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الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة السادسة والعشرون
 ٣١تشرين األول/أكتوبر  ١١ -تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٦

تجميععل للمعلوم ععاه دتع ع المفوض ععية الس ععامية لحق ععوق اإلنس ععان و ق ععا
للفقرة (15ب) من مر ق قرار مجلس حقعوق اإلنسعان  1/5والفقعرة 5
من مر ق قرار مجلس حقوق اإلنسان 21/16

جمهورية نزويال البوليفارية
هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئاات اععاهاتات واراارا ات اةا ا
مبااا يف كلااح اع واااات والتعليقااات ال اواردة ماان التول ا اععضي ا ويف تقااارير م ااو األم ا اعت ااتة
السامي حلقوق ارنسان ويف غري كلح من وثائق األم اعت تة الرمسي كات الصال  والتقريار مقات
يف شكل مواز تقيتاً باحلت األقصى لعتد الكلمات ول ط ع على الاض الكامال يرااى العاودة
إىل الوثائق اعراعي  وال يتضمن التقرير أي آرا أو واهات نار أو اقرتاوات من اع وضاي الساامي
حلقوق ارنسان خبا ماا يارد مضهاا يف التقاارير والاياناات العلضيا الصاادرة عان اع وضاي  وهاو يتااع
مقرره  ١١9/١7وقت كُكرت على
اعاادئ التوايهي العام اليت اعتمتها جملس وقوق ارنسان يف َّ
وروعيا يف إعاتاد التقريار
حنو مضهجي يف وواشي هناي الاض مراااع اععلوماات الاواردة يف التقريار  ُ
والتطورات اليت وتث يف تلح ال رتة 
دوري االستعرا
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وال -المعلوماه األساسية واإلطار

لف -نطاق االلتزاماه الدولية 
()١

 -1المعاهداه الدولية لحقوق اإلنسان
احلال يف أثضا اجلول السابق 

()٢



ارا ا ا ا ا ارا ات اعتخا ا ا ا ااذة بعا ا ا ا اات
االستعرا 

التصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتيق أو االت اقي التولي للقضا على مجياع أشاكال
االنضما أو اة ف  التمييز العضصري ()١9٦7
العه اات ال ااتو اة اااا ب اااحلقوق االقتص ااادي
واالاتماعي والثقافي ()١978
العه ا ا اات ال ا ا ااتو اة ا ا اااا ب ا ا اااحلقوق اعتنيا ا ا ا
والسياسي ()١978
الربوتوكااول االختياااري الثاااين اعل ااق بالعهاات
الااتو اةاااا باااحلقوق اعتني ا والسياسااي
اهلاد إىل إلغا عقوب ارعتا ( ١99٣
)
ات اقي ا القضااا علااى مجيااع أشااكال التمييااز
ضت اعرأة ()١98٣
ات اقي مضاهض التعذيب وغاريه مان ضارو
اععامل أو العقوب القاسي أو ال إنساني أو
اعهيض ( ١99١
)
الربوتوكا ا ااول االختيا ا اااري الت اقي ا ا ا مضاهض ا ا ا
التعذيب (توقيع  ٢٠١١
)
ات اقي وقوق الط ل ()١99٠
الربوتوكا ا ا ااول االختيا ا ا اااري الت اقي ا ا ا ا وقا ا ا ااوق
الط ال بشانن اشارتا األط اال يف اعضازعااات
اعسل ( ٢٠٠٣
)
الربوتوكول االختيااري الت اقيا وقاوق الط ال
بشا ا اانن بيا ا ااع األط ا ا ااال واسا ا ااتغ ل األط ا ا ااال
يف الاغا ويف اعواد ارباوي (٢٠٠٢
)
االت اقيا ا التوليا ا حلمايا ا مجي ااع األش ااخاا
من االخت ا القسري (توقيع )٢٠٠8
الت ا ا ا ا ا ا ا ااات و/أو العه ا ا ا ا ا ا ا اات ال ا ا ا ا ا ا ا ااتو اة ا ا ا ا ا ا ا اااا ب ا ا ا ا ا ا ا اااحلقوق ات اقي ا وقااوق األشااخاا كوي
اعتنيا ا ا ا ا ا والسياس ا ا ا ا ااي (حت ا ا ا ا ا ااات اع ا ا ا ا ااادة ارعاق ا ا ا ا (إع نا ا ا ااات ت سا ا ا ااريي
ارع نات
اعادة  ٢٠١٣ )٢(١٢
)
()٣(١4د)  ١978
)
الربوتوك ا ااول االختي ا اااري األول اعل ا ااق بالعه ا اات
ال ا ااتو اة ا اااا ب ا اااحلقوق اعتنيا ا ا والسياس ا ااي
(الا ا ا ا ا اات ب كات ا ا ا ا ا ا الا ا ا ا ا ااذي أبا ا ا ا ا ااتي بشا ا ا ا ا اانن
اعادة ()٣(١4د) من العهت )١978
ات اقيا ا ا القض ا ااا عل ا ااى التميي ا ااز ض ا اات اعا ا ارأة
(حت اات اعادة )١98٣ )١(٢9

ات اقي ا ا وقا ااوق الط ا اال (إع نا ااات ت س ا اريي
اعادة  ) (٢١و(د) واعادة )١99٠ ٣٠

2

الربوتوكا ااول االختيا اااري الت اقي ا ا
مضاهض ا ا ا ا ا التعا ا ا ا ااذيب (توقي ا ا ا ا ااع
 ٢٠١١
)
االت اقي ا التولي ا حلماي ا وقااوق
مجيا ااع العما ااال اعها اااارين وأف ا اراد
أسره (توقيع  ٢٠١١
)
ات اقي ا وقااوق األشااخاا كوي
ارعاق ( ٢٠١٣
)

مل يصتق عليها/مل تقال

الربوتوك ا ااول االختي ا اااري الت اقيا ا ا
مضاهض ا ا ا ا ا التعا ا ا ا ااذيب (توقي ا ا ا ا ااع
 ٢٠١١
)
االت اقي ا التولي ا حلماي ا وقااوق
مجيا ااع العما ااال اعها اااارين وأف ا اراد
أسره (توقيع  ٢٠١١
)
االت اقي ا ا التولي ا ا حلماي ا ا مجي ا ااع
األش ا ا ا ا ا ااخاا م ا ا ا ا ا اان االخت ا ا ا ا ا ااا
القسري (توقيع )٢٠٠8
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احلال يف أثضا اجلول السابق 

الربوتوكااول االختياااري الت اقي ا وقااوق الط اال
بشاانن اش ارتا األط ااال يف اعضازعااات اعساال
(إع نااات اعااادة  )٢(٣حتتياات الساان الااتنيا
للتجضيت يف الثامض عشرة ٢٠٠٣)
االت اقيا ا التوليا ا حلمايا ا مجي ااع األش ااخاا
م ا ا اان االخت ا ا ااا القس ا ا ااري(حت اات اع ا ا ااادة
)٢٠٠8 )١(4٢
إا ا ارا ات الشا ااكاو االت اقي ا التولي ا للقضااا علااى مجيااع أش ااكال
والت قي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااق التمييز العضصري اعادة ٢٠٠٣(١4
)
واراا ا ا ا(ا ا٣ا)ا ا ا ا ا ا ا ا ارا ات الربوتوكااول االختياااري األول اعل ااق بالعهاات
العاال 
ال ااتو اة اااا ب اااحلقوق اعتنيا ا والسياس ااي
( ١978
)
الربوتوك ااول االختي اااري الت اقيا ا القض ااا عل ااى
التمييز ضت اعرأة اعادة ٢٠٠٢(8)
ات اقي ا ا ا ا ا ا ا مضاهضا ا ا ا ا ا ا ا التع ا ا ا ا ا ا ااذيب اعا ا ا ا ا ا ا اواد
 )١99١(٢٠و ٢١و ١994(٢٢
)

ارا ا ا ا ا ارا ات اعتخا ا ا ا ااذة بعا ا ا ا اات
االستعرا 

الربوتوكا ا ااول االختيا ا اااري اعل ا ا ااق
بالعهاات الااتو اةاااا باااحلقوق
االقتصادي واالاتماعي والثقافي
(توقيع  ٢٠١١
)
الربوتوك ا ا ااول االختي ا ا اااري الت اقيا ا ا ا
وقااوق األشااخاا كوي ارعاق ا
اعادة ٢٠١٣(٦)

مل يصتق عليها/مل تقال

الربوتوكا ا ااول االختيا ا اااري اعل ا ا ااق
بالعهاات الااتو اةاااا باااحلقوق
االقتصادي واالاتماعي والثقافي
(توقيع  ٢٠١١
)
العه اات ال ااتو اة اااا ب اااحلقوق
اعتني والسياسي اعادة 
4١
الربوتوكا ااول االختيا اااري الت اقي ا ا
وق ا ااوق الط ا اال اعتعل ا ااق با ا ا ارا
تقتمي الا غات

 -2صكوك دولية رئيسية خرى ذاه صلة
احلال يف أثضا اجلول السابق 

التصتيق أو االنضما ات اقي مضع ارمي اربادة اجلماعي واععاقا عليها
أو اة ف

ناا روما األساسي للم كم اجلضائي التولي
( )4
بروتوكول بالريمو
بروتوكول عا  ١9٦7اةاا بوضع ال ائني
ات اقي ا ا ااات اضي ا ا ا ا اعؤرخ ا ا ا ا  ١٢آ /أغ (س ا٦ا ا)اطس
 ١949وبروتوكوالها ارضافيان األول والثاين 
( )8
االت اقيات األساسي عضام العمل التولي 
( )9
 ١٦9

ات اقي مضام العمل التولي رق

ات اقي مكاف

التمييز يف جمال التعلي

ارارا ات اعتخاذة
بعت االستعرا  مل يُصتق 
عليها

االت اقي اعتعلقا باال ائني واالت اقيتاان
اعتعلقتان بعتميي اجلضسي ()5

الربوتوك ا ا ااول ارض ا ا ااايف الثالا ا ا ا ()7اعل ا ا ااق
بات اقيات اضي لعا  ١949
ات اقي ا ا(ا)١٠مضام ا ا ا العم ا ا اال التولي ا ا ا رق ا ا ا
 ١89

 -١الوا ا عااتة جلااان بقلااق أن مجهوري ا فضاازوي الاولي اري ا نقض ا االت اقي ا األمريكي ا
()١١
حلقوق ارنسان ووث التول على الضار يف الرتااع عن نقضها
 -٢وشجع عتة جلان التول على التصتيق على االت اقي التولي حلماي وقاوق مجياع العماال
()١٣
اعهاارين وأفراد أسره ( )١٢واالت اقي التولي حلماي مجيع األشخاا من االخت ا القسري
-٣
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وأو

()١4

جلضتان التول بالتصتيق على الربوتوكول االختياري الت اقي مضاهض التعذيب
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 -4وأو
االت اقي اةا

اللجض اععضي بالقضا على التمييز العضصري التول بنن تضاار يف االنضاما إىل
()١5
بوضع ال ائني

 -5وأو ا جلض ا وقااوق الط اال التول ا باانن تصااتق علااى الربوتوكااول االختياااري الت اقي ا
وقااوق الط اال اعتعلااق ب ا ارا تقااتمي الا غااات( )١٦واالت اقي ا اعتعلق ا بوضااع األشااخاا عااتميي
اجلضسي وات اقي خ ض واالت انعتا اجلضسي ( )١7وبنن تضار يف التصتيق على ات اقي مضام
()١8
العمل التولي بشنن العمال اعضزليني ( ٢٠١١رق )١89
 -٦وأو م وضي األم اعت تة السامي لشؤون ال ائني التول بنن تضاار يف االنضاما
()١9
إىل االت اقي اةا بوضع ال ائني

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -7ككر م و األم اعت تة السامي حلقوق ارنساان أن فار والا طاوارئ واساع علاى
نطاق  ٢4بلتي أفضى إىل تعلياق عاتد مان تاتابري ةايا وقاوق ارنساان أمار ياتعو إىل القلاق
()٢٠
الشتيت ويضاغي رفعها فوراً

جيم -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة

اإلنسان
مركز المؤسساه الوطنية لحقوق
اعؤسس الوطضي حلقوق ارنسان
مكتب أمني اعاامل

()٢١

احلال يف أثضا اجلول السابق 
أل ( ٢٠٠8)

()٢٢

اعركز يف أثضا اجلول احلالي 

ألا ا ا (تنكي ا اات اعرك ا ااز يف ع ا ااا )٢٠١٣؛ اس ا ااتعرا خ ا اااا -
تو ااي بتخ اايض اعرك ااز إىل ال ئا ا ب ااا وارمه ااال س ااض واو ااتة
ل متثااال عاااادئ باااريس (تش ارين األول/أكتااوبر  ٢٠١4متتياات
اعهل إىل آكار/مارس )٢٠١5؛
تو ي بتخ يض اعركز إىل ال ئ با (أيار/مايو )٢٠١٦؛
وفق ا ا ااً للما ا ااادة  ١٢ما ا اان الضاا ا ااا األساسا ا ااي للت ا ا ااال العا ا اااعي
للمؤسسااات الوطضي ا حلقااوق ارنسااان فقاات طعاان مكتااب أمااني
اعاااامل يف التو ااي وأُراا الضااار يف كلااح إىل ااتماااع مكتااب
الت ال العاعي يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٦

 -8رو ااب فري ااق األم ا اعت ااتة القط ااري (ال ري ااق القط ااري) ب نش ااا ا ل ااس ال ااوط حلق ااوق
ارنسااان يف عااا  ٢٠١4الااذي وضااع اةط ا الوطضي ا حلقااوق ارنسااان لل اارتة ٢٠١9-٢٠١٦
()٢٣
اليت نُام مشاورات عام بشنهنا يف عا ٢٠١5
 -9والوا ا اللجض ا اععضي ا ب اااحلقوق االقتصااادي واالاتماعي ا والثقافي ا بقل ااق أن مكت ااب
أمني اعاامل مل يضطلع بواليت على حنو مستقل متاماً( )٢4وأو اللجض اععضي حبقوق ارنساان
()٢5
التول بنن تضمن قترة اعكتب على االضط ع بواليت وفقاً عاادئ باريس
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 -١٠وشعرت جلضا مضاهضا التعاذيب باالقلق إزا انتماا سات مان أعضاا اللجضا الوطضيا عضاع
التع ااذيب الث ث ا ا عش اار إىل السا االط التض يذي ا ا وقال ا ا إن ا ا يضاغا ااي أن تك اال مجهوري ا ا فضا اازوي
()٢٦
الاولي اري متتع أعضا اللجض الوطضي باالستق لي التام
 -١١ووث ا جلض ا وق ااوق الط اال التول ا عل ااى وض ااع الص اايغ الضهائي ا ةط ا العم اال الوطضي ا
اعتعلق باألط ال واعاراهقني ( )٢٠١9-٢٠١5ووضاع اسارتاتيجي تتضامن آلياات لتض ياذ اةطا
()٢7

ور تها وتقييمها

ثانيا -التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان


المعاهداه
لف -التعاون مل هيئاه

اإلبالغ
 -1حالة

اععاهتة
هيئ

اع واات اةتامي اعتراا آخا ا اار تقريا ا اار قاُا اات مضا ا ااذ آخا ا ا ا اار اع واا ا ا ا ااات
وال ارب 
غ
اةتامي

السابق
االستعرا
يف االستعرا السابق

جلض القضا على التمييز آ /أغسطس ٢٠٠5
العضصري

٢٠١٢
٢٠١٢

اللجض ا ا اععضي ا ا با اااحلقوق نيسان/أبريل ٢٠٠١
االقتصااادي واالاتماعي ا
والثقافي
٢٠١٢
اللجض ا ا ا اععضي ا ا ا حبق ا ا ااوق نيسان/أبريل ٢٠٠١
ارنسان
اللجض ا ا اععضي ا ا بالقضا ااا كانون الثاين/يضاير ٢٠١٢ ٢٠٠٦
على التمييز ضت اعرأة
جلض مضاهض التعذيب تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٢ ٢٠٠٢
جلض وقوق الط ل

أيلول/ساتمرب ٢٠٠7

اللجضا ا ا ا ا اععضيا ا ا ا ا حبق ا ا ا ااوق -
األشخاا كوي ارعاق
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آ /أغسطس  ٢٠١٣تا اانخر تق ا ااتمي التقا ااارير م ا اان
الث ا اااين العشا ا ارين إىل الراب ا ااع
والعشرين مضذ عا ٢٠١٦
وزيران/يوني  ٢٠١5حيا اال موعا اات تقا ااتمي التقريا اار
الرابع يف عا ٢٠٢٠

حيا اال موعا اات تقا ااتمي التقريا اار
متوز/يولي ٢٠١5
اةامس يف عا ٢٠١8
تش ارين األول/أكتااوبر حيا اال موعا اات تقا ااتمي التقريا اار
التاسع يف عا ٢٠١8
٢٠١4
تش ا ارين الث اااين/نوفمرب حيا اال موعا اات تقا ااتمي التقريا اار
اةامس يف عا ٢٠١8
٢٠١4
٢٠١٢؛ التقريران األوليان أيلول/ساتمرب  ٢٠١4حيا اال موعا اات تقا ااتمي التقريا اار
اجل ااامع للتقري ا ارين الس ااادس
اعتعلق ا ا ا ا ا ا ااان ب ا ا ا ا ا ا ااالربوتوكول
والسابع يف عا ٢٠٢٠
االختياري الت اقي وقاوق
الط ا ا ا اال بش ا ا ا اانن اش ا ا ا ا ارتا
األط ا ا ا ا ااال يف اعضازع ا ا ا ا ااات
اعس ا ا ا اال وبش ا ا ا اانن بي ا ا ا ااع
األط ا ا ا ا ا ا ا ا ااال واس ا ا ا ا ا ا ا ا ااتغ ل
األط ا ا ا ا ااال يف الاغ ا ا ا ا ااا ويف
اعواد ارباوي ()٢٠١١
التقرير األو قيت الضار
٢٠١5
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 -2الردود لى طلباه المتابعة المح ّددة المقدمة من هيئاه المعاهداه

اع واات اةتامي

اععاهتة
هيئ

جلض القضا على التمييز
العضصري
اللجضا ا ا ا اععضيا ا ا ا حبق ا ا ااوق
ارنسان
اللجض ا ا اععضي ا ا بالقض ا ااا
على التمييز ضت اعرأة
جلض مضاهض التعذيب

اعقرر اعوضوع
التاريخ 
٢٠١4

التااتابري اعؤسسااي؛ وارمي ا الت اريض علااى الكراهي ا العضص اري؛ وشااعب
()٢8
يانومامي 

اورتا وقوق ارنسان يف سياق أنشط من بيضها اعااهرات؛ واستق ل
الساالط القضااائي ؛ وم ازاع ختوي ا الص ا افيني واعااتافعني عاان وقااوق
ارنسااان واحملااامني و/أو إهااانته و/أو يتيااته و/أو االعتااتا علاايه ؛
()٢9
ومزاع االوتجاز التعس ي لاعض اععارضني السياسيني 
()٣٠
العض ضت اعرأة؛ والص

٢٠١5

ارف ت من العقاا ؛ واالوتجااز التعسا ي وضامانات مراعااة األ اول
القانونيا ا ا؛ وتع ا ااذيب األش ا ااخاا اععتقل ا ااني خا ا ا ل اعا ا اااهرات وس ا ااو
()٣١

معاملته

٢٠١٦

٢٠١٦


التقتمي
تاريخ
-

أُرسل تذكري

()٣٢

اآلرا

اععاهتة
هيئ

اللجض اععضي حبقوق ارنسان
جلض مضاهض التعذيب

عتد اآلرا 
٢
١

احلال

()٣٣

()٣4

ووار اعتابع مستمر 
()٣٦
ووار اعتابع مستمر 

()٣5

الخاصة 

باء -التعاون مل اإلجراءاه
()٣7

دعوة دائم
الزيارات اليت أاري 

اعاتأ
الزيارات اعوافق عليها من وي
الزيارات اليت طُلب إاراؤها



احلال يف أثضا اجلول السابق 
ال

احلال الراهض 
ال

األغذي
األغذي
التعذيب
وري التعاري
واالت ارعتا ب ارا ات موازة اعتافعون عن وقوق ارنسان
العض ضت اعرأة
اعتافعون عن وقوق ارنسان

اجلمعيات
وري التجمع السلمي وتكوين
استق ل القضاة واحملامني

االوتجاز التعس ي
وري التعاري
الشركات عرب الوطضي
السكن ال ئق

الردود على رسائل االدعا والضتا ات العاال  خ ل ال رتة قيت االستعرا أُرسل  4٦ب غاً وردت احلكومات على  ٢4ب غاً 
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 -١٢وث جلض مضاهض التعذيب التول على أن تسمح للمقرر اةاا اعع مبسانل التعاذيب
()٣8
بنن يزور الالت دون تنخري
()٣9

 -١٣وو ال ريق العامل اعع باالوتجاز التعس ي احلكوم على الضار يف طلا زيارة الالت

 -١4ووثا اع وضاي الساامي حلقاوق ارنساان احلكوما علاى قااول مجياع طلااات الزياارة الايت
()4٠
بعت
قُتم من اعكل ني بواليات يف إطار ارارا ات اةا ومل يرد عليها ُ

جيم -التعاون مل مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
 -١5يغط ااي اعكتا ااب ارقليم ااي ألمريكا ااا اجلضوبي ا ا مجهوري ا ا فض اازوي الاولي اري ا ا ( )4١وأفا ااادت
اع وضي بنن ممثل اعكتاب ارقليماي طلاب التنشارية ماراراً مضاذ عاا  ٢٠١4مان أاال زياارة التولا
لكض مل يتلق أي رد يف هذا الصتد وبنن اع وضي ما زالا تساعى إىل الاتخول إىل الالات ور ات
()4٢
احلال عن كثب على الرغ من عت السماح هلا بذلح
 -١٦ويف عااا  ٢٠١١أدرا ا التول ا تو اايات مقتم ا ماان اع وضااي بشاانن مشااروع قااانون
ومشااروع سياسا متعلقااني بضاازع السا ح( )4٣وشااارك وزارة اةارايا وبرعااانيون يف ولقا دراسااي
إقليميا ا نامه ااا اعكت ااب ارقليم ااي بش اانن الربوتوك ااول االختي اااري اعل ااق بالعه اات ال ااتو اة اااا
()44
باحلقوق االقتصادي واالاتماعي
 -١7وسا اااد التول ا ا مالي ا ااً يف ا ااضتوق األم ا ا اعت ا ااتة للتربعا ااات لض ا ا ايا التعا ااذيب يف
()45
عا ٢٠١١
 -١8وأو ا جلض ا وق ااوق الط اال التول ا بالتع اااون م ااع اهليئ ااات التولي ا كات الص اال مث اال
اع وضي بشنن تض يذ كو وقوق ارنسان( )4٦وأو اللجض اععضيا بالقضاا علاى التميياز
ضاات اعارأة التولا باانن تساات يت ماان اعساااعتة التقضيا ارقليميا أو التوليا يف تض يااذ ات اقيا القضااا
()47
على التمييز ضت اعرأة مبا يف كلح من خ ل اع وضي السامي حلقوق ارنسان
 -١9ويف ع ااا  ٢٠١5أع اار اع ااو الس ااامي م اان اتي اات ع اان اس ااتعتاد اع وض ااي لتق ااتمي
اعساعتة التقضيا يف تض ياذ التو ايات اعقتما مان اللجاان ويف إطاار االساتعرا الاتوري الشاامل
()48
وكذا بشنن خط العمل الوطضي حلقوق ارنسان

ثالثا -تنفي ع االلتزامععاه الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان مععل مرا ععاة القععانون

التطبيق
الدولي اإلنساني الواجب

التمييز
لف -المساواة و دم
 -٢٠أو جلضا وقاوق الط ال التولا مبضاع مجياع أشاكال التميياز مباا يف كلاح التميياز علاى
()49
أساس اعيل اجلضسي واهلوي اجلضساني وارعاق وضمان وار مثل هذا التمييز
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 -٢١والواا اللجضا اععضيا بالقضااا علااى التمييااز ضاات اع ارأة إنشااا مؤسسااات تل ا للضهااو
()5٠
حبقوق اعرأة
 -٢٢وأعرب ا اللجض ا كايااا عاان أس ا ها لعاات اختاااك تااتابري فعال ا ماان أااال التصااتي للتمييااز
والعض اللذين تتعر هلما فئات حمروما مان الضساا ( )5١وأو ا التولا با ارا مرااعا شاامل
للتش اريعات بغاار إلغااا مجيااع األوكااا التمييزي ا والتعجياال يف اعتماااد مشااروع القااانون اعتعلااق
حبقوق اعرأة يف اعساواة وارنصا بني اجلضسني( )5٢ووثا جلضا القضاا علاى التميياز العضصاري
التول ا علااى دع ا الضسااا ض ا ايا التمييااز العضصااري وحتسااني و ااوهلن إىل العتال ا ( )5٣وأو ا
اللجض اععضي بالقضا على التمييز ضات اعارأة التولا مبرااعا وتعزياز خطا ‘ماماا روساا‘ للمسااواة
()54
وارنصا بني اجلضسني ()٢٠١9-٢٠١٣
 -٢٣وأعربا اللجضا اععضيا بالقضااا علااى التمييااز ضاات اعارأة عاان القلااق ألن متثياال الضسااا يف
اجلمعي الوطضي أقل من اعتوسط ارقليمي والعاعي( )55وأو ا التولا بانن تضامن متثيال الضساا
على قت اعساواة مع الراال يف احلكوم على اعستويات العليا لصضع القرار وأن تساتخت تاتابري
()5٦
خا مؤقت مبا يف كلح ناا احلص
 -٢4ومااا زالا جلضا القضااا علااى التمييااز العضصااري تشااعر بااالقلق إزا عاات واااود تشاريعات
مووتة يشكل مبوااها أي نشر لألفكار القائم على الت وق العضصري أو الكراهي العضصري أو
أي حتريض على التمييز العضصري أو أي عمل من أعمال العض بتوافع عضصري ارمي يعاقب
()57
عليها
 -٢5وروا اللجض ن سها بتضمني القانون األساسي اعتعلق بالشعو األ الي وا تمعاات
()58
احمللي أوكاماً قت توفر سا ً فعال عكاف التمييز اهليكلي
 -٢٦ودع اللجض التول إىل إشرا اعض ترين من أ ل أفريقي والتشاور معه عضت اعتمااد
()59
برامج أو سياسات لتعزيز وقوقه

باء -حق الفرد ي الحياة والحرية و من الشخصي
 -٢7أعرب ا جلض ا مضاهض ا التعااذيب عاان فزعهااا ماان التقااارير الاايت تشااري إىل شاايوع منااط ماان
عمليااات ارعااتا خااارق القضااا الاايت تض ااذها فاارق ماان الشاارط أو جمموعااات اليقاا مشاارية إىل
تض ي ااذ  ٦٦7مضه ااا يف ع ااا  ٢٠١٢و ٦٠٠يف ع ااا  ٢٠١٣عل ااى ي اات م ااو ني مكل ااني ب ن اااك
القانون( )٦٠وأو التول بنن تضع وتاً هلذه اجلرائ وتك ل إاارا حتقياق فاوري وشاامل ونزيا
يف عملي ااات ارع ااتا خ ااارق القض ااا وتق ااتمي اعتهم ااني بارتكا ا اا إىل العتالا ا ( )٦١وأعربا ا جلضا ا
وقااوق الط اال عاان قلقهااا ماان اتياات إزا ارت اااع عااتد عمليااات إعااتا األط ااال خااارق القضااا
()٦٢
واخن ا عتد اع وقات القضائي
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 -٢8وأعرب ا اللجض ا اععضي ا حبقااوق ارنسااان عاان قلقهااا إزا التقااارير الاايت تشااري إىل تسااجيل
عتد كاري من الوفياات الضامجا عان العضا يف الالات وأو ا التولا مبضااع اهودهاا الراميا إىل
مضااع ومكاف ا هااذه الوفيااات وضاامان تقااتمي اع اذناني إىل العتال ا ( )٦٣واعتااربت جلض ا مضاهض ا
التعااذيب أنا يضاغااي للتولا أن تضااع اسارتاتيجيات فعالا لضاازع أساال اجلماعااات اعتنيا اعساال
()٦4
وضاطها وت كيكها
 -٢9وسلط ال ريق القطري الضو على اعتماد قانون عا  ٢٠١٣الراماي إىل نازع السا ح ومراقاا
األس اال وال ااذخائر وإنش ااا مؤسس ااات وب ارامج كات اال بي اات أن ا ل ا االنتا اااه إىل بل ااوغ مع ااتل
اا ارائ القت اال نس ااا  58.١شخصا ااً لك اال  ١٠٠ ٠٠٠نس اام يف ع ااا  8٢( ٢٠١5يف اعائا ا مضه ااا
بنسال ناريا ) وهاي أرقااا رمسيا مضخ ضا مقارنا بنرقااا مضاماات ا تمااع اعاتين( )٦5وأو ااى ال ريااق
()٦٦
القطري ب نشا ناا معلومات موثوق ب ومتاح للعمو بشنن وال اجلرائ والعض
 -٣٠وأواط ا جلض ا مضاهض ا التعااذيب علم ااً بوفاااة  4٣شخص ااً يف اعااااهرات الاايت شااهتها
الالاات يف ال اارتة ماان شااااف/فرباير إىل وزيران/يوني ا  )٦7(٢٠١4ويف آكار/مااارس  ٢٠١4طلااب
ست من اعكل ني بواليات يف إطاار اراارا ات اةا ا إىل التولا تقاتمي توضاي ات فوريا بشانن
م ا ازاع االوتج اااز التعس ا ا ي وارف ا اراف يف اس ااتختا الق ااوة والعض ا ا ض اات احملتج ااني والص ا ا افيني
والعاملني يف وسائط ارع خ ل االوتجااات وأعرباوا عان اتمته إزا التقاارير الايت تشاري
إىل مقتاال مااا ال يقاال عاان  ١7شخصااً خا ل هااذه اعااااهرات( )٦8وأعاار اع ااو السااامي عاان
بااال قلق ا إزا تقااارير م ادهااا أن الساالطات اسااتختم القااوة ب ا فراف رداً علااى االوتجااااات
()٦9
وأدان أعمال العض اليت أدت إىل وقوع وفيات وإ ابات بغض الضار عن مرتكايها
 -٣١وأفادت جلضا مضاهضا التعاذيب بانن تقاارير متطابقا تشاري إىل أن العتيات مان اهلجماات
الاايت خ ا ل مااااهرات شااااف/فرباير  -نيسااان/أبريل  ٢٠١4ناُ ااذت ب االتواطؤ مااع مااو ي إن اااك
القانون ومبوافقته ومل يعاقب اعتورطون فيهاا( )7٠ويف هاذا الصاتد أو ا اللجضا اععضيا حبقاوق
ارنسان التول بنن توا ل اختاك اةطوات ال زم عضع وإلغا االستختا اع رف للقوة من ااناب
()7١
مو ي إن اك القانون وضمان تقتمي اعذناني إىل العتال
 -٣٢ويف تش ارين األول/أكت ااوبر  ٢٠١5كش ا ال ري ااق العام اال اعع ا باالوتج اااز التعس ا ي
واااود منااط مضهجااي ل وتجاااز التعسا ي يف الالاات وماان ح و ا احلكوما علااى ضاامان احلااق يف
عاات التعاار لل رمااان التعس ا ي ماان احلري ا وع ا وة علااى كلااح اعتاارب ال ريااق العاماال اوتجاااز
()7٢
أنطونيو خوسي ليتيزما عمتة كاراكاس اوتجازاً تعس ياً وأو ى بارفراق عض فوراً

 -٣٣وروا ا ا اللجض ا ا اععضي ا ا حبقا ااوق ارنسا ااان باعوافق ا ا علا ااى اةط ا ا الوطضي ا ا عضا ااع التعا ااذيب
( )7٣()٢٠١٣وأعرب جلض مضاهض التعذيب عن قلقها إزا االكتااا يف الساجون وارت ااع نساا
احملتجزين الاذين يضتاارون حمااكمته ( ٦5.7١يف اعائا ) والواا اللجضا بقلاق التقاارير الايت ت يات
باانن اععارضااني السياساايني ليوبولااتو لااوبيز وإناازو ساااكارانو ودانيياال سااياايوس وساال اتوري لوتشيسااي
أودعوا احلاس االن رادي عتة أشاهر وبانن إنازو ساكارانو تعار للضار ( )74ووا ال رياق العامال
()75
اعع باالوتجاز التعس ي التول على ارفراق عن ليوبولتو لوبيز فوراً
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 -٣4وأعربا ا جلضا ا مضاهضا ا التع ااذيب ع اان انزعااه ااا إزا وا ااود تق ااارير متطابقا ا تش ااري إىل
تعر اعوقوفني خ ل اعااهرات ألعمال التعذيب وسو اععاملا وأو ا با ارا حتقياق فاوري
وشااامل ومسااتقل يف مجيااع الشااكاو ( )7٦ووث ا التول ا علااى الضااار يف موا م ا قااانون مكاف ا
()77
التعذيب مع ات اقي مضاهض التعذيب
 -٣5وأعرب ا اللجض ا اععضي ا حبقااوق ارنس ااان عاان قلقه ااا إزا التقااارير ال اايت تشااري إىل إش ارا
العسكريني يف أعماال الشارط اعتصال باعاااهرات العاما ( )78ووثا اع وضاي التولا علاى عات
اسااتختا القاوات اعساال للساايطرة علااى اعااااهرات الساالمي وككارت باانن اسااتختا العسااكريني
ألغرا إن اك القانون يضاغي أن يكون إارا اساتثضائياً ومؤقتااً وبانن اجلايي يضاغاي أن يعمال حتا
()79
إمرة وإشرا سلط متني
 -٣٦وأعرب ا اللجض ا اععضي ا بالقضااا علااى التمييااز ضاات اع ارأة عاان قلقهااا إزا انتشااار وتزاياات
العض ضت الضسا وال تيات وإزا عت ك اي تض يذ قانون وق اعرأة يف وياة خالي مان العضا
()8٠
ووث التول على أن تعطي األولوي لتض يذ هذا القانون تض يذاً كام ً
 -٣7وأعرب اللجض ن سها عان القلاق أيضااً إزا انتشاار االجتاار بالضساا وال تياات وأو ا
التول ا باانن حتقااق يف مااتاه وأسااااب اجلذري ا وباانن تعتماات بساارع مشااروع القااانون اعتعلااق باالجتااار
()8١
باألشخاا
 -٣8وإك أعرب ا جلض ا وقااوق الط اال عاان القلااق إزا ارت اااع معااتالت العضا ضاات األط ااال
أو التول بنن تضع اسرتاتيجي وطضي شامل عضع هذا العضا وضامان تض ياذ احلاار القاانوين
للعقوبا الاتنيا يف مجيااع األوساااف تض يااذاً كااام ً( )8٢وأعربا اللجضا عاان القلااق إزا التقااارير الاايت
تت ااتع عاان بغااا األط ااال ووثا التولا علااى إن اااك القااانون حلمايا األط ااال ماان مجيااع اجلارائ
اعشمول بالربوتوكول االختياري الت اقي وقوق الط ل بشنن بيع األط ال واستغ ل األط اال يف
الاغا ويف اعواد ارباوي بطارق مضهاا م وقا مجياع ا ارمني ومعااقاته ( )8٣ووثا التولا علاى
()84
اختاك التتابري ال زم عضع جتضيت األط ال وةايته

جيم -إقامة العدل ،بما ي ذلك مسألة اإل اله من العقاب ،وسيادة القانون

 -٣9ال تازال اللجضا اععضيا حبقااوق ارنسااان تشااعر بااالقلق إزا عاات متتااع القضااا باالسااتق ل
الذايت واالستق لي واحلياد وأشارت إىل أن  ٣4يف اعائ فقط من القضااة مثاتاون وأفاادت بننا
يضاغي جلمهوري فضزوي الاولي اري أن تك ل عت تعر القضاة واعتعني العامني ألي شكل من
أش ااكال الض ااغط والت ااتخل أثض ااا مزاولا ا مه ااامه ( )85وأع اار اع ااو الس ااامي ع اان قلقا ا إزا
()8٦
الضغوف اليت يتعر هلا القضاة واعتعون العامون عضت معاجل قضايا وساس سياسياً
 -4٠وأعرب اللجض اععضي حبقوق ارنسان عن قلقها إزا التقارير اليت تت تع عان العواقاب
السالاي الاايت يوااههاا بعااض القضااة ااارا إ اتار قارارات ال ختات مصاااحل احلكوما ( )87وأعربا
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()88

جلض ا مضاهض ا التعااذيب عاان قلقهااا إزا التاانثري الساالي لااذلح علااى اسااتق ل قضاااة آخ ارين
وأعربا اللجضا اععضيا حبقااوق ارنسااان عاان قلقهااا إزا قضااي القاضااي ماريااا لااورديس أفيااوين الاايت
اوتُجاازت يف عااا  ٢٠٠9بساااب إ ااتارها أم اراً بااارفراق اعشااروف عاان شااخ اعتُاارب اوتجااازه
تعس ياً من قال ال ريق العامل اععا باالوتجااز التعسا ي وأشاارت اللجضا إىل أنا يضاغاي للتولا
()89

أن تك ل تسوي الوضع القانوين للقاضي أفيوين يف أقر وق ممكن
 -4١والوا جلض مضاهض التعذيب أنا قات اوتُجاز وفقااً عكتاب االدعاا العاا ٣ ٣٠٦
أشخاا يف ال ارتة باني شاااف/فرباير ووزيران/يونيا  ٢٠١4علاى ال باعاااهرات وأعربا عان
قلقهااا إزا واااود تقااارير متطابقا ت ياات باانن العتياات ماان واااالت االوتجاااز تلااح كانا تعسا ي
إك مل يصااتر أي أماار بااالقاض ومل يقاااض علااى أي شااخ باااجلر اعشااهود وأو ا التولا باانن
()9٠

تك ل متتع احملتجزين مضذ بت فرتة احلرمان من احلري جبميع الضمانات القانوني األساسي
 -4٢وأشااارت اع وض ا السااامي يف كااانون الثاين/يضاااير  ٢٠١٣إىل واااود منااط م اازع لااااهرة
العض يف السجون  -كضتيج مااشرة لسو األوضاع يف السجون  -ودع احلكوما إىل اعتمااد
()9١
تتابري عاال لضمان رو اوتجاز متتثل للمعايري التولي
 -4٣وأعرب ا اللجض ا اععضي ا بالقضااا علااى التمييااز ضاات اع ارأة عاان قلقهااا إزا عاات واااود إمكاني ا
()9٢
و ول الضسا ض ايا العض ب عالي إىل العتال بساب نق الاىن وضع أدا الضاا القضائي
()9٣
ووث اللجض التول على إنشا حماك متخصص يف قضايا العض ضت اعرأة يف مجيع الواليات
 -44وأشاااد ال ريااق القطااري برفااع ساان اعسااؤولي اجلضائي ا للم اراهقني اجلاااحنني (ماان  ١٢سااض
إىل  ١4سض ) لكض اعترب توسيع نطاق اجلارائ الايت يعاقاب عليهاا بعقوباات ساالا لل ريا ومتتيات
()94
فرتة احلرمان من احلري تغيريات تشريعي ال للمعايري التولي
 -45ووث جلض وقوق الط ل التول على القيا مبا يلاي (أ) التعجيال يف اعتمااد قاانون إ ا ح
قضا األواتاع وفقااً للمعاايري التوليا ؛ وضامان توافاق ارو االوتجااز ماع اععاايري التوليا ؛ وواار
()95
إدراق التتريب العسكري يف الربامج االاتماعي والتثقي ي اعواه إىل األوتاع احملتجزين
 -4٦وأو
ال ساد ()٢٠٠٣

اللجض ن سها التولا مبضاع ال سااد ومكاف تا مان خا ل تض ياذ قاانون مكاف ا

()9٦

دال -الحق ي الزواج والحياة األسرية
 -47أشااار ال ريااق القطااري إىل أن  ١8يف اعائ ا ماان األط ااال ال يسااجلون يف السااض األوىل ماان
وياي وإىل أن السكان األ ليني وسكان اعضاطق الضائي ها األكثار تضارراً ول ا ال رياق القطاري
()97
االنتااه إىل واود برامج من قايل مهم "اهلوي " لتسجيل األط ال وأو ى بتقيي هذه الربامج
 -48ووث جلض وقوق الط ل التول على تسريع التاتابري الراميا إىل رفاع السان الاتنيا لازواق
()98
ال تيات وال تيان إىل  ١8سض
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هاء -حريععة الععدين و المعتقععد ،وحريععة التعبيععر وتكععوين الجمعيععاه والتجمععل السععلمي،

والحق ي المشاركة ي الحياة العامة والحياة السياسية
 -49أو ا اللجضا اععضيا باااحلقوق االقتصااادي واالاتماعيا والثقافيا باعتماااد قااانون بشاانن
الو ااول إىل اععلوم ااات( )99وأو ااى ال ري ااق القط ااري بض اامان و ااول اعا اواطضني إىل اععلوم ااات
()١٠٠
العام
 -5٠ويف عا  ٢٠١4و اع و السامي السلطات على ضمان عت معاقا األشخاا
بساب ممارس وقوقه يف التجمع السلمي ويف وري التعااري( )١٠١وأبات أربعا مقاررين خا اني
قلقه إزا قرار وزارة التفاع رق  ٠٠8٦١٠الذي من شانن أن يقيات احلقاوق األساساي العتاااره
()١٠٢
احلركات االوتجااي السلمي يتيتاً للضاا العا
 -5١ويف تشرين األول/أكتوبر  ٢٠١4دعا اع و السامي السلطات ال ضزويليا إىل ارفاراق فاوراً
عاان مجيااع احملتج ازين بساااب ممارس ا وقه ا اعشااروع يف التعاااري واالوتجاااق ساالمياً وو ا الساالطات
()١٠٣
على ضمان مراعاة األ ول القانوني خ ل مجيع احملاكمات وكلح وفقاً للمعايري التولي
 -5٢وأعرب اللجض اععضي حبقاوق ارنساان عان قلقهاا كاذلح إزا التقاارير الايت تت اتع عان
اعتقااال اععارضااني السياساايني ليوبولااتو لااوبيز ودانيياال سااياايوس الااذي اعتااربه ال ريااق العاماال اععا
()١٠4
باالوتجاز التعس ي إارا ً تعس ياً

 -5٣ويف  4كااانون األول/ديساامرب  ٢٠١5دعااا اعقاارر اةاااا اعع ا ب ااحلق يف وري ا التعاااري
واعقرر اةاا اعع باحلق يف وري التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات احلكوم إىل ضمان أمان
مجيع األفراد يف فرتة ما قال إارا االنتخابات الربعاني وإزال مجيع العقاات اليت تعرت اعشارك
()١٠5
العام السلمي

 -54ويف آ /أغسااطس  ٢٠١٦أعاار اعقاارر اةاااا اعع ا ب ااحلق يف وري ا التعاااري واعقاارر
اةاا اعع باحلق يف وري التجمع السلمي وتكاوين اجلمعياات وجلضا الالاتان األمريكيا حلقاوق
ارنسان عان القلاق إزا تراااع وريا وساائط ارعا يف التولا مستشاهتين بعاتد مان احلاوادع
()١٠٦
اعال عضها واعتعلق مبضايق الص افيني وا موعات ارع مي
 -55وأعرب ا ا جلض ا ا مضاهض ا ا التع ااذيب ع اان قلقه ااا إزا االعت ااتا ات والتهتي ااتات وو اااالت
ا ا افيني يف ال ا اارتة ب ا ااني ك ا ااانون الثاين/يض ا اااير ونيس ا ااان/
التخوي ا ا واعض ا ااايق ال ا اايت اس ا ااتهتف
أبري ا اال  )١٠7(٢٠١4وأو ا ا ا اللجضا ا ا اععضيا ا ا حبق ا ااوق ارنس ا ااان ب ا ااالت قيق يف مجي ا ااع ادع ا ااا ات
()١٠8
التخوي والتهتيت واالعتتا وتقتمي مرتكايها إىل العتال
 -5٦وأعرب جلض مضاهض التعذيب عن قلقها إزا التقاارير الايت تت اتع عان الت قاري العلا
للمااتافعني عاان وقااوق ارنسااان ماان قااال مسااؤولني رفيعااي اعسااتو ودعا التول ا إىل أن تكا
عن الطعن يف مصتاقي عمل اعتافعني عن وقاوق ارنساان( )١٠9وأشاار ث ثا مكل اني بوالياات
يف إطاار اراارا ات اةا ا إىل تتااع ممثلااي مضاماات وتصااويره دون ماوافقته بعاات عاودي ماان
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اعش ااارك يف دورات عق ااتيا جلضا ا الال ااتان األمريكيا ا حلق ااوق ارنس ااان وأش ااري أيضا ااً إىل برن ااامج
تل زي ااوين اس ااتهت اع ااتافعني ع اان وق ااوق ارنس ااان عق ااب مش اااركته يف إو اات دورات اللجض ا
اععضي ا باااحلقوق االقتصااادي واالاتماعي ا والثقافي ا ( )١١٠ووث ا اللجض ا اععضي ا حبقااوق ارنسااان
()١١١
التول على ةاي األشخاا الذين سادوا يف عمل اللجض
 -57ويف عا  ٢٠١5أفاد اع و السامي بنن أوت االلتزامات الرئيسي لتولا كات سايادة
يتمثاال يف الااتفاع و ا عاان األشااخاا الااذين ال يت قااون مااع سياسااات الااتول وال ساايما هااؤال
األش ا ااخاا حتتي ا ااتاً( )١١٢ودع ا ااا اع ا ااو الس ا ااامي التول ا ا إىل ض ا اامان ت ا ااوفري احلماي ا ا الكافي ا ا
للمعارضني السياسيني واعتافعني عن وقوق ارنسان وغريه ممن يوااهون يتيتات فيما يتصل
()١١٣
بعمله وضمان إارا حتقيق مستقل وحمايت يف وادث قتل أوت زعما اععارض
 -58وأعرب اللجض اععضي حبقوق ارنسان عن قلقها إزا التقارير اليت تشري إىل ر ت حمتاو
وسائط ارع بصاورة مكث ا ؛ وأو ا ب لغاا األوكاا الايت تاض علاى فار عقوباات اضائيا
على األشخاا الذين يسيئون إىل كاار اعسؤولني أو يقللون من اورتامه ( )١١4وأو مضام
األما اعت ااتة للرتبيا والعلا والثقافا (اليونسااكو) التولا بضاازع ا اجلرميا عاان التشااهري وتيسااري
اعتماااد اعهاان ارع ميا آلليااات التضاااي الااذايت وموا اال الت قيااق يف واااالت قتاال الصا افيني
()١١5
وإب غ اليونسكو طوعاً عن وال اعتابع القضائي
 -59وأو جلض خاربا مضاما العمال التوليا اععضيا بتطاياق االت اقياات والتو ايات التولا
()١١٦
بنن تك ل عت تعر العاملني يف القطاعني العا واةاا للتمييز على أساس الرأي السياسي

واو -الحق ي العمل و ي التمتل بشروط مل ادلة ومو 
اتية
 -٦٠أو ا ا اللجضا ا اععضيا ا ب اااحلقوق االقتص ااادي واالاتماعيا ا والثقافيا ا بتعزي ااز اسا ارتاتيجي
العمال ا الوطضي ا ومرااع ا احل اات األدج لألا ااور م اان أا اال ض اامان مس ااتو معيش ااي الئ ااق جلمي ااع
()١١7
العمال وأسره
 -٦١ووثا اللجض ا ن سااها التول ا علااى ةاي ا احلقااوق الضقابي ا والت قيااق يف التقااارير اعتعلق ا
()١١8
باالنتهاكات ومرااع األوكا القانوني اليت تقيت وق الضقابات يف انتخا ممثليها حبري
 -٦٢وش ااتدت جلضا ا خا اربا مضاما ا العم اال التوليا ا عل ااى أن الق ااانون األساس ااي للعم اال والعم ااال
يضته ااح ما ااتأ ع اات ت ااتخل الس االطات يف الش ااؤون التاخلي ا للمضام ااات الضقابي ا وطلا ا اللجضا ا إىل
احلكوم أن تتخذ بالتشاور مع مضامات العماال وأرباا العمال التاتابري ال زما لتعاتيل اعاواد ٣٦7
()١١9
و ٣٦8و ٣88من القانون
 -٦٣وككاارت اللجض ا اععضي ا باااحلقوق االقتصااادي واالاتماعي ا والثقافي ا التول ا بندي ا إا ارا
م اوضااات ث ثيا شا اف بااني الساالطات احلكوميا وممثلااي العمااال اعضتخاااني وممثلااي أربااا العماال
اعضتخاااني( )١٢٠وطلا ا جلض ا خ اربا مضام ا العماال التولي ا إىل التول ا أن جتااري مشاااورات بشاانن
()١٢١
مجيع مشاريع القوانني أو اللوائح اعتعلق باعسائل اعضترا يف نطاق اختصاا األطرا
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زاي -الحق ي الضمان االجتما ي و ي التمتل بمستوى معيشي الئق

 -٦4وثا ا اللجضا ا اععضيا ا ب اااحلقوق االقتص ااادي واالاتماعيا ا والثقافيا ا التولا ا عل ااى القي ااا
مبا يلي ضمان أن يغطي نااا الضامان االاتمااعي مجياع األشاخاا دون متيياز؛ وضامان تاوفري
ما يك ي من است قاقات اعساعتة االاتماعي ؛ واختاك ما يلز من تاتابري رنشاا نااا الضامان
()١٢٢
االاتماعي اعضصوا علي يف قانون ناا الضمان االاتماعي
 -٦5والوا اللجض ن ساها بقلاق اجتاهااً ترااعيااً لضتاائج اجلهاود الراميا إىل احلات مان ال قار
وأو التول ب ارا تقيي شامل ومستقل للربامج االاتماعيا اععروفا باسا "مهماات" واختااك
()١٢٣
التتابري التص ي ي ال زم
 -٦٦وأواط ا جلض ا وق ااوق الط اال علم ااً باعا ااادرات اعهم ا ال اايت اخت اذت لل اات م اان ال ق اار
وارقصا ( )١٢4وسلط ال ريق القطري الضو على الربامج االاتماعي الرامي إىل حتقيق األهاتا
ارمنائي لألل ي بيت أن ال ريق القطري أشار إىل أن األرقا الرمسيا تكشا زياادة يف نساا ال قار
اع ااتقع يف ال اارتة ب ااني ع ااا  ٢٠١١وع ااا ( ٢٠١٣م اان  9يف اعائا ا إىل  ١٣يف اعائا ا ) وأو ااى
ال ريق القطري ب تاو إوصا ات وتيث وكات مؤشارات ااتماعيا واقتصاادي مصاض تااني تانثري
()١٢5
السياسات
 -٦7والوا ا ا اللجض ا ا اععضي ا ا با اااحلقوق االقتصا ااادي واالاتماعي ا ا والثقافي ا ا التقا اات احمل ا اارز
فيما يتعلق بالسكن لكضها أو ا التولا باعتمااد اسارتاتيجي شاامل للساكن االاتمااعي تك ال
()١٢٦
توافر اةتمات األساسي الكافي وإمكاني الو ول إليها
 -٦8وأعرب ا اللجض ا ن س ااها ع اان قلقه ااا إزا اعتم اااد التول ا عل ااى األغذي ا اعس ااتوردة وه ااو
مااا أسا ر عاان نق ا ونااترة شااتيتين يف األغذي ا والضااروريات األساسااي وأو ا باختاااك تااتابري
()١٢7
عاال من أال التصتي هلذا الوضع
 -٦9وأف ااادت اع وض ااي ب ا انن ن ااترة األغذي ا ا وكث اارة االوتجاا ااات اعطالا ا ا باحلص ااول عل ااى
األغذيا وورود تقااارير بشاانن واااالت ارعااتا الغوغااائي وتاانثري مرسااو وال ا الط اوارئ مسااائل
()١٢8
مقلق للغاي
 -7٠وأو ى ال ريق القطري بنمور من بيضها التشجيع على احلوار من أال إنعااا ارنتااق يف
السلسل الغذائي واحلت تترجيياً من االعتماد على الواردات وإتاو إوصاا ات حمتثا بشانن ساو
()١٢9
التغذي اعزمن
 -7١وأو ا اع وضااي التول ا باانن تعاارت بص ا وي شااهادة ملااتمس اللجااو لش ارا الساالع
()١٣٠
اعتعوم يف األسواق اليت تتيرها احلكوم
 -7٢وأعربا جلض ا وقااوق الط اال عاان قلقهااا إزا التقااارير الاايت ت ياات باانن نوعي ا مياااه الشاار
ليس ا م ئم ا يف بعااض اعضاااطق ممااا يس ا ر عاان وااتوع وفيااات يف ا و الرضااع؛ وأو ا
()١٣١
بضمان توافر مياه شر ايتة يف مجيع أحنا الالت
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 -7٣وو اع و السامي احلكوم واععارض على العمل من أال تسوي األوضااع احلراا
احلالي واروجا عن العض وخطا الكراهي والعمل يف إطار االورتا الكامل جلميع اععايري
التولي ا حلقااوق ارنسااان( )١٣٢ويف نيسااان/أبريل  ٢٠١٦دعااا اع ااو السااامي التول ا إىل فااتح
()١٣٣
سال احلوار من أال التصتي لت تيات وقوق ارنسان

حاء -الحق ي الصحة
 -74الوا اللجض اععضي باحلقوق االقتصاادي واالاتماعيا والثقافيا بقلاق التقاارير اعتعلقا
بالوضااع احلاارق لضاااا الرعاي ا الص ا ي بساااب الااضق الشااتيت يف األدوي ا واعسااتلزمات اجلراوي ا
واععتات الطاي فض ً عن عت انتاا إمتادايا ووث اللجض التول على التعجيل يف اعتمااد
()١٣4
التتابري ال زم لضمان توافر ختمات الرعاي الص ي واوديا
 -75وس ا االط ال ري ا ااق القط ا ااري الض ا ااو عل ا ااى ارجن ا ااازات ال ا اايت حتقق ا ا يف ا ا ااالني التش ا اريعي
واعؤسسااي فيمااا يتعلااق بتعزيااز وةايا احلااق يف الصا بياات أنا ال تازال توااات ثغارات فيمااا يتصاال
با دراق اعضاااهج التراسااي وتعميمهااا بصااورة كاملا للتثقيا يف اعسااائل اجلضسااي يف الضاااا ال رعااي
()١٣5
لألم اعت تة
 -7٦ووثا اللجضا اععضيا بالقضااا علااى التمييااز ضاات اعارأة التولا علااى تعااتيل قوانيضهااا لضاازع
اجلرمي عن اراها يف واالت االغتصا أو زنا احملاار أو وااود خطار علاى ا األ
()١٣٦

أو إ اب اجلضني بعاه وادة
 -77وأو ا جلضا ا وق ااوق الط اال بتض ي ااذ الربوتوك ااول اعوا ااود اعتعل ااق بالرعايا ا قا اال ال ااوالدة
والرعاي التوليتي الطارئ وتوفري ختمات الص اجلضسي والص ارجنابي اعضاسا ( )١٣7وأشار
()١٣8
ال ريق القطري إىل الت تي الذي يعرت تقتمي الرعاي الطاي إىل احلوامل واعواليت اجلتد
 -78ورواا جلض ا وقااوق الط اال بالتااتابري الرامي ا إىل تااوفري وصااول اجلميااع علااى الع ا ق اعضاااد
لل ريوسااات العكوسا جمانااً وأو ا التولا باانن توا اال تض يااذ التااتابري الراميا إىل مضااع انتقااال فااريوس
()١٣9
نق اعضاع الاشري /اريتز والتصتي للضق يف العقاقري اعضادة لل ريوسات العكوس
 -79ورأ ال ريق القطري أن يُ وب ترااع يف التغطي بالت صني

 الحق يطاء 

()١4٠

التعلم

 -8٠الوا ا ا اللجض ا ا اععضي ا ا ب اااحلقوق االقتص ااادي واالاتماعي ا ا والثقافي ا ا بارتي اااح الت ااتابري
()١4١
اععتمتة لزيادة االستثمار يف التعلي وحتسني الو ول إلي
 -8١وأكاات ال ريااق القطااري أن معااتل إكمااال اعسااتو السااادس ماان التعلااي االبتااتائي لاايس
()١4٢
شام ً وأن اعشاكل اعتصل بالتسر اعترسي واودة التعلي والو ول إلي ماا زالا قائما
وأعرب ا جلض ا وقااوق الط اال عاان قلقهااا الشااتيت إزا الصااعوبات الاايت تعاارت باسااتمرار أط ااال
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اعض اااطق الري ي ا وأط ااال الش ااعو األ االي واألط ااال اعض ااترين م اان أ اال أفريق ااي فض ا ً ع اان
()١4٣

األط ال ال ائني واألط ال ملتمسي اللجو فيما يتعلق بالو ول إىل التعلي اجليت
 -8٢وأعرب اللجض اععضي بالقضا على التمييز ضت اعرأة عن قلقها إزا ردا ة نوعي التعلاي
()١44

وعت واود مترسني مؤهلني
 -8٣وأعرب اللجض اععضي باحلقوق االقتصادي واالاتماعي والثقافيا عان قلقهاا إزا التقاارير
ال اايت تت ااتع ع اان التلق ااني العقائ ااتي وأو ا ا التولا ا ب اانن تض اامن ك ااون التعل ااي يش ااجع عل ااى
االورتا الكامل حلقوق ارنسان واعشارك ال عال يف جمتمع ور( )١45ووث جلض وقوق الط ل
التول ا علااى أن حتااار التعلااي ارلزامااي الااذي ميهاات لااتخول اعااتارس العسااكري واااراً اارحياً يف
()١4٦
اعتارس العادي ويف مؤسسات التعلي اعه
 -84وأعرب ا اللجض ا اععضي ا بالقضااا علااى التمييااز ضاات اعارأة عاان قلقهااا إزا معااتل التساار
اعترسااي يف ا و األمهااات اعراهقااات وأو ا بتعزيااز اسااتاقا ال تيااات احلواماال يف اعااتارس
وإعادة إدمااهن بعت الوالدة( )١47وأو جلض وقوق الط ل التول بنن تك ل الت اق أط اال
اعضاطق الري يا وأط اال الشاعو األ الي واألط اال اعض اترين مان أ ال أفريقاي واألط اال كوي
ارعاق ا باع ااتارس ومض ااع تس اار مضه ااا؛ وتيس ااري الت اااق األط ااال ال ائ ااني وملتمس ااي اللج ااو
()١48
باعتارس
 -85وأو ا ا اليونس ااكو التولا ا ب اانن توا اال تض ي ااذ السياس ااات الراميا ا إىل ض اامان التعل ااي
لل ئااات احملروما وزيااادة االسااتثمار يف التعلااي وتكثيا اجلهااود الراميا إىل القضااا علااى التمييااز
()١49
ضت ال تيات
 -8٦وأو ا اع وضااي التولا بتنكياات ا وي شاهادات ملتمسااي اللجاو كوثيقا للتسااجيل
()١5٠
يف اعتارس العام

ياء -األشخاص ذوو اإل اقة
 -87أو جلض وقوق الط ل التول بتلاي االوتياااات اةا ا لألط اال كوي ارعاقا يف
مجي ااع ا اااالت وال س اايما يف جم اااالت التعل ااي والصا ا وتيس ااري الو ااول والرتفيا ا وإمكانيا ا
()١5١
االست ادة من األنشط الثقافي والعمال
 -88وأو ااى ال ريااق القطااري التول ا باعضااي يف وضااع م هااو للتعلااي الشااامل للجميااع وفق ااً
()١5٢
الت اقي وقوق األشخاا كوي ارعاق

كاف -األقلياه والشعوب

األصلية

 -89الوااب ال ريااق القطااري أنا علااى الاارغ ماان اجلهااود الاايت تاااذهلا احلكوما تاااتو اعؤشارات
()١5٣
اةا بالسكان األ ليني أقل إشراقاً بكثري من تلح اةا باقي السكان
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 -9٠وأواط اللجضا اععضيا حبقاوق ارنساان علمااً بارتيااح بوضاع إطاار قاانوين موساع بشانن
وقااوق الشااعو األ االي ( )١54وساالط ال ريااق القطااري الضااو علااى اعتماااد القااانون األساسااي
عكاف ا التمييااز العضصااري وأو ااى بساان مشااروعي القااانونني اعتعلقااني بااالتعلي والوالي ا القضااائي
()١55
اةا بالشعو األ لي
 -9١وأعرب اللجض اععضي باحلقوق االقتصادي واالاتماعي والثقافيا عان قلقهاا إزا التقاارير
الاايت تشااري إىل عاات انتاااا اعشاااورات مااع الشااعو األ االي فض ا ً عاان عاات تااوفري ضاامانات
كامل هلا وخصو اً فيما يتصل مبضح امتيازات استكشاا اعاوارد الطايعيا واساتغ هلا وأو ا
اللجض التول بنن تك ل احلصول على موافق ورة ومسااق ومساتضرية مان الشاعو األ الي فيماا
يتصل بالقرارات اليت من شنهنا أن تاؤثر يف وقوقهاا االقتصاادي واالاتماعيا والثقافيا وأن حتارت
()١5٦
مجيع اجلهات اععضي قرارات الشعو األ لي اورتاماً كام ً
 -9٢وأرسل ث ث مكل ني بواليات يف إطار ارارا ات اةا ب غاً بشنن مازاع قتال أوات
قادة الشعو األ لي يف ساياق االضاطرابات االاتماعيا الايت عاشاها أفاراد شاعب يوكااا بسااب
مطالات بنراضي التقليتي ( )١57ويف سياق العض الذي تعر ل أفاراد شاعب يوكااا دعا جلضا
القض ااا عل ااى التميي ااز العضص ااري التول ا إىل مض ااع العض ا يف سلس اال اا ااال بري ااا بوس ااائل مضه ااا
()١58
اعتماد آليات للتعجيل يف عملي ترسي وتود أراضي وأقالي الشعو األ لي
 -9٣وأعرب ا جلض ا القضااا علااى التمييااز العضصااري عاان قلقهااا إزا واااود عمااال مضاااا غااري
قااانونيني يف مضطقا األمااازون واعتااتا اي علااى أفاراد شااعب يانومااامي؛ ووثا التولا علااى زيااادة
()١59
ةايا الشااعو األ االي يف مضطقا األمااازون وإاارا حتقيااق شااامل يف االعتااتا ات اعسااجل
وأعرب جلض وقوق الط ل عن قلقها إزا التقارير اليت تشري إىل إشرا أط ال الشاعو األ الي
يف عمليات تعتين الذهب غاري اعشاروع وكلاح يف أوضااع شاايه باالرق قات تصال إىل وات بياع
األط ااال ووثا ا التولا ا بق ااوة عل ااى الت قي ااق يف مجي ااع احل اااالت ال اايت تضط ااوي عل ااى اس ااتختا
األط ااال يف عمليااات تعااتين الااذهب غااري اعشااروع وعلااى مقاضاااة اعتهمااني بارتكااا ا ارائ
مشمول بالربوتوكول االختياري الت اقي وقوق الط ل بشنن بيع األط اال واساتغ ل األط اال يف
()١٦٠
الاغا ويف اعواد ارباوي

الم -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -94أو ى ال ريق القطري بوضع وتض يذ سياسات هجرة كات هنج شامل وااتماعي

()١٦١

 -95وأعرب ا جلض ا القضااا علااى التمييااز العضصااري عاان قلقهااا إزا إمكاني ا تعاار اعهاااارين
()١٦٢
وال ائني ل جتار باألشخاا واالستغ ل والعض والتمييز
 -9٦وأشاارت اع وضاي إىل أنا بعات إغا ق احلاتود ماع بلات جمااور يف عاا  ٢٠١5أُبلا عان
ترويل  ١ 95٠شخصاً حبلول تشرين األول/أكتاوبر  ٢٠١5وعااد  ٢٢ ٣4٢شخصااً بسااب
اةو من الرتويل يف الكثري مان األوياان إىل بلاته األ الي وأشاارت اع وضاي إىل أنا علاى
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الرغ من أن السلطات ملتزما حبمايا ال ائاني وملتمساي اللجاو سااد اةاو باني األشاخاا
)١٦٣(
احملتااني إىل احلماي التولي يف أعقا عمليات الرتويل هذه
 وأو ا اع وضااي التولا باانن تااترق يف تشاريعايا تعريا ال اا الاوارد يف إعا ن كارتاخيضااا-97
)١٦4(
ك ائني
بشنن ال ائني مع تسليط الضو على اعخاطر اليت تتهتد األفراد غري اععرت
 وبارشاارة إىل تو اي وايا بالتنييات يف اولا االسااتعرا األوىل ككارت اع وضااي أن-98
 شاخ تعاذر علايه الو اول إىل نااا١٦8 5٠٠ اللجض الوطضي لل ائني و ل إىل ووا
) وعلااى الاارغ ماان كاال اجلهااود اعاذول ا ف ا ن العملي ا مل تااؤد إىل االع ارتا سااو مبااا١٦5( اللجااو
) وأو ا اع وضااي التول ا باانمور مضهااا مااا يلااي١٦٦(٢٠٠٣  الائ ااً مضااذ عااا٦ ٦94 يعااادل
ختصااي اعزياات ماان اعاوارد للجضا ؛ ومعاجلا واااالت التاانخري يف إ ااتار الوثااائق ل ائااتة ال ائااني؛
والضار يف إ تار تنشريات إقام طويل األال لضمان أن يستطيع ال ائون اععرت ا ممارسا
)١٦7(
وقوقه بصورة كامل
 وأو ا ا جلضا ا وق ااوق الط اال التولا ا ب اانن تك اال تلق ااي مجي ااع األط ااال وأفا اراد أس ااره-99
احملتااني إىل ةاي دولي معامل م ئم ومضص يف مجيع اعراول كما أو التولا بانن تقات
)١٦8(
اعساعتة إىل األط ال الذين أشركوا يف نزاعات مسل يف اةارق

 القضايا البيئية-ميم
 أو ااى ال ريا ااق القطا ااري التول ا ا بتعزيا ااز اعؤسسا ااات ما اان أاا اال إدارة اعخا اااطر والتنها ااب-١٠٠
)١٦9(
لإلغاث عضت وتوع كوارع يف الالت
Notes
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ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
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CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
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OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW
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Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
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Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva
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Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims
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12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
(Protocol II). For the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross,
www.icrc.org/ihl.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of
an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see
International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/ihl.
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Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949
(No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment and
Occupation) Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms
of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).
ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169).
ILO Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).
See CCPR/C/VEN/CO/4, para. 22; E/C.12/VEN/CO/3, para. 8; CAT/C/VEN/CO/3-4, para. 22;
CEDAW/C/VEN/CO/7-8, para. 11; CRC/C/VEN/CO/3-5, paras. 80 and 81; and
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universal periodic review of the Bolivarian Republic of Venezuela, para. 15, and
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13697&LangID=E).
See E/C.12/VEN/CO/3, para. 32; CAT/C/VEN/CO/3-4, para. 22; CEDAW/C/VEN/CO/7-8, para. 47;
CRC/C/VEN/CO/3-5, para. 79; and CERD/C/VEN/CO/19-21, para. 24.
See E/C.12/VEN/CO/3, para. 32; CAT/C/VEN/CO/3-4, para. 22; CEDAW/C/VEN/CO/7-8, para. 47;
and CRC/C/VEN/CO/3-5, para. 79.
See CAT/C/VEN/CO/3-4, paras. 20 and 22 and CRC/C/VEN/CO/3-5, para. 79. See also country
team submission for the universal periodic review of the Bolivarian Republic of Venezuela, para. 1.
See CERD/C/VEN/CO/19-21, para. 24.
See CRC/C/VEN/CO/3-5, para. 78.
Ibid., para. 69. See also country team submission for the universal periodic review of the Bolivarian
Republic of Venezuela, para. 1.
See CRC/C/VEN/CO/3-5, para. 71, and CRC/C/OPSC/VEN/CO/1, para. 22.
UNHCR submission for the universal periodic review of the Bolivarian Republic of Venezuela, p. 5.
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Human Rights Council on the occasion of the visit of the President of the Bolivarian Republic of
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www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16744&LangID=E. The
Government of the Bolivarian Republic of Venezuela replied; see the response in the United Nations
webcast archive, available at http://webtv.un.org/search/venezuela-special-meeting-of-the-humanrights-council-12.11.2015/4609254281001?term=Maduro.
According to article 5 of the rules of procedure of the Global Alliance of National Human Rights
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The list of national human rights institutions with accreditation status granted by the Global Alliance
of National Human Rights Institutions is available from
http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart.pdf.
See the country team submission for the universal periodic review of the Bolivarian Republic of
Venezuela, para. 1. See also UNHCR submission for the universal periodic review of the Bolivarian
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See CAT/C/VEN/CO/3-4, para. 20.
See CRC/C/VEN/CO/3-5, para. 11; CRC/C/OPAC/VEN/CO/1, para. 9; and
CRC/C/OPSC/VEN/CO/1, para. 12. See also CRC/C/VEN/CO/3-5, paras. 12 and 13;
CRC/C/OPAC/VEN/CO/1, para. 11; CRC/C/OPSC/VEN/CO/1, para. 14; and the country team
submission for the universal periodic review of the Bolivarian Republic of Venezuela, para. 17.
See CERD/C/VEN/CO/19-21, para. 28.
See CCPR/C/VEN/CO/4, para. 24.
See CEDAW/C/VEN/CO/7-8, para. 48.
See CAT/C/VEN/CO/3-4, para. 24.
Letter dated 15 December 2015 from the Committee against Torture addressed to the Permanent
Mission of the Bolivarian Republic of Venezuela to the United Nations Office and other international
organizations in Geneva. Available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/
Shared%20Documents/VEN/INT_CAT_FUL_VEN_22536_E.pdf.
CCPR/C/106/D/1940/2010; CCPR/C/112/D/2085/2011.
A/69/40 and CCPR/C/115/3.
CAT/C/54/D/456/2011.
The communication was adopted by Committee against Torture during its fifty-fourth session in May
2015.
For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.
See CAT/C/VEN/CO/3-4, para. 18.
See www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16466&LangID=E.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14793&LangID=E. For the
voluntary pledges and commitments made by the Bolivarian Republic of Venezuela, see A/67/70.
See www.ohchr.org/EN/Countries/LacRegion/Pages/LatinAmericaSummary.aspx.
Error! Hyperlink reference not valid.See http://acnudh.org/en/venezuela-ohchr-monitors-countrydevelopments-with-concern/.
OHCHR, Report 2011, p. 86.
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Ibid., p.158. See also www.ohchr.org/Documents/AboutUs/
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See CRC/C/VEN/CO/3-5, paras. 80 and 81. See also para. 57 and CEDAW/C/VEN/CO/7-8, para. 31.
See CEDAW/C/VEN/CO/7-8, para. 46. See also para. 31, and CRC/C/VEN/CO/3-5, paras. 57, 80
and 81.
Statement by the United Nations High Commissioner for Human Rights at the special meeting of the
Human Rights Council on the occasion of the visit of the President of the Bolivarian Republic of
Venezuela. The Government of the Bolivarian Republic of Venezuela replied. The statement by the
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See CRC/C/VEN/CO/3-5, para. 28.
See CEDAW/C/VEN/CO/7-8, para. 12. See also CCPR/C/VEN/CO/4, para. 7.
See CEDAW/C/VEN/CO/7-8, paras. 36 and 37.

20

A/HRC/WG.6/26/VEN/2
52
53
54

55

56

57
58
59
60
61
62
63
64

65

66
67
68

69

70

71

72

73
74
75

76
77
78
79

80

81
82
83

84

85

86

21

Ibid., paras. 8 and 9.
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