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  مقدمة  - أوالً  
 قـة أتاحت عملية ضمان االمتثال ألحكام اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعا             -١
حتـسني فهمنـا   التحديات منذ دخوهلا حيز التنفيذ منذ سنتني فرصة       و جنازاتاإلاستعراض  و

 الدولـة   إىل أن التباين  ويشري هذا   . بني ما كان جيب أن يتحقق      و للهوة القائمة بني ما حتقق    
ليست هي جمرد احلكومة املركزية أو اجلهاز التنفيذي أو جمموع الفروع الثالثة للحكومة اليت              

وباإلضافة إىل ذلك يظهر من اعتماد قانون اجلرائم والعقوبات بشأن عـدم  . ها الدستور حيدد
االمتثال للقانون العام بشأن أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة ولوائح تنفيذه اللذين اعتمـدا             
مؤخراً القانون أن جمرد إصدار مراسيم أو اختاذ تدابري جذرية بـصورة خاصـة ال يكفـي                 

  .الثقافية أو عدم التمييز وقيم االجتماعيةتغيريٍ يف الإلحداث 
هنـج اإلعانـة    فنحن ُندرك أن الدول احلديثة تواجه حتدياً كبرياً يتمثل يف التخلي عن               -٢

يف ظل هذه الظروف اجلديدة، فإن       و .التحول إىل هنج التنمية املستدامة     و الذي أثبت عدم جدواه   
يف زيادة تأثري السياسات اليت     حامساً  يلعبان دوراً   بشكلٍ فعال   امليزانية العامة وإدارهتا    زيادة حجم   

التخطـيط  وقـت وطريقـة إدمـاج       لذا، جيب علينا أن حنول اهتمامنا إىل        . تنتهجها الدولة 
املنـاخ  هناك عالقة مباشـرة بـني       و. االقتصادية للبلد  و الشؤون االجتماعية يف  االستراتيجي  

لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يسعون     احة  املتنوع الفرص املتكافئة     و حجماالقتصادي املستقر و  
ظل بيئة مواتية من هذا القبيل، تنتقـل    يف   و .للحصول على نصيبهم من فوائد التنمية االقتصادية      

 .قوق اإلنسانالدولية حلعاهدات املبالتزاماهتا مبوجب للوفاء وضعٍ أفضل الدول إىل 

؛ تصفه  "هنج هيكلي "نه  ميكن وصف هذا األسلوب يف التعامل مع قضايا اإلعاقة بأ         و  -٣
شكل من أشكال احلوكمة ينطوي     بأنه  العامة  ورقات العمل اليت أصدرهتا املؤسسات      أحدث  

مـن دائـرة القـرار      أو الربامج االجتماعية توخياً للدقة      إخراج السياسات االجتماعية    على  
لكن  فيما يبدو و   للتغلب على عوامل غري مؤثرة     و استخدامها للتخفيف من الفقر   والسياسي،  

سنستخدم مثالني لدعم هـذه     و. ات االجتماعية تقييم االستثمار يثبت فيما بعد أهنا حامسة يف       
 .لشرح األسباب املوجبة كي تقوم الدولة بالتركيز يف جهودها على بناء القدرات واحلجة

نعرف أن فنحن . يتناول املثال األول برامج العمالة اليت هتدف إىل التخفيف من الفقر      -٤
 أو ةبسيطإعاقة يسمحون لألطفال الذين يعانون من    باب أُسر يف مرتفعات األنديز ال       هناك أر 

هناك حاالت أُخـرى    و.  وميثل ذلك طريقة من طرق إخفاء قضايا اإلعاقة        .متوسطة بالعمل 
 .تلجأ األسرة فيها إىل إخفاء األطفال أو أفراد األسرة من املعاقني

 حبصص ذوي اإلعاقة يف قطـاعي التعلـيم       الوفاء  فيتعلق بالفشل يف    أما املثال الثاين      -٥
خري منـوذج    و . الالزمة املهنيةأو   املؤهالت الفنية بسبب عدم وجود املرشحني ذوي       العمالةو

       يف املائة من املقاعد اجلامعيـة املخصـصة مبوجـب القـانون    ٥ُيساق هنا عدم شغل نسبة   
 .لذوي اإلعاقة
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 املسؤولية اليت تتحملها احلكومة مـن خـالل         هذان املثاالن مؤشراً ملستوى   ويقدم    -٦
 .كذلك مسؤولية اجملتمع املدين    و تقييم أثر تلك السياسات    و دورها كمنفذ للسياسات العامة   

من خالل حتديد االلتزامات امللزمة قانونياً علـى   يف هذا السياقرئيسياً تلعب االتفاقية دوراً   و
بوضوح بغية احليلولـة دون املزيـد مـن         حتديد األهداف   والصعيدين التشغيلي واملفاهيمي    

 . اإلعاقةواإلنسان اليت جيب أن يتمتع هبا األشخاص ذواالنتقاص من حقوق 

التخطيط يف التعامل مع  وفنحن نرى أن اعتماد هنجٍ واقعي يف استخدام تدابري امليزانية       -٧
االحتـرام  أُسرهم هو أحد األساليب إلظهار       و املشاكل اليت تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة     

بالتعاون مع  تقنية  العمل على وضع برامج عملٍ      من  لدينا بعض التجربة املكتسبة      و .لكرامتهم
كجزٍء من هذه املبـادرات،      و . اليت أسسها أشخاص من ذوي اإلعاقة      منظمات اجملتمع املدين  

عل أي جهد أو تغيري يف      لشرح أمهية ج   و مثل بريو لوصف ديناميات بلدان    هناك جهود ُتبذل    
 .نهج مزدوجلحصيلة فاهيم امل

 حيدد املبادئ   )١("دليل عمل "يف هذا السياق، أصدرت اهليئة الرئيسية املعنية باإلعاقة           -٨
بشكل أعم، مع الشواغل اليت تنتاب الفئات        و يف التعامل مع مسائل اإلعاقة،    تقنية  التوجيهية  

اجملموعة املتباينة  ) واءمةم(مراعاة احلاجة لتوحيد     من زاوية التخطيط االستراتيجي مع       ضعيفةال
حتول بسبب عدم تنسيقها يف الوقت      اليت   و القائمة أصالً االستراتيجية  خطط  بشكل كبري من    

املبـادئ  "وتعـد    .االجتماعية و دون متكُّن احلكومة من زيادة فاعلية تدابريها النقدية       احلاضر  
خمصصات امليزانيـة  لوضع دليالً عملياً آخر " اإلعاقة يف التخطيط احلكوميالتوجيهية إلدماج  

 .عند التعامل مع قطاع اإلعاقة

 اإلجنازات  - ثانياً  

على مدى السنتني املاضيتني كان هناك تقدم ملموس يف حتقيق التزاماٍت أكثر قـوةً                -٩
 .يقوم على مبدأ تكـافؤ الفـرص      مشوالً للجميع و  جمتمعٍ أكثر   خللق   على املستوى القطاعي  

عام، انكب القطاع اخلاص على النهوض باملسؤولية االجتماعية باإلضافة إىل جهود القطاع الو
مبـادرات بنـاء    لدعم ونـشر    للشركات يف حني عكف اجملتمع املدين على تنظيم اجلهود          

 .املهارات بني األشخاص ذوي اإلعاقة والقدرات

على الرغم مـن   ووبدون إمهال برجمة األنشطة املنصوص عليها يف اخلطط التشغيلية،            -١٠
 من خالل توحيـد   العامة الدعم لعملية اإلصالح احلكومي      وفرت املؤسسات   د املالية،   القيو
تعزيز األطر التنظيمية اليت تساعد على تنسيق اجلهود املطلوبة لتنفيذ السياسات العامـة يف              و

على وجه اخلصوص الذين     و االقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة،    و جمايل اإلدماج االجتماعي  
 .قعيعيشون يف فقرٍ مد

__________ 

  .www.conadisperu.gob.pe/web/principal.php انظر )١(
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القطاعات جلنتان متعددتا   من األمثلة على اإلجنازات اليت حتققت يف هذا اجملال إنشاء           و  -١١
تنفيـذ  ول ٢٠١٨-٢٠٠٩لتنفيذ خطة عمل تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة لألعـوام           

 MIMDES - ٢٠٠٨-٠٠٧ العالينياتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب املرسومني        
عملت هاتان اللجنتان على دعم جهـود توجيـه          و .لى التوايل ، ع PCM - ٢٠٠٨-٠٨٠و

جزًءا مـن خطـة     اليت تشمل قطاعات متعددة ليكونا      املبادرة   و املسائل ذات الصلة باإلعاقة   
يهدف هذا اجلهد إىل حتسني رصد       و .املالية و ستراتيجية لوزارة الشؤون االقتصادية   االامليزانية  

ص ذوي  اعُتمدت يف خطة تكافؤ الفرص لألشـخا      املؤشرات، كتلك اليت    وعالمات القياس   
 .املقاييس الكمية وتعميم خطوط األساس، من ناحية ٢٠١٨-٢٠٠٩اإلعاقة لألعوام 

 اجلرائمبشأن   ٢٩٣٩٢ستراتيجية األخرى اعتماد القانون رقم      االمن بني اإلجنازات    و  -١٢
اللوائح  و  ذوي اإلعاقة  أوضاع األشخاص بشأن  العقوبات املتعلقة بعدم االمتثال للقانون العام       و

الشؤون االجتماعية صالحية فرض العقوبـات       و خيول وزارة املرأة  ، الذي   التنفيذية ذات الصلة  
. العمل والتعليم والوصـول إىل الفـرص      ذوي اإلعاقة يف    حقوق  على من ينتهك قوانني محاية      

وص، ، على وجه اخلـص    (CONADIS)يتوىل اجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة        و
إعداد ملفات القضايا للرجوع إليها للبت يف العقوبات أو الغرامـات            و مهمة دراسة الشكاوى  

 .الواجب فرضها رهناً بتصنيف املخالفة على أهنا بسيطة أو خطرية أو خطرية جداً

تظـل  اخلاص  والتدخالت يف مؤسسات القطاعني العام وفإن اإلجراءاتومع ذلك،     -١٣
 .اجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقةوعي اليت يتبعها إثارة الجزًءا من سياسة 

 يف املائة يف امليزانية العامـة  ٤٠على زيادة تصل إىل     املوافقة  من اإلجنازات األخرى    و  -١٤
      بناًء على توصية اجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة بغيـة متويـل             ٢٠١٠لعام  

 مركزاً موجودة أصالً تغطية وطنية شـاملة        ١١ي لتوفر مع     مركزاً للتنسيق اإلقليم   ١٢إنشاء  
املنظمات اليت   و مع اهليئات اخلاصة،   و احمللية، و لتحسني جهود التنسيق مع احلكومات اإلقليمية     

 .أسسها األشخاص ذوو اإلعاقة

و تعين هذه الزيادة الكبرية يف امليزانية أن اجمللس الوطين إلدماج األشـخاص ذوي                -١٥
مبتطلبات امليزانية اليت تستند إىل النتائج املتحققة كما حتـددها  الوفاء حمل مسؤولية اإلعاقة يت 

حيقق أهدافه يف أربعة    ولذلك ينبغي للمجلس أن     . املالية و متطلبات وزارة الشؤون االقتصادية   
واالعتراف باألشـخاص ذوي اإلعاقـة       احلركة امليكانيكية،  اتمساعدتوفري  : جماالت هي 

احمللية لتمكينها من فتح مكاتب      و توفري الدعم التقين للحكومات اإلقليمية    واً،  واعتمادهم رمسي 
 .بناء قدرات موظفي تلك املكاتب وتقدمي اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة،

احملليـة املـؤثر يف      و ال بد من اإلشارة هنا بشكل خاص إىل دور احلكومات اإلقليمية            -١٦
فهـذه  . تحقيق النتائج امللموسة علـى وجـه الـسرعة        اجلهود املبذولة ل   و اعتماد الالمركزية 

إدارة مكاتـب خـدمات      و احلكومات تتحمل مبوجب التشريعات السارية مسؤولية إنـشاء       
أتـاح  لتمكينها من أداء هـذا الـدور،         و .األشخاص ذوي اإلعاقة يف إطار هياكلها التنظيمية      
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ستتوىل شبكة   و . امليزانيتني بتنفيذ بنود حمددة يف   ختويالً   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ميزانييت عامي   مرسوما  
مهمة توفري  ) منطقة ومقاطعة (حكومة حملية    ١ ٨٣٤ و  حكومة إقليمية  ٢٥من املكاتب أنشأهتا    

 ٣٢٨ و  أقاليم ٨، افتتحت   ٢٠٠٩حبلول هناية عام     و .خدمات مباشرة لألشخاص ذوي اإلعاقة    
املتعـددة  تعمل اللجـان     و .دائرة بلدية مكاتب استشارية متخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة       

االتفاقية على إعداد خطة تقييم ألثر       و القطاعات اليت أُنشئت لرصد االمتثال خلطة تكافؤ الفرص       
 للمجلـس   تدريب الذي توفره األمانة الفنية     بال ترتبط هذه اخلطة بشكل وثيق     و .تلك املكاتب 

 .ملدينالعاملني يف منظمات اجملتمع ا والوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ملوظفي الدولة

، اشترك اجمللـس    ٢٠١٣-٢٠٠٩ستراتيجية لألعوام   االكجزء من اخلطة املؤسسية     و  -١٧
 )التنمية االجتماعية  و هيئة عامة تابعة لوزارة املرأة    وهو  (الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة      

    جلنة اإلعاقة يف جملس النواب يف وضع تشريعات هلا صلة مهمة مبسائل ختـص األشـخاص                و
     MIMDES - ٢٠٠٩-٠١٣من بني هذه التشريعات املرسوم األعلـى رقـم           و .عاقةذوي اإل 

 بشأن النهوض   ٢٨٥٣٠ الذي مهد العتماد اللوائح التنفيذية اخلاصة بالقانون رقم          ٢٠٠٩لعام  
نترنـت  اإلهتيئة املقصورات العامة خلدمـة       و نترنت لألشخاص ذوي اإلعاقة   اإلبتوفري خدمات   
 من ٢٧٤ و٢٤١ و ٤٣وع القانون الذي يهدف إىل تعديل أحكام املواد         مشر و لتلبية احتياجاهتم 

بوضـوح   التعبري عن رغبـاهتم   بذوي اإلعاقة   قيام األشخاص   اليت تتناول    قانون األحوال املدنية  
    EF - ٩٥-١٢٩كذلك مشروع املرسوم األعلى الذي سيحل حمل املرسوم األعلـى رقـم             و

السيارات املستوردة خصيصاً الستخدام األشـخاص   والذي يتناول إعفاء األطراف االصطناعية    
 .ذوي اإلعاقة من الرسوم اجلمركية

وسـام  أنـشأ    الـذي    MIMDES - ٢٠٠٩-٤٩٨أسهم القرار الوزاري رقـم      و  -١٨
مسامهة حامسة يف إدراج حقـوق      االستحقاق لإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة       

تشجيع أفضل املمارسات يف التعامل     و بريو   بني بنود العمل العام يف     األشخاص ذوي اإلعاقة  
املرتكبة وفرض  عليه، فإن احلمالت اليت ُتنظم ال هتدف فقط إىل حتديد االنتهاكات             و .معهم

اجملهود الـذي ُيبـذل      و بل تسعى أيضاً إىل االعتراف باجلهود الفردية      اجلزاءات ذات الصلة،    
 . خلدمة املصلحة العامة جلعل اجملتمع أكثر مشوليةً

       من بني اإلجنازات األخرى اليت حتققت حتت مظلة االتفاقيـة اعتمـاد القـانون              و  -١٩
األشخاص ذوي اإلعاقة مـن اإلدالء      التسهيالت لتمكني    الذي يتناول توفري     ٢٩٤٧٨رقم  

     الـذي   و املصابني بـالعمى   و  بشأن الُصم  ٢٩٥٢٤القانون رقم    و ،بأصواهتم يف االنتخابات  
        هنـاك أيـضاً القـرار اإلداري        و .من أشكال اإلعاقـة    شكالً واحداً    الصمم والعمى يعترب  
ينص على  الذي   (RENIEC)األحوال املدنية    و سجل اهلوية الشخصية  ل ٢٠٠٩-٠٢٦٩رقم  

اختصار إجراءات إصدار شهادات  والشخصية جماناًوثائق اهلوية   منح األشخاص ذوي اإلعاقة     
ألطفال، باإلضافة إىل التشريع اخلـاص بالرعايـة        اوخاصة  الوالدة لألشخاص ذوي اإلعاقة     
 .جهاز الشرطة والصحية ألفراد القوات املسلحة
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تتضمن اجلداول   و . اآلن ما سبق أعاله يستعرض بعضاً من اإلجنازات اليت حتققت حىت           -٢٠
 .اليت حيتويها هذا التقرير، بناًء على مقترحات األمم املتحدة، تفاصيل أكرب عن تلك اإلجنازات             

 تتسق هذه اجلداول يف طريقة إعدادها مع املبادئ التوجيهية اليت قُدمت بشأن أسلوب عرضها             و
 ٢٠٠٨اليت أُنشئت يف عـام       كانت موضع نقاش يف اجتماع خاص للجنة املتعددة القطاعات        و

املـستقلة  اهليئـات   والوزاراتيقتضي من ذلك االجتماع  يف  قرار  واختذ   .لرصد تنفيذ االتفاقية  
دعـت   و .احمللية تقدمي معلوماٍت عن التقدم املُحرز يف تنفيذ االتفاقيـة          و اإلقليميةاحلكومات  و

شكل من أشكال اإلعاقة املُعترف هبا      ممثلني لكل   اللجنة املتعددة القطاعات اجملتمع املدين لتسمية       
كانت خطة تكافؤ الفرص لألشـخاص      (. ومت اختاذ خطوات ملعاجلة مطالبهم الرئيسية      يف بريو 

بإمكـان   و ).مناقشات علنية نظمتها حكومة بـريو     نتاج   ٢٠١٨-٢٠٠٩للفترة  عاقة  ذوي اإل 
     اجملتمع املدين استخدام وسائل اإلعالم من خالل برامج تبث عن طريق الراديو مثـل برنـامج                

برنامج جديد بعنوان  والذي ُيبث من حمطة إذاعية متلكها الدولة و(Sin Barreras)" بال حواجز"
) FortaleciendoCapacidades) "www.radiobacan.com/bacan_tv.php"" بنــاء القــدرات "

 وهي اهليئـة    ،لكترونية على موقع اجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة        اإلواملنتديات  
على موقع اللجنـة    الدراسة االستقصائية عن طريق اإلنترنت      الرائدة يف هذا اجملال باإلضافة إىل       

  .اقة يف جملس النواباخلاصة املعنية باإلع
  ورشات عمل  ،بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      و ،ُعقدت خالل هذا العام   و  -٢١

علنية بشأن حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة ضمن إطار االتفاقية          وجلسات استماع   
حضر هذه األنشطة خـرباء   و.مبشاركة واسعةمجيعها حظيت و من أقاليم البلد اً إقليم ١٤يف  
اجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقـة        و ن اللجنة املعنية باإلعاقة يف جملس النواب      م

قد مت   و . اليت عرب عنها اجملتمع املدين     شواغلال و الذين أحاطوا علماً بكافة املسامهات األساسية     
 .إدراج تلك املعلومات يف هذا التقرير

أحكـام  ايا اإلعاقة اسـتناداً إىل  قضالتعامل مع لنهج جديد يف مبادئ توجيهية     - ألف  
  االتفاقية

ركز اجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة كهيئة رائدة يف جمال عملـه علـى      -٢٢
بلـوغ أعلـى     و مدى السنتني املاضيتني، باإلضافة إىل جهوده للعمل بشكل فعال لتحقيق أهدافه          

علـى   و عاقة على مدى العقد املنـصرم     مستوى يف أداء امليزانية، على تقييم التطورات يف جمال اإل         
للـسياسة  اجلديـدة   باجلوانـب   ترتبط الدراسة بشكل وثيق      و .استشراف ما سيحمله املستقبل   

 .تنفيذ السياسات العامة وكذلك عناصر أخرى بدأت تكتسب أمهية أكرب يف وضعواالجتماعية 

الياً خطـوط   اإلحصاءات، وهي ميدان ال يوجد فيه ح      ذلك تزايد أمهية    أمثلة  من  و  -٢٣
كمـا  .  بدقة وضع األشخاص ذوي اإلعاقة يف بريو     أساس عن اإلعاقة تسمح لنا بقياس حالة        

على سـبيل   (أننا مل نصل بعد إىل حتديد سنة املرجع لرصد التشريعات الضرورية عن كثب              
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الذي يضع سياسات داخليـة ملزمـة        و PCM - ٢٠٠٧-٠٢٧املثال املرسوم األعلى رقم     
بيانات أكثر دقة كي نتمكن من حتديد األولويات يف         وم احلاجة أيضاً إىل     وتق ).للقطاع العام 

 ٢٠١٨-٢٠٠٩كل قطاع عند تنفيذ خطة تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة لألعوام            
إضافة إىل ذلك يعمل اجمللس الوطين إلدماج       . تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     و

دور على تنفيذ مشروع جترييب لوضع معايري ُدنيـا         األشخاص ذوي اإلعاقة مع نظريه يف إكوا      
 .إكوادور وملنطقة احلدود الفاصلة بني البلدين مبوجب اتفاقية ُحسن اجلوار بني بريو

       جيري العمل على وضع خطط وطنية تتسق مع الـسياسات االقتـصادية خلطـة              و  -٢٤
إدراج مسائل اإلعاقة   نطوي  وي .اليت أعدها املركز الوطين للتخطيط االستراتيجي      ٢٠٢١بريو  

خمصصات قضية تعميم القضية يف القطاعات وحتديد       التعامل املباشر مع    على  يف هذا السياق    
هذا التوجه ينطوي يف ذات املرحلة على الربط بني مشاكل حقوق اإلنسان الـيت              و. امليزانية

 ربنامج االجتماعي اليت من بينها ال    و االستراتيجيات الوطنية  و يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة   
اليت من بينـها برنـامج    وستراتيجيةاالامليزانية برامج  و(Crecer Juntos)" لنحقق التنمية معاً"
 .(Articulacion Nutrircional)" شبكة الغذاء"

املائدة املستديرة الوطنية ملناهضة الفقر اليت بلغ       حوار من بينها    منابر لل كما مت تنظيم      -٢٥
 ٤٠٠ و على مستوى األقضية١٤٦ و على املستوى اإلقليمي ٢٦(نتدى  م ٥٧٩عدد منتدياهتا   

أن تستكمل أعمـال هـذه      ميكن   و ). يف املراكز السكانية املختلفة    ٧ و على مستوى النواحي  
 .احمللية ومع احلكومات اإلقليميةاملنتديات العمل اجلاري 

 لتقيـيم   تشكل كل هذه العناصر اليت تستخدم إلعادة وضع قواعد احلـد األدىن           و  -٢٦
مبا يف ذلك البيانـات     حليل الدقيق للمعلومات املتوفرة     التطورات يف جمال اإلعاقة جزًءا من الت      

 .٢٠٢١الواردة يف خطة املركز الوطين للتخطيط االستراتيجي بريو 

   ذوي اإلعاقة يف بريوللسكانالتغطية التعليمية 
  )حسب الفئة العمرية وئويةاملنسبة بال(

ة سن١١-٦  سنوات٥-٣   سنة١٦-١٢ 
 ٢٠٠٦ ١٩٩٣ ٢٠٠٦ ١٩٩٣ ٢٠٠٦ ١٩٩٣ 

 ٨٠٫٤ ٥٤٫٧ ٨٨٫٣ ٦٤٫٦ ٦٤٫٣ ١٣٫٢ بريو
       نوع اإلعاقة

 ٨٢٫١ ٦١٫٨ ٨٥٫٩ ٦٥٫٤ ٥٧٫٧ ٢٨٫١ بدنية
 ٧١٫٠ ٤٦٫٢ ٨٩٫٢ ٥٩٫٠ ٨٧٫٣ ٣٣٫٥ تعلّم
 ٩٤٫٧ ٦٤٫٥ ٩٨٫٤ ٧٦٫٥ ٨٠٫٧ ٤١٫٥ بصر
 ٨٠٫٨ ٦٠٫٠ ٩٦٫٨ ٧٤٫٣ ٨٦٫٨ ٥٠٫٢ مسع
 ٦٦٫٧ ٤٤٫٥ ٩٢٫٠ ٥٢٫١ ٧١٫٢ ٣٣٫٦ نطق

 ٣٨٫٠ ٤١٫٥ ٦٥٫٩ ٤١٫٩ ٦٠٫٧ ٢٢٫٧ مسع ونطق
 ٤٤٫٦ ٣٦٫٣ ٥٨٫١ ٤٢٫٠ ٣٤٫٦ ٢٣٫٥ متعددة/أخرى

  .٢٠٠٩عن التعليم لعام  ESCALEوزارة التعليم، إحصائيات  : املصدر
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ذوي شكل من أشـكال  التحاق أشخاص  زيادة يف نسب    ، حدثت   وزارة التعليم لوفقاً  و  -٢٧
 سنوات تبقى متخلفة عن الفئـات       ٥-٣غري أن الفئة    . املدارسبفة الفئات العمرية    اإلعاقة من كا  

إذا ما أهنى هؤالء الطالب دراسـتهم       ال الذي جيب أن تطرحه الدولة هو        السؤ و .العمرية األخرى 
فـرص  العمـل أو    الفـرص   زيادة أعداد وحتسني    هل ستترجم هذه التغطية التعليمية األوسع إىل        

لة اليت جيب التوقف عندها هنا، يف إطار العقد اخلاص بالتعليم الشامل يف بـريو،               املسأ و .التعليمية
  .تتعلق مبا سيؤول إليه وضع األشخاص الذين يعانون من صعوبات يف التعلم بعد ترك املدرسة

 اخلاصة حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       احمللية   و استناداً إىل التشريعات الدولية     -٢٨
فإن هناك حاجة إىل ترمجة األقوال إىل أفعال باالستناد إىل سياسات فعالة            املعمول هبا حالياً،    و

على الرغم   و .على تكافؤ الفرص مبعىن الكلمة    ال يستبق أحداً ويقوم     هتدف إىل حتقيق جمتمع     
من أن املؤسسات العامة املعنية مبسائل اإلعاقة على املستوى العملي قادرة على حتقيق أهداف              

عوامل اليت تقف يف طريق اإلدمـاج       ا الكمية، ينبغي عليها أيضاً أن حتدد ال       أهدافه و ميزانياهتا
كذلك حتديد أية عناصر جديـدة       و االقتصادي الكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة     و االجتماعي

 .ُيمكن أن ُتفضي إىل حتقيق تقدم يف ذلك اجملال

 ٢٠٠٩عام  العديد من املبادرات يف     وكانت مثل هذه الشواغل هي اليت دفعت على           -٢٩
اتفاقات هتـدف إىل زيـادة       و إذ كان هناك طاوالت مستديرة    . على الرغم من القيود املالية    

مت  و .كيفية حتسني اخلدمات املقدمـة     و فقدان البصر  و معرفة األشخاص باإلعاقة مثل الصمم    
االستمرار يف تقدمي اجلهود املوجهة للتخفيف من اآلثار املتزايدة لعوامل املخـاطر املـسببة              

 .إصابات حوادث الطرق وعاقة كتلوث اهلواءلإل

جهودها لتحسني نوعية اخلـدمات     يف إطار   التطورات، تتحمل الدولة،    ونظراً هلذه     -٣٠
يتـصلون مباشـرة    توفري التدريب املتخصص للموظفني العموميني الـذين        مسؤولية  العامة،  

أن بناء إطار مؤسسي    يستند مثل هذا اجلهد إىل القناعة ب       و .أسرهم و باألشخاص ذوي اإلعاقة  
 .قوي هو مبثابة حجر الزاوية خللق جهاز حكومي يعمل خلدمة مواطين البلد

راتيجي املالية لوضع برنامج اسـت     و اليت اختذهتا وزارة الشؤون االقتصادية    واخلطوات    -٣١
مت تقدمي طلب إىل األمانة العامـة        و . جزًءا من عملية تقييم الوضع     بشأن اإلعاقة ُتشكل أيضاً   

حصول اجلهات احلكومية على متطلبات تنفيذ الربامج كـي تـتمكن مـن             لتأكيد  زارة  للو
بعد احلصول على هذا التأكيد،      و .ختصيص املوارد هلا   و استهداف املسائل ذات الصلة باإلعاقة    

أخذ اجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة على عاتقه مهمـة إبـالغ القطاعـات      
ُيتوقع أن يؤدي    و . يف التعامل مع اإلعاقة    تقود إىل هيكلة النهجٍ   اليت   املختلفة بالتدابري اجلديدة  

التخطيط االستراتيجي إىل التغلب على العديد من جوانب القصور اهليكلية يف تنظيم الوظائف    
اليت حالت دون متكن اهليئات العامة من حتديد احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة             و القطاعية

وأدى هذا الشذوذ إىل    . بة يف امليزانية للتعامل مع تلك االحتياجات      أو ختصيص املوارد املطلو   
ُيعد التوضيح املقـدم   و .ألداء الدولة يف خدمة تلك الفئة السكانية      عرقلة الرصد األكثر تعمقاً     
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من الوزارة مبثابة اخلطوة األوىل على طريق إجياد حلٍ للمشكلة خالل مرحلة ختطيط امليزانية               
 . املعنيةالربامج واملشاريع ولألنشطة

، سـيتوفر   ٢٠١١عاقة يف قانون املالية لعام      بشأن اإل ومع إدماج برنامج استراتيجي       -٣٢
سـُيمكن اجمللـس    ، وهو ما    اإلطار الضروري خللق التفاعل بني التزامات القطاعات املختلفة       

لة عن تقـدمي  ؤوالوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة من لعب دوره كهيئة متخصصة مس    
 التحـسينات التـشريعية    و الرقابـة  و النهوض حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     و م التقين الدع
 .التنسيق بني القطاعاتو

وينبغي أن يالحظ   (اهليكل التشغيلي للمجلس الوطين     ولكن حىت يتحقق ذلك، يظل        -٣٣
 ُيقيد نطاق عمـل اجمللـس     ) ٢٠١٠لتغيري هذا الوضع يف عام      هنا أننا بصدد هتيئة الظروف      

مبـا يف ذلـك     ( على التعامل مع كافة املسائل ذات الصلة باإلعاقة بشكلٍ متـزامن             قدرتهو
رصـد  وتعتزم الدولة أن تعمل لتوحيد موقف فوق إقليمي لكي ميكـن             ).التزامات امليزانية 

التقـدم   بغيـة    دمي اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة    لدعم تق  و االمتثال لألحكام التشريعية  
 .ألحكام االتفاقيةع العام بسرعة لتحقيق امتثال القطا

تنفيـذ  لة عن   ؤومشاركة اجملتمع املدين يف عمل اللجنة املتعددة القطاعات املس          - باء  
  االتفاقية

االسـتفادة   و االستماع إىل آراء أعضائه    و بغية تشجيع املشاركة املباشرة للمجتمع املدين       -٣٤
لس الوطين إلدماج األشخاص ذوي     اجملقام  من مسامهاته لتحسني السياسات العامة بشأن اإلعاقة،        

عن متابعة وضع التـدابري     املسؤولة  اجلهة   و للجنة املتعددة القطاعات  األمانة الفنية    بصفته   ،اإلعاقة
  مجعيات األشخاص ذوي اإلعاقـة     ، بدعوة اخلاصة بتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

  .أسرهم لعضوية اللجنة واإلعاقةأقربائهم إىل املشاركة يف انتخاب مخسة ممثلني من ذوي و
مل حتظ تلك الدعوة املوجهة إىل ممثلي اجملتمع املدين بالكثري من االهتمام من جانب              و  -٣٥

األشـخاص ذوي  احتادات اقتصرت التسميات على ممثلي  و.ذوي اإلعاقة أو أسرهم  احتادات  
املـصابني  ص  األشـخا احتادات   و األشخاص ذوي اإلعاقة البدنية   احتادات   و العجز البصري 
  .بالصمم والعمى

اللجنة اخلاصـة بـشأن      و يعكف اجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة      و  -٣٦
اإلعاقة يف جملس النواب على التعاون مع وسائل اإلعـالم لتـشجيع مـشاركة مجعيـات                

من بني األمثلة على ذلك اجلهـد        و .األفراد ذوي اإلعاقة   و أسرهم و األشخاص ذوي اإلعاقة  
 .نترنتاإلالذي ُيبث يف كافة أحناء البالد وعلى  و(Sin Barreras)" بال حواجز"بعنوان برنامج 

علنية استماع  تنظيم جلسات    و للمؤسساتوأنشئت منتديات للحوار على املنافذ اإللكترونية       
نتاج برنامج تلفزيوين أسبوعي عن اإلعاقة بالتعاون مع قناة التلفزيون الرمسـي            إ و مركزية ال
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األفكار اليت مـن     و املقترحات و ُتبذل اجلهود لتشجيع الناس على تقدمي املسامهات       و .للدولة
 .اخلطط واملشاريع لألشخاص ذوي اإلعاقة وشأهنا أن تساعد على حتسني وضع السياسات

التنمية االجتماعيـة القـرار      و بغية تشجيع هذه املمارسات، اعتمدت وزارة املرأة      و  -٣٧
األومسة يف القطاعات النـسائية وقطاعـات       دد قواعد    الذي حي  ٢٠٠٩-٤٩٨الوزاري رقم   

جلهود اإلشراك االجتماعي لألشـخاص ذوي      التنمية االجتماعية وينشئ وسام االستحقاق      
س األولويات يف احليـاة العامـة       أالغرض من هذه املبادرة هو وضع اإلعاقة على ر         و .اإلعاقة

العمل الذي تقوم به منظمات اجملتمع      بمن مبادئ السياسة العامة املعتمدة،      ، كمبدأ   واالعتراف
املـسؤولني  األشـخاص ذوي اإلعاقـة بـني        ، وبالتايل إذكاء الوعي حبقوق      األفراد و املدين

 . واجلمهور عامةاخلاصة وموظفي املؤسسات العامة واحلكوميني

. غريها يف اجلداول الواردة الحقاً يف هـذه الوثيقـة          و يرد وصف هذه اإلجنازات   و  -٣٨
على وجه التحديد    و منظماته و لرفع مستوى مشاركة اجملتمع املدين    لقيام بالكثري   ولكن يتعني ا  

أن واهلدف يف هذا السياق هو التأكد من        . أقربائهم و تلك اليت متثل األشخاص ذوي اإلعاقة     
تشجيع اإلدماج سيؤدي إىل إشراك املستفيدين       و الدولة يف تقدمي اخلدمات   الذي تعتنقه   النهج  

 كما تشري هذه الوثيقـة يف       مزدوجةسيوفر استثمارات عامة يف شراكة       و من تلك السياسات  
يتناول تقرير صدر مؤخراً عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حول التنمية البشرية يف              و .بدايتها

  .)٢( هذا املوضوع أيضا٢٠٠٩ًو يف عام بري

  ستعراض إحصائيا  - جيم  
       يف  (INEI)املعهـد الـوطين لإلحـصاء       وفقاً للمسح الوطين املستمر، الذي قام به          -٣٩
هذا يعين   و . يف املائة من سكان بريو من شكل من أشكال اإلعاقة          ٨,٤ يعاين،  )٣(٢٠٠٦عام  
املسح على املستوى الوطين قـالوا      من األشخاص موضع     ١٠٠ أشخاص من بني كل      ٨أن  
 يف املنـاطق    فاقـت النـسبة    و .هنم ُيعانون من شكل واحد من أشكال اإلعاقة على األقل         إ

تبني أن معدالت اإلعاقة     و يف املائة ) ٦,٩(نظريهتا يف املناطق الريفية     )  يف املائة  ٨,٩(احلضرية  
 .يف الريف واحلضركانت مرتفعة بوجه خاص بني النساء يف 

تليها اإلعاقـة   )  يف املائة  ٤,٥(اإلعاقة يف البصر    وكانت أكثر اإلعاقات شيوعاً هي        -٤٠
اإلعاقـة يف   كانـت   يف حني   ).  يف املائة  ٢,٢(مث اإلعاقة يف السمع     ) ئة يف املا  ٢,٧(احلركية  
ُيظهر اجلـدول    و ). يف املائة على التوايل    ٠,٦ و  يف املائة  ٠,٧(أقلها شيوعاً   املخاطبة   و النطق

 :أدناه النتائج كاملةً
__________ 

 .www.pnud.org.pe/data/publicacion/idh2009vol1.pdf انظر )٢(
مت إجراء البحث اإلحـصائي     : www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib734/Libro.pdfانظر   )٣(

على املستوى الوطين يف املناطق احلضرية والريفيـة يف   أسرة معيشية خاصة ٣٨٢ ٠٠٠على أساس عينة من    
  . كالو الدستوريةاملديريات األربع والعشرين ويف مقاطعة 
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بدنية أو عقليـة حـسب      أو قيود   نسبة السكان الذين أبلغوا عن معاناهتم من صعوبات         
  ٢٠٠٦اجلنس يف عام  ونوع اإلعاقة وكَنمنطقة الس

  )نسبة االنتشار(

 الريف احلضر اجملموع اجلنس/نوع اإلعاقة

 ٣٫٢ ٥٫٠ ٤٫٥ البصر

 ٢٫٩ ٤٫١ ٣٫٨ رجال

 ٣٫٥ ٥٫٨ ٥٫٢ نساء

 ٢٫٥ ٢٫٧ ٢٫٧ )١(احلركة

 ٢٫١ ٢٫٢ ٢٫٢ رجال

 ٢٫٨ ٣٫٢ ٣٫١ نساء

 ٢٫١ ٢٫٢ ٢٫٢ السمع

 ٢٫١ ٢٫٢ ٢٫٢ رجال

 ٢٫٢ ٢٫٢ ٢٫٢ نساء

 ١٫١ ١٫٢ ١٫١ )٢(عقلية

 ٠٫٩ ١٫٠ ١٫٠ رجال

 ١٫٢ ١٫٣ ١٫٣ نساء

 ٠٫٦ ٠٫٧ ٠٫٧ النطق

 ٠٫٧ ٠٫٩ ٠٫٨ رجال

 ٠٫٦ ٠٫٦ ٠٫٦ نساء

 ٠٫٥ ٠٫٧ ٠٫٦ التخاطب

 ٠٫٥ ٠٫٧ ٠٫٧ رجال

 ٠٫٥ ٠٫٧ ٠٫٦ نساء

 ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ )٣(أخرى

 ٦٫٩ ٨٫٩ ٨٫٤ اجملموع

 ٦٫٥ ٨٫٠ ٧٫٦ رجال

 ٧٫٤ ٩٫٩ ٩٫٢ نساء

  .٢٠٠٦املسح الوطين املستمر،  - (INEI)املعهد الوطين لإلحصاءات   :دراملص
  .السفلى واالستخدام احملدود لألطراف العلياذلك ذوي يشمل   )١(
  .الفهم ويشمل صعوبات التعلم  )٢(
  .األخرىأو القيود الصعوبات يشمل   )٣(

 :التوزيع اإلقليمي كالتايل وكانت العالقة بني نوع اإلعاقة  -٤١
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حسب املقاطعة يف    و ة املئوية من السكان الذين يعانون من إعاقة حسب نوع اإلعاقة          النسب
  ٢٠٠٦عام 

  )نسبة االنتشار(
 التخاطب الكالم )٢(عقلية السمع )١(احلركة البصر اجملموع املقاطعة

 ٠٫٦ ٠٫٨ ٠٫٨ ١٫٨ ١٫٥ ٤٫٧ ٧٫٢ أمازوناس
 ٠٫٧ ٠٫٦ ١٫٣ ١٫٧ ٢٫٩ ٢٫٩ ٦٫٩ أنكاش
 ٠٫٤ ٠٫٦ ٠٫٦ ١٫٦ ٢٫٢ ٢٫٣ ٥٫٦ آبورمياك
 ٠٫٧ ٠٫٦ ١٫١ ٤٫٠ ٤٫١ ٥٫٠ ١٠٫٤ آريكيبا

 ٠٫٥ ٠٫٥ ١٫٥ ١٫٧ ٢٫٠ ٢٫٧ ٦٫٧ أياكوتشو
 ٠٫٦ ٠٫٧ ٠٫٩ ٢٫٢ ٢٫٥ ٤٫٠ ٧٫٣ كاخاماركا
 ٠٫٤ ٠٫٦ ٠٫٨ ٣٫٧ ٣٫٥ ٢٫٨ ٨٫٥ كوسكو

 ٠٫٣ ٠٫٥ ٠٫٧ ٢٫٠ ١٫٦ ٤٫٢ ٦٫٦ هوانكافيليكا
 ٠٫٦ ٠٫٦ ٠٫٨ ١٫٣ ١٫٦ ١٫٦ ٤٫٥ هوانوكو

 ٠٫٨ ٠٫٩ ١٫٦ ١٫٩ ٢٫٦ ٥٫٣ ٩٫٢ يكاإ
 ٠٫٤ ٠٫٥ ٠٫٥ ١٫٧ ١٫٤ ٢٫٢ ٥٫٠ خونني

 ٠٫٥ ٠٫٦ ٠٫٦ ١٫٥ ١٫٨ ٤٫٨ ٧٫١ ال ليبريتاد
 ٠٫٤ ٠٫٤ ٠٫٤ ٠٫٤ ٠٫٩ ٠٫٥ ٢٫٢ المبايكي

 ٠٫٩ ١٫٠ ١٫٦ ٢٫٩ ٣٫٥ ٦٫٧ ١١٫٧ )٣(املدينةليما 
 ٠٫٧ ٠٫٧ ١٫٧ ٢٫٥ ٣٫٤ ٧٫٤ ١١٫٧ )٤( املقاطعات-ليما 
 ٠٫٣ ٠٫٤ ٠٫٤ ٠٫٦ ١٫٣ ٢٫٢ ٤٫١ لوريتو

 )أ(٠٫٣ ٠٫٥ ٠٫٤ ٠٫٥ ١٫٠ ٠٫٨ ٢٫٦ مادري دي ديوس
 ٠٫٨ ٠٫٦ ١٫٩ ٣٫٠ ٤٫٩ ٣٫١ ٩٫٩ موكيغوا
 ٠٫٧ ٠٫٦ ٢٫٣ ٢٫٤ ٢٫٥ ٥٫٨ ١٠٫٣ باسكو
 ٠٫٥ ٠٫٦ ٠٫٩ ١٫٣ ٢٫٤ ٣٫٣ ٦٫٦ بيورا
 ٠٫٤ ٠٫٤ ١٫٥ ٢٫٤ ٢٫٩ ٤٫٨ ٩٫٠ بونو

 ٠٫٥ ٠٫٦ ٠٫٨ ١٫٣ ١٫٦ ٤٫٢ ٦٫٦ سان مارتني
 )أ(٠٫٤ )أ(٠٫٤ )أ(١٫٠ ١٫٤ ٢٫٧ ٢٫٩ ٦٫٢ تاكنا

 ٠٫٧ ٠٫٨ ٠٫٨ ٠٫٨ ١٫٣ ١٫١ ٣٫٤ تومبيس
 )أ(٠٫٣ ٠٫٧ ٠٫٦ ١٫٢ ٢٫٤ ٥٫٧ ٨٫٥ أوكايايل
 ٠٫٦ ٠٫٧ ١٫١ ٢٫٢ ٢٫٧ ٤٫٥ ٨٫٤ اجملموع

  .٢٠٠٦ املسح الوطين املستمر، - (INEI)املعهد الوطين لإلحصاءات   :املصدر
  . يف املائة١٥قيمة تقديرية ألن معامل التباين يفوق   )أ(
  .السفلى ويشمل ذوي االستخدام احملدود لألطراف العليا  )١(
  .الفهم ويشمل صعوبات التعلم  )٢(
  .مقاطعة كاالو الدستورية ويشمل مقاطعة ليما  )٣(
  .ال يشمل مقاطعة ليما  )٤(
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 توزيع األشخاص ذوي    )٤(٢٠٠٩اليت صدرت يف عام      ُتظهر اإلحصاءات املوحدة  و  -٤٢
 :قاليماإلعاقة حسب األ

  حسب املديريةذوي اإلعاقة النسبة املئوية من السكان 
حـاالت  املُعدل حسب دراسة انتـشار    و السكان الذي قام به املعهد الوطين لإلحصاء      أرقام تعداد   

  (INR)اليت أجراها املعهد الوطين إلعادة التأهيل اإلعاقة 
  املعهد الوطين لإلحصاءأجراه لذي ا و٢٠٠٥السكان لعام تعداد  باالستناد إىل ٢٠٠٦عام حىت حتديث 

 السكان ذوو اإلعاقة يف احلضر والريف 
 اجملموع الريف احلضر 

 النسبة املئوية  النسبة املئوية  النسبة املئوية  املقاطعة
 ٢٥٫٣٤ ٨٨٨ ٨٨٦ ٢٫٧٣ ٠٥٤ ٣٤ ٣٧٫٨٦ ٨٣٤ ٨٥٢ ليما
 ٨٫٠٠ ٠٧٧ ٢٨٠ ١٦٫٦٢ ٣١٨ ٢٠٧ ٣٫٢٣ ٧٥٩ ٧٢ بونو

 ٦٫٣٧ ٨٢٢ ٢٢٢ ١١٫٣٨ ٩٥٤ ١٤١ ٣٫٥٩ ٨٦٨ ٨٠ كوسكو
 ٦٫٠٨ ٨٩١ ٢١٢ ٥٫٦٩ ٩٧٧ ٧٠ ٦٫٣٠ ٩١٤ ١٤١ بيورا
 ٥٫٨٨ ٥٠٦ ٢٠٥ ٥٫٧٣ ٤٧٦ ٧١ ٥٫٩٥ ٠٣٠ ١٣٤ ليبريتاد ال

 ٥٫٠٦ ١٦٥ ١٧٧ ١٠٫٨٨ ٧١٧ ١٣٥ ١٫٨٤ ٤٤٨ ٤١ كاخاماركا
 ٤٫٧٨ ٥٢٥ ١٦٧ ٤٫٧٨ ٦٢٦ ٥٩ ٤٫٧٩ ٩٠٠ ١٠٧ خونني
 ٤٫٧٥ ٤٠٦ ١٦٦ ٦٫٤٦ ٥٨٢ ٨٠ ٣٫٨١ ٨٢٤ ٨٥ شأنكا

 ٣٫٨١ ٣٥٧ ١٣٣ ١٫٧٧ ٠٧٩ ٢٢ ٤٫٩٤ ٢٧٨ ١١١ آريكيبا
 ٣٫٢٩ ٢٤٥ ١١٥ ٥٫٨٨ ٣٤٧ ٧٣ ١٫٨٦ ٨٩٨ ٤١ هوانوكو
 ٣٫١٠ ٤٢٦ ١٠٨ ١٫٨٣ ٨٢٧ ٢٢ ٣٫٨٠ ٥٩٩ ٨٥ المبايكي
 ٣٫٠٧ ٥٠٦ ١٠٧ ٤٫٧٩ ٧٥٠ ٥٩ ٢٫١٢ ٧٥٥ ٤٧ آياكوتشو
 ٢٫٨٧ ٢٦٢ ١٠٠ ٣٫١٨ ٦٦٧ ٣٩ ٢٫٦٩ ٥٩٥ ٦٠ لوريتو
 ٢٫٧٩ ٨٨٨ ٩٧ ٠٫٠١ ١٢٥ ٤٫٣٤ ٧٦٣ ٩٧ كاالو

 ٢٫٤٥ ٧٢٢ ٨٥ ٢٫٥٢ ٤٣٤ ٣١ ٢٫٤١ ٢٨٨ ٥٤ سان مارتني
 ٢٫٤٣ ٩٨٣ ٨٤ ٤٫٧٠ ٦٢٨ ٥٨ ١٫١٧ ٣٥٥ ٢٦ أبورمياك

 ١٫٩٦ ٦٢٤ ٦٨ ٣٫٨٤ ٩٠٠ ٤٧ ٠٫٩٢ ٧٢٤ ٢٠ هوانكافيلكا
 ١٫٨٨ ٩١٦ ٦٥ ٠٫٨٦ ٧٢٨ ١٠ ٢٫٤٥ ١٨٩ ٥٥ إيكا

 ١٫٥٤ ٧٧٦ ٥٣ ٢٫٧٤ ١٧٩ ٣٤ ٠٫٨٧ ٥٩٨ ١٩ أمازوناس
 ١٫٢٣ ٠٧٨ ٤٣ ١٫١٦ ٤٧٠ ١٤ ١٫٢٧ ٦٠٨ ٢٨ أوكايايل
 ١٫١٥ ٣٦٧ ٤٠ ١٫٣٤ ٧١٥ ١٦ ١٫٠٥ ٦٥٢ ٢٣ باسكو
 ٠٫٨١ ١٩٥ ٢٨ ٠٫٣١ ٨٦٧ ٣ ١٫٠٨ ٣٢٨ ٢٤ تاكنا

 ٠٫٦٢ ٥١٧ ٢١ ٠٫١٩ ٣٧٠ ٢ ٠٫٨٥ ١٤٧ ١٩ تومبيس
 ٠٫٤٩ ٠٠٥ ١٧ ٠٫٣٧ ٦١٥ ٤ ٠٫٥٥ ٣٨٩ ١٢ موكيغوا

 ٠٫٢٥ ٧٥٠ ٨ ٠٫٢٥ ١١٩ ٣ ٠٫٢٥ ٦٣٢ ٥ مادري دي ديوس
 ١٠٠٫٠٠ ٨٩٩ ٤٩٩ ٣ ١٠٠٫٠١ ٥٢٥ ٢٤٧ ١ ٩٩٫٩٩ ٣٧٥ ٢٥٢ ٢ اجملموع  

__________ 

)٤( Estudio de Línea de Base: Demanda Laboral de Trabajadores con Discapacidad en las 

Empresas del Perú ] الطلب على العمال ذوي اإلعاقة يف الشركات يف بـريو : خط األساسدراسة[ ،
 .٣٨، ص ٢٠٠٩وكالة التعاون الدويل اليابانية واجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، 
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فـأكثر   سنة   ٦٠العمرية من سن     تشكل الفئة    :اجلنسوالفئة العمرية   اإلعاقة حسب     -٤٣
 ٣٩,٩تـشكل  ذوي اإلعاقة حيث أكرب اجملموعة السكانية اليت تضم أكرب نسبة من األشخاص  

عند حتليـل    و ). يف املائة  ٢٧,٥( سنة   ٥٩ إىل   ٤٠ئة العمرية من    تليها الف من اجملموع،   يف املائة   
 يف  ٤٠من الرجال و    يف املائة  ٣٩,٧حيث تذكر نسبة    النتائج حسب اجلنس، نرى توجهاً مماثالً       
  . سنة فأكثر اإلصابة بشكل من أشكال اإلعاقة٦٠املائة من النساء يف الفئة العمرية من سن 

  ٢٠٠٦، اجلنس وإلعاقة حسب الفئة العمريةالنسبة املئوية من السكان ذوي ا
  )النسبة املئويةبالتوزيع (

  سنة٦٠أكرب من   سنة٥٩- ٤٠  سنة٣٩- ٢٥  سنة٢٤- ١٨  سنة١٧- ١٢  سنة١١دون  اجملموع اجلنس

 ٣٩٫٧ ٢٤٫٨ ١٢٫٨ ٧٫٠ ٧٫٠ ٨٫٨ ١٠٠٫٠ رجال

 ٤٠٫٠ ٢٩٫٦ ١٢٫٩ ٥٫٦ ٦٫٢ ٥٫٧ ١٠٠٫٠ نساء

 ٣٩٫٩ ٢٧٫٥ ١٢٫٨ ٦٫٢ ٦٫٥ ٧٫١ ١٠٠٫٠  اجملموع

  .٢٠٠٦ املسح الوطين املستمر، - (INEI)املعهد الوطين لإلحصاءات : املصدر

  ٢٠٠٦اجلنس يف عام  والنسبة املئوية للسكان ذوي اإلعاقة حسب الفئة العمرية
  )النسبة املئويةبالتوزيع (

  سنة وأكثر٦٠  سنة٥٩- ٤٠  سنة٣٩- ٢٥  سنة٢٤- ١٨  سنة١٧- ١٢  سنة١١دون  اجملموع املقاطعة

 ٣٦٫٩ ٣٢٫٧ ١١٫٨ ٥٫١ ٦٫٧ ٦٫٧ ١٠٠٫٠ أمازوناس

 ٤٨٫٤ ٢٥٫٧ ١٠٫٧ ٤٫٧ ٤٫٩ ٥٫٦ ١٠٠٫٠ أنكاش

 ٥٢٫٥ ١٩٫٥ ٨٫٦ ٤٫٩ ٧٫٥ ٧٫١ ١٠٠٫٠ أبورمياك

 ٤٨٫٨ ٢٦٫١ ١٢٫٩ ٤٫٨ ٣٫٣ ٤٫٢ ١٠٠٫٠ آريكيبا

 ٤١٫٩ ٢٢٫٥ ١٠٫٩ ٥٫٨ ٨٫٠ ١٠٫٩ ١٠٠٫٠ آياكوشو

 ٤٦٫٥ ٢٥٫٠ ١١٫٤ ٤٫٦ ٥٫٨ ٦٫٦ ١٠٠٫٠ كاكاخامار

 ٤٤٫١ ٢٨٫٦ ١٣٫١ ٤٫٨ ٤٫١ ٥٫٣ ١٠٠٫٠ وسكوك

 ٤٥٫٦ ٢٨٫٢ ١٠٫٧ ٤٫٨ ٥٫٣ ٥٫٤ ١٠٠٫٠ هوانكافيلكا

 ٤٠٫٦ ٢٤٫١ ١٢٫٢ ٥٫٩ ٧٫٧ ٩٫٦ ١٠٠٫٠ هوانوكو

 ٣٧٫٥ ٢٨٫٠ ١٤٫٤ ٦٫٩ ٧٫٢ ٦٫١ ١٠٠٫٠ يكاإ

 ٤٥٫٣ ٢٣٫٨ ١٢٫٣ ٦٫٢ ٥٫٦ ٦٫٨ ١٠٠٫٠ خونني

 ٤١٫٤ ٢٨٫٩ ١٠٫٩ ٥٫٩ ٦٫٩ ٦٫٠ ١٠٠٫٠ ليبريتاد ال

 ٤٤٫٩ ٢٠٫٠ ١٢٫٥ ٦٫٦ ٥٫٩ ١٠٫١ ١٠٠٫٠ ايكيالمب

 ٣٥٫٩ ٢٧٫٨ ١٤٫٢ ٧٫٢ ٧٫٢ ٧٫٧ ١٠٠٫٠ )١(ليما العاصمة

 ٤٢٫٠ ٢٧٫٠ ١٠٫٧ ٧٫٠ ٧٫٦ ٥٫٨ ١٠٠٫٠ )٢( املقاطعات-ليما 

 ٣٢٫١ ٢٨٫٠ ١٢٫٨ ٧٫٢ ٨٫٦ ١١٫٣ ١٠٠٫٠ لوريتو

 ٣١٫٨ ٢٤٫١ ١١٫٦ )أ(٥٫٩ )أ(٨٫٦ ١٧٫٩ ١٠٠٫٠  ديوسمادري دي

 ٤٥٫٤ ٢٨٫٨ ١٢٫٥ ٥٫٣ ٤٫١ ٣٫٨ ١٠٠٫٠ موكيغوا

 ٣٩٫٦ ٢٩٫٢ ١١٫٠ ٦٫٤ ٦٫٩ ٦٫٨ ١٠٠٫٠ باسكو
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  سنة وأكثر٦٠  سنة٥٩- ٤٠  سنة٣٩- ٢٥  سنة٢٤- ١٨  سنة١٧- ١٢  سنة١١دون  اجملموع املقاطعة

 ٣٩٫٧ ٢٧٫٢ ١١٫٠ ٦٫٧ ٧٫٩ ٧٫٦ ١٠٠٫٠ بيورا

 ٤٦٫٨ ٢٧٫٥ ١٠٫٣ ٤٫٢ ٤٫٩ ٦٫٤ ١٠٠٫٠ بونو

 ٢٧٫٤ ٣٦٫٣ ١٥٫٩ ٦٫٢ ٧٫٠ ٧٫١ ١٠٠٫٠ سان مارتني

 ٤٧٫١ ٣٠٫١ ١١٫٨ )أ(٣٫٤  )أ(٤٫٠ )أ(٣٫٦ ١٠٠٫٠ تاكنا

 ٤١٫٠ ١٧٫٣ ١٢٫٠ ٧٫٦ ٨٫٧ ١٣٫٤ ١٠٠٫٠ تومبيس

 ٢٨٫٩ ٣٦٫٧ ١٤٫٧ ٦٫٣ ٦٫٨ ٦٫٦ ١٠٠٫٠ أوكايايل

 ٣٩٫٩ ٢٧٫٥ ١٢٫٨ ٦٫٢ ٦٫٥ ٧٫١ ١٠٠٫٠ اجملموع   

  .٢٠٠٦ املسح الوطين املستمر لعام - (INEI)املعهد الوطين لإلحصاءات   :املصدر
  . يف املائة١٥قيمة تقديرية ألن معامل التباين يفوق   )أ(
  .مقاطعة كاالو الدستورية و ليمايشمل مقاطعة  )١(
  .ال يشمل مقاطعة ليما  )٢(

تعتمد خدمات التعليم اليت توفرها الدولـة علـى         : اإلعاقة حسب مستوى التعليم     -٤٤
منهج مشويل ملساعدة األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة على االندماج يف احلياة اليوميـة             

االلتحـاق  القانون احلـق يف     ويرسي   .ككللضمان مشاركتهم يف اجملتمع      و جملتمعاهتم احمللية 
 لفاقدي البصر " بريل"ينظم إجراءات االمتحانات اخلاصة باستخدام نظام       وباملدارس النظامية   

 .التعليميةالبنية التحتية للمرافق واملناهج     يتضمن أحكاماً بشأن تكييف      و لغة اإلشارة للصم  و
إذ يبقى   .عاقة يتعرضون لالستبعاد  على الرغم من كل تلك اجلهود، يبقى األطفال ذوي اإل         و

ال يصل   و شخص واحد من بني كل مخسِة أشخاص من ذوي اإلعاقة خارج النظام املدرسي            
 . يف املائة إىل مراحل التعليم العليا١١,٣من ذوي اإلعاقة إال 

اجلـنس يف    و منطقة السكن  و النسبة املئوية للسكان ذوي اإلعاقة حسب مستوى التعليم       
  ٢٠٠٦عام 

  )ة املئوية للتوزيعالنسب(
 عليا ثانوي ابتدائي )١(بدون تعليم اجملموع اجلنس/منطقة السكن

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ احلضر
 ٤٩٫١ ٤٦٫٦ ٤٤٫٣ ٢٩٫٦ ٤٣٫٦ رجال
 ٥٠٫٩ ٥٣٫٤ ٥٥٫٧ ٧٠٫٤ ٥٦٫٤ نساء
 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ الريف

 ٦٥٫٦ ٦٤٫٧ ٦١٫٦ ٢٩٫٦ ٤٧٫٧ رجال
 ٣٤٫٤ ٣٥٫٣ ٣٨٫٤ ٧٠٫٤ ٥٢٫٣ نساء

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ اجملموع
 ٤٩٫٥ ٤٧٫٨ ٤٨٫٦ ٢٩٫٦ ٤٤٫٤ رجال
 ٥٠٫٥ ٥٢٫٢ ٥١٫٤ ٧٠٫٤ ٥٥٫٦  نساء

  .٢٠٠٦ املسح الوطين املستمر لعام - (INEI)املعهد الوطين لإلحصاءات   :املصدر
  . مدارس احلضانةيشمل  )١(
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  ٢٠٠٦واملديريات يف عام   مستوى التعليمالنسبة املئوية للسكان ذوي اإلعاقة حسب
  )النسب املئويةبالتوزيع (

 عليا ثانوي ابتدائي )١(بدون تعليم اجملموع املقاطعة

 ٥٫٨ ١٣٫٨ ٥٢٫٢ ٢٨٫٢ ١٠٠٫٠ أمازوناس
 ٧٫١ ١٣٫٧ ٤١٫٣ ٣٨٫٠ ١٠٠٫٠ آنكاش
 ٤٫٢ ١٣٫٣ ٣٣٫٨ ٤٨٫٧ ١٠٠٫٠ أبورمياك
 ١٥٫٥ ٢٨٫٤ ٣٩٫٢ ١٧٫٠ ١٠٠٫٠ آريكيبا
 ٥٫٠ ١٣٫٥ ٣٩٫٨ ٤١٫٧ ١٠٠٫٠ شوآياكو

 ٣٫٦ ٩٫٧ ٤١٫٩ ٤٤٫٧ ١٠٠٫٠ كاخاماركا
 ٨٫٦ ١٨٫٨ ٣٥٫٦ ٣٧٫٠ ١٠٠٫٠ كوسكو

 ٤٫٠ ١٣٫٦ ٤٠٫٨ ٤١٫٦ ١٠٠٫٠ هوانكافيلكا
 ٤٫٣ ١٢٫٢ ٤١٫٤ ٤٢٫٢ ١٠٠٫٠ هوانوكو

 ١٥٫٩ ٣١٫٦ ٣٩٫١ ١٣٫٤ ١٠٠٫٠ إيكا
 ١٠٫٣ ٢٣٫١ ٤١٫٨ ٢٤٫٨ ١٠٠٫٠ خونني

 ١٠٫٩ ٢٣٫٤ ٤٣٫٤ ٢٢٫٢ ١٠٠٫٠ ليربتاد ال
 )أ(٤٫٩ ١٦٫٤ ٤٠٫٦ ٣٨٫١ ١٠٠٫٠ المبايكي

 ١٥٫٤ ٣٩٫٥ ٣٤٫٤ ١٠٫٦ ١٠٠٫٠ )٢( العاصمة-ليما 
 ٨٫٥ ٢٩٫٥ ٤٥٫٥ ١٦٫٥ ١٠٠٫٠ )٣( املقاطعات-ليما 
 ٦٫٥ ٢٣٫١ ٤٩٫٣ ٢١٫٠ ١٠٠٫٠ لوريتو

 )أ(٦٫٠ ٢٠٫٨ ٥٠٫٤ ٢٢٫٨ ١٠٠٫٠ مادري دي ديوس
 ١٢٫٤ ٢٤٫٧ ٤٣٫٢ ١٩٫٧ ١٠٠٫٠ موكويغا

 ٨٫١ ١٩٫١ ٤٣٫٨ ٢٩٫٠ ١٠٠٫٠ اسكوب
 ٦٫١ ١٩٫٤ ٤٥٫٥ ٢٨٫٩ ١٠٠٫٠ بيورا
 ٧٫٧ ١٤٫٨ ٤٣٫٤ ٣٤٫١ ١٠٠٫٠ بونو

 ٥٫٦ ١٧٫١ ٥٥٫٤ ٢٢٫٠ ١٠٠٫٠ سان مارتني
 )أ(٨٫٧ ٢٥٫٦ ٤٦٫٨ ١٨٫٨ ١٠٠٫٠ تاكنا

  )أ(٦٫٣ ١٦٫٤ ٥١٫٩ ٢٥٫٤ ١٠٠٫٠ تومبيس
 ٩٫٧ ٢٧٫٩ ٤٩٫٧ ١٢٫٦ ١٠٠٫٠ يلياأوكا

 ١١٫٣ ٢٨٫١ ٣٩٫٤ ٢١٫٢ ١٠٠٫٠ اجملموع  

  .٢٠٠٦ املسح الوطين املستمر لعام - (INEI)املعهد الوطين لإلحصاءات   :املصدر
  . يف املائة١٥قيمة تقديرية ألن معامل التباين يفوق   )أ(
  .يشمل مدارس احلضانة  )١(
  .مقاطعة كاالو الدستورية ويشمل مقاطعة ليما  )٢(
  .ال يشمل مقاطعة ليما  )٣(
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  ٢٠٠٦مستوى التعليم يف عام  وذوي اإلعاقة حسب نوع اإلعاقةسكان للالنسبة املئوية 
  )النسبة املئويةبالتوزيع (

 املخاطبة النطق )٢(عقلية السمع )١(احلركة البصر اجملموع مستوى التعليم

 ٤٤٫٩ ٤٦٫٨ ٣٥٫٠ ٢٩٫٢ ٢٧٫٠ ١٧٫٥ ٢١٫٢ بدون تعليم

 ٣٤٫٢ ٣٤٫٢ ٤١٫٦ ٤١٫١ ٤٠٫٨ ٣٨٫٩ ٣٩٫٤ ابتدائي

 ١٦٫٥ ١٥٫١ ١٨٫٤ ٢٠٫٨ ٢٢٫٩ ٣٠٫٨ ٢٨٫١ ثانوي

 ٤٫٤ ٣٫٩ ٥٫٠ ٩٫٠ ٩٫٢ ١٢٫٨ ١١٫٣ عايل

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ اجملموع   

  .٢٠٠٦ املسح الوطين املستمر لعام - (INEI)املعهد الوطين لإلحصاءات   :املصدر
  .السفلى ويشمل ذوي االستخدام احملدود لألطراف العليا  )١(
  .الفهم ومل صعوبات التعلميش  )٢(
  .مدارس احلضانةيشمل   )٣(

ينبغي أن ُتتاح الفرصة لألشـخاص   : فئة االستخدام  و اإلعاقة حسب وضع العمالة     -٤٥
بيئة ويف إطار سوق عمالة     املهنة اليت يرغبون االخنراط فيها بكل حرية        الختيار  ذوي اإلعاقة   
تلف متاماً ويصعب على األشـخاص      غري أن واقع احلال خي    .  دخوهلما يسهل و نيعمل مفتوح 

اسـتبعاد  ملكافحـة   لذا اُتخذت سلسلة من اخلطـوات       . ذوي اإلعاقة احلصول على عمل    
تعهد الدولة باستخدام نسبة    وتشمل هذه التدابري    . األشخاص ذوي اإلعاقة من سوق العمل     

 .منح امتيازات ضريبية للشركات اليت تستخدم األشخاص ذوي اإلعاقة ومعينة منهم

 يف املائة من األشخاص     ٤٨,٢، فإن   ٢٠٠٦الوطين املستمر لعام    ملسح  نتائج ا ووفقاً ل   -٤٦
 يف املائـة  ١٨,٥ذوي اإلعاقة البالغني سن العمل هم قيد االستخدام وهذه النسبة تقل مبعدل   

ُتظهر هذه األرقام مدى اسـتبعاد       و .عن معدالت استخدام األشخاص من غري ذوي اإلعاقة       
 .  من سوق العملهذه الفئة السكانية

حـسب نـوع     سن العمل يف  يعكس اجلدول أدناه نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة        و  -٤٧
الذين يعملون فعـالً     سنة وما فوقها،     ١٤اإلعاقة، ونسب األشخاص ذوي اإلعاقة من عمر        

 .حسب نوع اإلعاقة
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ووضـع   ، حسب نـوع اإلعاقـة     ،سن العمل يف  النسبة املئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة      
  ٢٠٠٦دام يف عام االستخ

  )النسبة املئويةبالتوزيع (

 املخاطبة النطق )٢(عقلية السمع )١(احلركة البصر اجملموع وضع االستخدام

 ١٩٫١  ٢٨٫٩  ٣١٫٤  ٤٤٫٧  ٣٨٫٥  ٤٨٫٦  ٤٨٫٢ ُمستخدم

 ٨٠٫٩ ٧١٫١ ٦٨٫٦ ٥٥٫٣ ٦١٫٥ ٥١٫٤ ٥١٫٨ )٣(عاطل عن العمل

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ اجملموع  

  .٢٠٠٦ املسح الوطين املستمر لعام - (INEI)املعهد الوطين لإلحصاءات   :املصدر
  . سنة فما فوق١٤سن العمل هو   :مالحظة

  .السفلى ويشمل ذوي االستخدام احملدود لألطراف العليا  )١(
  .الفهم ويشمل صعوبات التعلم  )٢(
  .تصادياًاألشخاص غري الناشطني اق ويشمل العاطلني عن العمل  )٣(

العـاملني،   و  سنة ١٤النسبة املئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين تتجاوز أعمارهم سن          
  ٢٠٠٦فئة االستخدام يف عام  وحسب نوع اإلعاقة

  )النسبة املئويةبالتوزيع (

 املخاطبة النطق )٢(عقلية السمع )١(احلركة البصر اجملموع وضع العمالة وفئة االستخدام

 ٣٫٠ ٣٫٤ ٥٫٠ ٦٫٧ ٧٫٦ ٧٫١ ٦٫٨ رب عمل أو مالك

 ٣٩٫٨ ٣٣٫٠ ٥٠٫٠ ٥٣٫٣ ٥٥٫٦ ٥٠٫٢ ٥٠٫٤ شخصيللحساب العامل 

 ٢٣٫٧ ٣٢٫٥ ١٩٫٦ ٢٣٫١ ٢١٫١ ٢٩٫٥ ٢٧٫٤ ُمستخدم

 ٣٠٫٩ ٢٧٫٨ ٢٠٫٩ ١٣٫٧ ١٢٫٥ ٩٫٥ ١١٫٩ عامل حلساب األسرة بدون أجر

 )أ(١٫٨ )أ(٢٫٣ )أ(٣٫٨ ٢٫٨ ٢٫٨ ٣٫٤ ٣٫١ عامل مرتيل

  )أ(٠٫٩  )أ(١٫٠  )أ(٠٫٨ )أ(٠٫٤ ٠٫٤ )أ(٠٫٣ ٠٫٤ أخرى
 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ اجملموع  

  .٢٠٠٦ املسح الوطين املستمر، - (INEI)املعهد الوطين لإلحصاءات   :املصدر
  . يف املائة١٥قيمة تقديرية ألن معامل التباين يفوق   )أ(
  .السفلى ويشمل ذوي االستخدام احملدود لألطراف العليا  )١(
  .الفهم ويشمل صعوبات التعلم  )٢(

تتكلم الغالبية العظمى من األشخاص ذوي اإلعاقـة         : اإلثين اإلعاقة حسب األصل    -٤٨
سـبانية منـذ   اإل يتعلمون اللغة ١٠ أشخاص من بني كل ٧سبانية كلغة أم ذلك أن      اإلاللغة  
إلعاقـة يف املرتبـة    يف املائة من األشخاص ذوي ا     ٢٤تأيت لغة الكيشوا اليت جييدها       و .الِصّغر
 . يف املائة من السكان١,٢البكم معاً على  وال تزيد نسبة الذين يعانون من الصم و.الثانية
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مكـان   و النسبة املئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة حسب اللغة املكتسبة أثناء فترة الطفولة          
  ٢٠٠٦اجلنس يف عام  واإلقامة

  )النسبة املئويةبالتوزيع (

 صم وبكم )١(لغات أخرى الكيشوا اإلسبانية موعاجمل اجلنس/مكان اإلقامة

 ٠٫٨ ١٫٩ ١٩٫٠ ٧٨٫٣ ١٠٠٫٠ احلضر

 ١٫٠ ١٫٩ ١٨٫٣ ٧٨٫٧  ١٠٠٫٠ رجال

 ٠٫٧ ١٫٨ ١٩٫٦ ٧٧٫٩ ١٠٠٫٠ نساء

 ٢٫٤ ٧٫٦ ٤٢٫٢ ٤٧٫٧ ١٠٠٫٠ الريف

 ٢٫٦ ٧٫٥ ٤٠٫٢ ٤٩٫٦  ١٠٠٫٠ رجال

 ٢٫٢ ٧٫٧ ٤٤٫٠ ٤٦٫٠ ١٠٠٫٠ نساء

 ١٫٢ ٣٫١ ٢٤٫٠ ٧١٫٧ ١٠٠٫٠ اجملموع

 ١٫٤ ٣٫٢ ٢٣٫٤  ٧٢٫٠ ١٠٠٫٠ رجال

 ١٫٠ ٣٫٠ ٢٤٫٥ ٧١٫٥  ١٠٠٫٠ نساء

  .٢٠٠٦ املسح الوطين املستمر، - (INEI)املعهد الوطين لإلحصاءات   :املصدر
أصلية أخـرى ولغـات   لغات  وكونيبو - الشيبيبو وأغواروناوواألشانينكا  يشمل لغات األميارا   )١(

  .أجنبية أخرى

مزيـد مـن   للحاجـة إىل  نظراً  القيام باملزيد من العمل اإلحصائي      ينبغي :تعليقات  -٤٩
التقرير من  يظهر ذلك   و. األشخاص الذين يعيشون يف بريو    عدد  عن  والدقيقة  البيانات احملُدثّة   

اجمللس الـوطين إلدمـاج األشـخاص ذوي         و الذي صدر عن اهليئة اليابانية للتنمية الدولية      
 :أعطت نتائج متباينةتعدادات سابقة من املأخوذة يانات الذي يشري إىل أن الب و)٥(اإلعاقة

  عن اإلعاقة يف بريواإلحصائيات الرئيسية 
 النسبة ذوي اإلعاقة السكان عموماً السنة التعداد أو املسح

 ٠٫١٥ ٥٦٠ ٢٦ ٢٣١ ٧٦٢ ١٧ ١٩٨١ التعداد السكاين للمعهد الوطين لإلحصاء

 ١٫٢٧ ٥٢٦ ٢٨٨ ٤٤٣ ٦٣٩ ٢٢ ١٩٩٣ التعداد السكاين للمعهد الوطين لإلحصاء

 ١٣٫٠٨ ٢٣٩ ٩٦١ ٢ ٤٤٣ ٦٣٩ ٢٢ ١٩٩٣ دراسة قيم االنتشار للمعهد الوطين إلعادة التأهيل

 ٥٫٧٠ ٥٥٠ ٤٥٧ ٥٣٣ ٠٣٠ ٨ ٢٠٠٥  كاالو- ليما -مسح األسر املعيشية عن اإلعاقة 

 ٨٫٧٠ ٠٧٦ ٣٦٨ ٢ ٢٦٤ ٢١٩ ٢٧ ٢٠٠٦  على صعيد البلد-وطين املستمر املسح ال

 ١٠٫٩٠ ١٠٢ ٨٩٢ ٤٢٧ ١٨٤ ٨ ٢٠٠٦  ليما العاصمة-ح الوطين املستمر املس

__________ 

 .املصدرنفس  )٥(
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 ٢٠٠٥عام  يقترح   اجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة     أخذ  لذلك،  ونتيجة    -٥٠
اجمللس الوطين لإلحصاء توفري التمويل إلجراء مسح        و املالية و وزارة الشؤون االقتصادية  على  

السكانية لألشخاص   و وضع تصور عن السمات االجتماعية    لكل البيانات السكانية املتوفرة ل    
 .ذوي اإلعاقة

 مـن   )٦(٢٠٠٥العاصمة يف عـام      - ُيعد مسح األسر املعيشية عن اإلعاقة يف ليما       و  -٥١
هنـاك مـشروع    و .اإلجنازات املبكرة على الرغم من نطاقه احملدود الذي مشل العاصمة فقط          

مناطق تنمية  ويل جيري اإلعداد له مبوجب خطة       جترييب إلجراء إحصاٍء سكاين يف تومبيس بتم      
 .بريو واحلدود بني إكوادور

مت هذا العام توقيع اتفاق إطاري مع املعهد الوطين لإلحصاء إلعداد كتاب دليـل              و  -٥٢
إجراء مسح ألوضاع تعتزم تستخدمه احلكومات اإلقليمية اليت لاستخدام األساليب اإلحصائية 

احلكومة اإلقليمية  قد اختذهتا   املبادرات  هذه  واحدة من أهم    وكانت   .األشخاص ذوي اإلعاقة  
لتحقيق اإلشراك االجتماعي   بني اجلامعات   اليت رعت إنشاء أول جملس مشترك       يف المبايكي   

األهداف األخرى لذلك اجمللس مجع املعلومات عن اإلعاقـة         من   و .ةلألشخاص ذوي اإلعاق  
 .على مستوى اإلقليم

 من االتفاقيـة    ٣٣ إىل   ١أحكام املواد من    تنفيذ  حول  معلومات حمددة     - ثالثاً  
  يف القانون والواقع العملي

  معلومات أساسية  - ألف  
، أنشأت بريو اللجنة املتعـددة      PCM - ٢٠٠٨-٠٨٠وفقاً للمرسوم األعلى رقم       -٥٣

تقـوم هـذه     و .وضع تدابري تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        و القطاعات ملتابعة 
  :لوظائف التاليةاللجنة با
 على نظامها الداخلي؛املوافقة   )أ(  

 تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛التوصية بتدابري   )ب(  

 رصد تنفيذ االتفاقية؛ ومتابعة  )ج(  

للوزارات والتشغيلية   ستراتيجيةاالأحكام االتفاقية يف اخلطط     إدماج  تشجيع    )د(  
 املعنية؛

 الستخدامها يف تقييم تنفيذ االتفاقية؛س وعالمات قيا وضع مؤشرات  )ه(  
__________ 

  .www.conadisperu.gob.pe/web/publicaciones/2.pdf املوقعمتوفر على  )٦(
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التقدم احملرز يف تنفيـذ    سنوي يغطي نطاقه كامل البلد، بشأن       تقرير  إصدار    )و(  
 ٣٣تقرير وطين ُيقدم إىل اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفقاً للمادة              و االتفاقية

 من االتفاقية؛

نفيذ التدابري الفعالة لتحقيق أهداف     العمل بالتنسيق مع القطاعات األخرى لت       )ز(  
 االتفاقية؛

 .التنسيق مع اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  )ح(  

  :تضم اللجنة يف عضويتهاو  -٥٤
  كرئيس للجنة؛،التنمية االجتماعية ووزارة املرأةممثل عن   )أ(  

 للجنة؛ تقيناجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة كأمني ممثل عن   )ب(  

 اللجنة اخلاصة بشأن اإلعاقة؛ممثل عن   )ج(  

 مكتب رئاسة جملس الوزراء؛ممثل عن   )د(  

 االتصاالت؛ ووزارة النقلممثل عن   )ه(  

 خدمات اإلصحاح؛ووالتشييد  وزارة اإلسكانممثل عن   )و(  

 وزارة الصحة؛ممثل عن   )ز(  

 االستخدام؛ ووزارة العملممثل عن   )ح(  

 .ة التعليموزارممثل عن   )ط(  

 MIMDES - ٢٠٠٨-٠٠٧املرسوم األعلى رقـم     ورد  متاشياً مع إطار االتفاقية،     و  -٥٥
متابعة خطة تكافؤ الفرص لألشـخاص ذوي اإلعاقـة          و جلنة ثانية متعددة القطاعات لرصد    

  .٢٠١٨-٢٠٠٩للفترة 
مـسائل اإلعاقـة    استراتيجيات اللجنة، اليت وقد وصفها أعاله، إىل توحيد         هتدف  و  -٥٦
. احمللـي  و اخلطط على املستويني اإلقليمي    و مان إدراج هذه املسائل يف اخلطط القطاعية      وض
اليت مبجرد إدماجهـا يف برنـامج اإلنفـاق     وتوفر هذه اخلطط جدوالً مبخصصات امليزانية     و

  .الوظيفي سيكون رصد املؤشرات من خالهلا ممكناً
فوض السامي حلقوق اإلنسان للمبادئ التوجيهية ملكتب املوعلى أساس ذلك، ووفقاً   -٥٧

)HRI/MC/2008/3 (           بشأن أسلوب إعداد اجلداول عن املؤشرات، فإن البيانات الواردة يف هذا
ال ميكن استخدام مؤشرات النتائج إال بعـد        التقرير األويل مستمدة من مؤشرات األداء ألنه        

اإلصـالح  من أهـم عناصـر      . (يشمل هذا التتابع السياق التنظيمي     و .صياغة هنج هيكلي  
امليزانيـات إىل    و الـصالحيات  و املتسارع الذي تقوم به الدولة هو إكمال نقل الوظـائف         

سرياً على ذات النهج، يعمـل اجمللـس الـوطين إلدمـاج             و ).اإلقليمية و احلكومات احمللية 
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األشخاص ذوي اإلعاقة على توفري التمويل من مصادر خمتلفة من بينها خطة لتطوير املنـاطق   
بريو إلنشاء مركزٍ لرصد أوضاع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           و  إكوادور احلدودية بني 

  ).راجع الشرح املرفق(

  )٤ إىل ١املواد من (األحكام العامة لالتفاقية   - باء  
  :اجلدول أدناهانظر   -٥٨

  التقدم احملرز  تقرير عن
تعريف اإلعاقة املـستخدم جلمـع 

أي مـن    و البيانات اجلاري حتليلها،  
مفهوم صياغة   و  إدراجها، العاهات مت 

  "األجل الطويل"

ُيّعـرف  " :علـى مـا يلـي     ) ٢٧٠٥٠القانون رقم   (ينص القانون العام اخلاص باإلعاقة      
ت من واحدة أو أكثر مـن العاهـا  األشخاص الذين يعانون أهنم ب اإلعاقة  ذووألشخاص  ا

از عمل معني يف    أو فقدان القدرة على إجن    تقليص  يؤدي إىل   البدنية أو العقلية أو احلسية مبا       
حيد من القدرة على أداء دورٍ معني أو وظيفـة أو نـشاط أو               و إطار ما ُيعد عمالً طبيعياً،    

حتظـى محايـة     و ".املشاركة يف الفرص الساحنة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين          
وضع تدابري  و، وتعمل بريو على اعتماد      حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة باألولوية     

الذي بـدأ    و عملية إصالح الدولة  نهجية لتحديد منوذج خدمات لذوي اإلعاقة يف إطار         م
  .كافة الفئات الضعيفة يف اجملتمع، ولتغطي منذ بداية العقد احلايل

للوصول إىل نظام   هنا لإلشارة إىل األفق الزمين احملدد       " األجل الطويل "ُيستخدم مصطلح   
املتوسط يف اجملـاالت     و القصرياألجلني  دم يف   حتقيق تق يعمل بالكامل، حبيث ال يستبعد      

بد من اإلشارة هنا إىل أننا قد حققنا  ال و.وضع السياسات العامة ويف امليزانية والتشريعية
  .تلك اجملاالتبالفعل يف تقدماً 

السبل اليت يعتمدها القانون     و الطرق
فهـم املفـاهيم     و الوطين يف تعريف  

ــواردة يف  ــادتني ال ــن  ٢ و١امل م
قـوانني أو   ، وبالتحديد أي    تفاقيةاال

قواعد تنظيمية أو أعراف اجتماعية     
 على أساس اإلعاقةأو ممارسات متييز 

القانون اخلاص وسّن  إنشاء اللجان املتعددة القطاعات املُشار إليها آنفاًتدابري مثل من خالل 
حلمايـة   العـام الـذي يـوفر ا       فروضة على عدم االمتثال للقانون    العقوبات امل  و باجلرائم

الذي يضع إطاراً خاصاً للنهوض حبقوقهم، أكدت بريو علـى           و لألشخاص ذوي اإلعاقة  
ويعين ذلك بكلمات .  متعدد القطاعاتليها للتعامل مع وضعهم على مستوىاألمهية اليت تو

مت تكليف  على جهة واحدة،    رصد القانون العام     و إنفاذأخرى أنه، بدالً من إلقاء مسؤولية       
  .همة تطبيق سياسة الدولة القائمة على محاية حقوق اإلنسانمبرمته القطاع العام ب

 أمام بريو يف وضـع التـشريعات        يف ظل هذا النهج، ال تشكل صعوبات امليزانية عائقاً        و
 .يف هذا اجملال) استخدام لغات معينة وتشريعات ضد التمييزال والترتيبات التيسريية املعقولة(

ة لدولاتستعملها  السبل اليت    و الطرق
فهـم مفهـوم     و لتعريـف الطرف  

ــات " ــةالترتيب ــسريية املعقول  "التي
 العبء غـري املتناسـب    "متطلبات  و
  تقدمي أمثلة عنها و"غري الضروريو

لدى وزارة العمل مكتب يتوىل التعامل مع قضايا األشخاص ذوي اإلعاقـة يف سـوق               
  .دور إشرايف العمل ومن بني مهام املكتب لعب

كل اقتصادية يف حتوير املرافق لتسهيل استخدامها من األشخاص         واجه القطاع اخلاص مشا   
 باإلضافة إىل مسائل هياكل الُبنية التحتية، ينص القـانون         و يف هذا السياق  . ذوي اإلعاقة 

صدر  الذي   ٢٧املرسوم األعلى رقم     و ٢٨١٦٤ املُعدل مبوجب القانون رقم      ٢٧٠٥٠رقم  
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  التقدم احملرز  تقرير عن
ـ  ٢٠٠٧مكتب رئيس جملس الوزراء يف عام       عن   ـ أن  ى   عل  شغيل األشـخاص ذوو   ي

ينـال  و . يف املائة من كافة الوظائف العامة، مبا يف ذلك مناصب اختاذ القرار            ٣اإلعاقة  
النهائية عند تقدمهم   إضافية ُتضاف إىل نتيجتهم     مئوية   نقطة   ١٥اإلعاقة  ذوو  األشخاص  

  . للوظائف التنافسية
فإن ذلـك  لفة يعاقب عليها القانون، خماميثل  عدم احترام هذه احلقوق     أن  باإلضافة إىل   و

  .بتهمة التمييزيؤدي إىل إقامة املالحقة 
 ما هي أشكال تطبيق أحكام املبادئ     

االلتزامات العامة الواردة يف املواد      و
 من االتفاقية وكيف سـيتم      ٤ و ٣

 ضمان التحقيق الفعال لتلك األحكام
على وجه اخلصوص مبدأ تعزيـز      و

تفاقية مبوجب االإعمال كافة احلقوق    
على أساس اإلعاقـة    أي متييز   دون  

 مـع   ٤كما تنص على ذلك املادة      
  تقدمي أمثلة على ذلك

 خطة تكافؤ الفرص لألشـخاص ذوي اإلعاقـة للفتـرة           ٢٠٠٨اعتمدت بريو يف عام     
  .تطبيق اخلطة وعينت جلنة متعددة القطاعات لرصد و٢٠١٨-٢٠٠٩

تماد هنج أمشل على مـستوى   من مشروع أوسع يهدف إىل اع  تشكل هذه اخلطة جزًءا   و
  .الدولة لتلبية احتياجات ذوي اإلعاقة

التنمية االجتماعية رئاسة هذه اللجنة املتعددة القطاعات حبكم         و طُلب من وزارة املرأة   و
 النـازحني  و املـسنني  و النساء و الشباب و مسؤوليتها عن املسائل ذات الصلة باألطفال     

  .ضحايا العنف املرتيلو
ذات الصلة بشأن حقـوق    املدين  قانون  المشروع تعديل بعض مواد     وجتري اآلن دراسة    

  .تحديد أوضاعهم املدنيةلاألشخاص ذوي اإلعاقة 
لكترونية من التقرير الصادر عن اجمللس الوطين إلدمـاج         إجتدون طي هذا التقرير نسخة      و

 التقريـر ويـسرد    . الذي ُيعد املؤسسة الرائدة يف هذا اجملـال        )٧(األشخاص ذوي اإلعاقة  
إحدى اجلامعات العمومية   اليت أُنشئت يف    اإلجنازات الرئيسية للمجلس وتشمل حل اللجنة       

 اجلامعية املخصصة لـذوي اإلعاقـة     للطلبة املتقدمني لشغل األماكن     لتقييم درجة اإلعاقة    
 تقدمي الطلبات إىل جملس النواب لدعم تعيني األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجلهاز القضائي            و
  . من الصّممة حملية كانت تعترض على تسجيل زواج شخصنيالتدخل لدى حكوو

اجملزأة واملقارنـة   البيانات اإلحصائية   
حول فعالية التدابري احملددة ملناهـضة    

كفالـة  التقدم احملرز حنـو      و التمييز
املساواة يف إجناز كل من احلقـوق       

األشخاص لصاحل  الواردة يف االتفاقية    
املنظـور   مبا يف ذلك     ،ذوي اإلعاقة 

  .اجلنساين والعمري

مل يكتمل العمل املزمع إجنازه يف هذا اجملال حىت اآلن ووردت اإلشارة إليه أعاله حتـت                
  ."استعراض إحصائي"العنوان 

__________ 

 .لكتروين للمؤسسةاإل املوقع متوفر على ٢٠٠٩تقرير اجمللس لعام  )٧(
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  التقدم احملرز  تقرير عن
ما هي احلقوق الواردة يف االتفاقيـة       
اليت سعت الدولة الطرف إىل تطبيقها 
بشكل تدرجيي واحلقوق اليت التزمت     

ذه يرجى وصف أثر ه. بتطبيقها فوراً
  .التدابري األخرية

 لكـن  و تغطي التشريعات اليت ُسنت على مدى العامني املاضيني كافة تلك احلقـوق،           
تشكل تلـك األحكـام      و .األطفال و الدولة تعطي األولوية لألحكام اليت تغطي النساء      

برنامج وستراتيجية  االشبكة الغذاء    -حىت وإن كانت تغطي قطاعات شاملة        - بدورها
اجلهود املبذولة للحد مـن مـستويات   اقتراهنما بحيظيان، مع اللذين ل الوالدة الرعاية قب 

  .ويتم سنهما بصورة شاملة العنف ضد النساء، باهتمام خاص يف امليزانية
مارس من هذا العام    /اإلعاقة يف ليما يف آذار     و الوعي بشأن النساء  نشاط إلثارة   مت تنظيم   

السيدة  و ممثلو اجلمعيات الوطنية  هذا النشاط   ضر  قد ح  و . من االتفاقية  ٦للتعريف باملادة   
كرامـة   و برنامج عمل عقد األمـريكتني حلقـوق      التقنية لتنفيذ   األمانة  عن  إينيدا فريير   

جيري التفكري حالياً يف عقد مؤمتر       و .األشخاص ذوي اإلعاقة يف منظمة الدول األمريكية      
هناك توجه  و.٢٠١٠يسمرب د/األطفال يف كانون األول وبشأن النساء أمريكي -أيبريي 

  .حنو إبداء مزيد من االهتمام ببقية مواد االتفاقية كما ذكرنا آنفاً
درجة مـشاركة األشـخاص ذوي      

 األوالد و اإلعاقة مبا يف ذلك النـساء     
الفتيــات مــن ذوي اإلعاقــة يف و

 تقيـيم التـشريعات    و تنفيذ و وضع
جيب . السياسات للتعريف باالتفاقيةو

إىل تنوع الفئات الـيت     اإلشارة أيضاً   
تشارك يف تلك األنـشطة حـسب       

  الفئة العمرية واجلنس

النساء  و كما أشرنا آنفاً، ال تتوفر بعد أية معلومات حمددة حول حجم مشاركة األطفال            
  .من ذوي اإلعاقة يف التقدم احملرز يف هذا اجملال

ومل تقـم   . الشباب و لاألطفا أمريكياً بشأن    -أيبرييَّاً   مؤمتراً   ٢٠٠٩نظمت بريو يف عام     
األطفال ذوي اإلعاقـة بغيـة       و السكانية من النساء  احلكومة بعد بتحديد دقيق للفئات      

  .متابعة تنفيذ االتفاقية
ذات االثنيت عشرة   يف االعتبار عند تقييم سياسات بريو الوطنية        اجلنساين  يؤخذ املنظور   و

وجه االبتكار الرئيسي و. PCM - ٢٠٠٧-٢٧يف املرسوم األعلى رقم املعروضة  األولوية
توسيع نطاق تقدمي التقارير كـي يـشمل         و يف هذا السياق هو نظام التقييم املستخدم      

  .احمللية ومستويي احلكومات اإلقليمية
ما إذا كانت الدولة قـد اعتمـدت    
تدابري لتوفري احلماية لألشخاص ذوي    

مبــستويات أعلــى مــن اإلعاقــة 
املستويات املدرجـة يف االتفاقيـة،      

  ٤ من املادة ٤الفقرة ياً مع متش

التشريعات املبعثرة اليت اُعتمدت يف بريو خـالل        أدت االتفاقية إىل استكمال وزيادة متاسك       
  .الوطنية يف جمال تشريعات حقوق اإلنسان والسنوات املاضية يف ظل التطورات الدولية

يف عام ن معاً التعاواجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة  وينوي جملس النوابو
  .لوضع مقترح يهدف إىل مواءمة تشريعات اإلعاقة يف بريو مع أحكام االتفاقية ٢٠١٠

أحكـام  امتـداد   كيف مت ضـمان     
كافة أراضي الدول   لتغطي  االتفاقية  

وبدون أي استثناء أو قيود يف حالة       
الدول االحتادية أو الدول ذات النظام      

  الالمركزي

وتنطبـق  . ة بريو حكومة موحدة ومتثيلية وال مركزيـة       توجد يف مجهوري  وفقاً للدستور   
  .التشريعات واملعاهدات اليت هلا صفة القانون يف بريو على كافة أرجاء البالد

هلذا السبب ووفقاً ألحكام االتفاقية، فإن قـانون اجلـرائم والعقوبـات الـصادر يف               
 إلدمـاج   اجمللس الـوطين  كما أن   .ق على مجيع أحناء البالد     ينطب ٢٠٠٩أغسطس  /آب

األشخاص ذوي اإلعاقة ووزارة املرأة والتنمية االجتماعية اعتمدا األحكام الـواردة يف            
يف عليهـا املعتمـدة     عاقبة  املاالنتهاكات املرتكبة و  ح التنفيذية اخلاصة بالتحقيق يف      اللوائ
  .مركزي على أساس اللتطبيقها ، ٢٠١٠مارس /آذار
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  التقدم احملرز  تقرير عن
 باألشخاص ذوي اإلعاقة ال متتثل حىت اآلن ألحكام         ولكن املكاتب اإلقليمية واحمللية املعنية    

 .االتفاقية، وجيب تقييم هذه احلالة يف سياق عملية مواءمة األحكام ذات الصلة يف االتفاقية
 ستراتيجي مليزانية وزارة الشؤون االقتصادية    االمع إدماج مسائل اإلعاقة يف عملية التخطيط        و  

  .التشغيلية واملالية ول االستقاللية اإلداريةإجياد حل ملسائفسوف يتعني املالية، و
يعمل جملس النواب مع اجلهـاز       و خطوات يف هذا االجتاه خالل هذا العام،      وقد اختذت   

يف التنفيذي على اعتماد مرسوم طوارئ يسمح بتقدمي تعهدات يف جماالت حمددة تغطي،             
  .احمللية و، املستويات اإلقليميةمجلة أمور

  حقوق حمدَّدة  - جيم  

 عدم التمييز واملساواة: ٥املادة   -١  

مجيع األشخاص متساوون أمام القانون ومبقتضاه وهلم احلق        تنص هذه املادة على أن        -٥٩
  .دون أي متييز وعلى قدم املساواة يف احلماية والفائدة اللتني يوفرمها القانون

  التقدم احملرز  تقرير عن 
وال جيوز التمييز ضد أي منهم      . ينص الدستور على أن كل األشخاص سواسية أمام القانون          

  .بسبب األصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو الوضع االقتصادي أو أي وضع آخر
ما إذا كان بإمكان األشخاص ذوي      

تخدام القـانون حلمايـة     اإلعاقة اس 
مصاحلهم على قدم املـساواة مـع       

  اآلخرين
 قادر على رعاية نفسه بنفـسه بـسبب   ينص الدستور كذلك على أن كل شخص غري و

إعاقة بدنية أو عقلية له احلق يف أن ُتحترم كرامته وأن يتمتع بإطار قانوين يوفر له احلماية                 
  .والرعاية وإعادة التكيف واألمن

لتحقيـق  أن تعمل   على  احلقوق، تشجع الدولة املؤسسات اخلاصة      ممارسة هذه   لضمان  و
أمـني املظـامل    ة اجلهود الرامية لتوفري خدمات مكاتب       كما تنسق الدول  . املصلحة العامة 

 وزارات على تـوفري     ٣وتعمل  . ووزارة املرأة والتنمية االجتماعية وجهاز الشرطة الوطين      
  .اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة وهي وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة العمل

التدابري الفعلية املُتخذة لضمان متتع     
اقة باحلمايـة   األشخاص ذوي اإلع  

القانونية الفعالة ضد كافة أشـكال      
التمييز مبا يف ذلك توفري الترتيبـات       

  التيسريية املعقولة
  

ـ     ٢٠١٠ و ٢٠٠٩يتضمن قانونا امليزانية العامة للسنتني املاليتني        سمحان مادتني حـامستني ت
  .اإلعاقةايا إلجراءات معاجلة قضيف موازناهتا بأن تضع خمصصات احمللية  وللحكومات اإلقليمية

 يف املائة   ٠,٥للحكومات يف هذين املستويني أن ختصص       ويصرح مبوجب هاتني املادتني،     
عاقة يف هياكل الُبنية    من ميزانياهتا لتحسني أو لتوفري مستلزمات إمكانية وصول ذوي اإل         

على وجه اخلـصوص ذوي   و املباين احلكومية املفتوحة لكل املواطنني،     و يف احلضر التحتية  
ـ ، ويصرح هلا بالدخول يف نفقات تعادل        كبار السن  و قةاإلعا دة ضـريبية واحـدة     وح

  .ألغراض فتح مكاتب خلدمة األشخاص ذوي اإلعاقة
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  التقدم احملرز  تقرير عن 
الربامج، مبا يف ذلـك      و السياسات

تدابري اإلجراءات اإلجيابية، لتحقيق    
املساواة الفعلية يف التعامـل مـع       
األشخاص ذوي اإلعاقة مع األخذ     

  يف االعتبار تنوعهم

على تنظيم وتـشغيل  اجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة        و جملس النواب شجع  ي
إلشراك  و للتركيز على القدرات املختلفة كوسيلة لتوفري فرص أكرب لإلدماج        موائد مستديرة   

مجاهريية خـارج العاصـمة     ونظمت أيضاً اجتماعات    . أسرهم و األشخاص ذوي اإلعاقة  
إلشراك موظفي الدولـة     و آراء أعضاء اجملتمع املدين    و ختلفةلالستماع إىل وجهات النظر امل    

  .العاملني يف جمال اإلعاقة

  إذكاء الوعي: ٨املادة   -٢  
سياسات فعالة يف جمال إذكاء الوعي      بتطبيق  هذه املادة تعهد الدول األطراف      ترسي    -٦٠

ـ     و. ذوي اإلعاقة لنشر تصور إجيايب عن األشخاص       ات عـن   ينبغي أن يتضمن التقرير معلوم
 لرعايـة الفهـم حلقـوقهم      و التدابري املتخذة إلذكاء الوعي بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة       

  .التحامل يف التعامل معهم وملواجهة القوالب النمطية ومسامهاهتم وقدراهتم وكرامتهمو
  التقدم احملرز  تقرير عن

محالت التوعية املوجهة للمجتمع    
ككل ويف إطار النظام التعليمـي      

 املتخذة عرب وسـائل     واإلجراءات
  اإلعالم الرئيسية

تطوير أول مكتبة كونغرس افتراضية للمكفوفني واليت قامت بإصدار عمل عن تـأريخ              •
بريو بلغة بريل؛ مصادقة جملس النواب على متويل أول مدرسة من نوعها يف البلد للُصم             

ة سيتم مـن  الوطنيـ) Mi Silla" (مقعدي"؛ بداية محلة )مدرسة لودفيغ فان بيتهوفن(
 مقعد متحرك إىل الفقراء والفقراء جداً من األشخاص ذوي          ٥٠ ٠٠٠ب خالهلا التربع   

واليت أتاحـت الفرصـة   ) Ver para Créer" (ستصدق إذا رأيت"اإلعاقة؛ إطالق محلة 
" ابتسامة خاصـة  " شخص إجراء عملية جراحية لقزحية العني؛ وتنفيذ محلة          ١ ٥٠٠ل 
)Una Sonrisa Especial ( األوىل من نوعها لصحة الفم لتوفري خدمات جمانية واليت ُتعطي

وهناك . األولوية لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية واألطفال املصابني مبرض داونز الوراثي         
الذي ُنظـم مبـشاركة   ) Mentes Brillantes(" العقول الرائعة"أيضاً مسابقات مشروع 

اخلاصة املعنية باإلعاقة يف حني مت إنشاء مركز        القطاعني العام واخلاص  بدعم من اجلنة        
  .موارد ميفيبوشيث لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من استخدام أجهزة احلاسوب

) Sin Barreras" (بال حواجز" ة الوطنية برناجماً أسبوعياً بعنوانـة اإلذاعـتبث حمط  •  
ـ         و لتثقيف اجلمهور   .صلة باإلعاقـة  لتوفري التوجيه بشأن االمتثال للقواعـد ذات ال

يشجع الربنامج أيضاً اجلمهور على اللجوء إىل أفضل املمارسات الـيت تقـود إىل              و
كما يوفر الربنامج املعلومات عن األنشطة اليت ُتـنظم         .  استيعاباً للجميع  جمتمعٍ أكثر 

ٌيجري مقابالت مع اخلـرباء   وبرعاية اجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة   
 اخلـاص  و أشخاص آخرين من القطاعني العام     و جلمعيات ذات الصلة  قادة ا  و الطبيني

ُيقدم الردود على األسئلة اليت يطرحها املواطنون عن طريق اهلاتف من مجيع أحنـاء            و
  .اخلاصة وكما يتم التعريف باألنشطة اليت تنظمها اهليئات العامة. البالد
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  التقدم احملرز  تقرير عن
 اإلجراءات املتخذة إلذكاء الوعي   

 عاقـة إلعالم األشخاص ذوي اإل   و
الفئــات األخــرى يف اجملتمــع و

  .باالتفاقية وباحلقوق اليت تشملها

، الـصدارة يف نقـل      الكبلياليت ٌتبثها واحدة من أكرب شركات التلفزيون         و ،٥٦حتتل القناة   
 .أنشطته األخرى باستخدام لغة اإلشارة     و األخبار إذ تبث اجللسات العامة للجان جملس النواب       

  .لوحيدة يف بريو اليت تستخدم مترمجي لغة اإلشارةهي القناة التلفزيونية او

  إمكانية الوصول: ٩املادة   -٣  
حتدد هذه املادة التزامات الدول األطراف الختاذ التـدابري املناسـبة الـيت تكفـل                 -٦١

املشاركة بشكل كامـل يف      و لألشخاص ذوي اإلعاقة فرصة العيش باستقاللية قدر اإلمكان       
  .مجيع جوانب احلياة

   احملرزالتقدم   عنتقرير
اإلجـراءات   و التدابري التـشريعية  

األخرى لضمان إمكانية وصـول     
األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم     
املساواة مع غريهم، إىل البيئة املادية      

مؤشـرات  مبا يف ذلك    (احمليطة هبم   
ــرور  ــات امل ــات وعالم عالم

ــشوارع ــل) ال ــائل النق  ووس
مبـا يف   ( االتصاالت و املعلوماتو

 نظم املعلومات ووجياتذلك تكنول
املرافق واخلـدمات    و ،)االتصالو

األخرى املتاحة لعامة اجلمهور مبا     
يف ذلك تلك املقدمة من هيئـات       
ــاطق احلــضرية  خاصــة، يف املن

سواء، مبوجـب   الريفية، على ال  و
، )ح(إىل ) ب(٢، الفقرات ٩املادة 

  من االتفاقية

 - ٢٠٠٦-٠١١وجب املرسوم األعلى رقم     تشمل املعايري الفنية اليت متت املصادقة عليها مب       
VIVIENDA   د البناء املعيار ـ لكي تكون جزأً من قواعA.120   اخلاص بإمكانيـة وصـول 

 NTE A.060األحكـام الـواردة يف املعيـارين    اليت تضم أيضاً  واإلعاقةاألشخاص ذوي 
  .NTE U.190و

إنشاء املباين، وتكييف  و،تصميماتالاملتطلبات الفنية إلعداد  وهذا املعيار املواصفاتوحيدد 
  .اهلياكل القائمة أصالً، عند اإلمكان، لتيسري إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها

املعلومات اخلاصة مبضمونه توزع بشكلٍ ولكن ، ٢٠٠٦كان هذا املعيار قد صدر يف عام و
 مراجعـة مـستمرة     كما أن معايري البناء الفنية تبقى موضع      . مستمر على املستوى الوطين   

عنوانه، تعديل   و A.120اجلهد، مت تعديل قسم من املعيار       وكجزٍء من هذا    . لضمان حتديثها 
، مبوجب املرسـوم    األكرب سناً البالغني   و إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة    ليصبح  

  .VIVIENDA - ٢٠٠٩-٠١٠األعلى رقم 
ستسترشد هذه اللجنة الـيت      و .ادية امل لتنظيم إمكانية الوصول  التقنية  مت إنشاء اللجنة      •

الدولية كأساس لوضـع    بالقوانني  اخلاصة   و تضم ممثلني عن خمتلف القطاعات العامة     
إلمكانيـة وصـول    املباين احلـضرية     و املعماريةفتح املنشآت   لضمان  التقنية  املعايري  

 . الوصول إليهاإمكانيةذوي اإلعاقة األشخاص 

 ألدىن من متطلبات التصميم لكافة وسائط النقـل       احلد ا على تقرير   اللجنة  وينصب عمل   
متها الحتياجات  ءاملعدات لضمان مال   و كذلك التأثيث  و املساحات املرتبطة هبا،   و املرافقو

لضمان عدم مواجهتهم ألية صعوبات أو عقبات أثناء ممارستهم          و األشخاص ذوي اإلعاقة  
  .ألنشطة فردية أو مجاعية
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   احملرزالتقدم   عنتقرير
يهيـة  املبادئ التوج والتقنية   املعايري

الوصول؛ وكـذلك   بشأن إمكانية   
العقوبـات   و التحقق من االمتثال  

مـا إذا    و املفروضة على خمالفتها؛  
كانت املوارد احملصلة من املخالفات 

لتشجيع اختاذ إجـراءات    تستخدم  
  الوصولتسهيل 

هياكل البنية التحتية بشأن     و  يف املباين يف املناطق احلضرية     املطبقةمت تصنيف خمالفة القواعد     
إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة، مع إيالء املراعاة الواجبة للظروف السائدة، على 

أن يـستخدم   ينص هذا القانون أيضاً على       و .العقوبات و أهنا انتهاك خطري لقانون اجلرائم    
تعزيز  و لتمويل أنشطة نشر  عوائد الغرامات   الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة      اجمللس  
  .األشخاص ذوي اإلعاقةلصاحل  ميةالتنظياللوائح 

 العامةاملشتروات  استخدام أحكام   
التدابري األخرى لوضع متطلبات    و

  ملزمة إلمكانية الوصول

مبعايري يقتضي الوفاء قانونياً مناسباً صكاً العقوبات حيز النفاذ  وسيوفر دخول قانون اجلرائم
  . اإلنشائيةاألعمالإمكانية الوصول يف 

احلواجز اليت تعيق   و حتديد العقبات 
التغلب عليها من    و إمكانية الوصول 

 اخلـاص،  و داخل القطاعني العام  
كذلك اخلطط الوطنية إلمكانيـة     و

اليت ُوضعت على أساس     و الوصول
  مواعيد زمنية حمددة وأهداف

 يف املائة من كافة املبـاين العامـة     ٣٠ نسبة   PCM - ٢٠٠٧-٠٢٧  رقم األعلىحدد املرسوم   
قد مت حتقيـق ذلـك    و ).واحدة من ثالثة سياسات وطنية بشأن اإلعاقة      (صول  لتكون قابلة للو  

  يف املائـة   ٦٠قد مت رفع هـذه النـسبة إىل          و .٢٠٠٩اهلدف خالل النصف األول من عام       
  .هذه السنة

  احلق يف احلياة: ١٠املادة   -٤  
ة على قدم   يف احليا حق أصيل   تؤكد هذه املادة على أن األشخاص ذوي اإلعاقة هلم            -٦٢

  .املساواة مع اآلخرين
  التقدم احملرز  تقرير عن

ما إذا كانت التشريعات تقر حبق      
 األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة    

يف البقاء على قدم املساواة مـع       و
  توفر احلماية هلم واآلخرين

  على احلقوق األساسية للشخص مبا يف ذلك حق كل شخص يف احليـاة،             بريوينص دستور   
التمتع  و احلق يف تطوير الذات    و النفسية، و اجلسدية و احلق يف السالمة األخالقية    و يف اهلوية، و

قانونيـة  يتمتـع بـصفة     ولود  املطفل غري   الكما ينص الدستور على أن      . بالرفاهية بال قيود  
  . مصلحتهكان ذلك يف كشخص طاملا 

ما إذا كـان األشـخاص ذوي       
ــان  ــة يتعرضــون للحرم اإلعاق

  التعسفي من احلياة

 من الدستور على أن     ١األشخاص أمام القانون، تنص املادة      مجيع   بني   باملساواةا يتعلق   فيم
  .الدولة واحترام كرامته مها اهلدف األمسى للمجتمع والدفاع عن بين البشر

لة عـن رصـد     ؤواجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة هو اجلهة املستقلة املس         و
أما يف اإلطار التـشريعي،     . صة باألشخاص ذوي اإلعاقة   االمتثال لألحكام الدستورية اخلا   

السهر على وضـع     و لة عن تقدمي مشاريع القوانني    ؤوفإن اللجنة اخلاصة باإلعاقة هي املس     
  . البالدكل أحناء القوانني موضع التنفيذ يف 
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  الطوارئ اإلنسانية وحاالت اخلطر: ١١املادة   -٥  
المة األشخاص ذوي اإلعاقة يف حـاالت       س و تتعهد الدول األطراف بضمان محاية      -٦٣

  .الكوارث الطبيعيةوالطوارئ اإلنسانية  واخلطر، مبا يف ذلك حاالت الرتاع املسلح
  التقدم احملرز  تقرير عن

 أية تدابري متخذة لضمان محايتهم    
سالمتهم مبا يف ذلـك التـدابري       و

املتخذة إلدراج األشـخاص ذوي     
اإلعاقة يف بروتوكوالت الطوارئ    

   يةالوطن

 - ٢٠١٠-٠٠٢ األمر التـوجيهي رقـم       (INDECI)أصدر املعهد الوطين للدفاع املدين      
INDECI باألشخاص ذوي اإلعاقةاألحكام املتعلقة  بشأن.  

التدابري املتخذة لـضمان توزيـع      
اإلنسانية بـشكل   إغاثات املعونة   

يسمح لألشخاص ذوي اإلعاقـة     
ــاال ــأثرين حب ــوارئ املت ت الط

 وجـه   علـى  و ،باحلصول عليها 
وص التدابري املتخذة لضمان    اخلص
املراحيض يف   و املرافق الصحية توفر  

معـسكرات   و وى الطـوارئ  آم
 إمكانية الوصول إليهـا    و الالجئني

  أمام األشخاص ذوي اإلعاقة 

اعتباراً من هذه السنة سيكون حتت تصرف احلكومات احمللية ما يعادل وحدة ضـريبية                •
األشخاص ذوي  لتشيغل مكاتب خلدمة     شهرياً   ) دوالر أمريكي  ١ ٢٠٠حوايل  (واحدة  
  .الت الطوارئ على املستوى الوطينتوفري مبالغ إضافية يف حاوسوف يتم  ؛اإلعاقة

متطـوعي اخلـوذ    : احملفل الدويل "ركز نشاط تدرييب نظمته وزارة اخلارجية حتت عنوان           •
 جتربة اخلوذ البيض    اسُتخدمت و .األرجنتني يف هذا اجملال    و على جتربة بريو  " البيض يف بريو  

كان املوضوع الرئيسي الذي متـت تغطيتـه         و .يف األرجنتني كنموذج إلدارة الكوارث    
  ".الكوارث ومن ذوي اإلعاقة يف إدارة اخلطراألكرب سناً البالغني  والرجال والنساء"

  االعتراف باملساواة أمام القانون: ١٢املادة   -٦  
     ي اإلعاقة يف االعتراف هبـم كأشـخاص       تؤكد هذه املادة على حق األشخاص ذو        -٦٤

  أمام القانون
  التقدم احملرز  تقرير عن

التدابري املتخذة من الدولة الطرف     
لضمان أن األشخاص ذوي اإلعاقة     
يتمتعون باإلمكانيات القانونية على    
قدم املساواة مع اآلخرين يف كافـة   

علـى وجــه   ونـواحي احليـاة،  
اخلصوص التدابري اليت تكفل حـق      

شخاص ذوي اإلعاقة يف التمتع     األ
ــة ــسالمتهم البدني ــة، وب  العقلي

متتعهم الكامل بتلك احلقـوق،     واملكفوفني  الصم   و لضمان احترام احلقوق األساسية للصم    
 ٤٣ إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة مشروع قانون لتعـديل املـواد            الوطينقدم اجمللس   

ي اإلعاقـة يف    اليت تتصل بقدرة األشخاص ذو     و  من قانون األحوال املدنية    ٢٧٤ و ٢٤١و
  .ما يزال مشروع القانون هذا قيد الدراسة و. بدون لبسالتعبري عن رغباهتم

البكم الذين العمي، واملكفوفني الصم  والبكم، تنص املواد املشار إليها أعاله على أن الصمو
ال جيوز هلم الزواج وأن إعاقتهم ال يستطيعون التعبري عن رغباهتم بشكل ال لبس فيه بسبب 

  . الزواجإلبطال  سبب موجب مثل هذه اإلعاقة هي
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  التقدم احملرز  تقرير عن
يف  و املشاركة الكاملة كمواطنني،  و

الـتحكّم يف    و اإلرث، و االمتالك
ــة، املــساواة يف  وشــؤوهنم املالي

 احلصول على قروض من املصارف    
احلصول على قـروض الـرهن      و

أشكال االئتمان املـايل     و العقاري
كذلك احلق يف عـدم      و األخرى،

هنم بـشكلٍ تعـسفي مـن       حرما
  ممتلكاهتم

 أو ال توجـد     وجدتما إذا كانت    
األهلية القانونية  تشريعات حتد من    

ما إذا كانت    و اإلعاقةعلى أساس   
هناك إجراءات قد اختذت باجتـاه      

 ١٢يعات مع املـادة     مواءمة التشر 
  من االتفاقية

ابق إىل إدخـال    هتدف املبادرات املماثلة لتلك اليت وردت اإلشارة إليها يف املدخل الـس           
التعديالت الضرورية على القوانني الوطنية لضمان اإلدماج الفعال لألشخاص ذوي اإلعاقة          

 كل هذه التدابري يف ضوء التوصـيات الدوليـة اخلاصـة بتعـديل              اختاذمت   و .يف اجملتمع 
يف أية تدابري أخرى تعترب ضـرورية        و التعليم والعمل،  و الشؤون االجتماعية،  و التشريعات،

  .  من أي نوع حد للتمييزلوضع

الدعم املتوفر لألشـخاص ذوي     
 القانونيةأهليتهم  اإلعاقة ملمارسة   

  إدارة شؤوهنم املالية و

هـو  هذا و ]www.bn.com.pe[بوابة إلكترونية جديدة  Banco de la Nacionأطلق مصرف 
ـ                يت متكـن   املوقع الوحيد ألي مصرف يف بريو يتماشى يف مواصفاته مع املعـايري العامليـة ال

هبذا يكون ذلك املـصرف األول مـن نوعـه يف            و . من استخدام املوقع   ةالبصرياإلعاقة  ذوي  
القـرار الـوزاري     و ٢٨٥٣٠ الذي ميتثل لنص القانون رقم       الوطينالقطاع العام على املستوى     

لكترونيـة ملواقـع املؤسـسات      اإلالقاضي جبعل الصفحات     PCM - ٢٠٠٩-١٢٦رقم  
  .مفتوحة للوصول إليهاومية احلك
املكفـوفني   لألشـخاص  Banco di Nacionملـصرف  البوابة اإللكترونية اجلديدة سمح وت
 اهلـاتف النقـال    و باستخدام احلاسوب الشخصي  األكرب سناً   البالغني   و حمدودي الرؤية و
غريها من األجهزة الشبيهة للوصول إىل      وبالك بريي واملساعد الرقمي الشخصي      هواتف  و
بسرعة باستخدام برامج بصرية     و العمليات بسهولة أكرب   و اإلجراءات و اخلدمات و نتجاتامل

  . أو صوتية تساعد على قراءة شاشة احلاسوب
وجود إجراءات وقائية للحيلولـة     

مناذج اختـاذ   دون إساءة استخدام    
القرارات املمكنـة مـن خـالل       

  األجهزة

لوطنية مع أحكام االتفاقية    القواعد ا  و نني القوا مواءمةيف عملية   مت إدخال مثل هذه التدابري      
  األشخاص ذوي اإلعاقـة     جزًءا من خطة العمل املؤسسية للمجلس الوطين إلدماج        لتكون
  .٢٠١٠لعام 



CRPD/C/PER/1 

GE.11-40134 32 

  التقدم احملرز  تقرير عن
التثقيـف   و محالت إذكاء الوعي  

فيما يتعلـق بـاالعتراف بكـل       
على قدم  األشخاص ذوي اإلعاقة    

  أمام القانوناملساواة 

أن فعاليـة    بشأن بريو إىل     ٢٠٠٩دة يف تقرير التنمية البشرية لعام       يشري برنامج األمم املتح   
ستكمل بتحليل للخدمات األخرى كتلك     ُتالدولة يف إيصال اخلدمات األساسية جيب أن        

من نظم إيـصال    األكثر تقدماً    الوصول إىل تقييم للمراحل      بغيةاملرتبطة بالنظام القضائي    
 حتقيق شكل أكثر إنصافاً واستيعاباً للجميع من         اليت تسهم بعد حتقيقها يف     خدمات الدولة 

   .التنمية للبلد بأكمله
قيمة، أنه يتعني   مسامهة  وإن كانت   هلذا التقرير،    املسامهة املتواضعة نضيف هنا، متاشياً مع     و

دام مؤشرات تغطـي    النتائج باستخ يف هيكل للميزانية يسمح برصد      تلك اخلدمات   إدماج  
  .كافة القطاعات

  إمكانية اللجوء إىل القضاء: ١٣ املادة  -٧  
تقر هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اللجوء الفعال إىل القضاء على قـدم                 -٦٥

  .عدم استبعادهم من اإلجراءات القانونية واملساواة مع اآلخرين
  التقدم احملرز  تقرير عن

فعاليـة  التدابري املتخذة لـضمان     
ذوي اإلعاقة إىل   وصول األشخاص   

اء يف كافة مراحل اإلجراءات     القض
القانونية مبـا يف ذلـك مراحـل        

  املراحل األولية األخرى والتحقيق

 بطريقة جتعل اإلجراءات القانونية أقل كلفـة      ُصمِّم قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد        •
 األطراف املتظلمـة   و املُدعى عليهم و حيقق الفائدة للدولة     سريها، وهو ما  تعَّجل من   و
  .اكمموظفي احملو

الـشامل  عقوبات عدم االمتثال للقانون      و  اخلاص جبرائم  ٢٩٣٩٢حيدد القانون رقم      •
املعين باألشخاص ذوي اإلعاقة الغرامات املفروضة على اهليئات العامة اليت ال تلتـزم             

الغرض من هذه الغرامات هو النهوض باحلركة البدنيـة          و .بقواعد إمكانية الوصول  
  . ة الذين يستخدمون مرافق النظام القضائي يف بريوالسهلة لألشخاص ذوي اإلعاق

التدابري املتخذة لضمان التـدريب     
الفعال للعاملني يف النظام القضائي     

قطاع السجون يف جمـال      و الوطين
احترام حقوق األشـخاص ذوي     

  اإلعاقة

بغية ضمان حتديد األشخاص ذوو اإلعاقة، ينبغي للمجلس الوطين إلدماج األشخاص             •
اقة أن ينظم محالت جمانية ملنح التراخيص اخلاصة بذوي اإلعاقة يف سجون            ذوي اإلع 

األمن يف تلـك     و تساعد هذه احلمالت على إذكاء الوعي بني موظفي اإلدارة         و .بريو
تنظيم سـجالت حتديـد اهلويـة        و املؤسسات باإلضافة إىل تيسري إمكانية الوصول     

تكون حبوزته اهلوية الوطنية    لألشخاص ذوي اإلعاقة ذلك أن الشخص املعين جيب أن          
  . اليت تؤهله للتسجيل يف السجل الوطين لألشخاص ذوي اإلعاقة

توفر الترتيبات التيسريية املعقولة، مبا   
املطبقة يف ذلك الترتيبات اإلجرائية     

العملية القانونية لـضمان    يف سياق   
املشاركة الفعالة لكافة األشخاص    
ذوي اإلعاقة يف النظام القـضائي      

، لتسهيل الرصد الدقيق وكجزء من العمل الذي تقوم     املالية و  االقتصادية الشؤوناعتمدت وزارة   
 يف إطار   اجلرميةملنع  ستراتيجياً  ابرناجماً  به الستحداث منهجية تستند إىل النتائج يف إعداد امليزانية،          

هذا حبد ذاته    و .األمر الذي جيعل تقييم تنفيذ امليزانية أكثر دقة       قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد،     
هو أفضل مؤشر على ضمان استخدام األموال العامة بالشكل األمثل لتنفيذ سياسـات الدولـة     

  .العدل، من بني مجلة أمور أخرىذات األولوية يف جمال إقامة 
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  التقدم احملرز  تقرير عن
النظر عن دورهم يف العملية     بغض  

جناة أو شـهود أو     كضحايا أو   (
  )أعضاء هيئة حملفني أو غريه

ـ   سريية ذات الـصلة    الترتيبات التي
بالعمر لضمان املشاركة الفعالـة     

 الشباب من ذوي اإلعاقة ولألطفال

قياس أثر السياسات العامة     ل التنمية االجتماعية، على املستوى القطاعي     و تعمل وزارة املرأة  
من الوزارة  ضيتقتحتقيقاً لذلك اهلدف، و. على الفئات األكثر عرضةً للمخاطر بدرجة أدق

سكانية اليت تستفيد   مجع البيانات عن كافة الفئات ال      و وطنية حتديث املؤشرات   ال براجمهاكل  
  .من خدماهتا

  أمنه وحرية الشخص: ١٤املادة   -٨  
األمـن  والشخصية  باحلق يف احلرية  التمتع  ألشخاص ذوي اإلعاقة    لتكفل هذه املادة      -٦٦

  .سبب اإلعاقةأو بشكلٍ تعسفي بوعدم حرماهنم من حريتهم بشكل غري قانوين  الشخصي
  التقدم احملرز  تقرير عن

التدابري املتخذة من الدولة الطرف     
لضمان أن األشخاص ذوي اإلعاقة 
بكافة أشكاهلا يتمتعون بـاحلق يف      
ــهم   ــصية وبأمن ــة الشخ احلري
الشخصي وأن الشخص ذو اإلعاقة 
ال ُيحرم مـن حريتـه أو أمنـه         

  الشخصي حبكم إعاقته 

. قانون اجلديد ألصول احملاكمات اجلزائية حيز التنفيذ الكاملدخل قانون األحوال املدنية وال
ويضمن هذان القانونان حق كل شخص يشعر بأن حقوقه كإنسان قد انُتهكت اللجوء إىل      

  . أمام احملاكم مبوجب هذين القانونني أو مبوجب الدستورقانونيةإجراءات 

التدابري املتخذة إللغاء التشريعات    
ابع املؤسسي  اليت ُتجيز إضفاء الط   

 ذويعلى حرمان كافة األشخاص     
  اإلعاقة من حريتهم 
اإلجــراءات  والتـدابري التــشريعية 

ــضمان أن األ ــدة ل خــرى املعتم
 اإلعاقة الذين ُحرمـوا     األشخاص ذا 

من حريتـهم ينـالون الترتيبـات       
يستفيدون مـن    و التيسريية املعقولة 
ائية شأهنم شـأن    الضمانات اإلجر 

  األشخاص اآلخرين

ضمان  و اهليئات األخرى املكلفة حبماية    و التنمية االجتماعية  و كل من وزارة املرأة   و تعمل   
احملكمة الدستورية علـى   ومكتب املدعي العام   و حقوق املواطنني ومنها مكتب أمني املظامل     

  .نشرها باسم دولة بريو وترويج القوانني السائدة
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   أو املهينةعقوبة القاسية أو الالإنسانية الأوعدم التعرض للتعذيب أو املعاملة : ١٥املادة   -٩  
 أو  ذوي اإلعاقة للتعذيب أو املعاملـة     األشخاص  على منع إخضاع    هذه املادة   تنص    -٦٧

  .أو املهينةالعقوبة القاسية أو الالإنسانية 
  التقدم احملرز  تقرير عن

التدابري املتخذة لتوفري احلماية الفعالة     
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن 

العلمية  و جارب الطبية اخلضوع للت 
 دون موافقتهم املسبقة عن علـم     ب
رضا، مبن فيهم األشـخاص ذوو      و

اإلعاقة الذين هم حباجة إىل مساعدة      
  القانونيةأهليتهم يف ممارسة 

ذوي اإلعاقـة   إشراك األشخاص   
ــتراتيجياتااليف  ــات  وس اآللي

  الوطنية للوقاية من التعذيب

يـنظم   و ق يف تقرير املصري لألشخاص ذوي اإلعاقة      يوفر قانون األحوال املدنية احلماية للح     
  .سحب األهلية للوصاية وإجراءات حتديد منح الوصاية

التنمية االجتماعية برناجماً ملكافحـة      و وزارة املرأة ق  تطبفيما يتعلق بالوقاية من التعذيب،      و
تتجه النيـة    و .خطة وطنية على هذا األساس    ، وقد وضعت    العنف اجلنسي  و العنف املرتيل 
  . للتعامل مع هذه القضية٢٠١١ام ستراتيجي يف عا مجلوضع برنا

  االعتداء والعنف وعدم التعرض لالستغالل: ١٦املادة   -١٠  
 على وجه اخلصوص األطفال    و توفر هذه املادة احلماية لكافة األشخاص ذوي اإلعاقة،         -٦٨
  .ل على السواءخارج املرت واإلساءة داخل والعنف والنساء، من كافة أشكال االستغاللو

  التقدم احملرز  تقرير عن
ــة والتــدابري التــشريعية  اإلداري

التـدابري   و التثقيفية و االجتماعيةو
األخرى املتخذة حلماية األشخاص    
ذوي اإلعاقة من كافة أشـكال      

 اإلساءة داخل  و العنف و االستغالل
خارج املرتل على السواء، مبا يف      و

ذلك املمارسات اليت تـستند إىل      
  اليت متس األطفال  وسنوع اجلن

 املـراهقني  و أحكام يف قانون األطفال   إلدراج  تشريعية  مقترحات   العدلقدمت وزارة     •
 القاصرين يف صفوف القـوات املـسلحة      ق  والتحا قانون العقوبات حلظر جتنيد   يف  و
  .اجملموعات املسلحةو

ـ تفكك اُألَسر من جراء جتنب  ويف حماولة للحيلولة دون اإلصابة بإعاقة     • األب أو اة وف
واالتصاالت مرسوماً أعلى لتشديد عقوبات خمالفات سـري         وزارة النقل  أصدرتاألم،  

وقـد بـرزت    . وميثل ذلك أحد التدابري املتخذة للحد من حوادث الطرق        . السيارات
 مع صدور اخلطة الوطنية     ٢٠٠٩أبريل  /احلاجة إىل هذا اإلجراء بصورة حمددة يف نيسان       

 واليت ُتظهر أنه على     ٢٠١٢-٢٠٠٩ة حوادث الطرق للفترة     لتنفيذ استراتيجية مكافح  
 شخص لإلعاقة الدائمة مـن جـراء        ١١٧ ٩٠٠مدى السنوات األربع املاضية تعرض      

  .حوادث الطرق يف املناطق احلضرية وعلى الطرق السريعة
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  التقدم احملرز  تقرير عن
 تدابري احلماية االجتماعية ملساعدة   

 دعم األشخاص ذوي اإلعاقـة    و
تـدابري   و من يرعـاهم  ووأسرهم  

 العنـف  وللوقاية من االسـتغالل   
اإلقرار بوجود تلـك     و اإلساءةو

اإلبالغ عنها، مبا يف     و املمارسات
ذلك املمارسات اليت تـستند إىل      

  اليت متس األطفال واجلنس

اليت يعيش  واالجتماعي الفئات األكثر ضعفاً بني السكان"  Crecer Juntos"يستهدف برنامج 
  .االستبعاد ومستويات املخاطر وفقرأفرادها يف أسوأ الظروف من حيث ال

 خـدمات التغذيـة    و مجلة من اخلدمات الصحية    وسيساعد تنفيذ الربنامج على زيادة توفر     
 وإمكانية الوصول إليها    التعليم املوجهة الحتياجات املستفيدين منها يف دورة حياهتم اآلنية        و

  . واستعماهلا

التدابري املتخذة لضمان الرصـد     
تقلة لكافة  الفعال من جهات مس   

الربامج املوجهة خلدمة    و اخلدمات
  األشخاص ذوي اإلعاقة 

األشـخاص ذوي   يتيح إدراج   الذي  و(النهج الشامل لقطاعات عديدة     على الرغم من أن     
 هو األسلوب املفضل يف التعامل مع تلك املسائل، )"األكثر ضعفاً"يف الفئة السكانية اإلعاقة 

الذي وضعته وزارة الـشؤون  " شبكة الغذاء"رنامج فقد مت حتقيق تقدم ملموس من خالل ب       
 النمو الصحي لألطفـال    و الذي يربط بني التنمية البشرية من جانب،       و املالية و االقتصادية

  .صحة األم أثناء احلمل، من جانب آخرو
متتع مجيع  التدابري املتخذة لضمان    

األشخاص ذوي اإلعاقة ضـحايا     
إمكانيـة الوصـول إىل     بالعنف  
 امج الشفاء الفعـال   بر و خدمات

ــلو ــادة التأهي ــدماج  وإع االن
  االجتماعي

  . على تطبيق القواعد اخلاصة بالقانون الشامل للرعاية الصحية هذا العاماملوافقة صدرت  •
اليت شهدهتا بريو حىت املعين بآثار العنف السياسي وواملصاحلة   احلقيقةجلنةيشكل تقرير   •

  ".Crecer Juntos"ان الربنامج االجتماعي أوائل التسعينيات ركناً مهماً من أرك
 التنمية االجتماعية أيضاً بتنفيذ الربنامج الوطين ملكافحة العنف املـرتيل          و تقوم وزارة املرأة  

طـوارئ  التعمل الوزارة على حتديث منهجياهتا املستخدمة يف مراكـز           و العنف اجلنسي و
العنـف   و لعنـف املـرتيل   ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة من ضحايا ا      ) CEM (ئيةالنسا

لتعيني ، أُضيفت خانة جديدة إىل استمارة التسجيل املستخدمة         ٢٠٠٨منذ عام    و .اجلنسي
مت إصدار توجيهات إىل موظفي املراكز إلعطـاء هـؤالء           و هوية األشخاص ذوي اإلعاقة   
كـانون   و ٢٠٠٨ ينـاير /يف الفترة ما بني كانون الثـاين       و .الضحايا األولوية يف املعاملة   

 يف  ١,٢( ضحية من ذوي اإلعاقـة       ١ ٠٣٠، مت تقدمي املساعدة إىل      ٢٠٠٩ ديسمرب/األول
  . يف تلك املراكز) املائة من إمجايل احلاالت

  محاية السالمة الشخصية: ١٧املادة   -١١  
  .العقلية لألشخاص ذوي اإلعاقة وهذه املادة احلق يف احترام السالمة البدنيةتقرر   -٦٩

  التقدم احملرز  تقرير عن
التدابري املتخذة حلماية األشخاص    

أو (ذوي اإلعاقة من العالج الطيب      
دون موافقـة الـشخص     ) غريه

  عن دراية وطواعية

املدين وقانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد حيز التنفيذ الكامل بالنسبة جلميـع           قانون  دخل ال 
املعاملـة   و عذيبالسياسات املوجهة ملكافحة الت   الفئات السكانية، وينطبق ذلك أيضاً على       

املعاهـدات الدوليـة     و يوفر الدستور  و .الالإنسانية ضد األشخاص ذوي اإلعاقة     و القاسية
  .اإلطار الذي تستند إليه احلكومة يف بريو لتنفيذ خطوات حتسني التشريعات القائمة حالياً
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  التقدم احملرز  تقرير عن
التدابري املتخذة حلمايـة كافـة      
األشخاص ذوي اإلعاقـة مـن      

 ساءالنوالتعقيم القسري   عمليات  
  الفتيات من اإلجهاض اجلربيو

تنـسق   و.التنمية االجتماعية مهمة متابعة هذا النوع مـن الـشكاوى       و تتوىل وزارة املرأة  
املنظمات غري احلكومية عملها مع  واملكاتب البلدية ألمني املظامل لشؤون األطفال واملراهقني

  .القضاء عليها وجهود الدولة للحد من وقوع هذه احلاالت

منظمات استعراضية مستقلة  وجود
لضمان الوفاء هبذا احلق وتشكيل     

كذلك وهذه املنظمات ودورها،    
التدابري اليت تتخذها تلك     و الربامج
  اهليئات

اليت سادت منذ   سيادة القانون   يف ظل   اليت تعمل    و املستقلة يف بريو  املؤسسات  هناك عدد من    
 بفضل -الذي أعقبه مباشرة  ولنوابمنذ آخر قرار غري دميقراطي قضى حبل جملس ا( عاماً ١٨

 دعوة لالنتخابات الختيار أعضاء اجمللس الدستوري الذي وضع الدستور يف         -الضغط الدويل   
  ).١٩٩٣بريو يف عام 

هي أعلى سلطة للبـت يف اختالفـات تفـسري           و تعمل احملكمة الدستورية بشكل كامل    و
  .املخالفات الدستورية يف بريو والدستور

  اجلنسية وحرية التنقل: ١٨املادة   -١٢  
احلرية يف اختيار    و تنص هذه املادة على حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف حرية التنقل            -٧٠

  .حقهم يف احلصول على اجلنسية ومقر إقامتهم
  التقدم احملرز  تقرير عن

اإلدارية املتخذة   و التدابري التشريعية 
لضمان حـق األشـخاص ذوي      

جنسية، اإلعاقة يف احلصول على     
، وكـذلك   دم حرماهنم منها  عو

كفالة حـق األشـخاص ذوي      
مغادرة البلـد    و يف دخول اإلعاقة  

  مىت ما شاءوا

حيدد الدستور يف الفصل اخلاص باحلقوق األساسية لألشخاص حق كل شخص يف اختيـار              
العودة إليه ما مل  ومغادرة البلد ويف التنقل بكل حرية على كافة األراضي الوطنية ومكان إقامته

لشخص موضع قيود مفروضة عليه العتبارات صحية أو بفعل أمرٍ قـضائي أو بفعـل               يكُن ا 
كما ينص الدستور أيضاً على حظر حرمان الشخص من احلق          . تطبيق أحكام قانون األجانب   

. يف اجلنسية أو احلق يف احلصول على جواز سفر أو جتديده داخل أو خارج حدود اجلمهورية
ل مديريتها العامة للهجرة واحلـصول علـى اجلنـسية          وتضطلع وزارة الداخلية من خال    

. باملسؤولية عن تنفيذ سياسة اهلجرة وإدارة وتنسيق ورصد اهلجرة واحلصول على اجلنسية           
  .وتصدر أيضاً وثائق السفر ووثائق اهلوية لغري املواطنني

التدابري املتخذة لضمان أن كـل      
طفل مولود مع إعاقة سُيـسجل      

ـ    و عند الـوالدة    اًسـيحمل امس
  جنسيةً و

ُتقدم هـذه اخلدمـة      و .اهلويات الشخصية هلؤالء األشخاص جماناً    وامليالد  تصدر شهادات   
 ٤٠ يف حـوايل     EsSaludنظام التأمني الصحي الـوطين       و مبوجب اتفاق بني وزارة الصحة    

مكاتـب   و مستشفى يف مجيع أحناء البالد حيث تتواجد املكاتب الوطنية للهويات الوطنية          
  .ل املدنيةتسجيل األحوا

اليت تـصبح    و )رقم وثيقة اهلوية الوطنية   (مولود  هوية وحيد خاص لكل     يتم إصدار رمز    و
  .نافذة مدى احلياة
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  التقدم احملرز  تقرير عن
تعرضهم منع مباشرة يف بصورة هوية وطنية للقاصرين ذوي اإلعاقة ُيسهم وإصدار بطاقات     

صد الرعاية  من عملية ر  يسهل  كما  .  احملتملة هذه احلاالت ويقلل من   لإلساءة واالستغالل   
إضافة إىل كل ذلك، فإن هذه      .  هلم وإمكانية وصوهلم إىل الربامج االجتماعية      املقدمةالصحية  

البطاقات تساعد على مكافحة االجتار باألعضاء البشرية واالختطـاف الـوطين والـدويل             
فهذه الظاهرة تلقى رواجاً يف غياب وسائل السيطرة الفعالة وخاصة          . للقاصرين واالجتار هبم  

يف مناخ يسهل فيه تزوير القرارات القضائية اليت تسمح بالسفر داخلياً وخارجياً والتالعـب              
  .هبذه القرارات

يف هذا الصدد، ُيمكن توزيع املعلومات عن األطفال املفقودين كلما كان ذلك ضـرورياً       و
 بالرجوع  )٨()RENAVIM(عن طريق السجل الوطين ملنح تراخيص وحظر سفر القاصرين          

للحـصول   ) RENIEC(دائرة تسجيل اهلويات الوطنية واألحوال املدنية        عدة بيانات إىل قا 
  .على املعلومات اخلاصة بأبوي الطفل

  اإلدماج يف اجملتمع والعيش املستقل: ١٩املادة   -١٣  
املـشاركة يف    و تعترف هذه املادة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العيش املـستقل            -٧١

  .أنشطة اجملتمع
  التقدم احملرز  تقرير عن

للعيش املـستقل   خمططات  وجود  
مبا يف ذلك خـدمات املـساعدة       

  الشخصية ملن حيتاجها

بلغـة  ولذلك تعترف الدولة . باعتبارمها إعاقة واحدةمت اعتماد قانون ُيصنف الصمم وفقدان البصر     
النوع أن  جيوز لذوي اإلعاقة من هذا       و .كوسائل اتصال رمسية  " بريل"لغة   و لغة األصابع  و اإلشارة

يغطي القانون املـذكور مـنح تـراخيص         و .خيتاروا وسيلة االتصال اليت يرغبون يف استخدامها      
 كما ينص القانون على أن الدولة     . مترمجني لألشخاص ذوي اإلعاقة    و التسجيل إلدالء متخصصني  

  . واملكفوفنيالشركات اخلاصة اليت تقدم خدمات عامة جيب أن تستخدم هؤالء ملنفعة الصمو
ذوي اإلعاقة، نظم اجمللس الوطين  اشياً مع أحكام االتفاقية بشأن الرعاية اخلاصة لألطفال  متو

 كرسـي مـصمم     ٧٠٠توزيـع    و إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة هذا العام محلة لتوفري       
  .لألطفال ذوي اإلعاقة

زرة يف املـرتل    آموجود خدمات   
ن األشخاص ذوي اإلعاقـة     ُتمكّ

  من العيش يف جمتمعاهتم 

من أهم مبـادرات  " Crecer Juntos"لدعم املباشر ألكثر الفئات فقراً عد الربنامج الوطين لُي
يهدف الربنامج إىل النهوض بـاحلق يف التمتـع بـاحلقوق            و .احلماية االجتماعية يف بريو   

إضـافة  . حتديد اهلوية والتعليم والصحة واألساسية عرب تنسيق جهود توفري خدمات التغذية      
األوصـياء شـريطة    وتقدم لألمهـات ) اً أمريكياً دوالر٣٥(حوافز مالية إىل ذلك، هناك  

  .يف الربنامجاملشاركة النشطة 

__________ 

تتسق القواعد املنظمة للسجل الوطين ملنح تراخيص سفر القاصرين وحظرها مع قانون األطفال واملـراهقني             )٨(
 ). ٢٧٣٣٧القانون رقم (
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  التقدم احملرز  تقرير عن
واألسر  .يعيش سكاهنا يف فقر شديد أحياء ١ ١١٠حىت هذه اللحظة، فإن الربنامج يغطي و

و أمهات حوامل أو آباء أرامل أ يشمل أفرادهاهي األسر اليت املعيشية املستفيدة من الربنامج 
  . سنة١٤كبار السن أو أوصياء أطفال حىت سن 

على الرغم من أن الربنامج يغطي العديد من القطاعات أال أن التركيز هذه السنة انصب               و
  . على إعطاء األولوية لألشخاص ذوي اإلعاقة

وجود سلـسلة مـن خيـارات       
لترتيبات العيش،  خدمات اإلقامة   

 مبا يف ذلك الـسكن املـشترك      
خذ يف االعتبـار    احملمي الذي يأ  و

  طبيعة اإلعاقة

  .مت افتتاح مأوى للجنود الذين أُصيبوا بإعاقة
 صـالة طعـام    و مطبخ متكامل التجهيـزات    و  سريراً ٨٠مباٍن تضم   مخسة  يضم املرفق   و
اجلنود ذوي اإلعاقة  وقد مت إحالة هذا املرفق إىل رابطة الضباط و.مكتب لإلدارة ومحاماتو

  .يف بريو
بادرة اليت قام هبا جملس النواب جزًءا من اخلطة الوطنية إلعادة تأهيل أفراد             تشكل هذه امل  و

جهاز الشرطة الوطنية الذين أدت مسامهتهم يف مكافحة جرائم املخدرات  والقوات املسلحة
  .ىل إصابتهم باإلعاقةإ

مدى إمكانية وصول األشخاص    
 ذوي اإلعاقة إىل خدمات اجملتمع    

  املرافق املتاحة للجمهورو

على الرغم من أن استخدام مؤشر كثافة خدمات الدولة يف تقرير برنامج األمم املتحـدة               
احلضرية، فإن مؤشر التنميـة      و ُيظهر استمرار غياب التوازن بني املناطق الريفية       )٩(اإلمنائي

البشرية ُيشري إىل زيادة يف نسبة األسر املعيشية اليت لديها إمكانية الوصول إىل نظم توزيـع          
  .وإىل شبكة الكهرباء) خارج املرتل وداخل(صرفها  وهامليا

رصد االمتثال ملعايري إمكانية الوصـول  تنتقل املسؤولية عن السلطات، تبعية  مبوجب مبدأ   و  
وقـد مت   .  بعد استكمال تنفيذ املـشروع      حكومة إقليمية  ٢٥حكومة حملية و   ١ ٨٣٤إىل  

وخري مثال . قية لتحقيق األهداف أعالهالشروع مببادرة مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفا    
  .على التقدم احملرز يف هذا اجملال هو اعتماد قانون اجلرائم والعقوبات

ومتشياً مع املعايري العامليـة إلمكانيـة       . ليمامقاطعة  ضري يف   احلنقل  المت تنفيذ مشروع    و
ـ  واألشـخاص ذو  دمها  أن يستخ الوصول، فإن املشروع يوفر وسائط نقل ميكن         ة،  اإلعاق

وُتعد وسائط النقل   . صغاراحلوامل واألشخاص املرافقون ألطفال     وكبار السن، واألمهات    
  .حتد من التلوثآمنة وهي اجتماعياً واليت تشمل اجلميع هذه من الوسائل 

  التنقل الشخصي: ٢٠املادة   -١٤  
تنص هذه املادة على حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف حرية التنقل بأكرب قدر ممكـن     -٧٢

  .من االستقاللية

__________ 

)٩( Informe sobre Desarrollo Humano Peru 2009: Por una densidad del Estado al servicio de la 

gente,part 1, UNDP, Peru. 
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  التقدم احملرز  تقرير عن
التدابري املتخذة لتيـسري التنقـل      
ــخاص ذوي   ــصي لألش الشخ
اإلعاقة، مبا يف ذلـك عالمـات       

عالمات الطرق ألغراض    و اإلشارة
 إمكانيــة الوصــول باألســلوب

التوقيت الذي خيتارونه باإلضافة    و
إىل إمكانية وصوهلم إىل أشـكال      

يوانية، أو  البشرية، أو احل  (املساعدة  
  وبكلفة معقولة) تقنية واملعداتال

بالكامل خالل هذا العـام خمتلـف       التنفيذ  العقوبات حيز    و سيشجع دخول قانون اجلرائم   
 الوزارات على إدارة موازناهتا بشكل مناسب بغيـة تعـديل          و احلكومات احمللية  و البلديات

  .قةحتسني ظروف إمكانية الوصول للتنقل الشخصي لألشخاص ذوي اإلعاو
أماكن  العقوبات املفروضة على شغل ٢٠٠٩يوليه /متوزالذي اعُتمد يف    املرور  حيدد قانون   و

يف نفـس    و .شـخاص ذوي اإلعاقـة    األالسيارات املخصصة للمركبات اليت تنقل      انتظار  
السياق، بدأ اجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة بإصـدار بطاقـات الصـقة              

  .٢٠٠٩يسمرب د/كانون األولللسيارات يف 
مبوجب أمر إداري ينظم وضع قطاع النقل العام يف بلدية العاصمة ليما، مت فرض غرامـة                و

على شركات النقل العام اليت     )  دوالر أمريكي  ٢٥٠ما يعادل   (جديد   سوليس   ٧٢٠قدرها  
ترفض ركوب أطفال املدارس أو املسنني أو األطفال أو النساء احلوامل أو األشخاص ذوي              

  . مقاعد خاليةرغم وجود  مواقف احلافالت اإلعاقة من
أن للتأكـد مـن     التدابري املتخذة   

التقنيات املستخدمة ذات جـودة     
سـهلة   و مقبولة األسعار  و عالية،

  االستخدام

 املبادئ التوجيهية للمؤسـسات العامـة       PCM - ٢٠٠٩-١٢٦القرار الوزاري رقم    يتضمن  
ما يتعلق بإمكانية الوصول ملواقـع الـصفحات     لنظام الوطين لتكنولوجيا املعلومات في    لالتابعة  

حتقيقاً  و .لتنفيذل اً شهر ٣٠اهليئات مهلة   وأخذت هذه    .تطبيقات اهلواتف النقالة   و لكترونيةاإل
  .شغيلية األنشطة املشار إليهالذلك اهلدف، ُيتوقع من هذه اهليئات أن تّضمن خططها الت

التدابري املتخذة لتوفري التدريب بشأن     
تنقل لألشـخاص ذوي    مهارات ال 

  املوظفني املتخصصني واإلعاقة

توفري اخلدمات لألشـخاص    لتنظيم   ٢٨٧٣٥التنفيذية للقانون رقم    إعداد مسودة الالئحة    
مباين املسافرين   و املطارات الصغرية  و املسنني يف املطارات،   و النساء احلوامل  و ذوي اإلعاقة، 

  .  ويف مرافق النقل العاميةحلديدالسكك ا والنهري، والبحري، ويف حمطات النقل الربي،
التدابري املتخذة لتشجيع اهليئـات     

تقنيات  و معدات و املنتجة لوسائل 
مراعاة كـل   التنقل املساعدة على    

ــب  ــل ذات ااجلوان ــصلة بتنق ل
  األشخاص ذوي اإلعاقة

املركبـات  اإلعفاء من اجلمارك يف حالـة       مت إعداد مشروع مرسوم أعلى إلصدار قواعد        
  .راف الصناعية املستوردة لالستخدام الذي يقتصر على ذوي اإلعاقةاألط واخلاصة

بإشراف وزارة الشؤون   الذي جيري إعداده     يف إطار الربنامج اإلستراتيجي املعين باإلعاقة     و
 املالية، مت وضع خمصصات إلنشاء برنامج خاص بوسائل اإلعانة امليكانيكيـة           و االقتصادية

صيانة  و سيشمل الربنامج ورشات عمل وطنية إلنتاج     و. املعينات اليت تعوض عن احلركة    و
  .تلك املعينات

  احلصول على معلومات والرأي وحرية التعبري: ٢١املادة   -١٥  
الرأي، مبـا يف     و تنص هذه املادة على حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف حرية التعبري            -٧٣

 وسائل االتصال   اإلفصاح عنها عن طريق مجيع     و تلقيها و أفكار، و ذلك حرية طلب معلومات   
  .اليت خيتاروهنا بأنفسهم
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  التقدم احملرز  تقرير عن
غريها من التدابري    و التدابري التشريعية 

املتخذة لضمان أن املعلومات املتاحة     
 لألشـخاص   للجمهور متاحة أيضاً  

 ذوي اإلعاقة يف الوقت املناسـب     
  بدون كلفة إضافيةو

أسـفل  بتعليقات تلفزيونية الربامج  بث ال قة  ينظم القانون العام املعين باألشخاص ذوي اإلعا      
  .الشاشة لتيسري الوصول إىل املعلومات

ينظم الترويج لوصول األشخاص ذوي الذي  ٢٨٥٣٠رقم الالئحة التنفيذية للقانون اعتماد 
  .نترنت العامةاإلوتكييف جتهيز مقصورات  نترنتاإلاإلعاقة إىل 

غريها من التدابري    و التدابري التشريعية 
تخذة لضمان قدرة األشـخاص     امل

ذوي اإلعاقة على استخدام وسيلة     
االتصال املفضلة لديهم يف كافـة      

الوصول  و أشكال املعامالت الرمسية  
إىل املعلومات مثل استخدام لغـة      

وسـائل   و ،"بريل"لغة   و اإلشارة،
البديلة، وكافـة    و االتصال املعززة 

  الوسائل األخرى املتاحة 

بالتايل وإعاقة واحدة،   فقدان البصر    و لعامة قانوناً حيدد الصم   يف جلسته ا  الكونغرس  اعتمد  
جيـوز   و .على أهنا نظم اتصال   " بريل"لغة   و لغة األصابع  و فإن الدولة تعترف بلغة اإلشارة    

لألشخاص الذين يعانون من تلك اإلعاقة أن خيتاروا وسيلة االتـصال الـيت يرغبـون يف                
الـيت تقـدم     املؤسسات العامة  و اهليئاتأن  وينص هذا القانون كذلك على       .استخدامها

 دليالً أو مترمجاً، بـدون مقابـل      املكفوفني  خدمات عامة للجمهور جيب أن توفر للصم        
أن تسمح بـأن    املؤسسات   و ينبغي لتلك اهليئات  و. دعت احلاجة كلما  بشكل تدرجيي،   و

  .املكفوفني دليل أو مترجم مرخصالصم يرافق األشخاص 

هليئـات  التدابري املتخذة حلـث ا    
وسائل اإلعالم لتـوفري     و اخلاصة

خدماهتم بأسـلوب    و معلوماهتم
يسمح لألشخاص ذوي اإلعاقـة     
من الوصول إليها، مبا يف ذلـك       
التدابري املتخـذة للحيلولـة دون      
حجب أو فـرض قيـود علـى        
الوصول إىل املعلومات بصيغ بديلة 

  من القطاع اخلاص 

 على أن مصلحة    ٢٠٠٩ديسمرب  /األولكانون  الذي اعتمد يف     ٢٨٥٣٠ينص القانون رقم    
التقنيات الضرورية لالنـدماج يف جمتمـع        و نترنتاإل تشجيع الوصول إىل     اجملتمع تستدعي 

  . للعودة إىل سوق العمل وتكنولوجيا املعلومات

 وسائل اإلعالم إىل  وصول  المدى  
لكترونية العامـة   اإلنسبة املواقع   و

اليت متتثل ملعايري مبادرة الوصـول      
  يبإىل الو

غري أن البيانات ذات الصلة مل تسجل بعد        .  حيز التنفيذ مؤخراً   ٢٨٥٣٠دخل القانون رقم    
لكتروين املرتبط مبكتب رئيس    اإلألن النظام ما يزال قيد اإلنشاء بإشراف املكتب احلكومي          

  . جملس الوزراء

غريها من التدابري    و التدابري التشريعية 
ذات الـصلة بـاالعتراف     املتخذة  
  اإلشارة) لغات(لغة الرمسي ب

  .فقدان البصر شكالً واحداً من أشكال اإلعاقة واعتماد القانون الذي يعترب الصمم
باإلمجاع على قرار يعترف بلغة اإلشارة كوسيلة من        يف الكونغرس   اللجنة الصحية   وافقت  

  .يف السمعمن ضعف وسائل االتصال لألشخاص الذين يعانون 
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  صيةاحترام اخلصو: ٢٢املادة   -١٦  
 تنص هذه املادة على حق كافة األشخاص ذوي اإلعاقة يف محايـة خـصوصيتهم               -٧٤
  .مسعتهم وشرفهمو

  التقدم احملرز  تقرير عن
التدابري املتخذة حلماية خصوصية    
 املعلومات ذات الصلة بـشخص    

إعادة تأهيل األشخاص    و صحةو
  ذوي اإلعاقة

لس الوطين إلدماج األشـخاص ذوي  خيول القانون العام املعين باألشخاص ذوي اإلعاقة اجمل    
يتضمن السجل حالياً بيانـات      و .اإلعاقة وضع سجل وطين بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة       

 .ال جيوز الكشف عنها إال بأمر من حمكمة وكل هذه املعلومات سرية و.فرد ٧١ ٠٠٠عن 

التدابري املتخـذة للحيلولـة دون      
إخفاء األشخاص ذوي اإلعاقـة     

  خلصوصيةحتت ذريعة محاية ا

التنمية البشرية يف بريو الضوء على أمهية الدور بشأن يسلط تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
عملية التوثيـق   لتحويل  األحوال املدنية    و الذي يلعبه مكتب السجل الوطين للهوية الشخصية      

 - الجتماعيوسيلة ملواجهة التنميط ا    و مسألة سياسة عامة  إىل  ) إصدار وثائق اهلوية الشخصية   (
  .األقارب ذوي اإلعاقة عن األنظارإخفاء الثقايف املرتبط هبذا التوجه الذي يهدف إىل 

  األسرة واحترام البيت: ٢٣املادة   -١٧  
يف على قدم املساواة مع اآلخرين      تنص هذه املادة على حق األشخاص ذوي اإلعاقة           -٧٥

يف  و فال الذين يرغبون يف إجنـاهبم     يف اختاذ قرار حر بشأن عدد األط       و تأسيس أسرة  و الزواج
  .احلفاظ على خصوبتهم

  التقدم احملرز  تقرير عن
ممارسـة  التدابري املتخذة لضمان    
يف للحق  األشخاص ذوي اإلعاقة    

تأسيس أسرة على أساس     و الزواج
  الرضا التام بني معتزمي الزواج

والذي  املدنية    من قانون األحوال   ٢٧٤ و ٢٤١ و ٤٣مت تقدمي مشروع قانون لتعديل املواد       
 الـبكم املكفـوفني، واملكفـوفني     الـصم    و البكم، و ينص حالياً على أن األشخاص الصم     

إلعاقة القانونية ااألشخاص الذين ال يستطيعون التعبري عن رغباهتم بشكل ال لبس فيه حبكم و
  .أن وضعهم جيعل أية زجية باطلة واملطلقة، ال حيق هلم الزواج

األشخاص التدابري املتخذة لتمكني  
إلعاقة من الوصـول إىل     اذوي  

متطلبات تنظيم األسرة والصحة    
  رعاية األطفال والتبين واإلجنابية

التنمية  وحيصل املتقدمون بطلبات التبين املقدمة إىل األمانة الوطنية للتبين املرتبطة بوزارة املرأة      
رويج لتبين األطفال،   بغية الت  و .االجتماعية على معلومات بشأن برنامج التبين ذات األولوية       

  .ملفات السجل بشكل منتظم وجيري العمل على حتديث بيانات
 Angeles que")" مالئكة يف االنتظار"مت وضع املعلومات عن مبادرة التبين اليت ُتعرف باسم و

aguardan")    بغية التـرويج لتـبين األوالد      ٢٠٠٨لكتروين للوزارة منذ عام     اإلعلى املوقع  
جمموعات القـرىب مـن ذوي       و املراهقني، و اوزوا سن الثامنة من العمر،    الفتيات الذين جت  و

  .اإلعاقة أو الذين يعانون من مشاكل صحية
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  التقدم احملرز  تقرير عن
 للتبين إحصاءاهتا عن األطفال واملراهقني من ذوي اإلعاقة الذين ختلـت            الوطنيةوُتحدِّث األمانة     

 شـخص يف    ١٤٢ود   إىل وج  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٨وتشري األرقام حىت    . عنهم أسرهم شهرياً  
  .هذا الوضع

التدابري املتخذة لضمان حـصول     
ــاء األمهــات مــن ذوي  واآلب

اإلعاقة، إن شاءوا، على املساعدة     
لية تنـشئة   ؤواملناسبة لتحمل مس  

أطفاهلم مع ضمان اإلبقاء علـى      
  والديه والعالقة بني الطفل

ذوي اإلعاقـة يف    املراهق مـن     و مادة بشأن حق الطفل   املراهقني  و األطفاليتضمن قانون     •
  .بشكل مستمرية الصحية الرعا والتدريب املهين والتعليم اخلاص، واحلصول على الرعاية،

التدابري املتخذة لـضمان عـدم      
أبويـه  الفصل بني أي طفل عن      

الطفل أو أيٍ مـن     إعاقة  بسبب  
  األبوين أو االثنني معاً

التنمية  و رة، أصدرت وزارة املرأة   أثر توفر املستلزمات الغذائية على مل مشل األس       مع مراعاة     •
الذي يضفي الطابع الرمسي     و MIMDES - ٢٠١٠-٠٣٤االجتماعية القرار الوزاري رقم     

اإلقليمية بـشأن برنـامج      و احلكومات احمللية  و  بني الوزارة  ٢٠١٠على اتفاق اإلدارة لعام     
دمات لألشخاص   حول إعطاء األولوية يف تقدمي اخل      ٢٢-٥املادة   (التكميليةاملواد الغذائية   

  ). إلعاقة مبوجب برنامج املواد الغذائية التكميليةاذوي 
 التدابري املتخذة لـدعم اآلبـاء      

 أســر األوالد واألمهــات،و
ملنـع  الفتيات من ذوي اإلعاقة     و

إخفائهم، أو التخلص منـهم، أو      
  إمهاهلم أو عزهلم 

 املواطنة لتشجيع ون اهلويةبشأللنقد عنصراً للتحويل املشروط " Crecer Juntos"يتضمن برنامج 
البالغني الذين ليس لديهم  ولألطفال ("Mi Nombre")" امسي"األسر على املشاركة يف برنامج 

ترى الدولة أنه من الضروري االسـتمرار يف تلـك           و .بيان والدة أو هوية شخصية وطنية     
  .السياسة

 املاليـة،  و الشؤون االقتصاديةستراتيجية اليت تديرها وزارةاالالربامج مسألة اهلوية يف    تعاجل  و
   .سجل األحوال املدنية واليت تقدم الدعم ملكتب السجل الوطين هلوية األحوال الشخصيةو

التدابري املتخذة لتفـادي إيـداع      
 الفتيات من ذوي اإلعاقة    و األوالد

الذين ال يتمكن أبـويهم مـن       و
رعايتهم يف املؤسـسات املعنيـة      

ية لضمان متتعهم بالرعا   و باإلعاقة
البديلة من لدن أفـراد األسـرة       

إن مل يكن ذلك ممكنناً      و األوسع،
  ففي بيئة أسرية يف اجملتمع 

الثاين من البند على املراهقني واألطفال لة عن استعراض قانون ؤوصادقت اللجنة اخلاصة املس
داوالت يف احملـاكم الـيت متـس        املتكفل أن   اجمللد الثالث للقانون والذي يتضمن أحكاماً       

  .حقوقهم ومصلحتهم الفضلى تراعي املراهقني وألطفالبا
أن  و مت تبنيهم،  و عنهم أسرهم ختلت   طفل   ٢٤٦ كان هناك    ٢٠٠٩ أنه يف عام     اللجنةمت إبالغ   و

بغية زيادة عدد حاالت التبين، أصـدرت اللجنـة          و .نصف هؤالء األطفال تبنتهم أُسر أجنبية     
 اً مهم اًدورتؤدي  األطفال واليت   بالوصاية على   املتعلقة  توجيهات إلعطاء عناية خاصة للتحقيقات      

  .يف اإلسراع يف عمليات التبين
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  التعليم: ٢٤املادة   -١٨  
تنص هذه املادة على حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم على أسـاس تكـافؤ                 -٧٦

  .توفري فرصة التعلم مدى احلياة والفرص يف نظام تعليمي جامع على مجيع املستويات
  التقدم احملرز  تقرير عن

كل فرصة التدابري املتخذة لضمان   
الوصـول إىل   يف  إعاقة  ذي  طفل  

التعليم االبتدائي   و التعليم املبكر، 
 التعلـيم الثـانوي    و اإلجباري،

  العايلو

القاضـي بإصـدار األمـر التـوجيهي         و ED - ٢٠٠٨-٠٦٩ رقم   الوزاريالقرار    •
الشباب  و  اخلاصة بتسجيل األطفال    بشأن الالئحة  VMGP-DDIGEBE - ٢٠٠٨-٠١رقم  

  أمناط النظام التعليمي يف إطار نظام تعليمي جامع وذوي اإلعاقة يف خمتلف املستويات
دريسي للتعليم االعتيادي    العتماد املنهج الت   ED - ٢٠٠٨-٤٤٠القرار الوزاري رقم      •

  األساسي
إدارة  و تنظيم و  العتماد قواعد تكميلية لفتح    ED - ٢٠٠٨-٦٥٠ رقم   اإلداريالقرار    •

  ) CREBE(املراكز اخلاصة مبوارد التعليم األساسي 
 العتماد األمر التوجيهي رقم     ED - ٢٠٠٨-٠٢٥ عن نائب الوزير برقم      صادرقرار    •

٢٠٠٨-٠٦٩ - VMGP-DIGEBE التنفيـذ  و التنظيم و الذي حيدد قواعد التخطيط    و 
  ألنشطة التعليم اجلـامع    التقييم ذات الصلة بأنشطة احلملة الوطنية للترويج       و الرصدو

  والتوعية به
 العتماد القواعد التكميلية لتنفيذ برنـامج       ED - ٢٠٠٨-٢٩٨ رقم   الوزاريالقرار    •

  لتعليم األساسي ألغراض النظام اخلاص با٢٠٠٨تدريب املعلمني لعام 
 العمـل  والطاولة املستديرة للحواربتشكيل  ED-٢٠٠٨-٠٣٧قرار نائب الوزير رقم       •

  نهوض بالتعليم اجلامعاملشترك لل
األنشطة املؤسسية يف اهليئات اليت تقـدم خـدمات          و  تطوير التعليم الفين   بشأنأحكام    •

 ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨املهين للسنوات األكادمييـة     /التعليم الفين  و التدريس األساسي 
، ED - ٢٠٠٨-٤٤١القرار الوزاري رقم  و،ED - ٢٠٠٧-٤٩٤القرار الوزاري رقم (

  )ED - ٢٠٠٩-٣٤١ري رقم والقرار الوزا
 - النفسيةاإلدارة   على قيام فرق     ED - ٢٠١٠-٠٢٣٦رقم  مدرية التعليم   ينص قرار     •

من املراكز اخلاصة للتعليم األساسي بتوفري اخلدمات للطلبة ذوي املنتدبة للعمل التعليمية 
  عد التعليم االبتدائياإلعاقة املتعددة يف مرحلة ما ب واإلعاقة احلادة

 العتماد األمر التـوجيهي رقـم   ED - ٢٠١٠-٠٠٢٠ عن نائب الوزير رقم   الصادررار  الق  •  
٢٠١٠-٠٢٦ - VMGP-DIGEBE          املتعلق بتنظيم وتنفيذ اجلولة الثالثة من مسابقة التجـارب 

  وحيدد األمر كذلك قواعد تنظيم املسابقة. الناجحة يف التعليم اجلامع
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  التقدم احملرز  تقرير عن
  :وفرت وزارة التعليم الرعاية أدناه من خالل برنامج التدخل املبكر

    عد األطفال  السنة  
  ١ ٩٧٦  ٢٠٠٨    

معلومات عـن عـدد األوالد      
اقة يف مراحل   والفتيات ذوي اإلع  

  التعليم املبكر 

  ٢ ٠٥٣  ٢٠٠٩    
االختالفات اهلامة  معلومات عن   

تعليم  وبني تعليم األوالداملوجودة 
الفتيات يف مـستويات التعلـيم      

هنـاك  وما إذا كانـت     املختلفة  
تشريعات للتعامل مع    و سياسات

  هذه االختالفات

 املعين بالنهوض بتعليم الفتيات يف املناطق الريفية لتحقيق         ٢٧٥٥٨جيري تطبيق القانون رقم     
  :األهداف التالية

توفري خدمات متنوعة لتلبية احتياجات الفتيـات يف   مت االضطالع باالنشطة التالية من        -١
 :املناطق الريفية

منهج متعـدد   اليت يتعني اختاذها يف إطار      تركز على اإلجراءات    تفاعلي  يام تعلم   تنظيم أ   •
 ،من خالل هذه األنشطة    و .املراهقني ذوي اإلعاقة   و القطاعات لتوفري اخلدمات لألطفال   

 ١ ٠٨٢ لصاحل مت توفري التدريب     ،لكترونيةاإل ُنظمت وجهاً لوجه أو عرب الوسائل        اليتو
  :غري التعليمية يف اجملاالت التالية ويةمن الكوادر التعليمموظفاً 

  )افتراضية(ستراتيجيات التعليم اجلامع ا وهنج  
  ("Lee Todo") "قرأ كل شيءا"برنامج احلاسوب التعليمي   
   ٢٠٠٩تصورات عام  والتقدم احملرز  
  املبدعني ودليلها لتعليم املوهوبني ومسامهات لألمناط النفسية واستعراض  

اخلدمات االستشارية للطـالب ذوي      و تعزيز خدمات الدعم   و سسيإضفاء الطابع املؤ    •
  .مت حتديث القرار اخلاص بتلك اخلدماتو) ٢١١(؛ )SAANEE(االحتياجات اخلاصة 

  :نطاق االلتحاق باملدارس  -٢
الطالب ذوي اإلعاقة يف    التحاق  مستديرة هبدف زيادة    موائد  و مشلت األنشطة محالت    •

للنـهوض بـالتعليم    ئدة مستديرة للحوار والعمل املشترك      ما(باملدارس  املناطق الريفية   
 إضافة إىل ذلك، مت حتديد أهداف سنوية لوحـدات إدارة التعلـيم احمللـي             ). اجلامع

املراهقني ذوي اإلعاقة    و مديريات التعليم اإلقليمية العاملة لتوفري تغطية شاملة لألطفال       و
  .يف نظام التعليم األساسي االعتيادي

  :املساواة بني اجلنسنيصدد  باألنشطة التالية يف عاالضطالمت   -٣
  الوثائق الصادرة ويف كافة التشريعاتلغة تراعي االختالفات بني اجلنسني  استخدام  •
إىل املـشترك    هذا العام بشأن الوصـول       ٢٠٠٩-٠٣٤١إصدار األمر التوجيهي رقم       •

   للجميعالتعليم والتعليم األساسي البديل والتعليم األساسي االعتيادي،
  تعليم اخلاص املوجه لذوي اإلعاقة مع احتياجات الالتكيف  •
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  املناطق الريفيةاملراهقني ذوي اإلعاقة يف  و للترويج الحترام األطفالمحالت  •
  ٢٠٠٩جمال التعليم اجلامع يف عام التجارب الناجحة يف بشأن  وطنية مسابقة  •
  يم االجتماعيالتعل واملؤمتر الدويل األول حول التعليم اجلامع  •
اجلامع كجزء من مكونات تدريب املعلمني األويل       التوعية بالتعليم    حول   للتدريبيوم    •

 آنكاش و هي آمازوناس منطقة   ١٥ لتدريب املعلمني من     اً معهد ٥٥مديرو  شارك فيه   
 خـونني  و هوانوكـو  و هوانكافيليكـا  و كوسكو و كاخاماركا و آياكوشو و آريكيباو
  .تاكنا وبونو ويمال والمبايايكي والليبريتادو

التــدابري  والتــدابري التــشريعية
األخرى اليت تكفل الوصول إىل     

 احلصول على املـواد    و املدارس
الترتيبات التيسريية املعقولة   وتوفر  

وتـوفر   حسب احلاجة الفرديـة   
الدعم املطلوب لألشخاص ذوي    

لتعلـيم الفعـال    اإلعاقة لتأمني ا  
  واملشاركة الكاملة

 تومبيس و سان مارتن  و إيكا:  إقليم هي  ١٦ مؤسسة يف    ٢٥على  "  بريل بريكرت"توزيع نظام     •
 هوانكافيلكـا  و كوسـكو  و كاخاماركا و آركيبا و باسكو و لوريتو و  دي ديوس  مادريو
  آنكاش وليما والمبايكي وخونني وهوانوكوو

 "بريل"مواد لألشخاص ذوي العجز البصري، مبا يف ذلك أطر          جمموعات   ٣٠٥توزيع    •
سان  و إيكا: :  إقليم هي  ١٧الدائرية يف    و العدة اهلندسية املثلثة   و كتابةرؤوس مدببة لل  و

 كوسكو وكاخاماركا و آركيبا و باسكو و لوريتو و مادري دي ديوس   و تومبيس و مارتن
  آنكاش وموكيغوا وليما والمبايكي وخونني وهوانوكو وهوانكافيلكاو

  :وزيع ما يلي على املستوى الوطينت  •
  ملنهج الدراسيلتكييف ا  دليال٣ً ٩٩١  
   تعليمياً - اختباراً نفسياً ١ ٩٨٣  
   من قواعد التعليم األساسي اخلاص نسخة٨٠٠  
  للتعليم اجلامع  دليال٨٢٤ً  
  للمراكز اخلاصة بالتعليم األساسيأدوات من مواد خمتلفة جمموعة  ٢٦٠  

" ريو  غرب ب  - التعليم للجميع يف إقليم جنوب    : التعليم اجلامع "تنفيذ مشروع بعنوان      •
  آريكيباو يستهدف مقاطعات تاكنا موكيغوا وبريو - بالتعاون مع مؤسسة كاريتاس

 أنشطة لتعزيز خدمات التعليم األساسي اخلاصة يف إطـار برنـامج التطـوير التعليمـي                •
  مقاطعة ليما ويف مدينة والليبريتاد وإيكا وكاخاماركا واالجتماعي اجلامع يف أقاليم بيوراو

تمع املدين لتحسني إمكانية الوصول إىل مباين مؤسـسات التعلـيم           دعم منظمات اجمل    •
إنـشاء العتبـات     و األساسي اخلاص من خالل إدخال تعديالت على املرافق الصحية        

  املخصصة لكراسي ذوي اإلعاقة
وضع أمناط للمشاريع للنهوض بإشراك الطلبة ذوي اإلعاقـة يف مؤسـسات التعلـيم       •

 كوسـكو  و آياكوشـو  و يبية يف أقـاليم آبورميـاك     من دراسة جتر  يف إطار   األساسي  
  هوانوكو وهوانكافيليكاو

  رك للنهوض بالتعليم اجلامعالعمل املشتو للحوار ستديرةاملائدة املإنشاء   •
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  التقدم احملرز  تقرير عن
توفر خدمات تطوير املهـارات     
املطلوبة للتعامل مع األطفال، أو     
البالغني أو املعلمني الذين حباجة     
إىل مثل تلك اخلـدمات بلغـة       

وسائل  و لغة اإلشارة،  و ،"بريل"
 االتصال املعـززة أو البديلـة،     

  جماالت أخرى واحلركةو

اليت يستخدمها املعلمون العاملون يف خـدمات        ورشة عمل حول لغة اإلشارة يف بريو        •
 يف  اً مـشارك  ٤٠مت تدريب   . املشورة للطلبة ذوي احتياجات التعليم اخلاصة      و الدعم

  ٢٠٠٩أغسطس /آبمدينة هواشو يف 
مـسامهة  استيعاب اجلميع الذي يشجع علـى       باالستناد إىل هنج    نشاط تدرييب   ظيم  تن  •

توزيـع   و األشخاص ذوي العجز البصري حتت مظلة الربنامج الوطين للنهوض بالتعلم         
 الرؤوس املدببة للقراءة حتقيقاً ألهداف التعليم اليت وضعها الربنامج و"بريل"إطارات لغة 

 تلبية املتطلبات التعليمية لألشـخاص ذوي العجـز   ورشة عمل تدريبية حول أساليب      •
االستجابات التعليمية، باإلضـافة إىل      و اخلصائص و على التعريفات وركزت   البصري

 االجتاهات واملهارات اليومية واحلاسبة اليدوية و"بريل"تغطية اجلوانب احملددة مثل نظام   
  ٢٠٠٩ أغسطس/آب  معلماً يف هواشو يف٤٠ مت تدريب و.التشبيه البصري واحلركةو

املوارد إلشراك الطلبـة ذوي العجـز الـسمعي يف           و ستراتيجياتاالورشة عمل عن      •
  ٢٠٠٩أغسطس /آباملقدس للنساء يف  جامعة القلب اليت نظمتها والدروس

التدابري املتخذة للنهوض باهلويـة     
  اللغوية للصم

الكـونغرس  ة بالصحة يف    اللجنة املعني االستنتاجات اإلجيابية اليت توصلت إليها      إصدار    •
الذي يقترح االعتراف بلغـة      CR - ٠٢٧٥٢/٢٠٠٨املتعلقة مبشروع القانون رقم     و

اإلشارة يف بريو على أهنا واحدة من وسائط التفاهم لألشخاص الذين يعانون من العجز 
  .السمعي يف مجيع أحناء البالد

ر طبعة ثانية موسـعة     إلصدا" ٢٠٠٩لغة اإلشارة يف بريو لعام      "حتديث وثيقة بعنوان      •
  . عن تكنولوجيا املعلوماتن فصالًتتضم

تنظيم إعداد دليل عن تعليم لغة اإلشارة يتضمن مبادئ توجيهية للمعلمني حول كيفية               •
  .دروس لغة اإلشارة يف بريو

هـذا   و.لغة كيشوا عن لغة اإلشارة     و سبانيةباإلإعداد طبعة ثانية من دليل لغة اإلشارة          •
شخاص ذوي العجز السمعي يف املناطق الناطقـة بلغـة كيـشوا            الدليل خمصص لأل  

بلغـة  أن يفهمها النـاطقون     وميكن   )موكيغوا و آريكيبا و بونو و آبورمياك و كوسكو(
 ٦٥٠ علـى    مطبوعةنسخة   ١ ٠٠٠مت توزيع    و . كيشوا هلجاتوهي إحدى   جانكا،  

  . بلغتنيمعلم يف املدارس العاملة
وستساعد . فن اجلامعة لألطفال ذوي العجز السمعي   مت افتتاح مدرسة لودفيغ فان بيتهو       •

  .  على خفض األمية بني الصم، اليت هي األوىل من نوعها،هذه املدرسة
التدابري املتخذة لـضمان تـوفري      

 األساليب و التعليم بأكثر اللغات  
وسائل االتصال وبيئة الـتعلم     و

 الكيشوا للطالب ذوي العجز السمعي وسبانيةاإلللغتني طبع دليل لغة اإلشارة با وإعداد  •
مت تأسيس الربنامج الوطين للتدريب على ثقافة سالمة الطريق مبوجب املرسوم األعلى              •

 هي املسؤولة عن    تنص املادة الثانية على أن وزارة التعليم       و .ED - ٢٠٠٩-٠٠٨رقم  
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  التقدم احملرز  تقرير عن
املرتبطة مبكتب نائـب     و ليميالتوجيه التع  و ، من خالل مديرية التدريس    إدارة الربنامج   اتساقاً مع احتياجات الفرد

  . طرق التعليمالوزير لشؤون إدارة
الـسلطة   و القواعد املعتمدة،  و مثل احترام احلياة،  قيم  الغرض من ذلك هو تعليم األطفال أمهية        و

الـضوئية  املرور  إشارات   و ،املروركذلك اجلوانب األخرى ذات الصلة بعمل شرطة         و ،الشرعية
  .اقة يف جمال سالمة الطريقواجبات األشخاص ذوي اإلع ووحقوق

التدابري لضمان توفري التـدريب     
الكايف بشأن اإلعاقة للمهنيني يف     

كذلك التـدابري    و قطاع التعليم 
إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة    

  يف فريق التعليم 

 اخلاص باعتماد القواعد التكميليـة لتطبيـق        ED-٢٠٠٨-٢٩٨القرار الوزاري رقم      •
  ٢٠٠٨ى التعليم األساسي اخلاص لعام برنامج تدريب املعلمني عل

   الناجحة يف جمال التعليم اجلامعمسابقة وطنية عن التجارب  •
 املبـدعني،  و غري التعليمية على التعامل مع ذوي املواهـب        و تدريب الكوادر التعليمية    •

تـدريب   و املشورة للطلبة ذوي احتياجات التعليم اخلاصـة       و تعزيز خدمات الدعم  و
   بربامج التدخل املبكر املعنينياملهنيني

مت تنظيم مؤمتر دويل حول التعليم اجلامع لألشخاص ذوي اإلعاقة كوسيلة لتحقيق تقدم   •
 املكـسيك  و حضر املؤمتر ممثلون عن الربازيل     و .االجتماعي و باجتاه اإلدماج التعليمي  

  يف شيلي) اليونيسكو(الثقافة ووالعلم للتربية مكتب األمم املتحدة  وكنداو
" الطفـل مـع   "اجلوانب اليت يغطيها برنامج     ز اخلدمات لألطفال ذوي اإلعاقة يف       تعزي  •

("Proniño")الذي تديره مؤسسة تيليفونيكا   
 الربنـامج الـوطين للتـدريب     مبوجب   ٢٠١٠ ساعة تدريب يف عام      ٣٠٠مت توفري     •

ـ  ٣٦٥ لصاحل مع اجلامعة الكاثوليكية البابوية يف بريو        بالتعاوناملهارات  و ـ   معلم ن اً م
  معلمي التعليم األساسي اخلاص

املـشورة   و موظفي خدمات الـدعم    و متخصصة على املعلمني  تدريس  مت توزيع مواد      •
للنهوض بإدماج األشخاص   د   احتياجات التعليم اخلاصة يف مجيع أحناء البال       ذويللطلبة  

  ذوي اإلعاقة يف نظام التعليم 
، والتعليم العـايل يف املؤسـسات       املهين/لث يف بريو التعليم الفين    يشمل املستوى التعليمي الثا   

  .واملدارس خارج اجلامعات واجلامعات
  املهين/التعليم الفين

    عدد الطلبة  السنة  
  ٦٧٨  ٢٠٠٨    
  ٦٦٣  ٢٠٠٩    

  التعليم العايل غري اجلامعي
    عدد الطلبة  السنة  
  ١٨٣  ٢٠٠٨    

عدد ونسبة الطلبة ذوي اإلعاقـة     
   الثالثيف املستوى التعليمي

  ٢٠٩  ٢٠٠٩    
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التسجيل يف النظام التعليمي حسب القطـاع واملنطقـة اجلغرافيـة، واملرحلـة،             : بريو
  ٢٠٠٩واألسلوب، واملستوى التعليمي لعام 

املرحلة،   اجلنس  املنطقة  قطاعال
واألسلوب 

  أنثى  ذكر  ريفي  حضري  خاص  عام  اجملموع واملستوى التعليمي
 ٤٤١ ٧٤١ ٣ ٦٦١ ٨٩١ ٣ ٩٠٦ ٩٦٨ ١ ١٩٦ ٦٦٤ ٥ ٠٨١ ٥٨٤ ١ ٠٢١ ٠٤٩ ٦ ١٠٢ ٦٣٣ ٧  أساس عام

 ٥٣٨ ٦٥٢ ٠٠٤ ٦٧٢ ٢٢٣ ٣٥٧ ٣١٩ ٩٦٧ ٤٩٩ ٣٢٨ ٠٤٣ ٩٩٦ ٥٤٢ ٣٢٤ ١  أويل

 ٩١٨ ٨٣٦ ١ ٦٤٤ ٩١٠ ١ ٠٣١ ٢٠٠ ١ ٥٣١ ٥٤٧ ٢ ٧٤٧ ٧٢٧ ٨١٥ ٠١٩ ٣ ٥٦٢ ٧٤٧ ٣  ابتدائي

 ٩٨٥ ٢٥١ ١ ٠١٣ ٣٠٩ ١ ٦٥٢ ٤١١ ٣٤٦ ١٤٩ ٢ ٨٣٥ ٥٢٧ ١٦٣ ٠٣٣ ٢ ٩٩٨ ٥٦٠ ٢  ثانوي

 ٧٩٧ ٨٧ ٦٢٣ ٩٦ ٨٧٠ ٤ ٥٥٠ ١٧٩ ٣٥٩ ٧٢ ٠٦١ ١١٢ ٤٢٠ ١٨٤  )١(األساسي البديل

 ٦٢٢ ٨ ٢٤٠ ١٢ ٩٥٨ ٩٠٤ ١٩ ٩٦٥ ٣ ٨٩٧ ١٦ ٨٦٢ ٢٠  األساسي اخلاص

 ٤٠٢ ١٥٦ ٢٦٥ ٩٥ ٩١٠ ٧ ٧٥٧ ٢٤٣ ٥٠٤ ١٣٢ ١٦٣ ١١٩ ٦٦٧ ٢٥١  )٢(مهين/فين

تعليم عايل غري 
  جامعي

١٢٥ ٢٠٤ ١٥٣ ١٥٧ ٢٢٦ ١٨ ٠٥٢ ٣٤٣ ٥٧٤ ٢٣٥ ٧٠٤ ١٢٥ ٢٧٨ ٣٦١ 

 ٠٧٨ ٢٢ ٦٧٣ ١١ ٢٠٨ ٣ ٥٤٣ ٣٠ ٦١٠ ١٥ ١٤١ ١٨ ٧٥١ ٣٣  تدريب املعلمني

 ٠٨٨ ١٨٠ ٦٥٩ ١٤١ ٧٨٣ ١٤ ٩٦٤ ٣٠٦ ٥١٣ ٢١٩ ٢٣٤ ١٠٢ ٧٤٧ ٣٢١  تقين

 ٩٥٩ ١ ٨٢١ ٣ ٢٣٥ ٥٤٥ ٥ ٤٥١ ٥٣٢٩ ٧٨٠ ٥  فنون

عدد ونسبة الطلبة ذوي اإلعاقـة     
  حسب اجلنس وجمال الدراسة

 ٣٨٧ ١٩٨ ٤ ٩٤٢ ٢٥٢ ٤ ٨٧٠ ٠٠٠ ٢ ٤٥٩ ٤٥٠ ٦ ٤٨٣ ٠٢٨ ٢ ٨٤٦ ٤٢٢ ٦ ٣٢٩ ٤٥١ ٨  اجملموع   

  .اإلحصاءات األساسية لوزارة التعليم  :املصدر  
  .يشمل تعليم الكبار  )١(
  .يشمل التعليم اخلاص حسب املهنة  )٢(

مستلزمات الترتيبات التيـسريية    
دابري األخرى لضمان   الت و املعقولة

  الوصول إىل التعليم مدى احلياة

 - ٢٠١٠-٢٣٦أصدرت املديرية العامة للتعليم األساسي اخلاص األمر التوجيهي رقم          •
ED           ذوي  و  الذي حيدد األنشطة الواجب توفريها لضمان أن الطلبة ذوي اإلعاقة احلادة

لون يف مرحلة الحقـة إىل      اإلعاقات املركّبة يف مراكز التعليم األساسي اخلاصة سينتق       
  مؤسسات التعليم ما بعد الدراسة االبتدائية

ة الـذين   ورشة عمل تدريبية حول وضع برامج غري مدرسية لألشخاص ذوي اإلعاق            •
   سنة جتاوزوا سن العشرين

اليت اختذهتا الدولة لـضمان     التدابري  
ذوي التشخيص املبكر لألشخاص    

  احتياجاهتم التعليميةو اإلعاقة

يذ خطة وطنية لعدد من القطاعات لتشخيص األطفال حىت سن اخلامسة من العمر             تنف  •
تشمل هـذه املبـادرة     . (من ذوي اإلعاقة أو الذين يواجهون خماطر اإلصابة بإعاقة          

  ).الصحة وقطاعي التعليم
حول إعادة توجيـه    املدرسني وغري املدرسني    ورشة عمل تدريبية للكوادر املهنية من         •

  VMGP-DINEBE - ٢٠٠٦-٠٨١املبكر يف سياق األمر التوجيهي رقم  برامج التدخل
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  الصحة: ٢٥املادة   -١٩  
مستوى من الصحة   تنص هذه املادة على حق األشخاص ذوي اإلعاقة التمتع بأعلى             -٧٧

الدول األطراف يف ضمان وصوهلم إىل اخلدمات الصحية        ميكن الوصول إليه وعلى مسؤولية      
 اإلعاقة، مبا يف ذلك إعادة التأهيـل ذات الـصلة           ينس الشخص ذ  اليت تأخذ يف االعتبار ج    
  .بدون حتمل أية كلفة مالية وباإلعاقة، يف جمتمعاهتم

  التقدم احملرز  تقرير عن
التدابري األخرى للحمايـة     و التدابري التشريعية 

لـضمان أن األشـخاص ذوي       و ضد التمييز 
اإلعاقة يتمتعون بنفس فـرص الوصـول إىل        

لية النوعية، مبـا يف ذلـك       خدمات صحية عا  
  اإلجنابية واخلدمات يف جمال الصحة اجلنسية

ستراتيجية اال على اعتماد    MINSA - ٢٠٠٩-٥٨٧نص القرار الوزاري رقم     
سـتركز   و .الوطنية لصحة األسرة حتت إشراف املديرية العامة للصحة العامة        

 رعاية صحية أساسـية لتعزيـز اخلـدمات       جمموعات  ستراتيجية على نشر    اال
 .الصحية األولية املقدمة لألشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر أو فقر شديد           

ستراتيجية، سيتم االستفادة من خدمات كافة االختصاصات       االهذه  ويف إطار   
النهوض بالصحة يف أوساط الوحدة      و املهنية الضرورية لتحسني الرعاية الوقائية    

  .لبالداألسرية يف املناطق النائية جداً يف ا
دابري املتخذة لضمان حصول األشـخاص      الت

ذوي اإلعاقة على خدمات إعـادة التأهيـل        
 الصحية ذات الصلة باإلعاقة يف جمتمعاهتم جماناً      

  ماليةتكلفة بدون و

 ٢٠١٨-٢٠٠٨مت اعتماد خطة تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة للفترة          
تغطـي املرحلـة     و .MIMDES - ٢٠٠١-٠٠٧مبوجب املرسوم األعلى رقم     

وستخضع اخلطة  . ستراتيجية الثانية من اخلطة الوصول إىل اخلدمات الصحية       اال
يوليـه  /متوزألول عملية تقييم لفاعليتها يف تلبية االلتزامات القطاعية يف شهر           

ص املدمج  هناك جدول يوفر معلومات عن تلك االلتزامات يف القر        . (٢٠١٠
  ).املرفق هبذا التقرير

تـشاف  االكبـرامج    و اخلدمات الـصحية،  
ملنع وتقليل  التدخل املبكرين، عند االقتضاء،     و

إبداء االهتمام بصحة   وظهور اإلعاقة الثانوية،    
ـ   و النساء و األطفال ا يف ذلـك يف     املسنني، مب

  املناطق الريفية

  القواعد اليت تـنظم إنـشاء      TR - ٢٠٠٧-١٤٨حيدد القرار الوزاري رقم     
الـصحة   و شرف السالمة وظائف م  و الصحة املهنيتني  و جلنة السالمة وأعمال  
 كذلك املصادقة على الوثائق مثل الدليل األساسي إلدارة الـصحة          و املهنيتني،

  .الدليل الفين اخلاص حبفظ السجالت والسالمة املهنيتنيو

التدابري األخرى لـضمان     و التدابري التشريعية 
إطالع األشخاص ذوي اإلعاقة على مضمون      

  محالت الصحة العامة 

 برنـامج   DP - ٢٠٠٩-٠١١املظامل مبوجب قراره رقـم      أنشا مكتب أمني    
 ،ُيدير هذا الربنامج  و. حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والنهوض هبا      الدفاع عن 

 مكتب نائب أمـني املظـامل العمالة، و التعليم و الصحة و الذي ُيعىن بالوصول  
  . اإلعاقةاألشخاص ذوي ولشؤون حقوق اإلنسان

املهنـيني   و التدابري املتخذة لتدريب األطبـاء    
العاملني يف القطاع الصحي علـى حقـوق        
األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك يف املناطق 

  الريفية

 والـذي   MINSA-٢٠٠٩-٣٠٨أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم       
اعتمدت مبوجبه القواعد الصحية الفنية لوحدة اإلنتاج يف دائرة اخلدمات الطبية 

ك هو حتسني نوعية الرعاية املقدمة يف أحنـاء         الغرض من ذل   و .إلعادة التأهيل 
  .أو املعرضني لإلصابة بإعاقة/البالد إىل األشخاص ذوي اإلعاقة و
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  التقدم احملرز  تقرير عن
 الربنـامج االجتمـاعي اخلـاص       شكل اجلزء املعـين بالتـدريب الطـيب       يو
"Crecer Juntos"األمومـة  والربنامج الوطين املعين بصحة ما قبـل الـوالدة   و 
اعدت تلك املبادرة بريو على حتقيق التقدم على طريق حتقيق          لقد س  و .التغذيةو

  .)١٠(٢٠١٠تقرير صدر يف عام كما جاء يف أهداف األلفية اإلمنائية، 
التدابري األخرى املتخـذة     و التدابري التشريعية 

لضمان احلماية ضد التمييز يف الوصـول إىل        
اليت أشكال التأمني األخرى     و التأمني الصحي 

  نون القاعليها ينص 

 السياسات الوطنية امللزمـة     PCM - ٢٠٠٧-٠٢٧حيدد املرسوم األعلى رقم     
 حول القضاء على كافة أشكال      ٣-٥للقطاع العام، مبا يف ذلك السياسة رقم        

  .التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة
  . العقوبات املفروضة على أعمال التمييزاإلجراءات اجلنائية حيدد قانون 

عدم االكتفاء بوجـود    مان  التدابري املتخذة لض  
مرافق اإلصحاح ولكن ضمان الوصول إليهـا       

  أيضاً

العقوبات اخلاص بعـدم     و قانون اجلرائم ينص  فيما يتعلق بتصنيف العقوبات،     
 ) ٢٩٣٩٢القانون رقم   (االمتثال للقانون العام املعين باألشخاص ذوي اإلعاقة        

ول األشـخاص   وصإىل تسهيل   خمالفة أحكام   الذي صدر مؤخراً على إدراج      
لظروف احمليطة، يف فئة    امراعاة  املباين العامة، مع     و ذوي اإلعاقة إىل الفضاءات   

  .املخالفات اخلطرية
زيـادة   و التدابري املتخـذة إلذكـاء الـوعي      

ول إليها، مبـا    املعلومات بأشكال يسهل الوص   
فريوس نقص  ، للوقاية من    "بريل"يف ذلك لغة    
  ااإليدز ومن املالري/املناعة البشري

اإليـدز  /لفريوس نقص املناعة البـشري    استناداً إىل القناعة بأن أفضل عالج       
ذات  و الوصمة اليت تلحق باملصابني باملرض هو توفري املعلومـات املناسـبة          و

املمثل املقيم لربنـامج     و الصلة، أعلن كل من رئيس جملس الصحافة يف بريو،        
املتحدة املـشترك بـشأن     منسق برنامج األمم     و األمم املتحدة اإلمنائي يف بريو    
بوليفيا عن أطـالق اجلولـة       و إكوادورواإليدز،  /فريوس نقص املناعة البشري   

التمييز ضـد    و صور ملكافحة الوصمة  "املعنون   و الثانية من احلملة اخلاصة جداً    
  .اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرياألشخاص الذين يعيشون 

  إعادة التأهيل والتأهيل: ٢٦املادة   -٢٠  
لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من بلوغ      حتدد هذه املادة التدابري اليت ينبغي اختاذها          -٧٨

املهنية على الوجه    وحتقيق إمكاناهتم البدنية والعقلية واالجتماعية و      ، من االستقاللية  أقصى قدر 
 برامج شـاملة     من خالل  احي احلياة  ومشاركتهم بشكل تام يف مجيع نو      إشراكهم و األكمل،
  . والتعليم واخلدمات االجتماعية، والعمل،يف جماالت الصحة لوإعادة التأهيللتأهيل 

  
  

__________ 

)١٠( www.onu.org.pe/Publico/odm/odm_peru.aspx.  
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  التقدم احملرز  تقرير عن
إعادة تأهيل األشخاص    و الربامج العامة لتأهيل  

 ،العمالـة  و ، اإلعاقة يف جماالت الصحة    يذو
اخلدمات االجتماعية، مبا يف ذلـك       و التعليمو

لـك  توفري ت  و دعم األقران،  و التدخل املبكر، 
  الربامج يف املناطق الريفية 

منحة لبنـاء   اتفاق  الوكالة اليابانية للتعاون الدويل على       و عت وزارة الصحة  وقّ
هتدف هذه املنحـة     و .مبىن جديد ملعهد أدريانا ريبازا فلوريس إلعادة التأهيل       

برعايـة  ذوي اإلعاقـة    تزويد األشخاص    مليون دوالر أمريكي إىل      ٢٠مببلغ  
  . يسهل الوصول إليها ووعية عاليةذات نصحية شاملة 

يف أن تكون املشاركة    التدابري املتخذة لضمان    
   مشاركة طوعيةإعادة التأهيل وبرامج التأهيل

ُتدير بلدية ليما العاصمة برنامج إعادة تأهيل جمتمعي ليشمل تدريب العاملني يف 
  :              املعنيني بالقطاع وجمال اخلدمات االجتماعية

 يف جمـال اخلـدمات    عـامالً ٣٠يبية لتـدريب   مت تنظيم وحدات تدر     •
 نيضمت اجملموعة املـستهدفة منـسق      و .االجتماعية على إعادة التأهيل   

 ("Vasos de Leche")" كؤوس احلليب" أعضاء يف جلنة برنامج نيمتطوعو
  .يف ليما

فريق إعادة التأهيل اجملتمعـي باسـتطالع آراء    وقام العاملون الصحيون   •
 ١٨٠ مايو يف ليما من خالل زيارات مشلت ٢حي  و  مايو ١سكان حي   

  . شخص من ذوي اإلعاقة٩٥ حتديد هويةاستطاعوا  وأسرة
 املستمر للمهنـيني   و النهوض بالتدريب األويل  

  إعادة التأهيل  والعاملني يف برامج التأهيلو
 املعين باعتماد املعايري الصحية الفنية      ٢٠٠٩-٣٠٨يهدف القرار الوزاري رقم     

ت الطبية إلعادة التأهيل إىل حتسني نوعية الرعايـة املقدمـة إىل          لوحدة اخلدما 
 . لإلصابة بإعاقةأو األشخاص املعرضني /األشخاص ذوي اإلعاقة و

التقنيـات   و التدابري املتخذة للنهوض باملعدات   
تصميمها خدمةً لألشخاص  وتوفرها واملساعدة

  إعادة التأهيل وذوي اإلعاقة يف التأهيل

تعاون بـني املؤسـسات بغيـة وضـع         لل شبكات   EsSaludأنشأت منظمة   
 .ستراتيجيات إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع ويف سوق العمـل          ا
يرأس هذه الشبكات مدير املركز املهين املتخصص إلعادة التأهيل ذات الصلة، و

أو، يف حالة تواجد إحدى وحدات أو هيئات إعادة التأهيل املهين األساسي يف             
  .بكة، أحد مديريهاعضوية الش

ستراتيجية إىل زيادة الفرص املتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقـة         االهتدف هذه   و
التعريف  و سوق العمل من خالل توفري التدريب املسبق،       و لالندماج يف اجملتمع  
 .تطوير املهارات االجتماعية وخدمات الرعاية النفسية وبتقنيات اإلعاقة،

 الـدويل يف    التدابري املتخذة للنهوض بالتعاون   
علـى وجـه     و جمال تبادل التقنيات املساعدة   
  اخلصوص يف دول العامل الثالث

ستراتيجي يف اجتماع ُعقد مؤخراً مع وكاالت       االقدم املركز الوطين للتخطيط     
 مليون دوالر أمريكـي مـن       ٤٥٠ستخدام  الاقتراحاً   التعاون الدويل يف بريو   

التخفيف من   و كافحة الفقر يف بريو   املساعدات الدولية غري القابلة لالسترداد مل     
  .من جانب الوكاالت الدوليةاالقتراح ترحيباً قد لقي  و.آثاره
املالية املقدمة من الوكاالت    لضرورة تنسيق املعونة    استجابة  االقتراح  قد جاء   و

   ".Crecer Juntos"الدولية من خالل الربامج اخلاصة مثل مبادرة 
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  العمالة والعمل: ٢٧املادة   -٢١  
 كسب الرزق يف سوق وتنص هذه املادة على حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل     -٧٩
الذين ُيصابون باإلعاقة أثناء ، مبا يف ذلك     ميكن الوصول إليها  ووشاملة هلم    بيئة عمل مفتوحة  و

  .تأديتهم للعمل
  التقدم احملرز  تقرير عن

التدابري التشريعية املتخذة لضمان احلماية ضد      
 افة مراحل العمالة بكافة أشكاهلا    التمييز يف ك  

االعتراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف       و
على  و العمل على أساس املساواة مع اآلخرين     

 عن العمل   وجه اخلصوص احلق يف أجر مماثل     
   املماثل

 على أن القانون العام املعين      PCM - ٢٠٠٧-٠٢٧ينص املرسوم األعلى رقم     
تعبري عـن الـسياسات   هو ) ٢٧٠٥٠القانون رقم  (باألشخاص ذوي اإلعاقة    

 كافة مؤسسات القطاع العام االلتزام بأحكام ذلك القانونالوطنية ويقتضي من 
يتعني مبوجبه أن ال تقل نسبة العاملني من ذوي اإلعاقة يف تلك املؤسـسات              و

كما وردت اإلشارة آنفاً، فإن عدم االلتـزام بتلـك           و . يف املائة  ٣العامة عن   
 .العقوبات اجلديد ومبوجب قانون اجلرائمعقوبة الغرامة رض النسبة ُيفضي إىل ف

يشمل جزء مهم من املرسوم األعلى تويل األشخاص ذوي اإلعاقة مناصـب            و
  .إدارية شريطة أن يتمتعوا باملؤهالت املطلوبة لشغل الوظيفة

مت تقدمي مقترحات تشريعية لشمول القطاع اخلـاص بترتيبـات مماثلـة يف             و
  . هذه املسألةجملس النواب مل يبت بعد يفاالستخدام غري أن 

السياسات قيـد    و أثر الربامج املوجهة للعمالة   
املنتجة بني   و التطبيق على حتقيق العمالة الكاملة    

) أ((١األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب الفقرة      
  ، من االتفاقية ٢٧من املادة ) )ز(إىل 

وم األعلـى رقـم     ـساملر(ود احلكومية   ـتنص اللوائح التنفيذية لقانون العق    
٢٠٠٨-١٨٤ - EF (          على أنه يف حالة تصنيف عروض شركتني على قـدم

  . اليت تستخدم األشخاص ذوي اإلعاقةتعطى األفضلية للشركة املساواة، 

أثر التدابري اخلاصة بتيسري استخدام األشخاص      
ذوي اإلعاقة الذين يتم تسرحيهم من العمل من      

 اخلـاص جراء نقل ملكية مؤسسة إىل القطاع       
إعادة اهليكلة االقتـصادية     و تقليص حجمها و

اخلاصة مبوجـب الفقـرة      و للشركات العامة 
   من االتفاقية)ه(١

 العتماد الدليل املنـهجي لتنظـيم       TR - ٢٠١٠-٠٢٧القرار الوزاري رقم    
  .فعاليات األشخاص ذوي اإلعاقة

املالية لتقدمي الترتيبات   والتقنية  توفر املساعدات   
ولة، مبا يف ذلك النهوض بإنشاء      التيسريية املعق 
روح  املشاريع اجلديدة لتـشجيع    و التعاونيات
  املبادرة

مشاريع األعمال اليت يـديرها      و هناك نظام قائم لتمويل املنشآت الصغرية جداً      
الذي يؤدي دور  واألشخاص ذوي اإلعاقة عن طريق مصرف كوفايدي للتنمية

ذي ُيقدم بأسعار فائدة تفضيلية إىل الثانية يف إدارة التمويل الالطبقة مصرف من 
ستراتيجيات تشجع العمل   االذي ُيدير    و هيئات مثل صندوق تروخيلو البلدي،    

سـتراتيجية  اعلى سبيل املثال    (للحساب اخلاص بني األشخاص ذوي اإلعاقة       
  )."االئتمان الصديق"
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  التقدم احملرز  تقرير عن
الفعالـة السـتخدام     و اإلجراءات اإلجيابيـة  

ـ        ل األشخاص ذوي اإلعاقة يف سـوق العم
  االعتيادية

تويل وزارة العمل اهتماماً خاصاً باألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل بـرامج            
 ("ProJoven") "مـع الـشباب  "و ("Construyendo Perú") "بناء بريو"مثل 
لتكوين  واليت توفر فرص عمل مؤقتة و،("Revalora Perú")" زيادة قيمة بريو"و

وضع برنامج إلعادة   ، مت   "ة قيمة بريو  زياد"ويف حالة الربنامج    . املهارات املهنية 
التدريب املهين استجابة لألزمة االقتصادية األخرية لتدريب املشاركني علـى          

  . املهارات اليت حيتاجها سوق العمل يف مراكز التدريب الفنية رفيعة املستوى
الفعالة للحماية ضد    و التدابري العملية االجيابية  

كـان  مضايقة األشخاص ذوي اإلعاقـة يف م      
  العمل

اعتمدت كافة اهليئات العامة املبادئ التوجيهية اخلاصة بتنفيذ القـانون رقـم            
  .معاقبة مرتكبيه و املعين مبكافحة التحرش اجلنسي٢٧٩٤٢

  .على أعمال التمييزاإلجراءات اجلنائية عقوبات فرض قانون وي
مة القانون اإلطاري للخد  أداء عملهم وفقاً لقواعد     موظفي الدولة   وجيب على   

يلتزم موظفو اخلدمة   : قواعد السلوك يف اخلدمة العامة     و مبادئ األمانة : "العامة
التشريعات حسب متطلبات  والقيم اليت حيددها الدستور والعامة مببادئ السلوك

  ". اخلدمة العامة
إمكانية وصول األشـخاص ذوي اإلعاقـة       
بسهولة إىل خدمات العمالة والتدريب املهين،      

  العمل للحساب الشخصيمبا يف ذلك فرص 

الذي أنشأ سجل    و TR - ٢٠٠٣-٠٠١متشياً مع أحكام املرسوم األعلى رقم       
الشركات اليت تشجع مصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة، أعدت وزارة العمـل           

املدرجـة يف   سياسة قطاعية تشمل سلسلة من اإلجراءات لتعريف الشركات         
 شخاص ذوي اإلعاقـة   قطاع األعمال بشكل عام مبنافع استخدام األ      والسجل  

أمهيـة   و مبصاحل الفئات اهلشة  املديرين بضرورة النهوض    الوعي بني   نشر  مزايا  و
  . إدماجهم يف سوق العمل

االختالفات الكبرية القائمـة يف     معلومات عن   
العمالة بني الرجال ذوي اإلعاقة والنساء ذوات 

 ما إذا كانـت هنـاك سياسـات        و اإلعاقة
ختالفـات  هـذه اال  تشريعات للتعامل مع    و

  ذوات اإلعاقةللنهوض بتقدم النساء 

يشكل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة جـزًءا            
وفقاً ملا  اليت ينبغي على كافة مؤسساهتا االلتزام هبا         ال يتجزأ من سياسة الدولة    

 الصادر عن مكتب رئيس جملس الوزراء       ٠٢٧املرسوم األعلى رقم    ينص عليه   
  .٢٠٠٧ام يف ع

حتديد الفئات األكثر ضعفاً بني األشـخاص       
مـا  و) وإعطاء أمثلة على ذلك   (ذوي اإلعاقة   

التشريعات القائمة لتمكينهم    و هي السياسات 
  من دخول سوق العمل

 ٦٥ مقترحات لتعديل املادة     CR/٠٣١١/٢٠٠٨يتضمن مشروع القانون رقم     
على استخدام ذوي   الذي ينص    و ١٩٩٩٠من قانون نظام التقاعد الوطين رقم       

  . اإلعاقة املستفيدين من خمصصات اليتامى

التدابري املتخذة للنهوض حبق التنظيم النقـايب       
  لألشخاص ذوي اإلعاقة

  .توفر تشريعات العمل يف بريو حق التنظيم النقايب لكل العمال
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  التقدم احملرز  تقرير عن
استمرار العاملني   و التدابري املتخذة لضمان بقاء   

 يف مكـان    الذين ُيصابون بإعاقة   و يف اخلدمة 
  العمل متنعهم من أداء وظيفتهم الطبيعية

العشرين  و  إضافة احلكم الثالث   ٠٣١١٣/٢٠٠٨يقترح مشروع القانون رقم     
التعديالت على املـادتني     و )القانون الضرييب  (٨١٦إىل املرسوم التشريعي رقم     

 ١٧املواد   و )قانون ضريبة الدخل   (٧٧٤ من املرسوم التشريعي رقم      ٤٦ و ٣٧
الـيت  و) قانون الضرائب البلدية   (٧٧٦ن املرسوم التشريعي رقم      م ٣٧ و ١٩و

  .تنظم العبء الضرييب الذي يتحمله األشخاص ذوي اإلعاقة
  .الذي يغطي العمالة املؤقتة واعتماد قانون الضمان الصحي الشامل

األشخاص ذوي اإلعاقة يف    عمل  معلومات عن   
 يف الدولة الطرف،الرمسي القطاع االقتصادي غري    

لتدابري املتخذة لتمكينهم من اخلروج من ذلك       او
التدابري املتخذة لضمان حصوهلم على      و القطاع،

  احلماية االجتماعية واخلدمات األساسية

كذلك اجمللس الـوطين إلدمـاج       و التنمية االجتماعية  و أصدرت وزارة املرأة  
 األشخاص ذوي اإلعاقة دراسة مرجعية أولية عن الطلب على اليد العاملة بني           

حتدد الدراسـة    و .أوساط األشخاص ذوي اإلعاقة من قطاع األعمال يف بريو        
 .املؤهالت اليت ينشدها قطاع األعمال يف أوساط األشـخاص ذوي اإلعاقـة           

  .JICAهناك أيضاً الدعم املايل الذي تقدمه مؤسسة و
الضمانات القانونية املتوفرة حلماية العمال ذوي      

 اجلـربي أو    العمل و اإلعاقة من الطرد التعسفي   
  ٢، الفقرة ٢٧القسري مبوجب املادة 

 وظـائف املكتـب الـوطين       TR - ٢٠٠٦-٠١٨حيدد املرسوم األعلى رقم     
يتوىل ذلك املكتب    و .للنهوض بعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة يف وزارة العمل       

تيـسري   و النهوض حبقوق العمال ذوي اإلعاقة، باإلضافة إىل تـوفري        مسؤولية  
اخلدمات  و خدمات الوساطة  و خدمات الدفاع القانونية  و اخلدمات االستشارية 

  . على أساس تكافؤ الفرص وبدون متييز وجماناًالتوفيقية 
التدابري املتخذة لضمان أن األشـخاص ذوي       

املهنية  و اإلعاقة من ذوي االختصاصات الفنية    
حيظون بالدعم املطلوب لتمكينهم من دخول      

  )ك(١والعودة إليه مبوجب املادة سوق العمل 

العاملة حيث  تبادل األيدي   لالستخدام دور بورصة    " CIL"تؤدي برامج شبكة    
العاملة املتوفرة مع فرص العمل املتاحة يف قطاع        االيدي  تسعى إىل التوفيق بني     

  . األعمال

التدابري املتخذة لتمكني الطلبة ذوي اإلعاقة من       
  الوصول إىل سوق العمل العامة 

ج األشخاص ذوي اإلعاقة مركز آلسيديز سـالومون  يدير اجمللس الوطين إلدما 
الذي يوفر التدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة يف        و املهين،/زوريال للتعليم الفين  

مت  و .علوم احلاسـوب   و اخلياطة و صناعة اخلبز  و العناية باحلدائق  و جمال النجارة 
  .بيع منتجات املركز وتنظيم عدد من املعارض لعرض

 العمل مبختلف األشكال لكفالةالتدابري املتخذة 
رج خا(العمل عن بعد     و مثل العمل يف املوقع   

التعاقد مـن   و) العمل من املرتل  /موقع العمل 
فرص العمل األخرى عـن طريـق        و الباطن

  تكنولوجيا االتصاالت

 توفر اجلامعة اهلندسية الوطنية، من خالل املعهد الـوطين لبحـوث االتـصاالت            
ميكن  و .االتصاالت و ية يف تكنولوجيا املعلومات   التدريب التابع هلا، دورات تدريب    و

للتعـرف علـى    ) سبانيةإلبا (http:/cetic.inictel.netلكتروين  اإلالرجوع إىل املوقع    
  .تلك الدورات ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة االخنراط يف و.إجنازات تلك املبادرة

 تشترك بريو يف مشروع الشراكة يف فرص العمالـة عـرب التكنولوجيـا يف             و
الذي يـشجع    و حتت إشراف منظمة الدول األمريكية،    ) POETA(األمريكتني  

االتـصاالت   و على توفري فرص التدريب يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات          
اجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف        و .لألشخاص ذوي اإلعاقة  

  .إىل اللجنة االستشارية الوطنيةطريقه إىل االنضمام 
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  احلماية االجتماعية ومستوى املعيشة الالئق : ٢٨ملادة ا  -٢٢  
يف  و تنص هذه املادة على حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف مستوى معيـشة الئـق               -٨٠

  .احلماية االجتماعية
  التقدم احملرز  تقرير عن

 التدابري املتخذة لضمان توفر امليـاه النظيفـة       
السكن  و املالبس و كميات مناسبة من الغذاء   و

متكينهم من الوصول  و عاقةلألشخاص ذوي اإل  
  إىل كل هذه املستلزمات مع أمثلة على ذلك 

علـى  للموافقـة    VIVIENDA - ٢٠٠٧-٤٥٣القرار الوزاري رقـم       •
منحـة  (القواعد املنظمة لربنامج دعم سكن اُألسر لشراء منازل جديدة          

أن األسرة املعيـشية    ويقرر   "اإلعاقة"ُيعرِف القرار معىن     و ).ملرة واحدة 
أو األحفاد ذوي اإلعاقة الذين جتـاوزوا       /األوالد و  و ب األسرة تشمل ر 

  .العشرين وسن اخلامسة
 علـى   للموافقـة  VIVIENDA - ٢٠٠٨-٧٣٣القرار الوزاري رقـم       •

القواعد التشغيلية ألهلية األسر للحصول على دعم السكن عند شـراء           
 ينص على أن السكن االجتماعي     و "اإلعاقة"ُيعرِف القرار    و .مرتل جديد 

: A .120اليت تشمل املعيـار الفـين    وجيب أن ميتثل للوائح الوطنية للبناء   
وصـول  إمكانيـة   "حالياً  " (ذوي اإلعاقة وصول األشخاص   إمكانية  "

ميتد التعريف اخلاص باألسـر      و ").كبار السن  و ذوي اإلعاقة األشخاص  
أوالد الزوج أو الزوجة الـذين       و األوالد و املعيشية ليشمل رب األسرة   

ويتم ختصيص  .يعانون من اإلعاقة والعشرين و أعمارهم اخلامسة جتاوزت
عـدد األسـر    إذا جتاوز   نقاط  للنظام  على أساس   دعم السكن لألسرة    

يأخذ هذا النظـام يف االعتبـار الوضـع          و .املعيشية عدد املنح املتوفرة   
يتم ختصيص عـدد     و .االجتماعي لألسرة املتقدمة بالطلب    و االقتصادي

ل فرد من أفراد األسرة الذي يعاين من إعاقة يف حني           معني من النقاط لك   
  .رب األسرة الذي يعاين من إعاقةليتم ختصيص عدد إضايف من النقاط 

التدابري املتخذة لضمان حصول األشـخاص ذوي   
وسائل املساعدة   و املعدات و اإلعاقة على اخلدمات  

األخرى بأسعار معقولة، مبا يف ذلك توفر بـرامج         
  الية اإلضافية ذات الصلة باإلعاقة املالتكلفة تغطي 

الدفاع منذ فترة على إبرام اتفاقات لتنفيـذ         و تعمل كل من وزاريت اإلسكان    
هتـدف هـذه     و .مشاريع إسكان على أراضٍ متلكها وزارة الدفاع أو هيئاهتا        

املشاريع إىل توفري السكن لعامة الناس مع إعطاء األولوية للعـاملني يف وزارة             
ستتضمن املشاريع عدداً من املنازل حتـت برنـامج          و . البالد الدفاع يف أحناء  

اليت ستخصص ألقرباء املتوفني مـن  و ،("Techo Propio") )سقف فوق رأسي(
أو لعناصر القوات املسلحة الذين أصيبوا بإعاقة تامة         و عناصر القوات املسلحة  

  .دائمة أثناء تأديتهم الواجب
التدابري املتخذة لضمان وصـول األشـخاص       

 على وجه اخلصوص النـساء     و ذوي اإلعاقة، 
املسنني من ذوي اإلعاقة، إىل برامج       و الفتياتو

  برامج احلد من الفقر واحلماية االجتماعية

 للمـصادقة علـى     VIVIENDA - ٢٠٠٩-١٦١القرار الوزاري رقم      •
القواعد التشغيلية بشأن األهلية للحصول على دعم السكن لألسر املعين          

ُيعرِف القـرار    و .لوك أو إدخال حتسينات على البناء     بتوسيع السكن املم  
 يوسع نطاق األسرة املعيشية ليشمل أطفال شريك احلياة   و أيضاً" اإلعاقة"
خيصص نقاط أضافية هلم مبوجب النظام الذي مينح هذه النقاط  وأحفادهو

  .ألرباب األسر ذوي اإلعاقة
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  التقدم احملرز  تقرير عن
لى القواعد   للمصادقة ع  VIVIENDA - ٢٠٠٩-٣٢٠القرار الوزاري رقم      •

 بشأن األهلية للحصول على دعم السكن يف املناطق الريفية لتوسيع           التشغيلية
يتضمن هـذا القـرار ذات       و .البناء اململوك أو إدخال حتسينات على البناء      

 VIVIENDA - ٢٠٠٩-٧٣٣التعريف املعتمد يف القرار الـوزاري رقـم         
  ".اإلعاقة"بشأن 

إلعاقة يف أكشاك البيـع      شخص من ذوي ا    ٢٠٠سيعمل ما يقرب من       •
اليت تنوي وزارة الصحة إنشاءها يف مرافقها مبوجب برنامج اسـتخدام           

 .ستوفر الدولة من خالل هذا املبادرة فرصة للفئات املعـوزة          و .خاص
مراكـز   و سيعمل األشخاص الذين يقع عليهم االختيار يف العيادات،       و

  . خصصةاملؤسسات الصحية املت واملستشفيات والطفولة، واألمومة
 التدابري املتخذة لوضع برامج الـسكن العـام       

برامج خلدمة األشـخاص     و امتيازات التقاعد و
  ذوي اإلعاقة

 املعين بترتيبات إعادة هيكلة القـروض مـن         ٢٩٢٣١مت اعتماد القانون رقم     
اليت اعُتمدت مبوجب املرسوم  ولوائحه التنفيذية ومصرف بانكو دي ماتريياليس

خيول القانون  و.VIVIENDA - ٢٠٠٩-٠٠٥وزاري رقم األعلى رقم القرار ال
أعاله املصرف إلغاء الرصيد املتبقي من قرض السكن الذي بذمة املقترضـني            

  .الذين يفون بشروط معينة من بينها اإلعاقة البدنية أو العقلية
 التدابري املتخذة لالعتراف بالعالقة بني الفقـر      

  اإلعاقةو
 إضافة حكم   CR - ٠٣١١٣/٢٠٠٨ رقم   يقترح مشروع قانون جملس النواب    

تعديالت و) القانون الضرييب  (٨١٦ إىل املرسوم التشريعي رقم      ٢٣جديد برقم   
) قانون ضريبة الدخل   (٧٧٤ من املرسوم التشريعي رقم      ٤٦ و ٣٧على املواد   

قـانون   (٧٧٦ من املرسوم التشريعي رقم      ٣٧ و ٢٨ و ١٩ و ١٧على املواد   و
  .م عملية دفع ضرائب األشخاص ذوي اإلعاقةاليت تنظ و،)الضرائب البلدية

  العامة واركة يف احلياة السياسيةاملش: ٢٩املادة   -٢٣  
  .تكفل هذه املادة احلقوق السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة  -٨١

  التقدم احملرز  تقرير عن
التدابري املتخذة لضمان احلقـوق      و التشريعات

ــة،  ــخاص ذوي اإلعاق ــسياسية لألش  ال
 اإلعاقة العقلية أو الذهنيـة     واألشخاص ذوي 

، مبا يف ذلك متكينهم من جتاوز القيود بالتحديد
التغلب على تلك القيـود إن       و اليت يواجهوهنا 

  تطلب األمر ذلك

 ديـسمرب / يف جملس النواب يف كانون األول      ٢٩٤٧٨منذ اعتماد القانون رقم     
ملطلوب ، وضع املكتب الوطين إلجراءات االنتخابات اإلطار القانوين ا        ٢٠٠٩

  .لتسهيل مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف التصويت يف االنتخابات
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  التقدم احملرز  تقرير عن
التدابري املتخذة لضمان حـق التـصويت يف        
االنتخابات لكل األشـخاص ذوي اإلعاقـة       
باالعتماد على أنفسهم أو مبساعدة شـخص       

  خيتارونه بأنفسهم

 يف  تعترب هوية األحوال املدنية وثيقة التسجيل الوحيدة ألغـراض التـصويت          
كما أن املكتب الـوطين     . ُيعد استخدامها ملزماً لكل املواطنني     و .االنتخابات

لألحوال املدنية أصدر قراراً إدارياً ينص على إصـدار اهلويـات الشخـصية             
  . لألشخاص ذوي اإلعاقة جماناً بعد التأكد من أهلية املتقدم

إمكانيـة الوصـول    التدابري املتخذة لضمان    
  التصويت يف االنتخابات   إىل إجراءات الكاملة  

  املواد والتسهيالتو

، حيتفظ املكتب الوطين إلجراءات التصويت بسجل       ٢٩٤٧٨وفقاً للقانون رقم    
: خاص باملواطنني ذوي اإلعاقة لتيسري وصوهلم إىل صندوق االقتراع من خـالل    

للمواطنني ذوي العجـز    ) منوذج بريل " (بريل"إعداد بطاقات االقتراع بلغة     ) أ(
التصويت يف الطابق األرضي يف مراكز االقتراع؛ إقامة مقصورات ) ب (البصري؛

 يـضطر   بشكل مؤقت كـي ال    إزالة صناديق االقتراع من الطوابق العليا       ) ج(
يف الفتـات   وضع  ) د( اإلعاقة إىل الصعود إىل تلك الطوابق؛        األشخاص ذوو 

ت املتخـذة   التعريف باإلجراءا  و مراكز االقتراع لتوجيه املواطنني ذوي اإلعاقة     
لكتـروين  اإلوقـع   ميكن زيـارة امل    و .االقتراعمقصورات  لتيسري وصوهلم إىل    

  .للمكتب الوطين

  ضةاملشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والريا: ٣٠املادة   -٢٤  
تنميـة   وحق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة يف احلياة الثقافيـة هذه املادة تقر    -٨٢

حيظوا باالعتراف هبويتهم الثقافية     احلق يف أن   و ،م قدراهتم اإلبداعية والفنية والفكرية    واستخدا
شاركة يف أنشطة الترفيه والتسلية والرياضـة       املوهلا،  وأن حيصلوا على دعم      واللغوية اخلاصة 

  .على قدم املساواة مع آخرين
  التقدم احملرز  تقرير عن

ـ ذوي اإل تشجيع   و التدابري املتخذة إلقرار   ة عاق
خرين، اآل املشاركة، على قدم املساواة مع       على
 احلياة الثقافية، مبا يف ذلك الفرصة لتنميـة       يف  
 الذهنية والفنية واستخدام إمكانياهتم اإلبداعيةو

  :يشمل ما يليرياضي  وترفيهي وثقايف -  اجتماعي-هناك برنامج 
ذوي الـشباب    و لألطفـال " تنمية املواهب "ورشة عمل غنائية بعنوان       •

سان : االحتياجات اخلاصة من مراكز التعليم األساسي اخلاص يف كل من
  .سانتا لوسيا والس بالوميتاس ولوس سيربيسيس وبارتولومي

الشباب مـن    و حيث يؤدي عدد من املراهقني    راقص   "مارينريا"عرض    •
العرض ذوي اإلمكانيات املختلفة من مركز ليما للتعليم األساسي اخلاص 

  . سانتا روزا التارخيي يف ليماخييف حي باسا
شاركة ورشة عمل لفنون األداء لألشخاص ذوي اإلعاقة لتمكينهم من امل   •

  .يف تطوير مدينتنا ثقافياً
 أنشطة يف مؤسسات تعليمية خاصة تنقل األفكار التعليمية عـرب الفـن             •

  .)ماريونيت (عروض الدمى واملسرح التعليميو
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  التقدم احملرز  تقرير عن
 هتدف إىل تقـدير   " مواهب خاصة ب  أطفال أصحا "أول مسابقة بعنوان      •

الشباب  و موهبة التمثيل لألطفال   و تنمية اإلمكانيات اإلبداعية   و تشجيعو
 النـهوض بنـشر    و ذوي االحتياجات اخلاصة لتيسري تطوير إمكانياهتم     

  .تعليم اجلامعال
دخول األشـخاص   التدابري املتخذة لضمان    

ذوي اإلعاقة إلـى األمـاكن الرياضيــة       
االعتبـار  إيـالء   ، مع   ة والسياحية والترفيهي

، مبا يف ذلك االستخدام     ألطفال ذوي اإلعاقة  ل
 التمويل العام وللمشتريات احلكومية املشروط

 يف  ٢٠٠٩ سـبتمرب /أيلول ١٨الصادر يف    ٢٩٤٠٨ينص قانون السياحة رقم     
لة عن العمـل    ؤوالسياحة هي املس   و  على أن وزارة التجارة اخلارجية     ٤٦املادة  

 .تنفيذ الربنامج السياحي االجتمـاعي     و اخلاصة لوضع  و ات العامة مع املؤسس 
خلق الفرص للمجموعات املختلفـة مـن        و يهدف هذا الربنامج إىل تيسري    و

السكان، مبا يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة، للتمتع باحلق يف االستفادة مـن    
  .األنشطة السياحية
حة، من خالل الدائرة يعمل مكتب نائب الوزير لشؤون السيا  وبناًء على ذلك،    

سيـشمل،  الـذي    الوطنية للسياحة، على وضع برنامج السياحة االجتماعي،      
، التدابري اليت تسمح لألشخاص ذوي اإلعاقة       ٢٩٤٠٨القانون رقم   استناداً إىل   

املرافق تسهيل دخول   هذا سيعين بالضرورة     و .باملشاركة يف األنشطة السياحية   
  . ةألشخاص ذوي اإلعاقأمام االسياحية 

التدابري املتخذة لضمان أن قـوانني امللكيـة        
الفكرية ال تصبح عقبة يف طريق األشـخاص        
ذوي اإلعاقة يف احلصول على املواد الثقافية،       
مبا يف ذلك املشاركة يف اجلهود الدولية ذات        

  الصلة

العاصمة تقريراً عن تنفيذ خطة جتريبية، بالتعاون مع املعهد       - قدمت بلدية ليما  
لتـوفري  " كتيبات توجيهية خاصة  : النهوض بالسياحة "للثقافة، بعنوان   الوطين  

  .التدريب لستة من الشباب من ذوي اإلعاقة الذهنية
مرشداً جيري العمل لتدريب مثانية من الشباب من ذوي اإلعاقة الذهنية للعمل            

  .ع مؤسسة باركي دي الس ليينداسبالتعاون مبالسياحة للنهوض خاصاً 
 CR - ٠٢٧٥٢/٢٠٠٨صادقت اللجنة الصحية على مشروع القانون رقم          •  خذة للنهوض بثقافة الصمالتدابري املت

االعتراف بلغة اإلشارة يف بريو كوسيلة رمسية من وسائل         الذي يقترح   و
  .االتصال لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية يف مجيع أحناء البالد

قدان البـصر   ف و الصممالكونغرس اعتبار   تقرر مبوجب قانون صادر عن        •
ا يتعلق باملساواة بني     من الدستور فيم   ٢إعاقة واحدة وفقاً ألحكام املادة      

  .األشخاص
التدابري املتخذة لدعم مشاركة األشـخاص      
ذوي اإلعاقة يف الرياضة، مبا يف ذلك القضاء        

املختلفة لألشـخاص    و على املعاملة التمييزية  
  امليداليات وذوي اإلعاقة يف منح اجلوائز

العقوبات، ُيعد عدم منح املعهد الرياضـي أو اللجنـة           و لقانون اجلرائم وفقاً  
األوملبية يف بريو الرياضيني ذوي اإلعاقة الذين يفوزون بألقاب أوملبية أو عاملية            

خمالفة ما حيصل عليه نظراؤهم األصحاء من اعتراف        يف املسابقات ذات الصلة     
  .شديدة اخلطورة



CRPD/C/PER/1 

59 GE.11-40134 

  التقدم احملرز  تقرير عن
الفرصة لألطفال ضمان إتاحة   التدابري املتخذة ل  

ذوي اإلعاقة للمشاركة على قدم املساواة مع       
األطفال اآلخرين يف أنشطة اللعب والترفيـه       
والتسلية والرياضة، مبا يف ذلك األنشطة اليت       

  متارس يف إطار النظام املدرسي

معهد رفاه  والتنمية االجتماعية الربناجمني الوطنيني واوا واسي وتدير وزارة املرأة
 األطفال دون سن الرابعة الذين حيتاجون إىل إشـراف        لصاحل  وجهني   امل األسرة

ألمر الذي جيعـل هـؤالء      امحاية ألن الوالدين يعمالن أو يبحثان عن عمل         و
  . األطفال حباجة إىل رعاية مناسبة

  النساء ذوي اإلعاقة والفتيات والوضع اخلاص للفتيان  -الد  

  النساء ذوات اإلعاقة: ٦املادة   -١  
حيثما أمكـن،    الرغم من احلاجة ملراعاة وضع اجلنسني يف كل مادة من املواد،             على  -٨٣

ينبغي أن يتضمن التقرير مبوجب هذه املادة معلومات عن التدابري املتخذة من الدولة الطرف               
التطور الكامل والتقدم والتمكني للمرأة بغية ضمان ممارسـتها حقـوق اإلنـسان             لضمان  

  . يف هذه االتفاقية والقضاء على كافة أشكال التمييزواحلريات األساسية املبينة
  التقدم احملرز  تقرير عن

ما إذا كان غياب املساواة يف التعامـل مـع          
اإلعاقة من املـسائل    ذوات  النساء   و الفتيات

 املعترف هبـا علـى مـستوى التـشريعات        
  على مستوى وضع الربامج والسياساتو

مـسائل  إدراج  اجملال من خـالل     يف هذا   أن تشهد تقدماً    حكومة بريو   تأمل  
املاليـة يف    و ستراتيجية لوزارة الشؤون االقتـصادية    االاإلعاقة يف برجمة امليزانية     

  .اعتماد جمموعة من املؤشرات لضمان حتسني رصد االلتزامات يف كل قطاع
لة عن تقـدمي    ؤواملس و مببادرة من اللجنة متعددة القطاعات     و ٢٠١٠ففي عام   

سـتراتيجي  اوضع برنامج   ل تنفيذ االتفاقية، بدأ العمل      التوصيات بشأن تدابري  
بأسـلوب   و بشأن اإلعاقة سيتيح إمكانية رصد النظام برمته بشكل الكتـروين         

اليت حتققها سياسات   ) نظام اإلدارة املالية املتكامل   (يسمح بالتحقق من النتائج     
  .القطاع العام املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة

 إىل حتسني اخلطوات اجملتزأة املتصلة بكافة جوانب        هتدف كل هذه اإلجراءات   و
  .ع، مبا يف ذلك اإلطار القانوينالقطا

اإلعاقـة  ذوات  النساء   و ما إذا كانت الفتيات   
احلريـات   و يتمتعن بكافة حقوق اإلنـسان    

 األساسية على قدم املـساواة مـع الفتيـان        
  الرجال ذوي اإلعاقةو

ال حيدث  أن هذا   إال  اة يف احلقوق،    على الرغم من أن القانون ينص على املساو       
 بريو على النهوض بعمل املنظمات غري احلكومية      ولذلك تعمل   . دائماً يف الواقع  

ملوظفي اخلدمة العامة أحكاماً    قواعد السلوك   تتضمن مدونة   وترعى أنشطتها؛   و
هتدف إىل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، بغض 

  .النظر عن اجلنس
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  التقدم احملرز  تقرير عن
اإلعاقـة  ذوات  النساء   و ما إذا كانت الفتيات   

احلريـات   و يتمتعن بكافة حقوق اإلنـسان    
 األساسية على قدم املـساواة مـع الفتيـات        

  النساء من غري ذوي اإلعاقةو

قانون النهوض بالتعليم اجلامع من خـالل املعهـد         و ُيعد قانون التأمني الشامل   
، من  اللذان اعُتمدا مؤخراً   و  املدين الذي يضم ممثلني عن اجملتمع     و الوطين للتعليم 

 اإلعاقـة يف  اتاألمثلة على املبادرات اليت ستعزز من فرص إشراك النـساء ذو   
  .االجتماعية واألنشطة االقتصادية

   اإلعاقةاألطفال ذوو: ٧املادة   -٢  
ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات إضافية، عند االقتضاء، عن التدابري املتخذة مـن               -٨٤
احلريات ومتتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان  ة الطرف لضمان متتع األطفال ذوي اإلعاقة        الدول

والتأكد خاصة من توخي أفضل مصلحة للطفـل يف          األساسية املنصوص عليها يف االتفاقية،    
  .مجيع التدابري املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة

  التقدم احملرز  تقرير عن
ذ القرار عنـدما    املبادئ اليت حتكم عملية اختا    

  ذوي اإلعاقة واألوالد  يتصل األمر بالفتيات
  مبادئ عدة منها عدم التمييز     ات السياسة العامة باالستناد إىل    ُتتخذ كافة قرار  

  .االحترام الكامل لكرامة البشرو
ذوي اإلعاقـة  واألوالد  ما إذا كان الفتيـات      

قادرين على التعبري حبرية عن آرائهم بـشأن        
ما إذا كـانوا     و ذات الصلة هبم،  كافة املسائل   

 حيصلون على الدعم املناسب حسب إعاقتهم     
  سنهم ملمارسة ذلك احلق و

تقدم الدولة الدعم    و .ُيمارس حق التعبري عن الرأي على كافة مستويات اجملتمع        
على  و .التعليم يف املقام األول    و لألطفال ذوي اإلعاقة من خالل وزاريت الصحة      

ال أن أمناط اإلنفاق العام     إة الشاملة مل يتحقق بعد،      الرغم من أن هدف التغطي    
والقضاء عليه نقص تغذية األطفال  املعمول به حالياً يركز على احلد من واملوجه

تـدير وزارة الـشؤون     و. الزاوية يف التنمية االقتـصادية    حجر  باعتبار ذلك   
 الكتابة و ءةبالقرا و ستراتيجية خاصة بتغذية األطفال،   ااملالية برامج    و االقتصادية

  . بعد الوالدة والرعاية قبلو
يف أوضـاع الفتيـات     االختالفات النـسبية    

  ذوي اإلعاقةوالفتيان 
رصد األوضاع ذات الصلة بـأكثر مـن         و ُيعد النهوض باملساواة بني اجلنسني    

التنميـة   و تتوىل وزارة املـرأة    و .قطاع وضع ينطبق على كل الفئات العمرية      
املـراهقني   و طة عمل وطنية خاصـة باألطفـال      لية عن خ  ؤواالقتصادية املس 

من بني التعديالت املقترحة يف هذا الصدد حتديد هدف          و ).٢٠١٠-٢٠٠٢(
وسيتم إدماج هنج التعميم تدرجيياً يف كـل         .ستراتيجي لألطفال ذوي اإلعاقة   ا

هنا تربز أمهية الربط بني أوضاع الفئات الـسكانية       و ؛جوانب السياسة يف بريو   
   .على أساس النتائجامليزنة منهج  والضعيفة

 اإلعاقـة ُيعتـربون     وما إذا كان األطفال ذو    
  كأصحاب حق شأهنم شأن األطفال اآلخرين

 مـضرة بالـصحة العامـة    واألنشطة اليت ُتعترب خطرة    و هناك قائمة بالوظائف  
عليها مبوجب املرسوم األعلى    املوافقة  اليت متت    و السالمة األخالقية للمراهقني  و

  .MIMDES-٢٠١٠-٠٠٣رقم 
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  التزامات حمددة  -هاء   

  البيانات ومجع اإلحصاءات: ٣١املادة   -١  
   الدولة الطرفادة عملية مجع البيانات من جانبتنظم هذه امل  -٨٥

  التقدم احملرز  تقرير عن
، اجملزأةالتدابري املتخذة جلمع املعلومات املناسبة 

البحثيـة،   و مبا يف ذلك البيانات اإلحـصائية     
الكفيلة تنفيذ السياسات    و ن وضع  م التمكينه
 االتفاقية ضماناً الحترام حقوق اإلنسان    بإنفاذ  

 قواعـد األخـالق،    و احلريات األساسية، و
 محايـة البيانـات،    و الضمانات القانونيـة،  و
  اخلصوصية والسريةو

بشأن بـريو علـى أنـه مـن         ٢٠٠٩نص تقرير التنمية البشرية اخلاص لعام       
 تنظيمهـا  و ت جوهرية على مجع البيانات    إدخال حتسينا املستصوب من أجل    

دراسة مـستقبلية بـشأن      أن تتعمق أي     النظام اإلحصائي الوطين  وجتهيزها يف   
 بنظرها نظراً أولياً    ٢٠٠٩اكتفى تقرير   اجلوانب اليت   يف  نطاق خدمات الدولة    

السكان تعداد  غري أنه ال بد من اإلشارة إىل أن اخلطوات املتبعة إلجراء            . فقط
هي املعهد الوطين    و  موافقة الدائرة العليا املسؤولة    بريو كانت موضع  الوطين يف   
  . وفقاً ألحكام االتفاقية ولإلحصاء،

التـدابري لـضمان     و نشر تلك اإلحصائيات  
  توفرها لألشخاص ذوي اإلعاقة

 ٢٨٥٣٠على القواعد التنفيذية للقـانون رقـم        املوافقة   متت   ٢٠٠٩يف عام   
األشـخاص ذوي   ِقبل  نترنت من   اإلات  اخلاص بالنهوض باحلصول على خدم    

نترنت العامة مبوجب املرسوم األعلـى رقـم        اإلاإلعاقة وتكييف مقصورات    
٢٠٠٩-٠١٣ - MIMDES. مبوجب هذا القانون يصبح اسـتخدام بـرامج      و

يف املواقع   و نترنتاإللكتروين عرب   اإلاحلاسوب اجلامعة ألغراض قطاع األعمال      
  .اًلكترونية للمؤسسات أمراً ملزماإل
احلصول على املعلومات العامة، أصبحت اهليئـات        و خدمة ألهداف الشفافية  و

در اإلحصائية اليت حتت املصا والعامة ملزمة بالكشف عن كافة تقاريرها اإلدارية
  .تصرفها

التدابري املتخذة لضمان املـشاركة الكاملـة       
لألشخاص ذوي اإلعاقـة يف عمليـة مجـع         

  إجراء البحوث والبيانات

 األشخاص ذوي اإلعاقـة   ومنظمات  املنظمات غري احلكومية    ورابطات  التنسق  
أُسرهم جهودها مع دائرة السجل الوطين اليت يديرها اجمللس الوطين إلدمـاج            و

األشخاص ذوي اإلعاقة لضمان تقدمي املعلومات من جانب أعضائها بـشكلٍ           
يتماشى مع إجراءات التسجيل لتقدمي طلبات العمل اليت تـستوجب إثبـات            

 هيئة قانونيـة    ٣١٠هناك   و .لتقدمي الطلبات ألغراض اإلعفاء الضرييب     و إلعاقةا
  .مسجلة على املستوى الوطين

املؤسسات يف اإلسـهام يف اإلدمـاج        و بدور األشخاص ويف خطوة لالعتراف    
تنفيذ األنشطة اخلاصة هبم، سـتمنح وزارة   واالجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة  

ج االجتماعي لألشخاص ذوي    لوسام التقديري لإلدما  التنمية االجتماعية ا   و املرأة
املوافقة قد متت    و . لزيادة تشجيع اجلهود املبذولة ملنفعة هذه الفئة الضعيفة        اإلعاقة

  . MIMDES - ٢٠٠٩-٤٩٨على هذا األجراء مبوجب القرار الوزاري رقم 
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 التعاون الدويل: ٣٢املادة   -٢  

 الذي تبديه الدولة لـدعم األنـشطة الوطنيـة          تقر هذه املادة بأمهية التعاون الدويل       -٨٦
  .أغراض االتفاقية ولتحقيق أهداف

  التقدم احملرز  تقرير عن
مشول التعاون الـدويل   التدابري املتخذة لضمان    

   واستفادهتم منهذوي اإلعاقةاألشخاص و
، عكفت وزارة الشؤون اخلارجية على النـهوض بربنـامج          ٢٠٠٤منذ عام   

 تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة يف ممارسـة   للتضامن يهدف إىل ضمان   
تيسري حصوهلم على املوارد اليت متكنهم من املـشاركة يف أنـشطة             و حقوقهم
حتقيقاً لذلك الغرض، ُتبذل اجلهود لضمان احلصول علـى التعـاون          و .اجملتمع

اليت املساعدات امليكانيكية البيولوجية    قد بلغ عدد     و .االقتصاديوالتقين  الدويل  
  . قطعة٢ ٥٣١توفريها مبوجب هذا التعاون مت 

استخدام املعونة مـن    التدابري املتخذة لضمان    
الدول املستفيدة يف اجلهات املاحنة بشكل سليم 

إحـصاءات عـن     و أرقام و عرب تقدمي أمثلة  (
  )األنشطة اليت استهدفها التمويل

 على  ينص القانون يف بريو على رصد االمتثال للمتطلبات ذات الصلة باحلصول          
  .لة عن هذه املهمة هي هيئة التعاون الدويل يف بريوؤواجلهة املس و.التعاون الدويل

لية رصد وتقييم أجهزة القطـاع العـام   ؤويتوىل النظام الوطين لالستثمار مس و
قد خول هذا النظام منذ بداية هذا العام         و .املعنية مبشاريع االستثمار االجتماعي   

الية صالحية وضع برنامج ميتد لعـدة سـنوات         امل و وزارة الشؤون االقتصادية  
  .االستفادة من كافة مصادر التمويل ولتنسيق جهود تنفيذ املشاريع

املشاريع اليت تستهدف على وجـه       و الربامج
نـسبة   و اخلصوص األشخاص ذوي اإلعاقـة    

  املوارد املخصصة هلا يف امليزانية

اخلدمات احملددة   تصنيف   يستطيعإلنفاق احلكومي   اتتبع  لاستحداث نظام   يف انتظار   
هناك درجة من   ستظل  ،   وحتديدها كمياً  املقدمة من الدولة لألشخاص ذوي اإلعاقة     

  .التقدم احملرز يف ذلك اجملال على مستوى امليزانيةمتنع تقييم البعثرة يف هذا اإلنفاق 
  .ستراتيجي بشأن اإلعاقة للتعامل مع هذه املسالةاجيري العمل لوضع برنامج و
يعكس حجم امليزانية املخصصة للمجلس      و قم دقيق واحد ميكن تقدميه هنا     هناك ر و

الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة كهيئة رائدة يف هذا اجملال إذ تبلغ موازنـة              
   ).دوالر أمريكي ١ ٨٠٠ ٠٠٠حوايل (جديد سوليس  ٥ ٤٥٠ ٠٠٠اجمللس 

تدابري اإلجراءات اإلجيابية املتخـذة إلدمـاج       
بني األشـخاص ذوي    عفاً من   ضأكثر الفئات   

  ، إخلاألطفال والنساءمثل  ،اإلعاقة

متعـددة  اللجنـة   االتفاقية، قامت   ويف إطار   ،  ٢٠٠٩ديسمرب  /يف كانون األول  
بـشأن  املسؤولة عن تنفيذ االتفاقية، بتنظيم االجتماع الـدويل األول      القطاعات  

 .إلعاقـة املشاريع اجلامعة من خالل اجمللس الوطين إلدماج األشـخاص ذوي ا          
كانت احملصلة الرئيسية لذلك االجتماع إبرام اتفاق بني هيئات التعاون العاملة           و

إبراز دور املشاريع اليت تتناول مـسائل       يف بريو للعمل، من بني مجلة أمور، على         
األول املعـين بـاملرأة     دويل  الؤمتر  امل، مت تنظيم    ٢٠١٠مارس  /آذاريف   و .اإلعاقة

تتجه النية لعقد    و .فس خطى االجتماع الذي سبقه    على ن واإلعاقة، والذي نظم    
هبدف حتديـد    يف ليما    ٢٠١١ديسمرب  /اجتماع أيبريي أمريكي يف كانون األول     

 .االستراتيجيةلتعزيز التحالفات  وملشاريع اجلامعة الناجحةالتنفيذ خطوط األساس 
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  التقدم احملرز  تقرير عن
درجة مسامهة األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف      

  يع املشار وتقييم الربامج وتطوير ووضع
الوطين الرعاية لألطفال الذين تتراوح     ) بيوت األطفال (يويل برنامج واوا واسي     

رهناً بطبيعة اإلعاقة اليت يعاين منها الطفـل،         و  شهراً؛ ٤٧ و ٦أعمارهم مابني   
األسـباب املوجبـة     و ُيقّيم املنسقون امليدانيون احتياجات هـؤالء األطفـال       

  .زيالستمرارهم يف الربنامج على أساس غري متيي
، يستخدم الربنامج استمارة نظام استهداف      ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول منذ  و

األسر املعيشية واليت حتتوي على خانة لإلشارة إىل ما إذا كان أحد أفراد األسرة 
يعانون من شكل من ) أوالد، أو آباء، أو أمهات أو طرف آخر معين(املستهدفة 

  .أشكال اإلعاقة
من ذوي اإلعاقة الـذين ينبغـي اسـتخدامهم يف          مت حتديد نسبة املوظفني     و

يـنص قـانون     و . يف املائة من أمجايل عدد العاملني      ٣ مبقداراملؤسسات العامة   
  .من هذه السنةالعقوبات على االمتثال هلذه النسبة بدًءا  واجلرائم

مستوى توحيد األنشطة املوجهة لألشـخاص      
املشاريع العامة اليت    و ذوي اإلعاقة يف الربامج   

   وضعهامت

التنمية لكل حزمة  و تتضمن املواد التدريبية اليت أعدها الصندوق الوطين للتعاون       
التصورات ذات الصلة بروح  ومنط املعيشة الصحي والقيادة، واملواطنة،(تدريبية 
مفاهيم تغطي كافة القطاعات املتصلة باإلدماج االجتماعي لتلـك         ) االبتكار

األشخاص  و النساء و كبار البالغني،  و طفال،اليت من بينها األ    و الفئات الضعيفة 
  .ذوي اإلعاقة

دعـم بنـاء     و املوجهة لتيـسري  اإلجراءات  
تقاسم  وتبادلمن خالل القدرات، مبا يف ذلك 

أفضل  و برامج التدريب  و اخلربات و املعلومات
  املمارسات

من إكوادور لوضع برنامج عمل مشترك بشأن       أفرقة تقنية   اجتماعات مع   عقدت  
كان هناك مقترح يـدعو إىل      و. اتفاق حسن اجلوار بني البلدين     إطار   اإلعاقة يف 

وضع خط أساس   سكاين يف اإلقليم احلدودي تومبيس يف بريو بغية         تعداد  إجراء  
  .وميكن استنساخ هذا املشروع التجرييب يف مناطق أخرى من البلد. لإلعاقة

ـ   استنساخ تطبيق   جيري إعداد مشروع اتفاقية بغية      و العلميـة   و ةالبعثـة الفني
  .يف بريو" Manuela Espejo"إكوادورية 

تنصب الربامج اليت    و ما إذا كانت السياسات   
تأخذ يف االعتبار على األهداف اإلمنائية لأللفية 

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

. ئية لأللفية اإلمناهداف  األتعمل بريو على مواءمة ميزانيتها العامة مع متطلبات         
احملليـة   و اإلقليمية و ن تعطي هيئات احلكومات الوطنية     تقرر أ  ٢٠١٠يف عام   و

خفض سوء التغذية املزمن لدى األطفال؛      ) أ: (األولوية لتحقيق األهداف التالية   
 الفهـم  و حتسني مستويات القراءة  ) ج(واملواليد؛   خفض وفيات األمومة  ) ب(
 خفـض وقـت     )ه (بطاقات اهلوية الشخصية  زيادة توفري   ) د(الرياضيات؛  و

 الـصحية (مراكـز اخلدمـة     ظار للحصول على اخلدمات االجتماعية يف       االنت
خدمات  و رفع مستوى احلصول على مياه الشرب     ) و(؛  ) واألسواق التعليميةو

رفع معدل توفري الطاقة الكهربائيـة       و )ز( الصرف الصحي يف املناطق الريفية؛    
رجمة امليزانيـة  قد مت إدراج كافة هذه البنود يف ب     و .التشغيلية يف املساكن الريفية   

قـد بلغـت نـسبة هـذه      و .املالية و ستراتيجية لوزارة الشؤون االقتصادية   اال
  . كما ذكرنا آنفا٢٠١٠ً يف املائة من امليزانية العامة لعام ١٤املخصصات 
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  التقدم احملرز  تقرير عن
فبحكم الطبيعة املتشعبة لإلعاقة،  . ٢٠٠٧قد بدا هذا التوجه واضحاً منذ عام و

برنـامج  ، وبدأ العمل يف صياغة      اق امليزانية  ال يتجزأ من إنف    اًمت اعتبارها جزء  
  .ستراتيجي بشأن اإلعاقةا

 التقدم يف برامج تبادل املعرفة الفنيـة       و التطور
تبادل اخلـربات يف جمـال تقـدمي الـدعم          و

  فعالية هذه الربامج ولألشخاص ذوي اإلعاقة

تعزيز املشاركة الفعالة ملنظمـات األشـخاص ذوي       و تقع مهمة بناء القدرات   
 .البلدية املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقـة  واقة على عاتق املكاتب اإلقليمية اإلع
احمللية خمولـة مبوجـب      و اإلقليميةيصرح للحكومات   حتقيقاً لذلك اهلدف،    و

تنفق وحدة حماسبية واحدة لتمويـل      بأن   ٢٠١٠تنفيذها للميزانية العامة لعام     
اخلـدمات املوجهـة     و مجالربا و التشغيلية للخطط املسموح هبا قانوناً    التكلفة  

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يقعون حتت واليتها
ُيعـد   و يوفر اجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة الـدعم الفـين          و

 وذلك يف سياق أداء دوره كوكالة رائـدة يف    الكتيبات اخلاصة بتنفيذ االتفاقية   
ة األساسية إلدمـاج    من بني تلك الكتيبات دليل املبادئ التوجيهي       و .هذا اجملال 

  .)١١(مسائل اإلعاقة يف التخطيط العام

   على الصعيد الوطينالرصد والتنفيذ: ٣٣املادة   -٣  
  .متابعتها على املستوى الوطين وتنظم هذه املادة تنفيذ االتفاقية  -٨٧

  التقدم احملرز  تقرير عن
التدابري املتخذة لتسمية جهة أو أكثر كجهـة        

فيما يتعلق بتنفيذ   مراجعة من جانب احلكومة     
االتفاقية مع إيالء املراعاة الواجبة إلنـشاء أو        
حتديد آلية تنسيق يف احلكومة لتيسري تنفيـذ        
اإلجراءات ذات الصلة يف القطاعات املختلفة      

  على خمتلف املستويات

عن اقتراح التـدابري اخلاصـة       و لة عن املتابعة  ؤومت إنشاء اللجنة القطاعية املس    
ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة مبوجـب املرسـوم األعلـى            بتنفيذ اتفاقي 

  .PCM - ٢٠٠٨-٠٨٠رقم 
متابعة خطة تكـافؤ الفـرص       و عن رصد املسؤولة  اللجنة القطاعية   وأنشئت  

 مبوجب املرسـوم األعلـى      ٢٠١٨-٢٠٠٩لألشخاص ذوي اإلعاقة للفترة     
  .MIMDES - ٢٠٠٨-٠٠٧رقم 
املوافقـة  الـذي متـت      و CR - ٠٣١٧٣/٢٠٠٨يدعو مشروع القانون رقم     و

 ٢٠١٨-٢٠٠٩مبوجبه على خطة تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة للفترة          
  .إىل إضفاء صفة القانون على اخلطة

إطار عمل، مبا يف ذلك آلية واحدة مستقلة        وضع  
التـدابري املتخـذة    و ،االقتضاءأو أكثر، حسب    

ده، مع رص ومحاية التنفيذ و للنهوض بتنفيذ االتفاقية  
املؤسسات مراعاة املبادئ املتعلقة مبركز ووظائف      

  النهوض هبا والوطنية املعنية حبماية حقوق اإلنسان

تتجه النية لدى اللجنة القطاعية املعنية برصد تنفيذ االتفاقية لضم ممثلني عن كل 
جـراءات انتخـاب هـؤالء      على إ املوافقة  قد متت    و .نوع من أنواع اإلعاقة   

  .املمثلني

__________ 

)١١( www.conadisperu.gob.pe/web/principal.php. 
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  التقدم احملرز  تقرير عن
وخاصة  التدابري املتخذة إلشراك اجملتمع املدين،    

املنظمـات   و اإلعاقةإشراك األشخاص ذوي    
،  املنظورات اجلنسانية  اليت متثلهم، مبا يف ذلك    

  إعداد التقرير ويف عملية الرصد

األفراد هلم احلـق يف   و العقوبات على أن املنظمات املدنية     و ينص قانون اجلرائم  
 الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة عند النظر        تقدمي الشكاوى إىل اجمللس   
  . انتهاك حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقةحدوث يف احلاالت اليت ُيدعى فيها 

إدماج مسائل اإلعاقة يف برامج عمل كافـة        
إدراك مجيع الدوائر   اهليئات احلكومية لضمان    

وقدرهتا  احلكومية املختلفة حبقوق ذوي اإلعاقة    
  قوق على النهوض هبذه احل

وفقاً للمعلومات املقدمة إىل اللجنة القطاعية املعنية بإعداد التقريـر الـوطين،            
أكدت حكومتان إقليميتان مصادقتهما علـى خطتيهمـا لتكـافؤ الفـرص            

ال يـزال   يف حني أن إقليم بونو      ) أمازوناس و آنكاش(لألشخاص ذوي اإلعاقة    
هـذه  ألن  ق مهمة   ُتعد هذه اإلجراءات نقاط انطال     و .إعداد خطته يعمل على   

لطات علـى   تشجع الس  و املبادرات تنهض باملشاركة األوسع للمجتمع املدين     
  .إجياد التمويل للخطط

وظائفها ذات   و براجمها و أنشطة دوائر احلكومة  
  الصلة باألشخاص ذوي اإلعاقة

مكتب رئيس جملس الوزراء على التعليمات اخلاصة بتنفيذ التـشريعات          وافق  
  .جتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة يف هذا القطاعاخلاصة باإلدماج اال

الرصـد   و خمصصات امليزانية ألغراض التنفيذ   
  الوطنيني

نظام تـصنيف   سلسلة اإلنفاق على    باملالية   و وزارة الشؤون االقتصادية  صرحت  
 امليزانيـة   هبذه اخلطوة ميكن للهيئات العامة ختصيص مـوارد       و. الربامج الوظيفية 

كما ميكن هلذه اهليئات أن     . الربامج و املشاريع و عاقة باإل لتنفيذ أنشطة ذات صلة   
املـستخدمة  السلسلة تشبه سلسلة اإلنفاق هذه    و .ختصص موارد ألنشطة الرصد   

اليت تتضمن  ويف اجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف تنفيذ ميزانيته،   
  ). يدوالر أمريك ١٧ ٠٠٠حوايل (رصد تنفيذ االتفاقية  وبنداً خاصاً بنشر

        


