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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  ثانية عشرةالالدورة 
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٤-٣جنيف، 

ته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة       جتميع للمعلومات أعد    
  ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان) ب(١٥

  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال   

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
 غري ذلك من وثائق األمم املتحدة ويف الدولة املعنية وتعليقاهتا، اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب      . الرمسية ذات الصلة  
. يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضيةخبالف ما يرد منها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

وقد ذُكـرت   . س حقوق اإلنسان  وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جمل        
وعـي يف   وقد رُ . بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          

عـدم وجـود   عند  و. االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات      دورية  إعداد التقرير أن    
. تزال صاحلة  ت ال معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كان          

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فـإن                
قد ُيعزى إىل عـدم     على هذه املسائل    أو إىل التركيز    عن مسائل حمددة    االفتقار إىل معلومات    

يـات الدوليـة   أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مـع اآلل    /التصديق على معاهدة ما و    
  .اإلنسان حلقوق

  
  

 
 A/HRC/WG.6/12/VEN/2  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

25 July 2011 
Arabic 
Original: English/Spanish 



A/HRC/WG.6/12/VEN/2 

GE.11-15104 2 

  املعلومات األساسية واإلطار   -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو 
  التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات 
  احملددة هليئات املعاهدات

ة للقضاء على مجيع أشكال     اقية الدولي االتف
  التمييز العنصري

ــشرين األول١٠  / ت
  ١٩٦٧أكتوبر 

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
  واالجتماعية والثقافية

  -  ال يوجد  ١٩٧٨مايو / أيار١٠

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        
  والسياسية

  ال): ٤١املادة (شكاوى الدول   ) ١٤املادة (حتفظ   ١٩٧٨مايو / أيار١٠

امللحق بالعهد  األول  الربوتوكول االختياري   
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

التحفظ نفسه املقـدم      ١٩٧٨مايو / أيار١٠
بشأن العهد الـدويل    
اخلاص باحلقوق املدنية   

  والسياسية 

-  

 بالعهد  الربوتوكول االختياري الثاين امللحق   
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية      

  واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 

ــباط٢٢ ــر / ش فرباي
١٩٩٣  

  -  ال يوجد

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
  ضد املرأة 

  -  )٢٩املادة (حتفظ   ١٩٨٣مايو / أيار٢

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على     
   ضد املرأةمجيع أشكال التمييز

 ٨املادتـان   (اءات التحقيـق    إجر  ال يوجد  ٢٠٠٢مايو / أيار١٣
  نعم): ٩و

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو       

  املهينة

  نعم): ٢١املادة (شكاوى الدول   ال يوجد  ١٩٩١يوليه / متوز٢٩
  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

): ٢٠املـادة   (اءات التحقيق   إجر
  نعم

ســبتمرب / أيلــول١٣  اتفاقية حقوق الطفل
١٩٩٠  

 ٢١املادتان  (اإلعالن  
  )٣٠و

-  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات      

  املسلحة 

ســبتمرب / أيلــول٢٣
٢٠٠٣  

اإلعالن امللزم مبوجب   
   عاما١٨ً: ٣املادة 

-  

كول االختياري التفاقيـة حقـوق      الربوتو
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال       

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٢مايو / أيار٨

، )٣(قافيةالربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والث         : املعاهدات اليت ليست فرتويال طرفاً فيها     
، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد          )٢٠١١،  توقيع فقط (والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      

أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقيـة الدوليـة                 
  ).٢٠٠٧توقيع فقط، (اية مجيع األشخاص من االختفاء القسري حلم
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  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٤(بروتوكول بالريمو
   فقط١٩٦٧اص بوضع الالجئني لعام الربوتوكول اخل. ال  )٥(ن وعدميو اجلنسيةالالجئو

 والربوتوكوالت ١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
  )٦(اإلضافية امللحقة هبا

  نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث

  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  كافحة التمييز يف جمال التعليم اتفاقية اليونسكو مل

، واللجنـة املعنيـة     ٢٠٠٥، يف عام    )٨(شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري       -١
، مجهورية فرتويال البوليفارية على النظر يف       ٢٠٠٦، يف عام    )٩(بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  . جرين وأفراد أسرهمالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املها
يف مجهورية فرتويال البوليفارية أن     القطري   األمم املتحدة    فريق، أفاد   ٢٠١١ويف عام     -٢

فرتويال ليست طرفاً يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب            
  .)١٠(نسانية أو املهينةعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإامل
، بأن تصدق فرتويال على اتفاقية حقوق ٢٠٠٧حقوق الطفل، يف عام وأوصت جلنة   -٣

  .)١١(األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري
، أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         ٢٠٠١ويف عام     -٤

 بوضع األشخاص فرتويال بأن تصدق على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، واالتفاقية املتعلقة      
  .)١٢(عدميي اجلنسية، واالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 ١٩٩٩رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد دسـتور عـام                -٥

بني املرأة والرجل   الذي يستخدم لغة ختلو من التحيز اجلنسي، وينص على املساواة يف احلقوق             
  . )١٣(يف مجيع مناحي احلياة، ويشمل أحكاماً حمددة حلماية حقوق اإلنسان للمرأة

ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باحلقوق واملبادئ الواردة يف الدسـتور              -٦
الذي ينص على التعددية اإلثنية والثقافية اليت يتميز هبا اجملتمع الفرتويلـي ويكفـل حقـوق            

  .)١٤(شعوب األصليةال
وبعد مرور أحد عشر عاماً على زيارة املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من                -٧

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، أعـرب املقـرر اخلـاص يف                 
ان،  عن ارتياحه إزاء التقدم الذي أُحرز يف جمال التشريع حلماية حقوق اإلنـس             ٢٠٠٨ عام



A/HRC/WG.6/12/VEN/2 

GE.11-15104 4 

وأعرب املقرر اخلـاص عـن أسـفه ألن         . )١٥(وخباصة ملنع أعمال التعذيب واملعاقبة عليها     
تشريعات فرتويال ال تصنف التعذيب حىت اآلن يف فئة حمددة للجرائم وفقاً للتعريف املنصوص             

  .)١٦(عليه يف املادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب

  ة حلقوق اإلنساناإلطار املؤسسي والبينة األساسي  -جيم   
اعتمدت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان      -٨

، وأعـادت تأكيـد هـذا األمـر يف          ٢٠٠٢يف عـام    " ألف"مكتب أمني املظامل يف الفئة      
، أوصت جلنة حقوق الطفل فرتويال بأن تكفل اسـتقالل          ٢٠٠٧ويف عام   . )١٧(٢٠٠٨ عام

  .)١٨(فقاً ملبادئ باريسمكتب أمني املظامل و
، الحظت جلنة حقوق الطفل أن فرتويال أنشأت يف مكتب أمـني            ٢٠٠٧ويف عام     -٩

املظامل إدارة خاصة معنية حبقوق األطفال واملراهقني لكنها أعربت عن أسفها لعدم وجـود              
  .)١٩(متثيل هلا يف مجيع أحناء البلد

 مؤسسات متخصصة ملكافحـة     والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري إنشاء        -١٠
  .)٢٠(التمييز العنصري

  تدابري السياسية العامة   -دال   
إىل عدم وجود خطة وطنية حلقوق اإلنسان علـى  القطري   األمم املتحدة    فريق أشار  -١١

وإىل أنه ما زالـت هنـاك       . )٢١(١٩٩٣حنو ما أوصى به املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان لعام          
  .)٢٢(مج منظور حقوق اإلنسان بالكامل يف السياسات العامةدبغية ثغرات ينبغي سدها 

أن البلد قد حقق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          القطري   األمم املتحدة    فريقوأفاد    -١٢
يتعلق باحلد من الفقر املدقع واحلصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وأنه              فيما

لتعليم االبتدائي للجميع، وتكافؤ فرص اجلنسني      يف سبيله إىل حتقيق األهداف املتعلقة بتوفري ا       
  . )٢٣( وفيات الرضعاحلد منيف احلصول على التعليم، و

أن هناك جهوداً قد ُبذلت لتحـسني احلقـوق         القطري   األمم املتحدة    فريق وأوضح  -١٣
 الضوء على إنشاء مؤسسات     وسلط الفريق . جتماعية والسياسية للمرأة  االقتصادية واملشاركة اال  

Madres del Barrio وVuelvan Caras بعـثيت امج اجتماعية مثل البنك الوطين للمرأة ووبر
)٢٤( .

 أنه ال تزال هناك ثغرة كـبرية بـني اإلطـار            ى الفريق وعلى الرغم من أوجه التقدم هذه، رأ      
ممارسة السياسي التشريعي والشروط الالزمة للتنفيذ والتقييم املالئمني للربامج الرامية إىل ضمان            

 التمييز ضد املـرأة     بالقضاء على وأعربت اللجنة املعنية    . )٢٥(ملرأة ممارسة كاملة حلقوق املواطنة    ا
  .)٢٦(ختلف التدابري الرامية إىل النهوض باملرأة وحتقيق املساواة بينها وبني الرجلملعن تقديرها 
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وشجعت جلنة حقوق الطفل فرتويال على وضع خطة عمل وطنية شاملة لألطفـال               -١٤
وينبغي أن تكون هلـذه اخلطـة       . تشاور مع اجملتمع املدين ومجيع القطاعات املعنية األخرى       بال

  . )٢٧(آليات رصد فعالة وأن تتاح هلا املوارد الالزمة
إىل أن انعدام األمن يظل أحد التحديات الرئيسية        القطري   املتحدة    فريق األمم  وأشار  -١٥

 فريقوأشار  .  تعىن حبقوق اإلنسان   لألمن العام اليت تواجهها الدولة وأنه ينبغي وضع سياسات        
إىل أن قوة الدفع اليت توفرها السلطة التنفيذية إلصالح الشرطة هامة يف   القطري  األمم املتحدة   
  . )٢٨(هذا السياق

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  ئات املعاهداتالتعاون مع هي  -١  

آخر تقرير   )٢٩(هيئة املعاهدة
  قُدِّم وُنِظر فيه

آخر مالحظات 
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة   ختامية

جلنـة القــضاء علـى التمييــز   
  العنصري

ــسطس /آب  ٢٠٠٤ أغـ
٢٠٠٥  

تأخر تقدمي التقرير منذ    
  ٢٠٠٦عام 

تأخر تقـدمي التقريـر اجلـامع       
للتقريرين التاسع عشر والعشرين    

  ٢٠٠٨منذ عام 
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    

  واالجتماعية والثقافية
ــسان  ١٩٩٨ ــل /ني أبري

٢٠٠١  
تأخر تقدمي التقرير الثالث منـذ        -

  ٢٠٠٦ عام
ــسان  ١٩٩٨  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ــل /ني أبري

٢٠٠١  
وردت ردود يف األعوام    

 ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٢
  ٢٠٠٧ و٢٠٠٤و

تأخر تقدمي التقرير الرابـع منـذ       
  ٢٠٠٥ عام

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     
  ضد املرأة

يناير /كانون الثاين   ٢٠٠٤
٢٠٠٦  

تأخر تقدمي التقرير السابع منـذ        -
  ٢٠٠٨عام 

ــاين  ٢٠٠٠  جلنة مناهضة التعذيب ــشرين الث  /ت
  ٢٠٠٢نوفمرب 

تأخر تقدمي التقرير الرابـع منـذ         -
  ٢٠٠٤ عام

ــول  ٢٠٠٦  جلنة حقوق الطفل ــبتمرب /أيل س
٢٠٠٧  

 تقدمي التقارير من الثالث إىل      تأخر  -
  ٢٠١١أبريل /نيساناخلامس منذ 

 الربوتوكول  -جلنة حقوق الطفل    
االختياري التفاقية حقوق الطفل    
املتعلــق بإشــراك األطفــال يف 

  الرتاعات املسلحة

تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ        -  -  -
  ٢٠٠٥ عام

 الربوتوكول  -جلنة حقوق الطفل    
قوق الطفل  االختياري التفاقية ح  

املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء       
األطفال واستغالل األطفـال يف     

  املواد اإلباحية

تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ        -  -  -
  ٢٠٠٤ عام
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اللذين تأخر   التقريرين األوليني على سرعة تقدمي    الدولة  وشجعت جلنة حقوق الطفل       -١٦
  .)٣٠(، يف آن واحد إن أمكنمبوجب الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية، تقدميهما

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  وجهت دعوة دائمة

  -  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات 
  ).مل ُيتفق على مواعيدها بعد(املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء   الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

طلـب القيـام    (املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري             ها ومل يوافق عليها بعدالزيارات اليت طُلب إجراؤ
، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج       )٢٠٠٩ و ٢٠٠٣بزيارة يف عامي    

 ٢٠٠٦طلب القيام بزيـارة يف عـامي   (القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً   
املعـين حبالـة    ) املمثل اخلاص لألمني العام سـابقاً     (، واملقرر اخلاص    )٢٠٠٨و

  ).٢٠١٠ و٢٠٠٧طلب القيام بزيارة يف عامي (املدافعني عن حقوق اإلنسان 
  -  التعاون أثناء البعثات/التيسري

  -  متابعة الزيارات
 ٢٢وردت احلكومة على    .  يف أثناء الفترة موضوع االستعراض     بالغاً ٣٠ أُرسل  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

  .بالغاً
 اسـتبياناً أرسـلها املكلفـون    ٢٤ استبيانات من جمموع  ٧ردت فرتويال على      الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  .)٣١(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
 املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقـوق       ه الذي يغطي  تدخل فرتويال يف النطاق     -١٧

وقد ساعدت املفوضية فرتويال يف بدء عملية . )٣٢()سانتياغو، شيلي(اإلنسان ألمريكا اجلنوبية    
 التـدريب املتعلـق   ت ووفـر )٣٣(تفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      اعلى  التصديق  

تمع املدين وفريق األمـم املتحـدة       باالستعراض الدوري الشامل للمؤسسات احلكومية واجمل     
  .)٣٤(القطري

 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤وقدمت فرتويال مسامهة مالية إىل ثالثة صناديق إنسانية يف األعوام             -١٨
 وإىل صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب وصندوق األمـم املتحـدة             ٢٠٠٩و

  .)٣٥(٢٠٠٧االستئماين للتربعات اخلاص بأشكال الرق املعاصرة يف عام 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
على الرغم من أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قد الحظت اعتمـاد                 -١٩

ـ              ا التدابري الرامية إىل مكافحة القوالب النمطية املتعلقة بأدوار اجلنسني، فإهنا أعربت عن قلقه
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إزاء استمرار املواقف النمطية وأمناط السلوك القائمة على السلطة األبوية اليت تقوض حقوق             
  .)٣٦(اإلنسان اخلاصة باملرأة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات املرأة والرجل يف األسرة واجملتمع

اسات وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فرتويال بالتفرقة بني السي             -٢٠
والربامج االجتماعية واالقتصادية العامة اليت تستفيد منها املرأة أيضاً، والتدابري اخلاصة املؤقتة            

  .)٣٧(الالزمة للتعجيل بتحقيق املساواة الفعلية للنساء
ورحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء شبكة منظمات املنحدرين من أصل أفريقي لكنها   -٢١

. هبا فيما يتعلق حبالة املنحدرين من أصـل أفريقـي         الحظت عدم وجود إحصاءات موثوق      
  .)٣٨(والحظت أيضاً وجود ممارسات متييزية ضد األطفال املنحدرين من أصل أفريقي

وأوصت جلنة حقوق الطفل فرتويال بأن تضمن حصول مجيع األطفال ذوي اإلعاقة              -٢٢
متعمقة بشأن الوقايـة  على التعليم وأن تشجع إدماجهم يف املدارس العادية وأن جتري دراسة        

من اإلعاقة وأن تعزز وتوسع برامج إعادة التأهيل اجملتمعية، مبا يف ذلـك جمموعـات دعـم          
  .)٣٩(اآلباء
عدم وجود قواعد أو سياسات حتمي املثلـيني        القطري   األمم املتحدة    فريق والحظ  -٢٣

بـذ والتمييـز   يري اهلوية اجلنسية واخلنـاثى مـن الن  اواملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغ 
  .)٤٠(وانتهاكات حقوق اإلنسان اخلاصة هبم

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
، عن قلقه إزاء حـاالت      ٢٠٠٨أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، يف عام           -٢٤

ام اإلعدوفاة األطفال املدعى وقوعها يف أقسام الشرطة وإزاء االدعاءات اليت تشري إىل حاالت     
إعـدام  " القضاء اليت ارتكبتها عناصر تابعة للدولة يف سياق الظاهرة املعروفة باسـم              خارج
وأعرب املقرر اخلاص عن أسفه إزاء عدم إجراء حتقيقات فورية وحمايدة كما يبدو             ". اجملرمني

  .)٤٢(وأبدت جلنة حقوق الطفل مالحظات مماثلة. )٤١(يف عدد كبري من هذه احلاالت
، أعربت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعـة          ٢٠١١ويف عام     -٢٥

ملنظمة العمل الدولية عن أسفها إزاء اغتياالت قيادات وأعضاء النقابات العمالية بأعداد كبرية             
وقوعها نظمات النقابات العمالية    اليت تدعي م  وأعربت عن قلقها الختالف عدد االغتياالت       

  .)٤٣( العدد الذي ُتظهره املعلومات املقدمة من احلكومةاختالفاً كبرياً عن
وأعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أيضاً عن قلقه إزاء حاالت التعذيب اليت               -٢٦

. )٤٥(وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن شواغل مماثلة. )٤٤(ُيدعى أن قوات األمن قد ارتكبتها
 حواراً مع فرتويال بشأن حالة احتجاز تعسفي وسـوء          وتواصل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    

  .)٤٦(معاملة يف أثناء االحتجاز
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 إزاء حالة األشخاص احملـرومني مـن        القطري عن قلقه   األمم املتحدة    فريق وأعرب  -٢٧
 هنـاك   ،)٢٠٠٤(فعلى الرغم من خطة إضفاء الطابع اإلنساين على نظام السجون           . حريتهم

. قضايا على القضاء ما يثري عادةً ردود أفعـال احملتجـزين          حاالت تأخري كبرية يف عرض ال     
  .)٤٧(توفري املوارد الالزمةلوهناك حاجة ماسة لوضع سياسة للسجون و

وأعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن قلقه إزاء عـدم وجـود معـايري                 -٢٨
ة إىل اكتظاظ   فصل وتصنيف األشخاص احملرومني من حريتهم، وترجع هذه احلال        يبدو ل  فيما

، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان  ٢٠٠١ويف عام . )٤٨(أماكن االحتجاز وسوء أحواهلا 
ووجه املقرر اخلاص النظر، يف عـام       . )٥٠( وتلقت تعليقات من احلكومة    )٤٩(عن شواغل مماثلة  

 ٣١وعدد اإلصابات بنـسبة  ) ٣٥٢( يف املائة ٢٥، إىل زيادة حاالت الوفيات بنسبة   ٢٠١٠
وأضاف املقرر اخلاص أنـه     . ٢٠٠٩يف سجون فرتويال مقارنةً بأرقام عام       ) ٧٣٦( املائة   يف

الوسطى يف حـضور    الغربية   معارك بني السجناء يف سجن املنطقة        عوقتلقى معلومات عن و   
  .)٥١(املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف السجن

نف ضد األطفال لكنها    والحظت جلنة حقوق الطفل وجود برامج خاصة مبسألة الع          -٢٩
أعربت عن قلقها إزاء االدعاءات اليت تشري إىل إساءة املعاملة والتقارير اليت تشري إىل تـدين                

  .)٥٢(أحوال السجون وتلك اليت تشري إىل وفاة األطفال أثناء االحتجاز
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء مستوى العنف املرتكب ضـد               -٣٠
تعرض النساء يف أثناء االحتجاز لالغتـصاب أو        إزاء االدعاءات الكثرية اليت تشري إىل        و املرأة

  .)٥٣(التعذيب على أيدي أفراد قوات األمن
ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فرتويال إىل ضـمان حماكمـة                -٣١

فرص احلصول الفعلي على    وشجعت فرتويال على تعزيز     . مرتكيب العنف ضد املرأة ومعاقبتهم    
املساعدة القانونية للنساء من مجيع املناطق، مبن فيهن نـساء الـشعوب األصـلية والنـساء         

  .)٥٤(املنحدرات من أصل أفريقي
 يف مراكز التنقيب غـري      وجود دالئل والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري         -٣٢

ـ املشروع عن الذهب يف أعايل حوض أورينوكو ويف حوضـي كا            -يكياري وغوينيـا    س
 األطفال واملراهقني من السكان األصليني لالسـتغالل يف العمـل           شري إىل تعرض  ريونيغرو ت 

وألسوء أشكال عمل األطفال، مبا يف ذلك السخرة والرق، وبغاء األطفال واالجتـار هبـم               
  .)٥٥(وبيعهم
نصوص شىت  ، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية سن          ٢٠٠٧يف عام     -٣٣

. )٥٦(جترم االجتار باألشخاص وطلبت من احلكومة تقدمي معلومات عن تنفيذ هذه النـصوص       
وأوصت جلنة حقوق الطفل فرتويال بأن تنشئ آليات لتيسري تنفيذ ورصد اخلطط والـربامج              

وبينما الحظت جلنة حقوق    . )٥٧(االجتار باألطفال واستغالهلم جنسياً وبيعهم    وضوع  املتعلقة مب 
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 إنشاء الربنامج الوطين حلماية العمال األطفال، أعربت عن قلقها إزاء االدعاءات الـيت              الطفل
  .)٥٨(تشري إىل إشراك األطفال يف أسوء أشكال عمل الطفل يف ظروف شبيهة بالرق

ـ اكوحثت جلنة حقوق الطفل فرتويال على تنظيم محالت توعيـة مل            -٣٤ ة العقوبـة   فح
  .)٥٩(البدنية
 الطفل فرتويال بأن تكفل حصول أطفال الشوارع على التغذية          وأوصت جلنة حقوق    -٣٥

املالئمة واملأوى والرعاية الصحية وفـرص التعلـيم باإلضـافة إىل احلمايـة واملـساعدة               
  .)٦٠(املالئمتني

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
 أن   يشكل قيداً ميكن   إىل أن الوضع املؤقت للقضاة    القطري  األمم املتحدة   أشار فريق     -٣٦

وتواجه الدولة يف هذا الشأن حتدياً يتمثل يف توفري الـدعم املؤسـسي             . يؤثر على استقالهلم  
واملادي لنظام إقامة العدل وإهناء الطبيعة املؤقتة لتعيني القضاة كوسـيلة لتعزيـز اسـتقالل               

  .)٦٢(، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن شواغل ممثلة٢٠٠١ويف عام . )٦١(القضاء
ووجه املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني نظر احلكومة مرتني إىل حكم              -٣٧

أصدرته الدائرة الدستورية للمحكمة العليا وأعلنت فيه أن حكم حمكمة البلدان األمريكيـة             
وكان احلكم يقضي، ضمن مجلة أمور، بإعادة عدة قضاة ". غري قابل لإلنفاذ"حلقوق اإلنسان 

إىل وكان احلكم يدعو أيضاً السلطة التنفيذيـة        . صبهم باحملكمة اإلدارية األوىل   مؤقتني إىل منا  
وأشار املقرر اخلاص إىل ضرورة     .  برغبتها يف إهناء االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان       اإلشعار

وتلقى . تطبيق مبدأ الضمان الوظيفي للقضاة وعدم قابليتهم للعزل على القضاة املؤقتني أيضاً           
اخلاص أيضاً معلومات تفيد بوجود مدعني عامني مؤقتني ميكن إقالتهم دون إجراءات            املقرر  
، أعربت املقرر اخلاصة اجلديدة عن شكرها للحكومة لكنـها          ٢٠١٠ويف عام   . )٦٣(قضائية

  .)٦٤(أبدت قلقها إزاء ضعف وضع املدعني العامني والقضاة املؤقتني
 يف رفع سن املسؤولية اجلنائيـة، وأن        وأوصت جلنة حقوق الطفل فرتويال بأن تنظر        -٣٨

تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم اللجوء إىل احتجاز األطفال إال كحل أخري، وألقصر              
فترة ممكنة مع فصلهم عن البالغني؛ وضمان عدم تعرضهم لسوء املعاملة؛ وضمان إعادة النظر              

  .)٦٥(يف حرماهنم من احلرية بصورة منتظمة
، أصدر الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي الـرأي         ٢٠١٠بتمرب  س/ويف أيلول   -٣٩

 اليت كانت قد أمرت، يف كـانون        اضية ماريا لوردس أفيوين مورا     بشأن الق  ٢٠/٢٠١٠رقم  
وقد . )٦٦(، باإلفراج بكفالة عن حمتجز تناوله رأي آخر للفريق العامل         ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

ضية أفيوين بتهمة الفساد، وإساءة استغالل      اض على الق  ألقى جهاز االستخبارات والوقاية القب    
ضية أفيوين مـن  اورأى الفريق العامل أن حرمان الق. السلطة، والتآمر اجلنائي وتيسري اهلروب 

حريتها تعسفي ودعا احلكومة إىل اإلفراج الفوري عنها أو إخالء سبيلها بكفالة، وحماكمتها             
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ضية أفيوين قد جتاهلت    اإىل مجلة أمور منها أن الق     وردت احلكومة مشرية    . )٦٧(حماكمة عادلة 
وأعرب عـدد   . )٦٨(قرار احملكمة الدستورية، وأنه مل يكن هناك شروع يف قتلها كما ُيدعى           

آخر أيضاً من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة عن قلقهم من أن يكون إلقـاء                
اً منها ملمارستها املـشروعة لوظائفهـا        انتقام اضية أفيوين واحتجازها قد مت    االقبض على الق  

  .)٦٩(الدستورية وأن يكون ذلك حماولة لقمع استقالل القضاة واحملامني يف البلد
والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري باهتمام وجود حماكم خاصة لتـسوية              -٤٠

  .)٧٠(الرتاعات وفقاً لعادات وتقاليد الشعوب األصلية

  ياة األسريةاحلق يف الزواج واحل  -٤  
وجود تفاوت يف احلد األدىن لسن الزواج بني        لأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها         -٤١

وأوصت بتطبيق السن األدىن نفسه والنظر يف رفعه إىل         )  عاماً ١٦(والبنني  )  عاماً ١٤(البنات  
عينة حبقوق   واللجنة امل  )٧٢(وقدمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       . )٧١( عاماً ١٨

  . توصيات مماثلة)٧٣(اإلنسان
رحبت جلنة حقوق الطفل مبختلف املبادرات واإلجنازات اليت حتققت يف جمال تيسري و  -٤٢

  .)٧٤("yo Soy"تسجيل األطفال عند ميالدهم، مثل اخلطة الوطنية لتحديد اهلوية املعنونة 

 والتجمع السلمي، واحلـق يف      التعبري، وتكوين اجلمعيات  حرية  حرية الدين أو املعتقد، و      -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

، وّجه املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد انتباه احلكومـة إىل             ٢٠٠٩يف عام     -٤٣
املعلومات املتعلقة بأعمال التعصب الديين والعنف الديين املرتكبة ضـد أفـراد الطـائفتني              

  .)٧٦(وأرسلت احلكومة رداً. )٧٥(الكاثوليكية واليهودية
أن ) اليونسكو(، أعلنت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         ٢٠١١ويف عام     -٤٤

والحظـت أن الدسـتور     . )٧٧(حالة احلق يف حرية التعبري قد تدهورت يف السنوات األخرية         
) ٥٨املـادة   (سبقة  لكنه وضع عدداً من الشروط امل     ) ٥٨ و ٥٧املادتان  (يعترف حبرية التعبري    

وأشارت إىل أن هنـاك تـشريعات       . )٧٨(اليت تتعارض مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      
 ٢٠٠٥فقد ُعدل قانون العقوبات يف عـام        : )٧٩(أخرى ميكن أن تقيد احلق يف حرية التعبري       

لتوسيع نطاق قواعد محاية شرف ومسعة موظفي الدولة من بث انتقادات قد تعتـرب مهينـة                
 وينص قانون املسؤولية االجتماعية يف اإلذاعة والتلفزيون علـى          ؛)٨٠()١٤٨ و ١٤٧دتان  املا(

تثري القلق لدى   "، أو   "حتض أو تشجع على الكراهية    "سبعة قيود على اإلعالم ميكن اعتبارها       
 النظر يف األحكـام  ةداعإ وأوصت اليونسكو فرتويال ب.)٨١("تتجاهل السلطات"أو  " املواطنني

تعلقة بوسائط اإلعالم لضمان عدم تعارضها مع التزام احلكومة املعلن حبماية حرية  التشريعية امل 
التعبري؛ وحتسني سالمة الصحفيني؛ والتحقيق يف اجلرائم املرتكبة ضد العـاملني يف وسـائط              

  .)٨٢( اإلفالت من العقابواجهةاإلعالم، وتقدمي تقرير عن تلك التحقيقات مل
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، أرسل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة        ٢٠١٠ و ٢٠٠٩يف الفترة ما بني عامي        -٤٥
، أرسـل  ٢٠٠٩يوليه /ويف متوز. )٨٣( إىل احلكومةبالغات ةاحلق يف حرية الرأي والتعبري سبع  

كـانون  ، ويف   )٨٤( حمطة إذاعية وتلفزيونيـة    ٢٨٥نداًء عاجالً بشأن سحب الدولة تراخيص       
 اإلغالق الـشامل للقنـوات التلفزيونيـة    ، أرسل نداًء عاجالً آخر بشأن   ٢٠١٠يناير  /الثاين
، أرسل املقرر نداًء عاجالً بشأن مـشروع القـانون          ٢٠٠٩أغسطس  /ويف آب . )٨٥(الكبلية

، أرسل نداًء عاجالً بشأن     ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين ويف  . )٨٦(اخلاص جبرائم وسائط اإلعالم   
وشكر املقـرر   . )٨٧(تما تتعرض له قناة غلوبوفيزيون من مضايقات وأعمال ترهيب وهتديدا         

دم تلقيـه أي رد علـى       اخلاص احلكومة على ردها على هذا النداء لكنه أعرب عن أسفه لع           
  .)٨٨(٢٠١٠ و٢٠٠٤ اليت وجهها يف الفترة ما بني عامي خمتلف البالغات

والحظت اليونسكو أن قانون السيادة الوطنية وتقرير املصري الذي ُعدل يف كـانون               -٤٦
 ينص على ضرورة محاية احلرية السياسية وحق تقرير املصري الـوطين            ،٢٠١٠ديسمرب  /األول

 قد يكون اهلدف منه تقـويض اسـتقرار وفعاليـة           خل أجنيب، مثل الدعم املايل،    من أي تد  
وينص القانون على أنه ال جيوز للمنظمات الـسياسية ومنظمـات           . املؤسسات الدميقراطية 

ركني يف األنشطة السياسية تلقي هبـات أو        الدفاع عن احلقوق السياسية أو لألشخاص املشا      
والحظت اليونسكو أن هذه القيود قد تؤثر       . تربعات إال من رعايا البلد أو الشركات الوطنية       

يف استقرار املنظمات غري احلكومية اليت تتلقى أمواالً دولية وليست لديها مـصادر أخـرى               
ضد املرأة عـن قلقهـا ألن شـرط         وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز       . )٨٩(للدخل

التسجيل املزدوج لدى الكيانات املدنية واملؤسسية، حبسب القطاع، قد يشكل عقبـة أمـام     
  .)٩٠(املنظمات غري احلكومية

ملشاركة السياسية للمرأة شهدت أوجه تقدم      اأن  القطري  ألمم املتحدة   اوأفاد فريق     -٤٧
 على التكافؤ   ٢٠٠٨تخايب الوطين يف عام     فعندما وافق اجمللس االن   . كما شهدت أوجه تراجع   

 يف املائة مـن املناصـب       ٥٠بني املرأة والرجل يف قوائم املرشحني، حصلت املرأة على حنو           
 يف املائة يف أحدث انتخابـات للجمعيـة         ٢٠االنتخابية بينما مل تصل نسبة متثيل املرأة إىل         

  .)٩١(ؤ يف قوائم املرشحني وهي االنتخابات اليت مل تطبق فيها آلية التكاف-الوطنية 
ورحبت جلنة حقوق الطفل بتمكني صغار املراهقني من اإلدالء بأصـواهتم علـى               -٤٨

 عاماً وباملمارسة العامة املتمثلة يف االستماع إىل أقوال         ١٥مستوى البلديات عند بلوغهم سن      
قة لعدم وجـود    وأشارت اللجنة إىل أهنا ال تزال قل      . األطفال يف الدعاوى القضائية واإلدارية    

  . )٩٢(تشجيع كاٍف إلفساح اجملال لالستماع إىل آراء األطفال
والحظت جلنة حقوق الطفل أن التشريعات تضمن احلق يف احلصول على املعلومات              -٤٩

لكنها أعربت عن قلقها بشأن نوعية الربامج التلفزيونية واإلذاعية ومدى توافقها مـع هنـج               
 واألطفـال   الشعوب األصـلية  ضاً لعدم حصول أطفال     وأعربت عن قلقها أي   . حقوق الطفل 
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وشـجعت اللجنـة    . املنحدرين من أصل أفريقي على معلومات كافية مالئمة الحتياجاهتم        
  .)٩٣(فرتويال على ضمان اتساق الربامج العامة مع حقوق الطفل يف مجيع قطاعات السكان

 التفاعل بني احلكومـة     والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري التقدم احملرز يف          -٥٠
مايو يوماً  / أيار ١٠واملنظمات غري احلكومية املمثلة للمنحدرين من أصل أفريقي وحتديد يوم           

  .)٩٤(للفرتويليني املنحدرين من أصل أفريقي

  مواتيةواحلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة   -٦  
لف أحكام قـانون العقوبـات      الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية خمت         -٥١

املعدل والتشريعات األخرى اليت تقيد ممارسة احلق يف التظاهر واحلق يف اإلضراب واليت جترم              
أنشطة النقابات العمالية املشروعة، باإلضافة إىل االدعاءات اليت تفيد تصاعد مناخ التخويف            

. )٩٥(ليت ال تساند احلكومة منظمات العمال وأصحاب األعمال والقيادات العمالية ا     املوجه إىل 
  .)٩٦(٢٠٠١وأثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان شواغل مماثلة يف عام 

ختاذ وباإلضافة إىل ذلك، حثت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية فرتويال على ا  -٥٢
مجيع التدابري الالزمة حلماية العمال يف القطاعني العام واخلاص من التمييز بـسبب الـرأي                

ورأى . )٩٧(بشأن التمييز يف االستخدام واملهنـة ) ١٩٥٨(١١١السياسي، وفقاً لالتفاقية رقم    
 صـاحب العمـل     ينفذهافريق األمم املتحدة القطري أن إبطال أي أعمال أو تدابري متييزية            

  .)٩٨(اإليدز يشكل تقدماً كبرياً/ب تتعلق باإلصابة بفريوس نقص املناعة البشريألسبا
وأعربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أيضاً عـن أسـفها ألن اجلمعيـة          -٥٣

الوطنية مل تعتمد بعد مشروع إصالح قانون العمل األساسي إللغاء القيود علـى احلقـوق               
بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم، على الـرغم  ) ١٩٤٨(٨٧م  املكفولة يف االتفاقية رق   

  .)٩٩(مما حيظى به هذا املشروع من توافق آراء ثالثي
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار التمايز               -٥٤

جر املتساوي لقاء العمـل     يف األجور بني املرأة والرجل وإزاء عدم وجود فهم كاف ملبدأ األ           
  .)١٠٠(املتساوي القيمة

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
رحبت جلنة حقوق الطفل جبهود الدولة الرامية إىل احلد من الفقر عن طريق الربامج                -٥٥

 معانـاة   سـتمرار االجتماعية، وخباصة عن طريق البعثات، لكنها ذكرت أهنا ال تزال قلقة ال           
  .)١٠١(الفقرمن  ةشدباألطفال 

 أنه ال تزال    ٢٠١٣-٢٠٠٩وأفاد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           -٥٦
وأعربت . )١٠٢(هناك أوجه تفاوت كبرية يف فرتويال على الرغم من تطبيق سياسات اإلدماج           
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ار أوجه التفاوت اهليكليـة  جلنة القضاء على التمييز العنصري من جديد عن قلقها إزاء استمر        
  .)١٠٣(العميقة اليت تؤثر يف املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن هديف احلد من الفقر املدقع وحتسني فرص                -٥٧
غري أن مـسأليت    . تفاع بشبكات الصرف الصحي قد حتققا     احلصول على مياه الشرب واالن    

  .)١٠٤( يتم حلهما بعدؤسسية وحتسني نوعية اخلدمات مل املاالستدامة
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن اجلهود املبذولة لتعزيز فـرص حـصول                -٥٨

السكان على األغذية بكميات كافية قد أدت إىل حتسني مستويات التغذية، وإن كانت هذه              
  .)١٠٥( متوازناملستويات ليست بالضرورة األنسب لتحقيق نظام غذائي

الصحة، أوضح فريق األمم املتحدة القطري أن عدم وجود نظام موحد           بوفيما يتعلق     -٥٩
لتطبيق السياسات احلكومية على اجلميع يف هذا اجملال كان أحد معوقات التمتع الكامل باحلق     

  .)١٠٦(يف الصحة
ملواليـد  وأوصت جلنة حقوق الطفل فرتويال بأن تدعم جهودها للحد من وفيات ا              -٦٠

ـ واألمهات يف مجيع أحناء البلد بتوفري مستوى جيد من الرعاية واملرافـق؛ و          أن تـستمر يف  ب
ـ            ريو أدنتـرو   االتصدي ملشكلة سوء التغذية واخنفاض معدالت التحصني؛ وأن تدمج بعثة ب

  .)١٠٧(تكامالنتع شبكة الصحة العامة حبيث مالصحية 
ز ضد املرأة فرتويال على ضـمان حـصول     وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التميي       -٦١

سيما الشابات، ونساء املناطق الريفية والشعوب األصلية واملنحدرات من أصـل            النساء، وال 
وأعربت اللجنة املعنيـة    . )١٠٨(أفريقي حصوالً فعلياً على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية       

باب غري عالجية، وخباصـة  حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء جترمي مجيع حاالت اإلجهاض ألس        
يف ضوء التقارير غري املطعون يف صحتها اليت تشري إىل أن عدداً كبرياً من النـساء خيـضعن                  

  .)١٠٩(لعمليات إجهاض غري قانونية تعرض حياهتن للخطر

  احلق يف التعليم  -٨  
ذكرت اليونسكو أن فرتويال تعترف بالتعليم كأحد حقـوق اإلنـسان األساسـية         -٦٢

وينص اإلطار الدستوري والقانوين احلايل علـى تـوفري         . اجتماعي أساسي للدولة  وكالتزام  
التعليم اجليد، واحترام مبادئ عدم التمييز، والتنوع الثقايف، واملشاركة، والشمول، ومـصاحل           

وأفاد فريق األمم املتحدة القطري أن معدل معرفة        . )١١٠(الطفل الفضلى، والعدالة االجتماعية   
  .)١١١(بة قد ارتفع بصورة ملحوظةالقراءة والكتا

وأوضح فريق األمم املتحدة القطري أنه بالرغم من التقدم احملرز، ينبغي معاجلة عدم               -٦٣
تزال تؤثر بصورة رئيسية يف قطاعات السكان األقل         تكافؤ فرص التعليم وهي املشكلة اليت ال      

  .)١١٢(دخالً
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 صدارة أولويات الـسياسات     ورحبت جلنة حقوق الطفل بوضع تعليم األطفال يف         -٦٤
تزال قلقة مـع ذلـك ألن        وذكرت اللجنة أهنا ال   . احلكومية وبالتقدم الواضح الذي أحرز    

ألن التسرب بعد املرحلة األوىل مرتفع، وألن       وتزال غري ُمرضية؛     معدالت القيد باملدارس ال   
األطفـال  معدالت القيد ألطفال الشعوب األصلية واألطفال املنحدرين من أصل أفريقـي و           

الذين يعيشون يف املناطق الريفية منخفضة، وألن أطفال الالجئني وطاليب اللجوء يواجهـون             
  .)١١٣(عقبات يف مواصلة تعليمهم؛ وألن نوعية التعليم غري ُمرضية

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
 اعترف فريق األمم املتحدة القطري بتمتع الشعوب األصلية حبقوق حمددة ترمي إىل             -٦٥

وأُحرزت يف الوقت ذاته أوجه تقدم هامـة مثـل     . تصفية الدين التارخيي لالستعمار والتمييز    
ومع ذلك، كان التقدم يف تنفيـذ القواعـد         . إنشاء وزارة السلطة الشعبية للشعوب األصلية     

حمدوداً وكانت النتائج غري واضحة من الناحية العملية، بسبب الصعوبات اليت اعترضت رسم           
ز على تعدد الثقافات وعدم وجود منرب للحوار املستمر بني الدولة والـشعوب             سياسات ترك 

  .)١١٤(األصلية
وأضاف فريق األمم املتحدة القطري أنه ينبغي تنفيذ سياسات لتدعيم التعليم الثنائي              -٦٦

اللغة واملتعدد الثقافات، والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بلغات الشعوب األصلية وتوسـيع      
ت التوعية بالصحة اجلنسية واإلجنابية املوجهة إىل سكان الريف والشعوب األصلية         نطاق محال 

واملنحدرين من أصل أفريقي مع مراعاة االهتمام بالقضايا اجلنسانية والقضايا املشتركة بـني             
  .)١١٥(الثقافات

جلـة  وطلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري من فرتويال اختاذ التدابري الفعالة العا             -٦٧
إلهناء العنف املرتبط بالرتاع على األراضي، والذي يؤثر بصورة رئيسية يف الشعوب األصلية             

 جبملة وسائل منها إنشاء آلية رصد مستقلة للتحقيق يف هـذه            ،واملنحدرين من أصل أفريقي   
وباإلضافة إىل ذلك، أحاطت جلنة     . )١١٦(احلوادث وضمان عدم إفالت مرتكبيها من العقاب      

ى التمييز العنصري علماً جبهود فرتويال بتعيني حدود أراضي الشعوب األصـلية،            القضاء عل 
لكنها ظلت تشعر بالقلق الستمرار تعرض امللكية الفعلية ألراضي وموارد الشعوب األصـلية             

  .)١١٧(فعل العدوان املتكرر الذي يشنه األفراد واجلماعات اخلاصةبللتهديد والتقييد 
ق اهلوية الصادرة لألشـخاص     ائلى التمييز العنصري أن وث    والحظت جلنة القضاء ع     -٦٨

 يت ال ة احمللي اتب واجملتمع و اإلثنية والشع  ات اجملموع اءمسألشعوب األصلية تشمل    إىل ا املنتمني  
 هؤالء األشخاص، وطلبت من فرتويال أن تضمن استناد وثيقة اهلويـة اخلاصـة              اينتمي إليه 

  .)١١٨(إىل التعريف الذايتباألشخاص املنتمني إىل الشعوب األصلية 
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والحظ فريق األمم املتحدة القطري إحراز تقدم هام فيما يتعلق باملنحدرين من أصل               -٦٩
، اسـتناداً   ٢٠١١أفريقي يف فرتويال حيث اعُترف هبويتهم يف تعداد السكان واإلسكان لعام            

  .)١١٩(إىل التعريف الذايت

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
أفاد فريق األمم املتحدة القطري أن التأخري يف اعتماد الئحة قانون األجانب واهلجرة               -٧٠

اليت ُيفترض أن تشمل بوضوح الالجئني وملتمسي اللجوء قد أعاق تنفيذ هذا القانون بشكل              
وباإلضافة إىل ذلك، ال توجد وثيقة للسياسات العامة تعاجل حالة احملتـاجني إىل             . )١٢٠(مالئم

 الـوارد  ،تأخذ بالتعريف الواسع لالجئ    كما أن التشريعات الداخلية ال    . )١٢١(لدوليةاحلماية ا 
ونتيجة لذلك، فإن عـدداً كـبرياً مـن    . ١٩٨٤خينا املتعلق بالالجئني لعام  ارتايف إعالن ك  

 بعد فرارهم من العنف املنتشر أو مـن انتـهاكات           ،األشخاص احملتاجني إىل احلماية الدولية    
  .)١٢٢( ُحرموا من محاية الدولة قد،حقوق اإلنسان

وأشار الفريق إىل أن فرص حصول ملتمسي اللجوء والالجئني يف فرتويـال علـى                -٧١
التعليم وفرص وصوهلم إىل سوق العمل حمدودة لعدم حيازهتم الوثائق الالزمة ولتركيز إصدار             

ـ           . الوثائق الدائمة يف كاراكاس    ى متتـع  كما أن عدم حيازة هذه الوثائق يـشكل قيـداً عل
  .)١٢٣(املهاجرين بصورة غري قانونية هبذه احلقوق

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضع فرتويال اتفاقات مؤسسية بني اللجنة الوطنيـة             -٧٢
لالجئني ومؤسسات محاية الطفل وبأن تكفل سرعة الوصول إىل إجراءات حتديـد مركـز              

  .)١٢٤(يهملسن ومساعدة األطفال غري املصحوبني بذول ةراعيالالجئ امل

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بارتياح أن الشعوب األصلية ممثلـة يف               -٧٣

  .)١٢٥(اجلمعية الوطنية بنواب منتخبني وفقاً لعاداهتا وتقاليدها
اإليدز متاح /ص املناعة البشريأفاد فريق األمم املتحدة القطري أن عالج فريوس نق       و  -٧٤

  .)١٢٦(للجميع جماناً ومكفول دون متييز
وأفاد فريق األمم املتحدة القطري أن التضخم واخنفاض الناتج احمللي وارتفاع معدل              -٧٥

البطالة مجيعها يؤثر يف احلقوق االقتصادية للسكان الذين يواجهون زيادة يف األسعار ونقصاً             
 ٢٠١٠ إىل ذلك، أضرت الفيضانات اليت وقعت يف أواخر عـام            وباإلضافة. يف فرص العمل  

 شخص وأسفرت عن حجم كبري من احتياجات الطوارئ، ما شكل           ١٠٠ ٠٠٠بأكثر من   
  .)١٢٧(ضغطاً على األولويات األخرى جلدول األعمال الوطين
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وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه رغم اجلهود الكبرية املبذولـة لـضمان                -٧٦
صول على املعلومات احلكومية، ينبغي حتسني السجالت واإلحصاءات الوطنية وإتاحتـها           احل

  .)١٢٨(للجمهور
وأوصت جلنة حقوق الطفل فرتويال بطلب املساعدة التقنية والتعاون مـع الفريـق               -٧٧

  .)١٢٩(املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث

  الوطنية الرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات   -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري من فرتويال إطالعها يف غضون سنة علـى              -٧٨

البيانات اإلحصائية املفصلة عن املنحدرين من أصل        (١٤تنفيذ توصياهتا الواردة يف الفقرات      
نحدرون من أصل أفريقي الـذين      األفراد املنتمون إىل الشعوب األصلية أو امل       (١٨و) أفريقي

يف  أورينوكـو و   حوضالشعوب األصلية يف أعايل      (١٩و) قتلوا يف الرتاعات على األراضي    
  .)١٣٠(من املالحظات اخلتامية)  ريو نيغرو-ينيا وكياري وغيكاسحوضي 

وطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من فرتويال أن تقدم إليها، يف غضون سـنة،                -٧٩
ن عدة أمور من بينها اإلجراءات املتخذة بشأن التوصيات املتعلقـة بالتعـذيب             معلومات ع 

، والـسجون   )٩الفقرة  (، واالحتجاز يف مرافق الشرطة      ) من املالحظات اخلتامية   ٨الفقرة  (
 وتلقـت اللجنـة أربعـة       .)١٣١()١٤-١٢(ووضع القضاء واحملاكمة العادلة     ) ١١الفقرة  (

  .)١٣٢(ردود
  :املتحدة القطري التوصيات التالية، ضمن مجلة توصياتوقدم فريق األمم   -٨٠

تدعيم نظم املعلومات، ووضع إحصاءات مالئمة وإنشاء آليـات لرصـد             )أ(  
املراهقـة،  واإلجراءات املتخذة يف جمال املساواة بني اجلنسني، واألمن الغـذائي، والطفولـة         

ص احملتاجني إىل احلمايـة     والبيئة، والشعوب األصلية واملنحدرين من أصل أفريقي، واألشخا       
  ؛)١٣٣(الدولية، وإقامة العدل، واألمن العام، بغية تيسري املساءلة ورسم سياسات مالئمة

اعتماد قانون إلصالح السجل املدين باإلضافة إىل سن تشريعات ملناهـضة             )ب(  
  ؛)١٣٤(التمييز واالعتراف القانوين بالزواج من نفس اجلنس

املتعلق حبق املرأة يف احلياة بـدون عنـف         األساسي  اعتماد الئحة القانون      )ج(  
  ؛)١٣٥(وإدخال التعديالت املتصلة بذلك يف القانون املدين وقانون العقوبات

مارسة مهنـة  ملجعل برنامج تدريب القضاة يف جمال حقوق اإلنسان شرطاً          )د(  
  ؛)١٣٦(القضاء واالستمرار فيها
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ة إىل تيسري الوصول إىل القـضاء،       صياغة وتنفيذ السياسات والربامج الرامي      )ه(  
سيما وصول احملرومني من حريتهم، بالتعاون مع فريق األمم املتحدة القطري واملفوضـية     وال

  ؛)١٣٧(السامية حلقوق اإلنسان
إفساح اجملال للحوار مع مجيع منظمات اجملتمع املدين، بصرف النظر عـن              )و(  

  ؛)١٣٨(ميوهلا السياسية
وزيـادة مـشاركة املـرأة الفرتويليـة يف احليـاة           حتسني آليات ضمان      )ز(  
  ؛)١٣٩(السياسية
اعتماد مشروع القانون األساسي للصحة الرامي إىل إنشاء نظام حكـومي             )ح(  

  ؛)١٤٠(وطين للرعاية الصحية
منح مجيع ملتمسي اللجوء والالجئني يف أراضي فرتويال وثائق هوية، مـع              )ط(  

  .)١٤١( األخرىضمان مبدأ عدم الرد والقواعد الدولية

  بناء القدرات واملساعدة التقنية   -خامساً  
 .ال ينطبق  
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ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
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