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  )ج(١٥وضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة موجز أعدته املف
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  ∗بريو

 إىل عملية االستعراض الـدوري  )١( من أصحاب املصلحة١٧هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من    
وال يتضمن التقرير أية آراء . نوهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسا. الشامل

أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو استنتاج يتـصالن                   
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنـه               . مبطالبات حمدَّدة 

وقد ُيعزى االفتقار إىل معلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمدَّدة . نصوص األصليةبقدر املستطاع مل جيرِ تغيري ال
وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضـية      . إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها          

ر إىل كون وترية االستعراض وبالنظ. السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة
يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام األول بأحداث وقعت بعد 

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١

                                                      

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  ∗
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
   اإلطار الدستوري والتشريعي- ألف 

لكفالة االتساق بني التشريع الوطين ونظام      اً  ق اإلنسان أن العمل جيري حالي     أكدت املنسقة الوطنية حلقو     - ١
 .)٢(روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين-  باء

بالدفاع عن احلقوق الدستورية واألساسية لإلنسان واجملتمع، ومراقبـة         اً  خيتص مكتب أمني املظامل أساس      - ٢
وبعد مضي عشر سنوات على إنـشائه،       . )٣(امات اإلدارة العامة، واإلشراف على أداء املرافق احلكومية       تنفيذ التز 

   بشأن مكتب أمـني املظـامل       ٢٦٥٢٠يرى املكتب أنه يلزم تقييم النتائج اليت أسفر عنها القانون األساسي رقم             
سيما فيمـا   وجه القصور فيه، ال   إلدخال التعديالت الالزمة عليه ومعاجلة أ      -  ١٩٩٥أغسطس  / آب ٤ املؤرخ   - 

يتعلق بواجب التعاون من جانب كيانات الدولة، ومعرفة ما إذا كانت األحكام احلالية للقانون كافية أم ينبغـي                  
وأضاف أن املكتب يعتمد على السلطات يف أداء عمله  .إضفاء القوة اإللزامية عليها واملعاقبة على عدم االمتثال هلا

 .)٤( معلومات كاملة ومناسبة للدفاع عن احلقوقوال بد من حصوله على

وأشارت جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة يف بريو إىل أنه جـرى، يف إطـار     
إصالح األجهزة التنفيذية والربامج االجتماعية للدولة وتطبيق الالمركزية عليها، تعديل اختصاصات ومهام وزارة             

رأة والتنمية االجتماعية، وأدى ذلك إىل إضعاف الدور الذي يقوم به هذا اجلهاز الرئيـسي يف تعزيـز                  شؤون امل 
حيث أصبح اهتمامه اآلن مركزاً علـى        املساواة بني اجلنسني ومراقبة احترام صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة         
  . )٥(ة بني اجلنسنيالنهوض باملرأة واألسرة واحلد من الفقر وليس على حقوق املرأة واملساوا

  التدابري السياساتية -  جيم

تنص علـى تنفيـذ      ٢٠٠٥أكد مكتب أمني املظامل بأن اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان املعتمدة يف عام               - ٣
السياسات التصحيحية للدفاع عن حقوق اجملموعات الضعيفة من السكان، كما تنص على املساواة يف املعاملـة                

  .)٦(وعدم التمييز

البيان املشترك لالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان ورابطة بريو حلقوق اإلنسان ومركـز الدراسـات              ار  وأش  - ٤
سيما يف جمال العدالة،  إىل مواطن الضعف يف تنفيذ اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان، الالدميقراطية يف أمريكا الالتينية 

توسيع نطاق عقوبة اإلعدام، والتشريع الذي وافق       وعلى وجه اخلصوص، يف مجلة أمور، إىل املبادرات الرامية إىل           
عليه الكونغرس لإلبقاء على اختصاص احملاكم العسكرية بالنظر يف انتهاكات حقوق اإلنـسان املرتكبـة مـن                 
العسكريني وقوات األمن، والقيود الواردة على برنامج التدريب الدائم للقضاة يف جمال حقوق اإلنسان، وعـدم                

وأشارت املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنميـة         . )٧(يل بشأن اجلرائم ضد اإلنسانية    تطبيق القانون احلا  
وجلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة يف بريو إىل مواطن الضعف يف اخلطة بشأن                  

  . )٨(اهلوية اجلنسيةي  اجلنسني ومغايري ومشتهنيالسحاقيات واملثليمجاعات 
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وأشارت جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة يف بريو إىل عدم إدمـاج                   - ٥
البعد اجلنساين يف تنفيذ السياسات واخلطة واخلدمات واملشاريع الرامية إىل النهوض باملرأة وإىل االهتمـام فقـط          

الجتماعية الناجتة عن الفقر والعنف، الذي ال حيقق احلماية         حبماية األسرة واجملموعات الضعيفة املعرضة للمخاطر ا      
   .املطلوبة للمرأة

إىل تراجـع  اً  وأشارت جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة يف بريو أيض               - ٦
نوات السبع األخرية   السياسات اخلاصة مبكافحة العنف ضد املرأة وخدمات مراكز الطوارئ اخلاصة باملرأة يف الس            

 من أجل تنفيـذ أنـشطة       ٢٠٠١وإىل إلغاء الربنامج الوطين ملكافحة العنف املرتيل واجلنسي الذي وضع يف عام             
. وسياسات تركز على محاية األشخاص املعنيني بالعنف املرتيل واجلنسي وتقدمي املساعدة هلم على الصعيد الوطين              

. )٩(اإلدارة العامة للحماية االجتماعية اليت ال تعمل يف الوقت احلايل         ونقلت اختصاصات ومهام هذا الربنامج إىل       
  . )١٠(وأبدت منظمة رصد حقوق اإلنسان مالحظات مماثلة

اً وأضافت جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة يف بريو أهنا قدمت التماس  - ٧
للخطة الوطنية ملكافحـة  اً ماعية بشأن عدم احترام مبدأ العناية الواجبة طبق املرأة والتنمية االجتشؤون إىل وزارة

 وأعربت جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة .اً، وهذا االلتماس قيد البحث حالي٢٠٠٧- ٢٠٠٢العنف ضد املرأة للفترة 
يض خدمات الرعاية اليت البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة يف بريو عن قلقها بشأن تغيري منظور احلماية وختف

  .)١١(تقدمها مراكز الطوارئ اخلاصة باملرأة

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع–ثانياً 
 املساواة وعدم التمييز - ١

الحظت جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة يف بريو واملنظمة الكنديـة       - ٨
 ينص على احلماية من مجيع أنواع التمييز ولكنه ١٩٩٣ن والتنمية أن الدستور السياسي لعام للعمل من أجل السكا

الحتاد الدويل حلقوق اإلنسان ورابطة بريو حلقـوق   والحظ ا . )١٢(ال مينع صراحة التمييز القائم على امليول اجلنسية       
دم هام على الصعيد التشريعي فيما يتعلـق        اإلنسان ومركز الدراسات الدميقراطية يف أمريكا الالتينية أنه أحرز تق         

 رغم  ٢٠٠٧ غري أنه مل يتخذ أي إجراء لتنفيذ قانون املساواة بني الرجال والنساء لعام               .مبكافحة التمييز ضد املرأة   
ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من هذه اجلهود التشريعية، ال تـزال            . مضي ستة أشهر على اعتماد هذا القانون      

عوبات يف الوصول إىل القضاء بسبب عدم مباالة العاملني باملهن القضائية مبشاكلهن وعدم تطبيـق              املرأة تواجه ص  
  . )١٣(القوانني السارية بوجه مالئم، وهو أمر خطري بالنظر إىل جرائم قتل اإلناث اجلارية يف البلد

نون تكافؤ الفرص بـني     املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية من ناحيتها إىل أن قا           وأشارت    - ٩
الذي يكرس املساواة بني اجلنسني يف أعمال الدولة الرامية إىل حتقيق تكافؤ  ٢٠٠٧ال والنساء املعتمد يف عام جالر

. القضاء على مجيع أشكال التمييز واإلقصاء اجلنسي واالعتراف باالختالف الثقايف         اً  الفرص والذي يفترض ضمني   
القانون مشروع القانون اخلاص مبنع التمييز ضد املرأة على أساس التوجه اجلنسي      غري أنه مل يراع عند صياغة هذا        

وأشارت جلنـة أمريكـا     . )١٤(الذي يعترف بالتنوع اجلنسي، ومل يتخذ إجراء لكفالة تكافؤ الفرص للسحاقيات          
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 أجل السكان والتنمية الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة يف بريو واملنظمة الكندية للعمل من
ستراتيجية الوطنية للصحة الا: إىل عدم االعتراف بالتنوع اجلنسي يف النصوص السياسية والربامج العامة التاليةاً أيض

اجلنسية واإلجنابية، واخلطة الوطنية الشاملة حلماية الصحة اجلنسية واإلجنابية اليت أقرهتا وزارة الصحة، واملشروع              
  .)١٥( الذي أقرته وزارة التعليم٢٠٢١دراسية الوطنية لعام الوطين للمناهج ال

هلوية اجلنـسية    ا يمغايروالدفاع عنها معلومات عن حالة       وقدم مركز تعزيز احلقوق اجلنسية واإلجنابية       - ١٠
وأشار إىل أن هذه الفئات من السكان تتعرض للعنف البدين والنفسي من .  اجلنسنيي ومشتهنيالسحاقيات واملثليو

إىل اً وأشـار أيـض  . سيما يف أحياء معينة من العاصمة ليما     ب دوائر األمن املدين احمللية والشرطة الوطنية، ال       جان
وتفيد التقارير بتعرض املراهقني والشباب املنتمني إىل هـذه         . تعرضها للتمييز يف اخلدمات الصحية وسوق العمل      

معلومات بشأن  اً  ا للتنمية والدراسات اجلنسية أيض    وقدم معهد رون  . )١٦(الفئات لعنف على أساس التوجه اجلنسي     
 وأوصي بوضع برامج -  املخنثني ومغايري اهلوية اجلنسية ومغايري التوجه اجلنسي -  ارتكاب العنف ضد املغايرين

ووجه معهد رانا نداء الختاذ هنج تعددي يف السياسات العامة لتعزيز احلوار واحترام حقـوق               . للتثقيف والتوعية 
  .)١٧( للسكان املعنينياإلنسان

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه- ٢

الحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية أن الدستور جييز احلكم باإلعدام نظري اخليانة   - ١١
عدام منـذ    ومل حيكم على أحد باإل     )١٨(يف وقت احلرب ونظري اإلرهاب، غري أن اإلعدام مل ينفذ منذ السبعينات           

والحظت منظمة العفو الدولية مع ذلك أنه كان معروضاً علـى           . )١٩(١٩٩٣دخول الدستور حيز النفاذ يف عام       
وكانت ثالثة منها بـشأن  .  أربعة مشاريع قوانني بشأن اللجوء إىل عقوبة اإلعدام٢٠٠٦الكونغرس يف هناية عام   

 والرابع بشأن توقيـع     اً،أو نفسي اً  ل أو املعوقني بدني   توسيع نطاق هذه العقوبة لتشمل جرائم مثل اغتصاب األطفا        
  ، رفض الكونغرس مشروع القـانون الرابـع        ٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين  . عقوبة اإلعدام يف قضايا اإلرهاب    

انسحاب بريو من االتفاقية األمريكية     اً  شاريع أيض وتقترح هذه امل  . وال تزال املشاريع الثالثة األخرى قيد البحث      
وطلبت منظمة العفو الدولية من احلكومة أن       .  اليت متنع توسيع نطاق عقوبة اإلعدام      ١٩٦٩ق اإلنسان لعام    حلقو

تبادر بصورة عاجلة بإلغاء مجيع األحكام الواردة يف القانون الداخلي بشأن اإلعدام وبعدم توسيع نطـاق هـذه                  
الحتاد الدويل اوأبدى . )٢٠(دولية حلقوق اإلنسانملا هو منصوص عليه يف املعاهدة الاً العقوبة إىل جرائم أخرى طبق

حلقوق اإلنسان ورابطة بريو حلقوق اإلنسان ومركز الدراسات الدميقراطية يف أمريكا الالتينية شواغل مماثلة فيما               
  . )٢١(يتعلق باملبادرات الرامية إىل توسيع نطاق عقوبة اإلعدام

، ١٩٩٨ من وجود قانون مينع صراحة التعذيب منذ عام          ملنظمة رصد حقوق اإلنسان، على الرغم     اً  ووفق  - ١٢
. فإن األشخاص الذين يشتبه يف ارتكاهبم جرائم جنائية ال يزالون يتعرضون للتعذيب وسـوء املعاملـة يف بـريو                 

 وتشرين ٢٠٠٥يناير /بني كانون الثايناً  بالغ٧٨وسجلت منظمة غري حكومية متثل ضحايا التعذيب أمام احملاكم      
ومع ذلك، حققت احملاكم يف بريو يف غضون السنوات املاضية بعض التقدم يف مساءلة أفراد . ٢٠٠٧بر أكتو/األول

، أيدت احملكمة العليا األحكام الصادرة يف سبع قضايا         ٢٠٠٠وبعد عام   . الشرطة الذين يسيئون معاملة احملتجزين    
، حكم  ٢٠٠٧يوليه  /ويف متوز . ب من أفراد الشرطة والعسكريني وحرس السجون نظري التعذي        ١٥بالسجن على   
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أحد األشخاص يف    على فردين من أفراد الشرطة بالسجن مدة مثاين سنوات وأربع سنوات، على التوايل، لضرهبما             
  . )٢٢(حىت املوت ٢٠٠٤عام 

ويدعى . ملنظمة العفو الدولية، استخدم سجن شاالبالكا مبدينة بونو مرة أخرى كمركز لالحتجاز           اً  ووفق  - ١٣
والحظت منظمة العفو الدولية أن مجيـع       . ٢٠٠٧أكتوبر  /إىل هذا السجن يف تشرين األول     اً   سجين ٢٤أنه نقل   

 بعد النداءات اليت ألقيت على املستويني الوطين ٢٠٠٥السجناء الذين كانوا حمتجزين يف هذا السجن نقلوا يف عام 
ب عدم إمكان الوصول إىل هذا الـسجن         بسب اً،واحمللي، ومن جانب جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أيض        

والقيود الناجتة عن ذلك ومن بينها عدم قدرة السجناء على االتصال باخلارج، مبا يف ذلك بـذويهم وحمـاميهم                   
وأن تتخذ اإلجراءات الالزمة اً وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات أن تغلق سجن شاالبالكا هنائي. وأطبائهم

  .)٢٣( بالسجون األخرى يف البلد مع القواعد الدوليةلتتماشى ظروف االحتجاز

. وال يزال املدافعون عن حقوق اإلنسان يتعرضون للتهديد والتخويف بسبب األنشطة اليت يقومون هبـا                - ١٤
وطلبت منظمة العفـو    . ما يتم التحقيق يف التهديدات اليت يتعرضون هلا       اً  والحظت منظمة العفو الدولية أنه نادر     

السلطات أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتمكني املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك ضـحايا                الدولية من   
انتهاكات حقوق اإلنسان، والشهود، وأعضاء النيابة العامة، واألطباء الشرعيني، والصحفيني، والنقابيني من أداء             

دولية إىل تعرض احملامي املتخصص يف ، أشارت منظمة العفو ال٢٠٠٧ويف أواخر عام . أعماهلم حبرية وبدون هتديد
حقوق اإلنسان الذي ميثل أسر الضحايا يف القضية ضد الرئيس السابق ألربتو فوجيموري لسلسلة من التهديدات                

وأعربت عن قلق مماثل بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين ميثلون أسر الضحايا يف القضية املتعلقـة                 . بالقتل
   .)٢٤(مبشاريع التعدين

 عن قلقها إزاء مشروعية العقـاب  لألطفال البدين العقاب أشكال مجيع اءنهإل العاملية  املبادرةوأعربت  - ١٥
وهو . والحظت أن العقاب البدين مباح يف نطاق األسرة       . البدين لألطفال يف األسرة واملدرسة ومؤسسات أخرى      

ادرة أن العقاب البدين لألطفال حمظـور يف        وأوضحت املب . صراحة بالقانون اً  حمظور باملدارس ولكنه ليس حمظور    
أن العقاب البدين لـيس     اً  وأوضحت أيض . كأجراء تأدييب اً  املؤسسات العقابية كعقوبة جنائية ولكنه ليس حمظور      

والحظت املبادرة أن جمموعة من املنظمات غري احلكومية الوطنيـة          . حمظوراً صراحة يف مؤسسات الرعاية البديلة     
ملنع العقاب البدين لألطفال، مبا يف ذلك يف نطاق األسرة، وأيـد            اً   قانون ٢٠٠٧فرباير  /باطوالدولية أعدت يف ش   
   .)٢٥(هذا القانون مكتب أمني املظامل

والحظت جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة يف بريو أن العنف البدين                  - ١٦
وأكدت اللجنة . لرئيسية للتمييز ضد املرأة القائم على نوع اجلنس يف بريووالنفسي واجلنسي والقتل من األشكال ا

عدم صالحية اإلطار القانوين القائم ملنع ارتكاب العنف ضد املرأة والتحقيق يف هذا العنف واملعاقبة عليه ومحاية                 
ات بشأن االغتـصاب  ، يعاقب القانون على انتهاك احلرية اجلنسية، وجيوز تقدمي بالغ     ١٩٩١ومنذ عام   . الضحايا

الزوجي أو اغتصاب املثيل، وألغي اإلعفاء من العقاب الذي كان منصوصاً عليه يف حالة زواج املغتـصب مـن                   
والحظت جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقـوق           . الضحية، واتسع تعريف االغتصاب   

الذي يتعرضن له نتيجة لسوء معاملة املعاونني " يذاء املزدوجاإل"املرأة أن النساء ال يقدمن مع ذلك بالغات بسبب 
، يسمح قانون احلماية    ١٩٩٣من عام   اً  واعتبار. القضائيني هلن ونتيجة للوصمة اليت تلحق هبن يف األسرة واجملتمع         
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ـ                  ن ال تـزال    من العنف املرتيل بطلب احلماية من سوء املعاملة البدنية أو النفسية أو اجلنسية يف حميط األسرة ولك
لكلمة العليا لرب األسرة وتضطر النساء إىل التنازل عن حقوقهن أو ترفض السلطات االستجابة لطلبهن إىل حني    ا

ويبني التقرير اخلاص بقتل اإلناث الذي وضعته جلنة أمريكا الالتينيـة           . سقوطه بالتقادم أو حتكم بأحكام خفيفة     
 أن السبب الرئيسي للقتل فيما يتعلق بعدد كبري من ٢٠٠٧ يف عام ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة

  النساء هو تقدمي بالغات ضد الزوج بشأن ارتكاب العنف املرتيل وطلب احلماية، اليت تبني أهنا غري جمدية يف الكثري 
   .)٢٦(من األحيان

ت، واخلدمة املرتلية، واالجتار    والحظت اجلمعية الدولية ملكافحة الرق أهنا أدرجت من قبل العمل بالغابا            - ١٧
ـ  اً  والحظت أيض . بالنساء واألطفال وكذلك تشغيل األطفال الصغار باملناجم يف عداد األعمال القسرية           اً أنه طبق

واعترفـت  .  شخص يف الغابات األمازونية التابعة لـبريو       ٣٣ ٠٠٠لتقديرات منظمة العمل الدولية، يعمل حنو       
  ويف . )٢٧(ام وباستنتاجات املنظمة بشأن أسلوب التشغيل واخلدع املـستعملة        احلكومة بذلك كما اعترفت باألرق    

، أنشأت بريو اللجنة الوطنية املشتركة بني القطاعات واملعنية بالقضاء على السخرة ملعاجلـة هـذه                ٢٠٠٥عام  
كومـة  للجمعية الدولية ملكافحة الرق، سـتقدم احل      اً  وطبق. املشكلة واعتمدت خطة عمل وطنية يف هذا الشأن       

. )٢٨(التمويل الالزم للخطة الوطنية وستوىل أولوية عليا ملكافحة السخرة وستقوم باإلصالحات التشريعية الالزمة            
أن اخلطة الوطنية للقضاء على عمل األطفال ال تنص صراحة على منع اً الحظت اجلمعية الدولية ملكافحة الرق أيض

ج عمل مشترك بني وزارة العمل ووزارة الطاقة واملناجم ملساعدة عمل األطفال باملناجم وترى أنه يلزم وضع برنام
اللجنة على القضاء على عمل األطفال كما يلزم توفري املوارد املالية الالزمة لتنفيذ الربنامج ووضع جدول زمـين                  

  .)٢٩(واقعي لتنفيذه

  إقامة العدل وسيادة القانون - ٣

فو الدولية، واملنسقة الوطنية حلقوق اإلنسان، فيما يتعلق أشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان، ومنظمة الع  - ١٨
بالظروف اليت أحاطت بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبها املسؤولون احلكوميون وجمموعات املقاومة املسلحة 

، إىل أعمال واستنتاجات وتوصيات جلنة تقـصي        ٢٠٠٠نوفمرب  / إىل تشرين الثاين   ١٩٨٠مايو  /يف الفترة من أيار   
. )٣٠(٢٠٠٣أغـسطس   / واليت نشرت تقريرهـا اخلتـامي يف آب        ٢٠٠١قائق واملصاحلة اليت أنشئت يف عام       احل

  واستنتجت اللجنة فيما يتعلق باألشخاص الذين قتلوا أو اختفوا خالل هـذه الفتـرة والـذين يبلـغ عـددهم                    
لحزب الشيوعي يف   حة ل  يف املائة من تلك احلاالت تعزى إىل جمموعة املقاومة املسل          ٥٤ شخص أن    ٦٩ ٠٠٠حنو  
 يف املائة إىل املسؤولني ٤٤,٥و، حركة توباك أمارو الثورية يف املائة إىل ١,٥وحركة الدرب املضيء،  املسماة بريو

وأضافت منظمة العفو الدولية أن مئات من األفراد املنتمني إىل حركة الدرب املضيء، مبا يف ذلـك                 . احلكوميني
. ٢٠٠٥أنه بدأ النظر يف قضايا املسؤولني احلكوميني يف ظروف صعبة يف عام              اًوأضافت أيض . قادهتا، بالسجون 

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها لعدم تنفيذ أوامر االحتجاز الصادرة ضد العسكريني وأفـراد الـشرطة                 
علومات اليت تفيد املتهمني بانتهاك حقوق اإلنسان، والستمرار النظر يف بعض القضايا أمام احملاكم العسكرية، وللم

منظمة ويف هذا الصدد، الحظت     . )٣١(بعدم تعاون وزارة الدفاع مع احملاكم املدنية اليت تنظر يف قضايا العسكريني           
 .)٣٢( فقط من العسكريني واملدنيني السابقني يف االنتهاكات املنسوبة إليهم١٧ رصد حقوق اإلنسان أنه أدين
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 قانون لتقدمي املساعدة القـضائية للعـسكريني        ٢٠٠٦عتمد يف عام    والحظت منظمة العفو الدولية أنه ا       - ١٩
 ٧٠املتهمني بانتهاك حقوق اإلنسان بينما مل تقدم أي مساعدة مماثلة لضحايا االنتهاك أو ذويهم الذين ال ميلك حنو 

نامج الذي أوصت به    ومل ينفذ حىت اآلن الرب    . )٣٣(يف املائة منهم اإلمكانيات الالزمة لتعيني ممثلني هلم أمام القضاء         
جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة لتوفري احلماية للناجني من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت وقعت أثناء الرتاع املسلح                

وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات أن تنفذ توصيات         . وذويهم والشهود واحملامني  اً  الذي دام عشرين عام   
قيق يف مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة أثناء الرتاع املسلح بطريقـة            اللجنة دون تأخري، وأن تبادر بالتح     

حمايدة وفعالة، وأن تعزز برنامج محاية الضحايا، وتقدم املسؤولني للمحاكمة، وتراعي القواعد الدولية للمحاكمة             
الوطنيـة حلقـوق    وأعربت املنسقة   . )٣٤(العادلة يف تلك احملاكمات، وتقدم للضحايا وذويهم تعويضات مالئمة        

  .)٣٥(اإلنسان عن قلق مماثل

 القرار اخلاص خبطة التعـويض      ٢٠٠٦أن الكونغرس اعتمد يف عام      اً  والحظت منظمة العفو الدولية أيض      - ٢٠
. )٣٦(اجلماعي من أجل تعويض ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان اليت وقعت يف السنوات العشرين للرتاع املسلح              

وق اإلنسان إىل اعتماد املبالغ الالزمة إلعداد سجل للضحايا يف جملس التعويـضات             وأشارت املنسقة الوطنية حلق   
حلملة التشكيك اجلارية بشأن هـذه       وأعربت مع ذلك عن قلقها    ). ٢٠٠٦املنشأ مبوجب القرار الصادر يف عام       (

لدعم احلكـومي   وأكدت على أمهية توفري ا    ". لإلرهابيني"العملية بدعوى أن الربنامج سيؤدي إىل منح تعويضات         
وفيما يتعلق بالتعويض اجلماعي للمجتمعات املتأثرة حتت . )٣٧(الالزم جمللس التعويضات ومحايته من هذه االدعاءات

إشراف اللجنة الرفيعة املستوى واملتعددة القطاعات، أشارت املنسقة إىل صعوبة التمييز بني برنامج التعويـضات               
وقالت إنه أحرز تقدم حمدود فقط يف اإلصالح املؤسسي . ملتعلقة بالتنميةوالربامج والسياسات واألنشطة األخرى ا  

للقوات املسلحة والشرطة، والنظام القضائي ونظام التعليم، وتوفري مرافق للدولة يف املنـاطق املتـأثرة بـالرتاع                 
  سـيما   عي وال وأشار مكتب أمني املظامل إىل عقبات ومشاكل مماثلة يف تنفيذ خطة التعويض اجلمـا             . )٣٨(املسلح

  .)٣٩(فيما يتعلق بتسجيل الضحايا والتعويض اجلماعي للمجتمعات

حرية الدين والعقيدة، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيـات واالجتمـاع            - ٤
  العامة واحلياة السياسية السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة

الت عن االنتهاكات اليت يرتكبها     الحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن الصحفيني الذين ينشرون مقا           - ٢١
، قتل صحفي   ٢٠٠٧مارس  /ويف آذار . املوظفون احلكوميون احملليون يتعرضون يف أجزاء معينة من البلد للتخويف         

عـن الفـساد يف     اً  كان يعمل مبحطة اإلذاعة احمللية ملدينة جاين مبقاطعة كاياماركا رميا بالرصاص إلذاعته برناجم            
وتلقى أربعة صحفيني آخرين يعملون بنفس حمطة اإلذاعة هتديدات بالقتل          . ام يف البلد  الشرطة ومشاكل األمن الع   

  . )٤٠(بواسطة رسائل خطية على هاتفهم املنقول

والحظت املنسقة الوطنية حلقوق اإلنسان أن منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان تعرضـت يف الـسنة                  - ٢٢
والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن رئيس الدولة        . )٤١(تهديداملاضية لزيادة تدرجيية يف احلمالت املعادية وال      

على أنشطة املنظمات غري " باإلشراف" على مشروع قانون يسمح للحكومة    ٢٠٠٦نوفمرب  /وافق يف تشرين الثاين   
واحتجت منظمات اجملتمع املدين بشدة على هذا املـشروع         . احلكومية الوطنية اليت تتلقي مساعدات من اخلارج      

ديله ليقتصر اإلشراف على أنشطة املنظمات غري احلكومية الوطنية اليت تتلقى إعانات من الدولة أو اليت                وجرى تع 
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متوهلا  ويتعني على املنظمات غري احلكومية اليت. تتمتع ببعض اإلعفاءات الضريبية واعتمد القانون على هذا األساس
ويف . فاهتا إىل اهليئـة املعنيـة باملـساعدات احلكوميـة         مبصرواً  جهات خاصة أن تسجل أنشطتها وأن تقدم بيان       

  .)٤٢(، حكمت احملكمة الدستورية بعدم دستورية االلتزام بتقدمي بيان املصروفات٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

وأشار البيان املشترك لالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان ورابطة بريو حلقوق اإلنسان ومركـز الدراسـات                 - ٢٣
ا الالتينية إىل ازدياد الضغوط اليت تتعرض هلا أجهزة اإلعالم احمللية وإىل تعرض حرية تكوين               الدميقراطية يف أمريك  

وأضاف أن املنظمات غري احلكومية اليت تعمـل يف جمـال       . اجلمعيات وحرية املشاركة يف احلياة السياسية للخطر      
مرار لإلزعاج من جانب احلكومة حقوق اإلنسان أو الدفاع عن البيئة أو يف حقوق الشعوب األصلية تتعرض باست

  .)٤٣(من العقاباً وعلى الرغم من اإلبالغ عن هذه الواقع فإن املسؤولني عنها يفلتون دائم. واملؤسسات العامة

  ومواتية عادلة عمل ظروفاحلق يف العمل ويف  - ٥

قايب واملفاوضة اجلماعية الحظ االحتاد الدويل لنقابات العمال أن الدستور يعترف حبق العمال يف التنظيم الن  - ٢٤
فال جيوز للعمال املؤقتني االلتحاق . غري أن هناك بعض القيود. واإلضراب يف كل من القطاع العام والقطاع اخلاص

بنقابات العمال الدائمني، وال تتفق املعايري املقررة للتنظيم النقايب مع املعايري الدولية، وهناك قيود على التحـاق                 
. واألمر باملثل فيما يتعلق بالعمـال املهـاجرين       . نقابات أو على تعيينهم يف املناصب القيادية      العمال األجانب بال  

الشـتراط  اً  واحلق يف اإلضراب مقيد أيـض     . على املفاوضة اجلماعية  اً  ويفرض قانون العاملني باإلدارة العامة قيود     
أن اً  حتاد الدويل لنقابات العمال أيض    والحظ اال . )٤٤(احلصول على إذن من وزارة العمل قبل الدعوة إىل اإلضراب         

، الذي يبيح الفصل دون بيان األسباب نظري تعويض حيدده القانون، ١٩٩٧قانون اإلنتاجية واملنافسة الوظيفية لعام 
. للمعلومات املقدمة من االحتاد، تستخدم هذه اإلجراءات للتستر على الفصل ألسباب نقابيةاً  وطبق.اًال يزال ساري

أن صالحيات نقابات العمال يف املناطق احلرة الست للبلد فيما يتعلق بتنظيم العمل واملفاوضة   اً  حتاد أيض وأعلن اال 
   .)٤٥(اجلماعية حمدودة خلضوع هذه املناطق لقانون خاص للعمل

  بلـغ  لالحتاد الدويل لنقابات العمال، تفيد التقديرات بأن عدد العاملني باخلدمة املرتلية يف بـريو ي              اً  وطبق - ٢٥
وأغلبية هؤالء العاملني من النساء     .  سنة من العمر   ١٨ منهم ال يبلغون     ١١٠ ٠٠٠ شخص وبأن    ٣٠٠ ٠٠٠حنو  

 على بعض احلقوق واالسـتحقاقات للعـاملني        ٢٠٠٣وينص قانون العاملني باخلدمة املرتلية لعام       . )٤٦(والفتيات
من أشـكال      العمل تشغيل األطفال ويعتربه شكالً      ويف حالة األطفال، مينع قانون     .اًالبالغني ولكنه ال يطبق كثري    

وهناك اختالف بني مدونة القواعد القانونية املتعلقة باألطفال واملراهقني وخطة العمل الوطنيـة             . العمل القسري 
 من حيث احلد األدىن لسن العمل وفئات        ٢٠٠٠- ١٩٩٦ملكافحة عمل األطفال ومحاية العاملني املراهقني للفترة        

والحظ االحتاد مع ذلك أن اخلدمة باملنازل تنطبق عليها يف حاالت كـثرية             . نازل واملخاطر املتصلة هبا   اخلدمة بامل 
املعايري املتعلقة بالرق مثل استعمال العنف أو التهديد باستعماله للسيطرة على العاملني باخلدمة، وتقييـد حريـة                 

   .)٤٧()م أو غري منتظممنتظ(االنتقال، وعدم جواز ترك اخلدمة، وعدم احلصول على أجر 
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  احلق يف التمتع مبستوى معيشي الئق - ٦

الحظت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من وجود برنامج حكومي لتـوفري اخلـدمات الـصحية                   - ٢٦
 فإن هذه اجملتمعات، وبوجـه خـاص        -   برنامج الرعاية الصحية الشاملة    - للمجتمعات الفقرية واملهمشة باجملان     

وكشفت الدراسات اليت قامت    . نساء واألطفال الذين يعيشون فيها، ال يتمتعون برعاية صحية فعالة         العديد من ال  
 عن وجود عدة عقبات اقتصادية وثقافية واجتماعية يف حـصول اجملتمعـات الفقـرية    ٢٠٠٥هبا املنظمة يف عام   

 واألطفال يف املناطق الريفيـة      وال يزال معدل الوفيات بني النساء     . واملهمشة على اخلدمات الصحية لألم والطفل     
 من أجل وضع برنامج شـامل       ٢٠٠٦على النداءات اليت وجهتها املنظمة إىل احلكومة يف عام          اً  ورد. للقلقاً  مثري

للقضاء على مجيع أشكال التمييز يف الرعاية الصحية على أساس احلالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أفادت               
 بأهنا نشرت توجيهات بشأن حق املستفيدين يف الرعاية واخلدمات الصحية، ٢٠٠٧ريل أب/وزارة الصحة يف نيسان

ونفذت برامج لتدريب العاملني الصحيني، واختذت إجراءات لزيادة عدد األفراد املنتمني إىل اجملتمعات املهمشة الذين 
الشاملة، ونشرت توجيهات وطنية    حيق هلم االستفادة من اخلدمات الصحية اخلاصة يف إطار برنامج الرعاية الصحية             

خارج هذه   لتأكيد استصواب الوالدة يف املراكز الصحية والنص يف نفس الوقت على عدم تعرض النساء الاليت يلدن               
وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات أن       . املراكز للعقاب بتوقيع غرامات عليهن أو حرماهنن من شهادة امليالد         

تابعة تنفيذ هذه التوجيهات وتقدمي تقارير عنها من أجل ضمان وصول النساء واألطفـال              تقيم اآلليات الالزمة مل   
وأعـرب  . )٤٨(املنتمني إىل اجملتمعات املهمشة إىل اخلدمات الصحية وخفض معدالت الوفاة بني النساء واألطفال            

لدميقراطية يف أمريكا الالتينية   الحتاد الدويل حلقوق اإلنسان ورابطة بريو حلقوق اإلنسان ومركز الدراسات ا          ااً  أيض
   .)٤٩(وصول اجملتمعات الفقرية أو املهمشة إىل اخلدمات الصحية واألدويةيف بياهنم املشترك عن قلق مماثل بشأن 

. والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن القانون يبيح اإلجهاض يف حالة وجود خطر على حياة األم                 - ٢٧
جي حمدود لعدم وجود تعريف معتمد أو بروتوكوالت أو توجيهات طبية يف            غري أن الوصول إىل اإلجهاض العال     

هذه الشأن، وعدم معرفة اإلجراءات الواجبة للحصول على اإلذن باإلجهاض، وعدم الدراية الكاملـة بأحكـام                
جنابية كما والحظت املنظمة أن السلطات ال تقوم بتوعية املرأة حبقوقها يف جمال الرعاية الطبية والصحة اإل. القانون

  .)٥٠(بواجباهتم املهنية املتمثلة يف تقدمي اخلدمات هلؤالء النساء عند االحتياج إليهااً أهنا ال حتيط العاملني الطبيني علم

 بتنفيذ قرار اللجنة املعنية حبقـوق       على اإلجهاض العالجي وأوصى   اً  وأشار مركز احلقوق اإلجنابية أيض      - ٢٨
 كما أوصى باعتماد بروتوكول على الصعيد الوطين للنص على شروط اإلجهاض            اإلنسان الصادر يف حالة مماثلة    

  .)٥١(العالجي واالحتياطات الواجبة وضرورة التدخل يف الوقت املناسب

 ٢٠٠٠- ١٩٩٥وأشارت احلركة النسائية العامة يف بريو إىل عمليات التعقيم القسرية اليت حدثت يف الفترة                 - ٢٩
يا هذه العمليات من اللجوء إىل القضاء، وبوجه خاص النساء الفقريات أو املنتميات وإىل العقبات اليت منعت ضحا

والحظت احلركة النسائية أن برنامج تنظيم األسرة قام خالل الفترة املذكورة،         . إىل الشعوب األصلية أو الريفيات    
.  رجـل  ٢٢ ٠٠٠ امـرأة و   ٣٠٠ ٠٠٠عن طريق برنامج منع احلمل اجلراحي الطوعي، بتعقيم ما يزيد علـى             

، باالشتراك مع الكونغرس، جلان للتحقيق يف املخالفات        ٢٠٠١أن وزارة الصحة أنشأت يف عام       اً  والحظت أيض 
والحظت كذلك أن الدولة اعترفت أمام جلنة البلدان        . اليت ارتكبت يف إطار برنامج منع احلمل اجلراحي الطوعي        

، بانتهاك حقوق اإلنسان يف عمليات التعقـيم        ٢٠٠٢ام  األمريكية حلقوق اإلنسان، يف معرض تسوية ودية يف ع        
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والحظـت  . القسرية وتعهدت بدفع تعويض ألسرة فتاة ريفية توفت بسبب التعقيدات اليت أعقبت عملية التعقيم             
وأضافت أنه قدمت حىت . احلركة النسائية عدم االهتمام مبوضوع التعقيم القسري يف جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة

  .)٥٢(للغايةيء شكوى إىل مكتب النائب العام وأن التحقيق فيها بط ١ ٠٠٠اآلن 

  وأعربت منظمة عدالة األرض ورابطة البلدان األمريكية للدفاع عن البيئة عن قلقهما حلالة مـا يزيـد                   - ٣٠
ـ          من السكان الذين يعيشون مبدينة ال      ٣٠ ٠٠٠على   ات رويا، وهي مدينة للتعدين جببال األنديز، نتيجة لالنبعاث

فقد تسببت هذه االنبعاثـات يف إصـابة       . السامة اليت تنطلق بكميات كبرية من مصهر املعادن الذي يقع باملدينة          
اآلالف من األطفال والنساء يف سن اإلجناب بأمراض خطرية كما تسببت فيما يتعلق باألطفال يف إصابتهم بعاهات 

 من  ٢٠٠٧أغسطس  /وق اإلنسان وطلبت اللجنة يف آب     وعرضت احلالة على جلنة البلدان األمريكية حلق      . مستدمية
 السكان ويدعى أن. تخذ أي إجراء حىت اآلنتالدولة أن تتخذ دون تأخري إجراءات وقائية حلماية السكان ولكنها مل 

وقدم بعض هؤالء السكان    . الذين يطالبون حبماية البيئة والدفاع عن حقوق اإلنسان يتعرضون لإلزعاج والتهديد          
وأوصت منظمة عدالة األرض ورابطة     .  هذه الشأن إىل السلطات احمللية والوطنية ومكتب أمني املظامل         بالغات يف 

البلدان األمريكية للدفاع عن البيئة بتشجيع الدولة على تنفيذ التوصيات الصادرة من جلنة البلدان األمريكية حلقوق 
  .)٥٣(رويا دون تأخري قتضاء، ملعاجلة احلالة يف الوعلى طلب املساعدة الدولية، عند اال كامالًاً اإلنسان تنفيذ

للبيان املشترك لالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان، ورابطة بريو حلقوق اإلنسان، ومركز الدراسـات             اً  ووفق  - ٣١
وال توجد تـشريعات أو     . الدميقراطية يف أمريكا الالتينية، ال حتترم احلكومة القواعد الدولية للحق يف سكن الئق            

اً وأشار البيان أيض. ت حمددة حلماية املستأجرين الفقراء، واحلد من عمليات الطرد، وحتسني املرافق الصحيةسياسا
إىل عدم تنفيذ التوصيات املقدمة من املقرر اخلاص املعين باحلق يف سكن الئق بعد الزيارة اليت قام هبـا للبلـد يف                      

  .)٥٤(٢٠٠٤فرباير /شباط

  األقليات والشعوب األصلية - ٧

أشارت مجعية الشعوب املعرضة للخطر إىل حالة الشعوب األصلية أشوار وكويشوا ويوراريناس اليت تعيش   - ٣٢
من اً  عام٣٧والحظت أن هذه الشعوب تعاين منذ ). إقليم لوريتو(يف حوض هنر كوريانتس مبقاطعة ترومبيتريوس 

 املياه والبيئة الذي يؤثر بشكل ضار علـى         سيما من تلوث   عمليات التنقيب عن النفط اجلارية على أراضيها، وال       
وأشارت اجلمعية إىل عدم استطالع رأي هذه اجملتمعات بشأن األنـشطة النفطيـة يف              . صحتهم وسبل معيشتهم  

. فقط باملشكلةاً غابات األمازون االستوائية وإىل عدم مشاركتها يف عملية اختاذ القرارات، واهتمام احلكومة مؤخر
 مت التوقيع على اتفاق بني جمتمعات الشعوب األصلية والدولة والشركة صاحبة االمتياز ملعاجلة والحظت اجلمعية أنه

 امتيازات جديدة، ويلزم    ٢٠٠٥احلالة، وعلى الرغم من عدم حل املشاكل اإليكولوجية، منحت احلكومة يف عام             
  .)٥٥(اختاذ تدابري عاجلة لعدم زيادة حالة الشعوب األصلية سوءاً

  ن داخلياًاملشردو - ٨

والحـظ  . املسلح الداخلي  استرعى مركز رصد التشرد الداخلي االنتباه إىل حالة املشردين بسبب الرتاع            - ٣٣
 يف املائة من النـازحني الـذين   ٧٠إىل النتائج اليت توصلت إليها جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة أن  اً  املركز استناد 
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 يف املائة منهم عادوا     ٨٠ سكان الريف األصليني وأن       نسمة من  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ و ٥٠٠ ٠٠٠يتراوح عددهم بني    
وأوصت جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة باالعتراف جبميع . يف األماكن اليت نزحوا إليهااً إىل الوطن أو استقروا هنائي

بوضع برنامج للتعـويض    اً  وأوصت أيض . املشردين بسب الرتاع بوصفهم من الضحايا الذين يستحقون التعويض        
إنشاء اجمللس الوطين للتعويضات وأشـار إىل       اً  والحظ مركز رصد التشرد الداخلي أيض     . )٥٦( واجلماعي الفردي

إىل احتمال النظر إىل الربامج العامة ملكافحة اً وأشار أيض. املشاكل اليت وجدت أثناء التسجيل وتوزيع املستحقات
. صاحلة اليت ينبغي أن تكون قائمـة بـذاهتا        الفقر والتنمية كآليات لتعويض الضحايا وأن ذلك سيخل بعملية امل         

وأوصى باعتماد مبالغ كافية لتنفيذ عملية التسجيل والتعويض، ومتابعة توصيات جلنة تقصي احلقائق واملـصاحلة               
على مساعدة مناسبة اً بدقة، وإجناز عملية املصاحلة، والعمل على حصول املشردين الذين يرغبون يف االستقرار هنائي

ساواة بينهم، وتقييم احلالة االجتماعية االقتصادية للعائـدين واملـشردين ومـدى احتيـاجهم إىل               على قدم امل  
   .)٥٧(احلماية

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات- ثالثاً 
سيما عملية   الحظ مكتب أمني املظامل أن بريو متر مبرحلة انتقالية وأن بعض العمليات ال تزال جارية وال                - ٣٤

تعويض ضحايا العنف السياسي، ومكافحة الفساد، وتعديل الدستور، وتسوية أزمة التمثيل، وتعزيـز الوفـاق               
 .)٥٨(الوطين، وإصالح الدولة وحتديثها

والحظت منظمة العفو الدولية أن إفالت املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف السنوات               - ٣٥
  ل اليت تثري القلق وأن التقدم، على الرغم من بعض اجلوانـب اإلجيابيـة،              العشرين األخرية من العقاب من املشاك     

للغاية، كما أنه مل يتم بعد تقدمي املسؤولني عن تلك االنتهاكات للمحاكمة كما مل يتم حـىت اآلن        اً  ال يزال بطيئ  
 . )٥٩(توفري سبل انتصاف وتعويضات مالئمة للضحايا

قوق اإلنسان، ورابطة بريو حلقوق اإلنسان، ومركز الدراسـات  والحظ البيان املشترك لالحتاد الدويل حل    - ٣٦
   توصـية،   ٨٥أن جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة قدمت يف تقريرها اخلتـامي           اً  يضالدميقراطية يف أمريكا الالتينية أ    

اً ضوالحظ أي .  يف املائة منها فقط نفذت بطريقة مرضية، ومعظم اإلجراءات اليت اختذت تتعلق بالتعويض             ١٧وأن  
أن احلكومة احلالية توقفت عن تنفيذ الربنامج وأن التعويضات اليت منحت حىت اآلن غري كافية بوضوح باملقارنة                 

 .)٦٠(بعدد األشخاص املعنيني

وأكدت املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية أمهية السوابق القضائية للمحكمة الدسـتورية               - ٣٧
  التوجه اجلنسي، وتدخل الدولة فيمـا يتعلـق بالتوجـه اجلنـسي، واحلـق يف               فيما يتعلق بالتمييز القائم على      

 .)٦١(اهلوية اجلنسانية

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
الحظت املنسقة الوطنية حلقوق اإلنسان أن اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان وضعت بعد عملية تـشاورية                - ٣٨

الوزارات واهليئـات العامـة     (فيها الفعاليات من اجملتمع املدين، ومجيع اهليئات التنفيذية         واسعة النطاق اشتركت    
  .)٦٢(غري أن احلكومة احلالية طعنت يف مشروعيتها. ، وأعضاء الكونغرس، ومكتب أمني املظامل)الالمركزية
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   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
 يلزم أن توفر منظمة العمل الدولية ووكاالت أخرى تابعة ملنظومة           ترى املنظمة الدولية ملناهضة الرق أنه      - ٣٩

 .)٦٣(األمم املتحدة املساعدة التقنية والدعم املايل للحكومة من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على السخرة

 اإلنـسان  أن اخلطة الوطنية حلقوق) ٢٠٠٧(والحظ مكتب أمني املظامل يف تقريره بشأن التمييز يف بريو             - ٤٠
 .سيما يف مكافحـة التمييـز      لسياسة الدولة يف اجملاالت املختلفة املتصلة حبقوق اإلنسان وال        اً  أساسياً  تشكل عنصر 

ولذلك يلزم أن توفر الدولة باالشتراك مع اجملتمع املدين وبالتعاون يف اجملتمع الـدويل الـدعم الـالزم لتطويرهـا                    
  .)٦٤(وتنفيذها
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