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تعمل مجهورية فرتويال البوليفارية، مسترشدة باحترام مبادئ سيادة الشعوب وحقها            -١
وقد أنشأت دولـة    .  مؤسسات اجملتمع الفرتويلي   يف تقرير مصريها، على حتويل عميق جلميع      

رضت على شعبها على    على التباينات االجتماعية اليت فُ    اً  فرتويال آليات مبتكرة قضت تدرجيي    
مدى قرون، حيث جيري جتاوز االستغالل الشديد الذي تعرض لـه، واسـترداد الثـروات               

بعية ملراكـز القـوة الدوليـة،       تركة االستعمار اجلديد املتمثل يف الت     والتخلص من   الطبيعية،  
والتجاوز املطرد لنظام أُقيم على اجلهل وشرعنة االنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان، وجيري            

  .أوجه الظلم بصورة بنيويةالقضاء على  سنة من الثورة البوليفارية ١٣ منذ
يف جمال حقـوق اإلنـسان،      كبري  زت فرتويال، ضمن ما أحرزته من تقدم        وقد عزّ   -٢
 يف التعـاون  أحرزت تقدماًكما زاماهتا الداخلية ويف إطار املنظومة العاملية حلقوق اإلنسان،    الت

  .من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف فرتويال واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان
ولفرتويال عالقة إجيابية مع مجيع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية وهيئات معاهـدات             -٣

وقد شكل تقدمي أول تقرير لالستعراض الدوري الشامل أمام جملس حقوق           . سانحقوق اإلن 
 فرصة ممتازة لعرض النجاحات وتقـدمي تعهـدات         ٢٠١١أكتوبر  /اإلنسان يف تشرين األول   

  .يف جمال حقوق اإلنساناملواجهة اإلقرار بالتحديات ، فضالً عن طوعية

 عقـب املقبولـة    على التوصيات غـري      فيما يلي تعليقات فرتويال   ترد      
يف تـشرين   الـذي جـرى     االستعراض الدوري الشامل للحالة فيها      

  ٢٠١١أكتوبر /األول
 ألنه ينبغي التمييز بني املسؤولية الدولية لفرتويال        ٩-١/٩٦-٩٦قبل التوصيات   مل تُ   -٤

كشخص من أشخاص القانون الدويل يف إطار تنفيذها اللتزاماهتا، وبني التنفيذ املادي داخل             
يتعارض مع نص الدستور اتُّخذ بشكل يتجاوز أو يتعـدى          " أجنيب"أو  " دويل" لقرار   إقليمها

ورد يف املعاهدة اليت صدقت عليها اجلمهورية، أو بناًء على تأويل ميدد أو يوسع املعاهدة                ما
الوظـائف  على فرتويال أن تقبل عقوبات تتعدى  وال ميكن ل  . كانت عليه أصالً  يتجاوز ما    امب

 بأن املعاهدة أو الصك الدويل الذي    فرع من فروع السلطة الوطنية العامة، علماً      السيادية ألي   
على األعمـال اخلاصـة     " التعدي"منح الوالية للهيئة القانونية املعنية ال يسمح هلا مبثل هذا           

  .باهليئات احمللية والوطنية
ملراقبة  الرئاسية   بإنشاء اللجنة ألنه مت جتاوزها عملياً      بالقبول   ٧-٩٦وال حتظى التوصية      -٥

، وهي جلنة تضم يف عضويتها التعدديـة        ٢٠١١مايو  /األسلحة والذخائر ونزع السالح يف أيار     
وتشكل هذه اهليئة سياسة عامة متكاملة تشمل مراجعة مجيع التشريعات          . ممثلي الدولة واجملتمع  

 إىل مشاورة شعبية    داًوتقترح هذه اللجنة، استنا   . الوطنية املتعلقة باألسلحة والذخائر واملتفجرات    
لألحكـام القانونيـة    واسعة على الصعيد الوطين، وضع تدابري تشريعية وتنفيذية تتيح االمتثال           

  .املدنيني هلاوحيازة االجتار يف األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة بالقضاء على املتعلقة 
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ين ومؤسسات   بالقبول ألنه يوجد يف فرتويال إطار قانو       ١١-٩٦وال حتظى التوصية      -٦
األحكـام  وهـذه   . بلدية ومناطقية ووطنية لتعزيز حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة ومحايتها        

القانون األساسي املتعلق حبقوق املرأة يف حيـاة        يف  القانونية واضحة يف دستور اجلمهورية؛ و     
خالية من العنف؛ والقانون األساسي حلماية األطفال واملراهقني؛ وقـانون محايـة األسـر              
واألمومة واألبوة؛ وقانون اإلصالح اجلزئي لقانون العقوبات؛ وقانون تكافؤ الفرص بني املرأة            

وقد وضعت فرتويال ونفذت، من خالل      . والرجل؛ وقانون تشجيع ومحاية الرضاعة الطبيعية     
وحتمي هـذه   . هذه التشريعات الواسعة، سياسات عامة يف مجيع املؤسسات اليت تتكون منها          

متع الفعلي والفعال حبقوق اإلنسان املكفولة للمرأة وتنص على عقوبات علـى            السياسات الت 
بـصورة تدرجييـة    ومذلّلةً  خرق التشريعات أو عدم االمتثال هلا، معززة بذلك عدم التمييز           

  .العقبات التارخيية واالجتماعية والثقافية اليت تعيد إنتاج العنف والتمييز ضد املرأة
فقد وضـعت يف فرتويـال      . هنا خاطئة ودون أساس    أل ١٢-٩٦ورفضت التوصية     -٧

االجتار باألشـخاص جبميـع أسـاليبه        القانونية واملؤسسية ملنع جرائم   األحكام  جمموعة من   
 للقوانني  وعند ارتكاب جرائم من هذا القبيل، يعاقب عليها وفقاً        . ومظاهره ومعاقبة مرتكبيه  

 هذه اجلرائم أشخاص يتولون السلطة      املذكورة، مبا يف ذلك العقوبات املشددة عندما يرتكب       
وقد بوشرت، يف إطار اخلطـة      . مسؤولية تنشئة الضحايا والسهر عليهم    تقع على عاتقهم    أو  

الوطنية حلماية األطفال واملراهقني، سياسات وخطط ترمي إىل وقاية األطفـال واملـراهقني             
، حتـت املـسؤولية     ومحايتهم ومشاركتهم، مبا يف ذلك يف تشغيل مراكز خمتصة تُُضمن فيها          

طفـال واملـراهقني املعرضـني      املشتركة للمجتمعات احمللية املنظَّمة والدولـة، حقـوق األ        
  .اجتماعية ملخاطر

 ١٧-٩٦ و ١٦-٩٦ و ١٥-٩٦ و ١٤-٩٦ و ١٣-٩٦ ويقوم رفـض التوصـيات      -٨
 على اعتبارات تتمحور    ٢٤-٩٦ و ٢٢-٩٦ و ٢١-٩٦ و ٢٠-٩٦ و ١٩-٩٦ و ١٨-٩٦و

دتنا واستقاللنا وحقنا يف تقرير مصرينا الـوطين وحقـوق          حول مساس هذه التوصيات بسيا    
الدولة الفرتويلية اليت ال تنازل عنها، ولكن كذلك ألن سلطتنا القضائية تصدر قرارات قضائية 

  :امللحوظة واالستشرافية مثلإجنازاهتا يف " احلق العادل"متعددة وهامة تشري إىل تطبيق 
يف اجملال االجتماعي؛ ويف جمـال      دل  إلقامة الع إنشاء اختصاصات جديدة      )أ(  
األطفال واملراهقني؛ وحلماية حقوق املرأة يف حياة خالية من العنف؛ واختـصاصات            حقوق  

صاحلة لتسريع   حنو امل  خاصة بقانون الزراعة؛ وتعزيز قضاء منازعات العمل مع التحول مؤخراً         
  العدالة؛حتقيق القرارات و

قواعد التقييم وامتحان دخـول املهـن       دمج برنامج التدريب األويل على        )ب(  
القضائية والترقية فيها، وهي تدخل ضمن االجتاه الدويل الذي جيمع اآللية الدستورية لدخول             

غبـون يف االنـضمام إىل       وفرصة التـدريب األويل ملـن ير       -  االمتحان - املهن القضائية 
  القضاء؛ سلك
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، بعـد اجتيـاز االمتحـان    تويل حمكمة العدل العليا تعيني القضاة الرمسيني   )ج(  
مبوجب قرارات الفصل، أو التنحـي، أو       (املطلوب، أو االحتياطيني أو العرضيني أو املؤقتني        

 إىل احلركيـة اخلاصـة      ، استناداً )التقاعد، أو اإلذن أو الترخيص، أو تعليق النشاط أو غريها         
ملتمثلة يف إقامة   للنشاط القضائي وهبدف أساسي هو ضمان استمرار تقدمي اخلدمة العمومية ا          

  ؛ماية قضائية فعالةالتمتع حبالعدل واحلق يف 
وضع وتنفيذ برنامج احملاكم املتنقلة الذي يتيح توعية الراغبني يف دخـول               )د(  

سلك القضاء يف اجملالني االجتماعي واجملتمعي، حبيث يساهم يف تقريب العدالة مـن مجيـع               
  ؛انويات والسجونالواليات والبلديات واألبرشيات واملدارس والث

 إطـار امليزانيـة العامـة       وفيما يتعلق باملْيزنة، ختصص للجهاز القضائي يف        )ه(  
 يف املائة من امليزانيـة الوطنيـة        ٢مبوجب الدستور، حصة سنوية متغرية ال تقل عن         للدولة،  

لسلطة القضائية، وال جيوز تقليصها أو تغيريهـا        عمل ا العادية، وذلك من أجل السري العادي ل      
وتضمن مجيع هذه العناصر املذكورة استقاللية السلطة       . دون إذن مسبق من اجلمعية الوطنية     

  .القضائية وإقامة العدل على الوجه الصحيح
مراكز االحتجاز وكون   تواجهها  التحديات اليت   رغم   غري مقبولة    ٢٣-٩٦والتوصية    -٩

القطاع، تطبيق سياسات   وجيري، يف هذا    . املوضوع حيظى بأولوية لدى خمتلف هيئات الدولة      
مبـشاركة  وهي سياسات توضـع     . هيكلية وتدرجيية ما فتئت تؤْنسن وتغري واقع السجون       

احملبوسني وذويهم، مع مراعاة املبادئ الدولية حلقوق اإلنسان مبا فيها قواعد األمم املتحـدة              
بيقها منـذ   وتتأكد نتائج أْنسنة السجون، حيث تسارع تط      . الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء   

لسجون، وهي هيئة تعاجل    ا ية ملصلحة سلطة الشعب ال من خالل إنشاء وزارة      ٢٠١١يوليه  /متوز
  .ق من األمهيةحدون تأخري وتويل هلذا التحدي ما يستمعاجلة شاملة وموضوع السجون 

 ١٠-٩٦ و٦-٩٦ و٥-٩٦ و٤-٩٦ و٣-٩٦ و٢-٩٦وال حتظــى التوصــيات   -١٠
 صياغتها غري البناءة وغري الدقيقة واملشوشة واليت         بالقبول بسب طريقة   ٣٨-٩٦ و ٢٨-٩٦و

. ال أساس هلا، إذ تسعى هذه التوصيات إىل إضعاف استقاللنا وتتدخل يف شؤوننا الداخليـة              
وال ميكن قبول أي توصية إذا زورت أو استبعدت أو جتاهلت الدستور، وهذه التوصـيات               

تندرج يف   الشؤون الداخلية لفرتويال     تسعى إىل إعطاء أوامر إىل السلطات العامة؛ واحلال أن        
  .االختصاص احلصري للشعب والدولة ذات السيادةنطاق 
الوفية ملؤسساهتا  فقد عّززت الدولة الفرتويلية،     . ٢٦-٩٦ و ٢٥-٩٦فضت التوصيتان   وُر  -١١

 التمتع جبميع حقوق اإلنسان وممارسـتها، باذلـة         ،الدميقراطية وامللتزمة باحترام حقوق اإلنسان    
 متواصلة من أجل حفاظ معارضي احلكومة وأنـصارها علـى اسـتمرار املمارسـات               جهوداً

ويشمل هذا املـدافعني عـن حقـوق        . الدولةقبل  الدميقراطية، دون التعرض ألعمال انتقام من       
 منها أن احلق يف التظـاهر       يكن جمال ممارستهم؛ إدراكاً   اً  اإلنسان وغريهم والصحافيني واحملامني أي    

 وعدم استخدام القوة إال بصورة تناسبية وعنـدما         ،سلح حق من حقوق اإلنسان    السلمي وغري امل  
  .املتظاهرين ماية حقوق اإلنسان املكفولة للمتظاهرين وغريضرورياً حلذلك يكون 



A/HRC/19/12/Add.1 

5 GE.12-10458 

 مرفوضة ألن   ٣١-٩٦ و ٣٠-٩٦ و ٢٩-٩٦ و ٢٧-٩٦ و ٨-٩٦ التوصيات   عّدوُت  -١٢
 يف التشريع واملمارسة، كما يعترف      ممارسة ومحاية حرية التعبري معترف هبا على نطاق واسع        

وقد عززت دولة   . اليت ال ميكن تقييدها حىت يف حاالت االستثناء       الثابتة  بأهنا حق من احلقوق     
حق مجيع الـسكان يف التعـبري حبريـة         مبوجب القانون إعمال    رت  فرتويال الضمانات ويسّ  

بري أخرى، يف حماولـة  باستخدام وسائط البث الالسلكي لإلشارات املفتوحة أو أي وسيلة تع         
املركزة منذ سـنوات    الترّددات   فيما يتعلق مبوجات     لتعديل االحتكار الذي ال يزال موجوداً     

للمـواطنني ومهنيـي   الدولة يف يد جمموعات اقتصادية جتارية صغرية؛ وهكذا تضمن         عديدة  
لنقابية، للمجموعات السياسية وانفسها االتصال حرية التعبري دون رقابة؛ كما تضمن احلقوق 

بطريقة سلمية وغري مـسلحة،     غري العلين   مبا فيها احلق يف تكوين مجعيات والتجمع العلين أو          
  .دون أية قيود أخرى

 ألن احلق يف احلصول على املعلومات الرمسية املناسـبة          ٣٢-٩٦ورفضت التوصية     -١٣
 اإلدارة العامـة    علموُت. التوقيت واحلقيقية مضمون بشكل كامل يف النظام القانوين الفرتويلي        

مجيع املواطنني جبميع اإلجراءات والوقائع والظروف اليت قد تؤثر عليهم، ليس فقط من خالل           
 عـن طريـق   تكريس احلق يف الرد املناسب التوقيت واملالئم واحملايد ودون رقابة، وإمنا أيضاً   
لعرائض الـيت   إنشاء آليات إعالمية من مثل الصفحات اإللكترونية والربيد املؤسسي لتوجيه ا          

  .يرتئيها املواطنون
 ألن  ٣٧-٩٦ و ٣٦-٩٦ و ٣٥-٩٦ و ٣٤-٩٦ و ٣٣-٩٦ورفضت التوصـيات      -١٤

 إىل الضمانات الواسعة للمشاركة الـسياسية واالجتماعيـة         الدولة البوليفارية تعمل، استناداً   
للشعب يف إطار ممارسة سلطته األصلية، على دعم وتشجيع وضمان تطور التنظيم الـشعيب              

ويشمل هذا أعمال املنظمات غري احلكومية يف بلـدنا     . ماعي دون إقصاء وال حمسوبية    واالجت
انتهاك دسـتورنا الـوطين والقـوانني       غرضها تقويض أو    ومتويلها الشرعي دون أية أعمال      

  .للقانوناً والسلطات القائمة وفق
ركات ويكرس القانون الفرتويلي احلق يف مشاركة املواطنني، حيث تربز مشاركة احل            -١٥

يف إطـار  االجتماعية واملنظمات غري احلكومية من خالل مسامهاهتا يف التقرير األول املقـدم      
االستعراض الدوري الشامل، على النحو الذي يبينه التقريـر التجميعـي ملفوضـية             عملية  
 مـسامهة وطنيـة ودوليـة       ٥٧٩املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان الـذي عـدَّد           األمم

)A/HRC/WG.6/VEN/3( .          ويتمتع مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان والرابطـات املدنيـة
املسجلة بغرض إجناز عمل يف جمال حقوق اإلنسان أو الدفاع عنها باحلرية التامة يف العمل يف                
ظل نفس الشروط اليت خيضع هلا أي مواطن فرتويلي يعمل بصورة فردية أو مجاعية يف إطـار   

. اذة تعاجله السلطات املختـصة مـا إن ُيبلـغ عنـه           وما قد يظهر من حاالت ش     . القوانني
املعين باالستعراض الدوري الشامل، تدرج مجيـع       العامل  يتعلق مبتابعة توصيات الفريق      وفيما

، وميكـن   www.epuvenezuela.gob.veاملعلومات ذات الـصلة يف الـصفحة اإللكترونيـة          
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ت اليت ترغب يف متابعة تقارير حقوق اإلنسان يف جمملها أن تبدي آراءها باستخدام              للمنظما
هذه الصفحة، وهو سبب رفض التوصية املقدمة اليت تطرح افتراضات وتـسعى إىل إعطـاء               

 يف جمتمعنا، يف إطار مبادئ الدميقراطيـة         يومياً دروس يف العمليات التشاركية اليت تعترب شأناً      
  .اركة والتمكني واملسؤولية املشتركةالقائمة على املش

وإضافة إىل ما سبق من تعليقات، يربز اعتماد القانون األساسي للرقابة االجتماعيـة               -١٦
ودخوله حيز النفاذ، وهو قانون يهدف إىل تنظيم آليات املشاركة الشعبية اليت تتيح ممارسـة               

ا القانون أداة ملمارسة حـق      وهذ. الرقابة االجتماعية على إجراءات وتصرفات القطاع العام      
  .اإلنسان يف املشاركة يف مجيع املستويات واهليئات السياسية واملناطقية لإلدارة العامة

  تقدمي تقرير االستعراض الدوري الشاملخالل التوصيات املؤجلة     
 بالنظر إىل أن فرتويال قد نفذت هـذا اإلجـراء           ٢-٩٥ و ١-٩٥بلت التوصيتان   قُ  -١٧

التفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري، يف تـشرين            بتوقيعها على ا  
، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد            ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

أُسرهم، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             
 ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٤ الصكني األخريين يف     وقد وقعت على  . واالجتماعية والثقافية 

كما وقعت على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن           . يف نيويورك 
  .٢٠١١يوليه / متوز٣١ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف 

سيادي ألي دولـة يف      مبوجب االختصاص ال   ٤-٩٥ و ٣-٩٥ورفضت التوصيتان     -١٨
التصديق أو عدم التصديق على املعاهدات الدولية، مسترشدة يف ذلك باآللية الوطنية للتصديق        

حتليـل مقـارن داخلـي      إجراء  على الصكوك الدولية، واليت تعترف يف حالة فرتويال بأمهية          
الوضـع   مع التشريع الداخلي و    للتحقق مما إذا كان الصك الدويل موضوع التصديق متماشياً        

املؤسسي املعين، مبا يف ذلك ما ُيلزم به الدستور والقانون من تشاور مع خمتلف اهليئات املعنية                
من السابق ألوانه أن تتعهد مجهورية فرتويال بالتصديق على العدد القليـل            فإن  وهلذا  . للدولة

  . من تشريعها الداخلياًمن صكوك حقوق اإلنسان اليت ال تشكل جزء
 ألن فرتويال قد وضعت سياسات عامة يف هذا اجملال، كما ٥-٩٥صية ورفضت التو   -١٩

 واليت تضم يف    األسلحة والذخائر ونزع السالح املنشأة حديثاً     ملراقبة  هو شأن اللجنة الرئاسية     
  .عضويتها التعددية ممثلي الدولة واجملتمع املنظم

واخلطة الوطنيـة    ألن دستور مجهورية فرتويال البوليفارية       ٧-٩٥ورفضت التوصية     -٢٠
 حيددان االجتاه الذي يسري فيه إعمال حقوق اإلنسان، وهو          ٢٠١٣-٢٠٠٧سيمون بوليفار   

كما جيدر التـذكري بـأن      . ما يشكل يف حد ذاته خطة قيد التنفيذ يف جمال حقوق اإلنسان           
الدستور املعمول به قد أُخضع ملشاورات واسعة ومستمرة خالل فترة والية اجلمعية الوطنية             

  .أقّرهوامليثاق احلايل، على استفتاء شعيب أي أسيسية كما ُعرض ما متخضت عنه، الت
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. ١٣-٩٥ و ١٢-٩٥ و ١١-٩٥ و ١٠-٩٥ و ٩-٩٥ و ٨-٩٥ومل تقبل التوصيات      -٢١
مع تعاوهنا التام وتكرر الدولة تأكيد استعدادها التام ملواصلة العمل مع آليات اجمللس، وتعرض 

.  مناسـباً  هلا ذلـك  تعترب  ا يف توجيه دعوات إليهم عندما       املكلفني بالواليات، حمتفظة حبقه   
وباملناسبة، توجه الدعوة إىل املقرر اخلاص املعين       . وختضع كل دعوة إىل االحتياجات الداخلية     

  .٢٠١٣عام بداية هو لزيارة ل املقرر املوعدو. باحلق يف الغذاء وتؤكدها
ت أسـباب رفـضها     ، ذُكر ١٥-٩٥ و ١٤-٩٥ و ٦-٩٥وفيما يتعلق بالتوصيات      -٢٢
  . يف التوصيات السابقة اليت ورد عليها تعليق يف هذه الوثيقةسلفاً

  استنتاجات    
جملس حقوق اإلنسان املتمثلني     توصية ونفذهتا يف إطار مبدأي       ٩٧لقد قبلت فرتويال      -٢٣
ليت ومل تقبل فرتويال التوصيات اليت تتجاهل استقالهلا وسيادهتا وا        . التعاون وعدم االنتقائية  يف  

تتدخل يف شؤوهنا الداخلية؛ كما مل تقبل التوصيات املليئة بسوء النية واملبنية على أسس واهية             
بالنظر إىل الواقع الذي يعيشه شعب فرتويال والذي يقوم على إرساء احترام حقوق اإلنسان              

ات مت بعض التوصي  ّدوقُ. وتعزيزها وإعماهلا وأسبقيتها يف السياسات العامة اجلاري تنفيذها       
االسـتعراض الـدوري    يف إطار عملية     متجاهلةً التقرير املقدم     ،بطريقة غامضة ودون أسس   

الشامل والكم اهلائل من املسامهات املقدمة من احلركات االجتماعية واملنظمات غري احلكومية  
وحتـاول  . ٢٠١١يوليه  /قبل تقدمي فرتويال لتقريرها إىل االستعراض الدوري الشامل يف متوز         

من التوصيات املرفوضة إعطاء أوامر لدولة فرتويال، وهي تزخر بالتـشهري ومناقـضة         العديد  
  تارخيياً حلقوق اإلنسان اليت تروم صالح أحوال شعب فرتويال الذي أخذ على عاتقه مشروعاً            

التحديات اليت ال تـزال موجـودة يف جمـال          جتاوز  هو بناء االشتراكية البوليفارية من أجل       
  .اإلنسان حقوق

        


