩٧٫٤ ٩٦٫٣ ٨٥٫٦ ٨٢٫٦ ذكور

 ٤٥٫٥ ٣٤٫٩ ٣٦٫٠ ٢٤٫٣ ٨٨٫٦ ٨٣٫٢ ٦٥٫٧ ٥٨٫٥ الريفية

 ٣٩٫٠ ٢٩٫٥ ٣٣٫٠ ١٩٫٦ ٨٦٫١ ٧٨٫٠ ٦٧٫١ ٥٩٫٣ إناث

 ٥١٫٣ ٤٠٫١ ٣٨٫٨ ٢٨٫٤ ٩٠٫٩ ٨٧٫٦ ٦٤٫٣ ٥٧٫٨ ذكور

         مستوى الفقر

 ٨٢٫٣ ٨٠٫٦ ٧٢٫٠ ٦٨٫٠ ٩٦٫٩ ٩٦٫٥ ٨٨٫٠ ٨٦٫٥ غري فقري

 ٥٤٫٢ ٥٥٫٨ ٤٦٫٢ ٤٥٫٠ ٩١٫٩ ٩٣٫١ ٧٢٫٩ ٧٣٫١ فقري

 ٢٧٫٤ ٢٦٫٦ ٢١٫٧ ١٧٫٤ ٨٢٫٩ ٧٨٫٥ ٥٥٫٩ ٥٣٫٧ فقري فقراً مدقعاً

  التغطية التعليمية للسكان األصليني يف بريو
  )املئوية حبسب الفئات العمريةالنسب (

  عاما١٦ً-١٢  عاما١١ً - أعوام ٦  أعوام٥-٣
 ٢٠٠٦ ١٩٩٣ ٢٠٠٦ ١٩٩٣ ٢٠٠٦ ١٩٩٣ التفاصيل

 ٨٦٫٦ ٧٤٫٢ ٩٤٫٨ ٧٩٫٨ ٤٢٫٨ ٣٤٫٨ بريو

       اللغة األصلية

 ٨٧٫٤ ٧٣٫٤ ٩٥٫٨ ٧٩٫١ ٤٥٫٦ ٣٣٫٤ كيتشوا

 ٩١٫١ ٨٢٫٠ ٩٧٫٤ ٨٩٫١ ٤٠٫٨ ٤٦٫٩ أْيمارا

 ٦٦٫٨ - ٨٨٫٧ - ٢٨٫٤ - أَشنينكا

 ٨٠٫٤ - ٨٦٫٦ - ٢٨٫٥ - أغوارونا

 ٨٥٫٣ - ٩٣٫٠ - ٥٨٫٢ -  كونيبو-شيبيبو 

 ٧٥٫٩ ٦٨٫٢ ٨٣٫٩ ٧٣٫٠ ٢٤٫٠ ٣٢٫٣ لغات أخرى

       نوع اجلنس

 ٨٤٫٢ ٣٤٫٤ ٩٤٫٦ ٣٤٫٤ ٤٣٫٤ ٣٤٫٤ إناث

 ٨٩٫١ ٣٥٫١ ٩٥٫٠ ٣٥٫١ ٤٢٫١ ٣٥٫١ ذكور
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  معدل األمية يف بريو
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ العام

 ١٠٫٥ ١١٫١ ١١٫٧ ١١٫٩ ١٢٫٠ ١١٫٩ )األشخاص فوق سن اخلامسة عشرة(معدل األمية 

 ٥٫١ ٥٫٧ ٥٫٩ ٥٫٨ ٥٫٥ ٥٫٩ املناطق احلضرية

 ٢٢٫٠ ٢٢٫٩ ٢٤٫٢ ٢٥٫١ ٢٦٫٤ ٢٥٫٠ املناطق الريفية

   التكنولوجياالتعليم والعلم و

 إسبانيا بريو املكسيك كولومبيا شيلي الربازيل األرجنتني املؤشر
  االحتاد 
 األورويب

وضع القدرة التنافسية مـن حيـث       
         الدرجة

 ٧ ٣٣ ٨١ ٧٤ ٧١ ٤٥ ٥٨ ٥٥ التعليم العايل والتدريب

 ١٣ ٢٩ ٧٧ ٧١ ٦٦ ٤٢ ٤٦ ٦٨ التأهيل التكنولوجي

 ١ ٤٠ ١٠٩ ٧٨ ٦٣ ٤٩ ٤٣ ٨٦ االبتكار

٪٦٧ العايلاملعدل اإلمجايل للقيد يف التعليم   ٣٠٪  ٥٢٪  ٣٢٪  ٢٧٪  ٣٥٪  ٦٩٪  ٨٢٪  

اإلنفاق العام يف التعليم بوصفه يـشكل       
 نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل

٤٫٥٪  ٥٫١٪  ٣٫٤٪  ٤٫٩٪  ٥٫٥٪  ٢٫٥٪  ٤٫٣٪  ٥٫٧٪  

الناتج احمللي اإلمجـايل املخـصص      
 للبحث والتطوير

٠٫٤٩٪  ٠٫٨٢٪  ٠٫٦٧٪  ٠٫١٧٪  ٠٫٥٪  ٠٫١٥٪  ١٫٢١٪  ٢٫٧٪  

 ٦٠٥ ٤ ٠٠٢ ٢ ٢٢٠ ٢٣٠ ٨١٫٣ ٤٤٠ ٤٠١٫٧ ٦٩٢٫٩ عدد الباحثني لكل مليون نسمة

عدد اجلامعات املصنَّفة من بني أفـضل       
 جامعة حبسب الترتيب األكادميي     ١٠٠

 ٢٠٠٩للجامعات يف العامل لعام 

 ٥٥ ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

جلامعات املصنَّفة من بني أفـضل      عدد ا 
 جامعة حبسب الترتيب األكادميي     ٥٠٠

 ٢٠٠٩للجامعات يف العامل لعام 

 ١٥٢ ١١ ال يوجد ١ ال يوجد ٢ ٦ ١

عدد املؤسسات حبسب جودة البحث     
 العلمي

٤٣٣ ١٣٧ ١ ١٤ ٥ ١١ ٢٧ ١٢ 
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  ٢٠٠٧-١٩٩٧توزيع حصص اإلنفاق العام حبسب املهام يف بريو للفترة 
  ) بالنسبة املئويةاألنصبة(

  املهام
متوسط الفترة 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠–١٩٩٧ 

 ٩٫٢ ٨٫٠ ٧٫٦ ٧٫٦ ٧٫٠ ٧٫٥ ٨٫٥ ١٠٫٥  النمو االقتصادي-أوالً 

 ١٫٢ ٠٫٩ ١٫٣ ٠٫٨ ٠٫٦ ٠٫٤ ٠٫٧ ٠٫٩ الطاقة واملوارد املعدنية

 ٠٫٦ ٠٫٦ ٠٫٦ ٠٫٦ ٠٫٣ ٠٫٣ ٠٫٣ ٠٫٤ الصناعة والتجارة واخلدمات

 ٠٫٣ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٣ ٠٫٣ ٠٫٣ صيد األمساك

 ٢٫٧ ٢٫٥ ١٫٨ ٢٫١ ٢٫٢ ٣٫٠ ٣٫٤ ٣٫٧ الزراعة

 ٤٫٢ ٣٫٥ ٣٫٤ ٣٫٦ ٣٫٦ ٣٫٤ ٣٫٦ ٥٫٠ النقل

 ٠٫٢ ٠٫٣ ٠٫٢ ٠٫٣ ٠٫٢ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫٢ االتصاالت

 ٥٠٫٥ ٤٨٫٠ ٥٠٫٠ ٤٨٫٩ ٥١٫٥ ٥١٫٢ ٤٧٫٨ ٤٤٫٥  اإلنفاق االجتماعي-ثانياً 

 ١٨٫١ ١٦٫٨ ١٧٫٢ ١٧٫٢ ١٥٫٩ ١٧٫٠ ١٥٫٦ ١٥٫٢ التعليم والثقافة

 ٩٫٣ ٩٫١ ٨٫٦ ٨٫٧ ٧٫٩ ٩٫١ ٨٫٧ ٨٫١ الصحة واملرافق الصحية

الرعاية االجتماعية والـضمان    
 االجتماعي

٢١٫٩ ٢١٫٣ ٢٣٫٢ ٢٢٫٠ ٢٦٫٨ ٢٤٫٤ ٢٣٫١ ٢٠٫٧ 

 ٠٫٥ ٠٫٥ ٠٫٦ ٠٫٦ ٠٫٧ ٠٫٤ ٠٫١ ٠٫١ العمل

 ٠٫٧ ٠٫٤ ٠٫٤ ٠٫٤ ٠٫٣ ٠٫٣ ٠٫٣ ٠٫٤ التنمية البشرية اإلسكان و

 ١١٫١ ١١٫٤ ١١٫٤ ١١٫٠ ١١٫٦ ١٢٫٧ ١٣٫٩ ١٥٫٥  النظام الداخلي واألمن القومي-ثالثاً 

 ١١٫١ ١١٫٤ ١١٫٤ ١١٫٠ ١١٫٦ ١٢٫٧ ١٣٫٩ ١٥٫٥ الدفاع واألمن القومي

 ٢٩٫٢ ٣٢٫٦ ٣١٫٠ ٣٢٫٤ ٢٩٫٩ ٢٨٫٦ ٢٩٫٧ ٢٩٫٥  اإلدارة-رابعاً 

 ٠٫٥ ٠٫٥ ٠٫٥ ٠٫٥ ٠٫٦ ٠٫٧ ٠٫٧ ٠٫٦ التشريعية 

 ٢٫٧ ٢٫٧ ٢٫٥ ٢٫٤ ٢٫٢ ٢٫٢ ٢٫٢ ٢٫٠ القضائية

 ٢٥٫١ ٢٨٫٦ ٢٧٫١ ٢٨٫٧ ٢٦٫٠ ٢٤٫٦ ٢٥٫٨ ٢٥٫٩ اإلدارة والتخطيط

 ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩ ١٫٠ ١٫٠ ١٫٠ ١٫٢ ١٫٠ العالقات اخلارجية

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ جمموع اإلنفاق
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تج احمللي اإلمجايل للفرد يف أمريكا الالتينية يف الفترة مقارنة دولية لتطور الرقم القياسي للنا   
  ٢٠٠٨ و١٩٨٠بني عامي 

  )بالدوالرات األمريكية احلالية(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متوسط التضخم السنوي وختفيض قيمة العملة
  )بالنسبة املئوية(

 ختفيض قيمة العملة التضخم العام
٥٤٥٫٠ ٤ ٤٨١٫٧ ٧ ١٩٩٠ 

٢٧٨٫٨ ٤٠٩٫٥ ١٩٩١ 

٦٠٫٨ ٧٣٫٥ ١٩٩٢ 

٥٩٫١ ٤٨٫٦ ١٩٩٣ 

١٠٫٤ ٢٣٫٧ ١٩٩٤ 

٢٫٧ ١١٫١ ١٩٩٥ 

٨٫٨ ١١٫٥ ١٩٩٦ 

٨٫٥ ٨٫٥ ١٩٩٧ 

١٠٫٠ ٧٫٣ ١٩٩٨ 

١٥٫٥ ٣٫٥ ١٩٩٩ 

٣٫١ ٣٫٨ ٢٠٠٠ 

٠٫٥ ٢٫٠ ٢٠٠١ 

٠٫٣ ٠٫٢ ٢٠٠٢ 

١٫١ ٢٫٣ ٢٠٠٣- 

١٫٩ ٣٫٧ ٢٠٠٤- 

٣٫٤ ١٫٦ ٢٠٠٥- 

٠٫٧ ٢٫٠ ٢٠٠٦- 

٤٫٥ ١٫٨ ٢٠٠٧- 

٦٫٥ ٥٫٨ ٢٠٠٨- 

 
  

يفيا
بول

واي  
راغ
با

دور  
كوا

إ
  

ريو
ب

مبيا  
ولو
ك

يكا  
ستار

كو
تني 

رجن
األ

  

زيل
لربا
ا

واي  
روغ

أو
 

يلي
ش

يك  
كس

امل
  

ويال
فرت

 



HRI/CORE/PER/2010 

19 GE.11-44420 

  عاملة وإمجايل الناتج احمللي حبسب فروع النشاط االقتصادي يف بريوهيكل القوى ال
  )بالنسبة املئوية(

٢٠٠٧ ١٩٩٣ ١٩٨١ 

 القوى العاملة الناتج احمللي اإلمجايل حبسب فروع النشاط
الناتج احمللي 

 القوى العاملة  اإلمجايل
الناتج احمللي 

القوى العاملة  اإلمجايل
الناتج احمللي 

  اإلمجايل
 ٩٫٣ ٢٢٫٦ ٨٫٥ ٢٧٫٥ ٦٫٥ ٣٦٫٤ ة وصيد األمساكالزراع

 ٦٫٥ ١٫٣ ٤٫٤ ١٫٠ ٥٫٦ ١٫٨ التعدين واستغالل املواد اهليدروكربونية

 ١٧٫٣ ٨٫٩ ١٦٫١ ١٠٫٨ ١٥٫٨ ١٠٫٥ الصناعة التحويلية 

 ٢٫٣ ٠٫٢ ١٫٩ ٠٫٣ ٢٫٠ ٠٫٣ الكهرباء واملاء

 ٦٫٢ ٥٫٣ ٤٫٠ ٣٫٥ ٤٫١ ٣٫٧ التشييد

 ١٦٫٢ ١٧٫٨ ١٤٫٥ ١٧٫٧ ١٥٫٠ ١٢٫٠ التجارة

 ٤٢٫٤ ٤٤٫٠ ٥٠٫٦ ٣٩٫٢ ٥١٫٠ ٣٥٫٣ اخلدمات

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ اإلمجايل  

  توزيع القوى العاملة حبسب نظم اإلنتاج يف بريو
٢٠٠٧ ١٩٩٣ ١٩٨١ 

 النسبة املئوية  األشخاص النسبة املئوية  األشخاص النسبة املئوية  األشخاص نظام اإلنتاج
 ٤٨٫٢ ١٣٣ ١٠٨ ٥ ٤٦٫٥ ٩٦٦ ٣٠٤ ٣ ٤٣٫٤ ٧٥٩ ٢٥٢ ٢ وقيةالقطاعات الس

 ٢٫٠ ٨٣٧ ٢٠٧ ٢٫٤ ١٩٨ ١٦٨ ١٫٠ ٦٧٨ ٥٣ أرباب العمل

 ١٧٫٦ ٢٤٥ ٨٦٥ ١ ١٩٫٧ ٦٤٩ ٤٠١ ١ ٢٢٫٠ ٢٢٩ ١٤٢ ١ العمال

 ٢٨٫٧ ٠٥١ ٠٣٥ ٣ ٢٤٫٤ ١١٩ ٧٣٥ ١ ٢٠٫٤ ٨٥٢ ٠٥٦ ١ املوظفون

 ٥١٫٨ ٣١٢ ٤٧٩ ٥ ٥٣٫٥ ٥٦١ ٨٠٤ ٣ ٥٦٫٦ ٩٠١ ٩٣٦ ٢ القطاعات غري السوقية

 ٣٨٫٠ ٨٣٧ ٠٢٢ ٤ ٣٣٫٢ ٨٥٦ ٣٦٢ ٢ ٤٠٫٨ ٨٨٧ ١١٥ ٢ العاملون املستقلون

 ٦٫٣ ٠٧١ ٦٧٢ ٩٫٢ ٣٥٤ ٦٥٦ ٥٫٠ ٦٧٦ ٢٦١ أفراد األسرة العاملون بدون أجر 

 ٣٫٠ ٠٠٨ ٣١٤ ٣٫٤ ٤١٢ ٢٣٨ ٣٫٣ ٤٣٢ ١٧٠ العاملون يف املنازل

الباحثون عن عمل، دون حتديد 
 جمموع القوى العاملة

٤٫٤ ٣٩٦ ٤٧٠ ٧٫٧ ٩٣٩ ٥٤٦ ٧٫٥ ٩٠٦ ٣٨٨ 

 ١٠٠٫٠ ٤٤٥ ٥٨٧ ١٠ ١٠٠٫٠ ٥٢٧ ١٠٩ ٧ ١٠٠٫٠ ٦٦٠ ١٨٩ ٥  جمموع القوى العاملة

نسبة القوى العاملة إىل اجملموع 
 )بالنسبة املئوية(الكلي للسكان 

٣٨٫٦ ٣١٫٤ ٢٩٫٢ 
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  ٢٠٠٨ و١٩٩٨مستويات العمالة يف بريو لعامي 
  
  
  
  
  

  ٢٠١٢-٢٠٠٩ي اإلمجايل يف بريو وتوقعات هذا النمو للفترة منو الناتج احملل
  )التغّير السنوي بالنسبة املئوية(

  

  

  

  

  

  

  

  ):باليني الدوالرات(فيما يتعلق بالدين العام، انظر اجلدول أدناه   -١١
  الْدين العام الداخلي  الْدين العام اخلارجي العام

٦٨٨ ٧ ٢٧٩ ٢٢ ٢٠٠٥ 

٥١٨ ٨ ٩٧٢ ٢١ ٢٠٠٦ 

٧٨٩ ١١ ٠٨١ ٢٠ ٢٠٠٧ 

٤١١ ١١ ٢٣٧ ١٩ ٢٠٠٨ 

  اهليكل الدستوري والسياسي والقضائي  - باء  
يقوم النظامان السياسي والقضائي لدولة بريو على أساس دستورها السياسي املعتَمد             -١٢

وينص الدستور على أن مجهورية بريو . )٢( من جانب جملس تأسيسي دميقراطي١٩٩٣يف عام 

__________ 

 .www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.htmlانظر  )٢(

 

 عمالة ناقصة
٤٦٪ 

 كافيةعمالة
٥٠٪ 

 عمالة ناقصة
٥٠٪  

 كافيةعمالة 
٤٤٪ 

 بطالة
٤٪ 

  بطالة
٥٪ 

 



HRI/CORE/PER/2010 

21 GE.11-44420 

          ماعية مستقلة ذات سـيادة؛ وأن حكومتـها موّحـدة متثيليـة            هي مجهورية دميقراطية اجت   
  .مركزية، ُتنظَّم وفقاً ملبدأ الفصل بني السلطات ال

 منه على أن الدفاع عن األشخاص واحترام كرامتهم مها          ١وينص الدستور يف املادة       -١٣
  . اهلدف األمسى للمجتمع والدولة

الدفاع عن السيادة الوطنية؛ وكفالة النفاذ      : تاليةوعلى الدولة الواجبات األساسية ال      -١٤
التام حلقوق اإلنسان؛ ومحاية السكان مما يهدد أمنهم؛ وتعزيز الرفاه العام الذي يرتكز علـى               

  . العدل والتنمية الشاملة واملتوازنة لألمة
      كما جيب على الدولة إقرار وتنفيذ السياسة املتعلقة حبـدودها وتعزيـز التكامـل،                -١٥
سيما األمريكي الالتيين، وكذلك تعزيز تنمية املناطق احلدودية واتساقها، مبا يتوافق مـع              وال

  . سياستها اخلارجية
  :ويف ما يتعلق هبيكل الدولة، حيدد دستورنا ما يلي  -١٦

 السلطة التشريعية  -١  

 عـضواً  ١٢٠مـن  املؤلف الكونغرس  هو من جملس واحدالسلطة التشريعية تتألف    -١٧
وميثل أعـضاء الكـونغرس   . ملدة مخس سنوات بعملية انتخابية منظمة وفقاً للقانون تخبون  ين

وجلميع ممثلي الكونغرس طلب ما يرْونـه       . األمة وال خيضعون ألوامر جربية وال لالستجواب      
الزماً من تقارير إىل وزراء الدولة، واهليئة الوطنية لالنتخابات، ومراجع احلـسابات العـام،              

حتياطي املركزي، وهيئة مراقبة املصارف والتأمينـات، واحلكومـات احملليـة،         واملصرف اال 
  . واملؤسسات اليت حيددها القانون

  :رس الصالحيات التاليةوميارس الكونغ  -١٨
القرارات التشريعية، وكـذلك تفـسري القـوانني والقـرارات     اختاذ القوانني و سّن   •

 التشريعية القائمة أو تعديلها أو إلغاؤها؛

واحلرص على ما هو مالئم منـها ملـساءلة         الدستور والقوانني،   ر على احترام    السه •
 املخالفني؛

 املعاهدات، وفقاً للدستور؛املصادقة على  •

 امليزانية العامة واحلسابات العامة؛املصادقة على  •

 اإلذن مبنح قروض، وفقاً للدستور؛ •

 ممارسة حق العفو؛ •

 رحه السلطة التنفيذية؛ترسيم حدود األقاليم الذي تقتاملصادقة على  •
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إقليم اجلمهورية، ما مل يؤثر ذلك، بـأي        إىل  منح املوافقة على دخول قوات أجنبية        •
 شكل من األشكال، على السيادة الوطنية؛ 

 اإلذن لرئيس اجلمهورية باخلروج من البالد؛ •

  .ممارسة سائر الصالحيات احملددة للكونغرس يف الدستور واخلاصة باملهمة التشريعية •

  السلطة التنفيذية  -٢  
وُينتخب باالقتراع املباشر . رئيس الدولة وميثّل األمة يف شخصه هو  رئيس اجلمهورية     -١٩

فبعد انقضاء فترة دستورية أخرى، كحدٍّ . مخس سنوات؛ وال ُيعاد انتخابه مباشرةًلفترة مدهتا 
  . الترّشح، وخيضع للشروط ذاهتاأدىن، جيوز للرئيس السابق العودة إىل

 ٢٨، أمام الكونغرس، يف     وجيري تنصيبه ويؤدي رئيس اجلمهورية اليمني الدستوري        -٢٠
  :ويؤدي املهام التالية. يوليه من العام الذي ُتجرى فيه االنتخابات/متوز

الدستور واملعاهدات والقوانني وسائر األحكام القانونية والعمل على        التقيُّد بأحكام    •
 إنفاذها؛

 ية وخارجها؛متثيل الدولة، داخل اجلمهور •

 توجيه السياسة العامة للحكومة؛ •

 ضمان النظام الداخلي يف اجلمهورية وأمنها اخلارجي؛ •

الدعوة إىل إجراء انتخابات الرئاسة وانتخابات ممثلي الكونغرس، وكذلك انتخابات           •
 رؤساء البلديات وأعضاء اجملالس البلدية وسائر املوظفني احملددين يف القانون؛

 عقد دورة تشريعية استثنائية؛ وتوقيع مرسوم انعقاد الـدورة يف   دعوة الكونغرس إىل   •
 هذه احلالة؛

عنـد  توجيه رسائل، بصورة شخصية وخطية، إىل الكونغرس إلزامياً يف أي وقـت           •
ـ     . الدورة التشريعية العادية السنوية األوىل    افتتاح    اًوتتضمن الرسائل الـسنوية عرض
ئيس ضرورياً ومالئمـاً مـن حتـسينات         للوضع يف اجلمهورية وما يراه الر      مفّصالً

وُتعتمد رسائل رئيس اجلمهوريـة، باسـتثناء       . وإصالحات لينظر فيها الكونغرس   
 الرسالة األوىل، من جانب جملس الوزراء؛

للقوانني دون اخلروج عن أحكامهـا أو تغـيري         تطبيقية  ممارسة سلطة وضع لوائح      •
 طبيعتها، وإصدار مراسيم وقرارات ضمن هذه احلدود؛ 

 إنفاذ أحكام اهليئات القضائية وقراراهتا والعمل على إنفاذها؛ •

 إنفاذ قرارات اهليئة الوطنية لالنتخابات والعمل على إنفاذها؛ •

 عاهدات والتصديق عليها؛املتوجيه السياسة اخلارجية والعالقات الدولية؛ وإبرام  •

الكـونغرس  ن ُيبلغ   على أ فوَّضني، مبوافقة جملس الوزراء،     املوزراء  السفراء و التعيني   •
 بذلك؛ 
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 ، واإلذن للقناصل مبمارسة مهامهم؛ املعتَمديناستقبال الدبلوماسيني األجانب •

رئاسة نظام الدفاع الوطين؛ وتنظيم عمل القوات املسلحة والشرطة الوطنية وتوزيعه            •
 واألمر به؛

 لدولة؛اعتماد التدابري الالزمة للدفاع عن اجلمهورية وعن سالمة أراضيها وعن سيادة ا •

 السلم، بإذن الكونغرس؛والتوقيع على اتفاقات إعالن احلرب  •

 إدارة اخلزانة العامة؛ •

 التفاوض على القروض؛ •

إصدار تدابري استثنائية، عن طريق مراسيم عاجلة ملزمة قانوناً، يف اجملالني االقتصادي             •
.  بـذلك الكـونغرس على أن يبلـغ    واملايل، حينما تستدعي املصلحة الوطنية ذلك       

 تعديل أو إلغاء املراسيم العاجلة املشار إليها؛ حق للكونغرس و

 تنظيم التعريفات اجلمركية؛ •

وممارسة حق الرأفة لصاحل املتهمني يف القضايا       . وختفيف العقوبات الشامل  منح العفو    •
 اليت جتاوزت فيها املرحلة السابقة للمحاكمة ضعف مدهتا فضالً عن املدة اإلضافية؛

  األمة، مبوافقة جملس الوزراء؛منح األومسة باسم •

 باخلدمة يف جيش أجنيب؛ملواطين بريو اإلذن  •

  . الدستور والقواننيممارسة سائر مهام احلكم واإلدارة اليت يكلّفه هبا •
      وُيعهد بإدارة اخلدمات العامة وتنظيمهـا إىل جملـس الـوزراء، الـذي ميـارس                -٢١

  :الصالحيات التالية
 اليت يعرضها رئيس اجلمهورية على الكونغرس؛اعتماد مشاريع القوانني  •

اعتماد املراسيم التشريعية واملراسيم العاجلة اليت يأمر بإصدارها رئيس اجلمهوريـة،            •
 وكذلك مشاريع القوانني واملراسيم والقرارات املنصوص عليها يف القانون؛

 التداول خبصوص الشؤون املتعلقة باملصلحة العامة؛ •

 .نحها إياه الدستور والقانونسائر الصالحيات اليت مي •

  السلطة القضائية  -٣  
ُتستمد سلطة إقامة العدل من الشعب ومتارسها السلطة القضائية عن طريق هيئـات               -٢٢

  . التسلسل اإلداري وفقاً ألحكام الدستور والقواننيهرمية 
وىل ويف حالة وجود تعارض بني قاعدٍة دستورية وقاعدة قانونية، ُيْؤثر القـضاة األ              -٢٣

وُيْؤثرون، باملثل، القاعدة القانونية على أي قاعدة أخـرى أدىن          . على الثانية يف مجيع القضايا    
  .ألمتنااألمسى قانون الوهبذا املعىن، يشكّل دستور البالد السياسي . مرتبةً
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  :وتشمل مبادئ القضاء وحقوقه ما يلي  -٢٤
 وحدة املهمة القضائية وحصريتها؛ •

نشاء أي اختصاص قضائي مستقل، باسـتثناء القـضاء         وعدم وجود وعدم جواز إ     •
 العسكري والتحكيمي؛

 جواز النظر يف الدعاوى القضائية بالوكالة أو التفويض؛عدم  •

فال جيوز ألي سلطة البّت يف القضايا املنظـورة أمـام           . استقالل ممارسة املهمة القضائية    •
كما ال جيوز ألي سـلطة      . اهليئات القضائية وال التدخل يف ممارسة هذه اهليئات مهامها        

إبطال مفعول القرارات القضائية اليت هلا حجية األمر املقضي به، وال وقف اإلجـراءات              
وال متّس هـذه األحكـام      . القانونية اجلارية، وال تعديل أحكام احملاكم وتأخري تنفيذها       

 ذلك،   حتقيقات، اليت جيب، مع    و وال بصالحية الكونغرس يف إجراء     القانونية بقانون العف  
 ترتب عليها أي أثرٍ قضائي؛ أال تتدخل ممارستها يف سري اإلجراءات القضائية وأال ي

 مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة واحلماية القضائية؛ •

        عدم جواز حرمان أي شخص من الوالية القضائية املقـّررة سـلفاً يف القـانون،               •
ت احملددة سلفاً، وال حماكمته مـن       وال إخضاعه إلجراء قانوين خمتلف عن اإلجراءا      

 جانب هيئات قضائية استثنائية وال جلان خاصة ُمنشأة هلذا الغرض، أًيا كان امسها؛

 علنية احملاكمات، ما مل ينص القانون على خالف ذلك؛ •

دوام علنية احملاكمات املتعلقة مبسؤولية موظفني عموميني، وبأفعال جرمية ارتكبتها           •
 قة حبقوق أساسية يكفلها الدستور؛الصحافة، وتلك املتعل

التعبري خطياً عن دوافع إصدار القرارات القضائية يف مجيع احملاكم، باستثناء املراسيم             •
اإلجرائية البحتة، مع الذكر الصريح للقانون املعمول به وللوقائع اليت استندت إليها            

 هذه القرارات؛

 ؛التقاضي تعّددية درجات •

 أخطاء قضائية حمتملة يف الدعاوى      يالتعويض، بالشكل الذي حيدده القانون، عن أ       •
اجلنائية وعن حاالت االحتجاز التعسفي، دون املساس بأي مسؤولية جنائيـة قـد             

 تترتب عليها؛

مبدأ عدم التوقف عن إقامة العدل بسبب وجود فراغ قانوين أو بـسبب قـصور                •
 ق املبادئ العامة للقانون والقانون العريف؛ القانون؛ إذ جيب يف هذه احلالة تطبي

 مبدأ عدم جواز استخدام القياس يف تطبيق القانون اجلنائي والقواعد املقيِّدة للحقوق؛  •

 مبدأ عدم توقيع العقوبة دون حماكمة قضائية؛ •

 تطبيق القانون األصلح للمتهم يف حالة الشك أو يف حالة تعارض القوانني اجلنائية؛ •

 كم غيابياً؛مبدأ عدم احل •
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للعفو واإلعفـاء والوقـف     أن يكون   و.  نافذ حظر فتح الدعاوى اليت أُهنيت بقرار      •
 النهائي للدعاوى والتقادم آثار األمر املقضي به؛

. مبدأ عدم احلرمان من احلق يف االستعانة مبحامٍ يف أي مرحلة من مراحل الـدعوى               •
ولكل شخص  . تجازهوُيبلّغ كل شخص فوراً وبصورة خطية بأسباب أو مربرات اح         

خص أو  احلق يف االتصال شخصياً مبحامٍ خيتاره ويف استشارته منذ اسـتدعاء الـش            
 احتجازه من جانب أي سلطة؛

 مبدأ وجوب إبالغ كل شخص، فوراً وبصورة خطية، بأسباب أو مربرات احتجازه؛ •
  الدفاع العـام لألشـخاص     يمبدأ جمانية عملية إقامة العدل وجمانية االستعانة مبحام        •

 حمدودي املوارد؛ وللجميع، يف احلاالت اليت حيددها القانون؛
 املشاركة الشعبية يف تعيني القضاة وعزهلم، وفقاً للقانون؛ •
 التزام السلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة القضائية يف الدعاوى اليت تستدعي ذلك؛ •
يف الدستور  حظر ممارسة أي مهام قضائية على من مل ُيذكر بالشكل املنصوص عليه              •

 وال جيوز للهيئات القضائية أن ُتولِّيه منصباً قضائياً، حتت مسؤوليتها؛ . أو القانون
املبدأ املتعلق حبق األشخاص كافة يف تقدمي حتليالت وانتقادات للقرارات واألحكام            •

 القضائية، يف حدود القانون؛ 
 حق السجناء واحملكوم عليهم يف اإلقامة يف منشآت مناسبة؛ •

دأ املتعلق هبدف نظام السجون وهو إعادة تعليم وتأهيل األشخاص املدانني وإعادة   املب •
 . إدماجهم يف اجملتمع

 مهمة اختيار القضاة ووكالء النيابة وتعيينهم، باستثناء        اجمللس الوطين للقضاة  ويتوىل    -٢٥
  .فيها بانتخاب شعيبيعينون احلاالت اليت 

 األمهية من هيئات السلطة القضائية، وهـي هيئـة           هيئةٌ أخرى فريدة   النيابة العامة و  -٢٦
وتربز من بني مهامه مهمتا متثيـل اجملتمـع يف الـدعاوى            . مستقلة ذاتياً يرأسها نائب األمة    

  .القضائية وضمان استقالل اهليئات القضائية ونزاهة عملية إقامة العدل
دف إىل الـدفاع    ومكتب أمني املظامل مؤسسة أخرى مستقلة ذاتياً حامسة األمهية هت           -٢٧

عن احلقوق الدستورية للفرد واجملتمع واإلشراف على أداء إدارة الدولة واجباهتا وعلى تقدمي             
اخلدمات العامة إىل املواطنني، وُتنتخب سلطته العليا وُتقال من جانب الكـونغرس بثلثـي              

ـ  ويتمتع أمني املظامل باحلصانة واالمتيازات نفس     . أصوات العدد القانوين ألعضائه    تني يهما الل
  .يتمتع هبما أعضاء الكونغرس

  النظام االنتخايب  -٤  
يتألف من اهليئة الوطنية لالنتخابات؛ واملكتب الوطين للعمليات االنتخابية؛ والسِّجل            -٢٨

ومتتع هذه املؤسسات باستقالل ذايت يف االضطالع بعملها        . الوطين للهوية واحلالة االجتماعية   
  .  تنسيقية، وفقاً لصالحياهتاوتربطها بعضها ببعض عالقات
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مراقبة مدى قانونية ممارسة    : ومتارس اهليئة الوطنية لالنتخابات االختصاصات التالية       -٢٩
االقتراع ومدى قانونية تنفيذ العمليات االنتخابية واالستفتاء وغريها من املشاورات الشعبية،           

سياسية واحلفاظ عليه؛ وضمان    وكذلك إعداد القوائم االنتخابية؛ وتولَّي سجل التنظيمات ال       
تنفيذ القواعد املتعلقة بالتنظيمات السياسية وسائر األحكام املتعلقة مبوضـوع االنتخابـات؛            

  .وإقامة العدل يف جمال االنتخابات؛ وإعالن املرشحني املنتَخبني
بينما ُتسند إىل املكتب الوطين للعمليات االنتخابية مهمتا تنظيم مجيـع العمليـات               -٣٠
نتخابية وعمليات االستفتاء والعمليات املتعلقة بضروب أخرى من املشاورات الـشعبية؛           اال

  .وتسليم حماضر االنتخابات وسائر املواد الالزمة لفرز األصوات وإعالن النتائج
ويتوىل السجل الوطين للهوية واحلالة االجتماعية مهام تسجيل املواليـد وحـاالت              -٣١

ها من األفعال املعدِّلة للحالة االجتماعية؛ وإصدار الشهادات        الزواج والطالق والوفيات وغري   
املتصلة هبا؛ وإعداد القوائم االنتخابية واحملافظة على حتديثها؛ وتزويد اهليئة الوطنية لالنتخابات      
واملكتب الوطين للعمليات االنتخابية باملعلومات الالزمة لتنفيذ مهامهمـا؛ وتـولّي سـجل             

  . ار الوثائق اليت ُتثبت هوياهتمهويات املواطنني وإصد
ويقضي الدستور أيضاً بأن الالمركزية تشكّل سياسةً دائمة للدولـة، وأن هـدفها               -٣٢

وهبذا املعىن، حيكم الدستور عمل هيئات احلكـم        . األساسي هو حتقيق التنمية الشاملة للبالد     
  .سياسي واقتصادي وإداري ذايتاإلقليمي واحمللي، اليت تتمتع باستقالل 

أحكـام   أن احملكمة الدستورية هي اهليئة الرقابية على تنفيـذ        دستورنا  وأخرياً، ُيقّر     -٣٣
وتتوىل، يف درجة قضائية وحيدة، مهمة البّت يف دعاوى عدم الدستورية؛ والبّت،            . الدستور

هنائياً وقطعياً، يف القرارات الصادرة برفض اإلحضار أمام احملكمة، واحلمايـة الدسـتورية،             
ة البيانات الشخصية، واإلجراء املتعلق باالمتثال؛ والبّت، وفقاً للقـانون، يف تنـازع              ومحاي

  .االختصاصات، أو الصالحيات اليت حيددها الدستور
واألوىل . ات تعديل الدسـتور كما ينص الدستور على الضمانات الدستورية وإجراء   -٣٤

ستورية، وإجراء محاية البيانـات     إجراء اإلحضار أمام احملكمة، وإجراء احلماية الد      : ستة وهي 
  .الشخصية، واإلجراء املتعلق بعدم الدستورية، واإلجراء الشعيب، واإلجراء املتعلق باالمتثال

ويف ما يتعلق مبسألة تيسري الشروط الالزمة إلنشاء وعمل املنظمات غري احلكومية،              -٣٥
    يف السجالت العامـة،    فيمكن هلذه املنظمات اكتساب الشخصية االعتبارية بتسجيل نفسها         

ما يستلزم منها تقدمي الوثائق اليت تثبت تشكيلها جملس إدارة، وتعيينها ممثل قانوين، وغايات              
  . وأهداف املنظمات غري الرحبية

وبعدها جيوز للمنظمة املعتمدة على النحو الواجب التعّهد بالتزامات متصلة بطبيعـة             -٣٦
تعاون الفين واملايل املقدم من الوكاالت الدوليـة، مـع          وثيقتها التأسيسية، وتتضمن إدارة ال    
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، )٣(ية للتعاون الـدويل فضرورة اعتماد الشخصية االعتبارية للمنظمة أيضاً لدى الوكالة البريو     
وهي املؤسسة العامة الناظمة هلذا اجملال اليت توجه وتنسق قوى العرض والطلـب يف جمـال                

     تلف مستويات احلكم واجملتمع املدين بانتهاج هنـجٍ        التعاون الدويل املقدم دون مقابل على خم      
مركزي، وتقدم خدمات عالية اجلودة قائمة على مبدأي الكفاءة والشفافية؛ فتسهم بذلك             ال

  .حتقيق تنمية البلد املستدامةيف حمصلة اجلهود الوطنية املبذولة يف سبيل 

  اإلطار العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان  - ثالثاً  

  قبول القواعد الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  - فأل  
على ذكر الدستور السياسي، يكّرس الدستور تشكيل املعاهدات النافذة املربمة مـن              -٣٧

وجيب أن ُتعتمد املعاهدات من جانب الكونغرس قبل     . جانب الدولة جزءاً من القانون الوطين     
حقوق اإلنسان؛ وسـيادة    : االت التالية تصديق رئيس اجلمهورية عليها، ما دامت تتعلق باجمل       

  .أو سالمة أراضيها؛ والدفاع الوطين؛ وااللتزامات املالية للدولةسلطتها الدولة أو 
لِغيـة لـضرائب،    كما جيب أن يعتمد الكونغرس املعاهدات املُنِشئة أو املعدِّلة أو املُ            -٣٨

م تـدابري   ملعاهدات اليت تـستلز   واملعاهدات اليت تطالب بتعديل قانون ما أو تقييده جزئياً، وا         
  .تشريعية لتنفيذها

ولرئيس اجلمهورية إبرام معاهدات أو التصديق عليها أو االنضمام إليها دون شرط              -٣٩
ويف مجيـع   . االعتماد املسَبق من جانب الكونغرس يف اجملاالت غري املتوخاة يف املادة السابقة           

  . هذه احلاالت، جيب عليه إبالغ الكونغرس بذلك
وحينما متّس املعاهدة أحكاماً دستورية، جيب اعتمادها باّتباع اإلجراء ذاته النـاظم              -٤٠

  .الدستور، قبل تصديق رئيس اجلمهورية عليهاتعديل لعملية 
ويدخل نقض املعاهدات ضمن سلطة رئيس اجلمهورية، مع هنوضه مبسؤولية إبالغ             -٤١

يها باعتماد الكونغرس، يستلزم نقـضها  ويف حالة املعاهدات املرهون التصديق عل  . الكونغرس
  .اعتمادها مسبقاً أيضاً

__________ 

 .www.apci.gob.pe/contenido_servicio1.php?ID=803&TIPO=Registro&CATE=ONGD انظر )٣(
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  حالة املعاهدات الدولية
االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية 

 حالة التصديق  املتعلقة حبقوق اإلنسان
  الدولةما إذا كانت

 قد قبلت تعديالت
بلت قذا كانت قد ما إ

 إجراءات اختيارية
ما إذا كانت قد 
 أبدت حتفظات

 يق أو التقييدلتعلا
 و حتديد النطاقأ

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
 واالجتماعية والثقافية

 ال ال  - - ٢٨/٤/١٩٧٨أودع يف 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
 والسياسية

 ال ال  -  - ٢٨/٤/١٩٧٨أودع يف 

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
 أشكال التمييز العنصري

يف أودعت 
٢٩/٩/١٩٧١ 

 ال ال  -  -

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      
 ضد املرأة

أودعت يف 
٢٠/٨/١٩٨٢ 

 ال ال  -  -

اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو       

 الالإنسانية أو املهينة

 ال ال  -  - ٧/٧/١٩٨٨أودعت يف 

 ال ال  -  - ٤/٩/١٩٩٠أودعت يف  اتفاقية حقوق الطفل

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       
 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

أودعت يف 
١٤/٩/٢٠٠٥ 

 ال ال  -  -

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
األطفـال يف   بإشـراك   الطفل املتعلـق    
 الرتاعات املسلحة

 ال ال  -  - ٨/٥/٢٠٠٢أودع يف 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال   

 واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 ال ال  -  - ٨/٥/٢٠٠٢أودع يف 

الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل      
 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 ال ال  -  -  ٣/١٠/١٩٨٠أودع يف 

الربوتوكول االختياري الثـاين للعهـد      
ــاحل ــدويل اخلــاص ب ــة قوق اال ملدني

 بإلغاء عقوبة اإلعداموالسياسية، املتعلق 

    -  - ه ع عليمل يوقَّ

الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء     
 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ال ال  -  - ٩/٤/٢٠٠١أودع يف 

  
 حالة التصديق اتفاقيات أخرى متعلقة حبقوق اإلنسان واتفاقيات األمم املتحدة ذات الصلة

 ٢٤/٢/١٩٦٠أودعت يف  قية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهااتفا
 ع عليهاوقَّيمل  ١٩٥٥، املعدَّلة يف عام ١٩٢٦اتفاقية الرق لعام 

 ع عليهاوقَّيمل  اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري 
 ٢١/١٢/١٩٦٤أودعت يف   الالجئنيمبركز االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني والربوتوكول املتعلق

 ع عليهامل يوقَّ اجلنسيةاالتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي 
 ع عليهاوقَّيمل  اتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية 

 ١٠/١١/٢٠٠١أودع يف  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
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 حالة التصديق اتفاقيات أخرى متعلقة حبقوق اإلنسان واتفاقيات األمم املتحدة ذات الصلة
وبروتوكول مكافحة هتريب ، ٢٠٠٠ عرب الوطنية لعام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة

اجملرمني عن طريق الرب والبحر واجلو، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة 
  النساء واألطفال، املكّمالن لالتفاقية

 ٢٤/٢/٢٠٠٢أودعت يف 

  
 حالة التصديق اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 ١٠/١٠/١٩٤٥أودعت يف  )١٤رقم  (١٩٢١، عام )الصناعة(بوعية اقية الراحة األساتف
 ١/٢/١٩٦٠أودعت يف  )٢٩رقم  (١٩٣٠االتفاقية املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي، عام 

 ١/٢/١٩٦٠أودعت يف  )٨١رقم  (١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل، عام 
 ٢/٣/١٩٦٠ت يف أودع )١٥١رقم  (١٩٧٥التوصية املتعلقة بالعمال املهاجرين، عام 

 ٢/٣/١٩٦٠أودعت يف  )٨٧رقم  (١٩٤٨اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم، عام 
أُحيلت إىل الكونغرس بالرسالة رقـم )٩٧رقم  (١٩٤٩اتفاقية العمال املهاجرين، عام 

 ٩/٧/١٩٥٩ يف ٦/ألف -٠-٣
 ١٣/٣/١٩٦٤عت يف أود )٩٨رقم  (١٩٤٩اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية، عام 

 ١/٢/١٩٦٠أودعت يف  )١٠٠رقم  (١٩٥١املساواة يف األجور، عام  ةاتفاقي
 ٢٣/٨/١٩٦١أودعت يف  )١٠٢رقم  (١٩٥٢، عام )املعايري الدنيا(الضمان االجتماعي  ةاتفاقي
 ٣/١٢/١٩٦٠أودعت يف  )١٠٥رقم  (١٩٥٧إلغاء العمل اجلربي، عام  ةاتفاقي
 - )١٠٦رقم  (١٩٥٧، عام )التجارة واملكاتب(ة الراحة األسبوعي اتفاقية
 ١٠/٨/١٩٧٠أودعت يف  )١١١رقم  (١٩٥٨، عام )يف االستخدام واملهنة(التمييز  اتفاقية
أُحيلت إىل الكونغرس بالرسالة رقـم )١١٦رقم  (١٩٦٢، عام )الضمان االجتماعي(املساواة يف املعاملة  ةاتفاقي

 ١٧/٦/١٩٦٦ يف ٧/ألف -٠-٣
 ٢٧/٧/١٩٦٧أودعت يف  )١٢٢رقم  (١٩٦٤سياسة العمالة، عام  ةاتفاقي 
 ١٣/١١/٢٠٠٢أودعت يف  )١٣٨رقم  (١٩٧٣احلد األدىن للسن، عام  اتفاقية 

 مل يوقَّع عليها )١٤٣رقم  (١٩٧٥، عام )أحكام تكميلية(العمال املهاجرين  اتفاقية
العمال ذوو املسؤوليات العائلية، عام     : نسنياتفاقية تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة للعمال من اجل        

 )١٥٦رقم  (١٩٨١
 ١٣/٦/١٩٨٦أودعت يف 

 ٢/٢/١٩٩٤أودعت يف  )١٦٩رقم  (١٩٨٩اتفاقية بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، عام 
 ١٠/١/٢٠٠٢أودعت يف  )١٨٢رقم  (١٩٩٩اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال، عام 

مبوجب(أُحيلت إىل كونغرس اجلمهورية      )١٨٣رقم  (٢٠٠٠محاية األمومة، عام  اقيةاتف
 القرار- ٢٠٠٢-٥١القرار السامي رقم    

 )٩/٢/٢٠٠٢املؤرخ 

  
 حالة التصديق اتفاقيات منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

 ١٩٦٦/ ١٩/١٢أودعت يف  ١٩٦٠ لعام اتفاقية مناهضة التمييز يف التعليم
  



HRI/CORE/PER/2010 

GE.11-44420 30 

 حالة التصديق اتفاقيات جنيف ومعاهدات القانون اإلنساين الدويل األخرى 

االتفاقيـة  (تفاقية جنيف لتحسني حالة اجلرحى واملرضى من أفراد القوات املسلحة يف امليـدان              ا
  ١٩٤٩، عام )األوىل

 ١٥/٢/١٩٥٦أودعت يف 

ن الغارقة مـن أفـراد القـوات    اتفاقية جنيف لتحسني حالة اجلرحى واملرضى والناجني من السف     
 ١٩٤٩، عام )االتفاقية الثانية(املسلحة يف البحار 

 ١٥/٢/١٩٥٦أودعت يف 

 ١٥/٢/١٩٥٦أودعت يف  ١٩٤٩، عام )االتفاقية الثالثة(اتفاقية جنيف املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب 
 ١٥/٢/١٩٥٦أودعت يف  ١٩٤٩م ، عا)االتفاقية الرابعة(تفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب ا

 املتعلـق حبمايـة     ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف       
 ١٩٧٧، عام )الربوتوكول األول(ضحايا املنازعات املسلحة الدولية 

 ١٤/٧/١٩٨٩أودع يف 

حبمايـة   املتعلـق    ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف       
 ١٩٧٧، عام )الربوتوكول الثاين(ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية 

 ١٤/٧/١٩٨٩أودع يف 

اتفاقيـة  ( اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام           
 ١٩٨٧، عام )أوتاوا

 ١٧/٦/١٩٩٨أودعت يف 

  اإلنسان على الصعيد الوطيناإلطار القانوين حلماية حقوق   - باء  
ا يفـضي إىل    ممجيري حالياً تنفيذ خطط حمددة ضمن برنامج أنشطة اهليئات العامة،             -٤٢

ولدى البلد يف هذا اجملال قانون . تعميمها واعتماد التزامات متعلقة بامليزانية ميكن التحقق منها      
األطفال واملراهقني،  تكافؤ الفرص، وخطة مكافحة العنف ضد املرأة، وخطة العمل من أجل            

واخلطة املتعلقة بالبالغني الكبار، واخلطة الوطنية لدعم األسـرة، وخطـة تكـافؤ الفـرص               
لألشخاص ذوي اإلعاقة، من بني خطط أخرى، وكلها نافذة وحمددة حبيث ميكن متابعتـها              

      )٤(خالل أفق زمين ميتد يف املتوسط إىل مخس سنوات؛ وُيناط رصـدها بـوزارات الدولـة               
  . وفقاً الختصاصات كل منها

يف خطة بـريو    للمقرر  وقد ذُكر أن هذه املبادرات مكفولة يف الدستور وأهنا، وفقاً             -٤٣
  .إلعالن العاملي حلقوق اإلنسانانابعة من ، ٢٠٢١لعام 
وإدماج الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان يف النظام القانوين الـوطين هـي عمليـة                -٤٤

ات الدولية اليت تعّهدت هبا دولة بريو، فقد احـُتجَّ هبـذه الـصكوك              مطّردة، ووفقاً لاللتزام  
وتشكل، يف حالة األشخاص ذوي اإلعاقة، الدعامة التشريعية اليت يرتكز عليها اعتماد خطة             
تكافؤ الفرص وتشكيل اللجان الدائمة املتعددة القطاعات، اليت قد ُشرح أثر عملها يف الوثيقة              

  .احملددة لذلك
ملية إصالح الدولة، اليت مل ُتنَجز بعد، إىل حتقيق هذا اهلدف، وهو مواءمة             وتسعى ع   -٤٥

  . الصكوك التشريعية الوطنية مع أحكام القواعد امللزمة اليت أقّرهتا دولة بريو

__________ 

  .www.mimdes.gob.peانظر  )٤(



HRI/CORE/PER/2010 

31 GE.11-44420 

    ويف جمال القضاء، تشكّل احملكمة الدستورية، والنيابة العامـة، واجمللـس الـوطين              -٤٦
ها هيئات مستقلة ذاتياً يستلزم تأسيسها وتعيني املـسؤولني         للقضاة، ومكتب أمني املظامل كلُّ    

وجيب هنا ذكر اللجان    . عنها توافقاً واسعاً يف اآلراء يف الكونغرس ويف السلطة التنفيذية أيضاً          
     اخلاصة اليت ُتنشأ ملواضيع حمددة وُيستدعى إليها مواطنون ذائعو الصيت، كمـا يف حـاليت               

، ‘مكان الذكرى ‘واللجنة اليت ُشكِّلت مؤخراً من أجل إنشاء متحف         جلنة احلقيقة واملصاحلة    
      لنـضج تكرمياً لضحايا العنف السياسي الذي شهده البلد وبوصف ذلك درساً مدنياً حنـو ا             

  .يف ما ال جيب أن يتكرر
وعلى املستوى اإلداري، تنهض الوزارات كافة، كلٌّ ضمن اختصاصاهتا، مبسؤولية            -٤٧

  .ئم اليت حيتاجها املواطنون، على النحو املالتقدمي اخلدمات
وُيحتّج بالصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان يف احملاكم القضائية؛ وقد كانت مرافعـة              -٤٨

النيابة العامة املؤيدة إلدانة الرئيس السابق ألبريتو فوخيموري أهم قضيٍة أثارت اهتماماً عاملياً،             
طبيعة اجلرائم املنسوبة إليه، اليت اعُتربت جرائم ضـد         وقد استندت النيابة العامة يف ذلك إىل        

  . اإلنسانية
 دخل قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد حيز النفاذ يف بريو،          ٢٠٠٩بيد أنه منذ عام       -٤٩

وُيحدث هذا القانون تغرياً مواتياً يف نظام القضاء يف البالد، ومثال ذلك خفض املُدد احملـددة   
ر مبدأ شفوية احملاكمات، وزيادة مستوى الشفافية واليت سـتنعكس          للبّت يف القضايا، وإقرا   

  .كلها على جلسات االستماع العلنية
املتاحة لألشخاص الذين ُيعتربون ضحايا انتـهاك حـق مـن      ومن سبل االنتصاف      -٥٠

مكتب أمني  (القائمة يف اجملال القضائي العام      املشورة القانونية اجملانية    مكاتب  هناك  حقوقهم،  
، فضالً عن اخلدمات اليت تقدمها املنظمـات   )امل ووزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية     املظ

غري احلكومية حبسب ختصصها عادةً؛ وهكذا ُينظر، غالباً يف صورة حتالٍف بني القطاع العام              
ر، وحقـوق الوالـدين،     واجملتمع املدين، يف حاالت العنف املرتيل األسري، والتمييز، واهلجْ        

شات، واألشخاص املشردين بسبب العنف السياسي، وحاالت اإلقالة التعـسفية مـن            واملعا
  .ل، من بني حاالت أخرىالعم
وتشكل وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية الوزارة الناظمة للسياسات العامـة يف              -٥١

د، مبا يكفل هلا جمايل املساواة بني اجلنسني ومحاية فئات السكان الضعيفة واليت تعاين من االستبعا           
  .ممارسة حقوقها زيادةً لفرصها، وحتسيناً لنوعية حياهتا، وتعزيزاً لتحقيق ذاهتا شخصياً واجتماعياً

 صندوق التعاون للتنمية االجتماعيـة، الـذي        )٥(ومن بني الربامج اليت تديرها الوزارة       -٥٢
 ٥٦ ٣٥٣ ٨٦٠ بقيمة    استثماراً ٢٠١٠فرباير  / إىل شباط  ٢٠٠٦يوليه  /سّجل يف الفترة من متوز    

) دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة األمريكيـة        ١٩ ٤٩٩ ٠٠٠أي حنو   (سوالً جديداً   
__________ 
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)  يف املائـة   ٤٩بنـسبة   (أُولَيت األولوية يف استثمارها ملشاريع اهلياكل األساسية االجتماعية         
الذي ‘ سيالربنامج الوطين واوا وا   ‘؛ وكذلك   ) يف املائة  ٥١بنسبة  (ومشاريع تنمية القدرات    

يشمل من بني املستفيدين املباشرين منه أطفاالً من اجلنسني دون سن الرابعة، حيتـاجون إىل               
الرعاية واحلماية نظراً النشغال الوالدين يف العمل أو بالبحث عن عمل وليس هلم شخص بالغ 

  .اء هبم ويكفل هلم رعايةً شاملةميكنه التفّرغ لالعتن
 ُيباشـر   ‘الربنامج الوطين واوا واسـي    ‘، أصبح   ٢٠١٠فرباير  /وحبلول شهر شباط    -٥٣

 منطقة  ٢٧١و)  يف املائة  ٤٩,٤( حمافظة   ٩٦أنشطته يف مقاطعات البلد األربع وعشرين ويف        
  . منطقة ١ ٨٣٤من مناطق بريو البالغ عددها )  يف املائة١٤,٧(

الذي ومن برامج الوزارة كذلك الربنامج الوطين ملكافحة العنف األسري واجلنسي،             -٥٤
 حاالت رعاية يف مراكز إغاثة املرأة التابعة له البـالغ           ٢٠١٠مارس  /سجل حبلول شهر آذار   

 إىل ٢٠٠٦يوليه /وتبلغ قيمة االستثمار الذي طلبه الربنامج للفترة من متوز.  مركزا٩٠ًعددها 
  .سوالً جديداً ٨ ٢٥١ ٤٤٥ ،٢٠١٠فرباير /شباط
ة خطاً آخر من خطوط العمل االجتمـاعي،  ويشكل الربنامج الوطين للمعونة الغذائي      -٥٥

ويقدم خدماته إىل السكان وفقاً ملراحل دورهتم احلياتية واستناداً إىل هنج محايـة رأس املـال               
البشري، مع إيالء أولوية عمله لألطفال من اجلنسني دون سن الثالثـة، وللنـساء احلوامـل      

البلد، وكذلك لألطفـال األكثـر      واألمهات املرضعات الفقريات والفقريات فقراً مدقعاً يف        
  .خلطر سوء التغذيةعرضةً 
وقد ُنفذ أيضاً الربنامج الوطين الشامل لرعاية األسرة، الذي أصبح لديه حبلول شهر               -٥٦

 ٤٣ مرتالً ومأوى، و٣٥ مركزاً للتنمية الشاملة لألسرة، و    ٣٥ ،٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 
 خريية عامة وجملس للمشاركة االجتماعية،       مجعية ١٠١معلماً من معلمي أطفال الشوارع، و     

 حمافظة  ١٠١تباشر أعماهلا على الصعيد الوطين وتقع يف مقاطعات البلد األربع وعشرين ويف             
  .  منطقة١٣٩و

قت دولة بريو على اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان             وقد صدّ   -٥٧
  .ق اإلنسانبلدان األمريكية حلقوواعترفت باختصاص حمكمة ال

  إطار تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين  - جيم  
ما يتعلق باستحداث إطار  تلتمس بالدنا كل ما هو متقدم فييف هذا الِشق املواضيعي،  -٥٨

يعزز حقوق اإلنسان، ُتنفذ فيه إجراءات حمددة متصلة بإنشاء هيكل مؤسسي يكفل متويـل              
  .نسان وإنفاذهاسياسات تشجع االحترام الكامل حلقوق اإل
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فاملسألة يف واقع األمر تتعلق، إذن، باإلطار االقتصادي الذي سيكون فيـه جمـدياً                -٥٩
ختصيص بنود امليزانية لتعزيز وتعميم حقوق اإلنسان املكرسة يف دسـتورنا الـسياسي ويف              

  .املعاهدات الدولية اليت صدقت عليها بريو
ف عن احلالة احلقيقية حلقوق اإلنسان يف ولن تكون حمّصلة اإلجراءات املتخذة الكاش      -٦٠

بريو، وإمنا يتأّتى ذلك بتحديد استراتيجية إمنائية ما فتئت تتوطّد منذ مطلع األلفيـة الثانيـة                
وضعنا حنـن   للخطر حينها   بوصفها أفضل ضماٍن ضد مشاريع حكمٍ استبدادية قد عّرضت          

  .كدولة وأفضل رادعٍ هلا
ليست كافية، لكنها ثابتة اخلطى بالفعل حنو حتقيـق         فنحن نشري هنا إىل جهود رمبا         -٦١

هدفها وهو احلفاظ على االستقرار االقتصادي وعلى سالمة املقدرات املالية العامة، بوصـف       
ذلك شرطاً أساسياً لنطمح إىل بناء جمتمع مشويل يتمتع أفراده بتكافؤ الفرص؛ طموح ما زال               

ر تفاوتاً يف توزيع الدخول، لكنه جيد اجتاهات        الذي ُيظه جيين  مؤشر  ُيقابل يف الواقع مبعامل     
تشجيعية نابعة من دولة مهتمة باستحداث األطر الناظمة املناسبة حلفز االسـتثمار اخلـاص،     
وحتديث النظام العام بإدماج أمناط إدارية فيه متتاز مبا جاء يف أحدث تقرير لربنـامج األمـم                 

، إذ يورد ذكـر حالـة       ٢٠٠٩تنمية البشرية لعام    التقرير املتعلق بال  بريو،   - املتحدة اإلمنائي 
 وهي هيئة عامة ُتعىن بتأهيل كوادر إدارية تعمـل علـى            (SERVIR)‘ سريبري‘االستراتيجية  

  . حتسني عملية اإلدارة العامة يف احلكومات اإلقليمية واحمللية
ـ               -٦٢ ة وال تغفل الدولة ذاهتا اعتماد سياسة اجتماعية تتألف من برامج وأعمـال وطني

التغطية، تنتهج هنجاً غري قائم على التوجه حنو تقدمي املساعدة، بل علـى تعزيـز القـدرات               
وتأهيل مواطنني أكثر حتلياً بروح املشاركة، حىت على مستوى الرقابة على احلسابات العامة             

ل ويف االجتاه ذاته، قُّيمت أيضاً أمهية اعتماد استراتيجيات قائمة على مبدأ التحوّ           . ومراجعتها
الذي يعّضد عمل الدولة وينـسقه حتقيقـاً        ) (Juntos)‘ معاً‘الربنامج االجتماعي   (املشروط  

لألهداف اإلمنائية لأللفية، اليت سجلت يف بريو، والشيء بالشيء ُيذكر، مستوى حتقُّق مقبول             
  .)٦(٢٠٠٨وفقاً ملا ينتهي إليه تقرير عام 

ثه التطبيق احلايل ملنهجيات كمنهجية وعلينا أن نشّدد على مستوى األثر الذي سُيحد   -٦٣
يف هذا املضمار، وهو موضوع يبدو يف ظاهره فين جداً لكنـه   ‘ وضع امليزانية حبسب النتائج   ‘

سيما ألنه ُيقّربنا إىل ُبعٍد      فائق األمهية يف جمال إنفاذ حقوق اإلنسان وتعزيزها واحترامها؛ وال         
تعددة السنوات، والتنسيق السياسي كنظام     ِقوامه التخطيط القائم على أساس وضع الربامج امل       

  . حكم، وتوخي الشفافية يف احلسابات العامة
وال يقل عن ذلك أمهيةً عدم بناء حتليالتنا على مواقف قد تبدو قائمة على النتـائج                  -٦٤

فحسب، بل ينبغي لنا بناؤها على أساس ما ُيتخذ من تدابري إجيابية تشرع باطراد يف إرسـاء                 
__________ 
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دولة حديثة ودميقراطية بالفعل تقبل أوجه قصورها املالية الطابع، لكنها تـرى            األسس لقيام   
بوضوح أفقها وأهدافها، اليت تتماشى بالطبع مع االجتاهات العاملية اجلديدة املشجِّعة للنمـو             
      االقتصادي، لكن املصحوب بالتنمية البشرية؛ فالتنمية البـشرية قـضية لـصيقة بـاحترام              

  . نيةالكرامة اإلنسا
 مل ُتنجز بعد مهمة ضبط أدوات املتابعة على البنود اليت تشكل موضـوعات              ،بيد أنه   -٦٥

) متعدد القطاعات، له لوائحه اخلاصة    (املشورة، ما يضطرنا من اآلن إىل تكوين هيكلٍ تنظيمي          
  . يضمن استمرار تقدمي البيانات املتصلة مبسألة تعزيز حقوق اإلنسان يف إقليمنا الوطين

  دمي التقارير على الصعيد الوطينعملية تق  - دال  
لقد كانت اللجنة الدائمة املتعددة القطاعات اهليكلَ الوطين التنسيقي الالزم إلعداد             -٦٦

هذا التقرير وهي اللجنة املكلفة باعتماد ما يلزم من تدابري لتنفيذ االلتزامـات املتوخـاة يف                
  اللجنة الدائمـة املتعـددة     - ٢٠٠٨-٠٨٠قم  االتفاقية، واملُنشأة مبوجب املرسوم السامي ر     

  .القطاعات
وقد كلّفت اللجنة الدائمة املتعددة القطاعات اجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي        -٦٧

اإلعاقة بإعداد الوثيقتني املطلوبتني، ُمحددةً ضرورة تنفيذ ذلك بـأن يطلـب اجمللـس إىل               
مات اإلقليمية وحكومات احملافظات تقـدمي      الوزارات واهليئات العامة املستقلة ذاتياً واحلكو     

  .معلومات هبذا الشأن
ومن املتوخَّى وضع التقريرين موضع التقييم واالعتماد يف اجتماع مع اللجنة الدائمة              -٦٨

 إىل مجيع ممثلـي     الوثيقة األولية احملددة  وحتقيقاً هلذا الغرض، أُحيل مقترح      . املتعددة القطاعات 
نة وإىل وفود مجعيات األشخاص ذوي اإلعاقة املعتمدين هنـاك؛          الوزارات األعضاء يف اللج   

تشكل جزءاً مـن اللجنـة      ) كونغرس اجلمهورية (ومن اجلدير بالذكر أن السلطة التشريعية       
  .الدائمة املتعددة القطاعات عن طريق جلنتها اخلاصة املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة

 يف خمتلف أقاليم بلدنا حتت رعاية        جلسة استماع  ١٤وقد أُجريت خالل هذا العام        -٦٩
بريو، قدم فيها أخصائيون من اللجنة اخلاصـة لكـونغرس           - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   

اجلمهورية واجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة التـدريب إىل أشـخاص ذوي             
بلـديات، يف   إعاقة، وإىل اجلمعيات اليت جتمعهم، وإىل موظفني على مـستوى األقـاليم وال            

مواضيع ذات صلة باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ ويف إطار دْينامية حلقات العمل             
  .ضرين وإسهاماهتم واقتراحاهتمالالمركزية هذه نفسها، ُجمعت طلبات احلا

وللمجلس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة هذا العام هدف متعلق بامليزانيـة        -٧٠
تفاقية وتعميمها، ويتضمن ذلك عقد حلقـات عمـل ومـؤمترات           خمصص حتديداً لنشر اال   

 مكتباً  ١٢وحلقات دراسية وإجراء مقابالت على الصعيد الوطين؛ ويتعزز هذا اهلدف بفتح            
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إقليمياً تابعاً للمجلس الوطين إضافةً إىل املكاتب األحد عشر القائمة، وبالتايل، تكتمل التغطية             
اء البلد، مع إيالء األولوية إلنشاء حتالفات استراتيجية        باخلدمات يف هذا املضمار يف شىت أحن      

مع موضوع األشخاص   ) تنفيذ امليزانية (مع احلكومات اإلقليمية واحمللية حتقيقاً لفعالية التعامل        
  . ذوي اإلعاقة

الذي ُتذيعـه   ‘ بال حواجز ‘وُيضطلع بعمل النشر أيضاً عن طريق الربنامج األسبوعي           -٧١
 وُيعىن بتوجيه السكان وتوعيتهم بشأن مسألة تنفيذ القوانني النافذة املتـصلة            إذاعة بريو الوطنية  

ويذيع هذا الربنامج   . بقضية اإلعاقة وبشأن تعزيز ممارسات املواطنني اجليدة من أجل جمتمعٍ أمشل          
أنشطة برنامج عمل اجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وُيجري مقـابالت مـع              

 تنظيمات اجلمعيات وموظفني عموميني وخاصني، فضالً عن أنه يتلقّـى        شخصيات طبية وقادة  
قريباً جداً علـى    ‘ بال حواجز ‘وسُيبثّ برنامج   . اتصاالت اجلمهور اهلاتفية من شىت أحناء البلد      

  . ةية اإلذاعة والتلفزة البريوفاهلواء، بعد أن أُبرم اتفاق هبذا الشأن بني اجمللس الوطين ومؤسس
اطة علماً بأن البوابتني الشبكيتني املؤسسيتني للجنـة اخلاصـة املعنيـة            وجتدر اإلح   -٧٢

 واجمللس الوطين إلدماج األشـخاص      )٧(باألشخاص ذوي اإلعاقة التابعة لكونغرس اجلمهورية     
ذوي اإلعاقة تشمالن منتديات للمشاركة واستقصاءات مباشرة، خمصصة حتديداً لتعزيز تنفيذ           

  .اجملتمع املدين يف هذا الشأن والدعوة إىل مشاركة منظمات االتفاقية من حيث نشر حمتواها

       

__________ 
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