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 مقدمة -أوالر  
  الوطني الرابع إلى مجلس حقوق اإلنساااااان في إطار الدورة الرابعة لاساااااتعرا  ا  تقدم دولة بيرو تقريره  -1

مة من    وفداا من وفود الدول المشااار كة   69الدوري الشااامل. ويبين ن التقرير التقدم المحرز في تنفيذ التوصاايات المقدم
 توصية. 177في الدورة الثالثة لاستعرا ، البالغ عددها 

ير وهذا التقرير هو ثمرة التعاون القائم بين مختلف كيانات الدولة. وعاوة على ذلك، لقد ُقدم التقر  -2
إلى منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المجلس الوطني  ( 1) قبل أن تعتمده وزارة العدل وحقوق اإلنساااااان

ن من كيانات عامة وكيانات خاصة وممثلين عن المجتمع المدني( للنظر فيه.  لحقوق اإلنسان )المكوم

بحماية حقوق اإلنساااااان   ، أحرزت بيرو تقدماا كبيراا في النهو 2022-2017وخال فترة التقييم   -3
نها ،  وتعزيزها. وهي تعكف حالياا على وضااع السااياسااة الوطنية المتعددة القلاعات لحقوق اإلنسااان، التي سااتمكن

 في جملة أمور، من تنسيق جهودها لمكافحة أوجه عدم المساواة والتمييز.

 هذا التقرير، مع األنظمة  وتتفق التدابير المذكورة أعاه، فضااااااا عن التقدم المحرز المشاااااار إليه في  -4
   السارية في بيرو والتزامات البلد الدولية والوطنية في مجال حقوق اإلنسان.

 اإلطار العاو -ثانيار  

 التصديق على الصكوك -ألف 

 :( 2) لقد تم التصديق على الصكوك التالية -5

 ؛( 4)   ( 3) اتفاقية العمل الائق للعمال المنزليين )أ( 

بشاا ن اعتماد  1949آب/أغساالس   12البروتوكول اإلضااافي لتفاقيات جنيا المخرخة  )ب( 
 ؛( 6)  ( 5) شارة مميزة إضافية 

 . ( 8)   ( 7) تعديات على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بش ن جريمة العدوان  )ج(  

، اعتمدت بيرو "البروتوكول المشااترك بين القلاعات  ( 9) وساااياا إلى تعزيز المتثال للتزاماتها الدولية  - 6
 .( 10) لمشاركة دولة بيرو في الُنظم الدولية لحماية حقوق اإلنسان"

ويتضااااامن هذا البروتوكول ثمانية خلوط عمل رئيساااااية تتعلق بصاااااياغة التقارير، والمشااااااركة في   -7
المنشااااا ة بموجه معاهدات والساااااتعرا  الدوري الشاااااامل، والتحضاااااير للزيارات ومواكبتها، أنشااااالة الهيئات 

والساااااااااااااتجابة لللبات الحصاااااااااااااول على المعلومات، وتنفيذ اللتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنساااااااااااااان. 
 ينص البروتوكول على صك إنفاذ من أجل ضمان التشغيل البيني إلدارة المعلومات. كما

 وق اإلنسانحماية حق -باء 

 اإلطار القانوني الشامل لعدة قطاعات -1 

‘ السااااااااااياسااااااااااة الوطنية 1: ’( 11) ، اعُتمدت أداتان من األدوات لمكافحة التمييز هما2022في عام  -8
  . ( 13) 2050‘ الخلة السااااتراتيجية للتنمية الوطنية لعام 2’ و   ؛ ( 12) 2030لتحديث إدارة الشااااخون العامة بحلول عام 

وتهاادف هاااتااان األداتااان إلى احترام حق كاال فرد في تحقيق إمكاااناااتااه دون التعر  لتمييز وفي  اال ت ااافخ 
ان، تحقيقاا لهذه الغاية، على الحدن من جميع أشاكال   الفرص من أجل الايش حياة ُمرضاية تماماا؛ وهما تنصام

 ت الجتماعي.التمييز والتفاو 
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وفي العام نفساه، تم تنظيم اجتماعات إقليمية لتحديد اإلشاكالية العامة التي تنلوي عليها الساياساة  -9
ق من جانه 2030لعام    ( 14) الوطنية المقبلة المتعددة القلاعات لحقوق اإلنساااااااااان ، بغية تحقيق عمل منسااااااااام

 تمييز الهيكلي.مختلف هيئات الدولة والحدن من عدم المساواة في التمتع بحقوق اإلنسان ومن ال

إلى الخلة الوطنية الثالثة   ( 15) وتساتند الساياساة الوطنية المقبلة المتعددة القلاعات لحقوق اإلنساان -10
التي تحادد التوجهاات السااااااااااااااتراتيجياة لجدارة العااماة من أجال   ،( 16) 2021-2018لحقوق اإلنساااااااااااااااان للفترة  

فة بحماية خاصااة،   13هدفاا من األهداف المتعلقة بحقوق األشااخاص المنتمين إلى   373 تحقيق فئة مسااتهدة
  ‘ النسااء؛ 4‘ األشاخاص ذوو اإلعاقة؛’ 3‘ ساكان بيرو المنحدرون من أصال أفريقي؛ ’ 2‘ كبار السان؛ ’ 1وهي: ’ 

ن ومزدوجو الميل ‘ المثليات والمثليو 7‘ األشااااخاص المحرومون من حريتهم؛ ’6‘ األطفال والمراهقون؛ ’5’
  ‘ األشاخاص 9‘ الشااعوب األصاالية؛ ’ 8الجنسااي ومغايرو الهوية الجنسااانية وحاملو صاافات الجنسااين؛ ’ 

  ‘ ضااااحايا العنف 11‘ األشااااخاص المتنقلون؛ ’ 10المصااااابون بفيروس نقص المناعة البشاااارية/اإليدز أو الساااال؛ ’ 
 .( 17) اإلنسان   المدافعون عن حقوق ‘  13‘ العمال المنزليون؛ ’ 12؛ ’ 2000إلى عام    1980المرت ه من عام  

خلة العمل الوطنية األولى بشاااااا ن األعمال التجارية   ( 18) ومن المهم تسااااااليء الضااااااوء على اعتماد -11
  التي تهدف إلى ضااامان حماية واحترام حقوق اإلنساااان في مجال األنشااالة   ، ( 19) 2025- 2021وحقوق اإلنساااان 

مخسسة   132، بين 2019التجارية. وت تي هذه الخلة نتيجةا للعمل التعاوني القائم، منذ كانون الثاني/يناير  
مات  المنظ  حكومية وقلاع األعمال والشااااعوب األصاااالية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، بدعم  من 

 .( 20) الدولية وجهات التعاون الدولي

 اإلطار القانوني المحدد -2 

 ( 21) استعمال القوة  
، الذي يحدد قواعد اساتعمال 1095، اعُتمدت الائحة التنفيذية للمرساوم التشاريعي  2020في عام  -12

اتباعها في أي ، وعلى وجه الخصااااوص، المبادت التوجيهية التي يجه ( 22) القوة من جانه القوات المساااالحة
. وتنص الائحة صااراحةا على أن الشااروية والضاارورة والتناسااه تمثنل المبادت التوجيهية ( 23) عملية عسااكرية

لسااااااتعمال القوة العامة، كما تشااااااير إلى واجه تفسااااااير أحكامها وفقاا لمعايير حقوق اإلنسااااااان، بما في ذلك 
 إلنسان"."قرارات المحاكم فوق الوطنية وآليات رصد معاهدات حقوق ا

، تم اعتماد "دليل حقوق اإلنسااااااااااان والقانون الدولي اإلنساااااااااااني للقوات 2022وفي شااااااااااباط/فبراير   -13
"دليل قانون  و  ( 25) و"الدليل المشاااااااااترك لقواعد السااااااااالوك العملياتي للقوات المسااااااااالحة"  ( 24) المسااااااااالحة البيروفية"

المعايير والمبادت التوجيهية العملية  . وتتضاااامن هذه األدوات جميع( 26) العمليات للقوات المساااالحة البيروفية"
المتعلقة بحقوق اإلنساان والقانون الدولي اإلنسااني التي تخثر على تخليء وساير وتقييم األنشالة والعمليات 

 العسكرية التي تنفنذها القوات المسلحة على األراضي الوطنية.

. وهي تحادد ( 27) ي قلااع الادفااع، اعُتمادت التوجيهاات المتعلقاة باالنظاام التعليمي ف2018وفي عاام   -14
التوجهات الواجه تلبيقها في  ل المتثال لجطار الدسااتوري والمعاهدات الدولية وحقوق اإلنسااان والقانون  

 الدولي اإلنساني، وُتوحد الدورات الدراسية المقدمة في إطار هذه المواد.

 لتدريه المهني العشاارة للشاارطة وُأدرجت مساا لة حقوق اإلنسااان في ثمانية فصااول دراسااية من فصااول ا  -15
 .( 28) الوطنية البيروفية

، أرساااااااات محكمة العدل العليا وفيما يتعلق بالتقييم القضااااااااائي ألعمال الشاااااااارطة الوطنية البيروفية -16
للجمهورية، ضااامن المبادت القانونية الملز مة )التي يحته بها قضااااة جميع الهيئات القضاااائية(، أنم ممارساااة  
ر وفقاا لجطار الدولي لحقوق اإلنسااان، بما في ذلك السااوابق القضااائية لمحكمة   مهام الشاارطة يجه أن تفساام

 .( 29) البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان
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وفيما يتعلق بخدمات الشاارطة غير العادية، قضاات المحكمة الدسااتورية ب نها متوافقة مع الدسااتور  -17
 وأن الشاارطة الوطنية البيروفية ليساات متحيزة في تنفيذ هذه الخدمات، ألن األعمال التي تنجز في هذا السااياق 

يقدمون هذه الخدمات يجه أن  ب ن أفراد الشاااارطة الذينأيضاااااا  ُتعتبر من أعمال الخدمة. وقضاااات المحكمة
 .( 30) يمتثلوا لجميع المعايير ذات الصلة باستعمال القوة

 ( 31) التعذيه وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة  
  أصااااادرت االية الوطنية لمنع التعذيه وغيره من ضاااااروب المعاملة أو العقو ة القاساااااية أو الاإنساااااانية  -18
  عن حالة األطفال  ( 34) . كما أصااادرت سااابعة تقارير خاصاااة ( 33) 2017ساااتة تقارير سااانوية منذ عام   ( 32) المهينة  أو 

 والنساء واألشخاص المحرومين من حريتهم.

 ( 35) إمكانية اللجوء إلى القضاء  
التي تهدف إلى تيسااير    ( 36) ، اعتمدت بيرو السااياسااة العامة إلصاااا النظام القضااائي 2021في عام   -19

ميع المواطنين إلى القضااااااااء، وتحديث اإلجراءات القضاااااااائية، وتحساااااااين ممارساااااااة المحاماة إمكانية لجوء ج
وتدريه المحامين، وتعزيز الموارد البشااارية لمخساااساااات النظام القضاااائي وساااياساااات مكافحة الفسااااد والرقابة 

 الت ديبية واألخاقية.

،  ة لجوء المساااتضاااعفين إلى القضااااء ، انضااامت بيرو إلى لوائر برازيليا المتعلقة بامكاني 2020وفي عام  -20
 .( 37) وأرست مبدأ تلبيق هذه اللوائر من جانه جميع قضاة الجمهورية

  وفيما يتعلق بشاااااخون الشاااااعوب األصااااالية في مناطق األمازون، وأياكوتشاااااو، وخونين، ولوريتو، و ونو،  -21
أفرقة من المحامين العامين؛    ( 38) ، أنشاا ت وزارة العدل وحقوق اإلنسااان وسااان مارتين، وساايلفا ساانترال، وأوكايالي 

وهم يوفرون الادفااع أماام المحكماة الجناائياة عن أفراد مجتمعاات الفاحين والمجتمعاات القبلياة المنتمياة إلى 
 باستخدام نهه متخصص ومتعدد الثقافات. ( 39) الشعوب األصلية

توجيهات التي تنظم توفير الخدمات العامة الدفاوية وإمكانية إلى اعتماد "الأيضااااا    وتجدر اإلشاااارة -22
 .( 40) اللجوء إلى القضاء عن طريق نهه مشترك بين الثقافات لصالر الشعوب األصلية"

 ( 41) الصحة  
  المعنونة   2030، اعتمدت بيرو السااااااياسااااااة الصااااااحية الوطنية المتعددة القلاعات لعام 2020في عام   -23
"saludablePerú, país "وهي تهدف إلى تحساااااين عادات وسااااالوكيات ( 42) " "بيرو، بلٌد في صاااااحة جيدة ،

السااكان، إضااافةا إلى أساااليه و روف حياتهم، وضاامان حصااول الجميع على خدمات صااحية شاااملة وجيدة  
 في الوقت المناسه.

بحيث ، اُتخذت تدابير لضامان التغلية الصاحية الشااملة  DU 017-2019وفي مرساوم اللوارت  -24
ل أي شخص دون ت مين صحي جم ُيسة
 في النظام بصرف النظر عن فئته الجتماوية والقتصادية. ( 43) 

عمليااة إجهااا  عاجي في ساااااااااااااابع من مناااطق    64وفيمااا يتعلق باااإلجهااا  العاجي، ُأجرياات   -25
جل فيها أكبر عدد من الحالت ) . وتشاااااااااكل تومبيس2021في عام  بيرو في المائة،  61المنلقة التي ساااااااااُ
 .( 44) حالة( 16في المائة، أي ما يمثل  25حالة(، تليها ليما ) 39ما يمثل   أي

تحديث "المبادت التوجيهية المتعلقة بالتثقيا   2021وفيما يتعلق بالتثقيا الجنسااااااااي، تم في عام  -26
  تتضامن  وإعداد ثاثة أدلمة للمعلمين في مرحلة التعليم العام األسااساي، وهي الجنساي في مرحلة التعليم األسااساي"، 

إرشاااااااادات بشااااااا ن التثقيا الجنساااااااي ومنع العنف الجنسااااااااني، وتعزيز اساااااااتمرارية التعليم في حالت الحمل  
 .( 45) األمومة المبكرة أو
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إلى اتخاذ تدابير   19-بشا ن كوفيد  ( 46) وأدت حالة اللوارت الصاحية المعلنة على الصاعيد الوطني -27
  للوقاية من الفيروس ومكافحته؛ و موازاة ذلك، أُعلنت حالة اللوارت على الصاعيد الوطني نتيجةا للظروف الخليرة 

 .( 47) الناشئة التي تهدد حياة األمة

ر إنشااء قيادة العمليات  -28 . واعتمد البلد، ( 48) توفير الرعاية الصاحية للساكان 19-المتعلقة بكوفيدويةسام
  . ( 49) 19- في إطار إجراءات الوقاية والحد من انتشااااار العدوط وخلر اإلصااااابة، الخلة الوطنية للتلايم ضااااد كوفيد 

  وية الوطنيةو اإلضاافة إلى ذلك، اعُتمد معدل اساتثنائي قدره صافر في المائة على الرساوم الجمركية للبنود الفر 
 .( 50) ذات الصلة باألدوية واللوازم اللبية

 ( 51) العمل  

، التي تهدف إلى زيادة  ( 52) ، اعتمدت بيرو الساااااياساااااة الوطنية بشااااا ن العمل الائق2021في عام  -29
المهارات المهنية للسااكان في ساان العمل وإنشاااء و ائف رساامية، وتعزيز المساااواة في التو يا لليد العاملة 

 المحتملة، وتوسيع نلاق الحصول على الحماية والستحقاقات والحقوق على الصعيد الجتماعي.

، التي تتمثل أهدافها ( 53) 2030  كما اعتمدت بيرو السااياسااة الوطنية للسااامة والصااحة المهنيتين لعام  -30
 قافة الوقاية من األخلار في ضاامان اإلدارة والقدرة المخسااساايتين في مجال السااامة والصااحة المهنيتين، وإرساااء ث 

 في مكان العمل، وزيادة عدد األشااااخاص المشاااامولين بالت مين ضااااد المخاطر المهنية، وتحسااااين  روف الصااااحة 
 والسامة في بيئة العمل.

  للمراهقين اا  تنظيمي اا  ، وهو يضااااع إطار 2020في عام   DS 018-2020-TRوُنشاااار المرسااااوم السااااامي   -31
على صااااااحتهم البدنية اا  الملزةمين بعقد عمل، ويحدد تدابير لمنع عمل األطفال والمراهقين الذي يشااااااكل خلر 

 .( 54) والعقلية والعاطفية

  التوجيهات الصاااحية الخاصاااة باإلشاااراف والوقاية والمتابعة إزاء العمال للمسااااعدة أيضااااا   واعتمدت بيرو  -32
  وتحمي هذه التوجيهات على وجه الخصاوص العمال المعرضاين .  19- في الحد من مخاطر انتقال فيروس كوفيد 

 .( 55) لجصابة بالفيروس

 ( 56) التعليم  

،  (57) ، اعتمدت بيرو سااااااياسااااااة الخدمات التعليمية لصااااااالر سااااااكان المناطق الريفية2018في عام  -33
عن الديناميات اإلنتاجية والجتماوية والثقافية   المصممة لاستجابة لاحتياجات والمصالر المختلفة، فضاا 

للخصاااااائص والمتللبات اا للمناطق الريفية. وفي هذا اإلطار، تضااااامن بيرو توفير خدمة تعليمية مائمة وفق
 والثقافية لألطفال والشباب والبالغين وكبار السن المقيمين في المناطق الريفية. الجتماوية

اا  وأنشااااا ت الدولة ثاثة ترتيبات للخدمات التعليمية هي: التعليم الثانوي العادي أو بالمناو ة أو وفق -34
 اا.لصيغة الدروس الخصوصية، التي تهدف إلى توفير خدمات جيدة ومائمة ثقافي 

 ، التي ( 58) 2030، اعتمدت بيرو السااياسااة الوطنية للقراءة وال ته والمكتبات لعام 2022وفي عام  -35
 تهدف إلى تعزيز عادة القراءة وضمان استفادة السكان من األماكن المخصصة للقراءة ومواد القراءة.

، بدأت الدولة بتلبيق نموذجين للخدمات التعليمية يهدفان إلى 2021وفي كانون األول/ديسااااامبر   -36
لذين تتراوا أعمارهم توسااايع نلاق التغلية وتحساااين الخدمات التعليمية وضااامان الحق في التعليم لألطفال ا

 .( 59) سنوات، مع مراعاة سياقات واحتياجات اللاب وأسرهم 5و 3بين  
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  2021وفيماا يتعلق باالتعليم المشااااااااااااااترك بين الثقاافاات والشااااااااااااااامال للجميع، اعتمادت بيرو في عاام   -37
، 28044للقانون    ( 60) الذي يعدن ل ويكمل الائحة التنفيذية   MINEDU-2021-007DSالمرسااوم السااامي 

وهو القانون العام بشااااااااا ن التعليم، من أجل تعزيز اللابع الشاااااااااامل للتعليم بجميع مراحله وأشاااااااااكاله وطرائقه  
 .( 61) ومستوياته ودوراته

)أتعلم في المنزل(. وفي هذا  Aprendo en Casaونظراا لنتشااااااار الجائحة، ُنفذت اسااااااتراتيجية   -38
متعلمين ذوي الحتياجات التعليمية الخاصااة، سااواء كانوا يعانون من إعاقة  اإلطار، تم توفير موارد مكيمفة لل

 .( 62) ما أم ل

أيضاااا   ، ُأنشاان2021ل بار الساان، وفي عام   ( 63) ، ُأنشاان نموذج الخدمة التعليمية2020وفي عام  -39
 . 2021وز/يوليه  في تم   ، ( 65) . واعُتمدت األحكام التنفيذية ل ا النموذجين ( 64) لألشخاص المحرومين من حريتهم 

  ، اعتمادت بيرو المباادت التوجيهياة لتلوير برناامه محو األمياة للتعليم الباديال2022وفي أياار/ماايو   -40
اإلساهام في  . وتضاع هذه المبادت التوجيهية إجراءات للتنظيم التر وي والمخساساي واإلداري بغية ( 66) األسااساي

الذين تزيد    إتاحة الخدمات التعليمية واسااااتمراريتها لألشااااخاص األميين أو الذين لم يكملوا دورة التعليم البتدائي 
 .( 67) سنة 15أعمارهم على  

يرو األحكاام المتعلقاة بتنفياذ تادخال لتعزيز الخادماات  ، اعتمادت دولاة ب 2022وفي نيسااااااااااااااان/أبريال   -41
؛  (68)التعليمية الموجهة لللاب الذين يعانون من ضعف السمع واللاب الصم في مراكز التعليم البديل األساسي 

والهدف من ذلك هو تعزيز تعلم اللاب الذين يعانون من ضاعف السامع واللاب الصام الذين يساتخدمون 
 فية.لغة اإلشارة البيرو 

الااذي "يعزز نوويااة المواد والموارد التر ويااة"؛ بيااد أن مكتااه أمين    ( 69) 31498وصااااااااااااااادر القااانون   -42
’ : ش ن القانون المذكور أن ُيسفر عن أثر سلبي على حق األطفال والمراهقين   ‘ من1المظالم شدد على أنم

،  لعدة قلاعات  شااااااااماا اا  ‘ القانون المذكور يعر  للخلر تلبيق النهه الجنسااااااااني بوصااااااافه تدبير 2في التعليم؛ ’ 
 عن تنفيذ التثقيا الجنسي الذي يسهم في الوقاية من الحمل المبكر والعنف الجنسي والتمييز. فضاا 

 ( 70) الخدمات العامة  

ألنه على الرغم   ( 71) 2026-2022، اعُتمدت الخلة الوطنية للصاااااارف الصااااااحي  2021في عام  -43
(، ل تزال هناك ثغرات كبيرة في الحصاول  2021-2017من اإلجراءات المتخذة في إطار الخلة الساابقة )

  ENAPRESأشاااارت دراساااة   على خدمات الصااارف الصاااحي وعلى صاااعيدي جودتها واساااتدامتها. وفي الواقع، 
  5,7في المائة من السااااااااكان( يفتقرون إلى مياه الشاااااااارب، وأن  8,8مليون بيروفي )   9,2أن  إلى   ( 72) 2020لعام 

في المائة من السااااكان( يفتقرون إلى خدمات الصاااارف الصااااحي أو إلى طرق أخرط    23,2بيروفي )  مايين 
 .( 73) للتخلص من الفضات

والهدف الرئيساي المنشاود في هذا الصادد هو إتاحة إمكانية مساتدامة وجيندة لحصاول الجميع على  -44
 .( 74) خدمات الصرف الصحي في البلد ومعالجة الثغرات في مجالي المياه والصرف الصحي

، الذي ُنشاااار في سااااياق الجائحة، تجنه وقف حصااااول  DU 036-2020وأتاا مرسااااوم اللوارت   -45
  ‘ األساار المايشااية المسااتفيدة 2’ و   ‘ المسااتخد مون الجتماعيون؛ 1لتالية على خدمات المياه: ’ مسااتخدمي الفئات ا 

 ‘ األساااااار 3’ و  في الشااااااهر؛ اا  مكاب اا  متر   50من اإلعانات المتبادلة المحددة األهداف والتي ل يتجاوز اسااااااتهاكها  
  مقدمي خدمات الصارف الصاحي الذين ليسات في الشاهر لدط  اا  مكاب اا  متر   50المايشاية التي ل يتجاوز اساتهاكها  

 .( 75) لديهم خلء إعانة متبادلة محددة األهداف
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، جرط تحااادياااث "الخلاااة المتعاااددة القلااااعاااات لمكاااافحاااة الصااااااااااااااقيع و ااااهرة  2020وفي عاااام   -46
: درجااات الحرارة المنخفضاااااااااااااااة غير العاااديااة على مرتفعااات األنااديزfriaje" 2019-2021( "friaje ) "ال

، وقد اساااُت ملت بموجه المرساااوم الساااامي  PCM-2019-015DS  (76 )المرساااوم الساااامي   المعتمدة بموجه
PCM-2020-104DS  (77 ) 2022-2024  . وتهدف الخلة المتعددة القلاعات لمكافحة الصاااااااقيع و"الfriaje"   ،

، إلى ضاااامان اسااااتمرارية التدخات المنفمذة في إطار الخلة السااااابقة وسااااد الثغرات  2022المعتمدة في عام 
الرئيساااااية على نحو أفضااااال في العمل المضاااااللع به في مجال الساااااكن والمدارس والحظائر والمراعي، عن 

 .friaje" (78 )طريق التدخات المستدامة والمباشرة لصالر السكان األكثر عرضة اثار الصقيع و"الا 

 ( 79) بيئةال  

ممت السااااياسااااة البيئية الوطنية لعام   -47 من أجل تحسااااين الحفاى على األنواع، والتنوع   ( 80) 2030صااااُ
الجيني، واألداء البيئي لسااسال اإلنتاج والساتهاك للسالع والخدمات، فضااا عن السالوك البيئي للمواطنين.  

إلى خفض مسااااتويات إزالة الغابات وتدهور النظم اإليكولوجية، وتلوه الهواء أيضاااااا    وتهدف هذه السااااياسااااة
 ثات غازات الدفيئة.والماء والتر ة، وانبعا

 ( 81) الفقر  

  ترمي البرامه الوطنياة لوزارة التنمياة واإلدمااج الجتمااعي إلى الحاد من التفااوت في مساااااااااااااتوياات الفقر،  -48
  من الساااتحقاقات الجتماوية اا  مساااتفيد   7  164  494، تمت مسااااعدة 2022والفقر الشاااديد، والضاااعف. ففي عام  

، ترد أدناه البيانات المتاحة 2022. و النساااااااابة لعام ( 82) ي جديدمليون سااااااااول بيروف 3 421باسااااااااتثمار قدره  
 :( 83) البرامه لهذه

م 175  181، يتلقى  Cuna Másفي إطار البرنامه الوطني  • المسااعدة، بما في  اا مساتخد 
أساااااااارة )خدمة دعم األساااااااارة(،   115  135و  )خدمة الرعاية النهارية( طفاا   60 046ذلك 

 مما يسهم في التنمية الشاملة في مرحلة اللفولة المبكرة؛

الوطني لتقديم الدعم  JUNTOSأسااااااااارة مايشاااااااااية، عن طريق برنامه    643 320تلقت  •
المباشااااار إلى أكثر الفئات فقراا، مسااااااعدة مالية للوفاء بمساااااخولياتها المشاااااتركة في مجالي 

 الصحة والتعليم؛

"، FONCODESمه صاااااااااااااانادوق التعااون من أجال التنمياة الجتمااوياة "في إطاار برناا •
من المشااااااااااااريع التي تساااااااااااهم في تنمية القدرات اإلنتاجية وقدرات    725تنفيذ  اا يجري حالي 

 تنظيم المشاريع؛

  شاااااخصااااااا  602  043  ل   Pensión 65يتير البرنامه الوطني للمسااااااعدة التضاااااامنية   •
فما فوق الحصااااااول على المساااااااعدة المالية لتحسااااااين رفاههم عاماا   65تبلغ أعمارهم 

 ونووية حياتهم؛ 

مخسااسااة للتعليم العام في البلد من   64 099في اا  طالب  4 198  425يسااتفيد ما مجموعه  •
 ؛Qali Warmaالبرنامه الوطني للتغذية في المدارس 

موعااه  مااا مج  PAISقاادم البرنااامه الوطني لمناااهه العماال من أجاال اإلدماااج الجتماااعي   •
خدمة، مما أتاا للسااااااااكان في المناطق الريفية، ول ساااااااايما المناطق القليلة  1  612 112

 السكان، الحصول على الخدمات الحكومية؛
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  دفع معاشاااااااات غير قائمة على الشاااااااتراكات   CONTIGOيتم عن طريق البرنامه الوطني   •
 حياتهم؛من ذوي اإلعاقات الشديدة بهدف تحسين نووية  شخصاا  77 326لما مجموعه 

  من المساااتخدمين الضاااعفاء   645  615يقدم برنامه المكمنات الغذائية المسااااعدة الغذائية إلى  •
 مقاصف. 12 409في 

  ( والمنصااات المتنقلة للعمل الجتماعي tambosبواساالة المنصااات الثابتة )  PAISويتم تنفيذ برنامه   -49
 )المتحركة والنهرية والبرية(.

  (، تتعاون كيانات تابعة لجدارة والمجتمع المدني من المستويات tambosوفي إطار المنصات الثابتة )  -50
خدمة للسكان، بما في ذلك الخدمات المقدمة إلى المواطنين ولتعزيز  2  499 727الثاثة، مما أتاا توفير 

  القدرات، والحوافز النقدية، والتعزيز التنظيمي، وتساااااااليم البضاااااااائع، والتساااااااجيل في البرامه الجتماوية، والحمات 
ة والفئات الصااحية وتسااليم األدوية أو اللقاحات، وضاامان اسااتمرارية الخدمة العامة المقدمة إلى الفئات الفقير 

،  2021التي تعاني من فقر شاديد في المناطق الريفية والمناطق القليلة الساكان. وفي كانون األول/ديسامبر 
 .( 84) إدارة 22منصة ثابتة، وهي تقدم خدمات )تنفيذية( في  475تم إنشاء 

يهادف  ، الاذي( 85) وقاادت وزارة التنمياة واإلدمااج الجتمااعي التادخال المخقات للقضاااااااااااااااء على الجوع -51
 .( 86) 19-إلى الحد من انعدام األمن الغذائي المتزايد في البلد نتيجةا لنتشار كوفيد

على السااااااااااااااكااان، منحاات الحكومااة اإلعااانااات   19-ومن أجاال معااالجااة ااثااار الناااجمااة عن كوفيااد -52
 التالية: الست

ل قدره   • ساااولا لألسااار المايشاااية الضاااايفة، وقد ُخصاااص لألسااار المايشاااية الفقيرة   380بدة
ل ثان  قدره  ( 87) الشااااديدة الفقر أو سااااولا لألساااار المايشااااية  380. وفي وقت لحق، ُمنر بدة

ل األول  ؛( 88) المدرجة أسماؤها في قائمة المستفيدين من البدة

ل قدره   • نم   760بدة ف أساارهم المايشااية على أنها سااولا للعاملين لحسااابهم الخاص الذين ُتصااة
 ؛( 89) غير فقيرة ضمن نظام تصنيا األسر المايشية

ل ريفي قدره   •  ؛ ( 90) سولا لألسر المايشية في المناطق الريفية الفقيرة أو الشديدة الفقر   760بدة

ئة للو ائف، وعاوة أجور قدرها   •   في المائة ل ل عامل يتقاضااى   35إعانات للمخساساات المنشا 
 ؛( 91) سول 1 500دخاا مصنفاا في الفئة الخامسة ويكسه ما يصل إلى 

 ؛( 92) سولا لألسر المايشية 760إعانة أسرية شاملة قدرها  •

  مناطق ومقاطعات   سااااول لألساااار المايشااااية في   600وقدرها    Bono 600إعانة مالية ُتدعى  •
 .( 93) 19-البلد في الفترة الصابة من الموجة الثانية لجائحة كوفيد

 ( 94) التجار باألشخاص  

،  ( 95) " 2030"السياسة الوطنية لمكافحة التجار باألشخاص وأشكال الستغال ذات الصلة لعام  ُيراد ب  - 53
، محاار ة التجاار باألشااااااااااااااخااص عن طريق الوقاية والقمع، وهي تنص على إعادة  2021المعتمادة في عام  

 .( 96) هيئات مستقلة 4وعاماا اا قلاع 11خدمة يقدمها  42ت هيل الضحايا وإعادة إدماجهم بواسلة 

تصانيا المواد المتعلقة بالتجار بالبشار واساتغالهم ضامن فئة المواد   ( 97) 31146وينظم القانون   -54
رة   المتعلقة بانتهاكات ال رامة اإلنسااااانية، ويضااااع معايير لتحديد الجبر المدني واسااااتخدام الممتل ات المصااااادة

 .( 98) عن الظروف المشددة لحمل الضحية لدفع تعويض مدني، فضاا 
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الخلااااة الوطنيااااة الثااااالثااااة لمكااااافحااااة التجااااار 2018و  2017وفي عااااامي   -55 ، في سااااااااااااااياااااق تنفيااااذ 
من أفراد الشاارطة دورة حول التحقيق في التجار باألشااخاص  اا فرد 60، حضاار  2021-2017 باألشااخاص

اا  الشااااااااااااارطاة تادريبا من أفراد اا فرد  1 064، تلقى  2018. وفي عاام  ( 99) في إطاار قاانون اإلجراءات الجناائياة الجادياد 
.  (100) على مكافحة التجار في تومبيس و يورا ول ليبرتاد ولمباييكي وأبوريماك و اساااااااااااكو وأوكايالي وخونين

ساايما من جانه   من أفراد الشاارطة، ولاا فرد 4  653، تم تدريه  2022إلى عام  2019وفي الفترة من عام 
ت التحقيق التابعة للشااارطة بشااا ن مسااا لة التجار مديرية مكافحة التجار بالبشااار وتهريه المهاجرين ووحدا

 .( 101) باألشخاص

  ، كانت هناك في البلد سااااتة مراكز سااااكنية متخصااااصااااة في رعاية األطفال والمراهقين 2022وفي عام  -56
. ويدير هذه المراكز  ضاااحايا التجار، وهي تقع في مناطق كوساااكو وليما ولوريتو ومادري دي ديوس و ونو

 من خدمات هذه المراكز. اا ومراهق   طفاا   153، استفاد 2022البرنامه الوطني لحماية األسرة. و حلول تموز/يوليه  

؛  (102)، اعُتماد الادليال المتعلق بخلاة إعاادة إدمااج ضااااااااااااااحااياا التجاار باالبشاااااااااااااار 2019وفي عاام   -57
لي المخساساات المعنية بتعافي الضاحايا،  يصاف التدابير واإلجراءات التي يتعين اتباعها من   وهو جانه مشاغن

،  (103)أو مراهقين، بهدف كفالة الرعاية الفعالة والساااليمة، وضااامان حماية الضاااحايا وتعافيهم  ساااواء كانوا أطفالا 
 كل في مجاله.

 (104) ، اعُتمد "الدليل العملي بشا ن التحقيق في التجار باألشاخاص"2022وعام    2020وفي عام  -58
 . ( 105) و"البروتوكول المشترك بين القلاعات لمنع وقمع التجار باألشخاص ورعاية ضحايا التجار وإعادة إدماجهم" 

 ( 106) الفساد  

باعتبارها هيئة متخصااصااة تابعة لرئاسااة مجلس   2018في عام   ( 107) ت سااساات أمانة النزاهة العامة -59
ساااااد. وأدط هذا التدبير إلى التوفير األولي للموارد الوزراء، وهي تقود السااااياسااااة الوطنية للنزاهة ومكافحة الف

 .( 108) البشرية وموارد الميزانية المتزايدة

، نشاااااااااااااارت األمااناة "المبااادت التوجيهيااة لتنفيااذ و يفااة النزاهاة في كياااناات اإلدارة  2019وفي عاام   -60
لسااااااااياسااااااااية في مساااااااا لة التمويل غير المشااااااااروع للمنظمات اأيضاااااااااا   . وفي العام نفسااااااااه، ُأدرجت( 109) العامة"
 .( 110) الجنائي القانون 

، ُأنشائت منصاة رقمية وحيدة لتقديم شاكاوط المواطنين وتم في وقت لحق وضاع 2020وفي عام  -61
، أُعد إعان المصاااالر المحلفة ل ل من الساااللات  2021. وفي عام  ( 111) تدابير لحماية المبلغين عن الفسااااد

الدولة باعتباره أداةا لل شاااااااااااف عن تضاااااااااااارب المصاااااااااااالر ومنعه، ومو في الخدمة المدنية ومو في خدمات 
 .( 112) لممارسة مهمة أو و يفة عامةاا أساسي اا وشرط

 إدارة ال واره  

  بموجه مرسااوم.   ( 113) 2050، تم إرساااء السااياسااة الوطنية إلدارة مخاطر ال واره لعام 2021في عام   -62
ال واره من أجل اتخاذ القرارات على مسااتوط السااكان وكيانات الدولة    وهي تهدف إلى تحسااين فهم مخاطر

من حيث  روف اإلشااااااااغال والسااااااااتخدام، والتنظيم الصااااااااارم إلدارة مخاطر ال واره وتقديم المساااااااااعدة إلى 
أيضاا   السكان المت ثرين بحالت اللوارت وال واره، ول سيما فيما يتعلق بسبل الايش؛ وتهدف هذه السياسة

ادة إدماج إدارة مخاطر ال واره ضاااامن السااااتثمارات العامة والخاصااااة، وضاااامان رعاية السااااكان في  إلى زي 
 هذه الظروف.
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 األمن  

  ، ( 114) ، اعتمدت بيرو السااااااياسااااااة الوطنية المتعددة القلاعات لمكافحة الجريمة المنظمة 2019في عام   -63
  ترت بها المنظمات اإلجرامية العاملة على الصااااااعيدين الوطني التي تعترف فيها ب ن وقوع األعمال اإلجرامية التي 

وعبر الوطني يمثل قضية من القضايا العامة. و هذه اللريقة، تسعى الدولة إلى تعزيز قدرتها على مكافحة  
،  المنظمات اإلجرامية واإلمدادات المتاحة في األسااااااواق غير المشااااااروعة على الصااااااعيدين الوطني وعبر الوطني 

 كان عن طريق منع الجريمة المنظمة وتقديم المساعدة إلى الضحايا.وحماية الس

  . وتتمثل أهدافها 2023- 2019كما اعُتمدت السااااااياسااااااة الوطنية المتعددة القلاعات لمكافحة اإلرهاب  -64
ذات األولوية في تعزيز ثقافة السااااام في المجتمع، واسااااتعادة حقوق األشااااخاص المتضااااررين من اإلرهاب،  

 األعمال اإلرهابية وطرائق العمل ذات الصلة على الصعيدين الوطني وعبر الوطني.والقضاء على 

، اعتمدت بيرو، بموجه مرساااااااوم، الساااااااياساااااااة الوطنية المتعددة القلاعات ألمن 2022وفي عام  -65
  التي ت رس، على وجه الخصاوص، منظور حقوق اإلنساان وتعميم مراعاة المنظور   ،( 115) 2030المواطنين لعام 

 عن الُنهه المشتركة بين الثقافات والمتقاطعة. ني، فضاا الجنسا

 الفئات المشمولة بحماية خاصة -ثالثار  

 كبار السن -ألف 

باعتماد السااياسااة الوطنية اا ، أصاادرت وزارة شااخون المرأة والفئات الضااايفة مرسااوم2021في عام  -66
، وهي تهدف إلى الحد من التمييز الهيكلي ضااااااااااااد كبار  ( 116) 2030المتعددة القلاعات ل بار الساااااااااااان لعام 

السااااان في غضاااااون عشااااار سااااانوات. و هذه اللريقة، ترغه الدولة في ضااااامان حق كبار السااااان في الرعاية  
هذه الفئة من الساااااكان اساااااتحقاقات قائمة    والمعاملة الحسااااانة في أجواء ودية خالية من التمييز، وتنظيم من ر

على الشاااااااتراكات وغير قائمة على الشاااااااتراكات، وضااااااامان حصاااااااولهم على التعلم الجيد مدط الحياة على 
 جميع المستويات و جميع اللرائق.

للجائحة، ُأنشااائت شااابكة دعم ل بار السااان المعرضاااين لمخاطر شاااديدة ولألشاااخاص  اا وتصااادي  - 67
تدابير الوقاية والحماية والرعاية لهخلء األشااااخاص خال  أيضاااااا   ؛ وتعززت ( 117) ذوي اإلعاقات الشااااديدة 

 في مخساساات  19-واعُتمدت تدابير الرعاية والوقاية المتعلقة بكوفيد  ( 118) 19-حالة اللوارت المتصالة بكوفيد
 . ( 119) كبار السن 

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسدددي ومرايرو الةوية الجنسدددانية وحاملو صدددفات   -باء 
 (120  )الجنسين )مجتمع الميم(

ب ن التمييز  اا اعتراف   2019التي ُنشاااارت في عام   ( 121) تعكس السااااياسااااة الوطنية للمساااااواة بين الجنسااااين  -68
ومزدوجات الميل الجنساااااي ومغايرات الهوية الجنساااااانية الهيكلي ضاااااد جميع النسااااااء، بما في ذلك المثليات 

 وحامات صفات الجنسين، يشكل قضية من القضايا العامة.

، نظمت وزارة شااااخون المرأة والفئات الضااااايفة دورة تدريبية عبر اإلنترنت بعنوان  2022وفي عام  -69
انية وحاملي صاااافات الجنسااااين: "تمكين المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسااااي ومغايري الهوية الجنساااا 

. كما ُنشااااااارت ( 122) من أجل إعمال حقوقنا"، مصاااااااممة لتعزيز القدرات على حماية حقوق هذه الفئة وتعزيزها
بمناساااااااااابة اليوم الدولي لمناهضااااااااااة كراوية المثلية الجنسااااااااااية ومغايرة الهوية الجنسااااااااااانية   ( 123) مواد إعامية  
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التوجيهية المتعلقة بالمساااااااااااواة، مصاااااااااامم لتعزيز حقوق   وازدواجية الميل الجنسااااااااااي وهي: كتيه عن المبادت
، وكتيبات بعنوان "اعتبارات بشاااااا ن ممارسااااااات العاج التحويلي وأثرها على 19-الفئة في سااااااياق كوفيد هذه

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسااااي ومغايري الهوية الجنسااااانية وحاملي صاااافات الجنسااااين"،  حقوق 
عن اا يهية الموجهة إلى مو في الخدمات العامة. ضاااااامان المساااااااواة في المعاملة بعيد"المبادت التوج اا،وأخير 

 القواله النملية الجنسانية في الخدمات المقدمة إلى السكان".

الوطني    AURORA"المباادت التوجيهياة للخادمات التي يقادمهاا برنامه  أيضاااااااااااااااا  واعتمادت الدولة -70
 .( 124) ( أو العنف الجنسي"30364ألفراد مجتمع الميم ضحايا العنف )القانون 

"تعليمات و  ، اعتمدت الدولة "اساااااااتمارة تساااااااجيل الحالت في مركز طوارت المرأة"2021وفي عام  -71
يمكن من خاله تساااجيل اا  . وتتضااامن الساااتمارة قسااام( 125) اساااتمارة تساااجيل الحالت في مركز طوارت المرأة"

 .( 126) المعلومات المتعلقة بالميل الجنسي لألشخاص وهويتهم الجنسانية وخصائصهم الجنسية

وفيما يتعلق ب من األشااااخاص من هذه الفئة، تهدف السااااياسااااة الوطنية المتعددة القلاعات بشاااا ن  -72
جنساااين إلى إلى تحديد ال يفية التي تخدي بها أوجه عدم المسااااواة التاريخية بين ال 2030أمن المواطن لعام 

 .( 127) توليد العنف الذي تواجهه النساء وأفراد مجتمع الميم اليوم

، التمييز  ، الذي يحدد النظام الت ديبي للشاااااااااااااارطة الوطنية البيروفية( 128) 30714وقد جعل القانون   -73
، أدرجت الشاارطة الوطنية 2018. وفي عام ( 129) ضااد هخلء األشااخاص أثناء أدائهم لمهامهم جريمة خليرة

( خانة تساااامر بتسااااجيل الشااااكاوط المتعلقة SIDPOLالبيروفية في نظام الشااااكاوط المقدمة ضااااد الشاااارطة )
قوق اإلنسااااان الملبق في . ويتضاااامن دليل ح( 130) بالتمييز على أساااااس الميل الجنسااااي أو الهوية الجنسااااانية

عن الفئات السااكانية في أوضاااع هشااة، يشاامل األطفال والمراهقين وكبار الساان    فصاااا   ( 131) و ائف الشاارطة
واألشااااااخاص ذوي اإلعاقة واألشااااااخاص المصااااااابين بفيروس نقص المناعة البشاااااارية والمشااااااتغات بالجنس 

 .( 132) والمشردين وأفراد مجتمع الميم

، ُدمجات متغيرات اللغاة األم التي يتم تعلمهاا في مرحلاة اللفولاة والتحادياد الاذاتي 2021وفي عاام   -74
 .( 133) لجعل الخدمات المقدمة أكثر شمولا  SIDPOLاإلثني ضمن نظام 

  وفيما يتعلق بامكانية اللجوء إلى القضااااااء، اعُتمدت "المبادت التوجيهية للخدمات التي تقدمها مديرية -75
لدفاع عن الضااحايا، التابعة للمديرية العامة للدفاع العام واللجوء إلى القضاااء في وزارة  المساااعدة القانونية وا

. وهي تهدف إلى إرسااااء معايير تقنية إلزامية لمسااااعدة ( 134) العدل وحقوق اإلنساااان، إلى أفراد مجتمع الميم"
 أفراد مجتمع الميم. 

مكته المدعي العام للدولة بجمع وتحليل وفيما يتعلق بجمع البيانات، قام مرصااااد الجريمة التابع ل -76
البيانات بشكل منهجي فيما يتعلق بالوفيات العنيفة الناجمة عن جرائم متعمدة أو التي ُينظر إليها على أنها 

من أفراد مجتمع الميم، المقاب لة لعينة غير احتمالية، والتي وقعت    شاااااااخصااااااااا  84جرائم متعمدة لما مجموعه 
بعنوان "الخصاااااااااائص  اا  . كما نشااااااااار المرصاااااااااد تقرير ( 135) على الصاااااااااعيد الوطني  2021-2012خال الفترة 

. كما أدرج مكته ( 136) "2021-2012الجنائية للجرائم المتعمدة التي تساااااااتهدف أفراد مجتمع الميم في بيرو  
 .( 137) المدعي العام ضمن قاعدة بياناته أعمال العنف والتمييز الموجهة ضد أفراد مجتمع الميم

  LGTBI EMPODERAق بالمشااركة الساياساية، تهدف مدارس التدريه الساياساي الثاه وفيما يتعل  -77
المصااااااممة لمرشااااااحي وقادة مجتمع الميم إلى تعزيز قدراتهم من أجل تحقيق المشاااااااركة المدنية والسااااااياسااااااية 

  ، 2021من قادة مجتمع الميم في هذه األنشاااااااالة. وفي عام   60، شااااااااارك 2020والجتماوية الفعالة. وفي عام 
 .( 138) فرداا  41، بلغ عددهم 2022وفي عام  اا،فرد 35بلغ عدد المشاركين  
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 (139)األشخاص المحرومون من حريتةم -جيم 

، ( 140) 2030باعتماد السااياسااة الوطنية للسااجون لعام  2020تجدر اإلشااارة إلى قيام بيرو في عام  -78
‘ تحسااين الظروف المايشااية  2‘ الحد بدرجة كبيرة من اكتظاى السااجون؛ ’1التي تتمثل أهدافها فيما يلي: ’

 ‘ تعزيز مهارات األشاااخاص 4‘ ضااامان أمن نزلء الساااجون وتعايشاااهم؛ ’ 3لألشاااخاص المحرومين من حريتهم؛ ’ 
‘ تعزيز إدارة المعرفة وقابلية التشااااغيل البيني والشاااافافية في  5إعادة إدماجهم؛ ’المحرومين من حريتهم بغية 

 ‘ تحسين مهارات إعادة الندماج لألشخاص الذين قضوا مدة عقو تهم.6نظام السجون؛ ’

وفيما يتعلق بمكافحة التمييز، تم تحديث التوجيهات المتعلقة برعاية المحتجزات أو النسااء اللواتي  -79
  ، واعُتمدت التوجيهات المتعلقة برعاية األشااخاص المحرومين ( 141) هن إدانة، و معاملتهن في السااجون صاادرت بحق 

خارج نلاق الساااجن الخاضاااعين لحماية خاصاااة و معاملتهم معاملة اا  من حريتهم واألشاااخاص المدانين جنائي 
 .( 142) متخصصة في السجون 

يلساااااون مانديا، تم إعداد دليل حقوق اإلنساااااان  وفيما يتعلق بالتنفيذ الفعال لقواعد بان وك وقواعد ن  -80
 .( 143) 2018الملبق في مصلحة السجون ونشره في عام 

، نظم المركز الوطني للدراساااات الجنائية في الساااجون 2021إلى عام  2018وفي الفترة من عام  -81
العديد من الحلقات الدراسااااية والدورات التدريبية بشاااا ن منع التعذيه والممارسااااات الجيدة في اسااااتخدام القوة، 

من مو في السااااجون. وُأدرجت الدورة المتعلقة بحقوق اإلنسااااان الملبقة في    452وقد حضاااارها ما مجموعه 
 لبرنامه التدريه في مجال أمن السجون.اا  باعتبارها محور تركيز تر وي  ( 144) مصلحة السجون 

           اُتخاااذت تااادابير للحاااد من الكتظااااى )المراساااااااااااااايم   اا،أيضاااااااااااااااا   19-وفي ساااااااااااااايااااق جاااائحاااة كوفياااد -82
.  JUS 2020 004DS )(148)والمرساوم الساامي ( 147) 1514و( 146) 1513و  1459DL nos  (145 ) التشارياية

 . ( 149) شخصاا   8  097، بلغ عدد األشخاص الذين غادروا نظام السجون ما مجموعه 2022و حلول حزيران/يونيه  

، على أساااااااس اسااااااتثنائي ومخقت، JUS-2020-004DS  (150 )يحدد المرسااااااوم السااااااامي   اا،وأخير  -83
المحتجزين  حالت خاصة يجوز فيها للجنة العفو الرئاسي، في إطار الجائحة، أن تدرس إمكانية العفو عن

 بناء على معايير معينة أو ألسباب إنسانية، أو تخفيا عقو اتهم.

 (151)األشخاص ذوو اإلعاقة -دال 

التمييز    ( 152) 2030  تحدد السااااااياسااااااة الوطنية المتعددة القلاعات بشاااااا ن اإلعاقة من أجل التنمية لعام  -84
الهيكلي ضاد األشاخاص ذوي اإلعاقة باعتباره قضاية من القضاايا العامة. وتهدف هذه الساياساة إلى ضامان 

 ‘ المشااااركة في األنشااالة 2‘ المشااااركة في الحياة الساااياساااية والجتماوية؛ ’ 1ما يلي لألشاااخاص ذوي اإلعاقة: ’ 
ول على الخدمات الصاااحية الشااااملة  ‘ الحصااا 3القتصاااادية للعاملين ب جر أو العاملين لحساااابهم الخاص؛ ’

‘ فيما يتعلق بالمسااارات التعليمية، اللتحاق بالصاافوف الدراسااية، والمشاااركة فيها والتعلم فيها 4وتغليتها؛ ’
‘ إمكانية الوصاااااااول المادي إلى البيئة 6‘ المواقف الجتماوية المواتية؛ ’5وإتمامها في الوقت المناساااااااه؛ ’

 .( 153) العامة في مجال اإلعاقة‘ تعزيز اإلدارة 7المايشية؛ ’

ل  ، 1384DL  (154 )وفيما يتعلق باألهلية القانونية، يكرس المرساااااااااااااوم التشاااااااااااااريعي   - 85 الذي يعدن
القانون المدني، األهلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع غيرهم. وتنظم الائحة  

شااااااااروط الترتيبات التيساااااااايرية    DS 016-2019-MIMPالمنصااااااااوص عليها في المرسااااااااوم السااااااااامي  
ذوي اإلعاقة    المعقولة، وتعيين األشااخاص الداعمين، وتلبيق الضاامانات المتعلقة بممارسااة األشااخاص 

 . ( 155) لألهلية القانونية 
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"البروتوكول المتعلق بالترتيبات التيساايرية المعقولة للسااماا لألشااخاص ذوي اإلعاقة  أيضاااا   واعُتمد -86
 .( 157() 156) قانونية"اا بالتعبير عن إرادتهم في األعمال التي ُتنته آثار 

فضااايلية المقدمة إلى األشاااخاص ذوي ، اعُتمد "البروتوكول المتعلق بالمسااااعدة الت 2022وفي عام  -87
، الذي يعكس اللتزام بتوفير الخدمات المناساااابة لألشااااخاص ذوي اإلعاقة الوافدين إلى المكته ( 158) اإلعاقة"

  ، 2022الوطني للعملياات النتخاابياة في إطار النتخاابات الوطنياة. و النساااااااااااااباة لانتخاابات اإلقليمياة والبلادية لعاام 
وفي إطار السااااااااياسااااااااة الوطنية المتعددة القلاعات بشاااااااا ن اإلعاقة من أجل التنمية، يعمل المكته المذكور 

 ذ البروتوكول.( على تعزيز تنفي CONADISوالمجلس الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة )

،  2022وفيما يتعلق بتعزيز المشااااااااااركة الساااااااااياساااااااااية، نظمت اللجنة النتخابية الوطنية، في عام   -88
 حلقات دراسية تدريبية سياسية بعنوان "المساواة في اإلعاقة".

 (159)المدااعون عن حقوق اإلنسان -هاء 

المتعلق بحمااايااة الماادافعين عن حقوق اإلنسااااااااااااااااان على العمليااات   2019ينص بروتوكول عااام   -89
واإلجراءات وأدوات التنساايق المصااممة لتهيئة بيئة مناساابة تساامر لهخلء األشااخاص ب داء أنشاالتهم المتعلقة 

 .( 160) بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها والدفاع عنها

، الذي ( 161) عن حقوق اإلنسااااااان"وفي "سااااااجل الحالت المنلوية على مخاطر بالنساااااابة للمدافعين  -90
  ، يجري جمع وتحليل المعلومات عن الحالت المنلوية على مخاطر بالنساااااااابة للمدافعين 2020ُأنشاااااااان في عام  

عن حقوق اإلنساان وأنواع العتداءات التي يتعرضاون لها على كل من الصاعيد المحلي واإلقليمي والوطني 
 بهدف ت مين الوقاية والحماية الشاملة لهم.

،  (162) ويجه أن تضاااااامن "االية المشااااااتركة بين القلاعات لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسااااااان" -91
، الوقاية والحماية للمدافعين عن حقوق اإلنساااااان وإمكانية لجوئهم إلى القضااااااء في  2021المنشااااا ة في عام 

من أجل التنمية  حالت الخلر الناشااااااااائة عن أنشااااااااالتهم؛ وتتولى ثماني وزارات، إلى جانه اللجنة الوطنية
 ، مسخولية تنفيذ هذه االية.( 163) وحياة  خالية من المخدرات

ع مكته المدعي العام الوطني اختصااااص النظام الفرعي المتخصاااص في مجال حقوق اإلنساااان  -92   ووسااام
والتفاعل بين الثقافات والجرائم المتصاااالة باإلرهاب بغية التدخل في جميع األعمال المرت بة ضااااد المدافعين 

"بروتوكول متعلق باجراءات منع  أيضااااا  . وُوضاااع( 164) عن حقوق اإلنساااان نتيجةا للعمل الذي يضاااللعون به
 .( 165) الجرائم المرت بة ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان ومقاضاة مرت بيها"

 (166)النساء -واو 

الحواجز  تهدف السااااياسااااة الوطنية للمساااااواة بين الجنسااااين إلى الحد من العنف ضااااد المرأة، ومن  -93
المخساساية التي تحول دون تحقيق المسااواة بين الرجل والمرأة في المجالين العام والخاص، ومن أثر النماذج 
الجتماوية والثقافية التمييزية؛ كما تتناول هذه السااااااياسااااااة إعمال حقوق المرأة في مجال الصااااااحة الجنسااااااية  

مشاااااااركتها في اتخاذ القرارات، وإعمال الحقوق  واإلنجابية، وإمكانية وصااااااولها إلى أوساااااااط اتخاذ القرارات، و 
 القتصادية والجتماوية.

أما فيما يتعلق بوضااااااع الصااااااحة الجنسااااااية واإلنجابية في إطار السااااااياسااااااة الوطنية للمساااااااواة بين  -94
  2021الجنساااين، فقد بلغت النسااابة المئوية المساااجلة للنسااااء اللواتي يساااتخدمن وساااائل منع الحمل في عام  

؛ و اإلضاااااااااااافة إلى ذلك، بلغ معدل ( 167) في المائة  6,102في المائة، أي ما يمثل زيادة تبلغ   1,78قدره   ما
 .( 168) في المائة 7,144قدره اا في المائة، أي ما يمثل انخفاض 9,8حمل المراهقات 
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وساااااااااااااايلاة حاديثاة لمنع الحمال، بماا في   951 551، تم توزيع  2021وفي كاانون األول/ديساااااااااااااامبر  -95
 20,5وسيلة موزعة على الرجال )  195  407و في المائة( 80ة موزعة على النساء )وسيل 756  144 ذلك

وحدة( هي  370  880في المائة، أي ما يمثل   39)اا  في المائة(. وكانت وسااااااااااااايلة منع الحمل األكثر توزيع
رفالا   196  638الحقن الفصاااالي" )الذي تسااااتخدمه النساااااء فحسااااه(. وفي المرتبة الثانية، تم توزيع ما مجموعه "
 .( 169) على النساءاا موزع رفالا  1 282و على الرجالاا موزع رفالا   195 356في المائة(، بما في ذلك  20)

المعتمد   ( 170) 30996وفيما يتعلق بالمشاااااركة في اتخاذ القرارات والحقوق السااااياسااااية، فان القانون   -96
ل للقانون األساسي لانتخابات ينص على  2019في عام   الت افخ التدريجي والتناوب، وُيرسي حصة   والمعدن 

  ، 2031في المائة في عام   50و  ، 2026في المائة في عام    45و  ، 2021في المائة في عام   40جنسانية قدرها  
بالنساااااابة لقوائم المرشااااااحين، رجالا ونساااااااءا، في كونغرس الجمهورية 
 (172) 30982القانون  أيضاااااااا   . وُوضااااااع( 171) 

ل للقانون    30، وهو القانون العام المتعلق بمجتمعات الفاحين المحلية، الذي يحدد حصاااااااااااة قدرها 24656المعدن 
المائة على األقل من النسااء أو الرجال في ت وين المجالس البلدية بهدف تعزيز وضامان مشااركة المرأة  في

 .( 173) في تنمية مجتمعها المحلي

، على أن تمثال 2020بشااااااااااااااا ن الت اافخ والتنااوب، المعتماد في عاام    ( 174) 31030وينص القاانون   -97
في المائة من المرشاحين في قوائم المرشاحين بالتناوب، ويحدد مبدأ الت افخ في صايغة المرشاحين  50المرأة 

لرئاساااااااة الجمهورية ولمناصاااااااه نواب الرئيس، وفي قوائم المرشاااااااحين ل ونغرس الجمهورية و رلمان األنديز، 
التنفيذية اإلقليمية والبلدية. و هذه اللريقة، ُألغي اللابع التدريجي للحصاااص وجرط ضااامان وفي المناصاااه  

 .( 175) مشاركة المرأة 

عليه،  ، مضاااايقة المرأة في الحياة الساااياساااية ويعاقه 2021، المعتمد في عام  ( 176) 31155ويمنع القانون   -98
 والمشاركة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية. ل ي تتمكن المرأة من ممارسة حقوقها السياسية 

  " لدعم جميع النسااااااء في المناصاااااه Gobernando Juntas، اعُتمدت اساااااتراتيجية " 2022وفي عام  -99
. وتهدف هذه الساتراتيجية  ( 177) التي ُتشاغل عن طريق النتخاب في اإلدارة العامة وفي مجال التمكين الساياساي 

لقدرات اإلدارية من منظور جنساااااني وإلى التمكين السااااياسااااي لجميع النساااااء في المناصاااه  إلى تعزيز بناء ا
التي ُتشااغل عن طريق النتخاب أي: النائبات، وحاكمات األقاليم، ونائبات حكام األقاليم، ورئيسااات بلديات 

 .( 178) المقاطعات والمناطق، والمستشارات في األقاليم والمقاطعات والمناطق

ونظممت أنشاااااااااااالة تثقيفية   Observa Igualdadوأنشاااااااااااا ت اللجنة النتخابية الوطنية منصااااااااااااة   -100
للقيادات النسااااائية والمرشااااحات في المجالين السااااياسااااي والجتماعي في إطار العمليات النتخابية.  متنوعة

د 2022إلى عااام    2020امرأة. وفي الفترة من عااام    1  463، تم تاادريااه  2022-2018وفي الفترة   ماات  ، قااُ
عن المنظمات السااياسااية بشاا ن التسااجيل الفعال للترشاايحات، أي المتثال   ممثاا  1 561مساااعدة تقنية إلى 

 عن الت افخ والتناوب بين الرجل والمرأة ومكافحة المضايقة السياسية للمرشحات.   للحصص النتخابية، فضاا 

  55ماا قادره   2018خال عاام  وفيماا يتعلق بحاالت العنف، در ات الشاااااااااااااارطاة الوطنياة البيروفياة   -101
من مراكز  اا فرد 3  579فرداا( و 1  016من بين   564المائة من أفراد مراكز شاااااااارطة شااااااااخون األساااااااارة ) في

 .( 179) الشرطة األساسية

البروتوكول المتعلق بااإلجراءات المشااااااااااااااتركاة لمراكز المساااااااااااااااعادة اللاارئاة    2019واعُتماد في عاام   -102
المتخصااااااصااااااة في الحماية من   ( 180) راكز الشاااااارطة الوطنية البيروفيةالخاصااااااة بالمرأة ومراكز الشاااااارطة، ولم

العنف العائلي. ويشامل البروتوكول المشاترك بين المخساساات بشا ن حالت اختفاء األشاخاص الذين يعانون  
، مغايرات  الهوية الجنساانية ضامن فئة  2020من أوضااع هشاة وحالت الختفاء األخرط، المعتمد في عام 

 .( 181) ضحايا العنف
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 –   30364واسااااااااااااااُت مال الادليال المتعلق بااجراءات تادخال الشاااااااااااااارطاة الوطنياة البيروفياة في القاانون   -103
 .( 182) وفي لئحته التنفيذية -قانون منع العنف ضد المرأة وأفراد المجموعة األسرية والمعاقبة عليه  وهو

من مراكز الشاارطة المتخصااصااة في  46، ُأحصااي ما مجموعه 2021ل/ديساامبر وفي كانون األو  -104
من مناطق الشاااااارطة، حيث تلقت النساااااااء وأفراد المجموعة األساااااارية الذين وقعوا  23الشااااااخون األساااااارية في  

ضاحايا للعنف مسااعدة متخصاصاة. وت منل هذا اإلجراء الخدمة التي يوفرها المركز الوحيد لتقديم الشاكاوط، 
  1818ى ويحيل الرسااااااائل الواردة من النساااااااء ضااااااحايا العنف عن طريق خء المساااااااعدة الهاتفي  الذي يتلق

 .( 183) التابع للشرطة الوطنية البيروفية 105ومركز عمليات اللوارت 

  إضااافةا إلى ذلك، وفي إطار النظام القضااائي الوطني المتخصااص في حماية المرأة وأفراد المجموعة -105
في رعاية الضااحايا، اا متخصااصاا عاماا اا محامي  133زارة العدل وحقوق اإلنسااان األساارية من العنف، تضاام و 

في المسائل ذات الصلة الناشئة عن أعمال العنف ضد المرأة وأفراد  اا  متخصصعاماا اا محامي  86عن   فضاا 
 .( 184) المجموعة األسرية )نفقة الزوج/الزوجة، والحضانة، والبنوة، إلخ(

، وهو قانون حظر التمييز  ( 186) ولئحته التنفيذية  ( 185) 30709وفيما يتعلق بالتمييز، ُنشااااار القانون   -106
، وهو قاانون منع المضااااااااااااااايقاة  27942في األجور بين الرجال والمرأة. كماا أن الائحاة التنفياذياة للقاانون رقم 

،  (187)ية والمعاقبة عليهاالجنسااااية والمعاقبة عليها، تضااااع قواعد عامة ومحددة بشاااا ن منع المضااااايقة الجنساااا 
 وكذلك بش ن إجراء التحقيقات في هذا المجال.

وُحددت تدابير مختلفة لضااااامان رعاية وحماية ضاااااحايا العنف العائلي خال فترة العزل اإللزامي،  -107
  موعة بما في ذلك تدابير محددة لتعزيز إجراءات الدولة الرامية إلى التصادي لحالت العنف ضاد المرأة وأفراد المج 

 .( 188) 19-األسرية خال حالة اللوارت الصحية الناجمة عن كوفيد

 (189)األطفال والمراهقون  -زاي 

، التي ( 190) 2030تهدف السااااااياسااااااة الوطنية المتعددة القلاعات لصااااااالر األطفال والمراهقين لعام  -108
وتوفير الظروف الازمة لبقائهم  ، إلى تيسااااير ممارسااااة األطفال والمراهقين لحقوقهم 2020اعُتمدت في عام 

ونمائهم وحمايتهم ومشااااااااركتهم في المجتمع. و ناء على ذلك، فان الهدف المنشاااااااود هو النهو  بالظروف  
المايشاااااية الصاااااحية لألطفال والمراهقين، وتعزيز تنمية اساااااتقاليتهم ومشااااااركتهم في مختلف مجالت اتخاذ 

 القرار في حياتهم اليومية.

 1 759في المائة من البلديات؛ ويوجد   93جد دائرة لحماية األطفال والمراهقين في وفي بيرو، تو  -109
للمحامين العامين المعنيين باألطفال والمراهقين. وفي المقاطعات التي تقلنها الشعوب األصلية، مثل اا  مكتب 

البلديات، وتبلغ    في المائة من 90األمازون وخونين و اسااكو وأوكايالي، تتوافر هذه الخدمات لدط أكثر من  
 في المائة في مقاطعتي مادري دي ديوس ولوريتو. 100هذه النسبة 

ممت اسااااتراتيجية -110 لجسااااهام على الصااااعيد المحلي في  Ponte en Modo Niñez (191 )#  كما صااااُ
 سنة. 17و تنمية األطفال والمراهقين الذين تتراوا أعمارهم بين صفر

  ، ( 192) 2022، المعتماد في تموز/يولياه  JUGUEMOSمرا لخادماة ويهادف الادليال المنهجي للمرون ج ال  - 111
إلى تعزيز قادرات الحمااياة الاذاتياة لألطفاال، والعاقاات األفقياة التي تتميز باالمعااملاة المحبامة والنزيهاة، ورعااياة 
الذات وااخرين عن طريق تعزيز الموارد الشااااخصااااية والتشااااجيع على ممارسااااة المواطنة على مسااااتوط السااااللات 

 التنفيذية المحلية. 
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ر، وعماا  -112 ، أصادرت مخساساات الجيش مبادت توجيهية  29248بالقانون   وفيما يتعلق بتجنيد القصان
 .( 193) عاماا  18تنظم المتثال لذلك القانون، على أن يكون الحد األدنى لسن اللتحاق بالقوات المسلحة 

من مجموعات اللوازم لحالت اللوارت في   2 519وفيما يتعلق بالصاااااااااااحة الجنساااااااااااية، تم توزيع   -113
( في أريكيبا أكبر عدد DIRESA. وساااااااالممت مديرية الصااااااااحة اإلقليمية )2021جميع أنحاء البلد في عام  

(، تليها مديرية الصاااااااحة في وساااااااء ليما،  354في المائة من المجموع )  14من هذه المجموعات، بما يمثل  
(. وُوزعت هذه 155في المائة ) 6(، ومديرية الصاحة في أياكوتشاو، بما يمثل 177في المائة ) 7بما يمثل 

  (، 296) عاامااا    13و   (، 1 078) عاامااا   14و  (، 3 200) عاامااا   15على المراهقين الباالغين من العمر    المجموعاات 
ر يبلغون من العمر 46)عاماا  12و  .( 194  ) (8)عاماا   11(، وعلى قصن

 وُنظمت جلساااات تفسااايرية للتثقيا الجنساااي والصاااحة في مراكز الساااتقبال الساااكنية. وفي تموز/ -114
ذت مراكز    53من هاذه التادخات في    2  294، ُنظمات  2022يولياه   من مراكز السااااااااااااااتقباال الممااثلاة. ونفام

بينما نظممت مراكز    ، تدخاا   1  571ما مجموعه    اا، مركز   36السااااااااااتقبال السااااااااااكنية األساااااااااااسااااااااااية، البالغ عددها  
ونظممت مراكز الستقبال    ، تدخاا   386مراكز، ما مجموعه    6الستقبال السكنية لحالت اللوارت، البالغ عددها  

أر عة  أيضااااا    . وُيحصاااي البلد( 195) تدخاا  337ما مجموعه  اا،مركز  11الساااكنية المتخصاااصاااة، البالغ عددها 
،  2022ال والمراهقين ذوي اإلعاقة؛ و حلول تموز/يوليه  مراكز اسااتقبال سااكنية متخصااصااة في رعاية األطف

 خدمة من هذه الخدمات. 158المراكز  قدمت هذه

كما تشاااامل مراكز السااااتقبال السااااكنية المتخصااااصااااة في مجال دعم الفتيات والمراهقات الحوامل،  -115
  ، 2022 حلول تموز/يوليه  واألمهات المراهقات، تدخات  لوزارة الصاااحة بشااا ن اساااتخدام أسااااليه تنظيم األسااارة. و 

 .( 196) من هذا النوع تدخاا  134تم تنفيذ  

ومن أجل المسااااااهمة في التثقيا الجنساااااي للمراهقين العاملين في الشاااااوارع، نظممت دائرة المر ن ين   -116
،  2022  المعنيين ب طفال الشاااوارع حلقات عمل بشااا ن الحياة الجنساااية والصاااحة اإلنجابية. و حلول تموز/يوليه 

منلقاة    138إلى األطفاال والمراهقين في  اا  موجها   تادخاا   8 694نفاذ المر وون المعنيون با طفاال الشااااااااااااااوارع 
 . (197)تدخل على نلاق البلد 

، التي ( 198) وتهدف "المبادت التوجيهية المتعلقة بالتثقيا الجنساااااااي في مرحلة التعليم األسااااااااساااااااي" -117
طرائق للتنفيذ السااااااليم وفي الوقت المناسااااااه لدورات التثقيا ، إلى وضااااااع 2021اعُتمدت في حزيران/يونيه  

 الجنسي في مخسسات التعليم األساسي والبرامه التعليمية العامة والخاصة على حد سواء.

وفيما يتعلق بعمل األطفال، وضااااااااااااااعت وزارة العمل وتعزيز العمالة عامة جودة ُتدعى "خال  من  -118
، ( 200) لاك، اعُتماد نموذج لتحادياد المخااطر المرتبلاة بعمال األطفاال. و ااإلضااااااااااااااافاة إلى ذ( 199) عمال األطفاال"

 .( 201) أداة إحصائية تقدن ر احتمال حدوه عمل األطفال وهو

ذت هيئااة الرقااباة الوطنيااة التااابعااة لادائرة تفتيش العماال   -119 باالتفتيش في مجااال عماال  اا  أمر   4  371ونفاام
  صاااحة والساااامة المهنيتين. ومن بين أوامر التفتيش هذه،األطفال، مع التركيز على المتثال للوائر العمل، وال 

 .( 202) عن تقرير متعلق بمخالفاتاا أمر  774عن تقرير متعلق بالتفتيش واا أمر  3 597أسفر 

ر، وهو القانون المتعلق بنظام العمل الزراعي   31110ويحظر القانون   -120 عمل األطفال وتشااغيل القصاان
 .( 203) والتدابير الرامية إلى تشجيع قلاع الزراعة والري والتصدير الزراعي والصناعات الزراوية

، ( 204) وتشاااكل القائمة الجديدة لألنشااالة واألعمال الخلرة على الصاااحة البدنية والنفساااية للمراهقين -121
 . ( 205) على نمائهم اا  ، آلية لحماية األطفال والمراهقين من األنشلة التي تمثل خلر 2022التي ُنشرت في عام 
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وُنظماات حلقااات عماال وعرو  عن آثااار وعواقااه تعاااطي المخاادرات وال حول في جميع مراكز   -122
ويكرمس واحد من مراكز السااااااتقبال السااااااكنية المتخصااااااصااااااة   اا.مركز  53السااااااتقبال السااااااكنية البالغ عددها 

، 2022و حلول تموز/يوليه    .( 206) لمساااعدة األطفال والمراهقين الذين لديهم سااوابق في تعاطي مواد اإلدمان
ومن ناحية أخرط، ُنظمت حلقات دراساااااااية ومختمرات بشااااااا ن آثار   اا.ومراهق طفاا   50ُقدمت المسااااااااعدة إلى 
و حلول التاريخ  اا.مركز  53رات وال حول في مراكز الساااااتقبال الساااااكنية البالغ عددها وعواقه تعاطي المخد

خدمة من  1 571من خدمات المسااعدة، بما في ذلك  2 294نفساه، قدمت مراكز الساتقبال الساكنية هذه 
  ساااااتقبال خدمة من جانه مراكز ال   386و  اا، مركز   36جانه مراكز الساااااتقبال الساااااكنية األسااااااساااااية البالغ عددها  

  خدمة من جانه مراكز السااتقبال السااكنية المتخصااصااة،   337مراكز، و   6السااكنية لحالت اللوارت، البالغ عددها  
 .( 207) مركزاا  11البالغ عددها 

التي ُأنشاائت في إطار البرنامه الوطني لحماية   اا،مركز  24وفي مراكز تنمية األساارة البالغ عددها  -123
األساااااااااااااارة، يجري تنفياذ تادابير وقاائياة للحاد من تعااطي المخادرات وال حول بين األطفاال والمراهقين. و حلول  

 ( 208) من هذه الخدمات. اا ومراهق طفاا  7 194، استفاد 2022تموز/يوليه  

لمنتمين إلى المجتمعات المحلية الضاااااااااايفة  ومن أجل مكافحة التمييز ضاااااااااد األطفال والمراهقين ا -124
م ه النهه المشااااااااترك بين الثقافات ضاااااااامن البروتوكول المتعلق باجراءات   ألسااااااااباب تتعلق بالتنوع الثقافي، ُأد 

  ، كان المر نون 2022. و حلول تموز/يوليه  2021خدمات المر نين المعنيين ب طفال الشااوارع، الساااري منذ عام 
 .( 209) منلقة تدخل على نلاق البلد 138في  طفاا  8 469قد اعتنوا بما مجموعه 

رية   -125 وُتعنى دائرة تقديم المساعدة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة بسد الثغرات القائمة في الحماية األسة
لألطفال والمراهقين ذوي اإلعاقة عن طريق التنساايق مع شاابكات الدعم المحلية، وذلك إلدماجهم في النظام 

أساااارة، بما في   261، تم تقديم المساااااعدة إلى 2022لرعاية الصااااحية. و حلول تموز/يوليه  التعليمي ونظام ا
 .( 210) من ذوي اإلعاقةاا ومراهق طفاا  275ذلك 

" إلى تعزيز مهارات الوالدين بين األساااااار Acercándonosوتهدف اسااااااتراتيجية تعزيز األساااااارة "   -126
 1  679، تم بذلك تعزيز مهارات الوالدين ضاامن  2022التي تعاني من أوضاااع هشااة. و حلول تموز/يوليه  

و اإلضااااافة إلى ذلك، اعُتمدت أحكام لتوفير المساااااعدة المالية لألطفال    اا.ومراهق طفاا   3 233أساااارة تشاااامل 
 .( 211) و كا الوالدين، خال فترة الجائحةالذين توفيت أمهاتهم أو آباؤهم، أ

، تم تفويض وزارة شااااااااااااااخون المرأة والفئاات  31365للقاانون  اا ، ووفقا 2022وخال السااااااااااااااناة الماالياة  -127
سااول    200الضااايفة ب ن تقدم، عن طريق المعهد الوطني لحماية األساارة، مساااعدة اقتصااادية شااهرية بقيمة 

أو آباؤهم أو كا الوالدين خال حالة اللوارت الصاااااااااااااحية الناجمة    لألطفال والمراهقين الذين توفيت أمهاتهم
 17  278، اساااااتفاد منها  2022. وُتدفع المسااااااعدة المالية كل شاااااهرين. و حلول تموز/يوليه  19-عن كوفيد

 .( 212) من األطفال والمراهقين األيتام

  31405ن في إطار القانون ، سيتم توفير الرعاية لهخلء األطفال والمراهقي 2022من عام  اا واعتبار  -128
المتعلق بحمااياة ونمااء األطفاال والمراهقين األيتاام ولئحتاه التنفياذياة، المعتمادة بموجاه المرسااااااااااااااوم السااااااااااااااامي 

 .MIMP-2022-007 رقم

، المتعلق بحماية 2018، في عام 1297DL  (213 )وتجدر اإلشاارة إلى اعتماد المرساوم التشاريعي   -129
األطفااال والمراهقين المحرومين من رعااايااة الوالاادين أو المعرضااااااااااااااين للحرمااان من هااذه الرعااايااة، ولئحتااه  

، اللذين يحددان الحماية الشااااملة ويضااامنان الممارساااة ال املة للحقوق ويعليان األولوية للحق  ( 214) التنفيذية
دابير الحماية الخاصاااااة. كما يحدد جدول تقييم في الايش والنمو والتلور ضااااامن بيئة أسااااارية، عن طريق ت 

منها بالفعل.  اا  لخلر الحرمان من الحماية األساااااااااااارية أو محروماا ما إذا كان اللفل معرضاااااااااااا  ( 215) المخاطر
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  DL 1297تعديات على المرساااوم التشاااريعي   2020- 001، ُأدخلت بموجه مرساااوم اللوارت 2020عام  وفي 
 بحماية األطفال والمراهقين ذوي اإلعاقة، واإلجراءات الواجه تلبيقها في حالت فيما يتعلق بالمواد ذات الصاااااالة  

 اللوارت، ورعاية األطفال والمراهقين الذين يرت بون جرائم مشمولة بالقانون الجنائي.

  وحدة للحماية الخاصااااااااة على الصااااااااعيد الوطني، وهي تتدخل في اإلجراءات المتعلقة   25اا ويوجد حالي  -130
إلى الحماية األساااااااارية لألطفال المحرومين من رعاية الوالدين أو المعرضااااااااين لخلر الحرمان من بالفتقار 

هذه الرعاية، وتشاااااامل مهامها على وجه الخصااااااوص الشااااااروع في اإلجراءات المتعلقة بالفتقار إلى الحماية  
اا ومراهق طفاا  8  048األسارية وتوجيهها وتنظيم تدابير الحماية المخقتة. وحتى اان، جرط اإلعان عن أن  

للحرمان من الحماية األساااااارية أو محرومون من هذه الحماية بالفعل، وهم يسااااااتفيدون من اا  معرضااااااون مخقت 
 تلبيق تدابير الحماية.

، تم اعتماااد "التوجيهااات المتعلقااة بتنفيااذ اإليااداع العاااجاال لاادط بياات 2021و  2018وفي عااامي   -131
عاة، أو لدط ط والتوجيهاات المتعلقاة   ( 216) رف ثالث، أو تنفياذ اإليداع الدائم"كافل، أو لدط األساااااااااااااارة الموساااااااااااااام

، التي ُترساااااااي حماية ( 217) "الرعاية في بيئة أسااااااارية محترفة وتقديم اإلعانة المالية للرعاية في بيئة أسااااااارية" ب 
 حقوق األطفال والمراهقين.

 (218)الشعوب األصلية -حاء 

، اعُتمدت الساااااياساااااة الوطنية المتعلقة بلغات الشاااااعوب األصااااالية والتراه الشااااافوي 2021في عام  -132
. وتهدف هذه السااااااااياسااااااااة إلى تحسااااااااين عاقة الدولة بتعدد الثقافات 2040لعام   ( 219) والتفاعل بين الثقافات

مة واللغات في إطار تعاملها مع السااااااكان الناطقين بلغات الشااااااعوب األصاااااالية، والحد من أوجه التمييز القائ 
على اسااااتخدام لغات الشااااعوب األصاااالية، وزيادة تناقل لغات الشااااعوب األصاااالية بين األجيال وتناقل التراه  

 الشفوي بين السكان.

إعانات   5و  للتعدين،اا مشااااااروع 18عملية تشاااااااور مساااااابق بشاااااا ن ما يلي:   35وُنفذ ما مجموعه  -133
ان لتوليد ال هر اء، ومشااااااااااااروعان للبنى  مناطق طبياية محميمة، ومشااااااااااااروع  6و التراه الثقافي الوطني، عن

التحتية لللرق، ومشااااااروع للهيدروكر ونات، ولئحة تنظيمية )تدبير وطني(، وقد اسااااااُتشاااااايرت خال عمليات 
مقاطعات على نلاق البلد،  10شاااااباا من الشااااعوب األصاااالية من  12مناطق محلية تضاااام  306التشاااااور 

 .( 220) من الشعوب األصلية فيهااا فرد 11 063أتاا مشاركة أكثر من  مما

  من الشااعوب األصاالية اا فرد   11  183من المو فين العموميين و   4  784و اإلضااافة إلى ذلك، اسااتفاد  -134
،  2021إلى حزيران/يونياه   2019من تدابير المساااااااااااااااعدة التقنياة في الفترة الممتادة من عام  اا  تدبير   781من  

 .( 221) قبل وأثناء تنفيذ عمليات التشاور المسبق

في مجال القانون والتشااااور المسااابق.  شاااخصااااا  4  198حلقة دراساااية، تم تدريه   122وفي إطار   -135
من أفراد  اا  فرد  1  832و  من المو فين العموميين،اا مو فا   1 467ومن بين هخلء األشااااااااااااااخااص، كاان ثماة  

من مخسااااسااااات أخرط. وُنظمت هذه الحلقات الدراسااااية التدريبية بالحضااااور  اا فرد  552و الشااااعوب األصاااالية،
  الشااخصااي في المناطق التالية: األمازون، وأن اأ، وأياكوتشااو، وأبوريماك، وكاخاماركا، وكوسااكو، وهوان افيليكا، 

  المشاااااركة   وإيكا، وليما، ولوريتو، ومادري دي ديوس، وموكيغوا، و ونو، وسااااان مارتين، وأوكايالي، باإلضااااافة إلى 
 .( 222) 19-عن ُبعد في هذه الحلقات منذ بداية حالة اللوارت الوطنية الناشئة عن كوفيد

  ونظمت وزارة الثقافة دورات دراسااية عن هذا الموضااوع عبر اإلنترنت، وكانت موجهة إلى المو فين -136
 .( 224) شهادات في هذا الصدد 1 704. وقد ُأصدرت ( 223) العموميين على الصعيد الوطني
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إلى أن األمانة التقنية للجنة الدائمة المتعددة القلاعات المعنية باعمال أيضااااااااااااا   وتجدر اإلشاااااااااااارة -137
 37 من اتفاقات التشاور المسبق. وهذه التفاقات هي ذات صلة بااا اا اتفاق 837الحق في التشاور قد نظمت  

عملية تشاااااور سااااابقة تضاااامنت محاضاااار المشاااااورات المرفقة بالتفاقات الموقمعة. وفي إطار متابعة األمانة 
  في المائة من التقدم المحرز في تنفيذ التفاقات   57أي ما يمثل   اا، اتفاق   478التقنية لتفاقات التشااااااااااور، تم تنفيذ  

 .( 225) المبرمة أثناء عمليات التشاور السابقة

‘ خلة تدخل لوزارة الصاااااااااحة لصاااااااااالر مجتمعات 1 للجائحة، اُتخذت التدابير التالية: ’وتصااااااااادياا  -138
الشااااااااااعوب األصاااااااااالية والمراكز الريفية الم هولة في منلقة األمازون في مواجهة حالة اللوارت الناجمة عن 

ية في ‘ توفير خدمات الترجمة الشااافوية والترجمة التحريرية إلى لغات الشاااعوب األصااال2؛ و’( 226) 19-كوفيد
‘ توجيهات لنقل وتساااااااليم السااااااالع أو األغذية إلى الشاااااااعوب األصااااااالية من جانه 3’و  ؛( 227) حالت اللوارت 

ال يانات العامة أو األشاااااخاص اللبيعيين أو ال يانات القانونية الخاصاااااة في إطار حالة اللوارت الصاااااحية  
تدابير لحماية الشاااااعوب  الذي يضاااااع    1489DL‘ المرساااااوم التشاااااريعي 4’و  ؛( 228)  19-الناجمة عن كوفيد

 .( 229) 19-األصلية في إطار حالة اللوارت الصحية الناجمة عن كوفيد

 (230)األشخاص المتنقلون  -طاء 

إدمااااااااج   -139 تم  باااااااالتعليم،  يتعلق  خال  اا  مهااااااااجر اا  ومراهقااااااا   طفاا   569  137وفيماااااااا  البلاااااااد                دخلوا 
 .( 231) ضمن النظام التعليمي 2021-2018الفترة 

وفيما يتعلق بالتحقق من برنامه التعليم األساااااااااسااااااااي العام المتبع في الخارج، يتم تلبيق إجراءين   -140
بالمرسااااااااااوم   ، عماا ( 232) هما: العتراف بالبرنامه الدراسااااااااااي وتقييم ال فاءات/إعادة التحقق في هذا الصاااااااااادد

الذي   MINEDU-2020-094RVM  (234 )وقرار نائه الوزير    MINEDU (233 )-2019-10السااااااااااامي  
 .234ينظم تقييم كفاءات اللاب في مرحلة التعليم األساسي 

            دمه خلاااة التااا مين الصااااااااااااااحي الجاااديااادة المعنوناااة  2020وفي مجاااال الصااااااااااااااحاااة، تم في عاااام   -141
“SIS Para Todos”  ( ضاامن نظام الت مين الصااحيSIS)  يحملون اا  أجنبي  25  869، مما ساامر بتسااجيل

 .( 235) بلاقات هوية أجانه

  2018في عام  24  170وشااااهد نظام الت مين الصااااحي زيادة في عدد المشااااتركين األجانه، من   -142
          في كانون الثاني/ اا  أجنبي اا  بلد  36يساااااااتفيدون من الت مين الصاااااااحي وينتمون إلى  شاااااااخصااااااااا   144 627إلى 

األجااناه    ، لوحظات زياادة في عادد الخادماات المقادماة إلى2021إلى عاام    2018. ومن عاام  2022ينااير  
. وتجاوز عدد النساااااااء  2021خدمة في عام   52 229المسااااااجلين في نظام الت مين الصااااااحي، حيث بلغت 

لين للفترة   44  285إلى   2016في عام    1  619، حيث ارتفع من 2020- 2016المسااجمات عدد الرجال المسااجم
العمرية التي ُتحصااااي   ساااانوات الفئة  5و  . ويشااااكل األطفال الذين تتراوا أعمارهم بين صاااافر2020في عام 

 .( 236) طفاا  78 587أكبر عدد من المسجلين في هذا النظام، بما مجموعه 

حاااالت    6  706معاااالجاااة    2021و  2018، تمااات بين عاااامي  AURORAوفي إطاااار برناااامه   -143
  في المائة من حالت العتداء  85لمهاجرات وأفراد من المجموعات األساارية يشااكلون ضااحايا للعنف. وتتعلق  

  (237)في المائة من الحالت بنسااء من جنسايات أخرط، ومن أمريكا الجنو ية  15و   على المرأة بنسااء فنزويليات 
 بشكل رئيسي.

الوطني التابع لوزارة اإلنتاج المشاورة    Tu Empresaوفيما يتعلق بالندماج المهني، يقدم برنامه   -144
اا  والتوجيه للمواطنين الذين يتللعون إلى النخراط في نشاط اقتصادي في البلد أو الذين أنش وا بالفعل نشاط 

،  أجنبياا  2  366من العائدين إلى بيرو واا مهاجر   125؛ وقد اساااااااتفاد من هذه الخدمات حتى اان اقتصاااااااادياا 
 .( 238) أجنبياا  1 023واا عائداا مهاجر  35الرسمية في هذا الصدد بالنسبة لا و دأت اإلجراءات 
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حالة   1 035، تعاملت وحدات الحماية الخاصة على الصعيد الوطني مع 2022ومنذ بداية عام  -145
 المختلفة للحقوق (، نتيجةا لانتهاكات  فنزويلياا اا مواطن   886ألطفال ومراهقين من جنسيات أجنبية )بما في ذلك 

 المنصوص عليها في القوانين السارية.

المباادت التوجيهياة المشاااااااااااااااتركاة بين القلااعاات بشااااااااااااااا ن منع وقمع  2018واعُتمادت في عاام   - 146
تهريه المهاجرين، و شاااااا ن حماية األشااااااخاص الذين هم في حالة تهريه المهاجرين وضااااااحايا الجرائم  

 . ( 239) المتعلقة بالهجرة 

 (240)المنحدرون من أصل أاريقي -ياء 

، التي ( 241) 2030تهدف الساياساة الوطنية المتعلقة بساكان بيرو المنحدرين من أصال أفريقي لعام  -147
، إلى الحد من التمييز العرقي واإلثني والعنصااااااااااارية إزاء هخلء الساااااااااااكان، 2022اعُتمدت في حزيران/يونيه  

مشااااااركة المواطنين، وزيادة اساااااتقالية جميع النسااااااء   وتحساااااين الظروف الجتماوية والقتصاااااادية، وتعزيز
 البيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي.

 للمرأة البيروفية المنحدرة من أصل أفريقي. اا وطني اا  تموز/يوليه يوم   25يوم   31049وأعلن القانون رقم  -148

 (242)ضحايا اترة العنف -كاف 

من ضاااااحايا   5 372، تضاااااممن الساااااجل الوحيد للضاااااحايا قائمة تضااااام  2022في تموز/يوليه   - 149
 اا، منهم تعويضاا   4 911، وقد تلقى  2000- 1980عمليات الغتصاااب التي ارُت بت خال فترة العنف 

تعويضاااااات في مجال   شاااااخصااااااا   422آخرون رعاية صاااااحية بدنية ونفساااااية، وتلقى   4 152بينما تلقى  
من    1 674آخرون تعويضااااااات في مجال السااااااكن. وتم تسااااااجيل ما مجموعه    441التعليم، بينما تلقى 

منهم رعاية صاااااحية بدنية ونفساااااية،   1 260، وقد تلقى  2000- 1980ضاااااحايا العنف الجنساااااي للفترة  
من الضااااااااحايا على تعويضاااااااات  283آخرون تعويضااااااااات في ميدان التعليم؛ وحصاااااااال    88بينما تلقى  

 . ( 243) آخرون تعويضات سكنية   136مالية، وتلقى  

وفيما يتعلق باساااااتمرارية تنفيذ الخلة العامة للتعويضاااااات، ُأحرز تقدم كبير حتى اان في مجالي   -150
في المائة(. و اإلضااااافة إلى ذلك،  73,07في المائة( والتعويضااااات الجماوية ) 99,1التعويضااااات المالية )

واإلساااااكان من خال توسااااايع    يتواصااااال إدخال تحساااااينات على تنفيذ التدابير التعويضاااااية في مجالي التعليم
عن وضاع آليات للرصاد عن بعد وتوصايات بشا ن شاتى أشاكال    وتحساين الخلء المتعددة السانوات، فضااا 

 .( 244) الرعاية الصحية البدنية والنفسية

وضااااااع الخلة الوطنية من أجل الذاكرة والسااااااام والمصااااااالحة في إطار آليات تجمع بين  اا ويجري حالي  -151
،  2022ممثلي ضااااااحايا فترة العنف، والمجتمع المدني، والدولة، واألوساااااااط األكاديمية. وفي آب/أغساااااالس  

ص هذا الموقع الرمزي لاعتراف La Hoyadaبناء ضااااااارير ذاكرة   بدأ    ، الواقع في مقاطعة أياكوتشاااااااو. ويخصااااااام
 .( 245) بضحايا الختفاء القسري وإحياء ذكراهم

، قاادماات دولااة بيرو إجااابااات تتعلق 2022تموز/يوليااه    31في    30470ومنااذ صااااااااااااااادور القااانون   -152
من  3 773، تلقى 2022إلى تموز/يوليه    2018من المختفين. وفي الفترة من عام    شااخصاااا  630بمصااير 

جلسااااة دعم؛ و اإلضااااافة إلى   12 743أقارب المختفين مساااااعدة نفسااااية واجتماوية، مما أساااافر عن توفير 
 .( 246) من أقارب المفقودين 2 050ذلك، تم تقديم الدعم المادي واللوجستي إلى 

  



A/HRC/WG.6/42/PER/1 

GE.22-24486 22 

للمعلومات الجينية اا . وهي تشاااااااااكل أرشااااااااايف( 247) ، تم إنشااااااااااء قاعدة بيانات جينية2018وفي عام  -153
ألقارب المختفين والعظام التي تمت اسااااااتعادتها أثناء البحث، مشاااااافنرةا بلريقة تساااااامر بالحفاى على الساااااارية 

من الملفات الجينية التي  1 200وتيساااار إمكانية التتبع. وحتى اان، ُتحصااااي قاعدة البيانات ما يقرب من 
 .( 248) ُتستخدم لتحديد هوية األشخاص المختفين

في إطار البحث عن األشاااااااخاص المختفين في فترة العنف، ُأنشااااااان ساااااااجل وطني لألشاااااااخاص و  -154
 5  043واا مختفي   شااخصاااا   21 918، كان السااجل ُيحصااي  2021المختفين ومواقع دفنهم. وفي تموز/يوليه  

 .( 249) موقع دفن

، التي اعُتمادت في ( 250) 2030وتهادف الخلاة الوطنياة للبحاث عن األشااااااااااااااخااص المختفين لعاام   -155
، إلى معالجة المشاااااكلة العامة التي يلرحها انخفا  معدل اساااااتجابة الدولة لألقارب في  2021تموز/يوليه  

 .( 251) 2000-1980البحث عن األشخاص المختفين في فترة العنف 

، اعُتمدت توجيهات جديدة لتنظيم عملية البحث عن األشاااااااااااخاص المختفين، مع 2017وفي عام  -156
 .( 252) التركيز على النهه اإلنساني

من أقارب   3 734، تم تقديم المساااااعدة النفسااااية والجتماوية إلى 2022تموز/يوليه    31و حلول  -157
 . ( 253) من أقارب المختفين   1  653لى  جلسة دعم، وتم تقديم الدعم المادي واللوجستي إ   12  786المختفين في إطار  

 (254)العمال المنزليون  -الو 

، إلى منع وإزالة جميع 2020بشا ن العمال المنزليين، الذي ُنشار في عام   31047يهدف القانون   -158
أشاااااااااكال التمييز في  روف العمل والتو يا لألشاااااااااخاص الذين يخدون المهام المنزلية، وضااااااااامان حقوقهم  

أيضااا   . وينص القانون ( 255) األسااساية والعتراف بمسااهمتهم ال بيرة في التنمية الجتماوية والقتصاادية للبلد
، تم نشااار  2021وفي نيساااان/أبريل  اا.عام 18ية هو على أن الحد األدنى لسااان العمل لدط األسااارة المايشااا 

 لهذا القانون.  ( 256) الائحة التنفيذية

  ، تم اعتماد نماذج مرجاية لعقود العمل واسااااااااتمارات صاااااااارف المرتبات كي يسااااااااتخدمها 2021وفي عام   -159
زلي السااااكني  . وتنلبق هذه النماذج على عقود العمل المن (257) أصااااحاب العمل في تعاملهم مع العمال المنزليين 

 وغير السكني وعلى العمل بدوام جزئي.

  583بالتفتيش في ميدان العمال المنزليين، بما في ذلك  اا  أمر   792وفيما يتعلق بعمليات التفتيش، صااااااادر   -160
من األوامر التي أساااااااااااااافرت عن تقااارير    209و   من األوامر التي أساااااااااااااافرت عن تقااارير تتعلق بااالتفتيش 

 . (258)بمخالفات  تتعلق 

 األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أو السل -ميم 

 في المائة لألشااااخاص   80، زادت تغلية العاج بمضااااادات الفيروسااااات القهقرية لتبلغ  2018في عام   -161
  100 000ل ل   50,6المصااااااابين بفيروس نقص المناعة البشاااااارية، وانخفض معدل اإلصااااااابة بالساااااال إلى 

في المائة من المراهقين الذين تم تشااااااخيص إصااااااابتهم بفيروس نقص   100، تلقى 2019وفي عام .  ( 259) نساااااامة
، كانت هناك زيادة في نسااابة مرضاااى السااال 2020. وفي عام  ( 260) العاج اللبي المناساااه  المناعة البشااارية 

  79,6الذين تلقوا فحص ال شاااف عن اإلصاااابة بفيروس نقص المناعة البشااارية على الصاااعيد الوطني، من  
 .( 261) المائة في 3,91في المائة إلى 
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 استنتاجات -رابعار  
للنهو  بحماية حقوق اإلنسااااان والوفاء بالتزاماتها في هذا الصاااادد. وهي تعي اا  بذلت بيرو جهود -162

 على طريق التنمية في  ل الحترام اا  أنه يجه عليها، في مجالت معينة، أن تضااااعف جهودها للمضاااي قدم 
 ال امل لحقوق اإلنسان وعدم ترك أحد خلف الركه.

وفي جزء من فترة التقييم، تعيمن على العاالم أن يتعاامال مع الجاائحاة وأثرهاا على مختلف مجاالت   -163
  حياة الناس، وعلى تنمية مجتمعاتنا؛ ودولة بيرو، التي اضاااااااالرت إلى اعتماد تدابير عاجلة تتعلق بالوقاية من

، ك بضاااارورة معالجة آثاره الجانبية على القتصاااااد والعمالة والتعليم والخدمات الصااااحية المر  وعاجه، وكذل 
تركز جهودها اان على انتعاأ البلد. وعلى نحو ما ُذكر في الفقرة الساااااابقة، ُيضاااااللع بهذا الجهد الوطني 

 عن التمييز.اا في  ل الحترام ال امل لحقوق اإلنسان للسكان و عيد

 إلى جنه مع مخسساتاا  تسير جنب  وشمولا اا وسام   أن المجتمعات األكثر عدلا اا  يد ومن المعروف ج  -164
قوية وفعالة، وآليات المساااااءلة، وإمكانية لجوء الجميع إلى القضاااااء، وكلها عناصاااار تساااامر بضاااامان حقوق  

 السكان و اياء اهتمام خاص للفئات المستهدفة بحماية خاصة.

زامها بتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسااااااان والتزامها بتحقيق أهداف  ولذلك، تخكد بيرو من جديد الت  -165
  التنمية المستدامة.
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