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أوالً -منهجية إعداد التقرير وعملية التشاور
 -1يقدددم هددذا التقريددر وفقددا للمبدداده التوجيهيددة العامددة الدديت اعتمدددها لددس حقددوق اإلنسددان
عمال بالقرار  21/16وباملقرر  ،119/17وهو مثرة اجلهد املتواصل الذي تبذله مجيع مؤسسدات
الدولة الفنزويلية املسؤولة عن تعزيدز واحداام وكفالدة وإعمدال مجيدع حقدوق اإلنسدان ،مبدا فيهدا احلدق
يف التنمي ددة .ويس ددتعرن تنفي ددذ التوص دديات ال دديت قبلته ددا الدول ددة الفنزويلي ددة خ ددالل اجلول ددة األوىل م ددن
الستعران الدوري الشامل ،فضالا عن اللتزامات الطوعية العشرة اليت قطعتها على نفسها.
 -2ففيمد ددا يتعلد ددق بالتوصد دديتني  19-94و ،20-94اعتُمد ددد ،مد ددن أج د دل تنفيد ددذ توصد دديات
السددتعران الدددوري الشددامل املقبولددة ،علددى الدددعم املسددتمر الددذي تقدمدده وكددالت وب درام األمددم
املتحدددة يف فنددزويال مددن قبيددل مفو ددية األمددم املتحدددة السددامية لشددؤون الالجئددني ،وبرنددام األمددم
املتح دددة اإل ،ددائي ،ومن م ددة األم ددم املتح دددة للطفول ددة (اليونيسد ديف) ،ومن م ددة األغذي ددة والزراع ددة،
وصندوق األمم املتحدة للسكان ،ومن مة الصحة للبلدان األمريكيدة ،فضدال عدن املن مدة الدوليدة
للهجد ددرة .وباإل د ددافة إىل الد ددا ،اكتسد ددت ارسد ددة حد ددق اإلنسد ددان يف املشد دداركة السياسد ددية أ ي د ددة
بالغة ،بفضل مسا ات وانتقادات املئات مدن ثلدي املن مدات واحلركدات الجتماعيدة املنتميدة إىل
اجملتمع املدين.
 -3واسددتجابة للتوصدديات  18-93و 19-93و ،36-94نُ مددت حلقددات عمددل لفائدددة
املن مات الجتماعية واحلركات الشعبية شارك فيها  387ثال و ثلة عن  241حركة اجتماعية
بددني عددامي  2012و .2016ويف إطددار هددذه املنهجيددة ،نُ مددت يف الفدداة اا ددا  20حلقددة عمددل
مشاكة بني املؤسسات بالتنسيق مع اإلدارة العامة ،مشلت  33مؤسسة تابعة للدولة.
 -4وخبصوص التوصية  ،34-94وبغرن توعية وتدريب املوظفني العدامني يف دال حقدوق
اإلنسددانُ ،عق دددت حلقددة العم ددل املعنونددة "الس ددتثمار الجتمدداعي والس ددتثمار العددام يف األطف ددال
وامل دراهقني" ،والددا وفقددا لتوصدديات جلنددة حقددوق الطفددل وبالتعدداون مددع اليونيس ديف ،وقددد اسددتفاد
منها  56موظفا عاما.
 -5وم ددن غب/أغس ددطس  2015ح ددس نيسد ددان/أبريل  ،2016أفض ددت عملي ددة التوعيد ددة إىل
إرسددال أكثددر م ددن  400مسددا ة ة ددددة مددن اجملتمددع امل دددين إىل مكتددب مفو ددية األمددم املتح دددة
السامية حلقوق اإلنسان يف إطار إعداد هذا التقرير ،وهو مدا شدكل مسد لة مهمدة للحصدول علدى
املعلوم د د د د ددات .وك د د د د دددليل عل د د د د ددى اإلقب د د د د ددال الكثي د د د د ددف والش د د د د ددفافية ،ح د د د د ددي املوق د د د د ددع الش د د د د ددبكي
 epuvenezuela.gob.veمنددذ إطالقدده يف أيلول/سددبتمرب  2011حددس تقدددا هددذا التقريددر بزيددارة مددا
يندداهز مليددوين مسددتخدم لشددبكة اإلنان دت .وهكددذا ،تعددرن الدولددة الفنزويليددة بدداعتزاز علددى الفريددق
العامل اإلجنازات الكربى اليت حققتها والتحديات اليت واجهتها يف ال حقوق اإلنسان.
 -6وتسددتند البيانددات املسددتخدمة يف إعددداد التقريددر إىل عمليددات التعددداد الوطني دة ،والوثددائق
الرمسية ،واهليئات احلكومية املتخصصة ،واملعلومات اليت قدمتها مؤسسات الدولة املسؤولة هيكلي ا
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عن حقدوق اإلنسدان بوصدفها ةدورا شدامالا جلميدع السياسدات العامدة .ون درا للحدد األقصدى لعددد
الكلمات ،مل تُستخدم الصيغ اللغوية املراعية لنوع اجلنس يف هذه الوثيقة.

ثانياً -السياق
 -7شددهدت فنددزويال منددذ  16سددنة الددول عميقددا أفددرز إجنددازات متعددددة يف تلددف اجملددالت
الجتماعية ،توخى مواصلة ترسيخ والسني نوعية حياة مجيع السكان ،واسدتند إىل دديدد للوليدة
الدستورية يف ن امها الدميقراطي ُكنهه وغايته حقوق اإلنسان.
 -8ولتحقيق هذا النمواج من الدميقراطيدة الدسدتورية ،انطلقدت يف أواخدر القدرن املا دي ثدورة
سياس دية س ددلمية دم ددع ب ددني مف دداهيم الدميقراطي ددة التمثيلي ددة والتش دداركية ،تع ددزز يف إطاره ددا املس ددؤوليةُ
املش دداكة ب ددني مجي ددع مكون ددات الدول ددة وأولويد دةُ املش دداركة الش ددعبية ،واج ددا للتنمي ددة قوام دده اإلدم دداج
الجتم دداعي واا ةت ددوى إنس دداين وإيكول ددوجي ع ددايل املس ددتوى ،ييس ددر قواع ددد الكف ددا الجتم دداعي
والق ددانوين املش ددروع والع ددادل ددد ق ددوى اهليمن ددة اسفي ددة واإلمربيالي ددة وس ددلطة مؤسس ددات وس ددائ
اإلعالم.
 -9ودسيدا ملا ينص عليه الدستور ،انطلقت ثورة اجتماعية ،مناصرة ملباده القانون الددويل
املتمثلة يف تقرير املصري واحاام السديادة والسدتقالل ،هددفها الرئيسدي كفالدة اإلدمداج الجتمداعي
علددى ددو شددامل .غددري أن تعصددب وتطددرف األقليددات احلاكمددة والقددوى الوطنيددة والدوليددة املناهضددة
هلذا النمواج من التنمية البشرية ،دلت يف إجراءات غري دستورية شس ،متثلدت يف أعمدال العندف
وةاولت النقالب واملقاطعة .وهذا ما حدث منذ عام  2002إثر ةاولة النقالب اليت قامدت
هبددا قيددادات املعار ددة ددد حكددم ال درئيس هوغددو تشددافيز والدديت أُحبطددت بفضددل اإلرادة التضددامنية
للشعب الفنزويلي وقواته املسلحة الذين أعادوا معا الدميقراطية ورئيسهم.
 -10وبع ددد النق ددالب الفاشد ددل ،نُف ددذ يف ع ددام  2003مد ددا يس ددمى التخري ددب القتصد ددادي -
النفط ددي الد دذي كب ددد البل ددد خس ددائر فاق ددت  15 000 000 000دولر م ددن دولرات الولي ددات
املتحددة .واسدتمرت حدس انن زعزعدة السدتقرار املتعدددة األشدكال .غدري أن الدولدة واجهدت هدذه
املناوشددات مبزيددد مددن اإلدمدداج الجتمدداعي ،حيددك سددعت باسددتمرار إىل كفالددة حقددوق اإلنسددان
صفح ،مبوجب قرار عفدو ،عدن
لقطاعات اجملتمع الشعبية واألشد عفا .ولحقا يف عام ُ 2007
دعى لتعزيددز السدتقرار الجتمداعي .غددري أن الدا مل لدص البلددد حدس انن مددن
النقالبيدني يف مس ا
األفعال املناهضة للدميقراطية والرامية إىل زعزعة الستقرار.
 -11واس ددتمر تش ددجيع املقاح ددات املختلف ددة الرامي ددة إىل املض ددي ق دددما ددو الث ددورة القتص ددادية،
ملواجهة األزمة القتصادية الدولية احلادة وتقلب أسعار املواد األوليدة .ومل يسدمح الففدان احلداد
ألس ددعار الد دنف  ،باإل ددافة إىل اسد دااتيجية التخري ددب املس ددتمر عل ددى الص ددعيدين ال ددوط وال دددويل،
بإحراز مزيد من التقدم يف إعمال مجيع حقوق اإلنسان.
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 -12ويف منتصف عام  ،2012قدم الرئيس تشافيز إىل الشعب الفنزويلي ،كمقا انتخايب،
اسطددة الوطنيددة الشدااكية الثانيددة للتنميددة القتصددادية والجتماعيددة للفدداة ( 2019-2013خطددة
الوطن) ،اليت تعززت إىل حد كبري بفوزه يف النتخابات الرئاسية لذلا العام .وعقب وفاة الرئيس
تشافيز يف غاار/مارس  ،2013أُجريت انتخابات رئاسدية جديددة يف  14نيسدان/أبريل ،2013
فاز فيها نيكولس مادورو الذي تبىن مقا خطة الدوطن ،الدذي اعتمدتده اجلمعيدة الوطنيدة لحقدا
فتح ددول إىل قد ددانون( .)1غد ددري أند دده ،خد ددالل ه ددذه النتخابد ددات الطارئد ددة ،اختد ددارت فئد ددات املعار د ددة
املتعص ددبة ،املس ددتفيدة م ددن العف ددو الص ددادر يف ع ددام  - 2007املنتمي ددة حالي ددا إىل ح ددزب الوح دددة
الدميقراطي ددة  ،-بالتح ددالف م ددع مؤسس ددات وطني ددة ودولي ددة لوس ددائ اإلع ددالم وق ددوى أجنبي ددة ،ع دددم
العااف بنتائ النتخابات وأحيت بذلا أو اع العنف والتوتر.
 -13ومندذ عدام  ،2013حر دت فئدات املعار ددة املزعزعدة لالسدتقرار علدى مقاطعدة اقتصددادية
اجتماعيددة ،اتسددمت بالنقطدداع املنهجددي واملدددبر ل مدددادات الدديت يوفرهددا القطدداع اسدداص الددوط
والدددويل ،وهددو مددا أدى إىل مضدداعفات يف ددال توزيددع األدويددة واألغذيددة واقتنائهددا ،وإىل املضدداربة
والحتك ددار والتجمي ددد أو التخف دديا املتعم ددد إلنت دداج م د دواد الس ددتهالك احليوي ددة ،وتف دداقم ري ددب
الثددروات املسددتخرجة إىل البلدددان اجملدداورة ،وبيددع املنتجددات ب سددعار باه ددة للغايددة والتالعددب القددوي
للمضاربني بالعملة الوطنية.
 -14ويف كانون الثاين/يناير  ،2014حر ت فئات املعار ة املتطرفة مرة أخدرى علدى ارسدة
العندف مددن أجددل اإلطاحددة بددالرئيس مددادورو ،وهدو مددا أدى إىل وفدداة  54شخصددا وإصددابة املئددات،
مددن بيددنهم أطفددال وشددباب ومسددنون وموظفددون تددابعون للنيابددة العامددة وعناصددر مددن الشددرطة .كمددا
هامجت وخربت مرافق منها مدارس وجامعات ومراكز صحية ووسائل النقل العام ،لفة خسدائر
مادية فاقت قيمتها  10 000 000 0000دولر من دولرات الوليات املتحدة.
 -15ونس ددقت العناص ددر املناهض ددة لنم ددواج فن ددزويال ون ددام حكمه ددا عملي ددات وطني ددة ودولي ددة
للتخريب والتشهري واحلصار السياسي والقتصادي والتجاري واملايل .ويف عدام  ،2015ومبوجدب
أم ددر تنفي ددذي ص ددادر ع ددن رئ دديس الولي ددات املتح دددة األمريكي ددة ،اعتُ ددربت فن ددزويال "مص دددر دي ددد
استثنائي وغري عادي لألمن الوط والسياسة اسارجية" لبلد يتبداهى بكونده قدوة اقتصدادية وداريدة
وصدق على هذا األمر التنفيذي يف عام .2016
ومالية وعسكريةُ .
 -16وخ ددالل الس ددنوات األخ ددرية ،خلفد ددت ظ دداهرة النيني ددو الطبيعيد ددة جفاف د دا ش ددديدا يف الفد دداة
املااوحة بني عام  2012وجزء من عام  ،2016أثر على ن دام الطاقدة الكهرمائيدة الدوط الدذي
يعتمد بنسبة  70يف املائة على قوة املياه لتوليد الطاقة الكهربائية.
 -17وملواجهددة الصددعوبات القتصددادية ،اعتُمدددت يف عددام  2016سياسددات حلمايددة احلقددوق
الجتماعيددة القتصددادية مددن خددالل كددال املرسددوم املعنددونني "حالددة الطدواره القتصددادية"( )2و"حالددة
الس ددتثناء والط د دواره القتص ددادية"( .)3وقد ددد نُفد ددذ هد ددذان القانون د دان لتعزيد ددز اسد ددتمرارية السياسد ددات
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الجتماعيددة مددن خددالل السددتثمار يف البنيددة التحتيددة اإلنتاجيددة الزراعيددة والصددناعية ،وتددوفري األدويددة
واألغذية وغريها من املنتجات الضرورية للحياة ،واختاا تدابري خاصة للحد من التهرب الضرييب.
 -18واعتبارا من عام  ،2016انضاف إىل األشكال املتعددة من األعمدال الراميدة إىل زعزعدة
الستقرار اليت تفاقمدت مندذ عدام  ،2013تشدكل األغلبيدة الربملانيدة اجلديددة املعار دة الديت يُكدون
ح ددزب الوح دددة الدميقراطي ددة نوا ددا ،وال ددذي ُال دداك م ددن داخل دده ص دديغ لتحقي ددق أهداف دده املاتب ددة عل ددى
خروجدده م ددن احلكومددة ،ويرم ددي الددا إىل زي ددادة حدددة الص ددعوبات وإحددداث تراج دع يف اإلجن ددازات
الجتماعية وزيادة احتكدار املدواد الغذائيدة وغريهدا مدن املنتجدات األساسدية واملضداربة فيهدا ،والدا
يف إط ددار اس دااتيجية لزعزع ددة الس ددتقرار م ددن خ ددالل إث ددارة ال ددطرابات الجتماعي ددة وال ددتحكم يف
وس ددائ اإلع ددالم ،تس ددتغل باإل ددافة إىل ال ددا افف ددان أس ددعار ال ددنف  ،الد دذي يش ددكل املص دددر
الرئيسي للعملة الصعبة بالنسبة لفنزويال.
 -19وإزاء ه ددذا الو ددع ،تعي ددد دول ددة فن ددزويال ت كي ددد عزمه ددا الثاب ددت عل ددى التق دددم ددو القي ددق
األهداف احملددة يف ن امهدا الدسدتوري واملكرسدة يف السياسدة العامدة سطدة الدوطن ويف املعاهددات
الدوليددة حلقددوق اإلنسددان ،وتعددرب عددن التزامهددا باحلفددار علددى مسددتويات السددتثمار الجتمدداعي
الشددامل  -األكددرب يف التدداريخ احلددديك للبلددد  -بوصددف الددا غليددة لتددوفري احلمايددة الشدداملة جلميددع
السد ددكان بغيد ددة القيد ددق السد ددعادة الجتماعيد ددة القصد ددوى ،وهد ددي اهلد دددف األمسد ددى إلنشد دداء الن د ددام
الشااكي البوليفاري.

ثالثاً -االلتزامات
 -20منذ انتهاء اجلولة األوىل من الستعران الدوري الشامل يف عام  ،2011عملت الدولة
حبددزم مددن أجددل تنفيددذ التوصدديات املقبولددة ،مبددا يف الددا اللتزامددات الطوعيددة العشددرة الدديت قطعتهددا
على نفسها.
 -21وبفضددل اجلهددود اجلبددارة جلميددع هيئددات الدولددة ،التزمددت فنددزويال مبواعيددد إعددداد التقددارير
الدوريددة وتقدددميها إىل اللجددان الدديت أنش د ا هيئددات املعاهدددات .ففددي عددام  ،2013قُدددم التقريددر
اجلامع للتقارير الدورية التاسع عشر والعشرين واحلادي والعشدرين بشد ن التفاقيدة الدوليدة للقضداء
عل ددى مجي ددع أش ددكال التميي ددز العنص ددري .ويف ع ددام  ،2014قُدددم التقري ددر اجل ددامع للتق ددارير الدوري ددة
الثالددك والرابددع واسددامس بشد ن اتفاقيددة حقددوق الطفددل؛ والتقريددر اجلددامع للتقريدرين الدددوريني السددابع
والثامن بش ن اتفاقية القضاء على مجيدع أشدكال التمييدز دد املدرأة؛ والتقريدر الددوري الرابدع بشد ن
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 -22ويف عددام  ،2015قدددمت فنددزويال التقريددر الدددوري الثالددك بش د ن العهددد الدددويل اسدداص
بدداحلقوق القتصددادية والجتماعيددة والثقافيددة؛ والتقريددر الدددوري الرابددع بش د ن العهددد الدددويل اسدداص
بدداحلقوق املدنيددة والسياس ددية .كمددا ق دددمت يف أواخددر عددام  ،2015التقري ددر األويل بش د ن اتفاقي ددة
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حقوق األشخاص اوي اإلعاقة .ويف متوز/يوليه  ،2016قدمت فندزويال العدرن الدوط الطدوعي
أمام منتدى األمم املتحددة السياسدي الرفيدع املسدتوى املعد بالتنميدة املسدتدامة يف إطدار بددء تنفيدذ
أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر.
 -23وفيمددا يتعل ددق بتقدددا التق ددارير إىل هيئددات األم ددم املتحدددة األخ ددرى ،أودع التقريددر ال ددوط
الراب ددع بشد د ن رص ددد إع ددالن اللتد دزام بشد د ن ف ددريوس نق ددص املناع ددة البشد درية/اإليدز لع ددام ،2001
واإلعددالن السياسددي بشد ن فددريوس نقددص املناعددة البشدرية/اإليدز الددذي اعتمدتدده األمددم املتحدددة يف
عام .2011
 -24وقددد اعافددت الدددول األعضدداء يف األمددم املتحدددة ب د داء فنددزويال الرفيددع يف ددال حقددوق
اإلنس ددان .وانتُخب ددت فن ددزويال عض دوا يف ل ددس حق ددوق اإلنس ددان للف دداة  ،2015-2013وأعي ددد
انتخاهبا حس عام .2018

رابعاً -التعاون الدولي
التوصيات  71-94و 73-94و 74-94و75-94
 -25ستواص ددل فن ددزويال ،تنفي ددذا للولي ددة الدس ددتورية ولدبلوماس ددية الس ددالم البوليفاري ددة ،دفاعه ددا
عددن حددق الشددعوب يف السددلم والتضددامن ،وعددن حقهددا يف التنميددة واملسدداواة الجتماعيددة ،وإ ددفاء
الط ددابع ال دددميقراطي عل ددى الن ددام ال دددويل ،والح د داام الكام ددل للق ددانون ال دددويل ،وإ ددفاء الط ددابع
الدددميقراطي علددى األمددم املتحدددة ،والدددفاع عددن دولددة فلسددطني ،وإ دداء احلصددار والتدددابري القس درية
النفرادي ددة ددد كوب ددا ،وستواص ددل دع ددم مفاو ددات الس ددالم يف كولومبي ددا .وع ددالوة عل ددى ال ددا،
ستواصدل فندزويال الددفاع عددن سدياد ا وحقهدا املشددروع يف احلريدة وتطالدب بد ن الدام مراكدز اهليمنددة
سيادة القانون الدويل.
 -26ومن هذا املن ور ،تشجع فنزويال خط التكامل اإلقليمي ودون اإلقليمدي القائمدة علدى
الحداام والتضددامن والتعدداون والتكامددل يف أمريكددا الالتينيددة ومنطقددة البحددر الكددارييب ،الدديت أتاحددت
القيددق تنميددة متسددمة بددالتوازن واإلنصدداف واملسدداواة للشددعوب يف اجملددال الجتمدداعي والقتصددادي
والسياسي والثقايف ،والا من خالل اي بعدد إنسداين راسدخ ،يف إطدار مفهدوم التعداون فيمدا
بددني بلدددان اجلنددوب ،يتمثددل أحددد أسسدده األكثددر متانددة يف إقامددة العالقددات املباشددرة واألفقيددة بددني
الدول من أجل التنمية القائمة على دعائم التضامن ،والا بغية مواجهة التحديات املشاكة من
خ ددالل املش دداريع الرامي ددة إىل القي ددق أك ددرب ق دددر م ددن اإلدم دداج الجتم دداعي ،وإىل التب ددادل التج دداري
العددادل علددى أسدداس التجددارب الناجحددة .وددددر اإلشددارة إىل اتفدداق بياوكددارييب للتعدداون يف ددال
الطاقة الذي أُبرم منذ عام  ،2005والذي تعزز خالل  11سدنة بوصدفه انليدة الوحيددة للتكامدل
علددى الصددعيد العدداملي الدديت تضددم  18بلدددا ،والدديت تعددزز التنميددة الجتماعيددة والقتصددادية يف منطقددة
البحددر الكددارييب الكددربى ،مددن خددالل التددوفري املد مون للطاقددة بتمويددل ميسدر الشددروي يتدديح ملختلددف
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الشددعوب الكاريبيددة إمكانيددة التمتددع ب ددروف معيشددية أفضددل .وأتددا إنشدداء التحددالف البوليفدداري
لشعوب أمريكانا إطالق مشاريع للحد من الفقر وعدم املساواة واإلقصاء الجتمداعي يف املنطقدة
ومن بينها ،على سبيل املثال ،صندوق التحالف البوليفاري لألغذية ،وشركة التحالف البوليفداري
عرب الوطنية لألغذية ،وبعثدة املعجدزة ،والشدركة الوطنيدة الكدربى لتوزيدع وبيدع املنتجدات الصديدلنية،
وبرن ددام الدراس ددات الس د دريرية اجليني ددة النفس ددية الجتماعي ددة لألش ددخاص اوي اإلعاق ددة ،والش ددركة
الوطنية الكربى ل مسنت ،ومعهد التحالف البوليفاري للبحوث والستكشاف والتحليل يف قطاع
التعدين ،واملشروع الثنائي لرصد وسائ اإلعالم ،ومشروع إااعة اجلنوب.
 -27وبالتعدداون مددع االدداد أمددم أمريكددا اجلنوبيددة ،تشددارك فنددزويال يف مشددروع ن ددام املعلومددات
اجلغرافية التابع جمللس أمريكا اجلنوبية املع باهلياكدل األساسدية والتخطدي  ،وهدو قاعددة معلوماتيدة
متكن البلدان من أن الصدل علدى املعلومدات عدن بعدد وأن الددد وتصدمم وختطد إقليميدا مشداريع
هياكلها األساسية لضمان الرب فيما بني البلدان األعضاء.
 -28وعلددى الصددعيد احمللددي ،ولتعزيددز ن ددام السددتجابة الفعالددة ومتابعددة اللتزامددات الدوليددة الدديت
قطعتهددا فنددزويال علددى نفسددها يف ددال حقددوق اإلنسددان ،أُطلددق مشددروع يعتمددد علددى التعدداون مددع
برنام األمم املتحدة اإل،ائي يسمى الن ام الوط ملتابعة الصدكوك الدوليدة حلقدوق اإلنسدان الديت
جرى التصديق عليها .وسيتيح هدذا املشدروع تنفيدذ ،دواج مفداهيمي ومنهجدي وتكنولدوجي ملتابعدة
السياسات العامة القائمة على حقوق اإلنسان.
 -29وج د ددرى تد د دددريب وتوعي د ددة  150موظفد د ددا عام د ددا يف الف د د داة املااوح د ددة بد د ددني عد د ددام 2013
وعام  2016من خالل حلقات عمل تدريبية شس يف ال حقوق اإلنسان للمهداجرين ،والدا
بالتعاون مع املن مة الدولية للهجرة.

خامساً -تعزيز اإلطار المؤسسي
التوصيات  16-93و 17-93و 1-94و 2-94و 6-94و36-94
 -30و عت فنزويال إطدارا قانونيدا مهمدا لتعزيدز ومحايدة حقدوق اإلنسدان ،معدززة بدذلا اإلطدار
القائم بقوانني من قبيل :قانون تعزيز ومحاية احلق يف املساواة لألشدخاص املصدابني بفدريوس نقدص
املناعددة البشدرية أو اإليدددز وألُسددرهم ( ،)2014والقددانون املعدددل جزئيددا للقددانون األساسددي حلمايددة
األطفال واملراهقني ( ،)2014والقانون املعدل جزئيا للقانون األساسي املتعلق حبق املرأة يف حياة
خاليددة مددن العنددف ( ،)2014والقددانون اسدداص املتعلددق مبنددع التعددذيب وغددريه مددن ددروب املعاملددة
القاسددية والالإنسددانية واملهينددة واملعاقبددة علددى هددذه األفعددال ( ،)2013والقددانون األساسددي للثقافددة
( ،)2013والقددانون األساسددي ملكافحددة اجلرميددة املن مددة ومتويددل اإلرهدداب ( ،)2012وقددانون نددزع
السددال ومراقبددة األسددلحة والددذخائر ( ،)2013والق ددانون األساسددي ملكافحددة التمييددز العنص ددري
( ،)2012والقانون األساسدي للوليدة القضدائية اساصدة حملداكم الصدلح احملليدة ( ،)2012وقدانون
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املعاقبة على جرائم وأفعال الختفاء والتعذيب وغري الا من انتهاكات حقدوق اإلنسدان املرتكبدة
لدددوافع سياسددية خددالل الفدداة  ،)2011( 1998-1958والقددانون املعدددل للقددانون املتعلددق بددزرع
األعض دداء البش د درية وب د داملواد التش ددر(ية ( ،)2011والق ددانون األساس ددي املتعل ددق ب ددالربام وال د دربام
الكددربى والصددغرى ( ،)2014والقددانون املتعلددق بن ددام املعاشددات والتقاعددد ملددوظفي اإلدارة العامددة
الوطني ددة وإدارات الولي ددات والبل ددديات ( ،)2014والق ددانون األساس ددي املتعل ددق باألس ددعار العادل ددة
( ،)2015والقددانون املتعلددق بن ددام تنقدديح وإصددال وإعددادة تعزيددز وهيكلددة ن ددام الشددرطة وأجهددزة
األمددن العددام ( ،)2014والقددانون األساسددي للعمددل والعمددال ( ،)2012وإصددال قددانون إطعددام
العمددال ( ،)2014وقددانون األمددن الددوظيفي ( ،)2015وقددانون ن ددام سيسددتاتيكي ()Cestatiket
الشااكي (توفري وجبة غذاء متوازنة للعمدال) ( ،)2015وقدانون الن دام الدوط لألغذيدة الزراعيدة
( ،)2014وق ددانون اهليكل ددة اإلقليميد دة الش دداملة م ددن أج ددل التنمي ددة الجتماعي ددة اإلنتاجي ددة لل ددوطن
( ،)2014والق ددانون املتعل ددق بالربن ددام الفنزويل ددي الكب ددري للزراع ددة ( ،)2014والق ددانون األساس ددي
لتحديد اهلوية ( ،)2014وقانون الن ام األساسي لوظيفة الشرطة ( ،)2015والقانون األساسي
ل دارة اجملتمعية للخدمات وغريها من الصالحيات ( ،)2014والقدانون املتعلدق بالربندام الكبدري
أبندداء فنددزويال ( ،)2011والقددانون املتعلددق بالربنددام الكبددري املعرفددة والعمددل ( ،)2012والقددانون
املتعلددق بن ددام السددتحقاقات التددابع لن ددام اإلسددكان واملوئددل ( ،)2012والقددانون املتعلددق بتحديددد
األسعار العادلة للمساكن واملمتلكات الثابتة (.)2011
 -31واستجابة للتوصيات الصادرة عن اجلولة األوىل ،ددر اإلشارة إىل إنشداء اجمللدس الدوط
حلق ددوق اإلنس ددان ،وه ددو مؤسس ددة ه دددفها اس ددتحداث ومتابع ددة سياس ددات ملزم ددة يف ددال حق ددوق
اإلنسددان .وي درأس اجمللددس نائددب رئدديس اجلمهوريددة التنفيددذي ،وتشددارك في ده ثددالث من مددات مدني دة
ويش ددكل هيئ ددة للتنس دديق عل ددى أعل ددى مس ددتوى ،تؤك ددد األ ي ددة ال دديت توليه ددا الدول ددة حلماي ددة حق ددوق
اإلنسددان .وعقددب مشدداورة شددعبية واسددعة النطدداق جددرت خددالل عددام  ،2015اعتُمدددت مبوجددب
مرس ددوم اسطد دةُ الوطني ددة حلق ددوق اإلنس ددان للف دداة  ،2019-2015وه ددي أداة لتخط ددي وتنس دديق
ومتابعة السياسات والقرارات الرئيسية يف ال حقوق اإلنسان(.)4
 -32وتستند هذه اسطة إىل التوصيات املقبولة يف إطار اجلولة األوىل من السدتعران الددوري
الشددامل .وقددد شددارك يف عمليددة املصددادقة علددى هددذه اسطددة  258 096شخصددا و 153من مددة
معنية حبقوق اإلنسان ،مبا يف الا الفئات احملتاجة للحماية اساصة مدن قبيدل الشدعوب األصدلية،
واألشخاص احملرومني مدن حدريتهم ،والنسداء ،واألطفدال ،واألشدخاص اوي اإلعاقدة ،واألشدخاص
املنح دددرين م ددن أصد ددل أفريق ددي ،والش ددباب ،ومجاعد ددة املثلي ددات واملثلي د دني ومزدوجد ددي املي ددل اجلنسد ددي
ومغددايري اهلويددة اجلنسددانية وحدداملي صددفات اجلنسددني .وح يددت العمليددة يف ملهددا بدددعم من ومددة
األمم املتحدة.
 -33وتندرج املسا ات يف اسطة من مخسة ةاور اسااتيجية هدي )1( :بنداء ثقافدة قوامهدا
احلري د ددة يف د ددال حق د ددوق اإلنس د ددان؛ و( )2تعزي د ددز اإلط د ددار املؤسس د ددي لكفال د ددة احلق د ددوق للجمي د ددع؛
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و( )3املشاركة الفعالة للشعب من أجل التمتدع الكامدل حبقدوق اإلنسدان؛ و( )4ربد العالقدة مدع
ن ددم وهيئددات محايددة حقددوق اإلنسددان بندداء علددى ر يددة تغيرييددة؛ و( )5ترسدديخ د حقددوق اإلنسددان
يف قوانني البلد وسياساته وإجراءاته.
 -34ويف عام  ،2013جرى الديك اللجنة الوطنية ملنع التعدذيب وغدريه مدن دروب املعاملدة
القاسددية أو الالإنسددانية أو املهينددة ،الدديت تت د لف مددن هيئددات شددس تابعددة للدولددة و ثددل عددن القددوى
الش ددعبية يعين دده ل ددس الال ددادي للحكوم ددة .ويف تشد درين األول/أكت ددوبر  ،2014قُ دددمت اسط ددة
الوطنية ملنع التعذيب وغريه من روب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

سادساً -اإلنج ا اااأات وأفم ا اال الممارس ا ااات لكفال ا ااة حق ا ااوق اإلنس ا ااان وإعماله ا ااا
وتعزيزها وحمايتها
المعايير الدولية التي جرى التصديق عليها
التوصاايات وااللتزامااات الةوعيااة  1-93و 2-93و 3-93و 4-93و 6-93و8-93
و 1-95و 2-95و(98أ) و(98ب)
 -35صدددقت فنددزويال علددى اتفاقيددة حقددوق األشددخاص اوي اإلعاقددة والربوتوكددول امللحددق هبددا،
حيك أودعت صا التصديق يف  24أيلول/سبتمرب .)5(2013

سابعاً -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الحد من الفقر
التوصا اايات  1-94و 4-94و 6-94و 7-94و 8-94و 9-94و 10-94و15-94
و 18-94و 26-94و 37-94و 39-94و 40-94و 41-94و42-94
و 44-94و 45-94و75-94
 -36قام ددت فن ددزويال ،من ددذ أكث ددر م ددن  12س ددنة ،بتص ددميم وتنفي ددذ موع ددة م ددن السياس ددات
والتدددابري وال دربام املنهجيددة إلعمددال حقددوق اإلنسددان انطالقددا مددن القواعددد اجملتمعيددة ،املن مددة يف
إطددار اجملددالس احملليددة والبلددديات .وقددد تشددكل بالفعددل يف مجيددع أ دداء البلددد مددا موعدده 46 249
لس ددا ةلي ددا و 1 581بلدي ددة ،وه ددي غلي ددات دميقراطي ددة لتحقي ددق العدال ددة الجتماعي ددة .وأُنش ددئت
"ال دربام الجتماعيددة" لتعزيددز محايددة وإدمدداج السددكان األشددد ددعفا ،والددا بزيددادة إمكانيددة نيددل
احلقد ددوق والتمتد ددع هبد ددا وبتقلد دديص مسد ددتوى الفقد ددر إىل حد ددد كبد ددري .وقد ددد انعكد ددس الد ددا يف تقد ددارير
عام  2010وعام  2012وعام  2014بش ن األهداف اإل،ائية لأللفية(.)6
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 -37ولتوطيددد ال دربام الجتماعيددة ،وتعزيددز إدار ددا وتنسدديقها ،جددرى يف عددام  2014اعتمدداد
القانون األساسي للربام والربام الكربى والصغرى( )7الذي ين م انليات اليت ميكن من خالهلدا
للدولد ددة الفنزويليد ددة ،بالش د دااك والتنسد دديق مد ددع اجملتمد ددع املد دددين املد ددن م ،أن تعد ددزز التنميد ددة واحلمايد ددة
الجتماعية جلميع السكان ،بغرن مان ارسة حقوق اإلنسان على و شامل.
 -38وتقدم الربام الجتماعيدة خددمات شداملة إىل اجلماعدات واألفدراد الدذين يعيشدون حالدة
الضددعف؛ وتشددمل علددى سددبيل األفضددلية ن ددام الصددحة العامددة؛ واحلقددوق الجتماعيددة مددن قبيددل
التعلدديم ،والريا ددة ،والتغذيددة ،والثقافددة ،والافيدده ،واحلمايددة اساصددة ،وت خددذ يف العتبددار الددويالت
نقديددة مشددروطة؛ ومددنح معاشددات غددري قائمددة علددى املسددا ة؛ وتقدددا إعانددات ومسدداعدات تقنيددة
لألشخاص اوي اإلعاقة ،إىل جانب مزايا أخرى.
 -39وأظه ددرت املراجع ددة املس ددتمرة لل دربام ددرورة تنفي ددذ قواع ددد ال دربام الش دااكية باعتباره ددا
مراكددز لوجيسددتية وتنفيذيددة ،أنشد ا الدولددة مباشددرة يف  1 500تمددع ةلددي الدددد أ ددا تعدداين مددن
الفقر املدقع .وباإل افة إىل الا ،جرى يف عام  2014تصميم الربنام الكبري لألسر املعيشية،
الددذي عمددع تلددف ال دربام الدديت تسددتهدف أكثددر الفئددات عر ددة ل قصدداء ،بغددرن محايددة األسددر
الفنزويليددة وتقدددا الرعايددة الشدداملة إىل األطفددال منددذ مرحلددة الطفولددة املبكددرة ،وبالتددايل ،إىل انبدداء
واإلخوة واألجداد وغريهم من أفراد األسرة ،والا للقضاء علدى الفقدر مدن خدالل إعداد ال دروف
املثلددى للتنميددة الشدداملة للسددكان .وحددس عددام  ،2015بلددغ مددوع األسددر املسددتفيدة 593 499
وسلمت  75 000بطاقدة اسدتفادة مدن الدربام الشدااكية إىل أكثدر األسدر احتياجدا للمسداعدة،
ُ
تتيح الويالت نقدية شهرية ل عوز استخدامها إل لقتناء األغذية واألدوية.
 -40وتس د ددىن تقل د دديص الفق د ددر امل د دددقع إىل ح د ددد كب د ددري حي د ددك بل د ددغ معدل د دده  4.7يف املائ د ددة يف
عددام  .2015واففضددت مسددتويات التفدداوت بدرجددة كبددرية ،حيددك بلددغ مؤشددر جي د  0.38يف
عام  ،2014وهدو األد يف أمريكدا الالتينيدة .ويف عدام  ،2014ارتفدع معددل العمدر املتوقدع عندد
الولدة إىل  75سنة.
 -41ويف عددام  ،2014ازداد معدددل التحدداق فئددة  10يف املائددة األشددد فق درا سميددع مسددتويات
التعليم ،حيك بلدغ  65.6يف املائدة يف مرحلدة التعلديم األويل؛ و 97.3يف املائدة يف مرحلدة التعلديم
البتدددائي .كمددا حققددت اإلجنددازات احملددرزة يف ددال اإلنصدداف يف توزيددع الدددخل أرقامددا مشددجعة.
ففي عام  ،2014اففا نصيب أغىن األسر املعيشية من الدخل اإلمجايل مبا نسبته  9.4نقاي
( -17.6يف املائة) .ويف الا العام ،بلغ معامل التناسب يف نسبة الدخل بدني فئدة  20يف املائدة
األغىن وفئة  20يف املائة األفقر  7.3أ عاف.
 -42وت دددعم الدول ددة مجل ددة خ دددمات عام ددة منه ددا النق ددل ،والكهرب دداء ،والتص ددالت اهلاتفي ددة،
واحملروقات ،واملاء ،يف حني أن خدمات الصحة والتعليم العامني انية بالكامل.
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 -43وتس ددىن ت ددوفري احلماي ددة للش ددعب برمت دده بفض ددل الزي ددادة التدرعي ددة واملنهجي ددة يف الس ددتثمار
الجتم د د دداعي الع د د ددام .فف د د ددي ع د د ددام  ،2013تض د د دداعف الس د د ددتثمار الجتم د د دداعي يف التعل د د دديم 39
م د د د ددرة؛ ويف الص د د د ددحة  59م د د د ددرة؛ ويف الس د د د ددكن  43م د د د ددرة؛ ويف األم د د د ددن  99م د د د ددرة؛ ويف التنمي د د د ددة
واملش د د دداركة الجتماعي د د ددة  70م د د ددرة؛ ويف الثقاف د د ددة والتواص د د ددل الجتم د د دداعي  78م د د ددرة؛ ويف العل د د ددوم
والتكنولوجيا  38مرة(.)8

مكافحة التمييز العنصري
التوصيات  1-94و 6-94و26-94
 -44يف عام ُ ،2011سن القانون األساسي ملكافحة التمييز العنصري هبدف إنشاء انليات
املالئمة ملنع التمييز العنصري سميع أشكاله والتصدي له والقضاء عليه واملعاقبة على ارسته.
 -45ويسددتفيد السددكان املنحدددرون مددن أصددل أفريقددي مددن مجيددع ال دربام الجتماعيددة وجددرى
تسلي الضوء عليهم بقدر أكرب يف تعداد السدكان لعدام  ،2011مدن خدالل إدراج سدؤال بشد ن
الدي ددد الش ددخص هلويت دده .وأُنش ددو مبوج ددب الق ددانون األساس ددي ملكافح ددة التميي ددز العنص ددري املعه ددد
الوط ملكافحة التمييز ،الذي يندرج حاليا من وزارة القوى الشعبية للشؤون الداخلية والعدل،
وكذلا اجمللس الوط لتنمية تمعات سكان فنزويال املنحدرين من أصل أفريقي.

الحق في الصحة
التوصا ا ا اايات  20-93و 1-94و 6-94و 9-94و 11-94و 48-94و49-94
و 50-94و51-94
، -46ا الستثمار يف قطاع الصحة بنسبة مهمة .فمنذ عام  ،1999أُنشو  17 800مركز
صحي جديد من أصل  23 146مركدزا يف اجملمدوع .ويف عدام  ،2015زادت امليزانيدة املخصصدة
لقطاع الصحة حيك بلغ إمجايل السدتثمار فيده  232 508 675دولرا مدن دولرات الوليدات
املتحدة.
 -47وارتفع مستوى التغطية الصحية .ففي عام  ،2013كاندت شدبكة "مدن داخدل األحيداء"
تض ددم  6 712مستوص ددفا ش ددعبيا للرعاي ددة األولي ددة واملباش ددرة ،وتغط ددي خ دددما ا 16 780 000
نس ددمة م ددن الس ددكان .ويف ع ددام  ،2015ارتف ددع ع دددد املستوص ددفات إىل  12 094مستوص ددفا،
وغطت خدما ا  24 802 527نسمة ،وهو ما ميثل نسبة  81يف املائة من السكان.
 -48وشكلت الرعاية الشاملة للحوامل إحدى أولويات الدولة ،غدري أنده مدن الضدروري إجدراء
تقي د دديم ل د دربام الرعاي د ددة قب د ددل ال د ددولدة وخالهل د ددا وبع د دددها م د ددن أج د ددل تص د ددحيح احل د دالت احلرج د ددة.
واتسدم منحددى وفيدات األمهددات يف البلدد بالتد رجح ،مدع ميددل إىل الرتفداع ،وهددو مدا يشددكل الدددي ا
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ملواصددلة الديددد األسددباب واختدداا اإلجدراءات التصددحيحية .وحددس عددام  ،2015بلددغ معدددل وفيددات
األمهات  78.06لكل  100 000نسمة.
 -49واففددا معدددل الوفيددات بسددبب اإلصددابة بددبعا األمدران خددالل فدداة مددا حددول الددولدة
حيك بلغ  859.83لكل  100 000نسمة .ويتمثل أحد البيانات البارزة لوصدف مدواطن قدوة
قطاع الصحة يف فنزويال يف توافر  12لقاحا د  18مر ا يف عام .2015
 -50واففا معدل وفيات األطفال بشكل كبري ،كنتيجدة لتحسدن العوامدل احملدددة للصدحة،
ودلددى الددا علددى وجدده اسصددوص يف عنصددر وفيددات املواليددد املتقدددمي العمددر ،ويشددكل الس ددني
مسددتوى رعايددة املواليددد اجلدددد الددديا إلح دراز التقدددم يف تقلدديص وفيددات حددديثي الددولدة .واففددا
تغ ددري النس ددبة املئوي ددة ملع دددل وفي ددات األطف ددال دون الس ددنة الواح دددة بنس ددبة  31.90يف املائ ددة .ويف
عام  ،2015بلغ معدل وفيات األطفال  14.79يف املائة.
 -51وفيمددا يتعلددق حبمددل املراهقددات غددري املرغددوب فيددهُ ،شددرع ابتددداء مددن عددام  2015يف تنفيددذ
اسطة السااتيجية املشاكة بني القطاعات "ماتيا بوليفار" من أجل أمومدة مرغدوب فيهدا وم موندة
وسد ددعيدة ،للفد دداة  ،2019-2015باإل د ددافة إىل أموم د ددة مسد ددؤولة وولدة يف ظد ددروف إنس د ددانية.
كمددا أُدرج عنصددر الشددعوب األصددلية ،بضددمان الرعايددة املالئمددة هلددم ،ول سدديما رعايددة التوليددد يف
احلالت الطارئة.
 -52أما خبصدوص التحصدني ،فقدد أُعطيدت  142 616 362جرعدة يف الفداة املااوحدة بدني
عدامي  2007و ،2015حيددك بلغددت نسدبة التغطيددة  96.83يف املائددة خدالل أسددبوع التحصددني
يف األمد دريكتني لع ددام  ،2015وال ددا يف إط ددار خط ددة األموم ددة الرامي ددة إىل من ددع وفي ددات األمه ددات
واألطفددال وتعزي ددز الددولدة يف ظ ددروف إنس ددانية .وجددرى فح ددص  26 995طفددال ح ددديك ال ددولدة
و 52 500ام د د درأة حام د ددل ،ك د ددان  27 426م د ددنهن ي د د دواجهن خط د د درا كب د د دريا يف ال د ددولدة وج د ددرى
تسددجيل  14 223مددنهن يف "ن ددام اسددتهداف ومتابعددة األم والطفددل" .وقُدددمت خدددمات الرعايددة
إىل  62 225مصدابا بفددريوس نقددص املناعددة البشدرية/اإليدز و 155 000مصدداب مبددرن منقددول
ووزع  5 472 000ع ددازل اك ددري عل ددى الص ددعيد ال ددوط  .ويف ددال الص ددحة العقلي ددة،
جنس ددياُ ،
ُوزع  4 262 162وح دددة م ددن األدوي ددة النفس ددانية لع ددالج  120 907أش ددخاص مس ددجلني يف
الن ام املتكامل للحصول على األدوية.
 -53ويف عددام  ،2014اعافددت من مددة الصددحة العامليددة ب د ن فنددزويال بلددد خددال مددن احلصددبة
واحلمرياء عقب القيقها يف الا العام تغطية داوزت نسبتها  98يف املائة خالل محلدة التحصدني
الوطني ددة للوقاي ددة م ددن ه ددذين املر ددني .وفاق ددت نس ددبة التغطي ددة باللق ددا الثالث ددي (احلص ددبة واحلم درياء
والنكاف)  98يف املائة؛ كما داوزت التغطية باللقا الفموي لشلل األطفال اهلدف املتدوخى يف
س ددائر أ دداء البل ددد .وخ ددالل تل ددا احلمل ددة ،أُعطي ددت  2 917 582جرع ددة ددد ش ددلل األطف ددال
و 2 443 622جرعة د احلصبة واحلمرياء.
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 -54ويف عددام  ،2015منحددت من مددة الصددحة للبلدددان األمريكيددة لفنددزويال شددهادة القضدداء
علددى احلصددبة ومتالزم ددة احلم درياء اسلقي ددة ،كنتيجددة للسياس ددة املنفددذة من ددذ عددام  ،1999يف إط ددار
برنام التطعيم باللقا الثالثي.
 -55وعددا البلددد خددالل هددذا العددام ف داات نقددص يف أدويددة عددالج األمدران املزمنددة واملتوطنددة.
ووقعدت اتفاقدات مدع
وملواجهة هذه الصعوبات ،جدرت مراجعدة عمليدات اقتنداء األدويدة وتوزيعهداُ ،
القطاع اساص ،وعلى الصدعيدين الثندائي واإلقليمدي مدن أجدل توفريهدا علدى دو مسدتمر ومد مون.
وأنشددئت املؤسسددة الوطنيددة للمدددخالت الصددحية مددن أجددل اسددترياد املنتجددات الطبيددة وتصددديرها
وختزينهد ددا وتروعهد ددا وتوزيعهد ددا ،والشد ددركة الفنزويليد ددة احلكوميد ددة للخد دددمات التكنولوجيد ددة للمعد دددات
الصحية ،من أجل إنتاج املعدات واألدوات واملواد الطبية وتوزيعها وتسويقها.
 -56ورغددم األزمددة القتصددادية احلددادة ،تكفددل فنددزويال تددوفري األدويددة املضددادة لددألورام باجملددان
ملر ى السرطان يف البلد الذين يفوق عددهم .30 000

الحق في البيئة
التوصيات  1-94و 6-94و 48-94و70-94
 -57يف عدام  ،2014بلغددت نسددبة السددتفادة مددن امليداه الصدداحلة للشددرب  96يف املائددة ،ومددن
خدددمات الصددرف الصددحي  84يف املائددة .وتفددوق مسددتويات إمددداد شددبكة التوزيددع بامليدداه الصدداحلة
للشددرب املتاحددة للمسددتخدمني بكثددري احلددد األد املطلددوب وفقددا ملن مددة الصددحة العامليددة .وخددالل
عام  ،2015ناهز املتوس الوط  396لاا للفرد.
 -58وتن م الدولة أسعار خدمات املياه الصاحلة للشرب والصرف الصحي ،لكفالة احلصدول
علددى مسددتويات كافيددة مددن امليدداه الصدداحلة للشددرب ،الدديت تشددكل ددمن نفقددات األسددرة نسددبة أقددل
بكثري من  1يف املائة من األجر الشهري األد .
 -59وتت د لف اهليئددة الوطنيددة  -اجملتمعيددة للكفدداءة يف اسددتخدام امليدداه مددن  7 400جلنددة تقنيددة
للميدداه يف مجيددع أ دداء البلددد .وبالش دااك مددع دوائددر اإلدارة اجملتمعيددة للميدداه ،تيسددر تنسدديق مجيددع
اهليئددات املعنيددة مددن أجددل السددني الكفدداءة يف إدارة شددبكات توزيددع امليدداه الصدداحلة للشددرب ودميددع
مياه اجملاري.
 -60ويوج ددد يف فن ددزويال  43متنزه ددا وطني ددا و 21معلم ددة طبيعي ددة ،وه ددي أم دداكن تض ددم ن م ددا
إيكولوجي د ددة اات قيم د ددة عالي د ددة م د ددن حي د ددك التن د ددوع البيول د ددوجي ،ومج د ددال املن د دداظر الطبيع د ددة ومحاي د ددة
مستجمعات املياه .وتشكل تمعة  16يف املائة ( 20 328 000هكتار) من مسداحة اإلقلديم
ال ددوط  .واملن دداطق اسا ددعة لن ددام اإلدارة اساص ددة أم دداكن طبيعي ددة اس د دااتيجية بالنس ددبة للدول ددة،
ن د درا للفوائد ددد الجتماعيد ددة حلف هد ددا وملسد ددا تها يف القيد ددق السد ددعادة الجتماعيد ددة القصد ددوى .ويف
عام  ،2015كان  69.5يف املائة من اإلقليم الوط خا عا لن ام اإلدارة اساصة.
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الحق في غذاء كاف
التوصا ا ا اايات  1-94و 6-94و 9-94و 40-94و 41-94و 42-94و45-94
و47-94
 -61ملواجه د ددة احل د ددرب القتص د ددادية ،تكث د ددف مند د ددذ ع د ددام  2013الربن د ددام الكب د ددري للغد د ددذاء،
حي ددك تيس در احلص ددول عل ددى امل دواد األساس ددية جلمي ددع الس ددكان وتع ددززت الش ددبكات العام ددة لتوزي ددع
األغذية .ويف عام  ،2014كان  95.4يف املائدة مدن الفندزويليني يتنداولون  3وجبدات أو أكثدر يف
الي د ددوم؛ وك د ددان أكث د ددر م د ددن  4 000 000طف د ددل يتن د دداولون وجبت د ددني رئيس د دديتني ووجب د ددة خفيف د ددة يف
املدارس البوليفارية.
 -62ويف عد د ددام  ،2013بل د د ددغ معد د دددل س د د ددوء التغذي د د ددة لد د دددى األطف د د ددال  3.4يف املائ د د ددة .ويف
عام  ،2014كان معدل نقص التغذية أقل من  5يف املائدة .وفندزويال هدي البلدد الرابدع مدن حيدك
أد معدل لسدوء التغذيدة لددى األطفدال .ويف الوقدت الدراهن ،زاد متوسد طدول الطفدل الفنزويلدي
بسنتيماين تقريبا باملقارنة مع عقد التسعينات من القرن املا ي(.)9
 -63وتعترب فنزويال من بني البلدان الد  38يف العامل اليت حققدت بفعاليدة هددف القضداء علدى
اجل ددوع .وارتف ددع بنس ددبة  36يف املائ ددة مس ددتوى ت دوافر الس ددعرات احلراري ددة ( 3 087س ددعرة حراري ددة)،
حيدك دداوز املسدتوى الدذي توصدي بده من مدة األغذيدة والزراعدة وهدو  2 720سدعرة حراريددة .ويف
عام  ،2013اعافت من مة األغذية والزراعة باففان معدل السدكان الدذين يعدانون مدن اجلدوع
يف البلددد مددن  13.5يف املائددة إىل  5يف املائددة ،وكددذلا بدداجلهود املبذولددة مددن أجددل القضدداء علددى
مشددكلة اجلددوع ،حيددك القددق قبددل األوان بكثددري اهلدددف املتعلددق بالتغذيددة مددن األهددداف اإل،ائيددة
لأللفيد ددة .ويف عد ددام  ،2015ح يد ددت فند ددزويال للمد ددرة الثانيد ددة بد دداعااف من مد ددة األغذيد ددة والزراعد ددة
باإلجنازات احملرزة يف احلد من سوء التغذية ،حيك كانت دمن  30دولدة حققدت اهلددف احملددد
خالل مؤمتر القمة العاملي لألغذية.
 -64وأنش د ددئت مراف د ددق جدي د دددة لتعزي د ددز وتش د ددجيع الر د دداعة الطبيعي د ددة ،وه د ددو م د ددا أت د ددا زي د ددادة
نسددبتها  490يف املائددة .ورغددم ارتفدداع نسددبة الر دداعة الطبيعيددة مددن  7يف املائددة إىل  40يف املائددة،
فإن اهلدف احملدد يف خطة الوطن هو  70يف املائة ،وهو األمر الذي ل يزال يشكل الديا.

الحق في السكن
التوصيات  1-94و 6-94و 52-94و 53-94و 54-94و 55-94و56-94
 -65يُكف ددل احل ددق يف الس ددكن الالئ ددق من ددذ ع ددام  2011م ددن خ ددالل الربن ددام الفنزويل ددي الكب ددري
ل سكان ،باعتباره اسااتيجية ل دماج الجتمداعي الشدامل والسدريع مدن أجدل السدني و دع األسدر
املعيشية احملددودة املدوارد .ويف بدايدة الربندام جدرى الديدد احتياجدات  3 742 224أسدرة يف دال
السكن ،احتاج  2 753 157منها لقتناء سكن و 643 596إلدخال السينات عليه.
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 -66وح د د د ددس حزيران/يوني د د د دده  ،2016بُد د د د د  1 030 000مس د د د ددكن ،باس د د د ددتثمار إمج د د د ددايل
قيمت دده  73 312 166 833دولرا مد ددن دولرات الولي ددات املتحد دددة ،يف الف دداة املااوحد ددة بد ددني
عامي  2011و .2015وسا ت احلركدة الشدعبية املن مدة ببنداء أكثدر مدن  300 000مسدكن.
ووفر للسكان األصليني  3 485مسكن ا ،استفاد منها مدا موعده  56 748شخصد ا .واسدتفاد
ُ
يف اجملموع و  5 500 000شخص ،ويُتوخى بناء  2 000 000مسكن لئق إ ايف حبلول
عام .2019
 -67ومددن بددني الدربام الرئيسددية األخددرى برنددام تددرميم املسدداكن املسددمى الربنددام الكبددري حددي
جديدد حدي ثالثدي األلدوان ( ،)Barrio Nuevo Barrio Tricolorحيدك ُرمدم  104 467مسدكنا
وشيد  175رو ة لألطفدال؛ واسدتفاد مدن هدذا
بني عامي  2013و  ،2015و 1 040عمارة ُ
الربنام  2 876 447أسرة.

الحق في التعليم
التوص ا ا اايات وااللتزام ا ا ااات الةوعي ا ا ااة  1-94و 6-94و 9-94و 46-94و51-94
و 57-94و 59-94و 60-94و 61-94و 62-94و 63-94و64-94
و(98أ)
 82 -68يف املائة من املدارس يف فنزويال عامة و انية وجيددة النوعيدة ،تسداهم فيهدا احلكومدة
املركزيددة وحكومددات الوليددات والبلددديات .وبرسددم املوسددم الدراسددي  ،2015-2014بلددغ معدددل
التغطي ددة يف فن ددزويال بالنس ددبة للتالمي ددذ م ددن  3س ددنوات إىل  16س ددنة يف مجي ددع مس ددتويات التعل دديم
وأ،اطدده  89.3يف املائددة؛ ويف التعلدديم البتدددائي  93يف املائددة؛ مددع مؤش درات لتكددافؤ اجلنسددني يف
مجيع مستويات التعليم.
 -69ومنذ عدام  ،2013صدص للن دام الفرعدي للتعلديم األساسدي أكثدر مدن  4يف املائدة مدن
النددات احمللددي اإلمجددايل 4.14 :2013( ،يف املائددة 4.39 :2014 ،يف املائددة4.03 :2015 ،
يف املائة) .ويتجاوز موع هذه النسبة املئوية وتلا املخصصدة للتعلديم اجلدامعي نسدبة  6يف املائدة
من النات احمللي اإلمجايل اليت توصي اليونسكو بتخصيصها للتعليم.
 -70وح د د ددس ع د د ددام  ، 2015اس د د ددتفاد م د د ددن برن د د ددا ي التعل د د دديم روبنس د د ددون األول والث د د دداين حمل د د ددو
األمي د د ددة  2 838 079شخصد د د د ا ،متوسد د د د أعم د د ددارهم  55س د د ددنة ،ومع مه د د ددم نس د د دداء ( 58يف
املائ د ددة)؛ وق د دددم برن د ددام ريب د دداس( )10الت د دددريب إىل  1 000 766شخص د ددا؛ وخت د درج م د ددن برن د ددام
سوكري( 417 796 )11طالبا.
وس ددلم باجمل ددان  100 000كت د داب مدرس ددي إىل تالمي ددذ التعل دديم األساس ددي( .)12وه ددذه
ُ -71
الكتب مكيفة حسدب لغدة وثقافدة الشدعوب األصدلية .وحدس الربدع األول مدن عدام  ،2016جدرى
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توزيع أكثر من  4 500 000حاسوب ةمدول " )13("Canaimitasباسدتثمار نداهز 1 500 000
دولر من دولرات الوليات املتحدة.
 -72وك ددان لتقل دديص الفج ددوة الرقمي ددة أث ددر اجتم دداعي كب ددري .وأنش ددو  2 704مراك ددز بوليفاري ددة
للمعلوم ددات احلاس ددوبية وتقني ددات املعلوم ددات صص ددة إلص ددال احلواس دديب وال ددديك الرب ي ددات،
ح د ددس يف ال د دددوائر األكث د ددر ميش د ددا .وبنهاي د ددة ع د ددام  ،2014قُد دددم الت د دددريب التكنول د ددوجي ألكث د ددر
مددن  1 800 000شددخص وُكفلددت إمكانيددة احلصددول علددى تكنولوجيددا املعلومددات والتصددالت
ألل ددف طال ددب م ددن اوي الحتياج ددات التعليمي ددة اساص ددة .كم ددا يُكف ددل الد درب اجمل دداين ع ددن طري ددق
التصال الالسلكي باإلنانت ( )Wi-Fiيف مع م ساحات البلد املركزية.
 -73وخد د د ددالل املوسد د د ددم الدراسد د د ددي  ،2015-2014بلد د د ددغ مد د د ددوع املسد د د ددجلني يف التعلد د د دديم
األويل  1 597 521طف ددال؛ حي ددك بل ددغ مع دددل اللتح دداق بامل دددارس  79يف املائ ددة؛ وبل ددغ ع دددد
التالمي ددذ يف مرحل ددة التعل دديم البت دددائي 3 449 592تلمي ددذا؛ وه ددو م ددا يش ددكل مع دددل التح دداق
بالتعليم نسبته  93يف املائة؛ وكان املعدل الصايف لاللتحاق بدالتعليم الثدانوي (العدام والتقد ) 73
يف املائة ،حيك تسجل خالل الا املوسم الدراسي  2 301 822مراهق ا وشاب ا.
وو د ددعت اسد د دااتيجيات للتعل د دديم غ د ددري الن د ددامي يف مرحل د ددة الطفول د ددة املبك د ددرة (برن د ددام
ُ -74
سيمونس د دديتوس للمجتمع د ددات احمللي د ددة وبرن د ددام سيمونس د دديتوس لألس د ددر) لس د ددتقبال 100 353
طف د ددال س د ددنويا ت د دااو أعم د ددارهم ب د ددني ص د ددفر و 6س د ددنوات (حس د دب املوس د ددم الدراس د ددي) ،وال د ددا
مبشاركة  23 224أُما راعية يسا ن يف الابية ويُد ن يف الوقت ااته يف سوق العمل .كما قُدم
الدعم إىل  7 947فدردا مدن أفدراد األسدر يف أنشدطة التددريب يف دال الصدحة اجلنسدية واإلجنابيدة
والابية األسرية والنمو الشخصي.
 -75وخددالل هددذه الفدداة ،أُجري دت مشدداورة واسددعة النطدداق بش د ن نوعيددة التعلدديم ،أعددرب فيهددا
الس ددكان ع ددن رأيه ددم خبص ددوص ن ددوع التعل دديم ال د دذي يرغب ددون في دده .وش ددارك فيه ددا 7 233 489
شخصددا ،وهددو مددا ميثددل  27يف املائددة مددن السددكان الددذين تفددوق أعمددارهم  6سددنوات ،ويعد هددذا
أن  3من كل  10فنزويليني أبدوا رأيهم يف هذا الش ن.
 -76وفيمددا يتعلددق بددالتعليم اجلددامعي ،أنشددو ن ددام وط د جديددد يكفددل اللتحدداق باجلامعددات
وف ددق مع ددايري الع دددل واإلنص دداف ،ص ددص مبوجب دده  1يف املائ ددة م ددن احلص ددص لألش ددخاص اوي
اإلعاقددة .ويف عددام  ،2015بلددغ عدددد املسددجلني يف التعلدديم اجلدامعي  2 622 013طالبددا ،وهددو
ما شكل  83.25يف املائة ن تااو أعمارهم بني  17و 22سنة.
 -77أم د د د د د ددا خبص د د د د د ددوص اس د د د د د ددتحقاقات الط د د د د د ددالب ،فق د د د د د ددد ُم د د د د د ددنح ح د د د د د ددس ع د د د د د ددام 2014
ما موعه  252 178منحة دراسية لطالب الدراسات اجلامعية والدراسات العليا بغدرن تعزيدز
التدددريب يف ددالت التنميددة الس دااتيجية الوطنيددة .كمددا يسددتفيدون مددن الرعايددة الصددحية اجملانيددة
بالكامل ،وجرى بناء ودهيز مساكن خاصة بالطالب.
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الحق في العلم والتكنولوجيا
التوصيات  1-94و 6-94و72-94
 -78حد ددس ع د ددام  ،2016بل د ددغ ع د دددد املش د دداكني يف خدم د ددة اهل د دداتف الثاب د ددت 6 960 423
مش د د د دداك ا ،و 5 977 471م د د د ددن ه د د د ددذه الشد د د د دااكات خاص د د د ددة بالس د د د ددتخدام املن د د د ددزيل ،وه د د د ددو
مددا يعددادل  85.87يف املائددة .كمددا يشددكل األشددخاص الطبيعيددون  97.44يف املائددة مددن مددوع
املشاكني يف خدمة اهلاتف احملمول ،أي  14 887 857مشاكا.
 -79ومن خالل خطة التجهيز باإلنانتُ ،وزع حس عام  2016ما موعه 1 181 733
حاس د ددوبا وتوج د ددد يف  31 162مس د ددكنا جدي د دددا أجه د ددزة ف د ددا رم د ددوز الب د ددك التلفزي د ددوين املباش د ددر.
ويستفيد  88.65يف املائة مدن سدكان البلدد مدن خدمدة اإلناندت ولددى  63.28يف املائدة مدنهم
هدداتف ةمددول .وجددرت تغطيددة  5 473مكانددا ،مددن ددمنها ثانويددات وجامعددات ،خبدمددة ال درب
الالس ددلكي باإلنان دت ( .)Wi-Fiويس ددتفيد أكث ددر م ددن  935 402م ددن املس ددتخدمني م ددن خدم ددة
البك التلفزيوين الرقمي املفتو .
 -80وتتمث ددل إح دددى اسط د دوات البالغ ددة األ ي ددة يف إط ددالق الس دداتل س دديمون بوليف ددار لتعزي ددز
خدمات التصالت السلكية والالسلكية ،ومشاريع م التعليم والصحة والغذاء والدفاع والطاقة
والددنف ووسددائ اإلعددالم وأمددن املدواطنني والتنميددة القتصددادية؛ كمددا أتددا إمكانيددة البددك التلفزيددوين
املباشددر مددن خددالل الن ددام الددوط لوسددائ اإلعددالم العامددة .وباإل ددافة إىل الددا ،يتدديح إطددالق
السدداتل مرياندددا احلصددول علددى بيانددات وصددور س دداتلية عاليددة الدقددة لدددعم عمليددة اختدداا الق درارات
احلكومي ددة يف ددالت اسد دااتيجية م ددن قبي ددل التخط ددي احلض ددري ،واألم ددن الغ ددذائي ،والتخط ددي
الزراعي ،وإدارة املوارد الطبيعية ،ومراقبة احلدود وإدارة الكوارث الطبيعية ،إىل جانب أمور أخرى.
 -81ويشددكل وجددود  314هيئددة مددرخص هلددا بتقدددا خدددمات الب دك العددام اجملتمعددي (270
إااعة و 44قناة تلفزيونية) زيادة مهمة يف ال إنشاء وتعميم وسائ اإلعالم البديلدة واجملتمعيدة،
ويدل على إ فاء الطابع الدميقراطي على قطاع التصالت.
وس د ددجلت  934ةط د ددة إااعي د ددة م د ددرخص هل د ددا (التش د ددكيل الاددي/التض د ددمني الس د ددعوي
ُ -82
للموجددة) 635 ،منهددا شددركات خاصددة و 29ةطددة تابعددة للقطدداع العددام ،وهددو مددا يشددكل زيددادة
نسبتها  10يف املائة يف مدنح الااخديص للمحطدات اإلااعيدة التابعدة للدولدة الديت تبدك علدى موجدة
التشكيل الاددي.
 -83ويف ددال البددك التلفزيددوين املفتددو علددى الصددعيدين الددوط واإلقليمددي ،توجددد  117قندداة
مرخص ددا هل ددا ،يتب ددع  63منه ددا لوس ددائ اإلع ددالم اساص ددة ،يف ح ددني ارتفع ددت الااخ دديص املمنوح ددة
للشددركات العامددة مددن  8إىل  10خددالل  15سددنة .ويددتحكم القطدداع اسدداص يف  54يف املائددة مددن
حي ددز الب ددك التلفزي ددوين املفت ددو  ،ويف  68يف املائ ددة م ددن احلي ددز اإلااع ددي يف فن ددزويال .وفيم ددا يتعل ددق
بوسدائ اإلعدالم اإلااعيددة والتلفزيونيدة البدالغ موعهددا  ،1051يدتحكم القطداع اسدداص يف 698
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منهددا ،وهددو مددا يشددكل  66يف املائددة مددن حيددز البددك اإلااعددي الددوط  ،مقابددل نسددبة  34يف املائددة
اليت ل تزال يف حوزة القطاع العام واجملتمعات احمللية.

الحق في الثقافة
التوصيات  1-94و 6-94و 46-94و58-94
 -84لضددمان إ ددفاء الطددابع الدددميقراطي علددى اسددتفادة مجيددع القطاعددات مددن الثقافددة ،أنشددئت
وزارة القوى الشعبية للثقافة ،اليت أتاحت سياسا ا وبرا ها تعميم ن ام سيمون بوليفار الفنزويلي
ألوركس داا الشددباب واألطفددال؛ وإنشدداء اجلامعددة التجريبيددة للفنددون؛ ومدينددة السددينما؛ ودار النشددر
"إيل بريو إ ل رانا" ( )El Perro y la Ranaلنشر أعمال الكتاب املعروفني واملواهب اجلديدة علدى
ح ددد سد دواء؛ وتنفي ددذ بد درام القد دراءة اجلماعي ددة لألعم ددال الكالس دديكية الوطني ددة والدولي ددة؛ وتعم دديم
معارن الصناعة التقليدية؛ واملهرجانات اليت اليي التقاليد املوسيقية للبلد.

ثامناً -الحقوق المدنية والسياسية
حماية حقوق اإلنسان في القانون الجنائي
التوصيات  6-94و 27-94و33-94
 -85مبوجددب الوليددة الدسددتورية ،جددرت مواءمددة عمليددة التطددوير التشدريعي للمجددال اجلنددائي مددع
مبدددأ التدددرج ،وأُحددرز يف هددذا الصدددد تقدددم يف إدم دداج هددذا املبدددأ يف الق دوانني اجلنائيددة مددن قبي ددل
القددانون املعدددل للقددانون اجلنددائي الددذي أدم د فيدده جرميددة الختفدداء القسددري لألشددخاص ،وقددانون
مناهض ددة التع ددذيب وغ ددريه م ددن ددروب املعامل ددة القاس ددية والالإنس ددانية واملهين ددة .ويتض ددمن مش ددروع
إصال القانون اجلنائي جرائم أخرى مرتبطة بانتهاك حقوق اإلنسان.

الحق في األمن العام
التوص ا ا ا اايات وااللتزام ا ا ا ااات الةوعيا ا ا ا ااة  9-93و 1-94و 3-94و 6-94و12-94
و 13-94و 14-94و 28-94و 29-94و 30-94و(98ه) و(98ط)
 -86يف ددال سياسددات األمددن العددام ،أطلددق يف عددام  2012الربنددام الكبددري "احليدداة للجميددع
يف فنددزويال" ،بوصددفه سياسددة عامددة شدداملة ،قائمددة علددى د وقددائي ومتعدددد الوكددالت ملكافحددة
اجلرميددة ،ولكفالددة التعددايا التضددام  ،والتنميددة الشدداملة للفددرد واجملتمددع .وللحددد مددن حالددة اإلفددالت
من العقاب ،أنشو داخل وزارة األمن العام ديوان نائب الوزير للتحقيدق اجلندائي ،وأنشدئت داخدل
النيابة العامة أيضا الوحدات اساصة للتحقيق مدن أجدل تعزيدز التحقيدق اجلندائي واملسدا ة يف احلدد
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من حالة اإلفالت من العقاب .وعلى صعيد غخر من ن ام العدالدة ،جدرى تعزيدز مؤسسدة الددفاع
العام لضمان انية اللجوء إىل القضاء.
 -87وخالل النصف األول من عام  ،2013أطلقت خطة الوطن انمن اساصة ،من خالل
ن دام للمراقبدة والددوريات والتصدال .وبغدرن التصددي للجرميدةُ ،وجده ندداء إىل اجملتمدع املددين مددن
أجل املشاركة يف مكافحة اجلرمية ،حيك تشكلت "احلركة من أجل السلم واحليداة" ،هبددف تعزيدز
منتديات للقاءات واملناقشات كاسااتيجية لتوطيد ثقافدة السدالم مدن خدالل تن ديم أنشدطة ثقافيدة
وريا ية وتعزيز املن مات اجملتمعية.
 -88وأطلددق ن ددام الرصددد املتكامددل مددن خددالل تركيددب  30 000كددامريا يف مجيددع أ دداء البلددد
وإنشدداء قاعددات للرصددد مرتبطددة مبختلددف أجهددزة األمددن الدديت تعمددل بطريقددة منسددقة (هيئددة رجددال
اإلطفد دداء ،وهيئد ددة احلمايد ددة املدنيد ددة ،والشد ددرطة الوطنيد ددة البوليفاريد ددة)( .)14وبلغد ددت قيمد ددة السد ددتثمار
املخصص  1 060 000دولر من دولرات الوليات املتحدة.
 -89وفيمددا يتعلددق مبراقبددة األسددلحة ،عددري منددذ عددام  2011تنفيددذ سياسددة منهجيددة حققددت
إجنددازات إعابيددة .وك د ول إج دراء ،أُنشددئت جلنددة رئاسددية ملراقبددة األسددلحة والددذخائر ونددزع السددال ،
هبدف إجراء حبوث علمية ،ومشاورة وطنية ،ومحلة للتوعية يف هذا اجملال .وكنتيجة لذلا ،اعتمد
قانون نزع السال ومراقبة األسدلحة والدذخائر ،الدذي يتضدمن مجلدة أهدداف منهدا تقييدد تدراخيص
محل السدال بالنسدبة للمددنيني ،فضدالا عدن ح در بيدع األسدلحة الناريدة مدن قبدل الشدركات العامدة
واساصة لألشخاص الطبيعيني(.)15
 -90وجددرى تن دديم عمليددة تعطيددل األسددلحة الناريددة املودعددة يف قاعددات حف د األدلددة التابعددة
ألجهزة األمن العام( ،)16وتنفيذ خطة نزع السال الطوعي ،حيك جرى حدس أيار/مدايو 2016
تسلم  3 659سالحا ناريا ،وتعطيل  44 450سدالحا .وأنشدئت الددائرة الوطنيدة لندزع السدال
اليت تقوم دوريا بعمليات تعطيل وتدمري األسلحة.
 -91وخالل السنوات األربع األخرية ،نُ دم  4 784نشداطا للوقايدة مدن اجلرميدة يف اجملتمعدات
احملليد ددة ،اسد ددتفاد منهد ددا  680 816شخصد ددا .ويف الفد دداة بد ددني عد ددامي  2014و ،2015جد ددرى
تددريب  94 141موظفددا تابعددا هليئددات األمددن .واسددتُهدفت املراكددز التعليميددة ،مددن خددالل تدددريب
ما متوسطه  128 000طفل ومراهق .وخالل الفاة اا ا ،ومن أجل املساعدة يف منع ارتكداب
اجل درائم ددد امل درأة وتعزيددز التعددايا السددلمي ،نفددذت اس دااتيجيات تدريبيددة تلفددة ،مشلددت خددالل
عام  2014ما متوسطه  133 000فرد من املنتمني إىل اجلماعات املن مة.
 -92كم د ددا يوظ د د دف الت د دددريب الريا د ددي ك د د د داة ملن د ددع اجلرمي د ددة يف أوس د دداي الش د ددباب ،حي د ددك
نُ م  11 980يوما ريا يا بني عامي  2014و ،2015استفاد منها  710 674شخصا من
الشباب على وجه اسصوص.
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 -93ومددن خددالل إعددادة هيكلددة ن ددام الرعايددة والوقايددة الجتماعيددة يف عددام  ،2014أنشددئت
()17
وو ددع يف ه ددذا
"مربع ددات الس دلم واحلي دداة"  ،ال دديت ك ددان هل دا أث ددر يف تقل دديص مس ددتويات اجلرمي ددةُ .
اإلطار  3 632خطة للتدريب استفاد منها  124 291فردا من أفراد اجملتمعات احمللية.
 -94وفيما يتعلق برصد مهام الشرطة ،أنشو ن ام املعلومات السااتيجية والشفافية يف ال
الش ددرطة ،ال ددذي يت دديح احلص ددول عل ددى املعلوم ددات املالئم ددة ويف الوق ددت احلقيق ددي ع ددن مجي ددع أجه ددزة
الش ددرطة .وأنش ددئت  542ند دواة للش ددرطة اجملتمعي ددة عل ددى ص ددعيد البل ددديات والولي ددات و 16أمان ددة
للمساواة واإلنصاف بني اجلنسني .ومنذ عام  ،2010أدرج يف اهليكل التن يمي ألجهزة الشرطة
"مكتب رعاية الضحايا" ،الدذي يتديح تقددا املسداعدة املالئمدة والفعالدة يف اجملدال القدانوين والطديب
والنفسددي والجتمدداعي ،إىل ددحايا اجل درائم و/أو انتهاكددات الشددرطة .ويف الوقددت ال دراهن ،توجددد
هذه املكاتب لدى  80يف املائة من أجهزة الشرطة يف البلد(.)18
 -95وفيما يتعلق بتدريب هيئدات األمدن العدام ،قددمت اجلامعدة الوطنيدة التجريبيدة لألمدن حدس
عددام  2015خدددمات التدددريب الشددامل إىل  8 254موظفددا يف إطددار الدددورة التدريبيددة األساسددية
للشددرطة؛ وإىل  5 841فددردا مددن كبددار التقنيددني اجلددامعيني و ُ 1 165دازا يف إدارة الشددرطة .كمددا
ختددرج منهددا  392مهنيددا يف الدراسددات العليددا واجملددالت املتخصصددة ودرجددة املاجسددتري يف دراسددات
الشرطة املعمقة .ويف الوقت الراهن ،يبلغ معدل توافر عناصر الشرطة أربعة عناصر لكل 1 000
نسمة ،وفقا ملعايري األمم املتحدة.
 -96وتنف ددذ إدارة الدي ددد اهلوي ددة وش ددؤون اهلج ددرة واألجان ددب من ددذ ع ددام  2013خط ددة وطني ددة
للتدريب بالشراكة مع بعا املن مات واملؤسسدات ومدع املن مدة الدوليدة للهجدرة ومفو دية األمدم
املتحدددة السددامية لشددؤون الالجئددني ،بغيددة تددوفري التدددريب يف دال الن ددام املعمددول بدده فيمددا يتعلددق
بالالجئني يف فنزويال ،بغرن إتاحة مهارات التخصص للموظفني العامني يف هذا اجملال.
 -97وفيما يتعلق مبكافحة الدار باألشدخاص ،وقعدت فندزويال علدى التفاقيدات واإلعالندات
الدولية الرئيسية يف هذا اجملال ،وقامت مبواءمة قوانينها احمللية مدع أحكامهدا( .)19وو دعت خططدا
ومشاريع ملكافحة الدار باألشخاص من من ورات تلفة :خط شاملة تركز أيضا على النساء
واألطفال واملراهقني( .)20وعري منذ عدام  ،2014تنفيدذ خطدة عمدل مدع مفو دية األمدم املتحددة
السامية لشؤون الالجئني من أجل إعداد دراسات تشخيصية بش ن اجلرمية يف املناطق احلدودية.
 -98وركددزت اإلج دراءات الوقائيددة علددى أمدداكن التدددريب وحلقددات التدددريب والدداوي والنشددر
واإلعدالم ومحددالت الدعايددة؛ وأتاحدت إمكانيددة جعددل املدوظفني العددامني علددى درايدة ووعددي باأل،دداي
الدار باألشخاص األكثر شيوعا ،ومبختلف أشكال معاجلتها ،حيك السنت طريقة تناول هذه
املس لة داخل املؤسسات .ومنذ عام  ،2014تعززت عملية إنشداء جلدان مكافحدة جدرائم الددار
بالنساء واألطفال واملراهقني و ريبهم ،بوصفها الت للتنسيق املشاك بني املؤسسات من أجل
مكافحة هذه اجلرمية.
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 -99وتُقدم الرعاية لضحايا الدار باألشخاص من خالل توفري مدخالت لتلبية احتياجدا م
األساسية ،وتوفري الرعاية النفسية والطبية ،والتدريب امله  ،وأنشطة الافيده ،واملسداعدة القانونيدة.
ويف حالة األجانب ،يقدم هلم الدعم من خالل إعاد م إىل بلددا م األصدلية ،ومباشدرة إجدراءات
استصدددار جدوازات السددفر والت شدريات ،أو مددنح و ددع الالجددو ،أو إعددادة التددوطني يف بلددد ثالددك.
كمددا توجددد مراكددز لسددتقبال النسدداء ،وب درام ل ي دواء يف مؤسسددات الرعايددة عندددما يتعلددق األمددر
ب طفال أو مدراهقني .وخدالل الفداة مدن عدام  2012إىل عدام  ،2015بلدغ عددد الضدحايا 151
حية استفاد من تدابري احلماية  21منهم ،وهم  19امرأة ومراهق وطفلة.

حقوق األشخاص المحرومين من الحرية
التوص ا اايات وااللتزام ا ااات الةوعي ا ااة  5-93و 7-93و 10-93و 11-93و12-93
و 13-93و 14-93و 15-93و 1-94و 5-94و 6-94و 31-94و32-94
و 33-94و35-94
 -100لتعزيددز السياسددة الراميددة إىل كفالددة حقددوق األشددخاص احمل درومني مددن احلريددة ،أنشددئت يف
ع ددام  2011وزارة الق ددوى الش ددعبية لش ددؤون الس ددجون ،ال دديت حل ددت ة ددل اجملل ددس األعل ددى الس ددابق
وو دع ن دام جديدد للسدجون يدن م األنشدطة اليوميدة للمحدرومني مدن احلريدة يف
لشؤون السدجونُ .
وص د ددممت "اسطد د دة
مراك د ددز الحتج د دداز ،م د ددن خ د ددالل إع د دداد أم د دداكن للعم د ددل والدراس د ددة والافي د ددهُ ،
الس ددااتيجية الوطني ددة لش ددؤون الس ددجون للف دداة  ."2019-2013وتتواف ددق مجي ددع ه ددذه الت دددابري
مددع قواعددد األمددم املتحدددة النمواجيددة الدددنيا ملعاملددة السددجناء .وجددرى توقيددع اتفاقددات بددني تلددف
أجهددزة ن ددام العدال ددة (ةكمددة الع دددل العلي ددا والنيابددة العام ددة ووزارة ن ددام السددجون) بغي ددة تقل دديص
فدداة التد خر يف اإلج دراءات ،مددع تعزيددز الدددفاع العددام لتحسددني نوعيددة الدددفاع ،وفقددا ملعددايري احلمايددة
القضائية الفعالة.
 -101وأنشددو الصددندوق الددوط لبندداء السددجون كد داة للقضدداء علددى اكت ددار السددجون ،حيددك
افتتح  26مركزا يستفيد منها تقريبا  37 286ةتجدزا مدن البدالغني واملدراهقني .ويوجدد حاليدا 39
مؤسسة سجنية للرجال ،و 18للنساء و 32مؤسسة لرعاية املراهقني.
 -102وأدى ال ددا إىل الس ددن ظ ددروف الحتج دداز وأث ددر بش ددكل إع ددايب يف مس ددتويات التع ددايا
داخ د ددل الس د ددجون؛ وم د ددن م د ددوع املراك د ددز الس د ددجنية ،ض د ددع يف الوق د ددت الد د دراهن للن د ددام اجلدي د ددد
للسددجون  90يف املائددة مددن أمدداكن احتجدداز الرجددال ،ويضددم بالفع دل  100يف املائددة مددن أمدداكن
احتجدداز النسدداء ومؤسسددات رعايددة امل دراهقني يف البلددد ،وهددو مددا (ددد بشددكل مطددرد مددن العنددف.
ولتحسددني عمليددة رصددد ومراقبددة السددجون ،نُفددذت غليددات تكنولوجيددة اات كفدداءة عاليددة باسددتثمار
قيمته  164 000 000دولر من دولرات الوليات املتحدة.
 -103وعري التدريب امله من خالل خطة لويسا كاسرييس دي أريسميندي الديت تضدم 43
وح دددة ل نت دداج الشد دااكي يف س ددجون النس دداء الب ددالغ ع ددددها  ،18حي ددك توج ددد ددابز وأم دداكن
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للنسي والزراعة واسزف واحلدادة والنجارة واسدمات العامة والصيانة وصناعة الصدابون التقليددي
ورعاية األطفال والطباعة احلريرية واحلالقة.
 -104وعددري يف الوقددت ال دراهن تدددريب ح دراس السددجون يف اجلامعددة الوطنيددة التجريبيددة لألمددن،
وهدو مددا يضددمن الطددابع املهد لعملهددم داخدل السددجون و(سددن إىل حددد كبددري تدددريبهم ومعدداملتهم
للمحرومني من احلرية .ويفوق عدد حراس السجون  ،2 500موزعني على مجيع سجون البلد.

الحق في المساواة واإلنصاف بين الجنسين
التوصيات  1-94و 6-94و 11-94و 16-94و 17-94و 21-94و22-94
و 23-94و 24-94و 25-94و 28-94و51-94
 -105اهليئة املعنية بالسياسة العامدة حلمايدة حقدوق املدرأة هدي وزارة القدوى الشدعبية لشدؤون املدرأة
واملساواة بني اجلنسني ،املنش ة يف عام  .2009كما توجد هيئات تعاجل مسائل موا يعية ةددة
من قبيل اللجنة الفرعية ل حصاءات اجلنسانية؛ وهيئة تنسيق شؤون النساء املنحدرات مدن أصدل
أفريقي؛ وهيئة تنسيق شدؤون النسداء املنتميدات إىل الشدعوب األصدلية داخدل تلدا الدوزارة؛ واللجندة
الوطنية للعدل بني اجلنسني التابعة حملكمة العدل العليا؛ و لس اإلنصاف واملساواة بدني اجلنسدني
يف هيئات الشرطة.
صددمم برنا ددان ددا :خطددة "خوانددا
 -106أمددا خبصددوص ال دربام الشدداملة يف هددذا اجملددال ،فقددد ُ
رام د درييس لأب د ددانزادورا" للف د دداة  2013-2009وخط د ددة "مام د ددا روزا" للمس د دداواة واإلنص د دداف ب د ددني
اجلنسددني للفدداة  ،2019-2013اللتددان تعاجلددان جوانددب تلفددة لتحقيددق عالقددات قائمددة علددى
املساواة واإلنصاف بني املرأة والرجل .ومثة خط ةدددة مدن قبيدل اسطدة الوطنيدة للمددافعات عدن
اجملتمعددات احملليددة ،دددف إىل نقددل أنشددطة الوقايددة مددن العنددف ددد امل درأة وأنشددطة رعايددة ودعددم
حايا العنف إىل القوى الشعبية املن مة يف إطار جلان املساواة واإلنصاف بني اجلنسني ،وجدرى
حس عام  2016تنصيب أكثر من  23 000امرأة كمدافعات عن اجملتمعات احمللية.
 -107ويف إطددار احلمايددة مددن العنددف القددائم علددى نددوع اجلددنس ،أطلقددت اسدمددة اهلاتفيددة اجملانيددة
ل رشاد وإقامة الصالت مع هيئات الدولة؛ واستفاد منها  24 133شخصا حس عام .2016
كمددا جددرى تددوفري امل د وى والرعايددة النفسددية واملسدداعدة الجتماعيددة للنسدداء وأطفدداهلن الددذين كددانوا
عر ددة سطددر وشدديا .وتسددتفيد النسدداء مددن املسدداعدة القانونيددة الفعالددة مددن خددالل مكتددب الدددفاع
عن حقوق املرأة الذي قدم حس انن  183 124مشورة ومساعدة قانونية.
 -108وأنشد ددو  78ةكمد ددة متخصصد ددة يف محايد ددة امل د درأة واملسد دداواة بد ددني اجلنسد ددني و 69مكتب د د ا
للمدعني العامني املتخصصني يف الدفاع عن املرأة ،وتضم هذه املكاتب  192مدعي ا عام ا على
الصعيد الوط  .وأنشئت يف عام  2011مديرية الدفاع عن املدرأة ويف عدام  2013هيئدة التنسديق
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الوطنيددة حلمايددة الضددحايا والشددهود واألشددخاص انخ درين املشدداركني يف اإلج دراءات القضددائية مددن
أجل كفالة صون ومحاية حقوق مجيع حايا األفعال املستوجبة للعقاب والشهود عليها.
 -109وا ددطلعت الدول ددة الفنزويلي ددة مبهم ددة توعي ددة وس ددائ اإلع ددالم ب ددالنه اجلنس دداين ومبراعد داة
حقوق املرأة يف الربام  .وهلذا الغرن ،أصدرت اللجنة الوطنيدة لالتصدالت السدلكية والالسدلكية
توصيات ملنع انتهاك املعايري الواردة يف قانون املسؤولية الجتماعية يف اإلااعة والتلفزيون.
 -110واختددذت إج دراءات للقضدداء علددى الصددور النمطيددة للم درأة يف وسددائ اإلعددالم .ومددن بددني
الت دددابري امللموس ددة ،أم ددرت ال دددائرة الدس ددتورية حملكم ددة الع دددل العلي ددا بإزال ددة أي ص ددورة اات محول ددة
أو ةتددوى جنسددي ص دريح أو ددم أو أي إعالنددات للمنشددطات اجلنسددية قددد تشددجع اسدددمات
املرتبطددة داريددا بالسددتغالل اجلنسددي يف الدددعايات املنشددورة يف وسددائ اإلعددالم املطبوعددة املتاحددة
لألطفال واملراهقني( .)21وتعززت من خالل ن ام التصالت واملعلومات البوليفاري مشاركة املرأة
يف مجيددع ددالت نشددر وإنتدداج احملتويددات ،سددعيا إىل نقددل رسددائل ملكافحددة الصددور املتحيددزة ددد
املد درأة ،وأنش ددئت أم دداكن للافي دده ،تس دداعد يف العد دااف التلق ددائي بد د دوار املد درأة ويف توعي ددة اجملتم ددع
بوجه عام(.)22
 -111وفيمددا يتعلددق بتمكددني النسدداء وتن دديمهن ،جددرى حددس عددام  2014إنشدداء  2 033جلنددة
للمسداواة واإلنصداف بددني اجلنسدني يف اجملدالس البلديددة؛ و 12 652جلندة ألمهدات احلددي؛ و841
جلنة للنساء املدافعات عن القتصاد؛ وأُد دت  12 000امدرأة يف حركدة النسداء مدن أجدل السدلم
وعين ددت  13 000مدافع ددة ع ددن اجملتمع ددات احمللي ددة .وأنش ددو اجملل ددس الرئاس ددي للحكوم ددة
واحلي دداة؛ ُ
الش ددعبية النس ددائية ،ال ددذي يت د لف م ددن ددثالت ع ددن كيان ددات البل ددد ال د د  ،24باعتب دداره هيئ ددة ش ددعبية
للتداول وإسداء املشورة.
 -112ومنددذ أواخددر عددام  ،2013تشددكلت  841جلنددة للنسدداء املدددافعات عددن القتصدداد مددن
أجددل تعزيددز الرقابددة الجتماعيددة وكفالددة احلصددول علددى السددلع واسدددمات ب سددعار عادلددة ،و ددالس
املسدداواة واإلنصدداف بددني اجلنسددني ،بوصددفها هيئ ددات قائمددة يف مؤسسددات الدولددة بغددرن تعم دديم
النه اجلنساين يف السياسات العامة ملؤسسات الدولة .ودددر اإلشدارة إىل إنشداء الالداد الدوط
للنساء ،بوصفه هيئة للتنسيق بني تلف احلركدات والقيدادات النسدائية .وقدد انضدم حدس انن إىل
هذا الالاد أكثر من  1 800 000امرأة.

حقوق الشعوب األصلية
التوص ا اايات وااللتزام ا ااات الةوعي ا ااة  1-94و 6-94و 11-94و 15-94و65-94
و 66-94و 67-94و 68-94و(98ح)
 -113بإنشاء اجمللس الرئاسي للحكومة الشعبية للشعوب واجملتمعات احمللية األصلية ،دسدت
من مددة تصددميم وتنفيددذ السياسددات العامددة املتعلقددة بالشددعوب األصددلية .وانتخددب  1 569ددثالا
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اختداروا بددورهم ثلديهم يف هدذه اهليئدة( .)23ومنددذ عدام  2007حدس عدام  ،2015اسدتفادت مددن
خ دددمات ددالس اجملتمع ددات احمللي ددة للس ددكان األص ددليني أيض ددا  307 168شخص ددا و57 956
أس ددرة ،م ددن خ ددالل متوي ددل  1 469مش ددروعا تمعي ددا تلف ددا ل م ددداد بالطاق ددة الكهربائي ددة واملي دداه
الصاحلة للشرب وإنشاء اهلياكل األساسية واملشاريع الجتماعية اإلنتاجية.
 -114وخبصددوص احلددق يف الصددحة ،ددددر اإلشددارة إىل خطددة يانومددامي للصددحة الدديت قدددمت يف
الفدداة املمتدددة بددني عددامي  2012و 2014الرعايددة إىل  6 174مريضددا مددن السددكان األصددليني
فيمددا يتعلددق بد مران تلفددة .وقدددمت خطددة أبددوري للصددحة ،يف الفدداة املمتدددة بددني عددامي 2012
و ،2014الرعايددة إىل  8 311مريضددا مددن تلددف الشددعوب األصددلية .وينضدداف إىل الددا كلدده
الرعايددة املقدمددة مددن خددالل دوائددر رعايددة وتوجيدده السددكان األصددليني التابعددة لشددبكة املستشددفيات
املنتشرة يف مجيع الوليات .كما ُكفل احلق يف التعلديم مدع احداام ثقافدة الشدعوب األصدلية ،وإقدرار
حقوقها اجلماعية يف جوانب من قبيل اهلوية اإلثنية ،والثقافة اساصة ،واللغة ،واملعارف التقليدية.
 -115ومن أجدل تعزيدز احلدق يف اللجدوء إىل القضداء ،يضدم مكتدب الددفاع العدام ةدامني لدديهم
كفاءات جنائية وغري جنائية يف شؤون الشعوب األصلية.
 -116ويف عام  ،2014أنشو يف إطار القانون املتعلق بلغات الشعوب األصلية املعهد الوط
للغدات الشددعوب األصددلية الددذي يسددعى إىل إنقدداا مجيددع اللغددات األصددلية وإحيائهددا .وخددالل الفدداة
من عام  2009إىل عام  ،2014بلغ عددد مؤسسدات التعلديم املتعددد الثقافدات الثندائي اللغدة يف
احمل ددي اجلغد درايف للش ددعوب األص ددلية  1 785مؤسس ددة ،ت ددوفر التعل دديم األويل والبت دددائي والث ددانوي
والثد د ددانوي التق د د د  ،تس د د دجل فيهد د ددا  68 580تلميد د ددذا مد د ددن الش د د دعوب األصد د ددلية برسد د ددم املوس د د ددم
الدراسي  .2014كما عري اسدتكمال تكييدف النصدوص املدرسدية بلغدات وايوندايكي ،وبيمدون،
وييكوانددا .وجددرى تعزيددز مشدداريع تدددريب املدرسددني املتعددددي الثقافددات والثنددائيي اللغددة ،واملشدداريع
التعليمية خارج فصول الدراسة من أجل محاية وإنقاا لغات الشعوب األصلية.
 -117وخالل الفاة املمتدة بني عامي  2012و ،2015بدُ  1 704مسداكن لئقدة ،تراعدي
الثقافة اساصة للشعوب األصلية ،استفاد منها  9 031شخصا.
 -118ومنددذ إنشدداء اللجنددة الوطنيددة لاسدديم حدددود موئددل وأرا ددي الشددعوب واجملتمعددات احملليددة
األصددلية ،يف عددام ُ ،2001شددرع يف و ددع سياسددة ترسدديم احلدددود وتسددليم األرا ددي مددع سددندات
امللكي ددة اجلماعي ددة املناس ددبة إىل الش ددعوب األص ددلية .وج ددرى ح ددس انن تس ددليم  102م ددن س ددندات
ا مللكيد د د د د ددة اجلماعيد د د د د ددة ألران مسد د د د د دداحتها اإلمجاليد د د د د ددة  3 280 298،72هكتد د د د د ددارا ،يقطنهد د د د د ددا
و  101 498نسمة ،يشكلون  25 600أسرة ،موزعةا على  683تمعا ةليا أصليا.
 -119وأخريا ،أجنز املعهد الوط ل حصاء يف عام  2011التعدداد الدوط للسدكان واملسداكن
ال ددذي مش ددل الس ددكان األص ددليني .وبالت ددايل ،بل ددغ ع دددد الس ددكان األص ددليني  724 592نس ددمة،
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أي  2.8يف املائدة مدن مدوع سدكان البلدد .وأبدان التعدداد أن  474 219شخصدا مدن السددكان
األصليني ملمون بالقراءة والكتابة.

حماية طالبي اللجوء والالجئين
التوصية 69-94
( -120دد القانون األساسي املتعلق بالالجئني وطاليب اللجوء ( )2001معدايري وشدروي مدنح
احلمايدة هلددؤلء األشددخاص ،وسدبل التعدداون بددني مفو دية األمددم املتحدددة السدامية لشددؤون الالجئددني
واللجنة الوطنية لالجئني .وفنزويال بلد استقبل تار ي ا ماليني الكولومبيني املتضررين بسبب الندزاع
املسلح .وأفاد تقرير مفو ية األمدم املتحددة لشدؤون الالجئدني املعندون "الداهدات العامليدة .الندزو
القسري يف عدام  "2014بد ن فندزويال هدي ثداين بلدد مسدتقبل لالجئدني يف أمريكدا ،واعداف أيضدا
بد ن اففددان عدددد الالجئددني يف مجيددع أ دداء أمريكددا بنسددبة  5يف املائددة يعددزى أساسددا إىل السياسددة
الفنزويلية ملنح اجلنسية لآللف من النازحني الكولومبيني.

تاسعاً -التحديات
 -121إن اس ددتكمال بن دداء الن ددام ال ددوط للرص ددد واملتابع ددة م ددن خ ددالل و ددع مؤش درات حق ددوق
اإلنسان ،من أجل تنفيذ وتقيديم مجيدع السياسدات العامدة ،يشدكل الدديا ملحدا ،عدري العمدل مدن
أجل و ع برنام بش نه يُتوخى إ ا ه حبلول عام  .2017ومن الالزم أيضدا تعزيدز عمليدة تعمديم
النه القائم على حقوق اإلنسان يف مجيع السياسات العامة الوطنية.
 -122ويشكل إ فاء الطابع املؤسسدي بقددر أكدرب علدى اهليئدات وانليدات الديت أنشد ا الدولدة
لتحسددني عمليددة تنفيددذ ومتابعددة السياسددات العامددة املتضددمنة للددنه القددائم علددى حقددوق اإلنسددان
مسد لة اات أولويددة ،ول سدديما تعزيددز غليددات التنسدديق علددى أعلددى مسددتوى ،وهددو السددبيل إىل تعزيددز
القدرات يف ايل السياسات العامة واملؤشرات .والعمل املشاك بني الوكدالت اجلداري حاليدا بدني
وزارة الق ددوى الش ددعبية للتخط ددي  ،ومكت ددب نائ ددب ال درئيس للش ددؤون الجتماعي ددة ،واملعه ددد ال ددوط
ل حصدداء ،ووزارة القددوى الشددعبية للشددؤون اسارجيددة ،مثددال علددى التنسدديق مددن أجددل إح دراز مزيددد
من التقدم.
 -123ويف سددياق احلددرب وحددالت الط دواره القتصددادية الدديت يواجههددا البلددد ،مددن الددالزم حفددز
النمو القتصادي املستدام من خالل زيدادة مسدتويات اإلنتاجيدة والبتكدار التكنولدوجي ،ويشدكل
تغيري ،واج اقتصاد الريع الذي طبع البلد خالل مائة سنة األخرية الديا.
 -124ويتمثل أحد التحديات الكدربى يف اإلجدراءات الراميدة إىل محايدة وكفالدة حقدوق السدكان
املتن ددوعني جنس دديا وجنس ددانيا؛ وال دديت ينبغ ددي ،رغ ددم مباش ددر ا ،إحد دراز مزي ددد م ددن التق دددم يف تنفي ددذها
لتحقيق النتائ املنشودة.
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 -125ول تزال مشدكلة احلمدل املبكدر تشدكل الدديا كبدريا بالنسدبة للبلدد .ورغدم التقددم احملدرز يف
موعددة مددن اسط د وال دربام والتدددابري ،فمددن الددالزم مواصددلة اختدداا مزيددد مددن اإلج دراءات للقضدداء
عليها بشكل تام.
 -126ومثددة حاجددة إىل زيددادة وتعزيددز قدددرات البلددد مددن أجددل محايددة البيئددة؛ واألرا ددي الدديت كددان
يقطنهدا يف األصددل أسددالف الشددعوب األصددلية؛ ومواجهدة مشدكلة تغددري املنددا ؛ ولاسدديخ إجدراءات
مسددتدامة مددن أجددل التصدددي هلددذه التحددديات العاملي ددة الدديت مددن ش د ا أن تددؤثر سددلب ا علددى أمن ددا
األرن.
 -127ويتمث ددل أح ددد التح ددديات املس ددتمرة يف مواص ددلة توطي ددد املش دداركة السياس ددية للمن م ددات
واحلرك ددات الجتماعي ددة واملعني ددة حبق ددوق اإلنس ددان ومتكينه ددا يف مزي ددد م ددن ددالت الس ددلطة العام ددة
الوطنية ،والا من أجل تعزيز اجملالس الرئاسية حلكومة القوى الشعبية على و أكرب.
 -128ول يدزال تعزيددز األمددن العددام علددى مجيددع املسددتويات يشددكل الددديا .ويسددتلزم تعزيددز اإلطددار
املؤسسددي املنش د مبشدداركة اجملتمددع ككددل مزيدددا مددن الدددعم مددن أجددل بلددو مسددتويات تددوفر أفضددل
نوعية كنة من احلياة للشعب الفنزويلي.
 -129وأخد دريا ،يش ددكل تنفي ددذ اسط ددة الوطني ددة حلق ددوق اإلنس ددان للف دداة  ،2019-2016ال دديت
ُو ددعت م ددن خ ددالل مش دداركة واس ددعة وبن دداءة للمجتم ددع كل دده وال دديت تض ددطلع هب ددا الدول ددة الفنزويلي ددة
واجلاري تنفيذها ،الدي ا كبريا.

عاشراً -االستنتاجات
 -130واجهددت فنددزويال مجيددع انثددار املباشددرة وغددري املباشددرة ألسدداليب احلددرب التقليديددة وكددذلا
مجيع أنواع تدخل القوى األجنبية الرامية إىل تددمري اقتصداد البلدد وتد خري مجيدع اإلجندازات الكدربى
لكفالددة احلقددوق املكتسددبة خددالل العقددود األخددرية .غددري أن فنددزويال لددديها شددعب ودولددة ملتزم دان
بالقيم واملباده العليا للكرامة والعدالة الجتماعية اليت زرعها احملرر سيمون بوليفار وعززهدا القائدد
األعلددى هوغددو تشددافيز ،والددذي ستواصددل حكومددة ال درئيس نيكددولس مددادورو مددوروس البوليفاريددة
التشافيزية الدفاع بكل حزم عن تركته.
 -131ومتضددي فنددزويال قدددما يف إعمددال حقددوق اإلنسددان مددن أجددل القيددق العدديا الكددرا وتعمددل
بطريقة تشاركية مع مجيع احلركات واملن مدات الجتماعيدة واجملتمدع املددين بصدفة عامدة ،وتؤكدد أن
الدولددة منفتحددة ومسددتعدة دائمددا للح دوار وتقبددل النقددد يف ددال حقددوق اإلنسددان ،ولكددن يف إطددار
التعدداون البندداء وغددري املشددروي ويف إطددار احداام سدديادة الشددعوب وحقهددا يف تقريددر املصددري .وتشددكل
التحديات القتصادية اليت يواجهها البلد حافزا أساسدي ا إلحدراز التقددم دو بنداء ،دواج اقتصدادي
(ل ةل النمواج القائم على الريع الذي ساد خالل مائة سنة املا ية ،وليس هذا الدديا سدهال؛
ولكن ،دو سدكان البلدد وقددرا م البشدرية والسياسدية والجتماعيدة والقتصدادية يددل علدى أن بنداء
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الشدااكية البوليفاريددة يتجدده ددو مرحلددة جديدددة متسددمة بقدددر أكدرب مددن التماسددا والددرو البندداءة
.والقدرة على مواصلة كفالة حقوق اإلنسان جلميع السكان

المصادر
اعتُمد في إعداد هذا التقرير على مساهمات مؤسسات الدولة الفنزويلية التالية

وزارات الق ددوى الش ددعبية للص ددحة؛ والتعل دديم؛ وخ دددمات الس ددجون والبل ددديات واحلرك ددات
الجتماعيد ددة؛ وشد ددؤون امل د درأة واملسد دداواة بد ددني اجلنسد ددني؛ والش د دااكية القتصد ددادية وامليد دداه؛ وشد ددؤون
الشددعوب األصددلية؛ والشددؤون الداخليددة والعدددل والسددلم؛ والتعلدديم اجلددامعي والعلددوم والتكنولوجيددا؛
.والتصال واإلعالم؛ والتخطي ؛ والنيابة العامة والدفاع العام
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Misión es una política pública que de forma masiva, acelerada y progresiva, materializa las
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Programa dirigido a reinsertar dentro de un sistema educativo y productivo a personas que no
culminaron sus estudios de la tercera etapa de educación media y diversificada, para que obtengan
su título de bachiller integral.
La Misión Sucre es un plan nacional de acceso a la educación universitaria que surge como
iniciativa de carácter estratégico.
La Colección Bicentenario es el nombre que recibe el conjunto de libros escolares editados por el
Estado para distribuirlos gratuitamente en las escuelas.
El Proyecto Canaima Educativo, que consiste en la entrega de computadoras portátiles a las niñas
y niños del Subsistema de Educación Básica.
El sistema contempla tres fases. La primera (fase de inicio), durante el último trimestre del 2013,
la segunda fase (de despliegue) en 2014, y una tercera fase (de integración) durante 2015 y 2016.
Publicada en Gaceta Oficial N° 40.190 del 18 de junio de 2013.
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Los Cuadrantes de Paz son una división territorial por un (1) kilómetro cuadrado, a fin de ubicar
estratégicamente a nivel geográfico a los integrantes de los organismos de seguridad del Estado,
quienes interactúan con la comunidad.
De conformidad con la resolución N° 86 de fecha 19 de marzo de 2010 del Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; Ley Orgánica
sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Orgánica de Protección de los
Niños, Niñas y Adolescentes, Código Penal y la Ley de Migración y Extranjería.
En 2007 se dictó el Plan de Acción Nacional contra el Abuso Sexual y la Explotación Sexual
Comercial y se elabora el Plan Piloto para la Lucha contra la Pornografía de Niños, Niñas y
Adolescentes en las Instituciones Educativas del Distrito Metropolitano de Caracas.
Posteriormente, se diseñó un Plan de Trabajo entre el Servicio Administrativo de Identificación,
Migración y Extranjería, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y las líneas aéreas de
Venezuela. En 2014 se suscribió un Plan de Trabajo con el Alto Comisionado de la Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Sentencia Nº 359 del 6 de mayo de 2014.
Se pueden mencionar los siguientes programas: Programa Maternidad segura, deseada y feliz en el
marco de la Protección de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos; el Programa Flora
Tristán creado para promover la transformación de los patrones de crianza y cuidado que le han
sido impuesto a las mujeres e impulsando la corresponsabilidad de hombres, mujeres, comunidad
y Estado; el Programa Luisa Cáceres de Arismendi con el objetivo de contribuir a la protección y
defensa de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad y sus familiares a través del
desarrollo de acciones de formación, capacitación, asistencia social.
Sesiones 24ª y 25ª, celebradas los días 2 y 3 de junio de 2015 en el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales del OACNUDH, Ginebra.
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