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أول -مقدمة
مجهورية بيو هي دميقراطية اجتماعية مستقلة وذات سيادة .وحكومتهاا موحادة ومتثيلياة وال مركزياة
-1
1
ومنظمة وفقا ملبدأ الفصل بني السلطات( ).
والواجبات األساسية لدولة بايو هاي :الادفا عان السايادة الوطنياة وضامان اإلعماال الكامال
-2
حلقوق اإلنسان ومحاية السكان من األخطاار الاي هتادد أما نهم وتعزياز الرفااه العاام القاامم علا العدالاة
والتنمية الشاملة واملتوازنة لألمة(.)2
ويف هااذا الصاادد فا ن مهما ة الدولااة األساسااية هااي "الاادفا عاان اإلنسااان واحامام كرامت ا "
-3
وهو اهلدف األمس للمجتمع والدولة كما هو مبني يف املادة  1من دستور البلد.

()3

وهل ااذه الغاي ااة تش ااار ب اايو مش اااركة كب ااية يف معاه اادات حق ااوق اإلنس ااان .وامتث اااالا اللتزاماهتا ا
-4
مبوجا املعاهاادات املااذكورة تصاادر هاذا التقرياار الااذ يتضاامن معلومااات عاماة عاان البلااد وعاان التاادابي
املعتمدة حلماية حقوق اإلنسان.

اثنيا -معلومات عامة عن الدولة
تبلغ املساحة اإلمجالية إلقليم دولة بيو  1 285 215,6كيلاومما مربعاا .وتغطاي منهاا  60,5يف
-5
()4
املامة منطقة الغاابت و 27,7يف املامة منطقة املرتفعات و 11,8يف املامة املناطق الساحلية .
وتقااع باايو بااني خا االسااتوا وماادار اجلااد وبسااب عواماال خمتلفااة (مثاال تيااار باايو أو مهبولا
-6
وسلس االة جب ااال األن ااديز ودينامي ااات األعاص ااي واألعاص ااي املض ااادة) تتمت ااع مبن ااا متن ااو  .وهل ااذا ف ا ن تن ااو
اجلغرافيااا والظااروف املناخيااة جيعاال ماان باايو واحاادا ماان البلاادان العشاارة الااي تتمتااع أبكاارب قاادر ماان التنااو علا
األرض :فهي تضم  84منطقة للمعيشة و 17منطقاة انتقالياة .وبايو هاي راباع دولاة لاديها أكارب غ اط ا حراجاي
استوامي وهاي ماوطن امل ا قادره  71يف املاماة مان األهناار اجلليدياة االساتوامية يف العاا ( )5وماوطن ملاا قادره  70يف
املام ااة م اان التن ااو البيول ااوجي يف األرض .وابإلض ااافة إل ذل ا يس اااهم ال اما الطبيع ااي يف االقتص اااد ال ااوط
بشكل ملحوظ :بنسبة تماوح ما بني  13و 15يف املامة من الناتج احمللي اإلمجال(.)6
وعاصمة الدولة هاي ليماا ويوجاد يف البلاد  24إقليماا و 196ماف اظة تشامل  1 874مقاطعاة .ويف هاذا
-7
الصدد جتدر اإلشارة إل أن هنا حكومة إقليمية لكل إقلايم وحملاف اظة ليماا وحملافظاة كااالو الدساتورية .وابلتاال
هنا ما جمموع  26حكومة إقليمية .وعل املستوى احمللي توجد بلدايت يف احملافظات واملقاطعات(.)7

__________

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
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املؤمتر التأسيسي الدميقراطي ( .)1993دستور باايو املااادة  .43اطلااع عليا يف  7آب/أغسااط  .2019متاااح يف:
.http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf
دستور بيو املادة .44
دستور بيو املادة .1
 INEI. (2017). Perú: Principales Indicadoresاطلع علي يف  7آب/أغسط  .2019متاح يف:
.https://www.inei.gob.pe/
.Informe Anual 2018 para el Desarrollo Sostenible. Pág.82
 .CEPLAN. (2019). El Perú en el que vivimos: caracterización del territorio. Pág. 15اطلااع عليا يف 7
آب/أغسا ااط  .2019متا اااح يفhttps://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2018/11/El-Per%C3%BA- :
.en-el-que-vivimos-CEPLAN.pdf
 .CEPLAN. (2018). Informe Anual 2018 para el Desarrollo Sostenible. Pág. 84اطلااع عليا يف 7
آب/أغسط  .2019متاح يف.https://www.ceplan.gob.pe/informe-nacional/ :
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اخلصائص الدميغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية
املؤشرات الدميغرافية
يف ع ااام  2017أج اارى املعه ااد ال ااوط لإلحص ااا واملعلوماتي ااة التع اادادات الوطني ااة لع ااام :2017
-8
املتمثلة يف التعداد الثاين عشر للسكان والتعداد السابع للمساكن والتعداد الثالث للمجتمعات األصلية
(تعداد عام  )2017والي استُخلص منها البياانت التالية:
إمجال السكان يف عام
الكثافة السكانية يف عام 2017
عدد السكان املتوقع حبلول عام 2050
2017

31 237 385

 23,0مم مربع
 40,1مليون نسمة

()8

وميثال ساكان املا دن  79,3يف املاماة ماان إمجاال الساكان بعااد أن زادوا بنسابة  6,8يف املامااة يف
-9
السنوات العشر املاضية .وتمكز أعلا كثافاة ساكانية يف ليماا (منطقاة ليماا الكاربى وإقلايم ليماا) حياث
تسااتأثر بنساابة  35,7يف املامااة ماان إمجااال السااكان وتليهااا املنطقااة الشاامالية بنساابة  25,5يف املامااة ماان
ف ا ن  32يف املامااة ماان إمجااال السااكان ت اماوح أعمااارهم مااا بااني 0
إمجااال السااكان .وعااالوة عل ا ذلا
9
و 17سنة و 49يف املامة منهم نسا و 51يف املامة منهم رجال( ).
•

حىت عام

•

2010

اخنفض معدل وفيات الرضع من  17حالاة وفااة لكال ألا مولاود حاي يف عاام
إل  15حالة وفاة يف الفمة  .2018-2017ومع ذل ال تزال هنا فجوة بني سكان
امل ا دن وس ااكان األرايف حي ااث ُس اجل  13حال ااة وف اااة يف املن اااطق احلض ارية بينم ااا
()11
سجل  22حالة وفاة يف املناطق الريفية يف الفمة 2018-2017
ُ

•

وابملث اال اخنف ااض مع اادل وفي ااات األطف ااال م اان  23حال ااة وف اااة لك اال أل ا مول ااود ح ااي يف
ع ااام  2010إل  19حال ااة وف اااة يف الف اامة  .2018-2017وال تا ازال هن ااا فج ااوة أيض ااا ب ااني
سااكان ا امل دن وسااكان األرايف حيااث سااجل  16حالااة وفاااة يف املناااطق احلضارية بينمااا
س ااجل يف املن اااطق الريفي ااة  27حال ااة يف الف اامة  .2018-2017وج اادير ابل ااذكر أن املنطق ااة
الي ُسجل فيها أدن معدالت وفيات الرضع واألطفال هي ليما وتليها موكيغوا(.)12

2017

كان متوس العمر املتوقع عند الوالدة  75سنة

()10

__________

()8

INEI- XII Censo de Población y VII de Vivienda- Año 2017/Estimaciones y Proyecciones de

.Población 1950-2050, Boletín de Análisis Demográfico Nº 36

()9
 .Indígenasاطلع علي يف  7آب/أغسط  .2019متاح يف.http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/ :
( .INEI. (2017). Perú: Principales Indicadores )10اطلع علي يف  7آب/أغسط  .2019متاح يف:
.https://www1.inei.gob.pe/
( 31 INEI. Oficio núm. 335-2019-INEI/DTDIS )11متوز/يولي .2019
( )12املعهد الوط لإلحصا واملعلوماتية الرسالة الرمسية رقم  31 .335-2019-INEI/DTDISمتوز/يولي .2019

INEI. (2017). Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades
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املؤشرات الجتماعية والثقافية
 -10فيم ا ااا يتعل ا ااق ابلص ا ااحة يب ا ااني تع ا ااداد املعه ا ااد ال ا ااوط لإلحص ا ااا واملعلوماتي ا ااة لع ا ااام  2017أن
لادى  75,5يف املاماة مان السااكان ناو مان أناوا التاأمني الصاحي وهااذا يعا أن  22,1ملياون شااخ
مشمولون ابحلماية يف حالة مرض أو حاد متمل( .)13ويشي التعداد إل ما يلي:
يوجااد يف الدولااة  606مستشاافيات و 18معهاادا صااحيا متخصصاا و 2 296مركازا صااحيا
(أ)
()14
و 8 002مركزان صحيان .وتمكز معظم املستشفيات واملعاهد الصحية يف ساحل البلد
(ب) عل ا املسااتوى الااوط تبلغاغ  33,4يف املامااة ماان النسااا عاان صااعوبة احلصااول عل ا
اخلاادمات الصااحية عناادما حيااتجن إل الرعايااة وذلا بسااب بُعااد هااذه اخلاادمات .ويقاامن هااذا الوضااع
اهرا الاذين يعاانون مان فقار الادم يف املنااطق الاي
ابرتفا نسبة عدد األطفال البالغني ماا باني  6و 35ش ا
()15
يصع الوصول إليها :املناطق الريفية ( 53,3يف املامة) والغاابت ( 53,6يف املامة)
(ج) بلغ معدل األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من سو التغذية املزمن حس
منا منظمااة الصااحة العامليااة  12,2يف املامااة ماان إمجااال السااكان يف عااام  2018وهااو مااا ميثاال اخنفاضااا
بنسبة  11,6يف املامة منذ عام  2009ومع ذل ظل الفجوة بني سكان املدن واألرايف اثبتاة .ففاي
عام  2018بلغ معدل سو التغذية املزمن لدى األطفال يف املناطق احلضرية  7,3يف املامة بينما بلغ يف
املناطق الريفية  25,7يف املامة(.)16
 -11وفيما ااا يتعلا ااق ابلتعلا اايم يشا ااي تعا ااداد عا ااام  2017إل أن السا ااكان احلاصا االني علا ا تعلا اايم أول
وابتاادامي ميثل ااون  75,3يف املام ااة واحلاص االني عل ا تعلاايم اثن ااو ميثل ااون 41,3يف املام ااة واحلاص االني عل ا
تعليم عال ميثلون  34,0يف املامة(.)17
 -12ويف عااام  2018بلااغ معاادل إمتااام القصاار الااذين تا ماوح أعمااارهم مااا بااني  12و 14ساانة للتعلاايم
بعا ااد أن زاد بنسا اابة  8,7يف املاما ااة منا ااذ عا ااام 2010
االبتا اادامي  91,5يف املاما ااة علا ا املسا ااتوى الا ااوط
وابلنساابة للقصاار الااذين تاماوح أعمااارهم مااا بااني  15و 19ساانة فقااد بلااغ معاادل إمتااامهم للتعلاايم  98,3يف
املامة يف عام  2018بعد أن زاد بنسبة  2,8يف املامة منذ عام  .2010وابملثل ف ن معدل إكمال التعليم
الثااانو يف صاافوف األشااخا الااذين تاماوح أعمااارهم مااا بااني  17و 19ساانة قااد بلااغ  78,6يف املامااة يف
عا ااام  2018بعا ااد أن زاد بنسا اابة  12,9يف املاما ااة منا ااذ عا ااام  2010وابلنسا اابة لألشا ااخا الا ااذين تا اماوح
أعمااارهم مااا بااني  20و 24ساانة بلااغ معاادل إمتااامهم للتعلاايم  84,8يف املامااة يف عااام  2018بعااد أن زاد
بنسبة  7,7يف املامة منذ عام .)18(2010
 -13وجدير ابلذكر أن يف عام  2017بلغ التغطية التعليمية للسكان األصليني يف بيو  64,8يف
املاماة يف صاافوف األطفاال مااا باني  3و 5ساانوات و 93,1يف املاماة يف صاافوف األطفاال مااا بااني  6و11
سنة و 89,9يف املامة يف صفوف القصر ما بني  12و 16سنة.
__________

()13
()14
()15
()16
()17
()18
4

.Informe Anual 2018 para el Desarrollo Sostenible. Pág.16
.Informe Anual 2018 para el Desarrollo Sostenible. Pág.16
.Informe Anual 2018 para el Desarrollo Sostenible. Pág.16
املعهد الوط لإلحصا واملعلوماتية الرسالة الرمسية رقم  31 .335-2019-INEI/DTDISمتوز/يولي
.Informe Anual 2018 para el Desarrollo Sostenible. Pág.16
وزارة التعليم الرسالة الرمسية رقم  128-2019-MINEDU/VMGPالصفحة .08-08

.2019
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 -14وحس آخر استقصا وط لألسر املعيشية أجار يف عاام  2018فقاد بلاغ معادل األمياة
يف املامااة م اان إمجااال الس ااكان وهااو م ااا ميثاال اخنفاض اا بنساابة  2,9يف املام ااة عاان مع اادل األميااة املس ااجل يف
عااام  2007ومااع ذلا ظلا الفجااوة بااني سااكان املاادن واألرايف اثبتااة .وبااذل بلغا نساابة األميااة يف
املاادن  3,4يف املامااة م اان إمجااال الس ااكان يف عااام  2018بينمااا بلغ ا يف األرايف  14,5يف املامااة .وجت اادر
اإلشارة إل أن املنطقة اجلغرافية الي تعرف أعل نسبة أمية هي منطقة املرتفعات ( 9,9يف املاماة) واإلقلايم
الذ ب أعل نسبة أمية هو أبورميا ( 14يف املامة من سكان اإلقليم)(.)19
ااداي  17 462,8ألا ا ا نسا ا اامة يف
 -15وفيما ا ااا خيا ا ا العمالا ا ااة بلا ا ااغ عا ا اادد السا ا ااكان النشا ا ااطني اقتصا ا ا ا
عااام  2018وهااو مااا ميثاال زايدة بنساابة  1,6يف املامااة مقارنااة بعااام  .2017ومااع ذلا ظل ا الفجااوة قاممااة
با ا ااني سا ا ااكان املا ا اادن واألرايف .ففا ا ااي عا ا ااام  2018بلا ا ااغ عا ا اادد السا ا ااكان النشا ا ااطني اقتصا ا اااداي يف املنا ا اااطق
احلضرية  13 663 700نسمة بينما بلغ عدد السكان النشاطني اقتصااداي يف املنااطق الريفياة  3 779 100نسامة.
كما جتدر اإلشارة إل أن عدد النشطني اقتصادايا الذين كان لديهم وظام قد بلغ  16 776 500نسمة(.)20
 -16وفيما ااا يتعلا ااق ابإلسا ااكان والصا اارف الصا ااحي يشا ااي تعا ااداد  2017إل أن  67,1يف املاما ااة ما اان
املنازل مزودة ابمليااه مان خاالل الشابكة العاماة للميااه داخال املناازل يف حاني يعتماد  11,3يف املاماة مان
املنازل عل الشبكة العامة للمياه خارج املنازل ولكن داخل املباين .ويساتخدم  7,3يف املاماة مان املناازل
مياه اآلابر (املياه اجلوفياة) وياُزدود  4,7يف املاماة مان املناازل ابمليااه مان خاالل حاوض لالساتخدام العاام.
وتستخدم  4,5يف املامة من املنازل مياه األهنار أو اجملار املامية أو الينابيع أو ماا شااب ذلا و 4,2يف
املامة من املياه هي مياه من الشاحنات الناقلة للمياه أو ما شاب ذل و 0,9يف املامة منها مياه تُطل
من اجليان ومياه الثلج الذام ومياه األمطار وغيها(.)21
املؤشرات القتصادية
صنغ  20,5يف املامة من سكان بيو عل أهنم فقرا وفقا لنهج نقد للفقر.
 -17يف عام ُ 2018
وابألرقااام املطلقااة كااان هنااا  6 593 000شااخ يعيشااون يف الفقاار .لكاان مقارنااة بعااام  2017فقااد
اخنفض الفقر بنسبة  1,2يف املامة ( 21,7يف املامة) .ويؤثر الفقر إل حد كباي يف الساكان الاذين تكاون
لغاتهم األم إحاادى لغااات الشااعوب األصالية ( 32,4يف املامااة) وتكاااد تكااون نسابة الفقاار لااديهم ضااع
نسبة الفقر لدى من يتحدثون ابإلسبانية ( 17,5يف املامة)(.)22
 -18ويف ع ااام  2018ك ااان  2,8يف املام ااة م اان الس ااكان يعيش ااون حت ا عتب ااة الفق اار امل اادقع أ أن
مااا يعااادل  900 000شااخ كااان لااديهم مسااتوى إنفاااق فاارد أقاال ماان تكلفااة ساالة الغااذا األساسااية
( 183س ااوالا) .ومقارن ااة بع ااام ُ 2017س اجل اخنف اااض يف ع اادد ه ااؤال األش ااخا بنس اابة  1,0يف املام ااة
(من  3,8يف املامة إل  2,8يف املامة) أ أن حوال  300 000شخ خرجوا من هذه احلالة .وحبس
منطقة السكن أثر الفقر املدقع يف  10,0يف املامة من السكان يف املناطق الريفية بينما أثار يف  0,8يف
املامة يف املناطق احلضرية(.)23
__________

( )19املعهد الوط لإلحصا واملعلوماتية الرسالة الرمسية رقم  31 .335-2019-INEI/DTDISمتوز/يولي .2019
( )20املعهد الوط لإلحصا واملعلوماتية الرسالة الرمسية رقم  31 .335-2019-INEI/DTDISمتوز/يولي .2019
(.Informe Anual 2018 para el Desarrollo Sostenible. Pág.16 )21
(.MINJUSDH. (2019). Informe Anual sobre los avances en el cumplimiento del PNDH, Año 2018 )22
تقرير يف صيغة أولية الصفحة .56
( .Informe Anual sobre los avances en el cumplimiento del PNDH, Año 2018 )23تقرياار يف صاايغة أوليااة
الصفحة .55
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 -19ووفق ا ا ل ااوزارة االقتص اااد واملالي ااة ُس اجل يف الف اامة م ااا ب ااني ع ااامي  2009و 2018اجت اااه تص اااعد يف
اإلنف ا اااق الع ا ااام ابألس ا ااا يف جم ا اااالت الص ا ااحة (م ا اان  8,1يف املام ا ااة يف ع ا ااام  2009إل  11,3يف املام ا ااة يف
عام  )2018والتعلايم (مان  15,4يف املاماة يف عاام  2009إل  17,0يف املاماة يف عاام  )2018والثقافاة والرايضاة
(من  1,2يف املامة يف عام  2009إل  2,4يف املامة يف عام  .)2018وجتدر اإلشارة إل أن خمصصات اإلنفااق
العام عل اخلدمات االجتماعية بشكل عام قد زادت مبقدار  3,6يف املامة خالل الفمة املذكورة(.)24
 -20ووفقا ا للتقرياار الساانو ملصاارف االحتياااطي املركاز لعااام  2018بلااغ معاادل التضااخم الساانو
الاذ يُقاا بتغاي مؤشار أساعار املساتهل ملنطقاة ليماا الكاربى  2,19يف املاماة يف عاام  .2018وكانا
هذه القيمة قريبة من نقطة الوس يف النطاق املستهدف ( 3-1يف املامة) .وهكذا ظل التضخم ضمن
النط اااق املس ااتهدف ط اوال معظ اام الس اانة .وم ااع ذل ا ونتيج ااة للت ااأثي األساس ااي امل ارتب بظ اااهرة النيني ااو
الساحلية الي حدث يف عام  2017فقد بلغ التضخم بصاورة مؤقتاة أقال مان املساتوى األدن للنطااق
املستهدف بني شهر آذار/مار وأاير/مايو .)25(2018
اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين
-21

فيما يلي اهليكل الدستور والسياسي والقانوين للدولة وفقا لدستور بيو:

السلطة التشريعية
 -22ميااار الساالطة التشاريعية كااونغر اجلمهوريااة الااذ يتااأل ماان جملا واحااد يضاام  130انمبا ا
عضوا
يُنتخبون ملدة مخ سنوات من خالل عملية انتخابية تُنظم وفقا للقانون .ولكي يُنتخ شخ
ا
يف الكونغر جي أن يكاون بيوفيااا ابلاوالدة وأن يبلاغ  25سانة مان العمار وأن يكاون لديا احلاق يف
التصوي ( .)26وتتمثل سلطات الكونغر فيما يلي:
•

إصدار قوانني وأحكام تشريعية وكذل تفسي أو تعديل أو إلغا القوانني القاممة

•

ضمان احمام أحكام الدستور والقوانني واختاذ اإلجرا ات املالممة ملسا لة املخالفني هلا

•

املصادقة عل املعاهدات وفقا للدستور

•

إقرار امليزانية واحلساابت العامة

•

اإلذن مبنح القروض وفقا للدستور

•

ممارسة احلق يف العفو

•

املصادقة عل ترسيم حدود األقاليم الذ تقمح السلطة التنفيذية

•

ماانح املوافق ااة عل ا دخااول ق اوات أجنبي ااة إل أراض ااي اجلمهوريااة بش اار أال ي ااؤثر ذل ا
أب شكل من األشكال يف السيادة الوطنية

•

اإلذن لرمي اجلمهورية مبغادرة البلد

•

ممارسة املهام األخرى الي حيددها الدستور واملهام ذات الصلة ابلوظيفة التشريعية(.)27

__________

()24
()25
()26
()27
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السلطة التنفيذية
 -23رماي اجلمهورياة هااو رماي الدولاة وممثاال األماة .ويُنتخا ابالقاما املباشار وماادة واليتا مخا
سنوات وال يُعاد انتخاب عل الفور .وبعد مرور فمة رائسة دستورية واحدة عل األقل ميكن للرمي
السابق أن يمشح مرة أخرى وفق الشرو نفسها(.)28
 -24وياؤد رمااي اجلمهورياة اليمااني القانونيا ة ويتاول منصااب أمااام الكاونغر يف  28متوز/يوليا ماان
العام الذ ُجترى في االنتخاابت .وتتمثل وظامف فيما يلي:
•

االمتثال للدستور واملعاهدات والقوانني واألحكام القانونية األخرى وضمان االمتثال هلا

•

متثيل الدولة داخل اجلمهورية وخارجها

•

توجي السياسة العامة للحكومة

•

مراقبة النظام الداخلي واألمن اخلارجي للجمهورية

•

ال اادعوة إل إج ارا انتخ اااابت رم ااي اجلمهوري ااة وأعض ااا الك ااونغر
البلدايت وأعضا اجملال البلدية وغيهم من املوظفني وفقا للقانون

•

دعوة الكونغر إل عقد دورة تشريعية استثنامية .وتوقيع مرسوم انعقاد الدورة يف هذه احلالة

•

توجي رسامل إل الكونغر بصورة شخصية وخطية وعل حنو إلزامي يف أ وق عناد
افتتاااح ال اادورة التش اريعية العادي ااة الساانوية األول .وتتض اامن الرسااامل الس اانوية عرض اا مفص االا
للوضااع يف اجلمهوريااة ومااا ياراه الارمي ضاارورايا ومالمماا ماان حتسااينات وإصااالحات لينظاار
فيه ااا الك ااونغر  .وتُعتم ااد رس ااامل رم ااي اجلمهوري ااة ابس ااتثنا الرس ااالة األول م اان جان ا
جمل الوزرا

•

ممارسا ااة سا االطة وضا ااع لا اوامح تطبيقيا ااة للقا اوانني دون اخلا ااروج عا اان أحكامها ااا أو تغيا ااي
طبيعتها وإصدار مراسيم وقرارات ضمن هذه احلدود

•

إنفاذ أحكام اهليئات القضامية وقراراهتا والعمل عل إنفاذها

•

إنفاذ قرارات اهليئة الوطنية لالنتخاابت والعمل عل إنفاذها

•

توجي السياسة اخلارجية والعالقات الدولية وإبرام املعاهدات والتصديق عليها

•

تعيني السفرا والوزرا املفوضني مبوافقة جمل الوزرا عل أن يُبلغ الكونغر بذل

•

وك ااذل رؤس ااا

استقبال الدبلوماسيني األجان والسماح للقناصل مبمارسة وظامفهم

وتنظيم وتوزيع وتوجي القوات املسلحة والشرطة الوطنية

•

رائسة نظام الدفا الوط

•

اختاذ اإلجرا ات الالزمة للدفا عن اجلمهورية ووحدة إقليم الدولة وسيادهتا

•

إعالن احلرب وتوقيع معاهدات السالم إبذن من الكونغر

•

إدارة األموال العامة

•

التفاوض بشأن القروض

•

األماار ابختاااذ تاادابي غااي عاديااة ماان خااالل مراساايم طااوارئ ملزمااة قااانوان فيمااا خي ا
املسااامل االقتصااادية واملاليااة وحيثمااا اسااتدع املصاالحة الوطنيااة ذلا علا أن يُبلااغ
الكونغر بذل  .وجيوز للكونغر بدوره تعديل أو إلغا مراسيم الطوارئ املذكورة

__________

( )28دستور بيو املادة .110
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•

تنظيم التعريفات اجلمركية

•

ماانح العفااو وختفيا العقااوابت .وممارسااة حااق العفااو لفاماادة املتهمااني يف القضااااي الااي
جتاوزت فيها مرحلة التحقيق ضع املهلة احملددة هلا ابإلضافة إل متديدها

•

منح األومسة ابسم األمة مبوافقة جمل الوزرا

•

الس ااماح للبيوفي ااني ابخلدم ااة يف ج ااي أجن ااي وممارس ا ة الوظ ااام األخ اارى للحوكم ااة
واإلدارة املوكلة إلي مبوج الدستور والقانون(.)29

 -25ويتااول جملا الااوزرا إدارة وتساايي اخلاادمات العامااة ولديا املهااام التاليااة( :أ) املوافقااة علا مشاااريع
القوانني الي يقدمها رمي اجلمهورية إل الكونغر (ب) واملصادقة عل املراسيم التشريعية ومراسيم الطاوارئ
الصااادرة عاان رم ااي اجلمهوريااة ومش اااريع الق اوانني واملراس اايم والق ارارات ال ااي ياان عليه ااا القااانون (ج) وحب ااث
الشؤون املتعلقة ابملصلحة العامة (د) وأدا املهام األخرى الي مينحها ل الدستور والقانون(.)30
 -26وتتأل السلطة التنفيذية حىت اآلن من رائساة اجلمهورياة ورائساة جملا الاوزرا ووزارة الزراعاة
والا ا اار ووزارة التجا ا ااارة اخلارجيا ا ااة والسا ا ااياحة ووزارة الثقافا ا ااة ووزارة الا ا اادفا ووزارة التنميا ا ااة واإلدما ا اااج
االجتم ا اااعي ووزارة االقتص ا اااد واملالي ا ااة ووزارة التعل ا اايم ووزارة الطاق ا ااة واملن ا اااجم ووزارة الع ا اادل وحق ا ااوق
اإلنس ااان ووزارة البيئ ااة ووزارة ش ااؤون امل ارأة والس ااكان الض ااعفا ووزارة اإلنت اااج ووزارة الداخلي ااة ووزارة
اخلارجيا ااة ووزارة الصا ااحة ووزارة العما اال وتعزيا ااز العمالا ااة ووزارة النقا اال واالتصا اااالت ووزارة اإلسا ااكان
والتشييد والصرف الصحي(.)31
 -27وفيما يتعلق بوزارة العدل وحقوق اإلنسان أُقر يف عاام  2011القاانون رقام  )32(29809الاذ
اعتُمااد مبوجب ا االساام احلااال "وزارة العاادل وحقااوق اإلنسااان" (ساااب اقا كااان امسهااا "وزارة العاادل" فق ا ).
وتوضااح املااادة  5ماان القااانون املااذكور أن وزارة العاادل وحقااوق اإلنسااان "هتاادف إل تعزيااز ونشاار حقااوق
اإلنس ااان ووض ااع سياس ااات للوص ااول إل العدال ااة م ا ع المكي ااز عل ا األش ااخا الض ااعفا " .وم اان ه ااذا
املنطلق أُنشئ وكالة الاوزارة حلقاوق اإلنساان والوصاول إل العدالاة الاي تضاطلع بوظاام منهاا صاياغة
السياسات وتنسيقها وتنفيذها واإلشراف عليها ضمن اختصاصها ووف اقا للسياسة العامة الوطنية.
 -28وتتكااون وكالااة الااوزارة حلقااوق اإلنسااان والوصااول إل العدالااة ماان ‘1’ :املديريااة العامااة للاادفا
العام والوصول إل العدالة الاي تشارف علا إدارات الادفا اجلناامي واملسااعدة القانونياة والادفا عان
الضا ااحااي واملصا اااحلة خا ااارج نطا اااق القضا ااا واآلليا ااات البديلا ااة لتسا ااوية النزاعا ااات واخلا اادمات املتعا ااددة
القطاعااات وإدارات الاادفا العااام والوصااول إل العدالااة علا مسااتوى املقاطعااات ’ ‘2واملديريااة العامااة
حلقااوق اإلنسااان الااي تشاارف علا اإلدارة املعنيااة بسياسااات حقااوق اإلنسااان وتنظيمهااا وإدارة الشااؤون
الدولية وتعزيز التشريعات وموا متهاا ’ ‘3واملديرياة العاماة للبحاث عان املختفاني الاي تشارف علا إدارة
التسجيل والتحقيق الشرعي ورعاية ودعم الضحااي(.)33
__________

( )29دستور بيو املادة .118
( )30دستور بيو املادة .125
( .Gobierno del Perú. (2019). Entidades del Poder Ejecutivo )31اطلع علي يف  8آب/أغسااط  .2019متاااح
يف.https://www.gob.pe/estado/poder-ejecutivo :
( )32كونغر اجلمهورية القانون رقم  29809نُشر يف اجلريدة الرمسية " 8 "El Peruanoكانون األول/ديسمرب .2011
( )33وزارة الع اادل وحق ااوق اإلنس ااان ( )2017املرس ااوم الس ااامي رق اام  013-2017-JUSنُش اار يف اجلري اادة الرمسي ااة " El
 22 "Peruanoحزيران/يوني .2017
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السلطة القضائية
 -29تُستمد سلطة إقامة العادل مان الشاع ومتارساها السالطة القضاامية عان طرياق هيئاات هرمياة التسلسال
اإلدار وفقا ألحكام الدستور والقوانني .ومن بني املبادئ واحلقوق املتعلقة بوظيفة القضا ما يلي(:)34
•

وحدة وظيفة القضا واقتصارها عل القاممني عليها

•

االستقالل يف ممارسة وظيفة القضا

•

مراعاة اإلجرا ات القانونية الواجبة واحلماية القضامية

•

علنية اإلجرا ات ما ين

القانون عل خالف ذل

•

تفسااي خطااي لقارارات احملاااكم جبميااع مسااتوايهتا مااا عاادا املراساايم اإلجراميااة فقا
ذكر صريح للقانون واج التطبيق واألس الواقعية الي تستند إليها

•

تعددية مستوايت احملاكم

•

التعويض ابلطريقة الي حيددها القانون عن األخطا القضامية يف اإلجرا ات اجلنامية
واالعتقاالت التعسفية دون املسا ابملسؤولية الي قد تنشأ

•

مبدأ عادم التوقا عان إقاما ة العادل بساب ثغارات أو أوجا القصاور يف القاانون .ويف
مثل هذه احلاالت جي تطبيق املبادئ العامة للقانون والقانون العريف

•

مبدأ عدم جواز استخدام القيا يف القانون اجلنامي والقوانني املقيدة للحقوق

•

مبدأ عدم معاقبة أ شخ

•

تطبيق القانون األكثر مال مة للمتهم يف حاالت الش أو التعارض بني القوانني اجلنامية

دون إجرا ات قضامية

•

مبدأ عدم إدانة أ شخ

•

حظاار إعااادة فااتح القضااااي املغلقااة بفعاال قارار واجا النفاااذ .ولقارارات العفااو والصاافح
وإسقا الدعوى هناميا والتقادم قوة الشي املقضي ب

•

غيابيا

مباادأ عاادم احلرمااان ماان حااق الاادفا يف أ مرحلااة ماان مراحاال اإلجارا ات .ويُبلداغ كاال
شا ااخ بشا ااكل فا ااور وبصا اايغة خطيا ااة بسا ااب أو أسا ااباب توقيفا ا  .ولديا ا احلا ااق يف
التواصاال شخصااياا مااع مااام ماان اختياااره واالسااتعانة با منا ذ حلظااة اسااتدعام أو توقيفا
من قبل أ سلطة

•

مبدأ وجوب إبالغ كل شخ

•

مباادأ إقامااة العاادل ابجملااان والاادفا ابجملااان عاان ذو امل اوارد احملاادودة وعاان اجلميااع يف
احلاالت الي ين عليها القانون

•

مشاركة الشع يف تعيني القضاة وعزهلم وفق القانون

•

التزام السلطة التنفيذية ابلتعاون يف اإلجرا ات عندما يُطل منها ذل
يُعني عل النحاو املنصاو عليا يف الدساتور
حظر ممارسة وظيفة القضا من قبل شخ
أو القانون .وال جيوز للهيئات القضامية منح مثل هذه الوظيفة حت طاملة املسؤولية

•

__________

مااع

بشكل فور وبصيغة خطية بدواعي أو أسباب توقيف

( )34دستور بيو املادة .139
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يف صاياغة حتليال وانتقااد القارارات واألحكاام القضاامية ضامن

•

مبدأ حاق كال شاخ
حدود القانون

•

حق السجنا واألشخا

•

مبدأ أن نظام السجون يهدف إل إعاادة تثقيا األشاخا
وإعادة إدماجهم يف اجملتمع.

احملكوم عليهم يف اإلقامة يف مؤسسات مناسبة
املادانني وإعاادة أتهايلهم

 -30ويف ضااو مااا هااو منصااو علي ا يف قواعااد برازيليااا تضاام الساالطة القضااامية اللجااان واخلط ا
السا ا التالي ااة( :أ) اللجن ااة الدامم ااة املعني ااة ابخلطا ااة الوطنيا ا ة لوص ااول األش ااخا الض ااعفا إل العدالا ااة
(ب) وجلنة العدل بني اجلنسني (ج) وبرانمج تنفيذ القانون رقام  30364املتعلاق مبناع العنا ضاد املارأة
وأفراد األسرة واملعاقبة علي واستئصال (د) واللجنة الوطنياة لاإلدارة البيئياة (ه) وجلناة العدالاة املشامكة
بني الثقافات (و) واللجنة الوطنية للعناية مبستخدمي نظام القضا (.)35
 -31وقد اعتمدت السلطة القضامية أيضا "اخلطة الوطنية لوصول األشخا
للفمة .)36("2021-2016

الضعفا إل العدالة

 -32وماان انحيااة أخاارى ال بااد ماان اإلشااارة إل النيابااة العامااة وهااي هيئااة مسااتقلة يرأسااها املا دعي
العام للدولة .وتشمل وظامفها ما يلي :متثيل اجملتمع يف اإلجارا ات القضاامية وضامان اساتقالل اهليئاات
القضامية وإقامة العدالة عل حنو سليم(.)37
 -33وأخيا جتدر اإلشارة إل أن تعياني وتقيايم القضااة واملادعني العاامني مان مساؤولية اجمللا الاوط
للعدل املؤل من سبعة أعضا عاديني ُخيتارون عن طريق مسابقة اجلدارة العامة ملدة مخ سنوات .
()38

مكتب أمني املظامل
 -34مكت أمني املظا من املؤسسات األخرى املستقلة واملهمة يف الادفا عان احلقاوق الدساتورية للفارد
واجملتمااع ويف اإلش اراف علا أدا إدارة الدولااة لواجباهتا ا وعلا تقااد اخلاادمات العاما ة للم اواطنني .وينتخا
الكونغر رمي مكت أمني املظا ويعزل من منصب بثلثي أصوات العدد القانوين لألعضا  .وجتدر اإلشاارة
إل أن أمني املظا يتمتع بنف احلصانة والصالحيات الي يتمتع هبا أعضا الكونغر (.)39
 -35ويت ااأل مكت ا أم ااني املظ ااا م اان مكات ا خمتص ااة ك اال مكت ا منها ا مكل ا أبح ااد اجمل اااالت
املواضيعية التالية ‘1’ :حقوق اإلنسان واألشخا ذوو اإلعاقة ’ ‘2وحقوق املرأة ’ ‘3والبيئة واخلادمات
العاما ا ااة والشا ا ااعوب األصا ا االية ’ ‘4واملسا ا ااامل الدسا ا ااتورية ’ ‘5وإدارة الدولا ا ااة ’ ‘6واألطفا ا ااال واملراهقا ا ااون
’ ‘7ومنع النزاعات االجتماعية واحلوكمة ’ ‘8ومكافحة الفساد والشفافية وكفا ة الدولة(.)40
__________

( .Poder Judicial (PJ). (2019). Comisiones y Programas )35اطلااع عليا يف  7آب/أغسااط  .2019متاااح يف:
_https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_comisiones

.y_programas/
( )36السلطة القضامية القرار اإلدار رقم 090-2016-CE-PJ

 7نيسان/أبريل  .2016متاح يف:

https://busquedas.elperuano.pe/
normaslegales/aprueban-documento-denominado-plan-nacional-de-acceso-a-la-resolucion-administrativa-

()37
()38
()39
()40
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.no-090-2016-ce-pj-1366551-6/
دستور بيو املادة .158
دستور بيو املاداتن  150و.155
دستور بيو املادة .161
مكت ا أم ااني املظ ااا الق ارار ال اادفاعي رق اام  2 007-2019-DPنيس ااان/أبريل  .2019مت اااح يفhttp://spij.minjus.gob.pe/ :
.Graficos/Peru/2019/Abril/03/RD-007-2019-DP.pdf
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 -36ومبوج القانون ُ 30394و غسع نطاق وظام مكت أمني املظاا ليصابح اهليئاة املساؤولة عان
اآللية الوطنياة ملناع التعاذي وغايه مان ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو الالإنساانية أو املهيناة(.)41
وقد أنشئ هذه اآللية الوطنية وف اقا ألحكام املادتني  3و 17من الربوتوكول االختيار التفاقية مناهضة
التع ااذي وغ اايه م اان ض ااروب املعامل ااة أو العقوب ااة القاس ااية أو الالإنس ااانية أو املهين ااة( .)42وتض ااطلع اآللي ااة
أبنشطة هتدف إل منع ممارسات التعذي وغيه مان ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو الالإنسا انية
أو املهينة وإل اإلبالغ عنها عند االقتضا (.)43
النظام النتخايب
 -37يتكون النظام االنتخايب من اهليئة الوطنية لالنتخاابت واملكت الوط للعمليات االنتخابية
والسااجل الااوط لتحديااد اهلويااة واألح اوال املدنيااة .وتعماال هااذه اهليئااات بشااكل مسااتقل وتنسااق العماال
فيما بينها وف اقا لصالحياهتا(.)44
 -38واختصاصااات اهليئااة الوطنيااة لالنتخاااابت هااي( :أ) ضاامان شاارعية االقاما وسااي االنتخاااابت
واالسا ا ا ااتفتا ات وغيها ا ا ااا ما ا ا اان عمليا ا ا ااات التصا ا ا ااوي الشا ا ا ااعي وكا ا ا ااذل إعا ا ا ااداد القا ا ا اوامم االنتخابيا ا ا ااة
(ب) واالحتفاظ بسجل املنظمات السياسية وصون (ج) وضمان االمتثاال للاوامح املتعلقاة ابملنظماات
السياسا ااية واألحك ا ااام األخا اارى املتعلق ا ااة ابملس ا ااامل االنتخابيا ااة (د) وإقام ا ااة العا اادل يف القض ا ااااي املتعلق ا ااة
ابالنتخاابت (ه) وإعالن أمسا املرشحني الفامزين يف االنتخاابت(.)45
 -39ويتااول املكتا الااوط للعمليااات االنتخابيااة تنظاايم مجيااع العمليااات االنتخابيااة واالسااتفتا ات
وغيها من عمليات التصوي الشعي مبا يف ذل تنظيم ميزانياهتا فضالا عن إعداد وتصميم بطاقا ات
االقاما  .وابإلضااافة إل ذلا فها و مسااؤول عاان تسااليم احملاضاار واملاواد األخاارى الالزمااة للتاادقيق ونشاار
نتامج االنتخاابت .ويقدم املكت أيضا معلومات مستمرة عن عملية الفرز منذ بداية عا غد األصاوات يف
أماكن االقما (.)46
 -40أما السجل الوط للهوية واألحوال املدنية فهو اجلهاز املسؤول عان تساجيل املوالياد وحااالت
الاازواج والطااالق والوفا اة وغيهااا ماان اإلج ارا ات الااي تغااي احلالااة املدنيااة وعاان إصاادار الشااهادات ذات
وحيضر السجل أيضا قوامم الناخبني وحيدثها ويزود اهليئاة الوطنياة لالنتخااابت واملكتا الاوط
الصلة .غ
للعمليات االنتخابية ابملعلومات الالزمة ألدا مهامهما .وحيتفظ بسجل هوية املواطنني ويصادر الواثماق
الي تثب هويتهم(.)47

__________

( )41كونغر اجلمهورية القانون رقم  22 30364كانون األول/ديسمرب  .2015متاح يف:
.http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30394.pdf
(Defensoría del Pueblo. Primer Informe Anual. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y )42
.otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Lima, 2017, p. 47
( )43كونغر اجلمهورية القانون رقم  22 30364كانون األول/ديسمرب  .2015متاح يف:
.http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30394.pdf
( )44دستور بيو املادة .177
( )45دستور بيو املادة .178
( )46املكت الوط للعمليات االنتخابية الرسالة الرمسية رقم  31 001199-2019-SG/ONPEمتوز/يولي .2019
( )47دستور بيو املادة .183
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احملكمة الدستورية
 -41ي اان دس ااتور ب اايو عل ا أن احملكم ااة الدس ااتورية ه ااي اهليئ ااة ال ا ي تش اارف عل ا تنفي ااذ أحك ااام
الدستور .ولذا ف هنا تتول املهاام التالياة( :أ) مهماة البا غ يف دعااوى عادم الدساتورية (يف درجاة قضاامية
وحيادة) (ب) والبا غ (هنامياا وقطعياا) يف القارارات الصاادرة بارفض اإلحضااار أماام احملكمااة وإجارا األمبااارو
ومحاية البياانت الشخصية واإلجرا املتعلق ابالمتثاال (ج) والبا غ وفقا ا للقاانون يف تنااز االختصاصاات
أو الصالحيات الي حيددها الدستور(.)48
 -42وماان املهاام أيضااا أتكيااد أن الدسااتور ياان علا الضااماانت الدسااتورية وإجارا ات تعااديل الدسااتور.
واألول ستة وهاي :إجارا اإلحضاار أماام احملكماة وإجارا األمباارو وإجارا محاياة البيااانت الشخصاية
واإلجرا املتعلق بعدم الدستورية واإلجرا الشعي واإلجرا املتعلق ابالمتثال(.)49

اثلثا -اإلطار العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان
قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 -43يتطل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها عمال مستمرا يتمثل يف موا مة لوامحنا وتنفيذ األحكام
املنصو عليها يف الصكو الدولية الي وقع عليها دولة بيو.
 -44ويقر دساتور بايو يف مادتا  55أبن املعاهادات الاي وقعا عليهاا الدولاة والا ي دخلا حياز
النف اااذ تش ااكل ج ااز ا م اان الق ااانون ال ااوط ( .)50ويق اار أيض ا ا احلك اام النه ااامي واالنتق ااال الراب ااع م اان الص ا
القانوين نفس ابملركز الدستور ملعاهدات حقوق اإلنسان(.)51
-45

ومعاهدات حقوق اإلنسان السارية يف بيو هي املعاهدات التالية(:)52
•

__________

()48
()49
()50
()51
()52
12

العهااد الاادول اخلااا ابحلقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة الااذ أود ص ا
التصديق علي يف  28نيسان/أبريل 1978
ابحلقوق املدنية والسياساية الاذ أود صا التصاديق عليا يف

•

العهد الدول اخلا
 28نيسان/أبريل 1978

•

االتفاقيا ااة الدوليا ااة للقضا ااا علا ا مجيا ااع أشا ااكال التمييا ااز العنصا اار الا ااي أود صا ا
التصديق عليها يف  29أيلول/سبتمرب 1971

•

اتفاقية القضا عل مجيع أشكال التمييز ضد املارأة الاي أود صا التصاديق عليهاا
يف  20آب/أغسط 1982

•

اتفاقية مناهضة التعذي وغيه من ضروب املعاملة أو العقوباة القاساية أو الالإنساانية
أو املهينة الي أود ص التصديق عليها يف  7متوز/يولي 1988

•

اتفاقية حقوق الطفل الي أود ص التصديق عليها يف  4أيلول/سبتمرب

دستور بيو املاداتن  201و.202
دستور بيو املادة .200
دستور بيو املادة .51
دستور بيو .احلكم النهامي واالنتقال الرابع.
وزارة اخلارجية الرسالة الرمسية رقم ( 2-19-A/25مديرية حقوق اإلنسان)

1990

 19متوز/يولي .2019
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•

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم الي أود صا
التصديق عليها يف  14أيلول/سبتمرب 2005

•

الربوتوك ااول االختي ااار التفاقي ااة حق ااوق الطف اال بش ااأن اش اما األطف ااال يف املنازع ااات
املسلحة الذ أود ص التصديق علي يف  8أاير/مايو 2002

•

الربوتوكاول االختياار التفاقياة حقاوق الطفال بشاأن بياع األطفاال واساتغالل األطفاال
يف البغا ويف املواد اإلابحية الذ أود ص التصديق علي يف  8أاير/مايو 2002

•

الربوتوكول االختيار امللحق ابلعهد الدول اخلا ابحلقوق املدنية والسياساية الاذ
أود ص التصديق علي يف  3تشرين األول/أكتوبر 1980

•

الربوتوكااول االختيااار التفاقيااة القضااا عل ا مجيااع أشااكال التمييااز ضااد امل ارأة الااذ
أود ص التصديق علي يف  9نيسان/أبريل 2001

•

الربوتوكول االختيار التفاقية مناهضة التعذي وغيه من ضروب املعاملة أو العقوباة
القاسا ااية أو الالإنسا ااانية أو املهينا ااة الا ااذ أود صا ا التصا ااديق عليا ا يف  14أيلا ااول/
سبتمرب 2006

•

اتفاقية حقوق األشخا ذو اإلعاقة والربوتوكول االختيار التفاقياة حقاوق األشاخا
ذو اإلعاقة اللذان أود صكا التصديق عليهما يف  30كانون الثاين /يناير 2008

•

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخا من االختفا القسار الاي أود صا التصاديق
عليه ااا يف  26أيلول/س اابتمرب  2012وق ااد أص اادرت ب اايو إع ااالن االع اماف ابختص ااا
اللجنة املعنية حباالت االختفا القسر مبوج املادة  31من االتفاقية

•

الربوتوكااول االختيااار التفاقيااة حقااوق الطفاال املتعلااق إبجارا تقااد البالغااات الااذ
أود ص التصديق علي يف  6كانون الثاين/يناير .2016

واتفاقيات األمم املتحدة األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان واالتفاقيات ذات الصلة:
•

•

GE.20-09726

اتفاقيااة منااع جرميااة اإلابدة اجلماعيااة واملعاقبااة عليهااا الااي أود صا التصااديق عليهااا
يف  24شبا /فرباير 1960
بوضااع الالجئااني اللااذان أود

االتفاقيااة اخلاصااة بوضااع الالجئااني والربوتوكا ول اخلااا
صكا التصديق عليهما يف  21كانون األول/ديسمرب 1964

عادميي اجلنساية الاي أود صا التصاديق عليهاا

•

االتفاقية املتعلقاة بوضاع األشاخا
يف  23كانون الثاين/يناير 2014

•

اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية الي أود ص التصديق عليهاا يف  18كاانون
األول/ديسمرب 2014

•

نظ ااام روم ااا األساس ااي للمحكم ااة اجلنامي ااة الدولي ااة ال ااذ أود ص ا التص ااديق علي ا
يف  10تشرين الثاين/نوفمرب  2001وقد صادق بيو عل االتفاق املتعلاق ابمتياازات
احملكمة اجلنامية الدولية وحصاانهتا

•

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول مكافحاة هتريا
املها اااجرين عا اان طريا ااق الا اارب والبحا اار واجلا ااو وبروتوكا ااول منا ااع وقما ااع ومعاقبا ااة االجتا ااار
ابألشا ااخا وخباصا ااة النسا ااا واألطفا ااال املكما ااالن هلا ااذه االتفاقيا ااة وقا ااد أود صا ا
التصديق عليها يف  24شبا /فرباير .2002
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واتفاقيات منظمة العمل الدولية:
•

اتفاقيا ة تطبيااق الراحااة األساابوعية (يف املنشا ت الصااناعية) (رقاام  )14الااي أود صا
التصديق عليها يف  10تشرين األول/أكتوبر 1945

•

اتفاقيااة العماال اجلاارب أو اإللزامااي (رقاام  )29الااي أود ص ا التصااديق عليه ااا يف
شبا /فرباير 1960

•

اتفاقية تفتي العمل (رقم  )81الي أود ص التصديق عليها يف  1شبا

/فرباير 1960

•

التوصية املتعلقاة ابلعماال املهااجرين (رقام  )86الاي أود صا التصاديق عليهاا يف
آذار/مار 1960

•

اتفاقية احلرية النقابية ومحاياة حاق التنظايم (رقام  )87الاي أود صا التصاديق عليهاا
يف  2آذار/مار 1960

•

اتفاقيااة حااق التنظاايم واملفاوضااة اجلماعيااة (رقاام  )98الااي أود صا التصااديق عليهااا
يف  13آذار/مار 1964

•

اتفاقيا ا ااة املسا ا اااواة يف األجا ا اار (رقا ا اام  )100الا ا ااي أود صا ا ا التصا ا ااديق عليها ا ااا يف
شبا /فرباير 1960

•

اتفاقيااة الضاامان االجتماااعي (املعا ايي الاادنيا) (رقاام  )102الااي أود ص ا التصااديق
عليها يف  23آب/أغسط 1961

•

اتفاقية إلغا العمال اجلارب (رقام  )105الاي أود صا التصاديق عليهاا يف  3كاانون
األول/ديسمرب 1960

•

اتفاقيااة الراحااة األساابوعية (التجااارة واملكاتا ) (رقاام  )106الااي أود صا التصااديق
عليها يف  11متوز/يولي 1988

•

اتفاقيااة التمييااز (يف االسااتخدام واملهنااة) (رقاام  )111الااي أود صا التصااديق عليهااا
يف  10آب/أغسط 1970

•

اتفاقية سياسة العمالة (رقم  )122الي أود ص التصديق عليها يف  27متوز/يولي

•

اتفاقي ااة احل ااد األدن لس اان االس ااتخدام (رق اام  )138ال ااي أود ص ا التص ااديق عليه ااا
يف  13تشرين الثاين/نوفمرب 2002

•

اتفاقية تكافؤ الفر واملساواة يف املعاملة للعمال من اجلنسني :العمال ذوو املساؤوليات
العاملية (رقم  )156الي أود ص التصديق عليها يف  13حزيران/يوني 1986

•

اتفاقي ااة الش ااعوب األص االية والقبلي ااة يف البل اادان املس ااتقلة (رق اام  )169ال ااي أود ص ا
التصديق عليها يف  2شبا /فرباير 1994

•

اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفال (رقم  )182الي أود ص التصديق عليها
يف  10كانون الثاين/يناير 2002

1

2

1

1967

يف  9أاير/مايو 2016

•

اتفاقية محاية األمومة (رقم  )183الي أود ص التصديق عليها

•

اتفاقيااة العما ل الالمااق للعمااال املن ازليني (رقاام  )189الااي أود ص ا التصااديق عليهااا
يف  26تشرين الثاين/نوفمرب .2018
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-48

واتفاقيات منظمة األمم املتحدة للمبية والعلم والثقافة:
•

-49

االتفاقيااة املتعلقا ة مبكافحااة التمييااز يف جمااال التعلاايم الااي أود ص ا التصااديق عليهااا
يف  19كانون األول/ديسمرب .1966

واتفاقيات جني وغيها من معاهدات القانون الدول اإلنساين:
•

اتفاقية جني لتحسني حال اجلرح واملرضا ابلقاوات املسالحة يف امليادان (االتفاقياة
األول) الي أود ص التصديق عليها يف  15شبا /فرباير 1956

•

اتفاقية جنيا لتحساني حاال اجلرحا واملرضا والغرقا مان أفاراد القاوات املسالحة يف
البحار (االتفاقية الثانية) الي أود ص التصديق عليها يف  15شبا /فرباير 1956

•

اتفاقيا ااة جنيا ا املتعلقا ا ة مبعاملا ااة أسا اارى احلا اارب (االتفاقيا ااة الثالثا ااة) الا ااي أود صا ا
التصديق عليها يف  15شبا /فرباير 1956

•

اتفاقيااة جني ا بشااأن محايااة األشااخا املاادنيني يف وق ا احلاارب (االتفاقيااة الرابعااة)
الي أود ص التصديق عليها يف  15شبا /فرباير 1956

•

الربوتوكااول اإلضااايف التفاقيااات جني ا املعقااودة يف  12آب/أغسااط  1949واملتعلااق
حبمايا ااة ضا ااحااي املنازعا ااات الدوليا ااة املسا االحة (الربوتوكا ااول األول) الا ااذ أود صا ا
التصديق علي يف  14متوز/يولي 1989

•

الربوتوكول اإلضايف التفاقياات جنيا املعقاودة يف  12آب/أغساط  1949واملتعلاق
حبماية ضحااي املنازعاات املسالحة غاي الدولياة (الربوتوكاول الثااين) الاذ أود صا
التصديق علي يف  14متوز/يولي 1989

•

اتفاقي ااة حظ اار اس ااتخدام وخت ازين وإنت اااج ونق اال األلغ ااام املض ااادة لألف اراد وت اادمي تل ا
األلغام (اتفاقية أواتوا) الي أود ص التصديق عليها يف  17حزيران/يوني 1998

•

اتفاقية حظر استحدا وإنتاج وتكدي واستخدام األسلحة الكيميامية وتدمي تل
األسلحة الي أود ص التصديق عليها يف  20متوز/يولي 1995

•

االتفاقيااة املتعلق ااة ابل ااذخامر العنقودي ااة الااي أود ص ا التص ااديق عليه ااا يف  26آب/
أغسط 2012

•

معاهدة جتارة األسلحة الي أود ص التصديق عليها يف  16شبا /فرباير

•

الربوتوكا ااول اإلضا ااايف التفاقيا ااات جنيا ا املؤرخا ااة يف  12آب/أغسا ااط  1949بشا ااأن
اعتماد شارة مميزة إضافية (الربوتوكول الثالث) الذ أود ص التصديق عليا يف 9
تشرين األول/أكتوبر .2018

2016

اإلطار القانوين حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان
 -50يان اإلطاار القاانوين يف بايو علا تعزيااز حقاوق اإلنساان ومحايتهاا .ويف هاذا الصادد تا رد يف
املادة  2مان الدساتور جمموعاة مان احلقاوق األساساية احملمياة (احلاق يف احليااة واحلاق يف الساالمة املعنوياة
والعقليااة والبدنيااة واحلااق يف التطااور والرفاااه حبريااة واحلااق يف حريااة الوجاادان والاادين وحريااة التعبااي وحريااة
اإلعالم وحرية الرأ من بني أمور أخرى) .بياد أن هاذه القامماة ليسا مادودة ولاذا فا ن املاادة  3مان
ن الدستور نفس تؤكد عدم استبعاد احلقوق األخرى "الي يكفلها الدستور وغيها من احلقوق ذات
طبيعة مماثلة أو القاممة عل كرامة اإلنسان أو عل مبادئ سيادة الشاع وسايادة القاانون الادميقراطي
أو النظام اجلمهور للحكومة".
GE.20-09726
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 -51وال تقتص اار محاي ااة حق ااوق اإلنس ااان يف ب اايو عل ا احلق ااوق امل ااذكورة يف الدس ااتور .وكم ااا ذُك ااره
أعاااله ف ا ن ن ا الدسااتور نفس ا يوسااع قاممااة احلقااوق لتشاامل احلقااوق املنصااو عليهااا يف املعاها دات
الدولية الي وقع عليها الدولة وأدرجتها يف القانون الوط (املادة .)55
 -52وحت اادد سياسا ااات الدول ااة املبا ااادئ التوجيهي ااة العاما ااة الا ااي توجا ا إجا ارا ات الدول ااة علا ا األما ااد
الطوي اال م اان أج اال حتقي ااق رف اااه امل اواطنني والتنمي ااة املس ااتدامة للبل ااد .وتش ااكل سياس ااات الدول ااة اخلم ا
والثالثون االتفاق الوط وهي جممعة يف أربعة أهداف رميسية ممابطة( :أ) الدميقراطية وسيادة القانون
(ب) واإلنص ا اااف والعدال ا ااة االجتماعي ا ااة (ج) والق ا اادرة التنافس ا ااية للبل ا ااد (د) ودول ا ااة تتس ا اام ابلكف ا ااا ة
والشفافية والالمركزية(.)53
 -53وهتاادف أيضااا السياسااة العامااة للحكومااة لعااام  2021املعلنااة رمسي ا ا ألول ماارة مبوج ا املرسااوم
الساامي رقام  )54(056-2018-PCMإل حتقياق التنميااة املتكاملاة للبلاد مان خااالل حتدياد مااور السياسااة
اخلمساة وهاي( :أ) النزاهاة ومكافحاة الفساااد (ب) بناا مؤسساات للحوكماة (ج) والنماو االقتصاااد
العادل والتنافسي واملستدام (د) والتنمية االجتماعية ورفاه السكان (ه) وتطبيق الالمركزية الفعالة من
أجل التنمية.
 -54وعل ا نف ا املن اوال تق اامح "خط ااة ال ااذكرى املئوي ااة الثاني ااة :ب اايو ح ااىت ع ااام  )55("2021احمل اااور
االس اماتيجية السااتة التاليااة‘1’ :احلقااوق األساسااية لألشااخا وك ارامتهم ’‘2والفاار املتاحااة وإمكانيااة
الوصا ااول إل اخلا ا دمات ’‘3والدولا ااة واحلوكما ا ة ’‘4واالقتصا اااد والقا اادرة التنافسا ااية والعمالا ااة ’‘5والتنميا ااة
اإلقليمية واهلياكل األساسية ’‘6واملوارد الطبيعية والبيئة.
 -55وبغيااة التشااجيع عل ا حتقيااق األهااداف احملااددة يف خطااة التنميااة املسااتدامة لعااام  2030وتااوفي
أدوات الختاااذ قارارات أفضاال أنشااأ املعهااد الااوط لإلحصااا واملعلوماتيااة منصااة تفاعليااة علا اإلنمنا
تسم "نظام رصد وتتبع املؤشرات املتعلقة أبهداف التنمية املستدامة" .وتتضمن هذه املنصة معلومات
عا ن استقصااا ات األساار املعيشااية والتعاادادات الوطنيااة الااي جيريهااا املعهااد الااوط لإلحصااا واملعلوماتيااة
إل جان معلومات إحصامية مستخلصة من السجالت اإلدارية للكياانت الوطنية(.)56
 -56وم اان ه ااذا املنطل ااق أُع اادت سياس ااة حق ااوق اإلنس ااان ال اواردة يف اخلط ااة الوطني ااة حلق ااوق اإلنس ااان
للفمة  )57(2021-2018مبراعاة غاايت أهاداف التنمياة املساتدامة .وتتضامن هاذه السياساة مباادئ توجيهياة
م ااددة هت اادف إل ض اامان حق ااوق  13فئ ااة ج ااديرة حبماي ااة خاص ااة ه ااي( :أ) كب ااار الس اان (ب) والس ااكان
املنحدرون من أصل أفريقي (ج) واألشخا ذوو اإلعاقة (د) والنسا (ه) واألطفال واملراهقاون (و)
واألشاخا مسالوبو احلراي ة (ز) واملصاابون بفاايو نقا املناعاة البشارية/اإليدز واملصاابون ابلساال (ح)
والعمال املنزليون ( ) واملثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنساانية وحااملو صافات
اجلنسني ( ) واملدافعون عن حقوق اإلنسان ( ) والشعوب األصلية (ل) واألشخا يف حالة التنقل
البشر (م) وضحااي العن الذ وقع بني عامي  1980و.2000
__________

()53

()54
()55
()56
()57
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 .Acuerdo Nacional (2019). Objetivos del Acuerdo Nacionalاطلااع عليا يف  7آب/أغسااط  .2019متاااح يف:
.https://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/objetivos-del-acuerdo-nacional/
رائسة جمل الوزرا املرسوم السامي رقم  056-2018-PCMنُشر يف اجلريدة الرمسية " 24 "El Peruanoأاير/مايو .2018
رائسة جمل الوزرا املرسوم السامي رقم  054-2011-PCMاعتُمد يف  22حزيران/يوني .2011
.Informe Anual 2018 para el Desarrollo Sostenible. Pág. 112
وزارة العاادل وحقااوق اإلنسااان املرسااوم السااامي رقاام  002-2018-JUSنُشاار يف اجلرياادة الرمسيااة ""El Peruano
 31كانون الثاين/يناير .2018
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 -57وجتدر اإلشارة أيض ا إل أن خمتل القطاعات تنفذ خطط ا مددة يف إطار برجمة األنشطة مع
المكيز عل أن تكون هذه اخلط شاملة للجميع.
 -58وميكاان لألشااخا
آليات خمتلفة.

الااذين ياارون أهناام وقعاوا ضااحااي النتهااا أ حااق ماان حقااوقهم اللجااو إل

 -59وميكانهم علا سابيل املثااال تقاد شااكوى أو التماا أو استفسااار إل مكتا أمااني املظااا
خطيا أو شفواي عن طريق الربيد العاد أو الفاك أو الربيد اإللكموين أو من خالل خدمة الدردشة
عرب اإلنمن أو اهلات أو يف مقر النيابة العامة (مكت املدعي العام) يف األماكن الي ال توجاد فيهاا
بعد مكات ألمني املظا .
 -60ومان انحياة أخارى أنشاأت كيااانت خمتلفاة يف القطاا العاام آلياات للتعامال ماع قضاااي هااؤال
األشخا إما عن طريق اهلات أو عن طريق رفع قضاايهم خطيا أو شفواي .وعل سبيل املثال لدى
وزارة شؤون املرأة والسكان الضعفا مراكز طوارئ خاصة ابلنسا ولادى الشارطة الوطنيا ة يف بايو مراكاز
متخصصة للحماية من العن األسر .
 -61ويف بيو ميكن لألشاخا الاذين يارون أنفساهم ضاحااي النتهاا حقاوقهم الوصاول أبنفساهم
إل آلي ااات احلماي ااة يف اجمل ااال القض ااامي ابألخ ا م اان خ ااالل إجا ارا ات دس ااتورية ما ا ن قبي اال إجا ارا ات
األمبارو واإلحضار أمام احملكمة ومحاية البياانت الشخصية.
 -62وتاارد أدانه أوجا التقاادم احملاارز يف محايااة وتعزيااز حقااوق اإلنسااان لكاال فئااة ماان الفئااات اجلااديرة
حبماية خاصة املذكورة أعاله.
كبار السن
بيانهم  1 916 992رجاالا (47,87

 -63يف عام  2018اعتُرب  4 004 820شخصا من كبار السن ومان
يف املاما ااة) و 2 087 828اما اارأة ( 52,13يف املاما ااة)( .)58وما اان املتوقا ااع أيضا ا ا أن ميثا اال كبا ااار السا اان يف السا اانوات
الثال القادمة  10,7يف املامة و 10,9يف املامة و 11,2يف املامة من إمجال السكان عل التوال(.)59
 -64ويف عام  2011ومع إنشا وزارة التنمية واإلدماج االجتماعي(ُ )60وضع الربانمج الوط
للمسا اعدة التضااامنية عل ا املعااا التقاعااد عنااد بلااوغ  65ساانة ماان العماار لفاماادة كبااار الساان.
ويه اادف ه ااذا ال ااربانمج إل ت ااوفي احلماي ااة لكب ااار الس اان (ابت اادا م اان  65س اانة) ال ااذين يعيش ااون يف
فقار ماادقع والااذين لاي لااديهم معااا تقاعاد أو أ دعاام ماان القطاا العااام أو اخلااا  .ويقاادم
الا ااربانمج دعمااا ا مالياااا قا اادره  250سا ااوال كا اال شا ااهرين (أ ما ااا يعا ااادل  74,05دوالرا ما اان دوالرات
الوالايت املتحدة(.)62())61
__________

()58
()59
()60
()61

السجل الوط للهوية واألحوال املدنية الرسالة الرمسية رقم  6 002062-2019/SGEN/RENIECآب/أغسط .2019
املعهد الوط لإلحصا واملعلوماتية الرسالة الرمسية رقم  31 335-2019-INEI/DTDISمتوز/يولي .2019
كونغر اجلمهورية القانون رقم  29792نُشر يف اجلريدة الرمسية " 20 "El Peruanoتشرين األول/أكتوبر .2011
البن ا االحتي اااطي املرك ااز متوس ا س ااعر الص اارف الش ااهر لش ااهر آب/أغس ااط  2019س ااعر الش ارا املص ااريف
للس ا ا ا ا ا ااول مقاب ا ا ا ا ا اال دوالر ال ا ا ا ا ا ااوالايت املتح ا ا ا ا ا اادة .اطل ا ا ا ا ا ااع علي ا ا ا ا ا ا يف  19أيلول/س ا ا ا ا ا اابتمرب  .2019مت ا ا ا ا ا اااح يف:
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/

.estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01208PM/html/2017-09/2019-09/
( )62وزارة التنمية واإلدماج االجتماعي الرسالة الرمسية رقم  13 043-2019-MIDIS/VMPESأيلول/سبتمرب 2019
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 -65وجتاادر اإلشااارة إل أن ا خااالل الفاامة املمتاادة ماان عااام  2013إل متوز/يولي ا  2019قُا غدم الاادعم
إل  3 390 704شخصا اا ما اان كبا ااار السا اان وخص ا ا هلا ااذا الغا اارض  4 428 211 370سا ااوال (أ ما ااا
يعادل  1 311 673 984دوالرا من دوالرات الوالايت املتحدة(.)64())63
 -66ويف ع ااام  2014اعتُم اادت املب ااادئ التوجيهي ااة للسياس ااة العام ااة لتش ااجيع معامل ااة كب ااار الس اان
()66
معاملااة جياادة( .)65ويف عااام  2016صاادر القااانون رقاام  30490وهااو القااانون اخلااا بكبااار الساان
ويف عام  2018اعتُمادت الالمحاة التطبيقياة هلاذا القاانون( )67لتوسايع قامماة حقاوق كباار السان مباا يف
ذل حقهم يف أال يتعرضوا للتمييز وحقهم يف أن يعيشوا ويشيخوا داخل األسرة ويف أن حيصلوا عل
الرعاية عل سبيل األولوية يف مجيع اخلدمات املقدمة يف املؤسسات العامة واخلاصة.
 -67ويف عام  2016بدأ العمل بنظام اإلنذار القضامي اخلا بكباار السان والغارض منا ضامان
سا اارعة اإلج ا ارا ات القضا ااامية ال ا ااي يشا ااار فيها ااا كبا ااار الس ا اان الا ااذين ها اام يف حا اااالت ض ا ااع ( .)68ويف
عام  2018اعتُمدت اخلطة الوطنية إلمكانية الوصول اخلاصة ابلفمة  )69(2023-2018الي هتدف إل
أيضا كبار السن.
تسهيل تنقل األشخا ذو اإلعاقة ومن بينهم ا

 -68ويف عاام  2018أيضاا تااول املادافعون العااامون عان الضاحااي التااابعون الوزارة العاادل وحقاوق اإلنسااان
الدفا عن  5 617قضية لكبار السن بعد أن زادت هذه القضااي مبقدار  2 920مقارنة بعام .2014

 -69ويف ع ا ااام  2018انض ا اام  1 878 140شخص ا ااا م ا اان كب ا ااار الس ا اان إل نظ ا ااام الت ا ااأمني الص ا ااحي
الشامل وميثل هذا العدد  56,14يف املامة من إمجال السكان كبار السن (.)70
السكان البريوفيون املنحدرون من أصل أفريقي
عرفاوا
 -70وفقا لتعداد املعهد الوط لإلحصا واملعلوماتية لعام  2017ف ن  828 894شخصا قد غ
أنفسهم أبهنم بيوفيون منحدرون من أصل أفريقي يف بيو .ومن بني هؤال كان هنا  449 248رجال
و 379 646امرأة(.)71
__________

()63

()64
()65
()66
()67
()68
()69
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البنا االحتياااطي املركااز متوسا سااعر الصاارف الشااهر لشااهر آب/أغسااط  2019سااعر الشارا املصااريف للسااول
مقاب ا ا اال دوالر ال ا ا اوالايت املتح ا ا اادة .اطل ا ا ااع علي ا ا ا يف  19أيلول/س ا ا اابتمرب  .2019مت ا ا اااح يفhttps://estadisticas.bcrp. :
.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01208PM/html/2017-09/2019-09/
املرجع نفس .
وزارة شا ا ااؤون املا ا ارأة والسا ا ااكان الضا ا ااعفا القا ا ارار الا ا ااوزار رقا ا اام  382-2014-MIMPاعتُما ا ااد يف  17تشا ا اارين األول/
أكتوبر .2014
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30490نشر يف اجلريدة الرمسية " 21 "El Peruanoمتوز/يولي .2016
وزارة شااؤون املارأة والسااكان الضااعفا القارار الااوزار رقاام  007-2018-MIMPنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة ""El Peruano
 26آب/أغسط .2018
السا االطة القضا ااامية القا ارار اإلدار رقا اام  134-2016-CE-PJنُشا اار يف اجلريا اادة الرمسيا ااة " 15 "El Peruanoمتا ااوز/
يولي .2016
وزارة اإلسااكان والتشااييد والصاارف الصااحي املرسااوم السااامي رقاام  12-2018-VIVIENDAنُشاار يف اجلرياادة الرمسيااة
" 8 "El Peruanoآب/أغسط .2018

()70

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Informe Anual sobre los avances en el cumplimiento

()71

INEI, Ministerio de Cultura. (2018). La autoidentificación étnica: Población Indígena y Afroperuana,

 .del PNDH, Año 2018تقرير يف صيغة أولية.
 .Pág. 123اطلااع عليا يف  12آب/أغسااط
.publicaciones_digitales/Est/Lib1642/

 .2019متاااح يفhttps://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/ :
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 -71ويف عام  2014اعتُمد الص املسم "توجيهات لتنفيذ السياسات العامة اخلاصاة ابلساكان
البيوفيا ني املنحاادرين ماان أصاال أفريقااي"( .)72ويف عااام  2015اعتُماادت السياسااة الوطنيااة لتعماايم الاانهج
املتعدد الثقافات( )73الي أعلن من خالهلا أن من املصلحة الوطنية االهتمام علا سابيل األولوياة بتمتاع
السكان البيوفيني املنحدرين من أصل أفريقي متتعا كامال حبقوقهم األساسية.
 -72ويف عام  2016اعتُمدت خطة التنمية الوطنية للسكان البيوفيني املنحدرين من أصل أفريقي
للف اامة  .)74(2020-2016وهت اادف ه ااذه السياس ااة بش ااكل أساس ااي إل ض اامان ح ااق ه ااؤال الس ااكان يف
املس اااواة وع اادم التميي ااز وتعزي ااز تنمي ااتهم االجتماعي ااة والسياس ااية واالقتص ااادية واإلنتاجي ااة والثقافي ااة م ااع
احلفاظ عل اهلوية وتكافؤ الفر .
 -73وجتاادر اإلشااارة كااذل إل أن مديريااة السياسااات اخلاصااة ابلسااكان البيوفيا ني املنحاادرين ماان أصاال
أفريقي هي الوحدة األساسية يف وزارة الثقافة املساؤولة عان تصاميم وتنفياذ السياساات واخلطا وا ال ربامج الرامياة
إل محايااة وتعزيااز حقااوق السااكان البيوفيا ني املنحاادرين ماان أصاال أفريقااي وضاامان تنميااتهم مااع احلفاااظ علا
هويتهم يف إطار املساواة يف احلقوق( .)75وهذه املديرية مسؤولة أيضا عن سجل املنظماات الاي متثال الساكان
البيوف اي ني املنحاادرين مان أصاال أفريقاي و اه و أداة تضام جمموعااات منظماة ماان األشاخا املنتمااني إل اجملتمااع
املدين الذ يقومون أبنشطة مستمرة لتعزيز تنمية السكان البيوفيني املنحدرين من أصل أفريقي(.)76
األشخاص ذوو اإلعاقة
 -74وفقا ا للمعهااد الااوط لإلحصااا واملعلوماتيااة يوجااد يف باايو  3 051 612شخص ا ا يعااانون ماان
بعاض أناوا اإلعاقاة وهااو عادد ميثاال  10,4يف املامااة مان إمجااال الساكان .وماان باني هااؤال األشااخا
يعاين  48,3يف املامة من صعوبة يف الرؤية و 15,1يف املامة مان صاعوبة يف التحار أو املشاي و 7,6يف
املامة من صعوبة يف السما و 4,2يف املامة من صعوبة يف التعلم أو الفهم و 3,2يف املامة من مشاكل
يف التعامل ماع األشاخا اآلخارين و 3,1يف املاماة مان صاعوبة يف احلاديث أو التواصال كماا أن لادى
 18,2يف املام ااة نوع ااان أو أكث اار م اان اإلعاق ااة .وفيم ااا يتعل ااق ابلن ااو االجتم اااعي  57يف املام ااة م اان مجي ااع
األشا ااخا ذو اإلعاقا ااة ها اام نسا ااا وعا ااددهن  1 739 111اما ارأة ونسا اابة  43يف املاما ااة املتبقيا ااة رجا ااال
وعددهم  1 312 433رجالا(.)77

 -75وجتاادر اإلشااارة إل أن باايو تبااذل جهااودا لتكييا تشاريعاهتا يف هااذا الصاادد .ففااي عااام
نُشار القاانون رقام  29973وهاو القاانون العااام لألشاخا ذو اإلعاقاة( )78الاذ حيادد اإلطاار القااانوين
لتعزيز ومحاية وإعمال حقوق األشخا ذو اإلعاقة عل قدم املساواة مع اآلخارين .وهناا التازام
ابلقضا تدرجييا علا احلاواجز الاي تاؤد إل اإلقصاا علا أساا اإلعاقاة وتزياد مان حدتا والتازام
بتوفي احلماية والرعاية عل سبيل األولوية هلؤال األشخا  .وقد ُوضع الالمحة التطبيقية للقانون
املذكور يف عام .)79(2014
2012

__________

()72
()73
()74
()75
()76
()77
()78
()79
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وزارة الثقافة القرار الوزار رقم  339-2014-MCنُشر يف اجلريدة الرمسية " 25 "El Peruanoتشرين الثاين/نوفمرب .2013
وزارة الثقافة املرسوم السامي رقم  003-2015-MCاعتمد يف  27تشرين األول/أكتوبر .2015
وزارة الثقافة املرسوم السامي رقم  .003-2016-MCنُشر يف اجلريدة الرمسية " 15 "El Peruanoمتوز/يولي .2016
وزارة الثقاف ااة مديري ااة السياس ااات اخلاص ااة ابلس ااكان البيوفيا ني املنح اادرين م اان أص اال أفريق ااي اطل ااع عليه ااا يف  2أيل ااول/
س ا ا ا ا اابتمرب  .2019متاح ا ا ا ا ااة يفhttp://poblacionafroperuana.cultura.pe/direccion-de-politicas-para-poblacion- :
.afroperuana
وزارة الثقافة قرار انم الوزير رقم  025-2016-VMI-MCاعتُمد يف  9تشرين الثاين/نوفمرب .2016
.INEI. (2018). Perú: Perfil Sociodemográfico. Pág.177
كونغر اجلمهورية القانون رقم  .29973نُشر يف اجلريدة الرمسية " 24 "El Peruanoكانون األول/ديسمرب .2012
وزارة شا ااؤون املا ارأة والسا ااكان الضا ااعفا املرسا ااوم السا ااامي رقا اام  002-2014-MIMPنشا اار يف اجلريا اادة الرمسيا ااة " El
 8 "Peruanoنيسان/أبريل .2014
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 -76وخااالل هااذه الفاامة ُسان قاوانني تساااهم يف إدماااج األشااخا
املتعلقة مبا يلي:

ذو اإلعاقااة مبااا فيهااا تلا

•

ض اامان إمكاني ااة الوص ااول إل اخل اادمات يف جم ااال الص ااحة العقلي ااة والنه ااوض ابلص ااحة
العقلية والوقاية والعالج وإعادة التأهيل يف هذا اجملال وذلا مان خاالل اتباا مناوذج
للرعايااة اجملتمعيااة واالحامام األساسااي حلقااوق اإلنسااان وكرامااة الشااخ دون متييااز
واتبا هنج متعدد الثقافاات يقضاي علا وصام األشاخا الاذين يعاانون مان مشااكل
()80
الصحة العقلية

•

الكش والتشخي
()81
طي التوحد

املصابني ابضطراب

•

تعزيااز إمكانيااة الوصااول يف املناااطق احلضارية لصاااح األطفااال واملاراهقني ذو اإلعاقااة
وتعزي ا ااز إمكاني ا ااة الوص ا ااول إل التكنولوجي ا ااات املعين ا ااة واألجه ا اازة واألدوات املس ا اااعدة
()82
التعويضية واالستفادة منها

•

تشااجيع وتعزيااز إدماااج األشااخا ذو اإلعاقااة علا قاادم املساااواة مااع اآلخارين ماان
()83
خالل اختاذ تدابي مددة تضمن ممارسة حقوقهم األساسية

•

وضاع مباادئ توجيهيااة تسامح للعاااملني يف جماال العدالااة بتاوفي الرعايااة املناسابة لألشااخا
()84
ذو اإلعاقة

املبكر والرعاية والعالج الصحي لألشخا

•

تسهيل تنقل األشخا

•

تعزي ااز التعل اايم اجلا امع ال ااذ يقتض ااي أن تتخ ااذ املؤسس ااات التعليمي ااة ت اادابي لض اامان
إمكانية الوصول إل اخلدمات التعليمية وتوافرها ومقبوليتها وقدرهتا عل التكي .
ويف هااذا الص اادد تقتضااي "القواع ااد واملب ااادئ التوجيهيااة لتنمي ااة التالميااذ خ ااالل الع ااام
الدراساي" أن ختصا املؤسساات التعليمياة العامااة واخلاصاة للتعلايم األساساي العاااد
والتعلا اايم البا ااديل مقعا اادين علا ا األقا اال يف كا اال صا ا دراسا ااي إلدما اااج الطا ااالب ذو
()86
اإلعاقات اخلفيفة أو املتوسطة

•

ذو اإلعاقة

()85

الوقاية والعالج من مرض الزهامير وغيه من اختالالت القوى العقلية

()87

__________

()80
()81
()82
()83
()84
()85
()86
()87
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كونغر اجلمهورية القانون رقم  30947نشر يف اجلريدة الرمسية " 23 "El Peruanoأاير/مايو .2019
وزارة شااؤون املارأة والسااكان الضااعفا املرسااوم السااامي رقاام  001-2019-MIMPنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة ""El Peruano
 10كانون الثاين/يناير .2019
وزارة شااؤون املارأة والسااكان الضااعفا املرسااوم السااامي رقاام  006-2019-MIMPنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة ""El Peruano
 11آذار/مار .2019
السلطة القضامية املرسوم التشريعي رقم  1417نشر يف اجلريدة الرمسية " 13 "El Peruanoتشرين األول/أكتوبر .2018
الساالطة القضااامية القارار اإلدار رقاام  010-2018-CE-PJنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة " 20 "El Peruanoكااانون
الثاين/يناير .2018
وزارة اإلسكان والتشييد والصرف الصحي املرسااوم السااامي رقاام  012-2018-VIVIENDAنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة
" 8 "El Peruanoآب/أغسط .2018
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30797نشر يف اجلريدة الرمسية " 21 "El Peruanoحزيران/يوني .2018
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30795نشر يف اجلريدة الرمسية " 18 "El Peruanoحزيران/يوني .2018
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•

تعزيااز إمكانيااة الوصااول يف املناااطق احلضارية لصاااح األطفااال واملاراهقني ذو اإلعاقااة
مع المكيز عل األماكن العامة واخلاصة الاي يساتخدمها عاماة الناا ألغاراض المفيا
()88
والي توجد فيها ألعاب لألطفال

•

تعزي ااز إمكاني ااة وص ااول األش ااخا ذو اإلعاق ا ة إل التكنولوجي ااات املعين ااة واألجه اازة
()89
واألدوات املساعدة التعويضية واالستفادة منها

•

تعزيز حقوق األشخا
املعاملة وعدم التمييز

قصي القامة والسعي إل إرسا ثقافة االحمام واملسااواة يف

•

اإلعالن عن وقو خمالفات واملعاقباة عليهاا عنادما يُقيداد وصاول األشاخا ذو العاهاات
()91
البصرية بصحبة كالهبم املرشدة أو عندما يُقيدد بقاؤهم يف مكان ما أو تنقلهم

()90

()92

•

إصدار شهادات اإلعاقة من قبل أطبا معتمدين يف املؤسسات الصحية العامة واخلاصة

•

اخت اااذ الت اادبي ال ااذ يس اامح لألش ااخا ذو اإلعاق ااات الش ااديدة ابس ااتخدام خدم ااة
()93
النقل الرب العام يف املدن وبني املدن ابجملان

•

إنش ااا نظ ااام ق ااانوين يش ااجع عل ا الكش ا والتش ااخي املبك اارين والع ااالج املبك اار
ومحايااة الص ااحة والتعلاايم اجلا امع وإدماااج األش ااخا الااذين يع ااانون ماان اض ااطراابت
()94
طي التوحد يف سوق العمل ويف اجملتمع

•

تنظايم العماال عاان بعااد( )95كوساايلة خاصااة لتاوفي فاار العماال الااي ال تتطلا حضااور
العامل والي تستخدم تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.
()96

•

متديد إجازة ما بعد الوالدة ألمهات األطفال ذو اإلعاقة

•

مانح إجااازة للعاااملني يف القطااعني العااام واخلااا لتمكياانهم مان احلصااول علا املساااعدة
الطبية والعالج التأهيلي ألطفااهلم القصار ذو اإلعاقاة أو القصار ذو اإلعاقاة اخلاضاعني
()97
لوصايتهم أو األشخا ذو اإلعاقة اخلاضعني لرعايتهم أو لوصايتهم

•

االعماف رمسياا بلغة اإلشارة البيوفية( )98ابعتبارها لغة األشخا ذو اإلعاقة السامعية
يف مجيع أحنا اإلقليم الوط وإلزام املؤسسات بتقد خدمات الممجة الشفوية.

__________

()88
()89
()90
()91
()92
()93
()94
()95
()96
()97
()98
GE.20-09726

كونغر اجلمهورية القانون رقم  30603نشر يف اجلريدة الرمسية " 5 "El Peruanoمتوز/يولي .2017
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30669نشر يف اجلريدة الرمسية " 4 "El Peruanoمتوز/يولي .2017
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30687نشر يف اجلريدة الرمسية " 29 "El Peruanoتشرين الثاين/نوفمرب .2017
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30433نشر يف اجلريدة الرمسية " 13 "El Peruanoأاير/مايو .2016
السلطة التنفيذية املرسوم التشريعي رقم  1246نشر يف اجلريدة الرمسية " 10 "El Peruanoتشرين الثاين/نوفمرب .2016
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30412نشر يف اجلريدة الرمسية " 13 "El Peruanoكانون الثاين/يناير .2016
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30150نشر يف اجلريدة الرمسية " 8 "El Peruanoكانون الثاين/يناير .2014
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30036نشر يف اجلريدة الرمسية " 5 "El Peruanoحزيران/يوني .2013
كونغر اجلمهورية القانون رقم  29992نشر يف اجلريدة الرمسية " 6 "El Peruanoشبا /فرباير .2013
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30119نشر يف اجلريدة الرمسية " 3 "El Peruanoكانون األول/ديسمرب .2013
كونغر اجلمهورية القانون رقم  29535نشر يف اجلريدة الرمسية " 21 "El Peruanoأاير/مايو .2010
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يف عااام 2015

 -77ولضاامان مسااتوى معيشااي المااق ومحايااة اجتماعيااة لألشااخا ذو اإلعاقااة ُوضااع
"برانمج معاشات ذو اإلعاقة الشديدة" لوزارة شؤون املرأة والساكان الضاعفا ( )99ونُقال هاذا الاربانمج
يف عام  2017إل اختصا وزارة التنمية واإلدماج االجتمااعي( .)100والغارض منا هاو تاوفي معاا غاي
قامم عل االشماكات تدفع الدولة لألشخا الذين يعانون من إعاقات شديدة ومن الفقار مماا يسامح هلام
بتحسني نوعية حياهتم(.)101
 -78وجتدر اإلشارة إل أن خالل الفمة املمتدة من عام  2017إل متوز/يولي  2019استفاد  54 235شخصاا
من ذو اإلعاقات الشديدة من الربانمج .ومنذ عام  2019بدأ تنفيذ هذا الربانمج يف  14إقليما يف بيو(.)102
 -79ويف وق الحق مان عاام  2018اعم اف دولاة بايو ابألهلياة القانونياة لألشاخا ذو اإلعاقاة
()103
ونظمتهاا علا قادم املسااواة ماع اآلخارين  .و ال ذل عا ددل ماواد خمتلفاة مان القاانون املادين لعااام 1984
لين عل أن األشخا ذو اإلعاقة ميكنهم ممارسة حقوقهم بشكل كامل ومستقل وعل قدم املسااواة
مع اآلخرين ومن ث فهم ال حيتاجون إل من ميثغلهم ليكونوا قادرين عل التصوي وشرا وبيع املمتلكات
وال اازواج وممارسا ااة السا االطة الوالديا ااة علا ا أطفا اااهلم ما اان ب ااني أما ااور أخا اارى با اال ميكا اانهم اآلن القيا ااام با ااذل
أبنفساهم .وإذا لاازم األماار ميكاانهم االعتماااد علا مساااعدة شااخ اي دعمهم .وابإلضااافة إل ذلا هنااا
جانا آخاار مهاام وهااو إلغااا منص ا "القاايغم" علا األشااخا ذو اإلعاقااة وإنشااا مناص ا "مقاادمي
الاادعم واحلمايااة" .وابملثاال أُلغااي إجارا إياادا األشااخا ذو اإلعا اق ة يف املؤسسااات بصااورة غااي طوعيااة.
وميكن طل إلغا احلجر املفروض عل شخ من ذو اإلعاقة قبل دخول هذه القاعدة حيز التنفيذ.
 -80ويف إطار اللوامح املذكورة أعاله أُدخل التعديالت املالممة لعملية االنتقاال إل نظاام الادعم
واحلماي ا ااة .وهك ا ااذا اعتم ا اادت الس ا االطة القض ا ااامية "المح ا ااة االنتق ا ااال إل نظ ا ااام ال ا اادعم امتث ا اااالا للنم ا ااوذج
االجتماعي لإلعاقة"( )104الي تُوضع مبوجبها القواعد واإلجرا ات الي تسمح للعاملني يف جمال العدالة
ابالنتقال عل حنو صحيح ويف أقصر وق إل نظام دعم األشخا ذو اإلعاقة الاذين صادر حبقهام
حكم انفذ يعني قيغمني عليهم وكذل أولئ الذين ما زالوا قيد احلجر.
 -81واعتُمدت أيضا املبادئ التوجيهية من أجل توفي المتيبات التيسيية املعقولة لألشخا
اإلعاقا ااة أثنا ااا عمليا ااة االختيا ااار للوظا ااام ويف مكا ااان العما اال إل جانا ا معا ااايي حتديا ااد العا ا
املتناس أو غي املربر املنطبقة يف القطا اخلا (.)105

__________

()99

()100
()101
()102
()103
()104
()105
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املرسااوم السااامي رقاام  004.2015-MIMPنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة "Peruano

ذو
غا ااي

"El

وزارة شااؤون املارأة والسااكان الضااعفا
 11آب/أغسط .2015
وزارة التنميااة واإلدماااج االجتماااعي املرسااوم السااامي رقاام  008-2017-MIDISنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة ""El Peruano
 12آذار/مار .2017
الرسالة الرمسية رقم  13 043-2019-MIDIS/VMPESأيلول/سبتمرب  .2019الصفحة .09
املرجع نفس .
السلطة التنفيذية املرسوم التشريعي رقم  1384نشر يف اجلريدة الرمسية " 4 "El Peruanoتشرين األول/أكتوبر .2018
الالمحة التنظيمية :وزارة شؤون املرأة والسكان الضعفا املرسوم السامي رقم .MIMP 2019 016
الساالطة القضااامية القارار اإلدار رقاام  046-2019-CE-PJنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة " 23 "El Peruanoكااانون
الثاين/يناير .2019
وزارة العم اال وتعزي ااز العمال ااة الق ارار ال ااوزار رق اام  171-2019-TRنش اار يف اجلري اادة الرمسي ااة "3 "El Peruano
متوز/يولي .2019
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املرأة
ففااي عااام 2015

 -82مااا فتئا باايو تكثا جهودهااا ملنااع واستئصااال مجيااع أشااكال العنا ضااد املارأة.
اعتُما ا ااد القا ا ااانون رقا ا اام  30364وها ا ااو قا ا ااانون منا ا ااع العنا ا ا ضا ا ااد املا ا ارأة وأفا ا اراد األسا ا اارة واملعاقبا ا ااة عليا ا ا
واستئصا ااال ( )106الا ااذ ينشا ا آليا ااات وسياسا ااات شا اااملة للوقايا ااة والرعايا ااة ومحايا ااة الضا ااحااي وكا ااذل
للتعااويض عاان الض اارر الناااجم عاان العن ا  .وياان هااذا الق ااانون عل ا ماكمااة اجلن اااة ومعاااقبتهم وإع ااادة
أتهيلهم من أجل ضمان حياة خالية من العن للمرأة وألفراد األسرة وضمان ممارستهم حلقوقهم ممارسة
كاملااة .وياان هااذا القااانون أيضااا علا الا نهج املتعاادد التخصصااات ويبااني أن العنا ضااد املارأة انتااج
أيضا عن عوامل مثل اإلعاقة .وقد صادرت الالمحاة التطبيقياة هلاذا القاانون يف عاام  )107(2016وباذل
ا
ُوضع خمط إجرامي جديد للحماية من أعمال العن ضد املرأة وأفراد األسرة واملعاقبة عليها.
 -83وخااالل هااذه الفاامة ُس ان قاوانني وسياسااات هتاادف إل القضااا علا العنا اجلنساااين ضااد
املرأة مبختل أشكال ومعاجلة العيوب الي أدت إل تبعياة املارأة كاي يتساى للمارأة املشااركة علا قادم
املساواة مع الرجل يف مجيع جماالت احلياة .ومن القوانني والسياسات املذكورة تل املتعلقة مبا يلي:
''1

السياسات العامة الشاملة الي تتعلق مبكافحة العن اجلنساين:

•

السياسااة الوطنيااة للمساااواة بااني اجلنسااني( )108الااي تتصاادى للتمييااز اهليكلااي ضااد املارأة
وتشااجع املساااواة وعاادم التمييااز بااني الرجاال وامل ارأة وضاامان محايااة األطفااال وامل اراهقني
والنسا من مجيع أنوا العن

•

اخلطاة الوطنياة ملناهضاة العنا اجلنسااين للفامة  )109(2021-2016وهاي أداة تساع إل
حتسني التنسيق بني املؤسسات ملواجهة املشكلة املعقدة املتمثلة يف العن ضد املرأة.

''2

العن ضد املرأة وأفراد األسرة

•

تع ااديل الالمح ااة التطبيقي ااة للق ااانون رق اام  30364املتعل ااق مبن ااع العن ا ض ااد امل ارأة وأف اراد
()110
األسرة واملعاقبة علي واستئصال

•

التشجيع عل منع مجيع أشكال العنا ضاد املارأة وأفاراد األسارة وعلا استئصاال واملعاقباة عليا
()111
وحتسني آليات رعاية الضحااي ومحايتهم وخاصة اإلطار الذ ينظم تدابي احلماية

•

تطبي ااق اخل اادمات املتخصص ااة ومتابعته ااا وتقييمه ااا وإض اافا الط ااابع املؤسس ااي عليه ااا
وذل ابلتنسيق مع املستوايت احلكومية الثالثة من أجل التشاجيع علا مناع العنا
يف األسرة من خالل اختاذ إجرا ات وتدابي هتدف إل حتديد عوامل اخلطر وتسوية
النزاعات والقضا عل أفعال التمييز والعن بني أفراد اجملتمع الاي تا ؤثر يف التعااي
()112
السلمي والدميقراطي يف البلد

__________

()106
()107
()108
()109
()110
()111
()112
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كونغر اجلمهورية القانون رقم  30364نشر يف اجلريدة الرمسية " 23 "El Peruanoتشرين الثاين/نوفمرب .2015
وزارة شااؤون املارأة والسااكان الضااعفا املرسااوم السااامي رقاام  009-2016-MIMPنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة ""El Peruano
 27متوز/يولي .2016
وزارة شؤون املرأة والسكان الضعفا املرسوم السامي رقم  008-2019-MIMPاعتُمد يف  4نيسان/أبريل .2019
وزارة شااؤون املارأة والسااكان الضااعفا املرسااوم السااامي رقاام  008-2016-MIMPنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة ""El Peruano
 26متوز/يولي .2016
وزارة شااؤون املارأة والسااكان الضااعفا املرسااوم السااامي رقاام  004-2019-MIMPنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة "7 "El Peruano
آذار/مار .2019
السلطة التنفيذية املرسوم التشريعي رقم  1386نشر يف اجلريدة الرمسية " 4 "El Peruanoأيلول/سبتمرب .2018
السلطة التنفيذية املرسوم التشريعي رقم  1408نشر يف اجلريدة الرمسية " 12 "El Peruanoأيلول/سبتمرب .2018
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()113

•

حظر استخدام العقوبة البدنية واملهينة ضد األطفال واملراهقني

•

ت ااوفي خ اادمات الكش ا والتش ااخي والع ااالج للنس ااا املعرض ااات للعن ا م اان ال اازوج
أو الا ا زوج الس ا ااابق الل ا اواي ي ا ااذهن إل املراف ا ااق الص ا ااحية للحص ا ااول عل ا ا اخل ا اادمات
()114
الصحية وذل كي تتعاىف صحتهن النفسية

•

ضامان ممارساة النساا والرجاال حلقاوقهم يف ظال املسااواة والكراماة والنماا احلار والرفاااه
واالسااتقالل الااذاي ومنااع التمييااز يف مجيااع جماااالت حياااهتم العامااة واخلاصااة هباادف
()115
حتقيق املساواة الكاملة

•

تعزيز القواعد املتعلقة مبنع العن ضد املرأة وأفراد األسرة واملعاقبة علي واستئصال

()116

()117

•

تعزيز إجرا ات التصد النتهاكات حقوق العمال ضحااي العن

•

وضع توجيهات إلزامية للرعاية اجليدة يف مراكز "الطوارئ اخلاصة ابملرأة" املذكورة أعاله(.)118

''3

قتل اإلان

•

تعزيااز مكافحااة قتاال اإلان والعن ا األساار والعن ا اجلنساااين ممااا أدى إل تعااديل
()119
مواد خمتلفة من قانون العقوابت

•

إدراج جرمية "قتل اإلان " يف قانون العقوابت(.)120

''4

التحر اجلنسي

•

من ااع التح اار اجلنس ااي يف إط ااار عالق ااات الس االطة أو التبعي ااة واملعاقب ااة علي ا أاي ك ااان
()121
الشكل القانوين لتل العالقات

''5

التحر اجلنسي يف األماكن العامة

•

من ااع أفع ااال التح اار اجلنسا ااي يف األم اااكن العام ااة الا ا ي تا ا ؤثر يف حق ااوق األشا ااخا
()122
وخاصة حقوق املرأة

•

املعاقب ااة عل ا أفع ااال التح اار بكاف ااة أش ااكال مب ااا يف ذل ا التح اار اجلنس ااي واالبت ازاز
اجلنسي وتعديل القانون رقم  27942والقانون رقم .)123(30057

__________

()113
()114
()115
()116
()117
()118
()119
()120
()121
()122
()123
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السلطة التنفيذية املرسوم التشريعي رقم  1408نشر يف اجلريدة الرمسية " 30 "El Peruanoكانون األول/ديسمرب .2015
وزارة الصحة القرار الوزار رقم  070-2017-MIMSAاعتُمد يف  3شبا /فرباير .2017
كونغر اجلمهورية القانون رقم  28983نشر يف اجلريدة الرمسية " 16 "El Peruanoآذار/مار .2007
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30862نشر يف اجلريدة الرمسية " 25 "El Peruanoتشرين األول/أكتوبر .2018
وزارة العماال وتعزيااز العمالااة الق ارار الااوزار رقاام  052-2016-TRنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة "10 "El Peruano
آذار/مار .2016
وزارة شااؤون املارأة والسااكان الضااعفا القارار الااوزار رقاام  157-2016-MIMPنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة "26 "El Peruano
متوز/يولي .2016
السلطة التنفيذية املرسوم التشريعي رقم  1323نشر يف اجلريدة الرمسية " 6 "El Peruanoكانون الثاين/يناير .2017
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30068نشر يف اجلريدة الرمسية " 18 "El Peruanoمتوز/يولي .2013
كونغر اجلمهورية القانون رقم  27942نشر يف اجلريدة الرمسية " 27 "El Peruanoشبا /فرباير .2003
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30314نشر يف اجلريدة الرمسية " 26 "El Peruanoآذار/مار .2015
السلطة التنفيذية املرسوم التشريعي رقم  1410نشر يف اجلريدة الرمسية " 12 "El Peruanoأيلول/سبتمرب .2018
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 -84وابإلضافة إل ذل من املهم تسلي الضاو علا أنا خاالل عاام  2017وافقا  28حكوماة
ملية ومخ حكومات إقليمية( )124عل قوانني إقليمية وبلدياة ملناع التحار اجلنساي يف األمااكن العاماة
وللمعاقبة علي .
 -85ويف س ااياق مكافح ااة التح اار اجلنس ااي اعتُم اادت املب ااادئ التوجيهي ااة إلع ااداد الواثم ااق املعياري ااة
الداخلية بشأن منع ومعاجلة حاالت التحر اجلنسي يف األوسا اجلامعية( .)125وبعد ذل اعتُمد يف
عااام  2018بروتوكااول العماال املشاام ملراكااز الط اوارئ اخلاصااة ابمل ارأة و/أو مراكااز الشاارطة املتخصصااة يف
احلماية من العن األسر والتابعة للشرطة الوطنية يف بيو(.)126
 -86وفيمااا يتعلااق ابلعن ا ضااد امل ارأة جتاادر اإلشااارة إل أن ا يف عااام  2017كااان هنااا  295مركا اازا
للطوارئ خاصا ابملرأة مزودا ابخلدمات الالزمة حيث عوجل ماا جمموعا  95 317حالاة عنا ضاد املارأة
وأفراد األسرة والعن اجلنسي .ويف عام  2017عاجل خدمة الرعاية العاجلة للربانمج الوط ملكافحة
العنا األساار واجلنسااي( )127التااابع لااوزارة شااؤون املارأة والسااكان الضااعفا  4 040حالااة طارمااة لضا حااي
العن ضد املرأة وأفراد األسرة(.)128
 -87ويف عا ااام  2017رد خا ا املسا اااعدة اجملانيا ا ة املسا اام "اخلا ا  "100علا ا  65 068استشا ا ارة
كان ا الغالبيااة العظم ا منهااا ماان نسااا ( 55 058استشا ارة) والسااب الرميسااي ورا االستشااارات هااو
أعمال العن اجلساد والنفساي ( 28 812استشا ارة) ث أعما ال العنا النفساي ( 31 860استشاارة).
وتاماوح أعمااار  35يف املامااة ماان املتصاالني مااا بااني  26و 35ساانة وأعمااار  31يف املامااة ماانهم مااا بااني 36
و 45س اانة وأعم ااار  13يف املام ااة م اانهم م ااا ب ااني  18و 25س اانة .وجت اادر اإلش ااارة إل أن  58يف املام ااة م اان
االستشارات قد أُحيل إل مراكز الطوارئ اخلاصة ابملرأة من أجل الرعاية املتعددة التخصصات(.)129
 -88وم اان انحي ااة أخ اارى بُاذل جه ااود أيض اا يف جم ااال االنتخ اااابت بغي ااة االع اماف حبق ااوق امل ارأة
ضمن الفئات األخرى اجلديرة حبماية خاصة إذ ين دستور بيو( )130عل نس مئوية دنيا من أجال
الس ااماح بتمثي اال اجلنس ااني وجمتمع ااات الفالح ااني والس ااكان األص االيني والش ااعوب األص االية يف اجمل ااال
اإلقليميااة واجملااال البلديااة .وهكااذا عُا غدل النظااام االنتخااايب الااوط يف عااام  2019حيااث أصاابح يا ن
عل أن تضام قامماة املرشاحني لالنتخااابت األولياة  40يف املاماة علا األقال مان النساا أو الرجاال وأن
تُادرج أمسااا املرشااحني الرجااال والنسااا متاواترة يف هااذه القاممااة .وتُرتدا القاممااة الناجتااة عاان االنتخاااابت
األوليااة وف اق اا لنتيجااة التصااوي مااع مراعاااة احلااد األدن املااذكور أعاااله وهااو  40يف املامااة .وهكااذا ف ا ن
املرشحني الذين حيصلون عل أكرب عدد من األصوات يشغلون املقاعد األول لكن مبجرد تغطية احلا د
األقص لعدد املرشحني من نف اجلن يستمر مل املقاعد مان اجلان اآلخار الساتيفا احلاد األدن
املطلوب .وفيما خي االنتخاابت العامة أيضا تؤخذ بعاني االعتباار نتاامج الدميقراطياة الداخلياة وتاُدرج
أمسا املرشحني الرجال والنسا بطريقة متواترة(.)131
__________

()124
()125
()126
()127
()128
()129
()130
()131
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وزارة شااؤون املارأة والسااكان الضااعفا اإلدارة العامااة ملكافحااة العنا اجلنساااين الرسااالة الرمسيااة رقاام
 14 MIMO/DGCVGأيلول/سبتمرب  2016الصفحة .4
وزارة التعليم القرار الوزار رقم  380-2018-MINEDUنشر يف اجلريدة الرمسية " 18 "El Peruanoمتوز/يولي .2018
وزارة شؤون املرأة والسكان الضعفا املرسوم السامي رقم  006-2018-MIMPنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة ""El Peruano
 2آب/أغسط .2018
وزارة شؤون املرأة والسكان الضعفا املرسوم السامي رقم  008-2001-PROMUDEHاعتُمد يف  24نيسان/أبريل .2001
وزارة شؤون املرأة والسكان الضعفا الرسالة الرمسية رقم  032-2019-MIMP/DVMMالصفحة .3
املرجع نفس .
املؤمتر التأسيسي الدميقراطي دستور بيو  1993املادة .191
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30996نشر يف اجلريدة الرمسية " 27 "El Peruanoآب/أغسط .2019
288-2016-
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 -89وجتا اادر اإلشا ااارة إل أن ح ا اااالت التعقا اايم القسا اار ال ا ااي حا اادث يف با اايو خ ا ااالل الفا اامة ب ا ااني
عامي  1995و 2001ال سيما يف املناطق الريفية مان جباال األناديز يف بايو قاد أثارت بشاكل أساساي
يف النسا  .ويف عام  2015أُعلن أن من املصالحة الوطنياة إياال االهتماام علا سابيل األولوياة لضاحااي
هااذا التعقاايم القساار وأنشا "سااجل ضااحااي التعقاايم القساار " الااذ حااد خااالل تلا الفاامة(.)132
وخيضع هذا السجل ملسؤولية وزارة العدل وحقوق اإلنسان والغرض منا هاو تعزياز إمكانياة الوصاول إل
العدالة من خالل خدمات املساعدة القانونية اجملانية والدعم النفسي والرعاية.
 -90واعتُمااد أيضااا اإلجارا املتعلااق ابلتسااجيل يف "سااجل ضااحااي التعقاايم القساار "( )133ويف مرفقا
ال ا ااذ حيم ا اال اس ا اام "املل ا ا املوح ا ااد جلم ا ااع املعلوم ا ااات اخلاص ا ااة بس ا ااجل ض ا ااحااي التعق ا اايم القس ا اار يف
الفمة  ."2001-1995وابملثل اعتُمد "اجلدول الزم للتطبيق التدرجيي لسجل ضحااي التعقايم القسار
يف الفامة  "2001-1995الاذ مشاال يف مرحلتا األول أقاااليم كوساكو وكاخاماركااا وبياورا وهوانكافيليكااا
وليما( .)134ومبوج القرار الوزار رقم  161-2016-JUSبدأت املرحلة الثانية من تطبيق هذا السجل.
 -91واعتمادت وزارة شااؤون املارأة والساكان الضااعفا ماان جانبهاا التوجيا اخلااا الاذ حيماال اساام
"مبادئ توجيهية لرعاية ضحااي التعقيم القسر يف مراكز الطوارئ اخلاصة ابملارأة" هبادف وضاع معاايي
تسمح لضحااي التعقيم القسر املسجلني يف "ساجل ضاحااي التعقايم القسار " بتلقاي الرعاياة يف مراكاز
الط اوارئ اخلاصااة ابمل ارأة التابعااة للااربانمج الااوط ملكافحااة العن ا األساار واجلنسااي الا ذ وضااعت وزارة
()135
 .ويف إطار اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان نُظغم يف أيلول/سبتمرب 2018
شؤون املرأة والسكان الضعفا
اجتما املامدة املستديرة مع ممثلي الدولة واجملتمع املدين لتحليل وتسوية مساألة ضاحااي التعقايم القسار
الذ حد بني عامي  1995و.)136(2001
األطفال واملراهقون
 -92وفقا للسجل الوط للهوية واألحاوال املدنياة يوجاد  10 494 651طفاال ومراهقا ا يف البلاد يف
عااام  5 343 608 2018ماانهم ذكااور و 5 151 043ماانهم إان ( .)137ويف عااام  2018أُدرج ا وحاادة
منا ااا الطفا اال املبكا اار يف الدراسا ااة االستقصا ااامية املتعلقا ااة ابلسا ااكان وصا ااحة األسا اارة مما ااا ميكا ا ن ما اان مجا ااع
معلومات هدفها ألول مرة رصد العالقات اآلمنة وضب املشاعر والسلو لدى األطفال البالغني أقل
من مخ سنوات.
 -93وابإلضااافة إل مااا ساابق ذكااره وابلتازامن مااع إنشااا وزارة التنميااة واإلدماااج االجتماااعي ُوضااع
الربانمج الوط "كوان ما " والربانمج الوط للتغذية املدرسية "كال وارما" لصاح األطفال واملراهقني.
__________

()132
()133
()134
()135
()136
()137
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وزارة العدل وحقوق اإلنسان املرسوم السامي رقم
تشرين الثاين/نوفمرب .2015
وزارة الع اادل وحق ااوق اإلنس ااان الق ارار ال ااوزار  0319-2015-JUSنش اار يف اجلري اادة الرمسي ااة "7 "El Peruano
كانون األول/ديسمرب .2015
وزارة الع اادل وحق ااوق اإلنس ااان الق ارار ال ااوزار  001-2016-JUSنش اار يف اجلري اادة الرمسي ااة "11 "El Peruano
كانون الثاين/يناير .2016
وزارة العاادل وحقااوق اإلنسااان القارار الااوزار  262-2015-MIMPنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة "11 "El Peruano
كانون الثاين/يناير .2016
وزارة الع اادل وحق ااوق اإلنس ااان مكت ا السياس ااات وإدارة قض ااااي حق ااوق اإلنس ااان الق ااانون رق اام 1-2018-JUS-
 28 DGDH/DPGDHأيلول/سبتمرب .2019
الس ا ا ااجل ال ا ا ااوط للهوي ا ا ااة واألحا ا ا اوال املدني ا ا ااة الرس ا ا ااالة الرمسي ا ا ااة رق ا ا اام  6 002062-2019/SGEN/RENIECآب/
أغسط .2019
006-2015-JUS

نشاار يف اجلرياادة الرمسيااة ""El Peruano
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ويتمثل اهلدف الرميسي للربانمج األول يف حتسني مناو األطفاال دون سان ثاال سانوات يف املنااطق الاي
تع اااين م اان الفق اار والفق اار امل اادقع .وهل ااذا يق اادم ال ااربانمج خ اادمتني .واخلدم ااة األول ه ااي خدم ااة الرعاي ااة
النهاري ااة ال ااي ت ااوفر رعاي ااة ش ا املة للقص اار املس ااتفيدين م اان ال ااربانمج م اان خ ااالل االهتم ااام ابحتياج اااهتم
األساسية من الرعاية الصحية والتغذياة واللعا والاتعلم وتنمياة املهاارات .أماا اخلدماة الثانياة فهاي خدماة
دعاام األساار بساابل منهااا القيااام با زايرات إل األساار يُسااتخدم أثنا هااا اللعا كوساايلة للتا دري ولتعلاايم
عادات النظافة الصحية وللتشجيع ابألخ عل إبدا املودة داخل البيئة األسرية(.)138
 -94وجدير ابلذكر أن خالل الفمة املمتدة من عام  2013إل متوز/يولي  2019حظاي
طفااال خبدمااة الرعايااة النهاريااة وحظي ا  574 591أساارة خبدمااة الاادعم األساار  .وخااالل الفاامة نفسااها
صرف مبلغ  2 022 007 278سوال عل اخلدمتني(.)139
ُ

398 080

 -95وفيما يتعلق ابلربانمج الوط للتغذية املدرسية "كال وارما" ف ن اهلدف من هو توفي خدماة
غذامية جيدة ومناسبة لعادات االستهال احمللي وخاضعة إلدارة مشمكة مع اجملتمع احمللي ومستدامة
وصحية لفامدة األطفال يف مستوى التعليم األول (ابتدا ا من سن ثال سنوات) ويف مساتوى التعلايم
االبتاادامي لنظااام التعلاايم األساسااي العاااد ولفاماادة األطفااال واملاراهقني يف املؤسسااات التعليميااة العامااة
لدى الشعوب األصلية يف منطقة األمازون واملدرجة يف قاعدة البياانت الرمسية للشعوب األصلية(.)140
 -96وجت اادر اإلشا ااارة إل أنا ا خا ااالل الف اامة املمتا اادة م اان عا ااام  2013إل متوز/يوليا ا  2019قُا ا غدم
وجبات غذامية إل  23 272 823طفالا واستفادت من هذه اخلدمة  349 209مؤسسة تعليمية .وخالل
صرف مبلغ  8 547 178 786سوال يف هذا الصدد(.)141
الفمة نفسها ُ
ويف عام  2012اعتُمدت خطة العمل الوطنية اخلاصاة ابألطفاال واملاراهقني للفامة 2021-2012

()142

-97
وهااي أداة إطاريااة للسياسااة العامااة لدولااة باايو هتاادف إل توضاايح ورب ا السياسااات املتعلقااة ابألطفااال
واملاراهقني يف البلااد .واعتُماادت أيضااا خطا مااددة حلمايااة هااذه الفئااة وهااي( :أ) اخلطااة الوطنيااة خلفااض
ومعاجلا ااة حا اااالت فقا ا ر الا اادم لا اادى األمها ااات واألطفا ااال وحا اااالت سا ااو التغذيا ااة املا اازمن لا اادى األطفا ااال
للفا اامة ( )143(2021-2017ب) وخطا ااة منا ااع محا اال املراهقا ااات للفا اامة ( )144(2021-2013ج) واخلطا ااة
املتعااددة القطاعااات ملكافحااة فقاار الاادم(( )145د) واالساماتيجية الوطنيااة ملنااع واستئصااال عماال األطفااال
للفمة .)146(2021-2012
 -98وفيما يتعلق ابحلقوق اجلنسية واإلجنابياة للفتياان والفتياات واملاراهقني اعتُمادت يف عاام
الالمحااة التطبيقيااة للقااانون الااذ يشااجع عل ا إعااادة الفتيااات الل اواي تااركن الدراسااة بسااب احلماال إل
2013

__________

()138
()139
()140
()141
()142
()143
()144
()145
()146
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الرسالة الرمسية رقم
املرجع نفس .
املرجع نفس .
املرجع نفس .
وزارة شااؤون املارأة والسااكان الضااعفا املرسااوم السااامي رقاام  001-2012-MIMPنُشاار يف اجلرياادة الرمسيااة ""El Peruano
 20نيسان/أبريل .2012
وزارة الصحة القرار الوزار رقم  258-2014-MINSAنُشر يف اجلريدة الرمسية " 31 "El Peruanoنيسان/أبريل .2014
وزارة الصحة املرسوم السامي رقم  012-2013-SAنُشر يف اجلريدة الرمسية " 7 "El Peruanoتشرين الثاين/نوفمرب .2013
رائسة جمل الوزرا املرسااوم السااامي رقاام  068-2018-PCMنُشاار يف اجلرياادة الرمسيااة " 3 "El Peruanoتشارين
الثاين /نوفمرب .2018
وزارة العماال وتعزيااز العمالااة املرسااوم السااامي رقاام  015-2012-TRنُشاار يف اجلرياادة الرمسيااة "5 "El Peruano
أيلول/سبتمرب .2012
043-2019-MIDIS/VMPES

 13أيلول/سبتمرب

2019

الصفحة .6
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املدار ( .)147ويف عاام  2014اعتُماد "الادليل التقا الاوط لتوحياد إجارا ات الرعاياة الشااملة للحوامال
أثن ااا اإلهن ا ا الط ااوعي للحم اال ال ااذ مي ااض علي ا  22أس اابوعا مبوافق ااة مس ااتنية( )148يف إط ااار م ااا ه ااو
منصو علي يف املادة  119من قانون العقاوابت" مان أجال توحياد هاذه اإلجارا ات كاي تطبداق علا
نطاق مجيع املؤسسات الصحية من املستوى الثاين للرعاية يف النظام الصحي الوط .
 -99وفيم ااا يتعل ااق ابمل اراهقني املخ ااالفني للق ااانون اجلن ااامي اعتُم اادت يف ع ااام  2013اخلط ااة الوطني ااة
للوقايااة واملعاجلااة فيمااا خي ا امل اراهقني املخااالفني للقااانون اجلنااامي للفاامة  )149(2018-2013وهااي خطااة
تطور مبدأ احلماية الشاملة ومصاح الطفل الفضل .
 -100ويف عام  2013اعتُمدت االسماتيجية الوطنية للتنمية واإلدماج االجتماعي املسماة "اإلدماج
ماان أجاال النمااو"( )150الااي تقاامح اتبااا هنااج دورة احلياااة ماان خااالل حتديااد احملاااور االساماتيجية األربعااة
التالية لرعاياة األطفاال واملاراهقني( :أ) تغذياة األطفاال (ب) ومناا الطفال املبكار (ج) والنماا الشاامل
لألطفال واملراهقني (د) واإلدماج االقتصاد .
 -101وفيما يتعلق ابلعن ضد األطفال واملراهقني ومن أجل القضاا علا العقوباة البدنياة اعتُماد
يف عام  2015القانون الذ حيظار العقوباة البدنياة واملهيناة لألطفاال واملاراهقني( )151ويشامل هاذا احلظار
مجيع اجملاالت الي يوجد فيها األطفال واملراهقون.
 -102ويف عام  2016اعتُماد القاانون رقام  30466الاذ حيادد املعاايي والضاماانت اإلجرامياة مان أجال إياال
االعتبار األول ملصاح الطفل الفضل ( )152يف العمليات واإلجرا ات الي تشمل حقوق األطفال واملراهقني.
اول م اادافعون ع ااامون م اان وزارة الع اادل وحق ااوق اإلنس ااان معني ااون حبماي ااة
 -103ويف ه ااذا الص اادد ت ا غ
الضحااي رعاية  1 788حالة ألطفال ومراهقني ضحااي مما ميثل زايدة يف عدد احلاالت الي حتظ هبذه
الرعاية مبقدار  1 150حالة مقارنة بعام .2014
 -104واعتُما ااد أيضا ااا مبوجا ا املرسا ااوم التشا اريعي رقا اام  1348املرسا ااوم التشا ا ريعي الا ااذ يقا اار قا ااانون
املس ااؤولية اجلنامي ااة للم اراهقني وال ااذ ي اانظم عملي ااة املس ااؤولية اجلنامي ااة ال ااي يتحمله ااا املراهق ااون بس ااب
ارتكاب خمالفاات يصافها قاانون العقاوابت أو القاوانني اخلاصاة أبهناا جنااايت أو جانح .ويشامل املرساوم
إج ارا ات الت اادخل دون اللج ااو إل اإلج ارا ات القض ااامية وك ااذل اإلج ارا ات ال ااي تتخ ااذها الش اارطة
والتحقيا ااق يف الفعا اال املخا ااال للقا ااانون وإسا ااناد املسا ااؤولية يف العمليا ااة القضا ااامية وحتديا ااد اإلجا ارا ات
االجتماعية والمبوية الالزمة وتنفيذها(.)153

__________

()147
()148
()149
()150
()151
()152
()153
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وزارة التعليم املرسوم السامي رقم  002-2013-EDنُشر يف اجلريدة الرمسية " 27 "El Peruanoآذار/مار .2013
وزارة الصحة القرار الوزار رقم  486-2014-MINSAنُشر يف اجلريدة الرمسية " 28 "El Peruanoحزيران/يوني .2014
وزارة العدل وحقوق اإلنسان املرسوم السامي رقم  014-2013-JUSنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة "1 "El Peruano
كانون األول/ديسمرب .2013
وزارة التنميااة واإلدماااج االجتماااعي املرسااوم السااامي رقاام  008-2013-MIDISنُشاار يف اجلرياادة الرمسيااة ""El Peruano
 26نيسان/أبريل .2013
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30403نشر يف اجلريدة الرمسية " 30 "El Peruanoكانون األول/ديسمرب .2015
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30466نشر يف اجلريدة الرمسية " 17 "El Peruanoحزيران/يوني .2016
الساالطة التنفيذيااة املرسااوم التشاريعي رقاام  1348وهااو املرسااوم التشاريعي الااذ يقاار قااانون املسااؤولية اجلناميااة للماراهقني
نشر يف اجلريدة الرمسية " 7 "El Peruanoكانون الثاين/يناير .2017
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األشخاص مسلوبو احلرية
 -105وفقا اا للمعها ااد الا ااوط للسا ااجون بلا ااغ عا اادد األشا ااخا مسا االويب احلريا ااة يف نظا ااام السا ااجون
الاوط  117 720شخصا ا( )154يف عااام  2019وذلا يف إطاار مسااارين .ففاي إطاار املسااار األول وهاو نظااام
الس ااجون كانا ا هنا ااا  69مؤسس ااة خمصصا ااة يف ع ااام  2019تضا اام  93 828شخصا اا ما اان مس االويب احلريا ااة
( 88 683رجاالا و 5 141امارأة) .وماان بااني هاؤال هنااا  34 247شخصا ا قيااد احملاكما ة و 59 581شخصا ا
مداانا .ويف إطار املسار الثاين وهو نظام السجون املفتوحة هنا  23 892شخصا من مسلويب احلرية(.)155
للفاامة
 -106واعتماادت باايو السياسااة الوطنيااة للسااجون وخطااة السياسااة الوطنيااة للسااجون
 .)156(2020-2016وتا ا درج ها ااذه السياسا ااة هنا ااج حقا ااوق اإلنسا ااان ومراعا اااة النا ااو االجتما اااعي وتفاعا اال
الثقافا ا ااات وتق ا ا ااوم علا ا ا ثالث ا ا ااة م ا ا اااور اس ا ا اماتيجية ه ا ا ااي‘1’ :نظ ا ا ااام العدالا ا ااة اجلنامي ا ا ااة ’‘2والرعاي ا ا ااة
’‘3وإعادة اإلدماج.
 -107ويف ع ا ااام  2016أُج ا اار أول تع ا ااداد وط ا ا للس ا ااجنا ( )157وش ا ااار في ا ا املعه ا ااد ال ا ااوط لإلحص ا ااا
واملعلوماتي ااة واملعه ااد ال ااوط للس ااجون ووزارة الع اادل وحق ااوق اإلنس ااان ومش اال مجي ااع س ااجون الدول ااة .وأظه اار ه ااذا
التعااداد أن ماان بااني  76 180سااجينا يف الفاامة املااذكورة كااان هنااا  74 296بيوفيااا ( 53 725ماان مواليااد مناااطق
خمتلفة من البلد و 20 571مان موالياد منطقاة ليماا الكاربى) و 1 846أجنباياا ( 19,2يف املاماة كولومبياون و14,3
يف املامة مكسيكيون و 14يف املامة إسبان و 4,9يف املامة بوليفيون و 4,8يف املامة إكوادوريون).
 -108ويتضمن التوجيا املعناون "تقاد الرعاياة الشااملة والعاالج يف الساجن للنساا املتهماات أو املاداانت
احملتج ازات يف الس ااجون املغلق ااة واملفتوح ااة"( )158املع ااايي الدولي ااة حلماي ااة النس ااا املس االوبة ح اريتهن وفق اا
لقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابي غي االحتجازية للمجرمات (قواعد ابنكو ).
 -109واعتُمد أيضا حتديث لدليل حقوق اإلنسان اخلا مبوظفي السجون( .)159ويدرج هاذا الادليل هناج
حقااوق اإلنسااان وي اوامم بااني مباادأ ساالطة مسااؤول السااجون واحلقااوق األساسااية لألشااخا مساالويب احلريااة.
وابإلضافة إل ذل يسمح بتقوية عملية إعادة اإلدماج االجتماعي لألشخا مسلويب احلرية ألن يشجع
عل احمام ومحاية حقوق اإلنسان يف الوظام واألنشطة الي يُضطلع هبا داخل السجون(.)160
 -110وفيما ا ااا يتعلا ا ااق ابلصا ا ااحة يف السا ا ااجون يشا ا ااكل التوجيا ا ا املعنا ا ااون "رعايا ا ااة املصا ا ااابني ابلسا ا اال يف
السجون"( )161اإلطار التنظيمي لرعاية مرض السل يف السجون .ويف هذا الصدد اعتُمد دليل التعليمات
والتدري اخلا ابملرشدين الصحيني بشأن مرض السل لدى األشخا مسلويب احلرية( )162واملو دجا إل
العاملني يف جمال الصحة املسؤولني عن تدري السجنا ليكونوا مرشدين صحيني.

__________

()154
()155
()156
()157
()158
()159
()160
()161
()162
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.Instituto Nacional Penitenciario. Informe Estadístico 2019. Pág. 6
املعهد الوط للسجون الرسالة الرمسية رقم  6 881-2019-INPE/01آب/أغسط .2019
وزارة العاادل وحقااوق اإلنسااان املرسااوم السااامي رقاام  005-2016-JUSنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة ""El Peruano
 15أاير /مايو .2016
وزارة العدل وحقوق اإلنسان القرار الوزار رقم  0070-2016-JUSاعتُمد يف  28آذار/مار .2016
املعهد الوط للسجون القرار الرائسي رقم  119-2016/Pاعتُمد  22نيسان/أبريل .2016
املعهد الوط للسجون القرار الرائسي رقم  185-2018-INPE/Pاعتُمد  18آب/أغسط .2018
املعهد الوط للسجون الرسالة الرمسية رقم  6 881-2019-INPE/01آب/أغسط .2019
املعهد الوط للسجون القرار الرائسي رقم .251-2017-INPE/P
املعهد الوط للسجون القرار اإلدار رقم .167-2017-INPE/12
29

HRI/CORE/PER/2019

 -111وفيمااا يتعلااق ابلتعلاايم يف السااجون اعتُمااد التوجيا اخلااا إبدارة وتطااوير التعلاايم يف السااجون(.)163
واهلدف من هو متكاني األشاخا مسالويب احلرياة وأطفااهلم (املوجاودين يف الساجن) مان االساتفادة مان
مسااتوايت وطرامااق تعليميااة خمتلفااة .ويف هنايااة الربااع الثا اين ماان عااام  2019اسااتفاد  8 099شخص اا ماان
مسالويب احلريااة مان هااذه اخلدمااة التعليمياة ممااا زاد عادد املسااتفيدين منهااا مبقادار  4 272شخصاا مقارنااة
بعام .)164(2013
 -112وفيمااا يتعلااق بتعزيااز العمالااة يف صاافوف األشااخا مساالويب احلريااة يشااجع املرسااوم التشاريعي
رقم  )165(1343واملرسوم السامي رقم  )166(025-2017-JUSسياسة "الساجون املنتجاة" .وهتادف هاذه السياساة
إل تنظ اايم وحتس ااني معامل ااة الس ااجنا أثن ااا ف اامة الس ااجن وبع اادها م اان خ ااالل تعزي ااز وتط ااوير األنش ااطة
اإلنتاجي ااة ال ااي تس اامح إبع ااادة إدم اااج الس ااجنا يف س ااوق العما ا ل وال ااي تس اااهم يف إع ااادة إدم اااجهم يف
اجملتمع .ويف هاذا الصادد نُظما  314ورشاة عمال اساتفاد منهاا  11 040شخصاا مان مسالويب احلرياة
اساتفاد منهااا 1 459
كماا أُبرما  185اتفاقا ات بااني املعهاد الاوط للساجون وشااركات القطاا اخلاا
شخص ا من مسلويب احلرية(.)167
العمال املنزليون
 -113وفقا للمعهاد الاوط لإلحصاا واملعلوماتياة يوجاد يف با يو يف عاام  2018عماال منزلياون يبلاغ
عددهم  381 011شخص ا و 95,4يف املاماة مانهم نساا ( .)168ومناذ االستقصاا الاوط لألسار املعيشاية
لعااام  2014ظاال هنااا اجتاااه تصاااعد يف عاادد العمااال املن ازليني لكاان الفجااوة بااني اجلنسااني ال ت ازال
قامما ا ااة إذ إن  95,8يف املاما ا ااة ما ا اانهم نسا ا ااا ( )169()342 192و 33,4يف املاما ا ااة ما ا اانهم شا ا اابان( .)170و
يسااتكمل  39,1يف املامااة ماانهم سااوى التعلاايم االبتاادامي يف حااني لااي لاادى  17,1يف املامااة ماانهم أ
مس ااتوى تعليم ااي( .)171وهل ااذا ف ا ن النس ااا ه اان م اان يض ااطلعن ابلعم اال املن اازل بش ااكل أساس ااي يف ب اايو.
ومعظمه اان ش اااابت مبس ااتوى تعليم ااي م اانخفض ومه اااجرات( )172ي اارون يف العم اال املن اازل ح ااال ب ااديال
لتحسااني ظااروفهن .ويف كثااي ماان احلاااالت يعملا ن ويقماان يف مكااان العماال كااي يااتمكن ماان تاار البيئااة
الريفية واالستقرار يف املدينة(.)173
__________

()163
()164
()165
()166
()167
()168

املعهد الوط للسجون القرار الرائسي رقم  082-2016-INPE-DTPاعتُمد يف  10آذار/مار .2016
املعهد الوط للسجون الرسالة الرمسية رقم  6 881-2019-INPE/01آب/أغسط .2019
السلطة التنفيذية املرسوم التشريعي رقم  1343نُشر يف  7كانون الثاين/يناير .2017
املعهد الوط للسجون املرسوم السامي رقم  025-2017-JUنُشر يف  22كانون األول/ديسمرب .2017
املعهد الوط للسجون الرسالة الرمسية رقم  6 881-2019-INPE/01آب/أغسط .2019

.MINJUSDH. (2019). Informe Anual sobre los avances en el cumplimiento del PNDH, Año 2018
تقرير يف صيغة أولية .Pág.39
( .INEI. Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza (ENAHO), Lima, 2014 )169وتشااي
مصادر أخرى إل أن عاادد األشااخا العاااملني يف املنااازل أعلا ماان ذلا بكثااي .لكاان يبقا ماان الصااع تسااجيل هاؤال
األشخا ألهنم يعملون يف القطا غي الرمسي وبصااورة غااي مسااتقرةCfr. Bastidas, María y Edgardo Balbín. .
.Las mujeres y trabajo decente en el Perú. Lima, Asociación de Desarrollo Comunal, 2011, 123
( )170احلد األدن لسن العمل املنزل هو  14ساانة .ومبوجا القااانون رقاام  27802وهااو قااانون اجمللا الااوط للشااباب
ف ن الشاب هو الذ يبلغ حىت  29سنة.
(Defensoría del Pueblo. Las Trabajadoras del Hogar en el Perú. Balance sobre el cumplimiento de )171
.las recomendaciones defensoriales. Informe Nº 001-2016-DP/ADM, Lima, 2016, p. 12
(GARAVITO, Cecilia. Evolución del mercado de trabajo doméstico remunerado en el Perú )172
.(Documento de Trabajo Nº 407). Lima, Departamento de Economía, PUCP, 2015, p. 3
( )173املرجع نفس .
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 -114ويف  3حزيران/يونيا ا  2003صا اادر القا ااانون رقا اام  27986وها ااو قا ااانون العما ااال املنا ازليني
175
واعتمدت المحت التطبيقية( ) يف  20تشارين الثااين/نوفمرب  2003مماا وفار هلاؤال العماال إطاارا قانونيا ا
للحمايااة .ويف عااام  2014أنشا السااجل اخلااا أبصااحاب عماال العمااال املنازليني وابلعمااال املنازليني
ومعاليهم ذو احلقوق(.)176
 -115ويف عام ُ 2018س غجل  126 711عامالا منزليا يف سجل العمال املنزليني للهيئة الوطنية لإلدارة
الضريبية وميثل هذا العدد  33,3يف املامة من إمجال العمال(.)177
املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسني
 -116ال توجااد معلومااات رمسيااة عاان عاادد املثليااات واملثليااني ومزدوجااي املياال اجلنسااي ومغاااير اهلويااة
اجلنسااانية وحاااملي صاافات اجلنسااني علا املسااتوى الااوط  .لكاان يف عااام  2017أجاار أول استقصااا
افماض ااي وأج اااب عليا ا  12 026شخصا اا م اان ه ااؤال األش ااخا تبل ااغ أعم ااارهم  18س اانة وم ااا ف ااوق
( 72يف املامة منهم ما باني  18و 29سانة) .ومان باني هاؤال ُحادد  47,8يف املاماة علا أهنام ذكاور عناد
الوالدة و 52,2يف املامة عل أهنم إان عند الوالدة و 69,1يف املامة عدرفوا أنفسهم أبهنم خمتلطو العرق
يليهم  16,4يف املامة عرفوا أنفسهم أبهنم أشخا بيض .وفيما خي امليل اجلنسي ف ن  35,2يف املامة
يعتربون أنفسهم مثليني و 27,4يف املامة مزدوجي امليل اجلنسي و 21,4يف املامة مثليات(.)178
 -117وفيمااا يتعلااق ابعتماااد تاادابي حلمايااة املثليااات واملثليااني ومزدوجااي املياال اجلنسااي ومغاااير اهلويااة
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني ين دليل حقوق اإلنسان اخلا أبفراد الشرطة علا أن تتجنا
الشرطة الوطنية يف بيو أ فعل متييز أو مهني جتاه هؤال األشخا ( .)179وعل نفا املناوال يا ن
النظام التأديي للشرطة الوطنياة يف بايو( )180علا أن "التميياز ألساباب خمتلفاة وأاي كاان نوعا عناد أدا
الوظيفة" هو جرمية خطية.
 -118ويف عاام  2016اعتُماادت املباادئ التوجيهيااة لتاوفي الرعايااة للمثلياات واملثليااني ومزدوجاي املياال
اجلنسي ومغاير اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني داخال مرافاق الرعاياة يف إطاار اخلطاة الوطنياة
ملكافحااة العن ا األساار واجلنسااي الااي وضااعتها وزارة شااؤون امل ارأة والسااكان الضااعفا ( )181وذل ا ماان
أجل توحيد املعايي واألسالي اخلاصة برعاية هؤال األشخا يف املرافق املتخصصة يف مواجهة العن
اجلنساااين .وتركااز املبااادئ التوجيهيااة املااذكورة علا العنا يف العالقااات األسارية والعنا اجلنسا ي وعلا
ضمان توفي الرعاية دون متييز(.)182
__________

( )174كونغر اجلمهورية القانون رقم  27986نشر يف اجلريدة الرمسية " 3 "El Peruanoحزيران/يوني .2003
( )175وزارة العمل املرسوم السامي رقم  20 015-2003-TRتشرين الثاين/نوفمرب .2003
( )176اهليئااة الوطنيااة لااإلدارة الضاريبية القارار السااامي رقاام  240-2014/SUNATنُشاار يف اجلرياادة الرمسيااة ""El Peruano
 30متوز/يولي .2014
(.MINJUSDH. (2019). Informe Anual sobre los avances en el cumplimiento del PNDH, Año 2018 )177
تقرير يف صيغة أولية.Pág.44 .
(Instituto Nacional de Estadística e Informática. Primera encuesta virtual para personas LGTBI, )178
 .2017 Principales resultadosاطلع علي يف  13آب/أغسط  .2019متاح يفhttps://www.inei.gob.pe/ :
.media/MenuRecursivo/boletines/lgbti.pdf
( )179وزارة الداخلية الرسالة الرمسية رقم  001577-2015/IN/DGSDالصفحة .5
( )180الساالطة التنفيذيااة املرسااوم التش اريعي رقاام  1268املرفااق الثاااين :جاادول املخالفااات اخلطااية والعقااوابت عليهااا يف
حال خمالفة قواعد االنضبا  .القاعدة .G 33
( )181وزارة ش ا ااؤون امل ا ارأة والس ا ااكان الض ا ااعفا الق ا ارار اإلدار رق ا اام  017-2016-MIMP/PNCVFS-DEاعتُم ا ااد يف 7
نيسان/أبريل .2016
( )182املرجع نفس الصفحة .6
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 -119ويف ع ااام ُ 2016ش ا غكل الفري ااق العام اال املع ا بتعزي ااز حق ااوق املثلي ااني ومزدوج ااي املي اال اجلنس ااي
()184
ومغاير اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني( )183والفريق العامل املع بتعزيز حقوق املثليات
هبدف مكافحة التمييز ضد هؤال األشخا وتطوير إجرا ات محاية حقوقهم األساسية.
 -120وابإلضاافة إل ذلا يف عاام  2019أُدرج يف نظااام الشاكاوى ضااد الشارطة صااندوق لتسااجيل
شكاوى التمييز عل أسا امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية(.)185
املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملصابون ابلسل
 -121يف عام ُ 2018حددت  115 797حالة إصابة بفيو نقا املناعاة البشارية و 41 684حالاة
إصابة ابإليدز عل املستوى الوط منها  70يف املامة يف منطقة ليما .ويف هذه احلاالت كان طريقة
انتقااال الع اادوى يف أغل ا األحي ااان ه ااي العالق ااات اجلنس ااية ( 97,6يف املام ااة) وكان ا نس اابة ال ااذكور إل
()186
اااب ابلس اال م ااع مع اادل اع ااتالل
اإلان  4إل  . 1ويف ع ااام ُ 2018ح ادد  1 901 840شخص ا ا مص ا ا
إمجال قدره  32 642حالة مما ميثال زايدة قادرها  474 348شخصا ا مصاااب ابلسال و 937حالاة اعاتالل
مقارنة بعام .)187(2012
و607

 -122ويف عام  2018أُبلغ عن  809حاالت تراكمية لإلصاابة بفايو نقا املناعاة البشارية
حاالت تراكمية ألشخا يتلقون العالج مبضادات الفيوسات العكوسة يف الساجون .وجادير ابلاذكر
أن بني عامي  2016و 2018أُجر ما جمموع  96 302اختبارا سريعا لتشخي اإلصابة بفيو نق
املناعة البشرية يف السجون عل املستوى الوط (.)188
 -123ويف عااام  2010اعتُماادت اخلطااة االس اماتيجية املتعااددة القطاعااات للتصااد ملاارض الساال يف
باايو يف الفاامة  )189(2019-2010واهلاادف منهااا هااو التقلياال التاادرجيي واملسااتدام ماان حاااالت اإلص ااابة
مبرض السال وحااالت االعاتالل والوفا اة النامجاة عنا  .وابإلضاافة إل ذلا اعتُماد يف عاام  2013املعياار
الصااحي التق ا ماان أجاال تااوفي الرعايااة الش اااملة لألشااخا املصااابني ابلساال( )190الااذ يضااع مع ااايي
جديدة لإلدارة الربانجمية حلاالت اإلصابة مبرض السل.
 -124ويف عا ااام  2013اعتُما ااد املعيا ااار الصا ااحي التقا ا ما اان أجا اال تا ااوفي الرعايا ااة الشا اااملة والعا ااالج
مبض ااادات الفيوس ااات العكوس ااة لألطف ااال وامل اراهقني املص ااابني بف اايو نق ا املناع ااة البش ارية( .)191ويف
__________

( )183وزارة شا ااؤون املا ارأة والسا ااكان الضا ااعفا القا ارار الا ااوزار
 7 "Peruanoتشرين الثاين/نوفمرب .2016
( )184وزارة شااؤون املارأة والسااكان الضااعفا القارار الااوزار رقاام  099-2016-MIMPنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة ""El Peruano
 22نيسان/أبريل  .2016املادة .1
(.MINJUSDH. (2019). Informe Anual sobre los avances en el cumplimiento del PNDH, Año 2018 )185
تقرير يف صيغة أولية.Pág.70 .
( .Ministerio de Salud. Situación Actual del VIH-Sida en el Perú, 2018 )186اطلااع عليا يف  13آب/أغسااط .2019
مت ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااح يفhttp://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/EAccMed/ReunionesTecnicas/ :
.PONENCIAS/2018/DIA3/SituacionActualVIH-SIDA.pdf
( .Ministerio de Salud. Perfil de la tuberculosis – Perú )187اطلااع عليا يف  13آب/أغسااط  .2019متاااح يف:
.http://www.tuberculosis.minsa.gob.pe/DashboardDPCTB/PerfilTB.aspx
( )188املعهد الوط للسجون الرسالة الرمسية رقم  6 881-2019-INPE/01آب/أغسط .2019
( )189وزارة الصحة املرسوم السامي رقم  010-2010-SAاعتُمد يف  6حزيران/يوني .2010
( )190وزارة الصحة القرار الوزار رقم  715-2013-MINSAاعتمد يف  8تشرين الثاين/نوفمرب .2013
( )191وزارة الصحة القرار الوزار رقم  567-2013-MINSAاعتمد يف  6أيلول/سبتمرب .2013
32

رقا اام 294-2016-MIMP

نشا اار يف اجلريا اادة الرمسيا ااة "

El

GE.20-09726

HRI/CORE/PER/2019

عام  2014اعتُمد "املعيار الصحي التقا للوقاياة مان انتقاال فايو نقا
األم إل الطفل"(.)192

املناعاة البشارية والزهار مان

 -125ويف عااام  2014اعتُمااد ق ااانون الوقايااة م اان ماارض الس اال ومكافحت ا يف ب اايو( )193وهااو ق ااانون
يتض اامن آلي ااات للتواص اال م ااع القطاع ااات املعني ااة ابلوقاي ااة م اان الس اال ومكافحت ا  .ويف وق ا الح ااق يف
عااام  2015اعتُم اادت اخلطااة االس اماتيجية املتع ااددة القطاعااات للوقاي ااة م اان اإلصااابة ابألم اراض املنقول ااة
جنسي ا وفيو نق املناعة البشرية ومكافحتها يف الفمة .)194(2019-2015
 -126ويف  13آذار/ماار  2018اعتُماد "املعياار الصاحي التقا الشاامل اخلاا ابلباالغني املصاابني
بفاايو نق ا املناعااة البش ارية"( .)195ونتيجااة ذل ا ُس اجل يف عااام  2018اخنفاااض يف معا دل اإلص ااابة
ابلسل الرمو ابختباار املساحة علا املساتوى الاوط حياث بلاغ  51,6حالاة يف كال  100 000نسامة.
وفيمااا يتعلااق ابألشااخا املصااابني بفاايو نق ا املناعااة البش ارية فقااد اسااتفاد  85يف املامااة ماانهم ماان
العالج مبضادات الفيوسات العكوسة(.)196
املدافعون عن حقوق اإلنسان
 -127يف عاام  )197(2019اعتمااد الربوتوكاول املتعلااق بضاامان محاياة املاادافعني عاان حقاوق اإلنسااان وهااو أداة
حتاادد اإلجارا ات والعمليااات والتاادابي الراميااة إل هتيئااة بيئااة مناساابة تساامح هلا ؤال أبدا أنشااطتهم املتعلقااة بتعزيااز
حقااوق اإلنسااان ومحايتهااا والاادفا عنهااا .وياان هااذا الربوتوكااول علا إنشااا أول سااجل رمسااي بشااأن شااكاوى
املدافعني عن حقوق اإلنسان وحواد االعتدا عليهم أو احلاالت الي يتعرضون فيها ملخاطر ملموسة.
الشعوب األصلية
 -128يف تعااداد عااام  2017أُدرج املتغااي اإلث ا  -العرقااي ألول ماارة ممااا م غك ان ماان حتديااد السااكان
عرفاون أنفساهم أبهناام مان الساكان األصااليني حسا املنطقاة الااي يعيشاون فيهاا و/أو اللغااة األم
الاذين ي غ
الي تعلموها يف الطفولة .وهكذا ُحادد  5 984 708أشاخا علا أهنام مان الساكان األصاليني .ومان
ب ااني ه ااؤال وف اق اا ملنطق ااة اإلقاما ة يف جب ااال األن ااديز ُح ادد  5 771 885شخص اا ينتما ي معظمه اام إل
اجملماوعتني اإلثنيتااني كيتشاوا وأمياارا .ويف منطقااة األمااازون ُحادد  212 823شخصا ا ينتما ي معظمهاام إل
اجملموعتني اإلثنيتني أشانينكا وأواخون(.)198
 -129ووف اقا لقاعدة بياانت الشعوب األصلية التابعة لوزارة الثقافة فقد ُحدد  55شعبا من الشعوب
األصلية يف بيو يف عام  .2018ومن  51شعبا من األمازون وأربعة شعوب من جبال األنديز(.)199
__________

()192
()193
()194
()195
()196
()197
()198
()199
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وزارة الصحة القرار الوزار رقم  619-2014-MINSAاعتمد يف  18آب/أغسط .2014
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30287نشر يف اجلريدة الرمسية " 14 "El Peruanoكانون األول/ديسمرب .2014
وزارة الصحة املرسوم السامي رقم  035-2015-Sنشر يف اجلريدة الرمسية " 22 "El Peruanoتشرين األول/أكتوبر .2015
وزارة الصحة القرار الوزار رقم  13 215-2018-MINSAآذار/مار .2018
.MINJUSDH. (2019). Informe Anual sobre los avances en el cumplimiento del PNDH, Año 2018
تقرير يف صيغة أولية .الصفحة .5
وزارة العاادل وحقااوق اإلنسااان القارار الااوزار رقاام  0159-2019-JUSنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة ""El Peruano
 27نيسان/أبريل .2019
املعهد الوط لإلحصا واملعلوماتية الرسالة الرمسية رقم  31 335-2019-INEI/DTDISمتوز/يولي .2019
 .Ministerio de Cultura. (2019). Base de datos de Pueblos Indígenas u Originariosاطلااع عليا يف 7
آب/أغسط  .2019متاح يف.https://bdpi.cultura.gob.pe/pueblos-indigenas :
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 -130ويف ع ااام  2011ص اادر الق ااانون رق اام  29785املتعل ااق ابحل ااق يف التش اااور املس اابق م ااع الش ااعوب
األصلية( .)200ويف عاام  2012اعتُمادت اللاوامح التطبيقياة هلاذا القاانون( .)201ويف  2013اعتُماد التوجيا
الذ ينظم تسجيل قوانني وحقوق اجملتمعات األصلية يف الساجالت العاماة( .)202وابإلضاافة إل ذلا
نُظغم اإلجرا املتعلق حبق الشعوب األصلية يف تقد طل من أجل إدراجها يف عملية تشاور مسبقة أو
من أجل إجرا هذه العملية(.)203
 -131ويف عااام  2014أُنش ا الفريااق العاماال املع ا ابلسياسااات اخلاصااة ابلشااعوب األصاالية الااذ
يتيح حيزا ملشاركة الشاعوب األصالية ولتحاورهاا ماع السالطة التنفيذياة مان أجال تنسايق واقاماح ومتابعاة
السياسات العامة الي هتمها(.)204
 -132ويف ع ااام  2015ا ُخت اذت إج ارا ات إداري ااة إلج ارا عملي ااات تش اااور مس اابقة م ااع الش ااعوب األص االية
بشأن األمور الي تؤثر يف حقوقهم اجلماعياة بصاورة مبا اش رة .ويف عاام  2016أنشائ اللجناة الدامماة املتعاددة
القطاعات حلماية وإحيا معارف الشعوب األصلية وعلومها وممارساهتا التقليدية املتوارثة عن األسالف(.)205
 -133ويف عااام  2018أنشا منااوذج اخلدمااة التعليميااة الثناميا ة اللغااة واملشاامكة بااني الثقافااات مبوج ا
الق ارار ال ااوزار رق اام  .)206(519-2018-MINEDUويف ع ااام  2019اعتُم اادت املب ااادئ التوجيهي ااة إلدراج
النهج املشم بني الثقافات ملناع العنا اجلنساي ضاد الفتياات والفتياان واملاراهقني والنساا مان الساكان
األصليني ورعاية ومحاية ضحااي هذا العن ( )207وذل من أجل مساعدهتم عل الوصول إل اخلدمات
العامااة املناساابة ماان الناااحيتني الثقافيااة واللغويااة للوقايااة والرعايااة واحلمايااة ماان العن ا اجلنسااي يف إطااار
االعماف ابلتنو الثقايف واللغو وتقديره.
 -134وجتاادر اإلشااارة كااذل إل أن وزارة الثقافااة ماان خااالل وكالااة الااوزارة للشااؤون الثقافيا ة املشاامكة هااي
اهليئ ااة الرام اادة يف ه ااذا اجمل ااال حي ااث تت ااول م اان خ ااالل امل ااديرايت العام ااة للمواطن ااة املتع ااددة الثقاف ااات وحق ااوق
الش ااعوب األص االية تص ااميم وتنفي ااذ السياس ااات واخلطا ا وال ااربامج الرامي ااة إل محاي ااة وتعزي ااز حق ااوق الش ااعوب
األصاالية وتنميااة هااذه الشااعوب ابإلضااافة إل معاجلااة املسااامل املتعلقااة ابلتنااو الثقااايف والقضااا علا التمييااز
والتشاور املسبق واللغات األصلية والشعوب األصلية الي تعي يف حالة عزلة و/أو اتصال أول(.)208
 -135وفيما يتعلق هبذه الشعوب هنا قانون محاية الشعوب األصلية الي تعي يف حالة عزلة ويف
حالة اتصال أول( )209والمحت التطبيقية(.)210
__________

()200
()201
()202
()203
()204
()205
()206
()207
()208
()209
()210
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كونغر اجلمهورية القانون رقم  29785نشر يف اجلريدة الرمسية " 7 "El Peruanoأيلول/سبتمرب .2011
وزارة الثقافة املرسوم السامي رقم  001-2012-MCنشر يف اجلريدة الرمسية " 3 "El Peruanoنيسان/أبريل .2012
اهليئااة الوطنيااة للسااجالت العامااة القارار رقاام  122-2013-SUNARP/SNنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة ""El Peruano
 31أاير/مايو .2013
وزارة الثقافااة قارار انما الااوزير رقاام  010-2013-VMI-MCنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة " 12 "El Peruanoكااانون
األول/ديسمرب .2013
وزارة الثقافة القرار الوزار رقم  403-2014-MCنشر يف اجلريدة الرمسية " 7 "El Peruanoتشرين الثاين/نوفمرب .2014
وزارة الثقافة املرسوم السامي رقم  006-2016-MCنشر يف اجلريدة الرمسية " 23 "El Peruanoمتوز/يولي .2016
Sistema Peruano de Información Jurídica: El Modelo de Servicio Educativo Educación

 Intercultural Bilingüeينشر يف اجلريدة الرمسية "."El Peruano
وزارة الثقافة املرسوم السامي رقم  009-2019-MCنشر يف اجلريدة الرمسية " 9 "El Peruanoآب/أغسط .2019
وزارة الثقافة املرسوم السامي رقم  005-2013-MCنشر يف اجلريدة الرمسية " 20 "El Peruanoحزيران/يوني .2013
كونغر اجلمهورية القانون رقم  28736نشر يف اجلريدة الرمسية " 18 "El Peruanoأاير/مايو .2006
وزارة الثقاف ااة املرس ااوم الس ااامي رق اام  008-2007-MIMDESاعتُم ااد يف  4تشا ارين األول/أكت ااوبر  2007ث عُا اددل
مبوج املرسوم السامي رقم  008-2016-MCنشر يف اجلريدة الرمسية " 24 "El Peruanoمتوز/يولي .2016
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األشخاص يف حالة التنقل البشري
 -136إن سياقات التنقل البشر ليس غريبة عل بيو .ويفيد املعهد الوط لإلحصا واملعلوماتية
أبن ا يف الفاامة بااني عااامي  1990و 2017كااان هنااا  3 089 123بيوفي ا ا سااجلوا مغااادرهتم البلااد وحااىت
عام  2018يعودوا( .)211وتشي اهليئة الوطنية للهجرة إل أن أكثار مان  8مالياني ماواطن أجناي يعا ربون
البلد كل عام (بني الوافدين واملغادرين) وأكثر من  90يف املامة منهم سياح(.)212
 -137وقد ازداد دخاول املهااجرين إل إقلايم بايو يف اآلوناة األخاية .وأفاادت اهليئاة الوطنياة للهجارة أبن هناا
تاادفقا تراكميااا للماواطنني األجانا الوافاادين حيااث بلااغ عااددهم  426ألا شااخ يف الفاامة املمتاادة ماان كااانون
الثاين/ينا اااير إل أيلول/سا اابتمرب  .2018و 78يف املاما ااة ما اان اه ا ؤال مواط ان ا ون فنزويل ايا ون ( 331ألا ا )( .)213وجا اادير
ابلاذكر أنا خااالل عااامي  2014و 2016كاان هنااا حاوال  50ألا شااخ وافاد إل البلااد ساانواي .وارتفااع هااذا
العدد يف عام  2017إل أكثر من  223ألافا مقارنة بعدد املغادرين للبلد البالغ  113 340شخصا.
 -138ويف اجمل ااال التنظيم ااي وم اان أج اال توطي ااد نظ ااام إدارة اهلج اارة ال ااذ يرك ااز عل ا ممارس ااة حق ااوق
()214
اإلنسان للمهاجرين وتسوية أوضا املهاجرين اعتُمد املرسوم التشريعي رقم  1350املتعلاق ابهلجارة
والمحت ا التطبيقي ااة( )215كم ااا اعتُم ااد املرس ااوم الس ااامي رق اام  015-2017-REال ااذ يق اار سياس ااة اهلج اارة
الوطنية للفمة .)216(2025-2017
 -139ويف ع ااام  2018اعتم اادت املب ااادئ التوجيهي ااة املش اامكة ب ااني القطاع ااات ملن ااع اجل اارامم ومالحقا ة
مرتكبيها ورعاية ومحاية األشخا يف حالة هتري املهاجرين وضحااي اجلرمية يف سياق اهلجرة(.)217
 -140وفيم ااا يتعل ااق حبماي ااة الالجئ ااني يف ب اايو يُطب ااق إل جان ا االتفاقي ااة اخلاص ااة بوض ااع الالجئ ااني
القانون رقام  27891املتعلاق ابلالجئاني( )218والمحتا التطبيقياة .وقاد اعتماد هاذا القاانون مبوجا املرساوم
السامي رقم  .)219(119-2003-REوحتادد أحكاام هاذا القا انون إجارا يكفال مراعااة اإلجارا ات القانونياة
الواجبااة وتطبيااق مبااادئ القااانون الاادول لالجئااني ومباادأ التقاضااي علا درجتااني .ويرجااع قارار االعاماف
بوضع الالج إل اللجنة اخلاصة ابلالجئني يف املقام األول وجلنة مراجعاة قضاااي الالجئاني يف املقاام
الثاين .وجي تضمني هذه القرارات الدوافع الي استندت إليها.
__________

()211
()212
()213
()214
()215
()216
()217
()218
()219
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Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Estadísticas de la Emigración Internacional

 de Peruanos e Inmigración de Extranjeros, 1990-2017. Lima. 2018. Pág. 23مت اااح يف:
.https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1549/libro.pdf
اهليئة الوطنية للهجرة دراسة أوليااة أُجناازت ماان منظااور جنساااين “Presencia de inmigrantes en situación de
” vulnerabilidad en el Perúليما  2018الصفحة  .19متاحة يفhttps://www.migraciones.gob.pe/wp- :
.content/uploads/2018/04/Presencia_inmigrantes_situacion_vulnerabilidad_Peru.pdf
 Banco Central de Reserva del Perú. (2018). Memoria 2018. Pág. 38أطلااع عليا يف  7آب/أغسااط .2019
متاح يف.http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2018/memoria-bcrp-2018.pdf :
السلطة التنفيذ املرسوم التشريعي رقم  1350نشر يف اجلريدة الرمسية " 7 "El Peruanoكانون الثاين/يناير .2017
وزارة الداخلية املرسوم السامي رقم  007-2017-INنشر يف اجلريدة الرمسية " 27 "El Peruanoآذار/مار .2017
وزارة اخلارجية املرسوم السامي رقم  015-2017-REنشر يف اجلريدة الرمسية " 27 "El Peruanoنيسان/أبريل .2017
وزارة الداخلية املرسوم السامي رقم  008-2018-INنشر يف اجلريدة الرمسية " 7 "El Peruanoأيلول/سبتمرب .2018
كونغر اجلمهورية القانون رقم  27891نشر يف اجلريدة الرمسية " 22 "El Peruanoكانون األول/ديسمرب .2002
وزارة اخلارجية املرسوم السامي رقم  119-2003-REنشر يف اجلرياادة الرمسيااة " 14 "El Peruanoتشارين األول/
أكتوبر .2003
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ضحااي العنف املرتكب بني عامي

 1980و2000

 -141أساافرت فاامة العن ا الااي وقع ا بااني عااامي  1980و 2000عاان ج ارامم خمتلفااة وأعمااال عن ا
متعددة يف بيو .وهلذا ُسن يف عام  2005القانون الذ ين عل خطة التعويضات الشااملة( .)220ويف
عام  2006اعتُمدت الالمحة التطبيقية هلذا القانون(.)221

 -142وتتكون اخلطة املذكورة من سبعة برامج( :أ) برانمج رد حقاوق املاواطنني (ب) وبارانمج اجلا رب
يف جمال التعليم (ج) وبرانمج اجلرب يف جمال الصحة (د) وبرانمج التعويضات اجلماعية (ه) وبارانمج
التعويض ااات الرمزي ااة (و) وب ارانمج تعزي ااز وتس ااهيل احلص ااول عل ا الس ااكن (ز) وال اربامج األخ اارى ال ااي
اعتمادهتا اللجناة الرفيعاة املساتوى املتعاددة القطاعاات املساؤولة عان رصاد إجارا ات الدولاة وسياسااهتا يف
جماالت السالم والتعويضات اجلماعي واملصاحلة الوطنية.
 -143ونتيج ااة لس اان الق ااانون امل ااذكور نُف ااذت ت اادابي خمتلف ااة وفيم ااا يل ااي أمهه ااا .أوالا إنش ااا جمل ا
التعويضات وهو هيئة مجاعية اتبعة لوزارة العادل وحقاوق اإلنساان وتتمثال مهمتهاا الرميساية يف حتدياد
ض ااحااي أعم ااال العن ا ال ااي وقع ا ب ااني أاير/م ااايو  1980وتش ارين الث اااين/نوفمرب  .2000ويف  27آذار/
مار  2007بدأ اجملل يف خدمة اجلمهور .ويف عام  2009ابت لدي  65وحدة خدمة قيد التشغيل
وحبلول عام  2019أصبح لدي  87وحدة قيد التشغيل.
 -144اثني ا أنش السجل املوحد للضحااي وهو وثيقة وطنية عامة يُسجل فيها ضحااي فمة العن
املااذكورة أعاااله .وهااذا السااجل ماانظم يف جملاادين األول خااا ابلضااحااي بشااكل فاارد والثاااين خااا
ابلضحااي بشكل مجاعي .وجدير ابلذكر أن جمل التعويضات املسؤول عن هذا السجل وهو املسؤول
أيضا عن التحقق من املعلومات املتعلقة ابلضحااي قبل تسجيلهم.
ا
 -145ويف ع ااام ُ 2019سا اجل  250 821شخصا ااا يف الس ااجل املوحا ااد للضا ااحااي .وما اانهم
ضا ااحية بشا ااكل فا اارد و 5 712ضا ااحية بشا ااكل مجا اااعي و 146جمموعا ااة منظما ااة ما اان املشا ااردين غا ااي
العاما اادين و 16 083شخصا ا ا مسا ااجال يف السا ااجل اخلا ااا ابملسا ااتفيدين ما اان اجلا ا رب يف جما ااال التعلا اايم.
و36 666
وحبس ا ن ااو اجل اان ُس اجل  84 797ض ااحية م اان ال ااذكور و 58 048ض ااحية م اان اإلان
شخص ا من أقارب الضحااي من الذكور و 49 369شخص ا من أقارب الضحااي من اإلان .
228 880

 -146ويف عااام ُ 2016سا غن قااانون البحااث عاان األشااخا املختفااني خااالل فاامة العنا املمتاادة ماان
عااام  1980إل ع ااام  .)222(2000وحي اادد ه ااذا الق ااانون سياسااة للبح ااث ع اان األش ااخا املختف ااني تعط ااي
األولوية للنهج اإلنساين (املادة ( 2أ)) .ويف وق الحق يف عام  2016اعتُمدت اخلطة الوطنية للبحث
عاان األشااخا املختفااني( )2000-1980( )223الااي هتاادف بشااكل رميسااي إل االسااتجابة الحتياجااات
أقارب املختفني وتلبيتها بشكل شامل يف إطار القانون رقم .30470
 -147ويف عام  2017أُنشئ املديرية العامة للبحاث عان األشاخا املختفاني كهيئاة تنفيذيا ة اتبعاة
لوكالااة الااوزارة حلقااوق اإلنسااان والوصااول إل العدالااة يف وزارة العاادل وحقااوق اإلنسااان( .)224وتتااول هااذه

__________

()220
()221
()222
()223
()224
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كونغر اجلمهورية القانون رقم  28592نشر يف اجلريدة الرمسية " 28 "El Peruanoمتوز/يولي .2005
وزارة العدل وحقوق اإلنسان املرسوم السامي رقم  015-2006-JUSنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة "6 "El Peruano
متوز/يولي .2006
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30470نشر يف اجلريدة الرمسية " 22 "El Peruanoحزيران/يوني .2016
وزارة الع اادل وحق ااوق اإلنس ااان الق ارار ال ااوزار رق اام  0363-2016-JUSنش اار يف اجلري اادة الرمسي ااة "25 "El Peruano
كانون األول/ديسمرب .2016
وزارة الع اادل وحق ااوق اإلنس ااان املرس ااوم الس ااامي رق اام  013-2017-JUSنش اار يف اجلري اادة الرمسي ااة "22 "El Peruano
حزيران/يوني .2017
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املديرية تصاميم وتنفياذ اخلطاة الوطنياة للبحاث عان األشاخا املختفا ني ( )2000-1980وإدارة الساجل
الوط لألشخا املختفاني ومواقاع الادفن .ويف عاام  2019أصابح لادى املديرياة أربعاة مكاتا يف
مناطق ليما وأايكوتشو وهوانوكو وخونني يعمل فيما موظفون يتحدثون ابإلسبانية وابلكيتشوا.
 -148ويف عام  2017أيضا اعتُماد التوجيا املتعلاق بتوحياد عملياة البحاث عان األشاخا املختفا ني
ابتبا هنج إنساين( .)225ويف عاام  2018أُنشا بنا البيااانت اجلينياة للبحاث عان األشاخا املختفاني
يف بيو( )226الذ يهدف إل التحقق من صحة البياانت اجلينية ومقارنتها لتحديد عالقات القرابة الي
تساعد عل حتديد هوية األشخا املختفني.
 -149وجت اادر اإلش ااارة إل أن وزارة الع اادل وحق ااوق اإلنس ااان ق ااد ق اادم القامم ااة األساس ااية لألمس ااا
املسجلة يف السجل الوط لألشخا املختفني ومواقع الدفن يف  23نيساان/أبريل  .2018وجت غماع هاذه
القاممة املعلومات من املصادر الرميسية للدولة ومن منظمات اجملتمع املدين لتكون مبثاباة القامماة الرمسياة
لألشخا املختفني يف بيو خالل فمة العن  .2000-1980وجتادر اإلشاارة إل أن هاذا الساجل غاي
هنامي حيث ميكن أن خيتل عدد األشخا املختفني املسجلني يف حال إضافة مصادر جديدة(.)227
 -150وحبلول عام ُ 2019س غجل  20 507أشخا خمتفني يف السجل الوط لألشاخا املختفاني
ومواقع الدفن .ووف اقا لنو جنسهم ُحا غدد  16 280ذك اارا ( 79,39يف املاماة) و 4 219أنثا ( 20,57يف
املامااة) و يكاان ماان املمكاان حتديااد نااو جاان  8أشااخا ماانهم ( 0,04يف املامااة) .ووف اق اا ألعمااارهم
ُحا غدد  2 675شخصا ا تاماوح أعمااارهم مااا بااني  0و 17ساانة ( 13,04يف املامااة) و 9 765شخصا ا تاماوح
أعمااارهم مااا بااني  18و 40ساانة ( 47,62يف املامااة) و 3 868شخص اا ت اماوح أعمااارهم مااا بااني  41و64
سنة ( 18,86يف املامة) و 488شخص ا تبلاغ أعماارهم  65سانة وماا فاوق ( 2,38يف املاماة) و يكان مان
املمكن حتديد أعمار  3 711شخصا ( 18,10يف املامة).
 -151وابإلضافة إل ذل اعتُمد يف عام  2019املرسوم السامي رقم  015-2019-JUSالذ ين
عل ا اإلعف ااا م اان دف ااع رس ااوم التس ااجيل خل اادمات التس ااجيل ورس ااوم تس االيم مكات ا التس ااجيل العام ااة
الواثمااق املتعلقااة ابلتعويضااات الااي تُقاددم لألشااخا املتا أثرين بفاامة العنا  2000-1980واملسااجلني يف
السجل املوحد للضحااي(.)228

مسائل أخرى ذات صلة حبقوق اإلنسان
حظر أعمال التعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة
 -152ياان دسااتور باايو علا حظاار أعمااال التعااذي واملعاملااة الالإنسااانية أو املهينااة
احلظر أيضا يف املادة  321من قانون العقوابت كما يتضح أدانه.

()229

وياارد هااذا

__________

()225
()226
()227
()228
()229
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وزارة العدل وحقوق اإلنسان القرار اإلدار رقم  27 001-2017-JUS/DGBPDتشرين األول/أكتوبر .2017
السلطة التنفيذية القانون رقم  1398نشر يف اجلريدة الرمسية " 8 "El Peruanoأيلول/سبتمرب .2018
وزارة العدل وحقوق اإلنسان الرسالة الرمسية رقم  17 455-2019-JUS/DGBPDمتوز/يولي .2019
وزارة العاادل وحقااوق اإلنسااان املرسااوم السااامي رقاام  015-2019-JUSنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة ""El Peruano
 21آب /أغسط .2019
املؤمتر التأسيسي الدميقراطي دستور بيو ( )1993املادة رقم ( 24-2ح).
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 -153وعند إجرا الفحا الطاي يطباق معهاد الطا الشارعي وعلام األدلاة اجلنامياة(" )230بروتوكاول
التحقيااق يف أعمااال التعااذي أو املعاملااة القاسااية أو الالإنسااانية أو املهينااة"( )231وهااو صاايغة معدلااة ماان
"بروتوكول اسطنبول".
 -154وقد اعتمد معهد الط الشرعي وعلم األدلة اجلنامية األدلة التالية( ‘1’ :)232دليل تقييم الضرر
املعنو لادى الباالغني مان ضاحااي العنا املتعماد ’ ‘2ودليال إجارا املقاابالت الفردياة ماع الضاحااي يف
إطااار القااانون رقاام  30364ملنااع العنا ضااد املارأة وأفاراد األساارة واملعاقبااة عليا واستئصااال ومااع ضااحااي
العنا ماان األطفااال واملاراهقني ’ ‘3ودلياال التقياايم النفسااي علا يااد طبيا شاارعي يف حاااالت العن ا
ض ااد امل ارأة وأف اراد األس اارة ويف ح اااالت العن ا األخ اارى ’ ‘4والا دليل الط ااي الق ااانوين لتقي اايم اإلص اااابت
اجلسدية تقييما شامالا.
حماربة الجتار ابلبشر وهتريب املهاجرين
 -155يف عام  2015اعتُمدت السياسة الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشار وأشاكال االساتغالل املتصالة با
()233
وملكافحة االجتار ابلبشر وهتري املهاجرين  .ويف وق سابق يف عام  2007اعتُمد القاانون رقام 28950
املتعلق مبكافحة االجتار ابلبشر وهتري املهاجرين ث اعتُمدت المحت التطبيقية يف عام .)234(2016
 -156ويف ع ااام  2016اعتُم ااد الربوتوك ااول املش اام ب ااني القطاع ااات ملن ااع اجلرمي ااة ومالحق ا ة مرتكبيه ااا
ومحايا ااة ضا ااحااي االجتا ااار ابألشا ااخا ورعا ااايتهم وإعا ااادة إدما اااجهم( )235وها ااو الربوتوكا ااول الا ااذ حيا اادد
مسؤوليات أجهزة الدولة ويسامح بتنفياذ اإلجارا ات املشامكة واملعلنا ة .ومان هاذا املنطلاق اعتُمادت يف
عام  2017اخلطة الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشر للفمة .)236(2021-2017

 -157وفيما يتعلق ابلوقاية من االجتار ابلبشر يف قطا السياحة صدر يف عام  2018القانون الاذ
حيدد شرو دخول األطفال واملراهقني إل مؤسسات اإليوا ( )237من أجل ضمان محايتهم وسالمتهم.
وقد وقدع  4 167مؤسسة للخدمات السياحية يف مجيع أحنا البلد عل شهادة مشفوعة بيمني بشأن
انضاامامها اإللزامااي إل مدونااة قواعااد ساالو مقاادمي اخلاادمات السااياحية ملكافحااة االسااتغالل اجلنسااي
لألطفال واملراهقني يف جمال السياحة(.)238
 -158ويف ع ااام  2018أيض ااا اعتُم اادت مدون ااة قواع ااد س االو مق اادمي اخل اادمات الس ااياحية ملكافح ااة
االس ااتغالل اجلنس ااي لألطف ااال وامل اراهقني يف جم ااال الس ااياحة والش ااهادة املتعلق ااة ابالنض اامام اإللزام ااي إل
__________

()230
()231
()232
()233
()234
()235
()236
()237
()238
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النيابااة العامااة معهااد الطا الشاارعي وعلاام األدلااة اجلناميااة الرسااالة الرمسيااة رقاام
 22أيلول/سبتمرب  2016الصفحة .2
النيابة العامااة ومكتا املاادعي العااام للدولااة املااذكرة رقاام  271-2010-MP-FN-IML/JNاعتُماادت يف  6نيسااان/
أبريل .2010
النيابة العامة ومكت املدعي العام للدولة قرار مكت املدعي العام للدولااة رقاام  3963-2016-MP-FNنشاار يف
اجلريدة الرمسية " 11 "El Peruanoأيلول/سبتمرب .2016
وزارة العاادل وحقااوق اإلنسااان املرسااوم السااامي رقاام  001-2015-JUSنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة ""El Peruano
 24كانون الثاين/يناير .2015
وزارة الداخلية املرسوم السامي رقم  001-2016-INنشر يف اجلريدة الرمسية " 9 "El Peruanoشبا /فرباير .2016
وزارة الداخلية املرسوم السامي رقم  005-2016-INنشر يف اجلريدة الرمسية " 11 "El Peruanoأاير/مايو .2016
وزارة الداخلية املرسوم السامي رقم  017-2017-INنشر يف اجلريدة الرمسية " 7 "El Peruanoحزيران/يوني .2017
كونغر اجلمهورية القانون رقم  30802نشر يف اجلريدة الرمسية " 27 "El Peruanoحزيران/يوني .2018
وزارة التجارة اخلارجية والسياحة الرسالة الرمسية رقم  25 234-2019-MINCETUR/VMTمتوز/يولي .2019
3055-2016-MP-FN-IML-JN
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مدونااة قواعااد ساالو مقاادمي اخلاادمات السااياحية ملكافحااة االسااتغالل اجلنسااي لألطفااال وامل اراهقني يف
جمال السياحة(.)239
 -159ويف هااذا الصاادد قُادم التاادري للمااوظفني العمااوميني ومقاادمي اخلا دمات السااياحية والطااالب
واملدرس ا ااني يف الكلي ا ااات واملعاه ا ااد واجلامع ا ااات وك ا ااذل لعاما ا ة الس ا ااكان .ويف ع ا ااام  2011بل ا ااغ ع ا اادد
املس ااتفيدين م اان ه ااذا الت اادري  2 520شخص اا بينم ااا وص اال يف ع ااام  2018إل  5 570شخصا اا .ويف
الفمة  2018-2011وصل جممو املستفيدين من التدري إل  26 187شخص ا(.)240
أجهزة إنفاذ القانون وحقوق اإلنسان
 -160يف عام  2003أُنش مركاز القاانون الادول اإلنسااين وحقاوق اإلنساان التاابع للقاوات املسالحة(.)241
ويف ع ااام  2019قا دم ه ااذا املرك ااز الت اادري ملا ا جمموع ا  15 627شخص اا (م اان األف اراد العس ااكريني يف الق اوات
املسلحة واملهنيني املدنيني) بشأن مسامل القانون الدول اإلنساين وحقوق اإلنسان(.)242
 -161وفيمااا يتعلااق ابسااتخدام القااوة اعتُمااد يف عااام  2015املرسااوم التش اريعي الااذ ياانظم اسااتخدام
القوة من قبال الشارطة الوطنياة يف بايو( )243ويف عاام  2016اعتُمادت المحتا التطبيقياة( )244وكال ذلا
يف إطااار املعااايي الدوليااة حلقااوق اإلنسااان املنطبقااة عل ا وظيفااة الشاارطة ومنهااا ابألخ ا مدونااة قواعااد
الساالو للمااوظفني املكلفااني إبنفاااذ القا وانني واملبااادئ األساسااية بشااأن اسااتخدام القااوة واألساالحة الناريااة
من جان املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني.
()245

 -162ويف ع ا ااام  2018اعتُم ا ااد التوجي ا ا الع ا ااام رق ا اام
الااذ يقاار نظااام تثقيا العاااملني يف قطااا الاادفا ويضااع املبااادئ التوجيهيااة التعليميااة للقاوات املساالحة
واهليئ ااات األكادميي ااة واهليئ ااات العام ااة التابع ااة ل ااوزارة ال اادفا  .ويا ا ن ه ااذا التوجيا ا عل ا احا امام اإلط ااار
الدستور واملعاهدات الدولية وحقوق اإلنسان والقانون الدول اإلنساين (املادة .)4-4-5
002-MINDEF-SG-VPD/DIGEDOC

 -163ويف هذا الصدد اعتُمد يف عام  2018دليل حقوق اإلنساان اخلاا أبفاراد الشارطة( )246وهاو
أداة معياريااة تااوفر معلومااات عاان اجلوانا املفاهيميااة واملعياريااة حلقااوق اإلنسااان املتصاالة بوظيفااة الشاارطة
الوطنية يف بيو .ويسمح هذا الدليل مبمارساة عمال الشارطة علا حناو مناسا مان أجال ضامان ممارساة
األفاراد حلقااوقهم األساسااية ممارسااة حاارة والتقلياال ماان املخاااطر الااي هتاادد سااالمة أو حياااة املشاااركني يف
عمليات الشركة.

__________

()239

()240
()241
()242
()243
()244
()245
()246
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رقاام  430-2018-MINCETURنشاار يف اجلرياادة الرمسيااة "Peruano

"El

وزارة التجااارة اخلارجيااة والسااياحة القارار الااوزار
 31تشرين األول/أكتوبر .2018
وزارة التجارة اخلارجية والسياحة الرسالة الرمسية رقم  25 234-2019-MINCETUR/VMTمتوز/يولي .2019
وزارة الدفا القرار رقم  19 036-CCFFAA/CDIHFFAAشبا /فرباير 2003
وزارة الدفا الرسالة الرمسية رقم  22 05582-2019-MINDEF/SGمتوز/يولي .2019
السلطة التنفيذية املرسوم التشريعي رقم  1186اعتُمد يف  16آب/أغسط .2015
وزارة الداخلية املرسوم السامي رقم  012-2016-INنُشر يف اجلريدة الرمسية " 27 "El Peruanoمتوز/يولي .2016
وزارة الدفا القرار الوزار رقم  0165-2018-DE-SGنُشر يف اجلريدة الرمسية " 7 "El Peruanoشبا /فرباير .2018
وزارة الداخلية القرار الوزار رقم  952-2018-INنُشر يف اجلريدة الرمسية " 13 "El Peruanoآب/أغسط .2018
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الفساد وحقوق اإلنسان
 -164ماان أجاال توضاايح اجلهااود وتنساايق اإلج ارا ات واق اماح سياسااات متوسااطة وطويلااة األمااد ملنااع
الفساااد ومكافحتا يف البلااد اُنشاائ يف عااام  2010اللجنااة الرفيعااة املسااتوى ملكافحا ة الفساااد( )247الااي
تشار فيها مؤسسات عامة وخاصة فضال عن اجملتماع املادين .وعان طرياق هاذه اللجناة اختاذت تادابي
خمتلف ااة مث اال اس اماتيجية مكافح ااة الفس اااد اخلاص ااة ابلس االطة التنفيذي ااة( )248والسياس ااة الوطني ااة للنزاه ااة
ومكافح ا ااة الفس ا اااد ( )249واخلط ا ااة الوطني ا ااة للنزاه ا ااة ومكافح ا ااة الفس ا اااد للف ا اامة  .)250(2021-2018ويف
عام ُ 2018وضع ون غفذت  18خطة قطاعية ملكافحة الفساد.

 -165وجتدر اإلشارة إل أن املعهد الوط لإلحصا واملعلوماتية( )251قد أفاد أبن  49,5يف املامة من
السكان يف عام  2018صرحوا أبن الفساد هو املشكلة الرميساية يف البلاد تليهاا اجلرمياة حياث ارتفعا
نسبة الفساد بنسبة  5,2يف املامة منذ عام .2017
البيئة وإدارة الكوارث
 -166يف عاام ُ 2018سان القاانون اإلطاار بشاأن تغاي املناا ( )252الاذ يهادف إل وضاع املبااادئ
والنهج واألحكام العامة من أجل تنسيق السياسات العامة املتعلقة ابإلدارة الشاملة والتشاركية والشفافة
إلجرا ات التكي مع تغي املنا والتخفي من آاثره ومان أجال توضايح هاذه السياساات وتصاميمها
وتنفيذها واإلبالغ عنها ورصدها وتقييمها ونشرها .والغرض من ذل هاو التقليال مان قابلياة أتثار البلاد
بتغي املنا واالستفادة من فار النماو مانخفض الكرباون واالمتثاال لاللتزاماات الدولياة الاي تعهادت
هبا الدولة مبوج اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغي املنا مع األخذ بنهج تعاق األجيال.
()253

 -167ويف هذا الصدد صدرت يف عام  2019المحة محاية البيئة يف سياق األنشطة الكهرابمية
هبدف تعزياز وتنظايم اإلدارة البيئياة ألنشاطة تولياد ونقال وتوزياع الطاقاة الكهرابمياة مان أجال الوقاياة مان
التأثيات البيئياة السالبية الناشائة عان مثال هاذه األنشاطة والتقليال مان هاذه التاأثيات ومعاجلتهاا و/أو التعاويض
عنها يف إطار التنمية املستدامة.
اجل  53 780حال ااة ط اوارئ يف مجي ااع أحن ااا البل ااد مم ااا أث اار
 -168وخ ااالل الف اامة  2018-2008س ا غ
يف  12 815 724شخص اا وخل ا أض ارار لاادى  1 267 049شخص اا .وماان إمجااال حاااالت الط اوارئ
__________

()247
()248
()249
()250
()251

رائسة جمل الوزرا املرسوم السامي رقم
الثاين/يناير .2010
كونغر اجلمهورية القانون رقم  29976نُشر يف اجلريدة الرمسية " 4 "El Peruanoكانون الثاين/يناير .2013
رائسااة جملا الااوزرا املرسااوم السااامي رقاام  046-2013-PCMنُشاار يف اجلرياادة الرمسيااة " 23 "El Peruanoنيسااان/أبريل
.2013
رائسة جمل الوزرا املرسوم السامي رقم  092-2017-PCMنُشر يف اجلريدة الرمسية " 17 "El Peruanoأيلول/
سبتمرب .2017
رائس ااة جمل ا ال ااوزرا املرس ااوم الس ااامي رق اام  044-2018-PCMنُش اار يف اجلري اادة الرمسي ااة "26 "El Peruano
نيسان/أبريل .2018
016-2010-PCM

نُشر يف اجلريدة الرمسيااة " 28 "El Peruanoكااانون

Instituto Nacional de Estadística e Informática. Informe Técnico núm. 02: Perú: Percepción
– ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones Setiembre 2017
2018. Pág. 5-9

 .Febreroاطل ااع علي ا يف  8آب/أغس ااط  .2019مت اااح يف:

https://www.inei.gob.pe/

.media/MenuRecursivo/boletines/boletin-percepcion-gobernabilidad-abril-2018.pdf
( )252كونغر اجلمهورية القانون رقم  30754نُشر يف اجلريدة الرمسية " 18 "El Peruanoنيسان/أبريل .2018
( )253وزارة الطاقة واملناجم املرسوم السامي رقم  014-2019-EMنُشر يف اجلريدة الرمسية " 7 "El Peruanoمتوز/يولي .2019
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حاادث الغالبيااة العظما يف مرتفعااات البلااد ( 32 702حالتااا طاوارئ) ويف الساااحل ( 9 569حالااة طاوارئ)
ومن إمجال األشخا املتضاررين كانا الغالبياة العظما مانهم يف املرتفعاات ( 8 112 524شخصاا) ث يف
الغااابت ( 1 479 445شخصا ا) وتتجماع غالبيااة املتضاررين يف الغاااابت ( 431 145شخصا ا) ويف املرتفعااات
( 403 659شخصا)(.)254
 -169ويف هااذا الصاادد صاادر يف عااام  2018قااانون يتضاامن تطبيااق هنااج احلقااوق لصاااح األشااخا
املتضااررين ماان الكاوار أو املتااأثرين هبااا( )255ماان خااالل االسااتجابة وإعااادة التأهياال وإعااادة بنااا املرافااق
واهلياكل األساسية الي يستخدمها عامة النا والي تضررت من الكوار  .ويشمل هذا من بني أمور
أخ اارى االع اماف جبمي ااع األش ااخا املتا أثرين أو املتض ااررين كأص ااحاب حق ااوق وقي ااام الدول ااة بواجبه ااا
املتمث اال يف تعزي ااز واح امام ومحاي ااة حق ااوق اإلنس ااان هل ااؤال األش ااخا وتيس ااي رد احلق ااوق هل اام وإنش ااا
آليااات فعالااة لتلقااي الشااكاوى املتعلقااة ابنتهااا احلقااوق األساسااية لألشااخا املتضااررين ماان الك اوار
أو املتأثرين هبا عل املستوايت الثالثة للحكومة.
 -170ويف العام نفس اعتُمد الادليل اجلدياد لتقيايم األضارار وحتليال االحتياجاات( )256الاذ ينشا
آلية مجع البياانت ومعاجلة املعلومات النوعية والكمية عن حجم آاثر حد ضاار وعان شادت وموقعا .
ويتناااول هااذا الاادليل أيضااا موضااو حتديااد االحتياجااات ماان أجاال تنفيااذ إجارا ات االسااتجابة واإلنعااا
وإعادة اإلعمار .وهلذا الغرض تُصند املعلومات حس العمار وناو اجلان والفئاات الضاعيفة بصاورة
خاصة مثل الرضع واألطفال واملراهقني والبالغني وكبار السن والنسا احلوامل.
معلومات عن عدم التمييز يف التقارير الوطنية
 -171وزارة العاادل وحقااوق اإلنسااان هااي اهليئااة الراماادة يف جمااال حقااوق اإلنسااان ماان بااني جماااالت
أخ اارى وداخ اال ه ااذه ال ااوزارة تت ااول وكال ااة ال ااوزارة حلق ااوق اإلنس ااان والوص ااول إل العدال ااة امله ااام التالي ااة:
"(أ) صااياغة وتنساايق وتنفيااذ ورصااد السياسااة املتعلقااة حبقااوق اإلنسااان والوصااول إل العدالااة يف نطاااق
اختصاصااها وف اق اا للسياسااة الوطنيااة ذات الصاالة (ب) واملوافقااة عل ا التقا ارير الدوريا ة أو النهاميا ة الا ي
تطلبهاا أجهازة األنظماة الدولياة حلمايااة حقاوق اإلنساان بعاد اعتمااد هااذه التقاارير علا النحاو الواجا
ما اان قبا اال اإلدارة املعنيا ا ة وعا اان طريا ااق القنا اوات املناسا اابة (ج) واعتما اااد املعا ااايي الا اادنيا يف جما ااال حقا ااوق
اإلنسان وكذل املبادئ التوجيهية والتوجيهات الالزمة لالمتثال هلا".
 -172ويف هااذا الصاادد تتااول املديريااة العامااة حلقااوق اإلنسااان وهااي اجلهاااز التنفيااذ لوكالااة الااوزارة
املذكورة املهاام التالياة(" :أ) التنسايق ماع مؤسساات الدولاة األخارى إلعاداد التقاارير الاي تطلبهاا أجهازة
األنظما ااة الدوليا ااة حلمايا ااة حقا ااوق اإلنسا ااان املنشا ااأة مبوجا ا معاها اادات واتفاقا ااات دوليا ا ة أخا اارى ()...
(ب) وإصادار التقا ارير الدوريا ة أو النهاميا ة الاي تطلبهااا أجهاازة األنظمااة الدولياة حلمايااة حقااوق اإلنسااان
بع ااد اعتم اااد ه ااذه التق ااارير عل ا النح ااو الواج ا م اان قب اال اإلدارة املعنيا ة (ج) وإقام ااة عالق ااات تنس اايق
وتعاااون ودعاام مااع كياااانت ( )...وطنيااة ودوليااة معنيااة حبمايااة وتعزيااز حقااوق اإلنسااان والقااانون الاادول
اإلنساين واحلفاظ عل هذه العالقات".

__________

( )254رائسة جمل الوزرا الرسالة اإللكمونية املؤرخة  6أيلول/سبتمرب .2019
( )255كونغر اجلمهورية القانون رقم  30787نُشر يف اجلريدة الرمسية " 9 "El Peruanoحزيران/يوني .2018
( )256رائسا ااة جملا ا الا ااوزرا القا ارار الا ااوزار رقا اام  171-2018-PCMنُشا اار يف اجلريا اادة الرمسيا ااة ""El Peruano
متوز/يولي .2018
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12

41

HRI/CORE/PER/2019

 -173ومن مهام اجمللا الاوط حلقاوق اإلنساان أيضا ا إصادار آرا بشاأن التقاارير األولياة أو الدورياة
املتعلقااة ابملعاه اادات أو االسااتعراض ال اادور الشااامل الا ي جي ا عل ا دولااة ب اايو أن تقاادمها إل أجه اازة
األنظمة الدولية حلماية حقوق اإلنسان(.)257
 -174وخت اات وزارة اخلارجي ااة م اان ب ااني أم ااور أخ اارى إبدارة السياس ااة اخلارجي ااة والعالق ااات الدولي ااة وتتمث اال
إحدى وظامفها يف متثيل الدولة بشكل دامم عل الساحة الدولية من خالل السل الدبلوماسي للجمهورية.
 -175وتتااول مديريااة حقااوق اإلنسااان الااي تتبااع لااوزارة اخلارجيااة وتشااكل جااز ا ماان املديريااة العامااة
للشؤون املتعددة األطراف والشؤون العاملية وظام منها صياغة واقماح املوق الوط بشأن حقوق
اإلنسان يف احملافل املتخصصة املتعاددة األطاراف ابلتنسايق ماع وزارة العادل وحقاوق اإلنساان وساامر
كي اااانت اإلدارة العام ااة املعني ااة ودع اام اجملل ا ال ااوط حلق ااوق اإلنس ااان الت ااابع ل ا وزارة الع اادل وحق ااوق
اإلنسان يف إعداد التقارير الوطنية(.)258
 -176وم اان املناس ا اإلش ااارة إل أن املب اادأ الت ااوجيهي االس اماتيجي رق اام  4يف ال ااربانمج ال ااوط حلق ااوق
س ان ووزارة اخلارجيااة مساؤولتان عاان هاادف
اإلنساان للفاامة  2021-2018يباني أن وزارة العاادل وحقااوق اإلن ا
()259
إنشا "آلية وطنية إلعداد التقارير وتقدميها ومتابعتها أمام أنظمة احلماية الدولية حلقوق اإلنسان" .
معلومات عن عدم التمييز واملساواة وسبل النتصاف الفعالة
 -177تشي احملكمة الدستورية( )260إل أن مبدأ احلق يف املساواة املعمف با يف دساتور بايو ال ميكان
تناول من بعد واحد كمجرد شر للمساواة يف املعاملة بني األشخا الذين يعيشون يف ظروف مماثلة
(املساااواة الرمسيااة) .فالشاارو األخالقيااة املسااتمدة ماان مباادأ الكرامااة اإلنسااانية توسااع مضاامون املساااواة
وتقتضي اضطال الدولة بدور أكثر فعالية إذ يُطل من الدولة ضمان املساواة احلقيقية أو املوضوعية
من خالل اعتماد تدابي مددة لصاح هؤال األشخا .
 -178ويف عاام  2017أُدرج املياال اجلنساي واهلويااة اجلنساانية كسااببني مان أسااباب التميياز احملظااورة يف
تعري جرمية التميياز (املاادة  323مان قاانون العقاوابت)( )261كماا اعتُاربا مان الظاروف املشاددة يف حالاة
ارتكاب جرمية (املادة  46من قانون العقوابت).
__________

()257
()258
()259
()260
()261

وزارة العدل وحقوق اإلنسان القرار الااوزار رقاام
متوز/يولي  2012املادة ( 4ه).
وزارة اخلارجيااة املرسااوم السااامي رقاام  135-2010-REنُشاار يف اجلرياادة الرمسيااة " 18 "El Peruanoكااانون األول/ديساامرب
 2010املادة ( 99ه).
وزارة العدل وحقوق اإلنسان املرسوم السامي رقم  002-2018-JUSنُشاار يف اجلرياادة الرمسيااة "1 "El Peruano
شبا /فرباير .2018
احملكم ا ااة الدس ا ااتورية احلك ا اام الص ا ااادر يف القض ا ااية رق ا اام  10 0033-2010-PI/TCنيس ا ااان/أبريل  2012األس ا ااا
القانوين .12
الساالطة التنفيذيااة املرسااوم التشاريعي رقاام  1323نُشاار يف اجلرياادة الرمسيااة " 6 "El Peruanoكااانون الثاين/يناااير 2017
املادة  .1ففي  12أاير/مايو  2017أرسل كونغر اجلمهورية إل السلطة التنفيذية توقيع عل املرسااوم التشاريعي
رقم  1323الااذ يلغااي جزمياا املااادة  1ماان هااذا املرسااوم ويعيااد الفقاارة (2د) ماان املااادة  46واملااادة  .323متاااح يف:
0167-2012-JUS
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/RelatAgenda/proapro20112016.nsf/ProyectosAprobadosPortal/

.737054A2FA9D2CB80525811E008056E6/$FILE/AU0131920170512.pdf
ويف  2حزيران/يوني ا ا ا ا  2017ق ا ا ا اادم الس ا ا ا االطة التنفيذي ا ا ا ااة مالحظاهت ا ا ا ااا عل ا ا ا ا ه ا ا ا ااذا املرس ا ا ا ااوم متاح ا ا ا ااة يف:
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Observacion_a_la_Autografa/OBAU0

.131920170602.pdf
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 -179وق ااد عُا اغزر أيضا ا ا اإلطا ااار املؤسسا ااي ملكافح ااة العنصا ارية والتمييا ااز اإلثا ا  -العنصا اار يف با اايو.
ومبوج ا املرس ااوم الس ااامي رق اام  005-2013-MCأُدجما مديري ااة التن ااو الثق ااايف والقض ااا عل ا التميي ااز
العنصر كوحدة أساسية يف هيكل وزارة الثقافة .وتتول هذه املديرية صاياغة وتنفياذ ورصاد الاربامج الاي
تساهم يف القضا عل التمييز العرقي والعنصر وتعزز املواطنة املتعددة الثقافاات .ويشاكل إنشاا هاذه
املديرية عالمة ابرزة ذات أمهية كبية ابلنسبة لبيو ألن ألول مارة يف دولاة بايو تصابح معاجلاة مشاكلة
العنصرية والتمييز اإلث  -العنصر واضحة عل املستوى املؤسسي.
 -180وأُنشا مناارب "ابملرصاااد للعنصارية" الااذ أُعلاان عان إنشااام كمناارب رمسااي مبوجا القارار الااوزار
رقم  431-2015-MCوهو يهدف إل تقد وتاوفي معلوماات عان التميياز اإلثا  -العنصار يف بايو.
أيضا
ويشكل هذا املنرب نظاما للمعلومات والتفاعل مع املواطنني من أجل التصد للتمييز لكن يعمل ا
كمرصد هلذه املشكلة االجتماعية ويوفر املعلومات ذات الصلة لصياغة السياساات العاماة الاي هتادف
إل حتسني تدخالت الدولة.
 -181وقد اعتُمدت سياسة أخرى بشأن إنشا اللجنة الوطنية ملكافحة التمييز(( )262املرسوم السامي
رق اام  )015-2013-JUSك ااي تض ااطلع أبنش ااطة املتابع ااة واملراقب ااة وإص اادار اآلرا وإس اادا املش ااورة التقني ااة للس االطة
التنفيذية فيما خي وضع السياسات والربامج واملشاريع وخط العمال واالساماتيجيات العاماة بشاأن املسااواة
وعدم التمييز.
 -182وترك ااز ه ااذه اللجن ااة عل ا محاي ااة الفئ ااات الض ااعيفة .ول ااذل اعتم اادت يف ع ااام  2019تقري ارين
مهمااني لتعزيااز املساااواة وعاادم التمييااز يف البلااد .وهااذان التقري اران مهااا "تقرياار عاان حالااة اهلويااة اجلنسااانية
ملغاااير اهلويااة اجلنسااانية يف باايو" و"تقرياار عاان التمييااز يف وسااامل اإلعااالم يف باايو مااع إيااال اهتمااام خااا
للتمييز العرقي  -العنصر ".

__________

( )262وزارة العدل وحقوق اإلنسان املرسوم السامي رقم
كانون األول/ديسمرب  2013املادة .1
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