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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  الدورة السادسة

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣-١٩

  تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

راسـة التقريـر األويل لـبريو       دب فيمـا يتـصل    تناوهلاقائمة املسائل املقرر        
)CRPD/C/PER/1( تفاقية اال من ٣٣ إىل ١، واملتعلقة باملواد من  

  )٤ إىل ١واد من امل(الغرض وااللتزامات العامة   -ألف   
يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن ُسبل االنتصاف وغريها من اإلجراءات القانونية              -١

اإلعاقة يف حالة تعرضهم للتمييز القائم على       املتاحة مبوجب تشريعات بريو لألشخاص ذوي       
  ).٤ة املاد(أساس اإلعاقة، مبا يف ذلك حرماهنم من الترتيبات التيسريية املعقولة 

  املنظمـات املمثلـة    يرجى تقدمي أمثلة على آليات التشاور القائمة حالياً واليت متكِّن           -٢
السياسات العامـة   ( العامة   شخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة بنشاط يف مناقشة الشؤون        لأل

، وتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وآليات الرصد، يف مجلة           واملبادرات التشريعية 
  .ذات الصلة مبمارسة حقوقهماملسائل ، وال سيما )أخرىمسائل 

  حقوق حمددة  -باء   

  )٥املادة (املساواة وعدم التمييز     
عبـارة  أن  ) ٥٩الفقـرة   ،  CRPD/C/PER/1(دولة الطرف   لل  األويل تقريرالجاء يف     -٣
يرجـى  .  يف اإلطار القانوين للدولة الطرفرد صراحةًتال  " التمييز القائم على أساس اإلعاقة    "

ذكر اخلطوات املتخذة من الدولة الطرف من أجل تعريف التمييز القائم على أساس اإلعاقـة           
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ويرجى بيـان مـا إذا كـان    . يف دستور الدولة الطرف أو غريه من التشريعات ذات الصلة         
التعريف سيشمل التمييز بشكليه املباشر وغري املباشر وسيتسع ليشمل أعمال التمييز اليت تقوم             

ويرجى توضيح ما إذا كان إنكار احلق يف الترتيبـات التيـسريية            . هبا جهات عامة وخاصة   
، وما إذا كـان     املعقولة سيعرَّف على أنه شكل من أشكال التمييز القائم على أساس اإلعاقة           

 وُيرجى كذلك بيـان العقوبـات       ".التمييز بالربط مع اإلعاقة   "تعريف التمييز سيشمل أيضاً     
واجلزاءات املنصوص عليها يف القانون واملُطبَّقة فعالً يف حال وقوع انتهاكات للقوانني املتعلقة             

  .مبكافحة التمييز
يزانية العامة لكل من الـسنة      أن قانون امل  ) ٥٩الفقرة  (جاء يف تقرير الدولة الطرف        -٤

 تضمن مادتني ميكـن مبوجبـهما للحكومـات احملليـة       ٢٠١٠ والسنة املالية    ٢٠٠٩املالية  
يرجى .  يف املائة من ميزانياهتا للتصدي للقضايا املتعلقة باإلعاقة        ٠,٥  نسبة واإلقليمية ختصيص 

ـ اليت ختصصها تقدمي معلومات عن النسبة املئوية من امليزانية     ات احملليـة واإلقليميـة   احلكوم
لضمان وصول هذه املوارد إىل الفئات املستفيدة       مبوجب هاتني املادتني، وعن التدابري املتخذة       

  .والنتائج اليت أمكن حتقيقها حىت اآلناملستهدفة 
لتعميم مراعاة حقوق    بريو انتهاجها     حكومة يرجى تقدمي معلومات عن الُسبل اليت تنوي        -٥

  . يف السياسات العامة اليت ختص مجاعات السكان األصليني يف بريواألشخاص ذوي اإلعاقة

  )٨املادة (إذكاء الوعي     
يرجى تقدمي معلومات تبني ما إذا كانت دولة بريو متارس رقابة على الكيفية الـيت                 -٦

 تروج هبا املؤسسات اخلاصة لصورة األشخاص ذوي اإلعاقة يف محالت التوعية اليت تنظمها            
  .ل لالتفاقيةهبدف االمتثا

  )٩املادة (إمكانية الوصول     
 -٢٠٠٦-٠١١يرجى تقدمي معلومات إضافية عن تنفيذ املرسـوم األعلـى رقـم               -٧

VIVIENDA ويرجى توضيح ما إذا كانت معايري البناء الفنية املعتمدة على الصعيد . ٢٠٠٦ لعام
إىل املباين   واملسننيعاقة   األشخاص ذوي اإل   لوج املتعلق بإمكانية و   A-120الوطين تعكس املعيار    

، كما يرجى تقدمي معلومات عن التقدم الذي أحرزته اللجنة التقنية لتنظيم إمكانية الوصول العامة
 .املادي حنو تقرير احلد األدىن من متطلبات التصميم اخلاصة باملنشآت املعمارية واملباين احلضرية            

     الرامية إىل بلـوغ اهلـدف احملـدد         ويرجى كذلك تقدمي بعض املعلومات عن تنفيذ التدابري       
 يف املائة من املباين العامة حبيث ميكن ولوجها من          ٦٠ الذي يتمثل يف هتيئة نسبة       ٢٠١٠لعام  

وذلـك وفقـاً    ) واحدة من ثالث سياسات وطنية تتعلق باإلعاقة      (األشخاص ذوي اإلعاقة    
 ويرجى تقدمي    ).٦١ الفقرة   PCM) ،CRPD/C/PER/1 -٢٠٠٧-٠٢٧للمرسوم األعلى رقم    

فيما يتعلق  مبوجب قانون اجلرائم والعقوبات  املرفوعةإن وجدت،، معلومات عن عدد الشكاوى
  ).املرجع السابق. (ببنايات ال تستويف املعايري املطلوبة لولوج األشخاص ذوي اإلعاقة
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  )١٢املادة (االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع آخرين أمام القانون     
يرجى تقدمي بيانات عن النسبة املئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة املـشمولني بنظـام               -٨

ويرجى أيضاً تقدمي . الوصاية مقارنةً بالعدد اجلملي لألشخاص ذوي اإلعاقة يف الدولة الطرف   
معلومات عن املعايري القانونية املعتمدة لوضع شخص ما حتت الوصاية وعـن اإلجـراءات              

كما يرجى بيـان الطـرق املتبعـة لتـصنيف          .  قرار الوضع حتت الوصاية    املتاحة للطعن يف  
 "كل شخص غري قادر على رعاية نفسه بنفسه بسبب إعاقة بدنية أو عقلية"األشخاص يف فئة 

)،CRPD/C/PER/1 ٥٩ الفقرة.(    

  )١٤املادة (حرية الشخص وأمنه     
 ذوي اإلعاقـة يف     يرجى تقدمي معلومات عن األسباب اليت جتيز إيداع األشـخاص           -٩

 املعتَمـد يف    ٢٩٧٣٧سيما معلومات تتعلق بالقانون رقم       مؤسسات عن طريق اإلكراه، وال    
.  والذي جييز هذا التدبري يف حالة األشخاص الذين يعانون مـن إعاقـة ذهنيـة               ٢٠١١ عام

كما يرجى تقدمي بيانات عن     .  من االتفاقية  ١٤ويرجى بيان مدى مطابقة هذا القانون للمادة        
  .د األشخاص احملرومني من حريتهم مبوجب هذا القانون أو مبوجب قوانني مماثلة أخرىعد

 ١٦املـادة   ( محاية الـسالمة الشخـصية       -عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء          
  )١٧ واملادة
يرجى تقدمي معلومات عن النسبة املئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يودعون يف              -١٠

ويرجى أيـضاً تقـدمي     . اإلكراه، وعن التدابري املتخذة ملنع التجاوزات     مؤسسات عن طريق    
معلومات عن السبل املتاحة حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة من التعقيم القسري واإلجهاض            

ويرجـى  . القسري، وحتديد ما إذا كان اإلطار القانوين للدولة الطرف جيرم هذه التصرفات           
ا من أجل محاية النساء ذوات اإلعاقة واألطفال ذوي اإلعاقة          أيضاً بيان التدابري اجلاري تنفيذه    

  . من االعتداء اجلنسي

  )١٨املادة (حرية التنقل واجلنسية     
يرجى تقدمي معلومات عن استخدام بعض النعوت املهينـة يف قـانون األجانـب                -١١

ـ      )  املتعلق باألجانب  ٧٠٣املرسوم رقم   ( ن اللـوائح   وعن األحكام التمييزية املُضمَّنة فيه وع
فالقانون املـذكور يـنص     . املتعلقة باجلنسية، اليت تفرض قيوداً على األشخاص ذوي اإلعاقة        

األجانب الذين يعانون اختالالً ذهنياً، أو املصابني بشلل أو بإعاقة بصرية أو مسعيـة      "على أن   
ىل بريو إال   أو بإعاقة يف النطق والذين ال ميكنهم رعاية أنفسهم بأنفسهم ال ميكنهم الدخول إ             

 أما اللـوائح املتعلقـة      ."إذا كانوا مصحوبني بشخص يتوىل رعايتهم ويشرف على شؤوهنم        
باجلنسية، فهي تضع كشرط أساسي مسبق للحصول على جنسية بريو استناداً إىل األصـل              

  .أن ميلك الفرد قدراته العقلية كاملةً) حق الدم(العائلي 
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  )١٩املادة (العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع     
يرجى تقدمي معلومات عن أية برامج اجتماعية قائمة هتدف إىل منع إيداع األشخاص   -١٢

ذوي اإلعاقة يف دور متخصصة أو مؤسسات أخرى عن طريق اإلكراه، وال سيما الـربامج               
. اليت توفر املساعدة الشخصية اليت قد حيتاجها األشخاص ذوو اإلعاقة للعيش داخل اجملتمـع             

دمي معلومات عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة املودعني يف مؤسسات وعما ُوضع            ويرجى تق 
  .من تدابري هتدف إىل متكينهم من العيش املستقل داخل اجملتمع

  )٢٣املادة (احترام البيت واألسرة     
 ٢٤١ و ٤٣يشري تقرير الدولة الطرف إىل مشروع قانون قُدم من أجل تعديل املواد               -١٣
األشخاص الـصم والـبكم، والـصم       "القانون املدين الذي ينص حالياً على أن         من   ٢٧٤و

املكفوفني، واملكفوفني البكم واألشخاص الذين ال يستطيعون التعبري عن رغبـاهتم بـشكل                 
ال لبس فيه حبكم فقدان األهلية القانونية، ال حيق هلم الزواج وأن وضعهم جيعل أيـة زجيـة                  

 بيان حمتوى هذه التعديالت ومدى توافقها مع االتفاقية وحتديد          يرجى). ٧٥الفقرة   ("باطلة
  . اجلدول الزمين املقرر لكي تصبح قوانني

  )٢٤املادة (التعليم     
يرجى تقدمي بيانات، إن ُوجدت، عن النسبة املئوية لألطفال واملراهقني مـن ذوي               -١٤

يستطيعون   العادية، أو ممن ال    اإلعاقة الذين يباشرون تعليمهم يف املدارس اخلاصة ويف املدارس        
احلضور يف املدرسة بسبب اإلعاقة، على أن تكون هذه البيانات مصنفة حـسب املنـاطق               

ويرجى تقدمي معلومات توضح ما جاء يف التقرير مـن أن           . احلضرية واملناطق الريفية واجلنس   
رجى أيضاً   وي ).٤٤ الفقرة   CRPD/C/PER/1،( "التعليم اخلاص يقوم على أساس منهج مشويل      "

تقدمي معلومات عن الكتب املدرسية واملواد التعليمية األخرى املتاحـة يف أشـكال وصـيغ               
  .تناسب الطالب من ذوي اإلعاقة

يرجى تقدمي معلومات عن النسبة املئوية لألشخاص ذوي اإلعاقـة املـسجَّلني يف               -١٥
  ).املرجع السابق(مؤسسات التعليم العايل 

  )٢٥املادة (الصحة     
يرجى تقدمي بيانات عن عدد املستشفيات أو مراكز الرعاية اليت تـوفر خـدمات                -١٦

الرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما خدمات إعادة التأهيل والصحة العقلية، على أن             
ويرجى تقدمي معلومات   . تكون هذه البيانات مصنَّفة حسب املناطق احلضرية واملناطق الريفية        

 الدولة لضمان توفري اخلدمات الصحية املخصصة لألشـخاص ذوي          عن التدابري املتخذة من   
اإلعاقة يف أقرب مكان ممكن من اجملتمعات احمللية اليت يعيش فيها املستفيدون والـيت تراعـي    

  .  من االتفاقية٢٥ و١٩االحتياجات اخلاصة هلذه الفئة من األشخاص وفقاً للمادتني 
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  )٢٧املادة (العمل والعمالة     
تقدمي معلومات عن احلواجز اليت حتول دون توظيف النساء والرجال من ذوي     يرجى    -١٧

اإلعاقة، وعن املشاكل اليت تعترض تنفيذ االلتزام املتمثل يف استخدام عدد مـن األشـخاص               
ويرجى كـذلك تقـدمي     .  يف املائة من جمموع املوظفني     ٣ذوي اإلعاقة ال تقل نسبتهم عن       

مية شاملة، تكون مشكلة ومنسقة على حنو جيد، من         معلومات إضافية عن أية سياسة حكو     
  .أجل تشجيع تكافؤ الفرص يف العمالة بني النساء والرجال من ذوي اإلعاقة

  )٢٨املادة  (مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية    
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملنح معاشات تقاعدية خارج النظام القائم             -١٨

شتراكات لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم من هـم يف حاجـة إىل دعـم              على اال 
  . الفقر املدقع األشخاص ذوو اإلعاقة ممن يعانونمكثف، وخباصة

  )٢٩املادة (املشاركة يف احلياة السياسية والعامة     
 ُيرجى ذكر التدابري اليت اُتخذت خالل االنتخابات البلدية والوطنية السابقة لضمان            -١٩

وُيرجى أيضاً ِذكـر اإلجـراءات الـيت        . ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة حلقوقهم السياسية     
ُوضعت لتجهيز الشكاوى املتعلقة مبنع األشخاص ذوي اإلعاقة من التـسجيل يف العمليـة              
االنتخابية؛ وباحلواجز أو العقبات اليت حالت دون وصوهلم إىل مكاتب االقتراع، وانعـدام             

تيسري ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة البـصرية حلقهـم االنتخـايب،           اإلجراءات اخلاصة ل  
  .وحرماهنم من املعلومات املتعلقة حبمالت األحزاب السياسية

ُيرجى تقدمي معلومات عما إذا كانت التشريعات القائمة، مبا يف ذلك الدستور، تـنص                -٢٠
دابري املتخذة ملنع اسـتبعاد     على استبعاد األشخاص من العملية االنتخابية بسبب إعاقتهم وعن الت         

وُيرجى أيضاً بيـان مـا إذا كـان         . األشخاص ذوي اإلعاقة من التسجيل يف العملية االنتخابية       
رجى بيان ما إذا كان اإلطـار       وُي.  من احلق يف التصويت     اخلاضعون للوصاية ُيحَرمون   األشخاص

ـ ينص على الكيفية اليت ميكن هبـا        يف الدولة الطرف     القانوين القائم  األشـخاص ذوي   ساعدةم
  . التصويتعلى اإلعاقة

  )٣١املادة (مجع اإلحصاءات والبيانات     
ُيرجى تقدمي معلومات إضافية عن الُنظم القائمة جلمع البيانات اإلحصائية املتعلقـة              -٢١

، )اجتماعية - مبن فيهم األشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية      (باألشخاص ذوي اإلعاقة    
البيانات مصنفة حسب اجلنس، وعن املؤشرات واملعايري املعتمدة لتقيـيم          على أن تكون هذه     

  .أثر السياسات العامة املصمَّمة لتنفيذ االتفاقية ونتائجها
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  )٣٣املادة (التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين     
ُيرجى تقدمي معلومات عن عملية مراجعة هيكل اجمللس الوطين إلدماج األشـخاص              -٢٢

وُيرجى أيضاً تقدمي معلومات    .  مبا يف ذلك تكوين اجمللس وعملية تعيني أعضائه        ذوي اإلعاقة، 
عن مدى تفاعل هذا اجمللس مع اللجنة املتعددة القطاعات املعنية بتنفيذ االتفاقيـة واللجنـة               
املتعددة القطاعات املعنية برصد ومتابعة تنفيذ خطة العمل املتعلقة بتكافؤ الفرص لألشخاص            

 وجلنة جملس النواب اخلاصة املعنية باألشـخاص ذوي         ٢٠١٨-٢٠٠٩لفترة  ذوي اإلعاقة ل  
  .اإلعاقة، ومدى تنسيق أعماله مع اللجان املذكورة

ُيرجى تقدمي معلومات عن السلطات اليت تتمتع هبا اللجان املتعددة القطاعات وُسُبل              -٢٣
ات اليت تقدمها إىل    االنتصاف اليت ميكن أن تستخدمها لضمان إيالء االعتبار الواجب للتوصي         

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عـن مـدى مـشاركة          . الوزارات والوكاالت املنفذة املعنية   
املنظمات املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف رصد عمل اللجان املتعددة القطاعات والوزارات 

  .والوكاالت التنفيذية
م بريو اختاذها لضمان انتخاب     ُيرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن التدابري اليت تعتز          -٢٤

مجيع األفراد اخلمسة املمثلني عن منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف عضوية اللجنة املتعددة             
القطاعات ملتابعة ووضع التدابري اخلاصة بتنفيذ اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              

)،CRPD/C/PER/1   عن املركـز    وُيرجى أيضاً تقدمي معلومات إضافية    . )٣٥ و ٣٤ الفقرتان 
القانوين ملمثلي منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة داخل اللجنة، حيث إن القائمة الواردة يف              

 من التقرير األويل للدولة الطرف املتعلقة بعضوية اللجنة ال تتضمن أي إشارة إىل              ٥٤الفقرة  
  .هؤالء املمثلني

  )٧املادة (األطفال ذوو اإلعاقة   -جيم   
 مفصلة عن اهلدف االستراتيجي احملدَّد لألطفال ذوي اإلعاقة         ُيرجى تقدمي معلومات    -٢٥

اليت ُتشرف على   ) ٢٠١٠-٢٠٠٢(يف إطار خطة العمل الوطنية اخلاصة باألطفال واملراهقني         
تنفيذها وزارة املرأة والتنمية االجتماعية، مبا يشمل معلومات عن حمتوى هذا اهلدف واجلدول             

  ). ٨٤ الفقرة CRPD/C/PER/1،( ليت أمكَن حتقيقها حىت اآلنائج االزمين احملدَّد لبلوغه والنت
عن السبل اليت تنوي بريو انتهاجها للتعاطي مع املمارسـات          ُيرجى تقدمي معلومات      -٢٦

يف املناطق الريفية واليت تتمثل يف وأد البنني والبنات مـن ذوي اإلعاقـة أو                املفزعة املنتشرة 
وعن التدابري اليت تعتزم اختاذها لضمان إدماج هـؤالء         ،  )٤املرجع السابق، الفقرة    (إخفائهم  

  .األطفال يف اجملتمع إدماجاً كامالً وعلى قدم املساواة مع سائر األطفال

        


