
GE.16-14525(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السادسة والعشرونالدورة 
 2016نوفمرب /تشرين الثاين 11 -أكتوبر /تشرين األول 31

من مرفق قرار مجلس حقوق  5تقرير وطني مقدم وفقًا للفقرة   
 *16/21اإلنسان 

 جمهورية فنزويال البوليفارية  

__________ 

 . وليس فيها ما يعرب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة كما وردت،اسُتنسخت هذه الوثيقة   *

 

 A/HRC/WG.6/26/VEN/1 األمم املتحدة

 Distr.: General الجمعية العامة 

22 August 2016 

Arabic 

Original: Spanish 



A/HRC/WG.6/26/VEN/1 

GE.16-14525 2 

 احملتويات
 الصفحة 

 3  ..........................................................منهجية إعداد التقرير وعملية التشاور - أولا  
 4  .................................................................................... السياق - ثانياا  
 6  ................................................................................. اللتزامات - ثالثاا  
 7  .............................................................................. التعاون الدويل - رابعاا  

 8  ....................................................................... تعزيز اإلطار املؤسسي - خامساا  
 10  ..................... وتعزيزها ومحايتها حقوق اإلنسان وإعماهلالكفالة اإلجنازات وأفضل املمارسات  - سادساا  

 10  .................................................. عليهااليت جرى التصديق املعايري الدولية    
 10  ....................................................... والجتماعية والثقافيةاحلقوق القتصادية  - سابعاا  

 10  .............................................................................. احلد من الفقر   
 12  .................................................................... مكافحة التمييز العنصري   
 12  ............................................................................. احلق يف الصحة   
 14  ............................................................................... احلق يف البيئة   
 15  ......................................................................... احلق يف غذاء كاف   
 15  ............................................................................. احلق يف السكن   
 16  ............................................................................. احلق يف التعليم   
 18  ................................................................... احلق يف العلم والتكنولوجيا   
 19  ............................................................................. احلق يف الثقافة   

 19  ..................................................................... احلقوق املدنية والسياسية - ثامناا  
 19  ....................................................... محاية حقوق اإلنسان يف القانون اجلنائي   
 19  ......................................................................... احلق يف األمن العام   
 22  ......................................................... حقوق األشخاص احملرومني من احلرية   
 23  ....................................................... احلق يف املساواة واإلنصاف بني اجلنسني   
 24  ..................................................................... حقوق الشعوب األصلية   
 26  ................................................................ محاية طاليب اللجوء والالجئني   

 26  ................................................................................. التحديات - تاسعاا  
 27  ............................................................................... الستنتاجات - عاشراا  

 28  .................................................................................... املصادر   



A/HRC/WG.6/26/VEN/1 

3 GE.16-14525 

 منهجية إعداد التقرير وعملية التشاور -أوالً  
م هددذا التقريددر وفقددا للمبدداده التوجيهيددة العامددة الدديت اعتمدددها  لددس حقددوق اإلنسددان قددد  ي -1

 مجيع مؤسسداتذي تبذله لا، وهو مثرة اجلهد املتواصل 17/119املقرر بو  16/21عمال بالقرار 
مبدا فيهدا احلدق  ،احداام وكفالدة وإعمدال مجيدع حقدوق اإلنسدانو الفنزويلية املسؤولة عن تعزيدز الدولة 

مدددن األوىل  اجلولدددةالتوصددديات الددديت قبلتهدددا الدولدددة الفنزويليدددة خدددالل . ويسدددتعرن تنفيدددذ يف التنميدددة
  طعتها على نفسها.قاليت  ةعن اللتزامات الطوعية العشر  لستعران الدوري الشامل، فضالا ا

تنفيدددددذ توصددددديات  لأجددددد ، مدددددن، اعُتمدددددد20-94و 19-94فيمدددددا يتعلدددددق بالتوصددددديتني ف -2
علددى الدددعم املسددتمر الددذي تقدمدده وكددالت وبددرام  األمددم  املقبولددة، السددتعران الدددوري الشددامل

مددم املتحدددة السددامية لشددؤون الالجئددني، وبرنددام  األمددم ألا تحدددة يف فنددزويال مددن قبيددل مفو دديةامل
، ، ومن مددددة األغذيددددة والزراعددددةف(ي)اليونيسدددد ملتحدددددة اإل،ددددائي، ومن مددددة األمددددم املتحدددددة للطفولددددةا

املن مدة الدوليدة فضدال عدن وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومن مة الصحة للبلدان األمريكيدة، 
املشددددداركة السياسدددددية أ يدددددة  وباإل دددددافة إىل الدددددا، اكتسدددددت  ارسدددددة حدددددق اإلنسدددددان يف .للهجدددددرة
بفضل مسا ات وانتقادات املئات مدن  ثلدي املن مدات واحلركدات الجتماعيدة املنتميدة إىل  بالغة،

  .اجملتمع املدين

، نُ مددت حلقددات عمددل لفائدددة 36-94و 19-93و 18-93واسددتجابة للتوصدديات  -3
حركة اجتماعية  241 ثال و ثلة عن  387املن مات الجتماعية واحلركات الشعبية شارك فيها 

حلقددة عمددل  20املنهجيددة، نُ مددت يف الفدداة اا ددا هددذه ويف إطددار . 2016و 2012 بددني عددامي
 . مؤسسة تابعة للدولة 33مشلت  ،مشاكة بني املؤسسات بالتنسيق مع اإلدارة العامة

، وبغرن توعية وتدريب املوظفني العدامني يف  دال حقدوق 34-94وخبصوص التوصية  -4
"السدددتثمار الجتمددداعي والسدددتثمار العدددام يف األطفدددال اإلنسدددان، ُعقددددت حلقدددة العمدددل املعنوندددة 

ف، وقددد اسددتفاد يونيسددواملددراهقني"، والددا وفقددا لتوصدديات جلنددة حقددوق الطفددل وبالتعدداون مددع الي
 . عاماا  موظفاا  56 منها
، أفضددددت عمليددددة التوعيددددة إىل 2016حددددس نيسددددان/أبريل  2015ومددددن غب/أغسددددطس  -5

تمدددع املددددين إىل مكتدددب مفو دددية األمدددم املتحددددة مسدددا ة ةدددددة مدددن اجمل 400إرسدددال أكثدددر مدددن 
السامية حلقوق اإلنسان يف إطار إعداد هذا التقرير، وهو مدا شدكل مسد لة مهمدة للحصدول علدى 

وكدددددددددددددليل علددددددددددددى اإلقبددددددددددددال الكثيددددددددددددف والشددددددددددددفافية، ح ددددددددددددي املوقددددددددددددع الشددددددددددددبكي . املعلومددددددددددددات
epuvenezuela.gob.ve  التقريددر بزيددارة مددا  حددس تقدددا هددذا 2011منددذ إطالقدده يف أيلول/سددبتمرب

وهكددذا، تعددرن الدولددة الفنزويليددة بدداعتزاز علددى الفريددق . تمسددتخدم لشددبكة اإلنانددمليددوين يندداهز 
 .العامل اإلجنازات الكربى اليت حققتها والتحديات اليت واجهتها يف  ال حقوق اإلنسان

ة، والوثدددائق وتسدددتند البياندددات املسدددتخدمة يف إعدددداد التقريدددر إىل عمليدددات التعدددداد الوطنيددد -6
 الرمسية، واهليئات احلكومية املتخصصة، واملعلومات اليت قدمتها مؤسسات الدولة املسؤولة هيكلياا 
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ون درا للحدد األقصدى لعددد . جلميدع السياسدات العامدة شدامالا  وراا عن حقدوق اإلنسدان بوصدفها ةد
  .يف هذه الوثيقةالصيغ اللغوية املراعية لنوع اجلنس ستخدم ، مل تُ الكلمات

 السياق  -ثانياً  
سددنة الددول عميقددا أفددرز إجنددازات متعددددة يف  تلددف اجملددالت  16شددهدت فنددزويال منددذ  -7

مواصلة ترسيخ والسني نوعية حياة مجيع السكان، واسدتند إىل دديدد للوليدة توخى الجتماعية، 
  .نهه وغايته حقوق اإلنسانكُ الدستورية يف ن امها الدميقراطي  

لنمواج من الدميقراطيدة الدسدتورية، انطلقدت يف أواخدر القدرن املا دي ثدورة ولتحقيق هذا ا -8
عدددزز يف إطارهدددا املسدددؤوليُة قراطيدددة التمثيليدددة والتشددداركية، تة سدددلمية دمدددع بدددني مفددداهيم الدمييسياسددد

املشدددداكة بددددني مجيددددع مكونددددات الدولددددة وأولويددددُة املشدددداركة الشددددعبية ،واجددددا للتنميددددة قوامدددده اإلدمدددداج 
إنسددداين وإيكولدددوجي عدددايل املسدددتوى، ييسدددر قواعدددد الكفدددا  الجتمددداعي  ىةتدددو  ااالجتمددداعي و 

والقددددانوين املشددددروع والعددددادل  ددددد قددددوى اهليمنددددة اسفيددددة واإلمربياليددددة وسددددلطة مؤسسددددات وسددددائ  
 .اإلعالم

ودسيدا ملا ينص عليه الدستور، انطلقت ثورة اجتماعية، مناصرة ملباده القانون الددويل  -9
املصري واحاام السديادة والسدتقالل، هددفها الرئيسدي كفالدة اإلدمداج الجتمداعي  املتمثلة يف تقرير
غددري أن تعصددب وتطددرف األقليددات احلاكمددة والقددوى الوطنيددة والدوليددة املناهضددة . علددى  ددو شددامل

العندف أعمدال هلذا النمواج من التنمية البشرية، دلت يف إجراءات غري دستورية شس، متثلدت يف 
إثر ةاولة النقالب اليت قامدت  2002وهذا ما حدث منذ عام . قالب واملقاطعةوةاولت الن

يز والدديت ُأحبطددت بفضددل اإلرادة التضددامنية فهبددا قيددادات املعار ددة  ددد حكددم الددرئيس هوغددو تشددا
  .للشعب الفنزويلي وقواته املسلحة الذين أعادوا معاا الدميقراطية ورئيسهم

 - مددددا يسددددمى التخريددددب القتصددددادي 2003 عددددام فددددذ يفنُ وبعددددد النقددددالب الفاشددددل،  -10
لر مدددن دولرات الوليدددات دو  15 000 000 000لبلدددد خسدددائر فاقدددت كبدددد اي  ذالنفطدددي الددد
غدري أن الدولدة واجهدت هدذه األشدكال. زعزعدة السدتقرار املتعدددة حدس انن واسدتمرت . املتحددة

املناوشدددات مبزيدددد مدددن اإلدمددداج الجتمددداعي، حيدددك سدددعت باسدددتمرار إىل كفالدددة حقدددوق اإلنسدددان 
، عدن ُصفح، مبوجب قرار عفدو 2007 عام ولحقا يف.  عفاواألشد لقطاعات اجملتمع الشعبية 

حدس انن مددن  غددري أن الدا مل  لدص البلددد. النقالبيدني يف مسدعىا لتعزيددز السدتقرار الجتمداعي
 .األفعال املناهضة للدميقراطية والرامية إىل زعزعة الستقرار

واسدددتمر تشدددجيع املقاحدددات املختلفدددة الراميدددة إىل املضدددي قددددما  دددو الثدددورة القتصدددادية،  -11
ومل يسدمح الففدان احلداد . ملواجهة األزمة القتصادية الدولية احلادة وتقلب أسعار املواد األوليدة

 ،نف ، باإل دددافة إىل اسدددااتيجية التخريدددب املسدددتمر علدددى الصدددعيدين الدددوط  والددددويلألسدددعار الددد
  بإحراز مزيد من التقدم يف إعمال مجيع حقوق اإلنسان.
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يز إىل الشعب الفنزويلي، كمقا  انتخايب، ف، قدم الرئيس تشا2012ويف منتصف عام  -12
)خطددة  2019-2013والجتماعيددة للفدداة اسطددة الوطنيددة الشددااكية الثانيددة للتنميددة القتصددادية 

وعقب وفاة الرئيس . الوطن(، اليت تعززت إىل حد كبري بفوزه يف النتخابات الرئاسية لذلا العام
، 2013نيسدان/أبريل  14، ُأجريت انتخابات رئاسدية جديددة يف 2013يز يف غاار/مارس فتشا

ي اعتمدتده اجلمعيدة الوطنيدة لحقدا فاز فيها نيكولس مادورو الذي تبىن مقا  خطة الدوطن، الدذ
غددددري أندددده، خددددالل هددددذه النتخابددددات الطارئددددة، اختددددارت فئددددات املعار ددددة . (1)فتحددددول إىل قددددانون

املنتميددددة حاليددددا إىل حددددزب الوحدددددة  - 2007املتعصددددبة، املسددددتفيدة مددددن العفددددو الصددددادر يف عددددام 
ى أجنبيدددة، عددددم بالتحدددالف مدددع مؤسسدددات وطنيدددة ودوليدددة لوسدددائ  اإلعدددالم وقدددو  ،- الدميقراطيدددة

  .العااف بنتائ  النتخابات وأحيت بذلا أو اع العنف والتوتر
، حر دت فئدات املعار ددة املزعزعدة لالسدتقرار علدى مقاطعدة اقتصددادية 2013ومندذ عدام  -13

اجتماعيددة، اتسددمت بالنقطدداع املنهجدددي واملدددبر ل مدددادات الدديت يوفرهدددا القطدداع اسدداص الدددوط  
 ددال توزيددع األدويددة واألغذيددة واقتنائهددا، وإىل املضدداربة  إىل مضدداعفات يفوالدددويل، وهددو مددا أدى 

والحتكددددار والتجميددددد أو التخفدددديا املتعمددددد إلنتدددداج مددددواد السددددتهالك احليويددددة، وتفدددداقم  ريددددب 
الثددروات املسددتخرجة إىل البلدددان اجملدداورة، وبيددع املنتجددات ب سددعار باه ددة للغايددة والتالعددب القددوي 

  .الوطنية للمضاربني بالعملة
، حر ت فئات املعار ة املتطرفة مرة أخدرى علدى  ارسدة 2014ويف كانون الثاين/يناير  -14

شخصددا وإصددابة املئددات،  54العندف مددن أجددل اإلطاحددة بددالرئيس مددادورو، وهدو مددا أدى إىل وفدداة 
كمددا . مددن بيددنهم أطفددال وشددباب ومسددنون وموظفددون تددابعون للنيابددة العامددة وعناصددر مددن الشددرطة

ت وخربت مرافق منها مدارس وجامعات ومراكز صحية ووسائل النقل العام،  لفة خسدائر هامج
  .دولر من دولرات الوليات املتحدة 10 000 000 0000مادية فاقت قيمتها 

ونسددددقت العناصددددر املناهضددددة لنمددددواج فنددددزويال ون ددددام حكمهددددا عمليددددات وطنيددددة ودوليددددة  -15
، ومبوجدب 2015ويف عدام . لقتصادي والتجاري واملايلللتخريب والتشهري واحلصار السياسي وا

مصددددر  ديدددد أمدددر تنفيدددذي صدددادر عدددن رئددديس الوليدددات املتحددددة األمريكيدددة، اعتُدددربت فندددزويال "
" لبلد يتبداهى بكونده قدوة اقتصدادية وداريدة لألمن الوط  والسياسة اسارجيةوغري عادي استثنائي 

  .2016تنفيذي يف عام وُصدق على هذا األمر ال. ومالية وعسكرية
يف الفدددداة  اشددددديد اوخددددالل السددددنوات األخددددرية، خلفددددت ظدددداهرة النينيددددو الطبيعيددددة جفافدددد -16

، أث ر على ن دام الطاقدة الكهرمائيدة الدوط  الدذي 2016وجزء من عام  2012املااوحة بني عام 
  .يف املائة على قوة املياه لتوليد الطاقة الكهربائية 70يعتمد بنسبة 

سياسددات حلمايددة احلقددوق  2016ملواجهددة الصددعوبات القتصددادية، اعُتمدددت يف عددام و  -17
حالددة "و (2)"حالددة الطددواره القتصددادية"الجتماعيددة القتصددادية مددن خددالل كددال املرسددوم املعنددونني 

ن لتعزيددددز اسددددتمرارية السياسددددات ان القانونددددافددددذ هددددذوقددددد نُ . (3)"السددددتثناء والطددددواره القتصددددادية
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خددالل السددتثمار يف البنيددة التحتيددة اإلنتاجيددة الزراعيددة والصددناعية، وتددوفري األدويددة  الجتماعيددة مددن
 . واألغذية وغريها من املنتجات الضرورية للحياة، واختاا تدابري خاصة للحد من التهرب الضرييب

، انضاف إىل األشكال املتعددة من األعمدال الراميدة إىل زعزعدة 2016واعتبارا من عام  -18
، تشدكل األغلبيدة الربملانيدة اجلديددة املعار دة الديت ُيكدون 2013رار اليت تفاقمدت مندذ عدام الستق

دددا، والدددذي اُلددداك مدددن داخلددده صددديغ لتحقيدددق أهدافددده املاتبدددة علدددى طحدددزب الوحددددة الدميقرا يدددة نوا  
ع يف اإلجندددازات اجدددخروجددده مدددن احلكومدددة، ويرمدددي الدددا إىل زيدددادة حددددة الصدددعوبات وإحدددداث تر 

، والدا هداواملضداربة في زيادة احتكدار املدواد الغذائيدة وغريهدا مدن املنتجدات األساسديةالجتماعية و 
ال دددطرابات الجتماعيدددة والدددتحكم يف  إثدددارةيف إطدددار اسدددااتيجية لزعزعدددة السدددتقرار مدددن خدددالل 

شددددكل املصدددددر يي ذوسددددائ  اإلعددددالم، تسددددتغل باإل ددددافة إىل الددددا اففددددان أسددددعار الددددنف ، الدددد
 .ة بالنسبة لفنزويالالرئيسي للعملة الصعب

وإزاء هدددذا الو دددع، تعيدددد دولدددة فندددزويال ت كيدددد عزمهدددا الثابدددت علدددى التقددددم  دددو القيدددق  -19
األهداف احملددة يف ن امهدا الدسدتوري واملكرسدة يف السياسدة العامدة سطدة الدوطن ويف املعاهددات 

الجتمددداعي  الدوليدددة حلقدددوق اإلنسدددان، وتعدددرب عدددن التزامهدددا باحلفدددار علدددى مسدددتويات السدددتثمار
بوصددف الددا غليددة لتددوفري احلمايددة الشدداملة جلميددع  - األكددرب يف التدداريخ احلددديك للبلددد -الشددامل 

السدددددكان بغيدددددة القيدددددق السدددددعادة الجتماعيدددددة القصدددددوى، وهدددددي اهلددددددف األمسدددددى إلنشددددداء الن دددددام 
 .الشااكي البوليفاري

 االلتزامات -ثالثاً  
، عملت الدولة 2011الدوري الشامل يف عام منذ انتهاء اجلولة األوىل من الستعران  -20

الطوعيدددة العشدددرة الددديت قطعتهدددا  حبدددزم مدددن أجدددل تنفيدددذ التوصددديات املقبولدددة، مبدددا يف الدددا اللتزامدددات
  .نفسها على

وبفضدددل اجلهدددود اجلبدددارة جلميدددع هيئدددات الدولدددة، التزمدددت فندددزويال مبواعيدددد إعدددداد التقدددارير  -21
، قُددددم التقريدددر 2013ففدددي عدددام . أنشددد  ا هيئدددات املعاهدددداتالدوريدددة وتقددددميها إىل اللجدددان الددديت 

لتفاقيدة الدوليدة للقضداء ااجلامع للتقارير الدورية التاسع عشر والعشرين واحلادي والعشدرين بشد ن 
، قُددددم التقريدددر اجلدددامع للتقدددارير الدوريدددة 2014ويف عدددام .  علدددى مجيدددع أشدددكال التمييدددز العنصدددري

والتقريددر اجلددامع للتقريددرين الدددوريني السددابع ؛ تفاقيددة حقددوق الطفددلالثالددك والرابددع واسددامس بشدد ن ا
والتقريدر الددوري الرابدع بشد ن ؛ والثامن بش ن اتفاقية القضاء على مجيدع أشدكال التمييدز  دد املدرأة

 . اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من  روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
الثالدددك بشددد ن العهدددد الددددويل اسددداص الددددوري ، قددددمت فندددزويال التقريدددر 2015ويف عددام  -22

والتقريددر الدددوري الرابددع بشدد ن العهددد الدددويل اسدداص ؛ بدداحلقوق القتصددادية والجتماعيددة والثقافيددة
، التقريدددر األويل بشددد ن اتفاقيدددة 2015كمدددا قددددمت يف أواخدددر عدددام . بددداحلقوق املدنيدددة والسياسدددية
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، قدمت فندزويال العدرن الدوط  الطدوعي 2016ويف متوز/يوليه . عاقةحقوق األشخاص اوي اإل
أمام منتدى األمم املتحددة السياسدي الرفيدع املسدتوى املعد  بالتنميدة املسدتدامة يف إطدار بددء تنفيدذ 

  .سبعة عشرأهداف التنمية املستدامة ال
دع التقريدددر الدددوط  وفيمدددا يتعلدددق بتقددددا التقدددارير إىل هيئدددات األمدددم املتحددددة األخدددرى، أو  -23

، 2001الرابددددع بشدددد ن رصددددد إعددددالن اللتددددزام بشدددد ن فددددريوس نقددددص املناعددددة البشددددرية/اإليدز لعددددام 
واإلعددالن السياسددي بشدد ن فددريوس نقددص املناعددة البشددرية/اإليدز الددذي اعتمدتدده األمددم املتحدددة يف 

  .2011عام 
يف  دددال حقدددوق الرفيدددع وقدددد اعافدددت الددددول األعضددداء يف األمدددم املتحددددة بددد داء فندددزويال  -24

، وأعيدددد 2015-2013خبدددت فندددزويال عضدددوا يف  لدددس حقدددوق اإلنسدددان للفددداة وانتُ  .اإلنسدددان
  .2018انتخاهبا حس عام 

 التعاون الدولي -رابعاً  

 75-94و 74-94و 73-94و 71-94التوصيات   
البوليفاريدددة، دفاعهددددا ة السددددالم دبلوماسددديلستواصدددل فندددزويال، تنفيددددذا للوليدددة الدسددددتورية و  -25
يف التنميددة واملسدداواة الجتماعيددة، وإ ددفاء  هدداحقوعددن حددق الشددعوب يف السددلم والتضددامن،  عددن

الطددددابع الدددددميقراطي علددددى الن ددددام الدددددويل، والحدددداام الكامددددل للقددددانون الدددددويل، وإ ددددفاء الطددددابع 
تددددابري القسدددرية الدددميقراطي علدددى األمدددم املتحددددة، والددددفاع عدددن دولدددة فلسدددطني، وإ ددداء احلصدددار وال

وعددددالوة علددددى الددددا، . النفراديددددة  ددددد كوبددددا، وستواصددددل دعددددم مفاو ددددات السددددالم يف كولومبيددددا
حقهدا املشددروع يف احلريدة وتطالدب بدد ن الدام مراكدز اهليمنددة و ستواصدل فندزويال الددفاع عددن سدياد ا 

 .سيادة القانون الدويل
ودون اإلقليمدي القائمدة علدى ومن هذا املن ور، تشجع فنزويال خط  التكامل اإلقليمي  -26

الحدداام والتضددامن والتعدداون والتكامددل يف أمريكددا الالتينيددة ومنطقددة البحددر الكددارييب، الدديت أتاحددت 
القيددق تنميددة متسددمة بددالتوازن واإلنصدداف واملسدداواة للشددعوب يف اجملددال الجتمدداعي والقتصددادي 

يف إطدار مفهدوم التعداون فيمدا والسياسي والثقايف، والا من خالل    اي بعدد إنسداين راسدخ، 
بددني بلددددان اجلنددوب، يتمثدددل أحددد أسسددده األكثددر متاندددة يف إقامددة العالقدددات املباشددرة واألفقيدددة بدددني 
الدول من أجل التنمية القائمة على دعائم التضامن، والا بغية مواجهة التحديات املشاكة من 

مددداعي، وإىل التبدددادل التجددداري خدددالل املشددداريع الراميدددة إىل القيدددق أكدددرب قددددر مدددن اإلدمددداج الجت
وددددر اإلشددارة إىل اتفدداق بياوكددارييب للتعدداون يف  ددال . العددادل علددى أسدداس التجددارب الناجحددة

سدنة بوصدفه انليدة الوحيددة للتكامدل  11، والذي تعزز خالل 2005الطاقة الذي أُبرم منذ عام 
القتصددادية يف منطقددة و تماعيددة بلدددا، والدديت تعددزز التنميددة الج 18علددى الصددعيد العدداملي الدديت تضددم 

دد الشددروي يتدديح ملختلددف  ر  البحددر الكددارييب الكددربى، مددن خددالل التددوفري املدد مون للطاقددة بتمويددل ميس 
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أتدددا  إنشددداء التحدددالف البوليفددداري . و الشدددعوب الكاريبيدددة إمكانيدددة التمتدددع ب دددروف معيشدددية أفضدددل
إلقصاء الجتمداعي يف املنطقدة نا إطالق مشاريع للحد من الفقر وعدم املساواة واالشعوب أمريك

البوليفداري ومن بينها، على سبيل املثال، صندوق التحالف البوليفاري لألغذية، وشركة التحالف 
الشدركة الوطنيدة الكدربى لتوزيدع وبيدع املنتجدات الصديدلنية، و ، ةبعثدة املعجدز و ، عرب الوطنية لألغذية

عيددددة لألشددددخاص اوي اإلعاقددددة، والشددددركة وبرنددددام  الدراسددددات السددددريرية اجلينيددددة النفسددددية الجتما
التحليل يف قطاع و الوطنية الكربى ل مسنت، ومعهد التحالف البوليفاري للبحوث والستكشاف 

  .التعدين، واملشروع الثنائي لرصد وسائ  اإلعالم، ومشروع إااعة اجلنوب
املعلومدددات  وبالتعددداون مدددع االددداد أمدددم أمريكدددا اجلنوبيدددة، تشدددارك فندددزويال يف مشدددروع ن دددام -27

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
د احمللددي، ولتعزيددز ن ددام السددتجابة الفعالددة ومتابعددة اللتزامددات الدوليددة الدديت وعلددى الصددعي -28

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 

وسيتيح هدذا املشدروع تنفيدذ ،دواج مفداهيمي ومنهجدي وتكنولدوجي ملتابعدة . عليهاجرى التصديق 
  .السياسات العامة القائمة على    حقوق اإلنسان

 2013اة املااوحددددددة بددددددني عددددددام موظفددددددا عامددددددا يف الفدددددد 150وجددددددرى تدددددددريب وتوعيددددددة  -29
ين، والدا من خالل حلقات عمل تدريبية شس يف  ال حقوق اإلنسان للمهداجر  2016 وعام

  بالتعاون مع املن مة الدولية للهجرة.

 تعزيز اإلطار المؤسسي -خامساً  
 36-94و 6-94و 2-94و 1-94و 17-93و 16-93التوصيات   

و عت فنزويال إطدارا قانونيدا مهمدا لتعزيدز ومحايدة حقدوق اإلنسدان، معدززة بدذلا اإلطدار  -30
القائم بقوانني من قبيل: قانون تعزيز ومحاية احلق يف املساواة لألشدخاص املصدابني بفدريوس نقدص 

(، والقددانون املعدددل جزئيددا للقددانون األساسددي حلمايددة 2014املناعددة البشددرية أو اإليدددز وأُلسددرهم )
(، والقانون املعدل جزئيا للقانون األساسي املتعلق حبق املرأة يف حياة 2014طفال واملراهقني )األ

(، والقددانون اسدداص املتعلددق مبنددع التعددذيب وغددريه مددن  ددروب املعاملددة 2014خاليددة مددن العنددف )
قافددة (، والقددانون األساسددي للث2013القاسددية والالإنسددانية واملهينددة واملعاقبددة علددى هددذه األفعددال )

(، وقددانون نددزع 2012(، والقددانون األساسددي ملكافحددة اجلرميددة املن مددة ومتويددل اإلرهدداب )2013)
التمييدددز العنصدددري كافحدددة مل(، والقدددانون األساسدددي 2013السدددال  ومراقبدددة األسدددلحة والدددذخائر )

(، وقدانون 2012(، والقانون األساسدي للوليدة القضدائية اساصدة حملداكم الصدلح احملليدة )2012)
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عاقبة على جرائم وأفعال الختفاء والتعذيب وغري الا من انتهاكات حقدوق اإلنسدان املرتكبدة امل
(، والقددانون املعدددل للقددانون املتعلددق بددزرع 2011) 1998-1958لدددوافع سياسددية خددالل الفدداة 

(، والقددددانون األساسددددي املتعلددددق بددددالربام  والددددربام  2011املواد التشددددر)ية )بدددداألعضدددداء البشددددرية و 
(، والقددانون املتعلددق بن ددام املعاشددات والتقاعددد ملددوظفي اإلدارة العامددة 2014ى والصددغرى )الكددرب 

(، والقدددانون األساسدددي املتعلدددق باألسدددعار العادلدددة 2014الوليدددات والبلدددديات )إدارات الوطنيدددة و 
وإعددادة تعزيددز وهيكلددة ن ددام الشددرطة وأجهددزة  تنقدديح وإصددال (، والقددانون املتعلددق بن ددام 2015)

إطعدددام (، وإصدددال  قدددانون 2012(، والقدددانون األساسدددي للعمدددل والعمدددال )2014العدددام )األمدددن 
( Cestatiketن ددام سيسدددتاتيكي )(، وقددانون 2015) (، وقددانون األمددن الددوظيفي2014العمددال )

(، وقدانون الن دام الدوط  لألغذيدة الزراعيدة 2015)الشااكي )توفري وجبة غذاء متوازنة للعمدال( 
للددددوطن التنميددددة الجتماعيددددة اإلنتاجيددددة مددددن أجددددل  ةالشددددامل ةاإلقليميددددهليكلددددة ا(، وقددددانون 2014)
(، والقدددانون األساسدددي 2014(، والقدددانون املتعلدددق بالربندددام  الفنزويلدددي الكبدددري للزراعدددة )2014)

(، والقانون األساسي 2015الشرطة )الن ام األساسي لوظيفة (، وقانون 2014لتحديد اهلوية )
(، والقدانون املتعلدق بالربندام  الكبدري 2014دمات وغريها من الصالحيات )ل دارة اجملتمعية للخ

(، والقدددانون 2012(، والقدددانون املتعلدددق بالربندددام  الكبدددري املعرفدددة والعمدددل )2011أبنددداء فندددزويال )
(، والقددانون املتعلددق بتحديددد 2012املتعلددق بن ددام السددتحقاقات التددابع لن ددام اإلسددكان واملوئددل )

  .(2011ة للمساكن واملمتلكات الثابتة )األسعار العادل
واستجابة للتوصيات الصادرة عن اجلولة األوىل، ددر اإلشارة إىل إنشداء اجمللدس الدوط   -31

سياسدددات ملزمددددة يف  دددال حقددددوق ومتابعددددة هدددددفها اسدددتحداث مؤسسدددة حلقدددوق اإلنسدددان، وهددددو 
 ةثددالث من مددات مدنيدد هفيددويددرأس اجمللددس  نائددب رئدديس اجلمهوريددة التنفيددذي، وتشددارك . اإلنسددان

مايدددة حقددددوق حلكددددد األ يدددة الدددديت توليهدددا الدولددددة ؤ ، تمسدددتوىعلدددى أعلددددى ويشدددكل هيئدددة للتنسدددديق 
مدددت مبوجددب ، اعتُ 2015مشدداورة شددعبية واسددعة النطدداق جددرت خددالل عددام عقددب و . اإلنسددان

، وهددددي أداة لتخطددددي  وتنسدددديق 2019-2015الوطنيددددة حلقددددوق اإلنسددددان للفدددداة  مرسددددوم اسطددددةُ 
  .(4)ومتابعة السياسات والقرارات الرئيسية يف  ال حقوق اإلنسان

التوصيات املقبولة يف إطار اجلولة األوىل من السدتعران الددوري إىل هذه اسطة تستند و  -32
من مددة  153شخصددا و 258 096طددة شددارك يف عمليددة املصددادقة علددى هددذه اسقددد و . الشددامل

معنية حبقوق اإلنسان، مبا يف الا الفئات احملتاجة للحماية اساصة مدن قبيدل الشدعوب األصدلية، 
واألشخاص احملرومني مدن حدريتهم، والنسداء، واألطفدال، واألشدخاص اوي اإلعاقدة، واألشدخاص 

مزدوجددددي امليددددل اجلنسددددي ني و املثليددددات واملثليددددومجاعددددة املنحدددددرين مددددن أصددددل أفريقددددي، والشددددباب، 
وح يددت العمليددة يف  ملهددا بدددعم من ومددة . اهلويددة اجلنسددانية وحدداملي صددفات اجلنسددني ومغددايري

 .األمم املتحدة
قوامهدا  ( بنداء ثقافدة1وتندرج املسا ات يف اسطة  من مخسة ةاور اسااتيجية هدي: ) -33

 كفالدددددة احلقدددددوق للجميدددددع؛لتعزيدددددز اإلطدددددار املؤسسدددددي ( 2و) يف  دددددال حقدددددوق اإلنسدددددان؛احلريدددددة 
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ربد  العالقدة مدع ( 4و) التمتدع الكامدل حبقدوق اإلنسدان؛من أجل املشاركة الفعالة للشعب  (3و)
( ترسدديخ  دد  حقددوق اإلنسددان 5؛ و)تغيرييددةن ددم وهيئددات محايددة حقددوق اإلنسددان بندداء علددى ر يددة 

  يف قوانني البلد وسياساته وإجراءاته.
ة الوطنية ملنع التعدذيب وغدريه مدن  دروب املعاملدة ، جرى الديك اللجن2013ويف عام  -34

القاسددية أو الالإنسددانية أو املهينددة، الدديت تتدد لف مددن هيئددات شددس تابعددة للدولددة و ثددل عددن القدددوى 
، قُدددددمت اسطددددة 2014ويف تشددددرين األول/أكتددددوبر . لحكومددددةالالددددادي ل لددددس الشددددعبية يعيندددده 

 .لقاسية أو الالإنسانية أو املهينةالوطنية ملنع التعذيب وغريه من  روب املعاملة ا

 حقاااااوق اإلنساااااان وإعمالهاااااالكفالاااااة اإلنجااااااأات وأفمااااال الممارساااااات  -سادساً  
 وتعزيزها وحمايتها

 عليهاالتي جرى التصديق المعايير الدولية   
 8-93و 6-93و 4-93و 3-93و 2-93و 1-93التوصاايات وااللتزامااات الةوعيااة   

 (ب)98و (أ)98و 2-95و 1-95و
ربوتوكددول امللحددق هبددا، الصدددقت فنددزويال علددى اتفاقيددة حقددوق األشددخاص اوي اإلعاقددة و  -35

  .(5)2013أيلول/سبتمرب  24صا التصديق يف حيك أودعت 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -سابعاً  
 الحد من الفقر  
 15-94و 10-94و 9-94و 8-94و 7-94و 6-94و 4-94و 1-94التوصاااايات   

 42-94و 41-94و 40-94و 39-94و 37-94و 26-94و 18-94و
 75-94و 45-94و 44-94و

بتصددددميم وتنفيددددذ  موعددددة مددددن السياسددددات  سددددنة، 12منددددذ أكثددددر مددددن ، قامددددت فنددددزويال -36
اجملتمعيدددة، املن مدددة يف انطالقددا مدددن القواعددد والتدددابري والدددربام  املنهجيددة إلعمدددال حقددوق اإلنسدددان 

 46 249وقددد تشددكل بالفعددل يف مجيددع أ دداء البلددد مددا  موعدده . والبلدددياتاحملليددة إطددار اجملددالس 
وأُنشددددئت . بلديددددة، وهددددي غليددددات دميقراطيددددة لتحقيددددق العدالددددة الجتماعيددددة 1 581وةليددددا  لسددددا 

نيدددل ، والدددا بزيدددادة إمكانيدددة اشددد  دددعفاأل" لتعزيدددز محايدددة وإدمددداج السدددكان الددربام  الجتماعيدددة"
وقددددد انعكددددس الددددا يف تقدددددارير . كبددددريإىل حددددد  الفقدددددر مسددددتوى تقلدددديص احلقددددوق والتمتددددع هبددددا وب

  .(6)بش ن األهداف اإل،ائية لأللفية 2014وعام  2012وعام  2010 عام
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اعتمددداد  2014يف عدددام جددرى  دددا وتنسددديقها، ر اوتعزيددز إد ،ولتوطيددد الدددربام  الجتماعيدددة -37
الذي ين م انليات اليت ميكن من خالهلدا  (7)القانون األساسي للربام  والربام  الكربى والصغرى

املددددن م، أن تعددددزز التنميددددة واحلمايددددة املدددددين للدولددددة الفنزويليددددة، بالشددددااك والتنسدددديق مددددع اجملتمددددع 
 . الجتماعية جلميع السكان، بغرن  مان  ارسة حقوق اإلنسان على  و شامل

الدذين يعيشدون حالدة فدراد اجلماعدات واألخددمات شداملة إىل الربام  الجتماعيدة وتقدم  -38
واحلقدددوق الجتماعيدددة مدددن قبيدددل  ؛ن دددام الصدددحة العامدددةعلدددى سدددبيل األفضدددلية وتشدددمل  ضدددعف؛ال

التعلدديم، والريا ددة، والتغذيددة، والثقافددة، والافيدده، واحلمايددة اساصددة، وت خددذ يف العتبددار الددويالت 
ومسدداعدات تقنيددة إعانددات وتقدددا  ومددنح معاشددات غددري قائمددة علددى املسددا ة؛ نقديددة مشددروطة؛
 .مزايا أخرىإىل جانب  ،وي اإلعاقةلألشخاص ا

باعتبارهدددا  الشدددااكيةوأظهدددرت املراجعدددة املسدددتمرة للدددربام   دددرورة تنفيدددذ قواعدددد الدددربام   -39
 تمددع ةلددي ال دددد أ ددا تعدداين مددن  1 500مراكددز لوجيسددتية وتنفيذيددة، أنشدد  ا الدولددة مباشددرة يف 

تصميم الربنام  الكبري لألسر املعيشية،  2014الا، جرى يف عام وباإل افة إىل . الفقر املدقع
الددذي عمددع  تلددف الددربام  الدديت تسددتهدف أكثددر الفئددات عر ددة ل قصدداء، بغددرن محايددة األسددر 
الفنزويليددة وتقدددا الرعايددة الشدداملة إىل األطفددال منددذ مرحلددة الطفولددة املبكددرة، وبالتددايل، إىل انبدداء 

من أفراد األسرة، والا للقضاء علدى الفقدر مدن خدالل إعداد ال دروف واإلخوة واألجداد وغريهم 
 593 499، بلددغ  مددوع األسددر املسددتفيدة 2015وحددس عددام . املثلددى للتنميددة الشدداملة للسددكان

إىل أكثدر األسدر احتياجدا للمسداعدة،  الشدااكيةبطاقدة  اسدتفادة مدن الدربام   75 000وُسلمت 
 .استخدامها إل لقتناء األغذية واألدوية تتيح الويالت نقدية شهرية ل عوز

يف املائددددددة يف  4.7معدلدددددده بلددددددغ وتسددددددىن تقلدددددديص الفقددددددر املدددددددقع إىل حددددددد كبددددددري حيددددددك  -40
يف  0.38بلدددغ مؤشدددر جيددد   واففضدددت مسدددتويات التفدداوت بدرجدددة كبدددرية، حيددك. 2015 عددام
مدر املتوقدع عندد ، ارتفدع معددل الع2014ويف عدام  ، وهدو األد  يف أمريكدا الالتينيدة.2014 عام

  .سنة 75الولدة إىل 
يف املائددة األشددد فقددرا سميددع مسددتويات  10، ازداد معدددل التحدداق فئددة 2014ويف عددام  -41

يف املائدة يف مرحلدة التعلديم  97.3و؛ التعلديم األويلمرحلدة يف املائدة يف  65.6التعليم، حيك بلدغ 
. اإلنصدداف يف توزيددع الدددخل أرقامددا مشددجعةكمددا حققددت اإلجنددازات احملددرزة يف  ددال . البتدددائي
نقاي  9.4ل اإلمجايل مبا نسبته ، اففا نصيب أغىن األسر املعيشية من الدخ2014ففي عام 

يف املائدة  20ويف الا العام، بلغ معامل التناسب يف نسبة الدخل بدني فئدة . يف املائة( -17.6)
   .أ عاف 7.3يف املائة األفقر  20األغىن وفئة 

تدددددعم الدولددددة مجلددددة خدددددمات عامددددة منهددددا النقددددل، والكهربدددداء، والتصددددالت اهلاتفيددددة، و  -42
  .واحملروقات، واملاء، يف حني أن خدمات الصحة والتعليم العامني  انية بالكامل
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وتسدددىن تدددوفري احلمايدددة للشدددعب برمتددده بفضدددل الزيدددادة التدرعيدددة واملنهجيدددة يف السدددتثمار  -43
 39، تضددددددداعف السدددددددتثمار الجتمددددددداعي يف التعلددددددديم 2013ففدددددددي عدددددددام . الجتمددددددداعي العدددددددام

ويف التنميدددددددددة  مدددددددددرة؛ 99ويف األمدددددددددن  مدددددددددرة؛ 43ويف السدددددددددكن  مدددددددددرة؛ 59الصدددددددددحة  ويف مدددددددددرة؛
ويف العلدددددددوم  مدددددددرة؛ 78ويف الثقافدددددددة والتواصدددددددل الجتمددددددداعي  مدددددددرة؛ 70الجتماعيدددددددة  واملشددددددداركة

 . (8)مرة 38والتكنولوجيا 

 مكافحة التمييز العنصري  
 26-94و 6-94و 1-94 التوصيات  

ن القانون األساسي ملكافحة التمييز العنصري هبدف إنشاء انليات ، سُ 2011يف عام  -44
 .املالئمة ملنع التمييز العنصري سميع أشكاله والتصدي له والقضاء عليه واملعاقبة على  ارسته

الجتماعيدددة وجدددرى ويسدددتفيد السدددكان املنحددددرون مدددن أصدددل أفريقدددي مدددن مجيدددع الدددربام   -45
مدن خدالل إدراج سدؤال بشد ن  ،2011تسلي  الضوء عليهم بقدر أكرب يف تعداد السدكان لعدام 

وأُنشدددو مبوجدددب القدددانون األساسدددي ملكافحدددة التمييدددز العنصدددري املعهدددد . الديدددد الشدددخص هلويتددده
والعدل، الوط  ملكافحة التمييز، الذي يندرج حاليا  من وزارة القوى الشعبية للشؤون الداخلية 

  .وكذلا اجمللس الوط  لتنمية  تمعات سكان فنزويال املنحدرين من أصل أفريقي

 الحق في الصحة  
 49-94و 48-94و 11-94و 9-94و 6-94و 1-94و 20-93التوصاااااااايات   

 51-94و 50-94و
مركز  17 800، أُنشو 1999فمنذ عام  ،ا الستثمار يف قطاع الصحة بنسبة مهمة. -46

، زادت امليزانيدة املخصصدة 2015ويف عدام مركدزاا يف اجملمدوع.  23 146أصل  صحي جديد من
دولرا مدن دولرات الوليدات  232 508 675لقطاع الصحة حيك بلغ إمجايل السدتثمار فيده 

 .املتحدة
، كاندت شدبكة "مدن داخدل األحيداء" 2013ففي عام . وارتفع مستوى التغطية الصحية -47

 16 780 000 خدددددما ا املباشدددرة، وتغطددديو للرعايدددة األوليدددة مستوصدددفا شدددعبيا  6 712تضدددم 
، مستوصددددفاا  12 094، ارتفددددع عدددددد املستوصددددفات إىل 2015ويف عددددام . نسددددمة مددددن السددددكان
  .يف املائة من السكان 81وهو ما ميثل نسبة نسمة،  24 802 527وغطت خدما ا 

غدري أنده مدن الضدروري إجدراء  ،وشكلت الرعاية الشاملة للحوامل إحدى أولويات الدولة -48
. احلرجدددددة التربام  الرعايدددددة قبدددددل الدددددولدة وخالهلدددددا وبعددددددها مدددددن أجدددددل تصدددددحيح احلدددددلدددددتقيددددديم 
 منحددى وفيدات األمهددات يف البلدد بالتدد رجح، مدع ميددل إىل الرتفداع، وهددو مدا يشددكل الدددياا  واتسدم
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معدددل وفيددات ، بلددغ 2015وحددس عددام . ملواصددلة الديددد األسددباب واختدداا اإلجددراءات التصددحيحية
  .نسمة 100 000لكل  78.06األمهات 

واففددا معدددل الوفيددات بسددبب اإلصددابة بددبعا األمددران خددالل فدداة مددا حددول الددولدة  -49
واطن قدوة ويتمثل أحد البيانات البارزة لوصدف م د. نسمة 100 000لكل  859.83حيك بلغ 

 .2015مر ا يف عام  18لقاحا  د  12قطاع الصحة يف فنزويال يف توافر 
وفيات األطفال بشكل كبري، كنتيجدة لتحسدن العوامدل احملدددة للصدحة،  معدل واففا -50

يشدددكل السدددني و ودلدددى الدددا علدددى وجددده اسصدددوص يف عنصدددر وفيدددات املواليدددد املتقددددمي العمدددر، 
واففددا . مسددتوى رعايددة املواليددد اجلدددد الددديا إلحددراز التقدددم يف تقلدديص وفيددات حددديثي الددولدة

ويف . يف املائدددة 31.90املئويدددة ملعددددل وفيدددات األطفدددال دون السدددنة الواحددددة بنسدددبة تغدددري النسدددبة 
 .يف املائة 14.79، بلغ معدل وفيات األطفال 2015 عام
يف تنفيددذ  2015، ُشددرع ابتددداء مددن عددام فيدده وفيمددا يتعلددق حبمددل املراهقددات غددري املرغددوب -51

فار" من أجل أمومدة مرغدوب فيهدا وم موندة اسطة السااتيجية املشاكة بني القطاعات "ماتيا بولي
. ، باإل دددددافة إىل أمومدددددة مسدددددؤولة وولدة يف ظدددددروف إنسدددددانية2019-2015وسدددددعيدة، للفددددداة 

ول سددديما رعايدددة التوليدددد يف هلدددم، الشدددعوب األصدددلية، بضدددمان الرعايدددة املالئمدددة عنصدددر درج أُ  كمدددا
 .احلالت الطارئة

يف الفداة املااوحدة بدني  جرعدة 142 616 362 تأُعطيدفقدد التحصدني، أما خبصدوص  -52
التحصددني يف املائددة خدالل أسددبوع  96.83حيددك بلغددت نسدبة التغطيددة ، 2015و 2007عدامي 

إىل مندددع وفيدددات األمهدددات الراميدددة األمومدددة خطدددة والدددا يف إطدددار ، 2015يف األمدددريكتني لعدددام 
حدددديك الدددولدة  طفدددال 26 995فحدددص  ىوجدددر  واألطفدددال وتعزيدددز الدددولدة يف ظدددروف إنسدددانية.

جددددددرى بددددددريا يف الددددددولدة و كخطددددددرا   هنواجيددددددمددددددنهن  27 426 كددددددان،  امددددددرأة حامددددددل 52 500و
وقُدددمت خدددمات الرعايددة  ومتابعددة األم والطفددل".اسددتهداف يف "ن ددام مددنهن  14 223 تسددجيل
مصدداب مبددرن منقددول  155 000مصدابا بفددريوس نقددص املناعددة البشددرية/اإليدز و 62 225إىل 

ويف  ددددال الصدددحة العقليددددة، . عدددازل اكددددري علدددى الصددددعيد الدددوط  5 472 000جنسددديا، وُوزع 
أشددددخاص مسددددجلني يف  120 907نفسددددانية لعددددالج الدويددددة مددددن األوحدددددة  4 262 162 ُوزع
  . ام املتكامل للحصول على األدويةالن
من مدددة الصدددحة العامليدددة بددد ن فندددزويال بلدددد خدددال مدددن احلصدددبة اعافدددت ، 2014عدددام  ويف -53

يف املائة خالل محلدة التحصدني  98القيقها يف الا العام تغطية داوزت نسبتها واحلمرياء عقب 
وفاقدددت نسدددبة التغطيدددة باللقدددا  الثالثدددي )احلصدددبة واحلمدددرياء . الوطنيدددة للوقايدددة مدددن هدددذين املر دددني

يف املائة؛ كما داوزت التغطية باللقا  الفموي لشلل األطفال اهلدف املتدوخى يف  98والنكاف( 
جرعدددة  ددددد شدددلل األطفددددال  2 917 582وخدددالل تلدددا احلملددددة، أُعطيدددت . البلدددددسدددائر أ ددداء 

  .جرعة  د احلصبة واحلمرياء 2 443 622و
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، منحدددت من مدددة الصدددحة للبلددددان األمريكيدددة لفندددزويال شدددهادة القضددداء 2015ويف عدددام  -54
ر ، يف إطدددا1999علدددى احلصدددبة ومتالزمدددة احلمدددرياء اسلقيدددة، كنتيجدددة للسياسدددة املنفدددذة مندددذ عدددام 

  .برنام  التطعيم باللقا  الثالثي
. وعددا  البلددد خددالل هددذا العددام فدداات نقددص يف أدويددة عددالج األمددران املزمنددة واملتوطنددة -55

وملواجهة هذه الصعوبات، جدرت مراجعدة عمليدات اقتنداء األدويدة وتوزيعهدا، وُوقعدت اتفاقدات مدع 
.  دو مسدتمر ومد مون ىتوفريهدا علدالقطاع اساص، وعلى الصدعيدين الثندائي واإلقليمدي مدن أجدل 

وأنشدددئت املؤسسدددة الوطنيدددة للمددددخالت الصدددحية مدددن أجدددل اسدددترياد املنتجدددات الطبيدددة وتصدددديرها 
وختزينهدددددا وتروعهدددددا وتوزيعهدددددا، والشدددددركة الفنزويليدددددة احلكوميدددددة للخددددددمات التكنولوجيدددددة للمعددددددات 

  .تسويقهاالصحية، من أجل إنتاج املعدات واألدوات واملواد الطبية وتوزيعها و 
ورغدددم األزمدددة القتصدددادية احلدددادة، تكفدددل فندددزويال تدددوفري األدويدددة املضدددادة لدددألورام باجملدددان  -56
  .30 000الذين يفوق عددهم ر ى السرطان يف البلد مل

 الحق في البيئة  
  70-94و 48-94و 6-94و 1-94التوصيات   

ومددن  ،يف املائددة 96للشددرب ، بلغددت نسددبة السددتفادة مددن امليداه الصدداحلة 2014يف عدام  -57
وتفددوق مسددتويات إمددداد شددبكة التوزيددع بامليدداه الصدداحلة  يف املائددة. 84خدددمات الصددرف الصددحي 

وخددالل  للشددرب املتاحددة للمسددتخدمني بكثددري احلددد األد  املطلددوب وفقددا ملن مددة الصددحة العامليددة.
  .لاا للفرد 396ز املتوس  الوط  ، ناه2015 عام
عار خدمات املياه الصاحلة للشرب والصرف الصحي، لكفالة احلصدول وتن م الدولة أس -58

علددى مسددتويات كافيددة مددن امليدداه الصدداحلة للشددرب، الدديت تشددكل  ددمن نفقددات األسددرة نسددبة أقددل 
  يف املائة من األجر الشهري األد . 1بكثري من 

جلنددة تقنيددة  7 400اجملتمعيددة للكفدداءة يف اسددتخدام امليدداه مددن  - وتتدد لف اهليئددة الوطنيددة -59
مدددع دوائدددر اإلدارة اجملتمعيدددة للميددداه، تيسدددر تنسددديق مجيدددع وبالشدددااك  للميددداه يف مجيدددع أ ددداء البلدددد.

اهليئددات املعنيددة مددن أجددل السددني الكفدداءة يف إدارة شددبكات توزيددع امليدداه الصدداحلة للشددرب ودميددع 
 مياه اجملاري.

وهدددي أمددداكن تضدددم ن مدددا  معلمدددة طبيعيدددة، 21و متنزهدددا وطنيدددا 43ويوجدددد يف فندددزويال  -60
إيكولوجيدددددة اات قيمدددددة عاليدددددة مدددددن حيدددددك التندددددوع البيولدددددوجي، ومجدددددال املنددددداظر الطبيعدددددة ومحايدددددة 

هكتار( من مسداحة اإلقلديم  20 328 000يف املائة ) 16وتشكل  تمعة  مستجمعات املياه.
للدولددددة، ااتيجية بالنسددددبة واملندددداطق اسا ددددعة لن ددددام اإلدارة اساصددددة أمدددداكن طبيعيددددة اسدددد الددددوط .
ويف  السدددددعادة الجتماعيدددددة القصدددددوى.القيدددددق للفوائدددددد الجتماعيدددددة حلف هدددددا وملسدددددا تها يف  ن دددددرا
  يف املائة من اإلقليم الوط  خا عا لن ام اإلدارة اساصة. 69.5، كان 2015 عام
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 الحق في غذاء كاف  
 45-94و 42-94و 41-94و 40-94و 9-94و 6-94و 1-94التوصاااااااايات   

  47-94و
الربنددددددام  الكبددددددري للغددددددذاء،  2013اجهددددددة احلددددددرب القتصددددددادية، تكثددددددف منددددددذ عددددددام ملو  -61

ر احلصدددول علدددى املدددواد األساسدددية جلميدددع السدددكان وتعدددززت الشدددبكات العامدددة لتوزيدددع يسدددت   حيدددك
وجبدات أو أكثدر يف  3يف املائدة مدن الفندزويليني يتنداولون  95.4، كان 2014ويف عام  األغذية.
رئيسددددديتني ووجبدددددة خفيفدددددة يف طفدددددل يتنددددداولون وجبتدددددني  4 000 000وكدددددان أكثدددددر مدددددن  اليدددددوم؛
  البوليفارية. املدارس
ويف  يف املائدددددددة. 3.4، بلدددددددغ معددددددددل سدددددددوء التغذيدددددددة لددددددددى األطفدددددددال 2013ويف عدددددددام  -62
حيدك وفندزويال هدي البلدد الرابدع مدن  يف املائدة. 5، كان معدل نقص التغذية أقل من 2014 عام

ول الطفدل الفنزويلدي طدويف الوقدت الدراهن، زاد متوسد   األطفدال.سدوء التغذيدة لددى لأد  معدل 
  .(9)بسنتيماين تقريبا باملقارنة مع عقد التسعينات من القرن املا ي

يف العامل اليت حققدت بفعاليدة هددف القضداء علدى  38 دوتعترب فنزويال من بني البلدان ال -63
سدددعرة حراريدددة(،  3 087رات احلراريدددة )يف املائدددة مسدددتوى تدددوافر السدددع 36وارتفدددع بنسدددبة  اجلدددوع.

ويف  سدعرة حراريددة. 2 720حيدك دداوز املسدتوى الدذي توصدي بده من مدة األغذيدة والزراعدة وهدو 
، اعافت من مة األغذية والزراعة باففان معدل السدكان الدذين يعدانون مدن اجلدوع 2013عام 

ملبذولددة مددن أجدددل القضدداء علدددى يف املائددة، وكددذلا بددداجلهود ا 5يف املائدددة إىل  13.5يف البلددد مددن 
مشدددكلة اجلدددوع، حيدددك القدددق قبدددل األوان بكثدددري اهلددددف املتعلدددق بالتغذيدددة مدددن األهدددداف اإل،ائيدددة 

، ح يددددت فنددددزويال للمددددرة الثانيددددة بدددداعااف من مددددة األغذيددددة والزراعددددة 2015ويف عددددام  لأللفيددددة.
قدت اهلددف احملددد دولدة حق 30باإلجنازات احملرزة يف احلد من سوء التغذية، حيك كانت  دمن 

 خالل مؤمتر القمة العاملي لألغذية.
بيعيدددددة، وهدددددو مدددددا أتدددددا  زيدددددادة وأنشدددددئت مرافدددددق جديددددددة لتعزيدددددز وتشدددددجيع الر ددددداعة الط -64

يف املائددة،  40يف املائددة إىل  7ورغددم ارتفدداع نسددبة الر دداعة الطبيعيددة مددن  يف املائددة. 490 نسددبتها
 املائة، وهو األمر الذي ل يزال يشكل الديا.يف  70فإن اهلدف احملدد يف خطة الوطن هو 

 الحق في السكن  
  56-94و 55-94و 54-94و 53-94و 52-94و 6-94و 1-94التوصيات   

مدددن خدددالل الربندددام  الفنزويلدددي الكبدددري  2011يُكفدددل احلدددق يف السدددكن الالئدددق مندددذ عدددام  -65
السدني و دع األسدر مدن أجدل  ل سكان، باعتباره اسااتيجية ل دماج الجتمداعي الشدامل والسدريع

أسدرة يف  دال  3 742 224ويف بدايدة الربندام  جدرى الديدد احتياجدات . املعيشية احملددودة املدوارد
  إلدخال السينات عليه. 643 596منها لقتناء سكن و 2 753 157السكن، احتاج 
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         مسددددددددددكن، باسددددددددددتثمار إمجددددددددددايل  1 030 000، بُدددددددددد  2016وحددددددددددس حزيران/يونيدددددددددده  -66
دولرا مددددن دولرات الوليددددات املتحدددددة، يف الفدددداة املااوحددددة بددددني  73 312 166 833قيمتدددده 
 مسدكن. 300 000وسا ت احلركدة الشدعبية املن مدة ببنداء أكثدر مدن  .2015و 2011عامي 

واسدتفاد  .شخصداا  56 748، استفاد منها مدا  موعده مسكناا  3 485وُوفر للسكان األصليني 
مسكن لئق إ ايف حبلول  2 000 000شخص، ويُتوخى بناء  5 500 000يف اجملموع  و 

  .2019 عام
ومددن بددني الددربام  الرئيسددية األخددرى برنددام  تددرميم املسدداكن املسددمى الربنددام  الكبددري حددي  -67

 مسدكناا  104 467(، حيدك ُرمدم Barrio Nuevo Barrio Tricolorجديدد حدي ثالثدي األلدوان )
مدن هدذا  واسدتفاد؛ رو ة لألطفدال 175عمارة وُشيد  1 040و، 2015و  2013بني عامي 
  .أسرة 2 876 447الربنام  

 الحق في التعليم  
 51-94و 46-94و 9-94و 6-94و 1-94التوصااااااايات وااللتزاماااااااات الةوعياااااااة   

 64-94و 63-94و 62-94و 61-94و 60-94و 59-94و 57-94و
 )أ( 98و

انية وجيددة النوعيدة، تسداهم فيهدا احلكومدة يف املائة من املدارس يف فنزويال عامة و  82 -68
، بلددغ معدددل 2015-2014وبرسددم املوسددم الدراسددي  املركزيددة وحكومددات الوليددات والبلددديات.
التعلدددديم مسددددتويات سددددنة يف مجيدددع  16سدددنوات إىل  3التغطيدددة يف فنددددزويال بالنسدددبة للتالميددددذ مددددن 

مددع مؤشددرات لتكددافؤ اجلنسددني يف  املائددة؛يف  93ويف التعلدديم البتدددائي  يف املائددة؛ 89.3وأ،اطدده 
  مجيع مستويات التعليم.

يف املائدة مدن  4،  صدص للن دام الفرعدي للتعلديم األساسدي أكثدر مدن 2013ومنذ عدام  -69
 4.03: 2015 يف املائددة، 4.39: 2014، يف املائددة 4.14: 2013اإلمجددايل، )النددات  احمللددي 

يف املائدة  6املئوية وتلا املخصصدة للتعلديم اجلدامعي نسدبة ويتجاوز  موع هذه النسبة . يف املائة(
  لتعليم.بتخصيصها ل توصي اليونسكو يتمن النات  احمللي اإلمجايل ال

          ، اسدددددددتفاد مدددددددن برندددددددا ي التعلددددددديم روبنسدددددددون األول والثددددددداين حملدددددددو2015وحدددددددس عدددددددام  -70
        يف  58ء )سدددددددنة، ومع مهدددددددم نسدددددددا 55، متوسددددددد  أعمدددددددارهم خصددددددداا ش 2 838 079األميدددددددة 
          برندددددام  مدددددن ر ج ختدددددو  شخصدددددا؛ 1 000 766إىل  التددددددريب (10)برندددددام  ريبددددداسقددددددم و  املائدددددة(؛
  .طالبا 417 796 (11)سوكري
وهددددذه . (12)ب مدرسددددي إىل تالميددددذ التعلدددديم األساسددددياكتدددد  100 000وُسددددلم باجملددددان  -71

 ، جدرى2016األول مدن عدام س الربدع وحد الكتب مكيفة حسدب لغدة وثقافدة الشدعوب األصدلية.
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 1 500 000 باسدتثمار نداهز Canaimitas"(13)حاسوب ةمدول " 4 500 000توزيع أكثر من 
  .دولر من دولرات الوليات املتحدة

مراكدددز بوليفاريدددة  2 704وأنشدددو  وكدددان لتقلددديص الفجدددوة الرقميدددة أثدددر اجتمددداعي كبدددري. -72
احلواسددديب والدددديك الرب يددددات،  إلصددددال للمعلومدددات احلاسدددوبية وتقنيددددات املعلومدددات  صصدددة 

        ، قُددددددم التددددددريب التكنولدددددوجي ألكثدددددر 2014وبنهايدددددة عدددددام  يف الددددددوائر األكثدددددر  ميشدددددا. حدددددس
شددخص وُكفلددت إمكانيددة احلصددول علددى تكنولوجيددا املعلومددات والتصددالت  1 800 000مددن 

اجملددداين عدددن طريدددق كمدددا ُيكفدددل الدددرب   أللدددف طالدددب مدددن اوي الحتياجدددات التعليميدددة اساصدددة.
  البلد املركزية.ساحات ( يف مع م Wi-Fi)ت باإلنانالتصال الالسلكي 

مدددددددددوع املسدددددددددجلني يف التعلددددددددديم ، بلدددددددددغ  2015-2014وخدددددددددالل املوسدددددددددم الدراسدددددددددي  -73
وبلدددغ عددددد  يف املائدددة؛ 79حيدددك بلدددغ معددددل اللتحددداق باملددددارس  طفدددال؛ 1 597 521 األويل

التحدددداق  وهددددو مددددا يشددددكل معدددددلتلميددددذا؛  3 449 592التالميددددذ يف مرحلددددة التعلدددديم البتدددددائي
 73وكان املعدل الصايف لاللتحاق بدالتعليم الثدانوي )العدام والتقد (  يف املائة؛ 93بالتعليم نسبته 

  .وشاباا  مراهقاا  2 301 822يف املائة، حيك تسجل خالل الا املوسم الدراسي 
برنددددددام   ددددددامي يف مرحلددددددة الطفولددددددة املبكددددددرة ) ددددددعت اسددددددااتيجيات للتعلدددددديم غددددددري النووُ  -74

 100 353لألسددددددر( لسددددددتقبال  سيمونسدددددديتوسللمجتمعددددددات احملليددددددة وبرنددددددام   سيمونسدددددديتوس
ب املوسدددددم الدراسدددددي(، والدددددا سدددددنوات )حسددددد 6سدددددنويا تدددددااو  أعمدددددارهم بدددددني صدددددفر و طفدددددال
كما ُقدم  ن يف الوقت ااته يف سوق العمل.ويُد   ما راعية يسا ن يف الابية أُ  23 224 مبشاركة

فدردا مدن أفدراد األسدر يف أنشدطة التددريب يف  دال الصدحة اجلنسدية واإلجنابيدة  7 947الدعم إىل 
 والابية األسرية والنمو الشخصي.

ت مشدداورة واسددعة النطدداق بشدد ن نوعيددة التعلدديم، أعددرب فيهددا يددوخددالل هددذه الفدداة، ُأجر  -75
 7 233 489وشددددارك فيهددددا  ي يرغبددددون فيدددده.ذهددددم خبصددددوص نددددوع التعلدددديم الددددالسددددكان عددددن رأي

سددنوات، ويعدد  هددذا  6ق أعمددارهم يف املائددة مددن السددكان الددذين تفددو  27شخصددا، وهددو مددا ميثددل 
  .يف هذا الش ن فنزويليني أبدوا رأيهم 10من كل  3 أن
باجلامعددات  وفيمددا يتعلددق بددالتعليم اجلددامعي، أنشددو ن ددام وطدد  جديددد يكفددل اللتحدداق -76

يف املائددددة مددددن احلصددددص لألشددددخاص اوي  1وفددددق معددددايري العدددددل واإلنصدددداف،  صددددص مبوجبدددده 
طالبددا، وهددو  2 622 013امعي ، بلددغ عدددد املسددجلني يف التعلدديم اجلدد2015ويف عددام  اإلعاقددة.

 سنة. 22و 17يف املائة  ن تااو  أعمارهم بني  83.25شكل  ما
                   2014ُمددددددددددددددنح حددددددددددددددس عددددددددددددددام  لطددددددددددددددالب، فقددددددددددددددداأمددددددددددددددا خبصددددددددددددددوص اسددددددددددددددتحقاقات  -77
منحة دراسية لطالب الدراسات اجلامعية والدراسات العليا بغدرن تعزيدز  252 178 موعه  ما

كمددا يسددتفيدون مددن الرعايددة الصددحية اجملانيددة  التدددريب يف  ددالت التنميددة السددااتيجية الوطنيددة.
 لطالب.خاصة باوجرى بناء ودهيز مساكن  ،بالكامل
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 الحق في العلم والتكنولوجيا  
 72-94و 6-94و 1-94التوصيات   

 6 960 423، بلدددددغ عددددددد املشددددداكني يف خدمدددددة اهلددددداتف الثابدددددت 2016عدددددام  حدددددس -78
السددددددددددتخدام املنددددددددددزيل، وهددددددددددو مددددددددددن هددددددددددذه الشددددددددددااكات خاصددددددددددة ب 5 977 471، ومشدددددددددداكاا 

ائددة مددن  مددوع يف امل 97.44طبيعيددون الشددخاص يشددكل األكمددا  يف املائددة. 85.87 يعددادل مددا
  .مشاكاا  14 887 857املشاكني يف خدمة اهلاتف احملمول، أي 

 1 181 733ما  موعه  2016اإلنانت، ُوزع حس عام التجهيز بومن خالل خطة  -79
 مسدددددكنا جديددددددا أجهدددددزة فدددددا رمدددددوز البدددددك التلفزيدددددوين املباشدددددر. 31 162حاسدددددوبا وتوجدددددد يف 

يف املائدة مدنهم  63.28ت ولددى مدن خدمدة اإلناند ة مدن سدكان البلدديف املائ 88.65 ويستفيد
، خبدمددة الدددرب   ددمنها ثانويدددات وجامعدداتمددن مكانددا،  5 473تغطيدددة  توجددر  هدداتف ةمددول.

مدددن املسدددتخدمني مدددن خدمدددة  935 402ويسدددتفيد أكثدددر مدددن  (.Wi-Fiت )الالسدددلكي باإلنانددد
 البك التلفزيوين الرقمي املفتو .

وتتمثددددل إحدددددى اسطددددوات البالغددددة األ يددددة يف إطددددالق السدددداتل سدددديمون بوليفددددار لتعزيددددز  -80
التعليم والصحة والغذاء والدفاع والطاقة  م خدمات التصالت السلكية والالسلكية، ومشاريع 

والددنف  ووسددائ  اإلعددالم وأمددن املددواطنني والتنميددة القتصددادية؛ كمددا أتددا  إمكانيددة البددك التلفزيددوين 
وباإل دددافة إىل الدددا، يتددديح إطدددالق  شدددر مدددن خدددالل الن دددام الدددوط  لوسدددائ  اإلعدددالم العامدددة.املبا

السددداتل مريانددددا احلصدددول علدددى بياندددات وصدددور سددداتلية عاليدددة الدقدددة لددددعم عمليدددة اختددداا القدددرارات 
اسددددااتيجية مددددن قبيددددل التخطددددي  احلضددددري، واألمددددن الغددددذائي، والتخطددددي   احلكوميددددة يف  ددددالت  

 املوارد الطبيعية، ومراقبة احلدود وإدارة الكوارث الطبيعية، إىل جانب أمور أخرى. الزراعي، وإدارة
 270العدددام اجملتمعدددي ) كتقددددا خددددمات البدددبهيئدددة مدددرخص هلدددا  314ويشدددكل وجدددود  -81

( زيادة مهمة يف  ال إنشاء وتعميم وسائ  اإلعالم البديلدة واجملتمعيدة، ونيةقناة تلفزي 44إااعة و
 الطابع الدميقراطي على قطاع التصالت. ويدل على إ فاء

ةطددددددة إااعيددددددة مددددددرخص هلددددددا )التشددددددكيل الاددي/التضددددددمني السددددددعوي  934وُسددددددجلت  -82
تابعدددة للقطددداع العدددام، وهدددو مدددا يشدددكل زيدددادة ةطدددة  29منهدددا شدددركات خاصدددة و 635للموجدددة(، 
علدى موجدة تبدك الديت التابعدة للدولدة اإلااعيدة لمحطدات ليف املائة يف مدنح الااخديص  10نسبتها 

 التشكيل الاددي.
قندداة  117املفتددو  علددى الصددعيدين الددوط  واإلقليمددي، توجددد  ويف  ددال البددك التلفزيددوين -83

منهدددا لوسدددائ  اإلعددددالم اساصدددة، يف حدددني ارتفعددددت الااخددديص املمنوحددددة  63مرخصدددا هلدددا، يتبددددع 
يف املائددة مددن  54ويددتحكم القطدداع اسدداص يف  سددنة. 15خددالل  10إىل  8للشددركات العامددة مددن 

وفيمددددا يتعلددددق  يف املائددددة مددددن احليددددز اإلااعددددي يف فنددددزويال. 68حيددددز البددددك التلفزيددددوين املفتددددو ، ويف 
 698، يدتحكم القطداع اسدداص يف 1051بوسدائ  اإلعدالم اإلااعيددة والتلفزيونيدة البدالغ  موعهددا 
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يف املائددة  34نسددبة مقابددل  ،ائددة مددن حيددز البددك اإلااعددي الددوط يف امل 66، وهددو مددا يشددكل منهددا
  يف حوزة القطاع العام واجملتمعات احمللية.اليت ل تزال 

 الحق في الثقافة  
 58-94و 46-94و 6-94و 1-94التوصيات   

لضددمان إ ددفاء الطددابع الدددميقراطي علددى اسددتفادة مجيددع القطاعددات مددن الثقافددة، أنشددئت  -84
ا تعميم ن ام سيمون بوليفار الفنزويلي وزارة القوى الشعبية للثقافة، اليت أتاحت سياسا ا وبرا ه

ودار النشدددر  ومديندددة السدددينما؛ وإنشددداء اجلامعدددة التجريبيدددة للفندددون؛ لشدددباب واألطفدددال؛ألوركسددداا ا
ديدة علدى اجل( لنشر أعمال الكتاب املعروفني واملواهب El Perro y la Ranaبريو إ ل رانا" ) يل"إ

وتعمدددديم  لألعمددددال الكالسدددديكية الوطنيددددة والدوليددددة؛وتنفيددددذ بددددرام  القددددراءة اجلماعيددددة  حددددد سددددواء؛
  واملهرجانات اليت اليي التقاليد املوسيقية للبلد. معارن الصناعة التقليدية؛

   الحقوق المدنية والسياسية -ثامناً  
 حماية حقوق اإلنسان في القانون الجنائي  
 33-94و 27-94و 6-94التوصيات   

مبوجددب الوليددة الدسددتورية، جددرت مواءمددة عمليددة التطددوير التشددريعي للمجددال اجلنددائي مددع  -85
مبددددأ التددددرج، وُأحدددرز يف هدددذا الصددددد تقددددم يف إدمددداج هدددذا املبددددأ يف القدددوانني اجلنائيدددة مدددن قبيدددل 

جرميددة الختفدداء القسددري لألشددخاص، وقددانون فيدده القددانون املعدددل للقددانون اجلنددائي الددذي أدمدد  
ويتضدددمن مشدددروع  تعدددذيب وغدددريه مدددن  دددروب املعاملدددة القاسدددية والالإنسدددانية واملهيندددة.مناهضدددة ال

  .مرتبطة بانتهاك حقوق اإلنسانإصال  القانون اجلنائي جرائم أخرى 

 الحق في األمن العام  
 12-94و 6-94و 3-94و 1-94و 9-93وااللتزامااااااااااات الةوعيااااااااااة التوصاااااااااايات   

 )ط(98)ه( و89و 30-94و 29-94و 28-94و 14-94و 13-94و
الربنددام  الكبددري "احليدداة للجميددع  2012يف  ددال سياسددات األمددن العددام، أطلددق يف عددام  -86

يف فندددزويال"، بوصدددفه سياسدددة عامدددة شددداملة، قائمدددة علدددى  ددد  وقدددائي ومتعددددد الوكدددالت ملكافحدددة 
إلفددالت وللحددد مددن حالددة ا اجلرميددة، ولكفالددة التعددايا التضددام ، والتنميددة الشدداملة للفددرد واجملتمددع.

من العقاب، أنشو داخل وزارة األمن العام ديوان نائب الوزير للتحقيدق اجلندائي، وأنشدئت داخدل 
احلدد املسدا ة يف النيابة العامة أيضا الوحدات اساصة للتحقيق مدن أجدل تعزيدز التحقيدق اجلندائي و 
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الددفاع  وعلى صعيد غخر من ن ام العدالدة، جدرى تعزيدز مؤسسدة من حالة اإلفالت من العقاب.
 العام لضمان  انية اللجوء إىل القضاء.

من خالل  ،، أطلقت خطة الوطن انمن اساصة2013وخالل النصف األول من عام  -87
وبغدرن التصددي للجرميدة، ُوجده ندداء إىل اجملتمدع املددين مددن  ن دام للمراقبدة والددوريات والتصدال.

من أجل السلم واحليداة"، هبددف تعزيدز  أجل املشاركة يف مكافحة اجلرمية، حيك تشكلت "احلركة
واملناقشات كاسااتيجية لتوطيد ثقافدة السدالم مدن خدالل تن ديم أنشدطة ثقافيدة  للقاءاتمنتديات 

 .ةاجملتمعياملن مات وريا ية وتعزيز 
كددامريا يف مجيددع أ دداء البلددد   30 000وأطلددق ن ددام الرصددد املتكامددل مددن خددالل تركيددب  -88

الددديت تعمدددل بطريقدددة منسدددقة )هيئدددة رجدددال  بطدددة مبختلدددف أجهدددزة األمدددنللرصدددد مرتوإنشددداء قاعدددات 
وبلغددددت قيمددددة السددددتثمار  .(14)والشددددرطة الوطنيددددة البوليفاريددددة( ،يددددةاإلطفدددداء، وهيئددددة احلمايددددة املدن

  دولر من دولرات الوليات املتحدة. 1 060 000 املخصص
سياسددة منهجيددة حققددت تنفيددذ  2011وفيمددا يتعلددق مبراقبددة األسددلحة، عددري منددذ عددام  -89

لددذخائر ونددزع السدددال ، وكدد ول إجدددراء، أُنشددئت جلنددة رئاسددية ملراقبدددة األسددلحة وا إجنددازات إعابيددة.
وكنتيجة لذلا، اعتمد . حبوث علمية، ومشاورة وطنية، ومحلة للتوعية يف هذا اجملال هبدف إجراء

منهدا تقييدد تدراخيص  قانون نزع السال  ومراقبة األسدلحة والدذخائر، الدذي يتضدمن مجلدة أهدداف
عدن ح در بيدع األسدلحة الناريدة مدن قبدل الشدركات العامدة  محل السدال  بالنسدبة للمددنيني، فضدالا 

  .(15)واساصة لألشخاص الطبيعيني
وجدددرى تن ددديم عمليدددة تعطيدددل األسدددلحة الناريدددة املودعدددة يف قاعدددات حفددد  األدلدددة التابعدددة  -90

 2016  الطوعي، حيك جرى حدس أيار/مدايو ، وتنفيذ خطة نزع السال(16)ألجهزة األمن العام
وأنشدئت الددائرة الوطنيدة لندزع السدال  . سدالحا 44 450سالحا ناريا، وتعطيل  3 659تسلم 

 اليت تقوم دوريا بعمليات تعطيل وتدمري األسلحة.
نشداطا للوقايدة مدن اجلرميدة يف اجملتمعدات  4 784وخالل السنوات األربع األخرية، نُ دم  -91

، جدددددرى 2015و 2014ويف الفددددداة بدددددني عدددددامي  شخصدددددا. 680 816سدددددتفاد منهدددددا احملليدددددة، ا
هدفت املراكددز التعليميددة، مددن خددالل تدددريب واسددتُ  موظفددا تابعددا هليئددات األمددن. 94 141 تددريب

وخالل الفاة اا ا، ومن أجل املساعدة يف منع ارتكداب  طفل ومراهق. 128 000ما متوسطه 
ت تدريبيددة  تلفددة، مشلددت خددالل السددلمي، نفددذت اسددااتيجيا اجلددرائم  ددد املددرأة وتعزيددز التعددايا

 . مةن املنتمني إىل اجلماعات املن   فرد م 133 000ما متوسطه  2014 عام
          ف التدددددددريب الريا ددددددي كدددددد داة ملنددددددع اجلرميددددددة يف أوسدددددداي الشددددددباب، حيددددددك كمددددددا يوظ دددددد -92
شخصا من  710 674منها ، استفاد 2015و 2014يوما ريا يا بني عامي  11 980نُ م 

  .الشباب على وجه اسصوص
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، أنشددئت 2014يف عددام ن ددام الرعايددة والوقايددة الجتماعيددة هيكلددة ومددن خددالل إعددادة  -93
ددد  ايف هدددذ وُو دددع. ا أثدددر يف تقلددديص مسدددتويات اجلرميدددة، الددديت كدددان هلددد(17)م واحليددداة"ل"مربعدددات الس 

  فردا من أفراد اجملتمعات احمللية. 124 291استفاد منها  تدريبللخطة  3 632 اإلطار
وفيما يتعلق برصد مهام الشرطة، أنشو ن ام املعلومات السااتيجية والشفافية يف  ال  -94

 أجهدددزةمجيدددع احلقيقدددي عدددن يف الوقدددت و الشدددرطة، الدددذي يتددديح احلصدددول علدددى املعلومدددات املالئمدددة 
أمانددددة  16معيدددة علدددى صددددعيد البلدددديات والوليدددات وندددواة للشددددرطة اجملت 542 توأنشدددئ. ةالشدددرط

الشرطة  جهزة، أدرج يف اهليكل التن يمي أل2010ومنذ عام  للمساواة واإلنصاف بني اجلنسني.
"مكتب رعاية الضحايا"، الدذي يتديح تقددا املسداعدة املالئمدة والفعالدة يف اجملدال القدانوين والطديب 

ويف الوقددت الددراهن، توجددد  و/أو انتهاكددات الشددرطة.والنفسددي والجتمدداعي، إىل  ددحايا اجلددرائم 
 .(18)الشرطة يف البلد أجهزةيف املائة من  80هذه املكاتب لدى 

الوطنيدة التجريبيدة لألمدن حدس وفيما يتعلق بتدريب هيئدات األمدن العدام، قددمت اجلامعدة  -95
األساسددية  موظفددا يف إطددار الدددورة التدريبيددة 8 254شددامل إىل الخدددمات التدددريب  2015 عددام

كمددا  ازا يف إدارة الشددرطة.ُ دد 1 165فددردا مددن كبددار التقنيددني اجلددامعيني و 5 841وإىل  للشددرطة؛
اجسددتري يف دراسددات درجددة املو مهنيددا يف الدراسددات العليددا واجملددالت املتخصصددة  392ختددرج منهددا 

 1 000كل ل أربعة عناصرويف الوقت الراهن، يبلغ معدل توافر عناصر الشرطة . الشرطة املعمقة
 نسمة، وفقا ملعايري األمم املتحدة.

خطددددة وطنيددددة  2013األجانددددب منددددذ عددددام و اهلجددددرة شددددؤون وتنفددددذ إدارة الديددددد اهلويددددة و  -96
ؤسسدات ومدع املن مدة الدوليدة للهجدرة ومفو دية األمدم املن مات و بعا املللتدريب بالشراكة مع 

ال الن ددام املعمددول بدده فيمددا يتعلددق تددوفري التدددريب يف  ددبغيددة املتحدددة السددامية لشددؤون الالجئددني، 
  .إتاحة مهارات التخصص للموظفني العامني يف هذا اجملالبغرن بالالجئني يف فنزويال، 

عدت فندزويال علدى التفاقيدات واإلعالندات وفيما يتعلق مبكافحة الدار باألشدخاص، وق   -97
 وو دعت خططداا  .(19)مدع أحكامهدا ةالدولية الرئيسية يف هذا اجملال، وقامت مبواءمة قوانينها احمللي

ومشاريع ملكافحة الدار باألشخاص من من ورات  تلفة: خط  شاملة تركز أيضا على النساء 
، تنفيدذ خطدة عمدل مدع مفو دية األمدم املتحددة 2014وعري منذ عدام . (20)واألطفال واملراهقني

 . اجلرمية يف املناطق احلدوديةلالجئني من أجل إعداد دراسات تشخيصية بش ن لشؤون االسامية 
وركدددزت اإلجدددراءات الوقائيدددة علدددى أمددداكن التددددريب وحلقدددات التددددريب والددداوي  والنشدددر  -98

ووعددي باأل،دداي  وأتاحدت إمكانيددة  جعددل املدوظفني العددامني علددى درايدة   واإلعدالم ومحددالت الدعايددة؛
سنت طريقة تناول هذه ، ومبختلف أشكال معاجلتها، حيك الاألكثر شيوعاا  لدار باألشخاصا

، تعززت عملية إنشداء جلدان مكافحدة جدرائم الددار 2014ومنذ عام  املس لة داخل املؤسسات.
سسات من أجل ؤ املشاك بني امل  ريبهم، بوصفها  الت للتنسيقبالنساء واألطفال واملراهقني و 

  مكافحة هذه اجلرمية.
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من خالل توفري مدخالت لتلبية احتياجدا م  م الرعاية لضحايا الدار باألشخاصوتُقد   -99
 األساسية، وتوفري الرعاية النفسية والطبية، والتدريب امله ، وأنشطة الافيده، واملسداعدة القانونيدة.

الدعم من خالل إعاد م إىل بلددا م األصدلية، ومباشدرة إجدراءات هلم م ويف حالة األجانب، يقد  
 أو مددنح و ددع الالجددو، أو إعددادة التددوطني يف بلددد ثالددك. استصدددار جددوازات السددفر والت شددريات،
ا يتعلدددق األمدددر عنددددم وبدددرام  ل يدددواء يف مؤسسدددات الرعايدددة ،كمددا توجدددد مراكدددز لسدددتقبال النسددداء

 151، بلدغ عددد الضدحايا 2015إىل عدام  2012وخدالل الفداة مدن عدام  .ب طفال أو مدراهقني
  امرأة ومراهق وطفلة. 19وهم ، منهم 21استفاد من تدابري احلماية   حية

 حقوق األشخاص المحرومين من الحرية  
 12-93و 11-93و 10-93و 7-93و 5-93وااللتزاماااااات الةوعياااااة التوصااااايات   

 32-94و 31-94و 6-94و 5-94و 1-94و 15-93و 14-93و 13-93و
 35-94و 33-94و

احلريدددة، أنشدددئت يف رومني مدددن حقدددوق األشدددخاص احملدددكفالدددة لتعزيدددز السياسدددة الراميدددة إىل   -100
وزارة القدددوى الشدددعبية لشدددؤون السدددجون، الددديت حلدددت ةدددل اجمللدددس األعلدددى السدددابق  2011 عدددام

وُو دع ن دام جديدد للسدجون يدن م األنشدطة اليوميدة للمحدرومني مدن احلريدة يف  لشؤون السدجون.
ة طدددددمراكدددددز الحتجددددداز، مدددددن خدددددالل إعددددداد أمددددداكن للعمدددددل والدراسدددددة والافيددددده، وُصدددددممت "اس

وتتوافددددق مجيددددع هددددذه التدددددابري  ."2019-2013اتيجية الوطنيددددة لشددددؤون السددددجون للفدددداة السددددا 
وجددرى توقيددع اتفاقددات بددني  تلددف  قواعددد األمددم املتحدددة النمواجيددة الدددنيا ملعاملددة السددجناء. مددع

رة ن دددام السدددجون( بغيدددة تقلددديص أجهدددزة ن دددام العدالدددة )ةكمدددة العددددل العليدددا والنيابدددة العامدددة ووزا
حلمايددة عددايري ايف اإلجددراءات، مددع تعزيددز الدددفاع العددام لتحسددني نوعيددة الدددفاع، وفقددا مل التدد خر فدداة

  القضائية الفعالة.
وأنشددو الصددندوق الددوط  لبندداء السددجون كدد داة للقضدداء علددى اكت ددار السددجون، حيددك  -101
 39ا ويوجدد حاليد ةتجدزا مدن البدالغني واملدراهقني. 37 286يستفيد منها تقريبا  مركزاا  26افتتح 

 مؤسسة لرعاية املراهقني. 32للنساء و 18مؤسسة سجنية للرجال، و
وأدى الدددا إىل السدددن ظدددروف الحتجددداز وأثدددر بشدددكل إعدددايب يف مسدددتويات التعدددايا  -102

وقدددددت الدددددراهن للن دددددام اجلديدددددد داخدددددل السدددددجون؛ ومدددددن  مدددددوع املراكدددددز السدددددجنية،  ضدددددع يف ال
يف املائدددة مدددن أمددداكن  100ل ويضدددم بالفعددديف املائدددة مدددن أمددداكن احتجددداز الرجدددال،  90 للسدددجون
 النسددداء ومؤسسدددات رعايددة املدددراهقني يف البلدددد، وهددو مدددا )دددد بشددكل مطدددرد مدددن العندددف. احتجدداز

ولتحسددني عمليددة رصددد ومراقبددة السددجون، نُفددذت غليددات تكنولوجيددة اات كفدداءة عاليددة باسددتثمار 
 دولر من دولرات الوليات املتحدة. 164 000 000قيمته 
 43ري التدريب امله  من خالل خطة لويسا كاسرييس دي أريسميندي الديت تضدم وع -103

، حيدددك توجدددد  دددابز وأمددداكن 18وحددددة ل نتددداج الشدددااكي يف سدددجون النسددداء البدددالغ عدددددها 
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للنسي  والزراعة واسزف واحلدادة والنجارة واسدمات العامة والصيانة وصناعة الصدابون التقليددي 
 اعة احلريرية واحلالقة.ورعاية األطفال والطب

وعددري يف الوقددت الددراهن تدددريب حددراس السددجون يف اجلامعددة الوطنيددة التجريبيددة لألمددن،  -104
وهدو مددا يضددمن الطددابع املهدد  لعملهددم داخدل السددجون و)سددن إىل حددد كبددري تدددريبهم ومعدداملتهم 

 د. البل، موزعني على مجيع سجون 2 500ويفوق عدد حراس السجون  للمحرومني من احلرية.

 الحق في المساواة واإلنصاف بين الجنسين  
 22-94و 21-94و 17-94و 16-94و 11-94و 6-94و 1-94التوصيات   

 51-94و 28-94و 25-94و 24-94و 23-94و
املدرأة لشدؤون اهليئة املعنية بالسياسة العامدة حلمايدة حقدوق املدرأة هدي وزارة القدوى الشدعبية  -105

كما توجد هيئات تعاجل مسائل موا يعية ةددة  .2009نش ة يف عام امل ،واملساواة بني اجلنسني
ون النساء املنحدرات مدن أصدل ؤ وهيئة تنسيق ش من قبيل اللجنة الفرعية ل حصاءات اجلنسانية؛

واللجندة  ت إىل الشدعوب األصدلية داخدل تلدا الدوزارة؛اوهيئة تنسيق شدؤون النسداء املنتميد أفريقي؛
واة بدني اجلنسدني و لس اإلنصاف واملسا ني التابعة حملكمة العدل العليا؛الوطنية للعدل بني اجلنس

  .يف هيئات الشرطة
أمدددا خبصدددوص الدددربام  الشددداملة يف هدددذا اجملدددال، فقدددد ُصدددمم برنا دددان  دددا: خطدددة "خواندددا  -106

وخطدددددة "مامدددددا روزا" للمسددددداواة واإلنصددددداف بدددددني  2013-2009رامدددددرييس لأبدددددانزادورا" للفددددداة 
، اللتدددان تعاجلددان جواندددب  تلفدددة لتحقيددق عالقدددات قائمدددة علدددى 2019-2013للفددداة اجلنسددني 

ومثة خط  ةدددة مدن قبيدل اسطدة الوطنيدة للمددافعات عدن  املساواة واإلنصاف بني املرأة والرجل.
اجملتمعدددات احملليدددة،  ددددف إىل نقدددل أنشدددطة الوقايدددة مدددن العندددف  دددد املدددرأة وأنشدددطة رعايدددة ودعدددم 

القوى الشعبية املن مة يف إطار جلان املساواة واإلنصاف بني اجلنسني، وجدرى  حايا العنف إىل 
  .امرأة كمدافعات عن اجملتمعات احمللية 23 000تنصيب أكثر من  2016حس عام 
ويف إطددار احلمايددة مددن العنددف القددائم علددى نددوع اجلددنس، أطلقددت اسدمددة اهلاتفيددة اجملانيددة  -107

 .2016شخصا حس عام  24 133واستفاد منها  ت الدولة؛ل رشاد وإقامة الصالت مع هيئا
كمددا جددرى تددوفري املدد وى والرعايددة النفسدددية واملسدداعدة الجتماعيددة للنسدداء وأطفدداهلن الددذين كدددانوا 

وتسددتفيد النسدداء مددن املسدداعدة القانونيددة الفعالددة مددن خددالل مكتددب الدددفاع  عر ددة سطددر وشدديا.
  مشورة ومساعدة قانونية. 183 124عن حقوق املرأة الذي قدم حس انن 

 مكتبدددداا  69ةكمددددة متخصصددددة يف محايددددة املددددرأة واملسدددداواة بددددني اجلنسددددني و 78وأنشددددو  -108
على  عاماا  مدعياا  192للمدعني العامني املتخصصني يف الدفاع عن املرأة، وتضم  هذه املكاتب 

هيئدة التنسديق  2013مديرية الدفاع عن املدرأة ويف عدام  2011وأنشئت يف عام  الصعيد الوط .
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الوطنيددة حلمايددة الضددحايا والشددهود واألشددخاص انخددرين املشدداركني يف اإلجددراءات القضددائية مدددن 
  أجل كفالة صون ومحاية حقوق مجيع  حايا األفعال املستوجبة للعقاب والشهود عليها.

اة راعدددومباجلنسددداين ا دددطلعت الدولدددة الفنزويليدددة مبهمدددة توعيدددة وسدددائ  اإلعدددالم بدددالنه  و  -109
وهلذا الغرن، أصدرت اللجنة الوطنيدة لالتصدالت السدلكية والالسدلكية  .حقوق املرأة يف الربام 

  توصيات ملنع انتهاك املعايري الواردة يف قانون املسؤولية الجتماعية يف اإلااعة والتلفزيون.
 ومددن بددني واختددذت إجددراءات للقضدداء علددى الصددور النمطيددة للمددرأة يف وسددائ  اإلعددالم. -110

ليدددا بإزالدددة أي صدددورة اات محولدددة التددددابري امللموسدددة، أمدددرت الددددائرة الدسدددتورية حملكمدددة العددددل الع
ةتددوى جنسددي صددريح أو  ددم  أو أي إعالنددات للمنشددطات اجلنسددية قددد تشددجع اسدددمات  أو

املرتبطدددة داريدددا بالسدددتغالل اجلنسدددي يف الددددعايات املنشدددورة يف وسدددائ  اإلعدددالم املطبوعدددة املتاحدددة 
وتعززت من خالل ن ام التصالت واملعلومات البوليفاري مشاركة املرأة . (21)فال واملراهقنيلألط

كافحدددة الصدددور املتحيدددزة  دددد يف مجيدددع  دددالت نشدددر وإنتددداج احملتويدددات، سدددعيا إىل نقدددل رسدددائل مل
ر املددددرأة ويف توعيدددة اجملتمددددع بددد دواالتلقددددائي وأنشدددئت أمدددداكن للافيددده، تسدددداعد يف العدددااف  املدددرأة،
  .(22)عام بوجه
جلنددة  2 033إنشدداء  2014وفيمددا يتعلددق بتمكددني النسدداء وتن دديمهن، جددرى حددس عددام  -111

 841و جلندة ألمهدات احلددي؛ 12 652و للمسداواة واإلنصداف بددني اجلنسدني يف اجملدالس البلديددة؛
امدرأة يف حركدة النسداء مدن أجدل السدلم  12 000وأُد دت  اء املدافعات عن القتصاد؛سجلنة للن

وأنشدددو اجمللدددس الرئاسدددي للحكومدددة  مدافعدددة عدددن اجملتمعدددات احملليدددة. 13 000وُعيندددت  حليددداة؛وا
، باعتبددداره هيئدددة شدددعبية 24 لدددد لف مدددن  دددثالت عدددن كياندددات البلدددد االشدددعبية النسدددائية، الدددذي يتددد
 للتداول وإسداء املشورة.

مدددن جلندددة للنسددداء املددددافعات عدددن القتصددداد  841، تشدددكلت 2013ومندددذ أواخدددر عدددام  -112
أجددل تعزيددز الرقابددة الجتماعيددة وكفالددة احلصددول علددى السددلع واسدددمات ب سددعار عادلددة، و ددالس 
املسددداواة واإلنصددداف بدددني اجلنسدددني، بوصدددفها هيئدددات قائمدددة يف مؤسسدددات الدولدددة بغدددرن تعمددديم 

ودددر اإلشدارة إىل إنشداء الالداد الدوط   النه  اجلنساين يف السياسات العامة ملؤسسات الدولة.
حدس انن إىل قدد انضدم و  ، بوصفه هيئة للتنسيق بني  تلف احلركدات والقيدادات النسدائية.ساءللن

  امرأة. 1 800 000هذا الالاد أكثر من 

 حقوق الشعوب األصلية  
 65-94و 15-94و 11-94و 6-94و 1-94وااللتزاماااااات الةوعياااااة التوصااااايات   

 )ح(98و 68-94و 67-94و 66-94و
 ، دسدتلشعوب واجملتمعات احمللية األصليةلبإنشاء اجمللس الرئاسي للحكومة الشعبية  -113

  دددثالا  1 569وانتخدددب  من مدددة تصدددميم وتنفيدددذ السياسدددات العامدددة املتعلقدددة بالشدددعوب األصدددلية.
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، اسدتفادت مددن 2015حدس عدام  2007ومنددذ عدام  .(23) ثلديهم يف هدذه اهليئدة ماختداروا بددوره
 57 956شخصدددا و 307 168أيضدددا  اجملتمعدددات احملليدددة للسدددكان األصدددلينيخددددمات  دددالس 

مشددددروعا  تمعيددددا  تلفددددا ل مددددداد بالطاقددددة الكهربائيددددة وامليدددداه  1 469أسددددرة، مددددن خددددالل متويددددل 
  الصاحلة للشرب وإنشاء اهلياكل األساسية واملشاريع الجتماعية اإلنتاجية.

 خطددة يانومددامي للصددحة الدديت قدددمت يف وخبصددوص احلددق يف الصددحة، ددددر اإلشددارة إىل -114
مريضدددا مدددن السدددكان األصدددليني  6 174الرعايدددة إىل  2014و 2012الفددداة املمتددددة بدددني عدددامي 
 2012وقدددمت خطددة أبددوري للصددحة، يف الفدداة املمتدددة بددني عددامي . فيمددا يتعلددق بدد مران  تلفددة

إىل الدددا كلددده وينضددداف  مريضدددا مدددن  تلدددف الشدددعوب األصدددلية. 8 311، الرعايدددة إىل 2014و
شدددفيات شددبكة املستالتابعددة للسدددكان األصددليني وتوجيدده االرعايددة املقدمددة مددن خدددالل دوائددر رعايددة 

كما ُكفل احلق يف التعلديم مدع احداام ثقافدة الشدعوب األصدلية، وإقدرار . املنتشرة يف مجيع الوليات
  .لغة، واملعارف التقليديةاصة، والوانب من قبيل اهلوية اإلثنية، والثقافة اسجحقوقها اجلماعية يف 

ومن أجدل تعزيدز احلدق يف اللجدوء إىل القضداء، يضدم مكتدب الددفاع العدام ةدامني لدديهم   -115
  كفاءات جنائية وغري جنائية يف شؤون الشعوب األصلية.

، أنشو يف إطار القانون املتعلق بلغات الشعوب األصلية املعهد الوط  2014ويف عام  -116
وخددالل الفدداة  .ئهدداوإحيا سددعى إىل إنقدداا مجيددع اللغددات األصددليةيصددلية الددذي للغدات الشددعوب األ

، بلغ عددد مؤسسدات التعلديم املتعددد الثقافدات الثندائي اللغدة يف 2014إىل عام  2009من عام 
مؤسسدددة، تددددوفر التعلدددديم األويل والبتدددددائي والثددددانوي  1 785احملدددي  اجلغددددرايف للشددددعوب األصددددلية 

عوب األصدددددددلية برسدددددددم املوسدددددددم مدددددددن الشددددددد تلميدددددددذاا  68 580ل فيهدددددددا ج  سدددددددوالثدددددددانوي التقددددددد ، ت  
كما عري اسدتكمال تكييدف النصدوص املدرسدية بلغدات وايوندايكي، وبيمدون،  .2014 الدراسي
اللغددة، واملشدداريع  وجددرى تعزيددز مشدداريع تدددريب املدرسددني املتعددددي الثقافددات والثنددائيي وييكوانددا.

  التعليمية خارج فصول الدراسة من أجل محاية وإنقاا لغات الشعوب األصلية.
 مسداكن لئقدة، تراعدي 1 704، بُد  2015و 2012وخالل الفاة املمتدة بني عامي  -117

  .شخصاا  9 031الثقافة اساصة للشعوب األصلية، استفاد منها 
سدديم حددددود موئددل وأرا ددي الشدددعوب واجملتمعددات احملليدددة ومنددذ إنشدداء اللجندددة الوطنيددة لا  -118

، ُشددرع يف و ددع سياسددة ترسدديم احلدددود وتسددليم األرا ددي مددع سددندات 2001األصددلية، يف عددام 
 تسدددندامدددن  102حدددس انن تسدددليم جدددرى و  امللكيدددة اجلماعيدددة املناسدددبة إىل الشدددعوب األصدددلية.

             هكتدددددددددددددارا، يقطنهدددددددددددددا  3 280 298،72مللكيددددددددددددة اجلماعيدددددددددددددة ألران مسددددددددددددداحتها اإلمجاليددددددددددددة ا
 .أصلياا  ةلياا   تمعاا  683 موز عةا علىأسرة،  25 600نسمة، يشكلون  101 498 و 
التعدداد الدوط  للسدكان واملسداكن  2011وأخريا، أجنز املعهد الوط  ل حصاء يف عام  -119

نسددددمة،  724 592لسددددكان األصددددليني وبالتددددايل، بلددددغ عدددددد ا الددددذي مشددددل السددددكان األصددددليني.
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شخصدا مدن السددكان  474 219وأبدان التعدداد أن  يف املائدة مدن  مدوع سدكان البلدد. 2.8 أي
 األصليني ملمون بالقراءة والكتابة.

 حماية طالبي اللجوء والالجئين  
 69-94 ةالتوصي  

( معدايري وشدروي مدنح 2001)دد القانون األساسي املتعلق بالالجئني وطاليب اللجوء ) -120
لتعدداون بددني مفو دية األمددم املتحدددة السدامية لشددؤون الالجئددني سدبل ااحلمايدة هلددؤلء األشددخاص، و 
الندزاع بسبب ماليني الكولومبيني املتضررين  وفنزويال بلد استقبل تار ياا  واللجنة الوطنية لالجئني.

يدة. الندزو  العاملداهدات تقرير مفو ية األمدم املتحددة لشدؤون الالجئدني املعندون "الوأفاد  املسلح.
بد ن فندزويال هدي ثداين بلدد مسدتقبل لالجئدني يف أمريكدا، واعداف أيضدا  "2014القسري يف عدام 

يف املائددة يعددزى أساسددا إىل السياسددة  5فددان عدددد الالجئددني يف مجيددع أ دداء أمريكددا بنسددبة بدد ن اف
  الفنزويلية ملنح اجلنسية لآللف من النازحني الكولومبيني.

 ياتالتحد -تاسعاً  
إن اسدددتكمال بنددداء الن دددام الدددوط  للرصدددد واملتابعدددة مدددن خدددالل و دددع مؤشدددرات حقدددوق  -121

، عدري العمدل مدن ملحداا  اإلنسان، من أجل تنفيذ وتقيديم مجيدع السياسدات العامدة، يشدكل الددياا 
ومن الالزم أيضدا تعزيدز عمليدة تعمديم  .2017عام حبلول توخى إ ا ه أجل و ع برنام  بش نه يُ 

  .يف مجيع السياسات العامة الوطنيةقائم على حقوق اإلنسان النه  ال
ويشكل إ فاء الطابع املؤسسدي بقددر أكدرب علدى اهليئدات وانليدات الديت أنشد  ا الدولدة  -122

لتحسددني عمليددة تنفيددذ ومتابعددة السياسددات العامددة املتضددمنة للددنه  القددائم علددى حقددوق اإلنسددان 
يددات التنسدديق علددى أعلددى مسددتوى، وهددو السددبيل إىل تعزيددز مسدد لة اات أولويددة، ول سدديما تعزيددز غل

والعمل املشاك بني الوكدالت اجلداري حاليدا بدني  .السياسات العامة واملؤشرات  ايل القدرات يف
وزارة القدددوى الشدددعبية للتخطدددي ، ومكتدددب نائدددب الدددرئيس للشدددؤون الجتماعيدددة، واملعهدددد الدددوط  

لددى التنسدديق مدددن أجددل إحددراز مزيدددد اسارجيددة، مثدددال عل حصدداء، ووزارة القددوى الشدددعبية للشددؤون 
  التقدم. من

البلددد، مددن الددالزم حفددز  ويف سددياق احلددرب وحددالت الطددواره القتصددادية الدديت يواجههددا -123
النمو القتصادي املستدام من خالل زيدادة مسدتويات اإلنتاجيدة والبتكدار التكنولدوجي، ويشدكل 

  .بلد خالل مائة سنة األخرية الدياتغيري ،واج اقتصاد الريع الذي طبع ال
ان ويتمثل أحد التحديات الكدربى يف اإلجدراءات الراميدة إىل محايدة وكفالدة حقدوق السدك -124

والددديت ينبغدددي، رغدددم مباشدددر ا، إحدددراز مزيدددد مدددن التقددددم يف تنفيدددذها  ؛وجنسدددانياا  املتندددوعني جنسدددياا 
  .لتحقيق النتائ  املنشودة
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ورغدم التقددم احملدرز يف  ول تزال مشدكلة احلمدل املبكدر تشدكل الدديا كبدريا بالنسدبة للبلدد. -125
اإلجددراءات للقضدداء اختدداا مزيددد مددن  موعددة مددن اسطدد  والددربام  والتدددابري، فمددن الددالزم مواصددلة 

   عليها بشكل تام.
واألرا ددي الدديت كددان  ومثددة حاجددة إىل زيددادة وتعزيددز قدددرات البلددد مددن أجددل محايددة البيئددة؛ -126

ولاسدديخ إجددراءات  تغددري املنددا ؛كلة مشددومواجهدة  يقطنهدا يف األصددل أسددالف الشددعوب األصددلية؛
 نددداأم  علدددى  مسدددتدامة مدددن أجدددل التصددددي هلدددذه التحدددديات العامليدددة الددديت مدددن شددد  ا أن تدددؤثر سدددلباا 

  األرن.
لمن مددددات لمواصددددلة توطيددددد املشدددداركة السياسددددية يف  ةسددددتمر امل تتحدددددياتمثددددل أحددددد الوي -127

السدددلطة العامدددة ومتكينهدددا يف مزيدددد مدددن  دددالت قدددوق اإلنسدددان املعنيدددة حبواحلركدددات الجتماعيدددة و 
  .القوى الشعبية على  و أكربكومة حلالس الرئاسية اجملتعزيز من أجل  ، والاالوطنية
تعزيددز اإلطددار ويسددتلزم  علددى مجيددع املسددتويات يشددكل الددديا.العددام مددن األتعزيددز ول يددزال  -128

أفضددل مسددتويات تددوفر مددن أجددل بلددو  مددن الدددعم  مزيددداا اجملتمددع ككددل املنشدد  مبشدداركة املؤسسددي 
  للشعب الفنزويلي.ياة نوعية  كنة من احل

، الدددديت 2019-2016وأخددددريا، يشددددكل تنفيددددذ اسطددددة الوطنيددددة حلقددددوق اإلنسددددان للفدددداة  -129
هبدددا الدولدددة الفنزويليدددة تضدددطلع ُو دددعت مدددن خدددالل مشددداركة واسدددعة وبنددداءة للمجتمدددع كلددده والددديت 

  .كبرياا   ، الدياا تنفيذهاواجلاري 

 االستنتاجات -عاشراً  
وكددذلا فنددزويال مجيددع انثددار املباشددرة وغددري املباشددرة ألسدداليب احلددرب التقليديددة اجهددت و  -130

وتد خري مجيدع اإلجندازات الكدربى تددمري اقتصداد البلدد الرامية إىل تدخل القوى األجنبية مجيع أنواع 
 انشدددعب ودولدددة ملتزمدددلدددديها فندددزويال غدددري أن  العقدددود األخدددرية.املكتسدددبة خدددالل احلقدددوق لكفالدددة 

القائدد وعززهدا احملرر سيمون بوليفار اليت زرعها لقيم واملباده العليا للكرامة والعدالة الجتماعية با
حكومدددة الدددرئيس نيكدددولس مدددادورو مدددوروس البوليفاريدددة ستواصدددل والدددذي  ،األعلدددى هوغدددو تشدددافيز

  .تركتهالتشافيزية الدفاع بكل حزم عن 
وتعمددل الكددرا لعدديا مددن أجددل القيددق احقددوق اإلنسددان إعمددال يف قدددما فنددزويال ومتضددي  -131

أن ، وتؤكدد ماعيدة واجملتمدع املددين بصدفة عامدةاملن مدات الجتو بطريقة تشاركية مع مجيع احلركات 
ولكددن يف إطددار  ،حقددوق اإلنسددان ددال النقددد يف تقبددل للحددوار و دائمددا مسددتعدة منفتحددة و الدولددة 

وتشددكل  تقريددر املصددري.حقهددا يف و الشددعوب ويف إطددار احدداام سدديادة املشددروي  غددريو التعدداون البندداء 
،دواج اقتصدادي إلحدراز التقددم  دو بنداء  أساسدياا  البلد حافزاا  هاواجهيالتحديات القتصادية اليت 

 ؛سدهال االدديهذا ليس و  ،مائة سنة املا يةالقائم على الريع الذي ساد خالل نمواج )ل ةل ال
بنداء يددل علدى أن  الجتماعيدة والقتصداديةو  يةالسياسدو البشدرية  مقددرا ولكن ،دو سدكان البلدد و 
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مددن التماسددا والددرو  البندداءة  ربأكددمتسددمة بقدددر مرحلددة جديدددة يتجدده  ددو الشددااكية البوليفاريددة 
  .سكانالحقوق اإلنسان جلميع كفالة على مواصلة  والقدرة 

 المصادر  
 ؤسسات الدولة الفنزويلية التاليةمعلى مساهمات إعداد هذا التقرير عُتمد في ا  

وزارات القددددوى الشددددعبية للصددددحة؛ والتعلدددديم؛ وخدددددمات السددددجون والبلددددديات واحلركددددات  
الجتماعيددددة؛ وشددددؤون املددددرأة واملسدددداواة بددددني اجلنسددددني؛ والشددددااكية القتصددددادية وامليدددداه؛ وشددددؤون 

لعدددل والسددلم؛ والتعلدديم اجلددامعي والعلددوم والتكنولوجيددا؛ الشددعوب األصددلية؛ والشددؤون الداخليددة وا
  والتصال واإلعالم؛ والتخطي ؛ والنيابة العامة والدفاع العام.

 Notes 

 1 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. ext. 6.119, de fecha 4 de diciembre 

de 2013.  
 2 Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.214. Fecha 14 de 

enero 2016. 

 3 Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.277. Fecha 13 de 

mayo de 2016. 

 4 Publicado en Gaceta Oficial N°6.218 del 2 de marzo de 2016. 

 5 Publicada en Gaceta Oficial Nº 39.236 del 6 de agosto de 2009. 

 6 Misión es una política pública que de forma masiva, acelerada y progresiva, materializa las 

condiciones para el disfrute de uno o más derechos sociales de personas o grupos, con la 

participación directa del pueblo. Gran Misión es conjunto concentrado de políticas públicas y 

recursos para el mismo fin y Micro Misión es una expresión temporal de política pública destinada 

a atender y resolver un problema particular. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Misiones, 

Grandes Misiones y Micro Misiones (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 

5.154 del 19/11/ 2014).  
 7 Decreto N°1.394 publicado en la Gaceta Extraordinaria N° 6.154, del 19 de noviembre de 2014. 

 8 Estos resultados los podemos observar en los gráficos relativos a los indicadores: Inversión 

Pública en Educación (1999-2013), Inversión Pública en Salud (1999-2013), Inversión Pública en 

Vivienda (1999-2013), Inversión Pública en Seguridad Social (1999-2013), Inversión Pública en 

Desarrollo Social y Participación (1999-2013), Inversión Pública en Cultura y Comunicación 

Social (1999-2013) e Inversión Social en Ciencia y Tecnología (1999-2013), ver anexo estadístico 

Venezuela en Cifras. 

 9 Ver en anexo estadístico Venezuela en cifras: Proporción de Niños y Niñas menores de 5 años con 

Peso Inferior al Normal (1990-2012), Comparación de la sub-alimentación en la población de 

América Latina (2011-2013) y Porcentaje de Crecimiento de Niños y Niñas a los 7 años (1990-

2010). 

 10 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.  
 11 La Misión Sucre es un plan nacional de acceso a la educación universitaria que surge como 

iniciativa de carácter estratégico.   
 12 La Colección Bicentenario es el nombre que recibe el conjunto de libros escolares editados por el 

Estado para distribuirlos gratuitamente en las escuelas. 

 13 El Proyecto Canaima Educativo, que consiste en la entrega de computadoras portátiles a las niñas 

y niños del Subsistema de Educación Básica.   
 14 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. 

 15 Publicada en Gaceta Oficial N° 40.190 del 18 de junio de 2013. 

 16 Decreto N° 9.194 publicado en Gaceta Oficial N° 40.027 del 11 de octubre de 2012. 
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 17 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. 

 18 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. 

 19 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. 

 20 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). 

 21 Sentencia Nº 359 del 6 de mayo de 2014. 

 22 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. 

 23 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.  
    


