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   اإلنسان حقوق جملس
  الشامل الدوري باالستعراض املعين العامل الفريق
  الثانية الدورة
  ٢٠٠٨ مايو/أيار ١٦- ٥ جنيف،

       ً وفقا اإلنسان، حلقوق السامية املفوضية أعدته للمعلومات جتميع
  ٥/١ اإلنسان حقوق جملس قرار مرفق من )ب(١٥ للفقرة

  *بريو
     ذلك   يف    مبا        اخلاصة،           واإلجراءات           املعاهدات،       هيئات        تقارير   يف         الواردة           للمعلومات      جتميع    هو         التقرير     هذا
      األمم    عن         الصادرة       الصلة     ذات        الرمسية    ئق     الوثا    من     ذلك    غري    ويف         املعنية،        الدولة    من        املقدمة            والتعليقات         املالحظات

          اإلنـسان       حلقوق         السامية         املفوضية      جانب    من          اقتراحات    أو     نظر       وجهات    أو      آراء     أية         التقرير       يتضمن    وال   .      املتحدة
     جملس         اعتمدها     اليت           التوجيهية        املبادئ      هيكل   ّ    يّتبع     وهو   .       املفوضية    عن         الصادرة         العلنية          التقارير   يف      منها     يرد    ما     خبالف
    إىل         وبالنظر   .       التقرير   يف         الواردة          املعلومات       مراجع      النص      هناية       حواشي   يف        منهجية       بصورة    ُ    وذُكرت   .    نسان  اإل      حقوق
     يلي       ً تارخياً     حتمل        كمراجع          املستخدمة         الوثائق      معظم     فإن        سنوات،      أربع    هي      األوىل       اجلولة   يف          االستعراض      وترية     كون
            التقـارير        آخـر       ً أيضاً         االعتبار   يف   ُ    أُخذت        حديثة،         معلومات      وجود     عدم     حال    ويف   .    ٢٠٠٤       يناير /     الثاين       كانون   ١

        الرمسية         الوثائق   يف         الواردة          املعلومات     سوى     جيمع   ال         التقرير     هذا     كان     وملا   .    صاحلة      تزال   ال      كانت    إن        املتاحة          والوثائق
       عـدم     إىل  ُ     ُيعزى    قد        املسائل     هذه     على         التركيز    إىل    أو      حمددة       مسائل    عن         معلومات    إىل         االفتقار     فإن         املتحدة،      لألمم
   .      اإلنسان      حلقوق         الدولية        اآلليات    مع         التعاون    أو         للتفاعل        املنخفض        املستوى    إىل    أو / و    ما        معاهدة     على   ق      التصدي

                                                      

                                                      الترمجة التحريرية، بالتحقق من صـحة املعلومـات                                                                 مل يقم حمررو األمم املتحدة، قبل تقدمي هذه الوثيقة إىل            *
   .                    واملراجع الواردة فيها

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/WG.6/2/PER/2 
9 April 2008 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/WG.6/2/PER/2 
Page 2 

 

  واإلطار األساسية املعلومات -     ًأوال 
  )١(الدولية االلتزامات نطاق -  ألف

  )٢(اإلنسان حلقوق األساسية العاملية املعاهدات
 أو االنضمام أو التصديق تاريخ

  اخلالفة
 /اإلعالنات
  التحفظات

  تباالختصاصا االعتراف
  املعاهدات هليئات احملددة

     نعم    ):  ١٤       املادة (        األفراد       شكاوى  يوجد ال        ١٩٧١ /     سبتمرب /     أيلول    ٢٩        العنصري         التمييز       أشكال     مجيع     على        للقضاء         الدولية          االتفاقية
  -  يوجد ال      ١٩٧٨       أبريل /     نيسان    ٢٨            والثقافية            واالجتماعية           االقتصادية        باحلقوق      اخلاص       الدويل       العهد
    نعم    ):  ٤١       املادة (       الدول    بني          املتبادلة         الشكاوى  يوجد ال      ١٩٧٨       أبريل /     نيسان    ٢٨           والسياسية        املدنية        باحلقوق      اخلاص       الدويل       العهد

        املدنية        باحلقوق      اخلاص       الدويل       للعهد      األول          االختياري           الربوتوكول
           والسياسية

  -  يوجد ال      ١٩٨٠        أكتوبر /    األول       تشرين   ٣

  -  يوجد ال      ١٩٨٢       سبتمرب /     أيلول    ١٤       املرأة    ضد         التمييز       أشكال     مجيع     على        القضاء         اتفاقية
         التمييز       أشكال     مجيع     على        القضاء         التفاقية          االختياري           الربوتوكول

       املرأة    ضد
     نعم    ): ٩ و   ٨         املادتان (         التحقيق         إجراءات  يوجد ال      ٢٠٠١       أبريل /     نيسان   ٩

           العقوبـة     أو           املعاملـة       ضروب    من      وغريه         التعذيب        مناهضة         اتفاقية
        املهينة    أو            الالإنسانية    أو       قاسية  ال

     نعم    ):  ٢١       املادة (       الدول    بني          املتبادلة         الشكاوى  يوجد ال      ١٩٨٨       يوليه /   متوز   ٧
     نعم    ):  ٢٢       املادة (        األفراد       شكاوى
     نعم    ):  ٢٠       املادة (         التحقيق         إجراءات

      مـن         وغـريه          التعذيب        مناهضة         التفاقية          االختياري           الربوتوكول
        املهينة    أو            الالإنسانية   و أ         القاسية         العقوبة    أو         املعاملة      ضروب

  -  يوجد ال      ٢٠٠٦       سبتمرب /     أيلول    ١٤

  -  يوجد ال      ١٩٩٠       سبتمرب /     أيلول    ١٤       الطفل      حقوق         اتفاقية
           باشـتراك           املتعلـق        الطفل      حقوق         التفاقية          االختياري           الربوتوكول

        املسلحة         الرتاعات   يف        األطفال
  -  )٢(٣ املادة      ٢٠٠٢      مايو /    أيار   ٨

        األطفال      ببيع        املتعلق       الطفل     قوق ح         التفاقية          االختياري           الربوتوكول
         اإلباحية       املواد   يف        األطفال         واستغالل        األطفال       وبغاء

  -  يوجد ال      ٢٠٠٢      مايو /    أيار   ٨

          وأفـراد             املهـاجرين         العمال     مجيع      حقوق       حلماية         الدولية          االتفاقية
       أسرهم

   ال    ):  ٧٦     املادة (       الدول    بني          املتبادلة         الشكاوى  يوجد ال      ٢٠٠٥       سبتمرب /     أيلول    ١٤
   ال    ):  ٧٧       املادة (     راد   األف       شكاوى

          واتفاقية   ،      اإلعدام       عقوبة       إلغاء    إىل        واهلادف           والسياسية         باملدنية        باحلقوق      اخلاص       الدويل       للعهد       الثاين          االختياري           الربوتوكول (   :    فيها      ً طرفاً     بريو      ليست     اليت         األساسية          املعاهدات
             واالتفاقيـة    ، )    ٢٠٠٧       عـام       فقط،       توقيع (        اإلعاقة     ذوي        األشخاص      حقوق        تفاقية ال          االختياري            والربوتوكول   ، )    ٢٠٠٧     عام      فقط،       توقيع (        اإلعاقة     ذوي        األشخاص      حقوق
   . )      القسري         االختفاء    من        األشخاص     مجيع       حلماية         الدولية

                             التصديق أو االنضمام أو اخلالفة   ) ٣ (                              صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
     نعم                                                اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

     نعم                         للمحكمة اجلنائية الدولية                 نظام روما األساسي 
     نعم   ) ٤ (               بروتوكول بالريمو

       ختفـيض            واتفاقية                                                 االتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية                         نعم ، باستثناء       ) ٥ (                    الالجئون وعدميو اجلنسية
                    حاالت انعدام اجلنسية

                       تثناء الربوتوكول الثالث         نعم ، باس   ) ٦ (                      وبروتوكوالهتا اإلضافية     ١٩٤٩      أغسطس  /    آب  ١٢                     اتفاقيات جنيف املؤرخة 

     نعم   ) ٧ (                                     االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
                   ملكافحة التمييز يف     )                                               منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      (                   اتفاقية اليونسكو   

             جمال التعليم
     نعم



A/HRC/WG.6/2/PER/2 
Page 3 

    عن       اإلبالغ      إزاء      وارئ   الط      حلاالت        املتكرر       اإلعالن      إزاء       قلقها    عن         التعذيب        مناهضة     جلنة       أعربت   ،    ٢٠٠٤     عام   يف  - ١
      إعالن     جبعل        اللجنة       وأوصت   .          االستثنائية         التدابري     تلك       تطبيق     عند        املسلحة        القوات        وأفراد        الشرطة      رجال         يرتكبها          انتهاكات
     . ) ٨ (      اإلنسان     قوق حب         املتعلقة            بااللتزامات       ً صارماً       ً تقيداً        التقيد ب و         القصوى،         الضرورة      حاالت     على        ً مقصوراً         الطوارئ      حاالت

  والتشريعي الدستوري اإلطار – باء

         منظمـة          ورحبـت    . ) ٩ (        االتفاقية    مع       احمللية         القوانني     بعض       تضارب       الطفل      حقوق     جلنة      الحظت   ،    ٢٠٠٦     عام   يف  - ٢
       عـام     ويف   . )  ١٠ (       الطفـل        قانون        لتنقيح         املساعدة        وبتقدمي       الطفل     قوق   ح       حبماية        متعلقة         ومراسيم       قوانني         باعتماد           اليونيسيف
   "        املؤذيـة              بالعـصابات  "          املتعلـق         احلكـم     أن     بيد   .    ً عاماً    ١٤    إىل    ١٢    من      ائية   اجلن          املسؤولية     حتمل    سن   ت     ارتفع   ،    ٢٠٠٧

) pandillaje pernicioso(   اليونيسيف        ومنظمة       الطفل      حقوق     جلنة        توصيات ل   ً اً   خالف   ،     ً سارياً      يزال   ال         ) ١١  ( .   

    حق      ارسة مم        وإعاقة        اإلنسان      حقوق        النتهاك        كوسيلة         املرتزقة          باستخدام      املعين        العامل        الفريق     أثىن   ،    ٢٠٠٧     عام    ويف  - ٣
  م       ومتويله       دامهمـ      واستخ     زقة  ــ    املرت      جتنيد        ملناهضة         الدولية          االتفاقية    إىل     بريو        انضمام      سرعة     على      املصري       تقرير   يف        الشعوب
     أدى    قد       الوطين        املستوى     على        مناسبة        ورقابة        وأنظمة         تشريعات       توافر     عدم    أن    إىل      أشار        العامل        الفريق    أن     بيد   . )  ١٢ (        وتدريبهم

       ثالثة     دول       رعايا    عن       وتبحث         الدولية       السوق   يف      تعمل     اليت       اخلاصة        األمنية      ركاتـ    الش   هـ   من    دت     استفا      انوينـ  ق     راغـ  ف    إىل
   . )  ١٣ (      املسلحة         الرتاعات       مناطق   يف   "    لألمن       كحراس "          تستخدمهم

 عدم يف احلق يدرج الذي ٢٠٠٢ عام الصادر الالجئني محاية قانون باعتماد التعذيب مناهضة جلنة ورحبت  -٤
 باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب وأفاد .)١٤(االتفاقية من ٣ املادة مبوجب بااللتزامات الوفاء ويعزز القسرية اإلعادة
 مع ويتسق بالبشر باالجتار يتعلق ٢٠٠٦ عام أواخر يف قانون بإقرار ٢٠٠٧ عام الصادر السنوي تقريره يف واجلرمية
 قانون اعتماد على بريو       ًداخليا  باملشردين املعين العام لألمني اخلاص املمثل هنأ ،٢٠٠٤ عام ويف .)١٥(الدولية الصكوك

  .)١٦(التعسفي التشريد مينع

  إنساين قوقواحل املؤسسي اهليكل – جيم

 مرة وناله ١٩٩٩ عام يف "ألف" الفئة من        ًاعتمادا  بريو يف (Defensoria del Pueblo) املظامل أمني ديوان نال  -٥
 يف هبا املضطلع األنشطة لربنامج ارتياحها عن العنصري التمييز على ضاءالق جلنة وأعربت .)١٧(٢٠٠٧ عام يف أخرى
 من كثري يف السلطات وفاء عدم إزاء قلقها عن أعربت التعذيب مناهضة جلنة أن بيد .)١٨(األصلية الشعوب لصاحل الديوان
 ،االرتياح مع ،التعذيب مناهضة ةجلن والحظت .)١٩(توصياته وتنفيذ املظامل، أمني ديوان مع بالتعاون بالتزامها األحيان
 ،)٢٠(له تابعة أخرى متخصصة وهيئات عامة نيابات ويضم لتعذيبا بقضايا خمتص اجلنائية للعدالة فرعي نظام تأسيس
 العام النائب مكتب داخل ستحدث ُت  تسجيل بوحدة للديوان التابعة التسجيل وحدة عن االستعاضة ينبغي أنه اللجنة ورأت
 معاينة يف دوره خاص وبوجه ،التعذيب لشكاوى متابعته على الديوان اللجنة وهنأت .)٢١(مجيعها اوىالشك تلك أجل من

  .)٢٢(االحتجاز أماكن

      بسبب          واملراهقني         باألطفال        املعنية     امة   الع         املديرية      مهام       تقليص    إىل       القلق    مع       الطفل      حقوق     جلنة        وأشارت  -  ٦
        األنشطة        بتنسيق      تقوم     حبيث        مناسبة       بوالية         املديرية     تلك   ف   َّ تكلَّ     بأن     وصت  وأ           االجتماعية          والتنمية       املرأة       وزارة       هيكلة       إعادة
       جلنـة          توصـية  ل         ً استجابةً   ،    ٢٠٠٦     عام   يف       أنشأت     بريو    أن    إىل           اليونيسيف       منظمة        وأشارت   . )  ٢٣ (        االتفاقية       تنفيذ    إىل         الرامية
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 Defensoria Adjunta para la Ninez y   ( )  ٢٥ (      األطفال      شؤون   يف       متخصص      مظامل     ألمني   ً اً    جديد   ً اً     ديوان   ، )  ٢٤ (     الطفل      حقوق

la adolescencia( .   يكفـي     ما        باملرأة        للنهوض         الوطنية        األجهزة     منح       املرأة    ضد         التمييز     على         بالقضاء        املعنية        اللجنة       وطلبت        
   . )  ٢٦ (      املوارد     ومن        القرار   ُْ  ُصْنع        صالحيات    من

  السياساتية التدابري - دال

                                                  عمل جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة وتقريرها فيمـا            ب  )  ٢٨ (                        وجلنة مناهضة التعذيب    )  ٢٧ (                      رحبت جلنة حقوق الطفل     - ٧
                             وأشادت جلنة مناهضة التعذيب      .     ٢٠٠٠-    ١٩٨٠                                                                       يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة خالل الرتاع املسلح يف الفترة           

   ان                                                                    ورحب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة باخلطة الوطنية حلقوق اإلنس            .  )  ٢٩ (                                    بوجه خاص باخلطة الشاملة للتعويضات    
    وقد   .  )  ٣٠ (    ٢٠٠٦                                                                                        وأبدى سروره لعلمه باعتماد استراتيجية وطنية للصحة العقلية وثقافة السالم يف عام               )     ٢٠١٠-    ٢٠٠٦ (

              ً                               وقدمت، اتباعاً لتوصيات املقـرر اخلـاص،         )  ٣١ (                                                                         أبلغت بريو عن تنفيذها للمبادئ التوجيهية الواردة يف تلك االستراتيجية         
                        والحظت مع االرتياح اللجنة   .  )  ٣٢ (                                   قضي بإنشاء مركز خاص للصحة العقلية                                              معلومات تفصيلية عن املشروع اجلديد الذي ي      

                 ورحبت جلنة حقـوق    .  )  ٣٣ (                                                                                              املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اعتماد قوانني وسياسات وبرامج من أجل تنفيذ االتفاقية         
  ؛  )    ٢٠٠٥ (           ستئـصاله                             ؛ وملنع عمل األطفـال وا      )    ٢٠١٠-    ٢٠٠٢ (                                                   الطفل باعتماد خطط عمل وطنية لألطفال واملراهقني        

  ؛  )    ٢٠٠١ (                                                                 ؛ وبوضع برامج من أجل القضاء على العنف اجلنـسي والعنـف العـائلي     )    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٤ (                وملكافحة الفقر   
                  والحظت جلنة اخلرباء     .  )  ٣٤ ( )    ٢٠٠٥ (                                ً        الذي يرمي إىل دعم أشد األسر حرماناً          " Juntos   " "   ً         معاً متضامنني  "                وبإطالق برنامج   

    ).  ٣٥ ( )    ٢٠٠٥-    ٢٠٠١ (                                            الستراتيجية للخطة الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص                                     التابعة ملنظمة العمل الدولية األهداف ا

ّ      ً                              وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن تقديرها لبريو لتقريرها الذي أُعـّد وفقـاً للمبـادئ                     - ٨  ُ                                                                                 
                   وأبدت جلنة حقـوق      .             مراعاة تامة                                                                                                التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير اليت وضعتها اللجنة ويراعي التعليقات اخلتامية السابقة            
                        ويف إطار اإلجـراء اخلـاص     .  )  ٣٧ (                                                                        الطفل أسفها ألن بعض الشواغل والتوصيات السابقة مل تعاجل بشكل كاف أو بالكامل 

                                                                                                                           بلجنة القضاء على التمييز العنصري واملتعلق باإلنذار املبكر والعمل العاجل، قدمت بريو، بناء على طلب اللجنة، بعـض                  
                                                         بيد أن بريو مل ترد بعد على الرسائل التذكريية الـيت             .  )  ٣٨ (                                         سائل املتصلة بوضع مجاعات الشعوب األصلية                     املعلومات عن امل  

   . )  ٣٩ (    ١٩٩٨                                                                         وجهتها إليها اللجنة فيما يتعلق بتقاريرها الدورية اليت تأخر تقدميها منذ عام 
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  الواقع أرض على اإلنسان حقوق ومحاية تعزيز -       ًثانيا 
  اإلنسان حقوق آليات مع التعاون – ألف

  املعاهدات هيئات مع التعاون –١

   )  ٣٦ (       املعاهدة      هيئة
     قدم       تقرير     آخر
       اإلبالغ      حالة         املتابعة    رد        ختامية        مالحظات     آخر     فيه      ونظر

                                       تأخر تقدمي التقريرين الرابع عشر إىل        -        ١٩٩٩      مارس /    آذار      ١٩٩٨         العنصري         التمييز     على        القضاء     جلنة
      ١٩٩٨                              الثامن عشر منـذ األعـوام       

      ٢٠٠٤     و     ٠٠٢ ٢     و      ٢٠٠٠ و
                              على التوايل ويتعني تقدميها         ٢٠٠٦ و

     يف      ٢٠٠٨         يونيـه    /              حبلول حزيـران  
                    وإن مل تقدم تلـك       .             وثيقة موحدة 

ــراء    ــسيتخذ اإلج ــارير ف                                التق
                                   االستعراضي بدون تقريـر الدولـة      

      ٢٠٠٨      أغسطس  /          الطرف يف آب
ــة ــوق       جلن ــصادية         احلق              االقت

           والثقافية            واالجتماعية
        الرابع    إىل    اين   الث          التقارير      تقدمي      تأخر  -      ١٩٩٧      ١٩٩٥

ــذ ــوام       من       ٢٠٠٠ و      ١٩٩٥          األع
          التوايل     على      ٢٠٠٥ و

          أكتــوبر /    األول         تــشرين      ١٩٩٨        اإلنسان      حبقوق        املعنية        اللجنة
٢٠٠٠      

     عام     منذ       اخلامس         التقرير      تقدمي      تأخر  -
٢٠٠٣      

         التمييز     على         بالقضاء        املعنية        اللجنة
       املرأة    ضد

          الـسابع     ين       التقرير      تقدمي      موعد    حيل  -     ٢٠٠٧       يناير /     الثاين       كانون      ٢٠٠٤
      ٢٠١١     عام   يف         والثامن

        تقـدمي         موعـد     حل      ٢٠٠٦      مايو /    أيار      ٢٠٠٤         التعذيب        مناهضة     جلنة
      مايو /    أيار     منذ         التقرير
      ٢٠٠٧     عام

   يف       اخلامس         التقرير      تقدمي      موعد    حيل
      ٢٠٠٩     عام

     عام   يف        الرابع         التقرير      تقدمي      موعد    حيل  -     ٢٠٠٦       يناير /     الثاين       كانون      ٢٠٠٤       الطفل      حقوق     جلنة
٢٠١١      

           التفاقيـة           االختياري     كول      الربوتو
           باشـتراك           املتعلـق        الطفل      حقوق
          املسلحة         الرتاعات   يف        األطفال

       عـام      منذ      األويل         التقرير      تقدمي      تأخر  -    
٢٠٠٤      

           التفاقيـة           االختياري           الربوتوكول
        األطفال      ببيع        املتعلق       الطفل      حقوق
        األطفال         واستغالل        األطفال       وبغاء
         اإلباحية       املواد   يف

       عـام      منذ      األويل   ر      التقري      تقدمي      تأخر  -    
٢٠٠٤      

       كانون     منذ      األويل         التقرير      تقدمي      تأخر  -              املهاجرين         بالعمال        املعنية        اللجنة
      ٢٠٠٧     عام       يناير /     الثاين
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  اخلاصة اإلجراءات مع التعاون - ٢

     نعم       دائمة      دعوة  ُ    ُوجهت
             ؛ والفريـق    )  ٤٠ ( )    ١٩٩٨       سبتمرب   /        أيلول   ١٥- ٩  (         واحملامني                                      املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة               البعثات      بآخر         املتعلقة          التقارير    أو          الزيارات     آخر

        املقـرر     ؛ )  ٤١ ( )    ١٩٩٨      فرباير  /      شباط ٦  -      يناير  /             كانون الثاين ٦ (                                العامل املعين باالحتجاز التعسفي    
                                ؛ واملقرر اخلاص املعين حبق كـل        )  ٤٢ ( )    ٢٠٠٣      مارس   /       آذار   ١٥- ٤ (                           اخلاص املعين بالسكن الالئق     

        يونيـه   /           حزيـران    ١٥- ٧ (                           لصحة البدنية والعقليـة                                               إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من ا       
        سـبتمرب   /          أيلـول    ٣٠-  ٢٠ (                                                    ؛ و املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهـاجرين           )  ٤٣ ( )    ٢٠٠٤
                                                                                    ؛ والفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقـة             )  ٤٤ ( )    ٢٠٠٤

  )  ٤٥ ( )    ٢٠٠٧      فرباير  /    شباط ٢  -    اير   ين /             كانون الثاين  ٢٩ (                             ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري 

                                                                   ً املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً       املبدأ     حيث    من       عليها        املوافق          الزيارات

                            محاية احلق يف حرية الـرأي                                                                        املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء؛ واملقرر اخلاص املعين بتعزيز و               بعد       عليها       يوافق    ومل         إجراؤها   ُ  طُلب     اليت          الزيارات
   )     ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ٢٩ ٌ           قٌدم الطلب يف  (        والتعبري 

                                                                                           أعرب الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة عن تقديره لبريو إلجرائها حوارات قائمـة علـى                  البعثات       أثناء         التعاون /      التيسري
                     رر اخلاص املعين حبقوق                                                         وشكر كل من املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة واملق           .                التعاون وبناءة 

  .                                                  اإلنسان للمهاجرين بريو ملا قدمته من تعاون ودعم ممتازين

     ٢٠٠٧      ديسمرب  /                                                    املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق، قدم الطلب يف كانون األول          الزيارات        متابعة

    ُ   ، أُرسل    ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١   و    ٢٠٠٤      يناير  /           كانون الثاين ١               يف الفترة ما بني          العاجلة           والنداءات        االدعاء       رسائل     على        الردود

         مبـسائل            املتعلقـة               االسـتبيانات        علـى         الردود
   )  ٤٦ (        مواضيعية

       منـها   (                                                    وإضافة إىل البالغات املرسلة فيما خيص فئات معينة           .      ً              بالغاً إىل احلكومة     ٥٠           ما جمموعه   
              وخالل الفتـرة    .        امرأة  ٢٦             أفراد منهم    ١٠٦                  ، مشلت هذه البالغات  )                        على سبيل املثال املهاجرون 

   ).         يف املائة  ٣٠ (     ً  بالغاً   ١٥                   نفسها، ردت بريو على 

  اإلنسان قوقحل السامية املفوضية مع التعاون -٣

 تقدمي هي مهمته كانت دويل استشاري تكاليف اإلنسان حلقوق السامية املفوضية لت  َّمو  ،٢٠٠٥ عام خالل  -٩
 اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مع االشتراكب مت   َّونظ  ؛)٤٨(اإلنسان حلقوق وطنيةال عملال خطة إعداد أجل من املساعدة
 مشروع تنفيذ وواصلت ؛)٤٩(الالتينية أمريكا يف أفريقي أصل من املنحدرين بشأن ،بريو استضافته ،إقليمي دون        ًاجتماعا 

 كةشرا يف وذلك ،وبريو وإكوادور بوليفيا يف أفريقي أصل من واملنحدرين األصلية الشعوب حبقوق معين إقليمي دون رائد
 جلنة إىل املساعدة اإلنسان حلقوق السامية املفوضية قدمت ،٢٠٠٣-٢٠٠٢ الفترة ويف .)٥٠(الوطنية الفاعلة العناصر مع

َ  م ن ه ج ةو بالتحقيق يتعلق فيما خاص وبوجه واملصاحلة احلقائق تقصي  َ   .)٥١(املعلومات  َْ 

  اإلنسان قوقاملتعلقة حب الدولية االلتزامات تنفيذ – باء

 التمييز وعدم املساواة - ١

 توافر عدم املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة القلق مع الحظت ،٢٠٠٧ يناير/الثاين كانون يف  -١٠
 النساء ضد للتمييز املتعددة واألشكال العنصرية إزاء قلقها عن وأعربت ،)٥٢(والرجل املرأة بني باملساواة متعلقة تشريعات
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 التمييز وجود الستمرار قلقها عن الطفل حقوق جلنة أعربت ،٢٠٠٦ عام ويف .)٥٣(أفريقي أصل من املنحدرات البريويات
 املناطق يف يعيشون الذين واألطفال األصلية الشعوب وأطفال املعوقني األطفال قبيل من ،الضعيفة الفئات بعض إزاء الفعلي
 وبشن املعوقني إلدماج الوطين اجمللس بإنشاء ورحبت .)٥٤(الشوارع يف يعيشون أو يعملون الذين واألطفال والنائية الريفية
  .)٥٥(حمدودة املعوقني األطفال لرعاية املتاحة األساسية البنية أن من كر ُذ  ملا قلقها عن أعربت لكنها ،توعيةلل محالت

 بوجهو ،االتفاقية مع اجلنائية التشريعات مبواءمة العنصري التمييز على القضاء جلنة أوصت ،١٩٩٩ عام ويف  -١١
 والتمييز واالقتصادي االجتماعي التخلف بني الوثيقة العالقة القلق مع اللجنة والحظت .)٥٦(٤ باملادة يتعلق فيما خاص
 بأن وأوصت الريفية احمللية واجملتمعات األصلية الشعوب مجاعات ضد أساسية بصورة مارس ُي  الذي العنصري أو العرقي
 املادة يف عليها املنصوص احلقوق مجيع من االستفادة يف       ًحرمانا  السكانية الفئات أشد أفراد حق لضمان تدابري بريو تتخذ
 األحيان من كثري يف ميلكون ال األصلية الشعوب أفراد بأن تفيد معلومات إىل     ًأيضا  اللجنة وأشارت .)٥٧(االتفاقية من ٥

  .)٥٨(لسياسيةوا املدنية حقوقهم ممارسة إمكانية من حيرمونو أميون وبأهنم هوية مستندات

  الشخصي وأمنه واحلرية احلياة يف الفرد حق -٢

 التعذيب بشأن املظامل أمني ديوان إىل املقدمة الشكاوى عدد أن التعذيب مناهضة جلنة الحظت ،٢٠٠٦ عام يف  -١٢
 قهاقل عن اللجنة أعربت ذلك، ومع .٢٠٠٤ وعام ١٩٩٩ عام بني ما الفترة يف اخنفض قد الشرطة أفراد ميارسه الذي

 اجلدد اجملندينب يتعلق وفيما نوالسج وجهاز املسلحة والقوات الوطنية الشرطة يف مسؤولني ضد شكاوى ورود الستمرار
  .)٥٩(العسكرية اخلدمة يف

 واألفراد الشرطة أفراد استخدام إزاء قلقهما عن )٦٠(بواليات املكلفني من إثنان أعرب ،٢٠٠٣ عام ويف  -١٣
  يف حدثت حالة وهي ،احلاالت إحدى ويف .املظاهرات على للسيطرة مفرط حنو على القوة العسكريني

ّ  رد ت قدو .)٦١(جبراح آخرون كثريون وأصيب طالب تل ُق  ،٢٠٠٣ عام  .)٦٢(جارية التحقيقات بأن ذلك على السلطات  
 ضد فرطم حنو على للقوة الشرطة استخدام إزاء قلقهم عن )٦٣(بواليات املكلفني من أربعة أعرب ،٢٠٠٤ عام ويف

 عدد وكذلك ،   ُ َّ الق ص ر من ١٥٠  ُ   أ صيب الطفل، حقوق تعزيز إىل تدعو سلمية مظاهرة خالل املثال، سبيل علىف .   ُ َّ الق ص ر
     ًعنفا  أبدوا املشاركني أن ردها يف بريو أكدت قدو .)٦٤(ذلك بعد للسجن تعرضوا أو جبراح ،اصطحبوهم الذين الكبار من

     ًنظرا  وأنه املشاركني، واعتقال الشرطة تدخل أجاز مما حمظورة أماكن يف وتظاهروا ةللسلط مقاومة وأبدوا بالنظام وا    ّوأخل 
  .)٦٥(مايسوغه له كان فعلوه ما فإن جبروح الشرطة أفراد إصابة إىل

 الفريقو األصلية للشعوب األساسية واحلريات اإلنسان حقوق حبالة املعين اخلاص املقرر أعرب ،٢٠٠٦ عام ويف  -١٤
 اتباع عدم وإزاء األصلية الشعوب من أشخاص مثانية على القبض إزاء قلقهما عن التعسفي باالحتجاز املعين العامل

 وكيل وأن شفوي مترجم للمحتجزين خيصص مل بأنه أفيد قدو .عليهم القبض إلقاء عند الواجبة القانونية اإلجراءات
 اوهنمـــتع يثبت دليل أي جتد مل الشرطة بأن بعد مافي الداخلية وزير واعترف .اإلرهابيني مع بالتعاون اهتمهم النيابة
  .)٦٦(أحد مع

 التحقيقات يف أساسي شاهد سالمة خبصوص قلقهم عن )٦٧(بواليات املكلفني من أربعة أعرب ،٢٠٠٤ عام ويف  -١٥
 لثالثة عرضوت للتعذيب ض   َّتعر  الضحية الشخص بأن معلومات أفادت وقد .)٦٨(واملصاحلة احلقائق تقصي جلنة جتريها اليت
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 املكلفون وطلب .)٦٩(األمر يف جار التحقيق أنو أمنية تدابري اعتمدت قد بأنه احلكومة وردت .حياته على اعتداءات
 عن )٧١(بواليات املكلفني من إثنان أعرب ،٢٠٠٤ عام ويف .)٧٠(املتوافرة احلماية تدابري عن إضافية معلومات بواليات
 يف التحقيق ضمان سبيل يف هبا قامت اليت األنشطة عن ناجتة أهنا ُ    ي دعىو شاهدة تلقتها اليت بالقتل التهديدات إزاء قلقهما
 لقوا قد املزعومني الضحايا بأن بريو وردت .)٧٢(قيل كما عليها، شاهدة كانت اليت وإعدامهم أسرهتا أفراد خطف عملية
 .)٧٣(للوقائع بريو عرض خبصوص رمسية شكوى متقد مل الشاهدة، أي ا،وأهن الشاهدة ذكرهتا اليت تلك غري بوسائل حتفهم
 واملصاحلة احلقائق تقصي جلنة رئيس تلقاها اليت بالقتل والتهديدات الشتائم إزاء قلقهما عن     ًأيضا  ني     ْاملكلف  نفس وأعرب

 مسؤولني تورط عن اللجنة تقرير يف وردت اليت االدعاءات هو سببها بأن علوماتامل تفيد واليت )٢٠٠٣-٢٠٠١(      ًسابقا 
 رئيس أن إىل وأشارت جارية التحقيقات أنب بريو ردت قدو .)٧٤(اإلنسان حلقوق انتهاكات يف املستوى رفيعي عسكريني

  .)٧٥(األمنية للتدابري ضرورة ير مل اللجنة

 عن مدافعني على      ً اعتداء  ٨٣ عن بالغاإل إىل املرتزقة باستخدام املعين العامل الفريق أشار ،٢٠٠٧ عام يفو  -١٦
 البيئية احلقوق عن مدافعني منها اعتداء ٣٥ استهدف اخلرباء، من وشهود وضحايا وشهود اإلنسان وحقوق البيئية قاحلقو
 عن املدافعني حبالة املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة وجهت ،٢٠٠٦ عام ويف .)٧٦(ويورمياغواس وكاخاماركا أوريا ال يف

 اإلنسان حقوق دعاة ميثلون الذين احملامون هلا يتعرض اليت واملضايقات اتالتهديد إىل احلكومة اهتمام اإلنسان حقوق
 حقوق عن املدافعون كذلك هلا ويتعرض الداخلي الرتاع خالل كبت  ُ ارت  اليت اإلنسان حلقوق اخلطرية االنتهاكات وشهود
 .األصلية والشعوب زارعنيامل منظمات يدعمون والذين البيئة قضايا جمال يف يعملون الذين أولئك خاص وبوجه اإلنسان
 بريو أن مع )٧٧(٢٠٠٦ عام منذ ُ    و جهت اليت الرسائل على رد أي تستلم مل ألهنا أسفها العام لألمني اخلاصة مثلةامل وأبدت
  .)٧٨(٢٠٠٧ عام يف وجهت اليت الرسائل على الردود بعض قدمت

 توضيح جرى حاالت، ٣ ٠٠٦ جمموعه ما وعيالط غري أو القسري االختفاء حباالت املعين العامل الفريق وأحال  -١٧
 سلطات قدمتها معلومات إىل باالستناد حالة ٢٥٣ وتوضيح ،املصدر قدمها اليت املعلومات أساس على منها حالة ٣٨٥
 له ليس العفو قانون بأن للفريق بريو اعترفت ،٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين ويف .)٧٩(حالة ٢ ٣٦٨ يف بعد يبت ومل ،بريو

 إىل     ًأيضا  وأشري .الرتاع أثناء رتكب ُت  اليت االنتهاكات عن املسؤولني ومعاقبة التحقيق عمليات أمام عقبة وأنه نوينقا مفعول
 والقانون القطاعات، بني املشتركة املستوى الرفيعة واللجنة للتعويضات الوطين واجمللس ،واملصاحلة احلقائق تقصي جلنة

 الفريق قدمه الذي العام االدعاء على ،)٨١(٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون يف بريو وردت .)٨٠(القسرية باالختفاءات املتعلق
 األفعال الستجالء النيابة ووكالء القضاة إىل واملعلومات املساعدة بتقدمي يقضي     ًأمرا  نفذت املسلحة القوات أن إىل مشرية
 احملكمة اعتراف التعذيب مناهضة نةجل االرتياح مع والحظت .)٨٢(هبا قاموا قد اجليش أفراد يكون أن حيتمل اليت

  .)٨٣(القسري االختفاء حاالت يف يأساس حق هو احلقيقة معرفة يف احلق بأن الدستورية

 موظفني فراتو وعدم ،السجون والكتظاظ السجون نزالء عدد لتزايد قلقها عن التعذيب مناهضة جلنة وأعربت  -١٨
 إغالق مالحظتها مع ،اللجنة أبدت ،٢٠٠٦ عام ويف .)٨٤(احملكمة نهتعي قانوين مستشار توافر وعدم السجون، يف طبيني
 أجرته الذي التحقيق أعقاب يف قدمتها اليت التوصية من الرغم على غلق ُي  مل يانامايو سجن ألن أسفها شاالبالكا، سجن
 عنه    ّ  املب لغ الكبري رتفاعاال للمهاجرين اإلنسان حبقوق املعين اخلاص املقرر الحظ ،٢٠٠٤ عام ويف .)٨٥(٢٠ املادة مبوجب

  .)٨٧(األجانب السجناء إىل الصحية اخلدمات تقدمي يف اخلطرية القصور وأوجه )٨٦(السجن يف األجانب عدد يف
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 ضد العنف من احلد إىل الرامية املبادرات خمتلف املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة الحظت وبينما  -١٩
 العنف هذا انتشار مدى إزاء بالغ بقلق تشعر ظلت فقد املرأة، ضد العنف على للقضاء لوطنيةا اخلطة ذلك يف مبا املرأة،

 .)٨٨(جرمية احملارم سفاح اعتبار عدمو املتساهلة املواقف والستمرار القوانني، إلنفاذ تدابري وجود ولعدم وتفشيه وكثافته
 من الرغم على اجلنسي، اإليذاء ذلك يف مبا األطفال، اءوإيذ العائلي العنف النتشار قلقها عن الطفل حقوق جلنة وأعربت
 اللجنة ورحبت .)٨٩(اجلنائي القانون يف بذلك متعلقة أحكام بإدراج وأوصت الصدد، هذا يف      ًمؤخرا  اختذت اليت التدابري

 على مارس ُت و البيت يف يةقانون البدنية العقوبة ألن قلقها عن أعربت لكنها البدنية، العقوبة حلظر القائمة القانونية باألحكام
  .)٩٠(واملدرسة األسرة من كل يف املقبولة التأديب وسائل من وسيلة بوصفها اجملتمع يف واسع نطاق

 األطفال، عمل جمال يف املتخذة التدابري من غريهابو التشريعية بالتدابري الطفل حقوق جلنة رحبت ٢٠٠٦ عام ويف  -٢٠
 سيما ال العمل، سوق يف واملراهقني األطفال آالف مئات بوجود تفيد اليت لوماتاملع إزاء بالغ بقلق تشعر ظلت ولكنها

 أن القلق مع اللجنة والحظت .واإليذاء االستغالل ضحايا ووقوعهم ،التعليم من واستبعادهم الرمسي، غري القطاع يف
 يف لالستخدام يتعرضون األطفال وأن تنتهك ما      ًغالبا  االقتصادي االستغالل من األطفال حتمي اليت التشريعية األحكام

 ،"Educadores de calle" "الشوارع ومرب" لربنامج تقديرها عن اللجنة إعراب ومع .)٩١(املهينة أو/و اخلطرة ألعمالا
 أطفال عدد ضخامة إزاء ،١٩٩٧ عام يف والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق نةجل مثل القلق، عن أعربت فإهنا

 استفادة إتاحة اللجنة وطلبت .)٩٢(ليما يف سيما وال ،"Pandillas"الشوارع وعصابات املراهقني عنف روانتشا الشوارع
 السكن وتوفري ،الغذاء من يكفي مبا وتزويدهم ،االجتماعي االندماج إعادةو التأهيل إعادة خدمات من الشوارع أطفال

  .)٩٣(هلم التعليم وفرص الضرورية الصحية والرعاية

 بالتدابري ٢٠٠٧ عام يف املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية واللجنة ٢٠٠٦ عام يف الطفل حقوق جلنة ورحبت  -٢١
 اليت املعلومات إزاء قلقة ظلت الطفل حقوق جلنة أن بيد .هبم واالجتار      ًجنسيا  والنساء األطفال استغالل ملكافحة املتخذة
 يف بالبشر االجتار بتعريف وأوصت اجلنسيني والعنف غاللاالست ضحايا األطفال من    ًجدا  كبري عدد بوجود تفيد

 إىل املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة دعتو .)٩٤(بالريمو بروتوكول يف الوارد للتعريف     ًطبقا  اجلنائية التشريعات
 وغريها الوطنية العمل خطة يذتنفب اللجنتني من كلأوصى و .بالبشر الجتارا كافحةمب املتعلق للتشريع الكامل اإلنفاذ ضمان
 إىل القلق مع الطفل حقوق جلنة أشارت ،٢٠٠٦ عام ويف .)٩٥(    ًكامال  تنفيذا بالبشر االجتار مكافحة إىل الرامية التدابري من

 ٢٠٠٢ عام بني ما الفترة يف احلدود عرب بالبشر االجتار اقـسي يف اءـاختف حاالت عن تقرير ٥ ٠٠٠ حوايل وجود
  .األطفالاجتار ب حاالت املائة يف ٣٥,٣  قدرهانسبةها من ،٢٠٠٥ وعام

  القانون وسيادة العدل إقامة -٣

 إلغاء يف احملرز بالتقدم مت   ّوسل  التعذيب شكاوى يف التحقيقات عدد بتزايد     ًعلما  التعذيب مناهضة جلنة أحاطت  -٢٢
 بالقلق تشعرظلت  أهنا بيد .تعذيب أعمالالرتكاهبم  والشرطة اجليش يف ضباط ضد جنائية إجراءات واختاذ العفو قوانني
 لاللتزامات     ًوفقا  مارس ُي  ال العسكرية اجلنائية احملاكم اختصاص ألن أسفها وأبدت اإلجراءات، تلك يف الشديد التأخر إزاء

  .)٩٦(اإلنسان قوقحب املتعلقة الدولية

 بالتحقيقات يتعلق فيما املسلحة القوات أفراد تعاون لعدم قلقه عن التعذيب مبسألة املعين اخلاص املقرر وأعرب  -٢٣
 هوية على للتعرف املعلومات تقدمي جمال يف خاص وبوجه ،عسكريون أفراد ارتكبها اإلنسان حلقوق انتهاكات تتناول اليت
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 ).٢٠٠٠-١٩٨٠( واملصاحلة احلقائق تقصي جلنة بتقرير املشمولة الفترة خالل حدثت اليت االنتهاكات عن املسؤولني
 على بالقضاء املعنية اللجنة أن ومع .)٩٧(االنتهاكات عن املسؤولني حلماية متبعة السياسة تلك أن اخلاص قررامل ورأى
 فقد واملصاحلة، احلقائق تقصي جلنة بأعمال أشادت قد التعذيب مناهضة وجلنة الطفل حقوق وجلنة املرأة ضد التمييز
 يتعلق وفيما .الضحايا من قليل لعدد سوى متنح مل التعويضات نوأل      ًجزئيا  سوى تنفذ مل توصياهتا ألن قلقها عن أعربت

     ًضعفا  األكثر وللفئاتاجلنسانية  لالعتبارات االهتمام إيالء التعذيب مناهضة وجلنة الطفل حقوق جلنة طلبت بالتعويضات،
 املرأة ضد التمييز على القضاءب املعنية اللجنة    ً أيضا   وأعربت .)٩٨(االنتهاكات من معاناة األكثر األصلية الشعوب سيما وال
 ضد عنفال تعريف نطاق توسيعب وأوصت املرأة ضد املرتكبة العنف أعمال من    ًعمال  فقط االغتصاب العتبار قلقها عن

 والعمل القسري، واالقتران البغاء، على واإلكراه القسري، واحلمل اجلنسي، االستعباد اخلصوص على شملي حبيث املرأة،
 احلاالت تلك يف التحقيق جيري وبأن العنف ضحايا النساء حاالت يف الالزمة املساعدةبتقدمي  أوصتو .القسري املرتيل
 بدفع االلتزام على التعذيب مناهضة جلنة وشددت .)٩٩(فردية تعويضات ومينحن املقاضاة إمكانيةهلؤالء النساء  وتتاح
 يف التأخر حاالت القلق مع والحظت تعذيب، أعمالاحمللي بارتكاب  املستوى على اإلدانات مجيع يف للضحايا تعويض
ُ       واليت ح ددت يف  اإلنسان، حلقوق األمريكية البلدان حمكمة اُ    ح ددهتاليت  تعويضاتال لدفع االمتثال  عن الصادرة القرارات     
  .)١٠٠(املعاملة وسوء التعذيب جرائم بشأن اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة

 إىل اللجوء يف كبرية عقبات من النساء تواجهه ملا القلق املرأة ضد التمييز على ءبالقضا املعنية اللجنة انتابو  -٢٤
 بعض الطفل حقوق جلنة والحظت .)١٠١(لغويةعقبات  كذلكاللوايت يواجهن  األصلية الشعوب نساء سيما وال ،القضاء
 برامج إىل االفتقار فيها مبا يئة،الس االحتجاز ظروف إزاء قلقة ظلت أهنا بيد ، األحداث، قضاء نظام حتسني يف التقدم

  .)١٠٢(لألطفال االجتماعي واالندماجإعادة التأهيل 

                                                                                                 وفيما يتعلق بقرارات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املتعلقة بفرادى البالغات، أظهـرت آخـر معلومـات         -   ٢٥
                ومع ذلك ظل     . )   ١٠٤ (   االت                                                      حالة، إىل جانب ورود معلومات متابعة يف معظم احل           ١٤                  البت ضد بريو يف        )   ١٠٣ (       املتابعة

   .            ً                                            احلوار مفتوحاً، إال يف حالة واحدة، ألن املعلومات مل تعترب مرضية

   حرية التنقل- ٤

  "                  رجـال املراقبـة    "                                                                                   أشار الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة إىل وجـود مـشاكل تتعلـق بعمـل                -   ٢٦
"guachimanes"          لون كحراس حلماية منطقة سكنية                                                                ، وهو شكل من أشكال األمن اخلاص الذي يوفره أفراد يعم                                

                                                                                               ً         عن طريق تطويق املنازل أو منع املرور حبرية للقيام بعمليات تفتيش، وهو ما يعتربه الفريق العامل انتهاكاً للحق يف 
     . )   ١٠٥ (           حرية التنقل

  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية حرية التعبري واحلق يف - ٥

                                                                  حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الشكاوى من املضايقات                                    ، أعربت اللجنة املعنية         ٢٠٠٠        يف عام     -   ٢٧
     . )   ١٠٦ (                                                                اليت يتعرض هلا الصحفيون، والتهديدات بالقتل اليت يتلقوهنا، بشكل منتظم

                                                     مع االرتياح نتائج اجلهود الرامية إىل زيادة عـدد                          ضد املرأة الحظت                                      املعنية بالقضاء على التمييز          اللجنة         ومع أن     -  ٢٨
     . )   ١٠٨ (                                 ً      ً                      ، فقد ظلت قلقة ألن املرأة ممثلة متثيالً ناقصاً يف اهليئات العامة األخرى )   ١٠٧ (                    ملناصب السياسية يف بريو          النساء يف ا
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   احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية- ٦

            ن من العمال ـ                    مع القلـق أن كثريي                                        جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       ، الحظت     ١٩٩٧      يف عام   -   ٢٩
                                             وأشار الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة إىل   .  )   ١٠٩ (                                          بون احلد األدىن من األجر املنصوص عليه يف القانون   يكس  ال 

     ٠٠٠             حارس خاص، و  ٥٠     ٠٠٠                                      فرد يقدمون خدمات أمنية بصفة شخصية؛ و   ١٠٠     ٠٠٠                      معلومات تفيد بوجود    
     . )   ١١٠ (   عمل               ُ                  ُ                    غري نظامي، وهم ُيستغلون بشكل سيء وُتنتهك حقوقهم يف ال          رجل مراقبة    ٥٠

   الئقي احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيش- ٧

                ألن ظروف السكن                                                   عن قلقها الرتفاع مستوى الفقر يف البلد، و            ٢٠٠٦                                 أعربت جلنة حقوق الطفل يف عام         -   ٣٠
         وأعربـت    .  )  ١١ ١ (                                                            ، وحملدودية إمكانية احلصول على املياه يف املناطق الريفيـة                                          ً      واملعيشة يف املناطق الريفية سيئة جداً     

                                                                                                                      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء حالة املرأة وذلك الحتمال عيشها يف فقـر مـزمن                    
       ً      ً                                                                    احتماالً شديداً، وحثت احلكومة، يف مجلة أمور، على مراعاة املنظور اجلنساين يف                        االجتماعي       ستبعاد  لال         وتعرضها  

                                                          حلالة النساء الريفيات ونساء الشعوب األصلية ونـساء                      ً   عن قلقها أيضاً             اللجنة      أعربت و  .  )   ١١٢ (                   مجيع برامج التنمية  
                                                                                                                  األقليات، اليت تتسم بعدم االستقرار يف ظروف احلياة وبعدم إمكانية اللجوء إىل القضاء واالستفادة من الرعايـة                 

     يت ال    وا              النساء الل             ارتفاع عدد                والحظت اللجنة     .  )   ١١٣ (                                                        الصحية والتعليم والتسهيالت االئتمانية واخلدمات اجملتمعية     
                                     املطالبة باحلصول علـى اجلنـسية وعلـى                 ستطعن بالتايل  ي                                                فر لديهن أية مستندات تثبت تسجيل والدهتن وال         ا   تتو
     . )   ١١٤ (                   الستحقاقات االجتماعية ا

                                                                                                     وطلب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة توضيحات بشأن تنفيذ الفصل الوارد يف اخلطة الوطنية حلقوق                  -   ٣١
                                      وبشأن اجلهاز املسؤول عن رصد تنفيذه                                             التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة،                       حق كل فرد يف         وص    خبص        اإلنسان  

                                                                         وأكدت جلنة حقوق الطفل من جديد توصية املقرر اخلاص بأن جتـري بـريو                 . )   ١١٥ (                            واملالك وامليزانية املخصصني له   
                                  وع تعدين أو غريه من املـشاريع                                                                                      تقييمات مستقلة وقائمة على احلقوق لألثر البيئي واالجتماعي قبل وضع أي مشر           

                    ً                  والحظ املقرر اخلاص أيـضاً أن اخلطـة          .  )   ١١٦ (                                                                  الصناعية اليت قد تكون هلا آثار ضارة على حق األطفال يف الصحة           
                                                                                                               الشاملة للتعويضات توصي بوضع برامج صحية جمانية، تشمل العالج يف جمال الصحة العقلية للمرأة، وأعرب عـن                 

     . )   ١١٧ (                                                               ة ومتنقلة تضم عاملني يف جمال الصحة العقلية يف املناطق املتأثرة بالرتاع                             سروره لعلمه بإنشاء أفرقة دائم

                وجلنة القضاء       ٢٠٠٠                                          واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام            ٢٠٠٦                                      وأعربت جلنة مناهضة التعذيب يف عام         -   ٣٢
                          يما نساء مـن الـشعوب                                                 إزاء التقارير املتعلقة بتعرض نساء، ال س                    عن قلقها        ١٩٩٩                               على التمييز العنصري يف عام      

                                                          وأشارت جلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء على التمييز العنـصري      .  )   ١١٨ (                                            األصلية يف املناطق الريفية، للتعقيم القسري     
                                                                                                  مع القلق إىل عدم كفاية الفرص املتاحة للحصول على الرعاية الصحية واالستفادة من اخلدمات الصحية وال سيما يف 

                                         ووفيات الرضع، ووفيات األطفـال دون        )   ١١٩ (                                   وما زالت معدالت الوفيات النفاسية      .      البلد                              املناطق الريفية والنائية يف     
                                                                                                              سن اخلامسة من بني أعلى املعدالت يف أمريكا الالتينية، وذلك على الرغم من بعض التحـسينات الـيت طـرأت                    

      إلجهاض  ل               تفسريها املقيد    يف              إعادة النظر           على      بريو                                             املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة               اللجنة  ت  حث و  .  )   ١٢٠ (     عليها
     يف                                              إلغاء األحكام اجلزائية املتصلة باإلجهـاض       يف                                                           مع أن هذا اإلجهاض ميثل ممارسة قانونية؛ وعلى النظر                  العالجي،

          ، اعتمدت      ٢٠٠٥         ويف عام     .  )   ١٢١ (                                             وتوفري فرص حصول النساء على خدمات جيدة        ؛                           حاالت احلمل غري املرغوب فيه    
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ُ                                          اء بشأن حالة ُمنعت فيها الضحية من اإلجهاض العالجي                                        اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان آر       ،     ٢٠٠٦           ويف عـام       . )   ١٢٢ (             
                     أو إمكانية سـن                                                                                                           وفيما يتعلق هبذه احلالة بعينها، أبلغت احلكومة اللجنة باقتراح إدخال تعديل على القانون اجلنائي،             

                             وقد رفضت الضحية التعـويض       .                                                               ً           قانون خاص ناظم لإلجهاض العالجي، وأشارت إىل أهنا منحت الضحية تعويضاً          
               ، دعت اللجنة       ٢٠٠٧         ويف عام     .                                                           ً                            مشرية إىل أن اإلطار التشريعي قائم بالفعل لكن ينبغي تفسريه وفقاً للمعايري الدولية            

     . )   ١٢٣ (                                                  و إىل االمتثال لتوصيات اللجنة فيما يتعلق بتلك القضية                                      املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بري

                                ً        أن حالة السكن خطرية للغاية، مشرياً إىل أن  )   ١٢٤ (                                وجد املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق  ،     ٢٠٠٤       ويف عام   -   ٣٣
           بدرجة أكرب                                                                                                            خمتلف برامج السكن ال تشمل الذين يعانون من فقر شديد وليست باملرونة الكافية وأنه ينبغي التركيز                 

                                                                     وشجع املقرر اخلاص احلكومة على وضع استراتيجيات لتحسني فرص حـصول             .  )   ١٢٥ (                         على سياسات منح اإلعانات   
                                                              وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء املـشاكل الـصحية             .  )   ١٢٦ (                                         الفقراء على خدمات املياه والصرف الصحي     

                                               مرافق الصرف الصحي وعن التلوث الناجم عـن                                                                         الناشئة عن عدم احلصول على مياه الشرب املأمونة وعدم كفاية           
        مشروع     ٢٠٠٧                                                              وأشارت منظمة األغذية والزراعة إىل أنه قد عرض على الكونغرس يف عام   .                    الصناعات االستخراجية

     . )   ١٢٧ (                             قانون إطاري بشأن احلق يف الغذاء

   احلق يف التعليم- ٨

     يف                                    اخنفاض املستوى التعليمي للفتيـات              ها إزاء                                                                   أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلق           -   ٣٤
                                                 األمية لدى النساء وتوفري التعليم الرمسي وغري الرمسي   الت              من أجل خفض معد                                بريو، وحثت بريو على أن تتخذ تدابري 

      توفري                                  بتعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان                       ً    وأوصت اللجنة أيضاً      .                         سيما يف املناطق الريفية                               على حد سواء للنساء، وال    
             بارتفاع معدل                       ، رحبت جلنة حقوق الطفل     ٢٠٠٦        ويف عام     . )   ١٢٨ (                              بصورة جمانية وعلى حنو إلزامي                    عليم االبتدائي      الت

                    البنية األساسية بني      و أ                                 التباين سواء من حيث النوعية            أوجه                                                              إمتام التعليم االبتدائي، بيد أهنا أعربت عن قلقها إزاء          
                                                    عدم توفري التدريب املالئم للمدرسني، مبـا يف ذلـك                    ، وإزاء                                   الريفية واملدارس العامة واخلاصة    و                املدارس احلضرية   
                               ، وإزاء عدم انتظام معـدالت            األصلية                    صاحل مجاعات الشعوب                                     اللغة املشترك بني الثقافات ل          ثنائي                 مهارات التعليم   

   . )   ١٢٩ (              احلضور يف املدارس

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

                              جبهود بريو يف هذا املضمار،                                  صادية واالجتماعية والثقافية                  جلنة احلقوق االقت                                 مع اعتراف جلنة حقوق الطفل و       -   ٣٥
                                                  األصلية ال تزال تواجه صعوبات شديدة يف التمتع حبقوقها،        الشعوب     عات  ا               مع القلق أن مج ا              اللجنتني الحظت  تا      فإن كل

         راف حبقوق                                             وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم االعت  .                                             وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
                                                                      وقلة الفرص املتاحة هلا للحصول على اخلدمات األساسـية، والـصحة             ،          مواردها   هنب    و  ،       يف األرض               تلك اجلماعات   

                                                ، أشارت جلنة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            ١٩٩٧         ويف عام     .  )   ١٣٠ (           والتمييز  ،                              والتعليم، واالستبعاد االجتماعي  
                              ثالثة أرباع سكان بريو، يعانون   لى                     الذين تزيد نسبتهم ع ، ) ن ي د    َّ املولَّ (                                             والثقافية إىل أن أكثرية السكان اهلنود واملستيزو 

                                                      ونظرت جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف إطـار            . )   ١٣١ (             فوفة باملخاطر                                         من الفقر املدقع وأن حالتهم الصحية حم      
      اليت         ألتيبالنو      مجاعات   ق    حقو                      تعلق بتصريف املياه على                يف أثر مشروع ي ،                                          إجرائها املتعلق باإلنذار املبكر والعمل العاجل

    إىل    ً                                     ورداً على أسئلة طرحتها اللجنة، أشارت بريو   .          يف املياه ا       حقوقه     ، على         وبوجه خاص                        تنتمي إىل الشعوب األصلية، 
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         األصـلية                      جلماعـات الـشعوب            أضرار     يف                             البيئي ومل يعد يتسبب         ألثر                                           أنه جرى تكييف املشروع يف أعقاب تقييم ل       
                                                                    التلوث الناشئ عن أنشطة استخراج النفط املضطلع هبا يف هنر ريـو                عن           معلومات        ً أيضاً               وطلبت اللجنة      . )   ١٣٢ (      املعنية

     . )   ١٣٣ (                   ر وكيشوا وأوراريناس ا   أشو       جلماعات                             على الصحة واألنشطة التقليدية ُ               ُيدعى أهنا تؤثر     اليت          كورينتس

                 ً املشردون داخليا - ١٠

   ً                                     يـضاً مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون                                                                      تشري تقديرات املمثل اخلاص املعين بالسكن الالئق، كما أبرزهتا أ           -   ٣٦
                              قد أدى إىل تشريد حـوايل           ١٩٩٣         وعام       ١٩٨٠                                                              إىل أن العنف السياسي الذي ساد يف الفترة ما بني عام              )   ١٣٤ (      الالجئني
     ً       ً                                                                                شخصاً داخلياً، استقر ثلثهم بالقرب من ليما، ويف معظم األحيان يف مناطق ال حتصل على خـدمات            ٦٠٠     ٠٠٠

     . )   ١٣٥ ( ة                        وال يتوافر فيها أمن احلياز

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ١١

                                                                اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن بريو أطلقت سراح بعض األشخاص                       مع التقدير            ، الحظت       ٢٠٠٠        يف عام     -   ٣٧
   ً اً                                           أكدت من جديد أن العفو ال ميثل تعويض                 اللجنة       لكن  ،                                                     املتهمني باإلرهاب لعدم كفاية األدلة ضدهم وعفت عنهم       

            يف احلاالت اليت    ، و          سري الدعاوى    خالل                            لإلجراءات القانونية الواجبة                    اليت جرى فيها خرق   الت  حلا             للضحايا يف ا ً الً   كام
     ً                      يوماً يف حاالت اإلرهـاب        ١٥                ً                               ورأت اللجنة أيضاً أن االحتجاز ملدة تصل إىل           .             ثبتت براءهتم    مث         أشخاص        فيها   ُ      أُدين  

                       ، اكتشفت اللجنة املعنية     ١٩٩٦         ومنذ عام    . )   ١٣٦ (            من العهد   ٩        للمادة             ً   يشكل امتثاالً                                 واالجتار باملخدرات والتجسس ال     
                        ن للجنة يف سبع حاالت منها     َّ وتبيَّ  .                                                               حبقوق اإلنسان حدوث انتهاكات للعهد يف مثاين حاالت متصلة بأنشطة اإلرهاب

              وخلصت اللجنة    .  )   ١٣٨ (                                واحلق يف احلرية واألمن الشخصي      )   ١٣٧ (                            اإلجراءات القانونية الواجبة                         وجود انتهاك لضمانات    
          ً                     ووجدت أيضاً يف أربع حاالت أن          ها                    يف مخس حاالت من     )   ١٣٩ (                                           جود انتهاك ملنع التعذيب أو سوء املعاملة          ً       أيضاً إىل و  

                أطلقـت سـراح      :                                                           ويف أعقاب اعتماد اآلراء، اختذت احلكومة اإلجراءات التالية         .  )   ١٤٠ (                         ظروف االحتجاز ال إنسانية   
   /                    يف تشرين الثـاين     )   ١٤٢ (             ا ضحية أخرى                        وبرأت احملكمة العلي       ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول   ٦      يف    )   ١٤١ (           ضحية واحدة 

                    أبلغت احلكومة اللجنة    ، )   ١٤٣ (        ويف حالتني  .                                       بيد أن مبلغ التعويض ال يزال قيد الدراسة  .    ُ            وأُطلق سراحها    ٢٠٠٥      نوفمرب 
       اللجنة            استنتاجات                   واعترضت على     ، )   ١٤٤ (                                       ومل تقدم احلكومة معلومات يف ثالث حاالت        .                         بأن حماكمة جديدة جارية   

     . )   ١٤٥ (            يف حالة واحدة

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات-      ً ثالثا  
                                                                                                        أعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة عن إعجابه بالسياسات املتبعة واملبادرات املتخـذة يف اآلونـة                   -   ٣٨

          ثىن املقرر    وأ  .                والنهوض بالصحة         األدوية                                                                          األخرية يف جمال الصحة ومن بينها يف جماالت الصحة العقلية واحلصول على             
                 وأعرب عن سروره                                                          باحلملة الوطنية من أجل احلقوق واملسؤوليات املدنية يف جمال الصحة                        اخلاص على بريو فيما يتعلق 

           يف مجلة ما  ،                                                                                            بإنشاء وحدة تقنية يف وزارة الصحة معنية باحلقوق واملساواة بني اجلنسني وتعدد الثقافات ستتوىل            لعلمه
     . )   ١٤٦ (                                             ما يتعلق بإدراج حقوق اإلنسان يف السياسات العامة                       تقدمي التوجيه التقين في ،     تتواله
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   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-      ً رابعا  
   تعهدات الدولة- ألف 

   . )   ١٤٧ ( )    ٢٠١٠-     ٢٠٠٦ (                                                                     تعهدت احلكومة بضمان تنفيذ السياسات الواردة يف اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان   -   ٣٩
                                                                           تنفيذ توصيات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة وأن برنامج التعويضات الشامل قد أكد من                       وأشارت بريو إىل أنه جيري 

     . )   ١٤٨ (                        دفع تعويضات مجاعية ورمزية ب             ً    احلقوق تدرجيياً و     إعادة               جديد التزامها ب

   توصيات حمددة للمتابعة - باء 

                  عـن اخلطـوات         ٢٠٠٧      مايو   /    أيار                يف موعد أقصاه                                                        طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل بريو تقدمي معلومات           -   ٤٠
                                                                إنشاء وحدة تسجيل وطنية بشأن شكاوى التعذيب وسوء املعاملة؛           :                                                    العملية املتخذة ملتابعة التوصيات املتعلقة مبا يلي      

                                                                                                             وتواتر إعالن حاالت الطوارئ والتقارير املتعلقة باإلساءات اليت حتدث يف مثل تلك الظروف؛ وإجراء حتقيقـات يف               
                                                               ّ                        التعذيب وسوء املعاملة وحاالت االختفاء القسري؛ ومحاية أولئك الذين يّبلغون عـن                                           مجيع التقارير املتعلقة بأعمال   

   ُ                                   مل ُيستلم أي رد على الرغم مـن               حىت اآلن  و   . )   ١٤٩ (                                                            أعمال التعذيب وسوء املعاملة؛ وتقدمي تعويض مناسب للضحايا       
   .   ً          رراً للمتابعة                                       أحد أعضاء جلنة مناهضة التعذيب بصفته مق    ٢٠٠٧      سبتمرب  /                         الرسالة اليت وجهها يف أيلول

                               التحقيق يف مجيع احلاالت اليت مل        :                                                          ، أوصى الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة مبا يلي            ٢٠٠٧         ويف عام     -   ٤١
  ؛  )   ١٥٠ (ُ                                                                                                       ُيبت فيها وال سيما موت مواطنني من بريو أثناء قيامهم بأنشطة لصاحل شركات أمنية خاصة يف اخلـارج                 

                                                             دمي خدمات أمنية يف مناطق الرتاعات املسلحة؛ ووضـع سـجالت                                                      واعتماد قانون حيظر توظيف مواطين بريو لتق      
                                                                ؛ واختاذ تدابري قضائية إلجراء حتقيقـات يف أعمـال التخويـف             )   ١٥١ (                                       للشركات األمنية اخلاصة تتسم بالشفافية    

     . )   ١٥٢ (                                                                                         والتجسس ضد قادة الدفاع عن البيئة يف اجملتمعات احمللية يف كاخاماركا، ويف قتل قادة للمجتمعات احمللية

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-      ً خامسا  
                                     إىل أن جماالت التعاون تشمل مـا            ٢٠١٠-     ٢٠٠٦           للفترة                                             إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية      ُ        أُشري يف     -   ٤٢
                                                مبا يف ذلك توسيع نطاق اخلدمات االجتماعيـة           ة،     ستدام  امل                                                 دعم وتعزيز توفري الفرص االقتصادية واالجتماعية         :    يلي

                                                                    املستبعدة ودعم توطيد دعائم املؤسسات الدميقراطية وآليـات محايـة                    السكانية                            مع التركيز على الفئات        ،       األساسية
                          بـرامج وأنـشطة بنـاء          عن                                                              وقدمت منظمة اليونيسيف ومنظمة األغذية والزراعة معلومات           . )   ١٥٣ (            حقوق اإلنسان 
              واجتماعـات   ،                ل يف جمال التوعية              وحلقات عم   ،ُ                                         ُنظمت على املستوى الوطين حلقات تدريبية        . )   ١٥٤ (               القدرات لديهما 

     . )   ١٥٥ (                                                              موجهة إىل الربملانيني وأعضاء فريق األمم املتحدة القطري واجملتمع املدين ،                        فيما يتعلق باحلق يف الغذاء
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Notes 

_____________________ 
1  Unless indicated otherwise, the status of ratifications of the instruments listed in the table may be found in 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006  
(ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection database, 
Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://untreaty.un.org/. 
 
2  The following abbreviations have been used for this document: 
 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
 Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 

and Members of Their Families 
CPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
3  Information relating to other relevant international human rights instruments, including regional instruments, may 
be found in the pledges and commitments undertaken by Peru before the Human Rights Council, as contained in the 
note verbale dated 24 April 2006 sent by the Permanent Mission of Peru to the United Nations addressed to the 
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