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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

الدورة األربعون

 24كانون الثاني/يناير  4 -شباط/فبراير 2022

موجز ورقات المعلومات المقدَّمة من الجهات صااااااااحلة المأااااااال ة بشااااا ا ن
فنزويال (جمهورية  -البوليفارية)*
تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
ُعد هذا التقرير عمالً بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض
أ ّ

-1

الددوري الاد د د د د د ددامد و ويل ا التقرير ورمدام المعلومدام المقددمدة م  174جهدة اد د د د د د دداحبدة م د د د د د ددل دة

()1

تقيدًا بال ّد األم ى لعدد الكلمامو
االستعراض الدوري الاام  ،وهو ّ
مقدم في شك موجز ّ

إلى

ثانيا -المعلومات المقدمة من الجهات صاحلة المأل ة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( )2والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية ل قوق اإلنسان

()3

-2

أوا د د د د د عدة ورمام بالت د د د د ددديا على االت ا ة ا لدول ة ل ماية جم ع األش د د د د د اا م اال ت ا

القسري ؛ والبروتوكول اال ت اري الت ا ة مناهضة التعذيب وغيره م ضروب المعاملة أو العقوبة القاس ة
()4

أو الالإنس د د ددان ة أو المهينة()5؛ والبروتوكول اال ت اري الت ا ة حقوق الط

واالت ا ة ال اا د د ددة الوض د د ددع الالج ي ؛ وات ا ة

المتعلا بإج ار تقديم البالغام؛

ض حاالم انعدام الجنس د د د ة؛ واالت ا ة المتعلقة الوض د د ددع

األش د د اا عديمي الجنس د د ة()6و وأواد ددى المراد ددد الدولي للهجرة وحقوق اإلنسد ددان بالت د ددديا على ات ا ة

منظمة العم الدول ة رمم  189المتعلقة بالعمال المنزلي ()7و وأوادى ما ال يق ع ورمتي بالت دديا على
االت اق اإلمل مي باد ددلن الواد ددول إلى المعلومام والماد دداركة العامة والعدالة في المسد ددار البي ة في أمريكا

الالتين ة ومنطقة الب ر الكاريبي (ات اق إسكاسو)()8و

*

ت در هذه الوث قة م دون ت رير رسميو
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-3

وأوا د د د

الورمة الماد د ددتركة  2بإاد د دددار إعالن ا ت د د دداا اللجنة المعن ة بال قوق االمت د د ددادية

واالجتمدداة ددة والثقددا ددة على الن و المبي في المددادة  11م البروتوكول اال ت دداري المل ا بددالعهددد الدددولي
ال اا بال قوق االمت ادية واالجتماة ة والثقا ة ما يتعلا بإج ار ام الت قيا()9و

-4

وأوادى فريا الت لي والدعوة في مجال حقوق اإلنسدان فنزويال بلن تتدارك التل ير ال ااد في

تقديم تقاريرها إلى لجنة مناهضددة التعذيب ،ولجنة القضددا على التمييز العن ددري ،واللجنة المعن ة بال قوق
االمت ادية واالجتماة ة والثقا ة ،ولجنة حقوق الط ()10و

-5

وأوا د عدة ورمام فنزويال بلن ترد با ددك إيجاالي على طلبام زيارة البلد التي يقدمها المكل ون

-6

وأش د د د د ددارم عدة ورمام إلى رس د د د د ددار الت اهم التي ومعتها الدولة وم وض د د د د د ة األمم المت دة ل قوق

الواليام في إطار اإلج ار ام ال ااة لمجلس حقوق اإلنسان

()11

و

اإلنسان ،لكنها حذرم م تعليا الرامج المساعدة التقن ة في حزيران  /يون ه  2021م جانب فنزويال ،بعد

مدا لة الم وضدة السدام ة في مجلس حقوق اإلنسدان التي أشدارم فيها إلى حالة حقوق اإلنسدان في فنزويال

في آذار/مارس )12(2021و وأواد د د عدة ورمام بإناد د ددا مكتب للم وضد د د ة السد د ددام ة ل قوق اإلنسد د ددان في
فنزويال()13و وأفادم عدة ورمام بلن فنزويال رفضد د د

التعاون مع البعثة الدول ة المس د ددتقلة لتق د ددي ال قارا

بالن جمهورية فنزويال البول ارية ،التي أنالها مجلس حقوق اإلنسان()14و

-7

وأوا د د د د د عدة ورمام فنزويال بإعادة النظر في مرارها نقض االت ا ة األمريك ة ل قوق اإلنسد د د د ددان،

وبالعودة إلى ا ت اا م كمة البلدان األمريك ة ل قوق اإلنسان و وأشار أيض ًا ك م الورمة الماتركة 8
وم تبر السالم إلى إناا آل ة المتابعة ال ااة ب نزويال التابعة للجنة البلدان األمريك ة ل قوق اإلنسان()16و
()15

باء -اإلطار الوطني ل قوق اإلنسان

()17

-8

أفاد فريا الت لي والدعوة في مجال حقوق اإلنسد ددان بلن مكتب أمي المظالم مد اعتُمد ضد ددم ال ة

"بدا " م مبد اللجندة ال رة دة المعن دة بداالعتمداد وأن أمي مظدالم جدديدد مدد ُعِّّي في عدام  2017دون االمتثدال
لإلج ار ام الدسد د د د د ددتورية()18و وأواد د د د د ددى ال ريا والورمة الماد د د د د ددتركة  13بموا مة عم مكتب أمي المظالم مع
ما تنا عل ه المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسام الوطن ة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان (مبادئ باريس)()19و
-9

وذكرم الورمة الماد د د ددتركة  13أن ال طة الوطن ة ل قوق اإلنسد د د ددان لل ترة  2019-2016لم ت ظ

بماد د دداركة واسد د ددعة م منظمام الدفاع ع حقوق اإلنسد د ددان ،وبعد عامي م اسد د ددتكمالها ل س د د د

هناك أي

معلومام عامة ع تن يذها أو نتارجها()20و وأوا ددى مركز حقوق اإلنس ددان بالجامعة الكاثول ك ة في فنزويال

الناد د ددر نتارج ال طة الوطن ة ل قوق اإلنسد د ددان لل ترة )21(2019-2016و وأواد د دى فريا الت لي والدعوة في

مجال حقوق اإلنسدان الوضدع طة ثان ة ل قوق اإلنسدان باالسدتناد إلى تقي م واسدع وتاداركي لل طة السدابقة
وبمساعدة م الم وض ة السام ة ل قوق اإلنسان()22و
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جيم -تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة ب قوق اإل نساااانع مع مرا اة القانون الدولي اإلنسااااني
الواجب التطبيق

-1

المسائل الشاملة لعدة قطا ات

المساواة وعدم التمييز

()23

-10

أفادم منظمة كاليد سد د د ددكوب اإلنسد د د ددان ة ب لن ال طابام التمييزية والمعادية للمثليي أسد د د د رم ع
()24

جرارم الكراه ة والوا ددم

و وأوا د المنظمة بمنع جم ع أش ددكال التمييز ،وال س د ما تلل القارمة على المي

الجنسي والهوية الجنسان ة()25و

وأش د د د د ددارم منظمة العم التض د د د د ددامني إلى أن التمييز ال يزال عامالً حاس د د د د ددم ًا ي رم األش د د د د د اا
-11
الم دداالي ب يروس نقا المناعة البادرية م ال ددول على ال دمام ال د ة ،وال سد ما الرجال المثليون
واألشد اا ماايرو الهوية الجنسدان ةو وأواد
التركيز باك

-12

المنظمة الت دم م وتن يذ سد اسدام عامة شداملة للجم ع ،مع

()26

اا على أفراد مجتمع الم م+

و

وأمرم عدة ورمام بالتداالير اإليجاال ة المت ذة لمكاف ة التمييز ،بما في ذلل التمييز على أسد د دداس

المي الجنسي والهوية الجنسان ة()27و

التنم ة والبي ة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

()28

-13

أكدم عدة ورمام أن التداالير القس د د د درية االن رادية التي فرضد د د ددتها اللدان أ رى على فنزويال كان

العقبة الرر س د د ة أمام إعمال حقوق اإلنس د ددان وأنها أثرم على األحوال الما ا د د ة للس د ددكان

()29

التدداالير إلى تقييدد الواردام الددول دة وإمكدان دة ال

د د د د د د ددول على الادذا أو األدويدة أو اللقداحدام أو المعددام
()30

الطب ة الجراح ة أو اإلمدادام األس دداس د ة أو التعل م الجيد
()31

على تقرير الم د د ددير وحرية الت د د ددر في الثروام

ورمام أ رى أن هذه التداالير أثرم

و وأض دداف

أو أنها ش د د ددكل

ال ديثة العهد()32و وأشد د د ددارم عدة ورمام إلى أن حالة ال قر كان

لكنها أفادم أيض د د د د داً بلن هذه التداالير س د د د د دداهم

و فقد أدم هذه

عامالً مس د د دداهماً في حاالم الهجرة

موجودة مب التداالير القسد د د درية االن رادية،

في ت امم حالة الطوارئ اإلنس د د د د ددان ة الموجودة م مب ()33و
()34

وذكرم منظمدة كداريتداس فنزويال أن هدذه التدداالير حددم م مددرة الددولدة على تن يدذ البرامج االجتمداة دة

وأشارم الورمة الماتركة  64إلى نظام االستثنا ام لهذه التداالير()35و
-14

وأاللا

و

الورمة الما د د د ددتركة  77ع انس د د د ددكابام الن ا وتلثيرها على البي ة()36و وأاللا عدة ورمام
()37

ع التلوث ب ددالزربا نت ج ددة عمل ددام التع دددي في جنوب أورينوكو

بالمادكلة ومدم مقترحام م تل ة ل لها()38و وأواد
باد ددلن الزربا()39و ووا د د

 ،وإن ك دداند د

ال كوم ددة م ددد اعترفد د

الورمة المادتركة  18بالت دديا على ات ا ة ميناماتا

الورمة الماد ددتركة  3سد ددو اإلدارة ال كوم ة في حوض ب يرة فالنس د د ا بلنه حالة

طوارئ اد د ة الي ة ،ألنه أثر على م د ددادر الم اه وعلى البي ة ودمر نوة ة ال اة()40و وأشد ددارم مؤسد دسد ددة

جاس

-15

أتونمن

إينل إلى ارت اع معدل إزالة الاابام وتاير المناخ()41و

وأوا د د د منظمة االلتزام الما د د ددترك فنزويال الوض د د ددع إطار تنظ مي دا لي با د د ددلن األعمال التجارية

وحقوق اإلنسان ،بما يتماشى مع مبادئ األمم المت دة التوجيه ة بالن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
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حقوق اإلنسان ومكاف ة اإلرهاب
-16

أشد د د ددار مركز المدافعي ع حقوق اإلنسد د د ددان والعدالة إلى تطبيا مانون مكاف ة الجريمة المنظمة

عر باد د د د د د دكد غدامض جرارم اإلرهداب وتمويد اإلرهداب والجريمدة المنظمدة ،على
وتمويد اإلرهداب ،الدذي ي ّ
()43
المنظمام غير ال كوم ة المعن ة ب قوق اإلنسان و

-2

ال قوق المدنية والسياسية

حا ال رد في ال اة وال ّرية واألمان على ش
-17

ت ددثد

ه

()44

عددة ورمدام ع أعمدال العن

()45

وت ازيدد حداالم اإلعددام دارط نطداق القضد د د د د د ددا  ،المقنعة

ك االم مقاومة للس د د ددلطة ،التي تن ذها موة العمل ام ال اا د د ددة ،وهي ة الت ق قام الجنار ة ،وال رس الوطني

البول دداري ،وهي ددام مم دداثل ددة()46و وأاللاد د

ع دددة ورم ددام ع وموع أعم ددال عن

وو ددام عن ددة ل ط ددال

والمراهقي ()47و وأواد د د عدة ورمام الت د د ددم م وتن يذ تداالير أمن ة ل د د ددال المواطني بغ ة ال د م العن

وم االسد د ددت دام غير المتناسد د ددب للقوة()48و وأعرب مكتب أمي المظالم ع أمله في أن تعزز دولة فنزويال
ورمام عديدة بإلاا موة العمل ام ال ااة()50و

ك الة حماية ض ايا العن ()49و وأوا

التي تمارس ددها "الجماعام المس ددل ة" التي تدعم

ووردم معلومام أيضد د ًا ع أعمال القمع والعن
-18
()51
ال كومة و وأشد د د ددارم منظم ة فونداريدس إلى أعمال الجماعام المسد د د ددل ة األجنب ة غير النظام ة في 21

والية في فنزويال()52و ونددم الورمة الما د د د د د ددتركة  28بما يس د د د د د ددمى " طة زامورا" ،التي نُقل
م ار بة النظام العام إلى القوام العسكرية()53و

بموجبها مهمة

-19

وأش ددارم ورمام أ رى إلى ض ددرورة احترام ال اة والس ددالمة أثنا أدا الا ددرطة لعملها()54و وأكدم

-20

وأاللا

عدة ورمام ع حدوث حاالم ا ت ا مسدري ،مؤمتة ودارمة ،في سد اق عمل ام االعتقال

-21

وأشد د د ددارم عدة ورمام إلى ضد د د ددرورة الت قيا مع مرتكبي انتهاكام حقوق اإلنسد د د ددان ومقاضد د د دداتهم

-22

الض د د د ددو على االكتظا ؛ وتلثير

لجنة ض ايا غواريمبا م أج ال ق قة والعدالة أن أعمال العن
( )56

أثنا المظاهرام الس اس ة

كان

()57

 ،فضالً ع حاالم متعددة م التعذيب وسو المعاملة
()58

ومعامبتهم وتقديم تعويضام إلى الض ايا
وأاللا

نت جة عن

الم تجي

()55

و

و

و

عدة ورمام ع س د د د ددو حالة مراكز االحتجاز وس د د د ددلط

كوفيد19-؛ وظاهرة "اإلدارة الذات ة" وع د د د د ددابام السد د د د ددجون؛ وأعمال العن

والو ام (ج ار العن

وسد د د د ددو

التاذية)؛ والمجازر في عدة س ددجون؛ وكون أغلب الس ددجنا دون إدانة()59و وأُاللغ أيضد داً ع الوض ددع الس ددي
للس د د ددجينام( )60واألش د د د اا ذوي اإلعامة واألش د د د اا ماايري الهوية الجنس د د دان ة()61و وأوا د د ددى المراد د ددد

ال نزويلي ل الة السجون بضمان االمتثال الاام للمعايير الدول ة وال د م است دام االحتجاز الوماري()62و

وأواد د د منظمة نافذة على ال رية باالمتثال لتواد د د ام م وضد د د ة األمم المت دة الس د ددام ة ل قوق اإلنس د ددان
ولجنة البلدان األمريك ة ل قوق اإلنسان بالن ت سي ظرو

السجون()63و

إمامة العدل ،بما في ذلل مسللة اإلفالم م العقاب ،وس ادة القانون
-23

أشد ددارم عدة ورمام إلى عدم اسد ددتقالل ة نظام إمامة العدل ،وال سد د ما على مسد ددتوى م كمة العدل

العل ددا ،التي ألا د

الجما ددة الوطن ددة وأسد د د د د د دندددم إلى ن سد د د د د د دهددا وظددار

و ،)2017(156وف د ددل

الرلمددان ددة بموجددب ال كمي 155

النارب العام لرفضد دده الاد ددروع في إج ار ام جنار ة ضد ددد متظاهري  ،وتد ل في
()65

نقابام الم امي واالنت ابام الجاما ة

4
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عدم تنظ م امت انام تنافس د د ة عامة ،وأنهم معرضد ددون لضد دداوط س د د اس د د ة()66و ولوحظ أيض د د ًا حاالم م
ال سد د د د د دداد( )67والتل ير المتعمد في اإلج ار ام( )68واإلفالم م العقاب()69و وأكدم عدة ورمام أهم ة م اكم

عدة ورمام ع العقبام التي ت ول دون الوا ددول إلى العدالة( ،)71و اا ددة

الس ددلم المجتمعي()70و وت دث

بالنسبة ل ط ال والمراهقي ()72و
-24

وطرح

عدة ورمام تس د د د ددا الم با د د د ددلن حالة س د د د د ادة القانون في البلد ،بعد ح الجما ة الوطن ة

وإنا د ددا الجما ة الوطن ة التلسد د د سد د د ة بس د ددلطام فوق وطن ة موازية ،وإا د دددار م ارسد د د م دارمة با د ددلن حاالم

الطوارئ لل كم ارط نطاق الدسد د ددتور ،وتركيز الس د د دلطة في يد السد د ددلطة التن يذية مع إش د د دراك م كمة العدل
العل ا في ذلل()73و

وأفادم عدة ورمام بلن الن ابة العامة ت تقر إلى االسددتقالل ة ،وأن النارب العام الجديد ُعّي باددك
-25
غير دس ددتوري م مب الجما ة الوطن ة التلسد د سد د ة ،وأن المس ددار الوظ ي المتعلا الهذا المن ددب مد ألاي،
وأن معظم المدعي العامي ل سوا في مناابهم()74و

-26

وأواد د د

الورمة الما د ددتركة  1بإا د دددار مانون أس د دداس د ددي جديد با د ددلن م كمة العدل العل ا؛ ومن

االسدتقرار واالسدتقالل ة للقضداة والمدعي العامي والم امي العامي  ،وتعيي القضداة والمدعي العامي ع

طريا امت انام تنافسد ة وفقاً للدسدتور()75و وأواد

المؤسدسدة المدن ة إلادال القضدا بات اذ إج ار ام م

أج إاددال م كمة العدل العل ا والن ابة العامة؛ واالمتناع ع اسددت دام القضددا العسددكري ضددد المدنيي ؛

واالمتثال لق اررام م كمة البلدان األمريك ة ل قوق اإلنسان()76و
-27

وأشددارم الورمة الماددتركة  43إلى عدم وجود ضددمانام فعالة ل ماية الم امي أثنا أدا عملهم،

بما في ذلل م التهديدام والمضد د د د ددايقة والتد

والم ار بة وتجريم ال كومة للم امي و وأضد د د د دداف

الم امي يعانون م تقييد مدرتهم على إعداد دفاع مناس د د ددب ع موكليهمو وأوا د د د

الورمة أن

الورمة الما د د ددتركة 43

ال في عم الم امي وات اذ تداالير فعالة
باالمتناع ع أي عم مد يا د ددك مض د ددايقة أو اض د ددطهادًا أو تد ً
لضمان الت قيا ال عال في التهديدام والمضايقام وغيرها م االنتهاكام ومقاضاة الجناة()77و

وأفادم عدة ورمام بلن القض د ددا العس د ددكري ال يزال يُس د ددت دم ض د ددد المدنيي ؛ وأن م اكم مكاف ة
-28
اإلرهاب ال تلتزم بضمانام اإلج ار ام القانون ة الواجبة؛ وأن األحكام ال ادرة ع م كمة البلدان األمريك ة
ل قوق اإلنسان لم تن ذ بعد()78و

-29

()79

وأفادم الورمة الما ددتركة  76بعدم إج ار ت ق قام في مض ددايا متعلقة بال س دداد

مانون مكاف ة ال ساد وبتن يذه

()80

و

وأوا د

التعدي

ال ريام األساس ة وال ا في المااركة في ال اة العامة وال اة الس اس ة

()81

-30

أشد ددارم عدة ورمام إلى عدم توافر معلومام رسد ددم ة وإلى اسد ددتمرار تضد ددييا فرا الواد ددول إلى

المعلومام بسدبب إغالق الم اف اإلعالم ة وانتهاك حرية التعبير وتجريم ال د افة وال د يي والم ارسدلي

الوطنيي والدوليي ()82و وأثارم هذه الورمام تسد د د ددا الم باد د د ددلن تطبيا ال كومة للقانون الدسد د د ددتوري المتعلا

بمكاف ة الكراه ة وبالتعايش السدلمي والتسدام ( ،)2017ولالر ة اللجنة الوطن ة لالت داالمو ولوحظ أيضاً
عدم وجود مانون بالن الواول إلى المعلومام العامة()83و وأوا عدة ورمام بس مانون بالن الواول

إلى المعلومام العامة وفقاً للمعايير الدول ة وإلاا القانون الدسد د د د د ددتوري المتعلا بمكاف ة الكراه ة وبالتعايش
السلمي والتسام ()84و

-31

وأكدم عدة ورما م انتهداك ال ا في تكوي الجما دام ،وتجريم االحتجداط االجتمداعي وممعده ،فقد

تعرض م ش دداركوا في مظاهرام عامة ض ددد ال كومة لالعتدا و والحظ
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في ال طاب ال كومي الذي واد د د هم بلنهم أعدا دا ليون و ونة للوط وإرهااليون()85و وأفادم عدة ورمام
ب دوث اعتقاالم تعسف ة الل أيام االحتجاجام()86و
-32

ونددم عدة ورمام باالعتدا ام التي اس د د ددتهدف

ال كوم ة()87و ومد ومع

المدافعي ع حقوق اإلنس د د ددان والمنظمام غير

هذه االعتدا ام باسد د ددت دام التهديد بالقت والتهديد بإل اق الضد د ددرر الجسد د دددي؛ أو

الواددم؛ أو مداهمة المباني؛ أو االعتقاالم التعسددف ة؛ أو اإلج ار ام القضددار ة؛ أو حجب اد ام شددبك ة؛

أو ممارسددة الم ار بة االجتماة ة()88و وأكد م تبر السددالم أن هذه الهجمام ن ذها مسددؤولون حكوميون كبار؛

وما يس ددمى بالنظام الا ددعبي ل ماية الس ددالم؛ ومن ددام وبرامج رس ددم ة مث " "Con el Mazo Dandoأو

" "Misión Verdadأو ")89("La Hojillaو وأوا د د عدة ورمام الوم
واالضد ددطهاد التي تسد ددتهد

جم ع أعمال المضد ددايقة والتجريم

منظمام المجتمع المدني والمدافعي ع حقوق اإلنسد ددان()90و وأوا د د

الماتركة  8الت ك ل الجماعام المسؤولة ع القمع واالعتقاالم التعسف ة()91و

الورمة

وأُاللغ أيض د د د د ًا ع اس د د د ددت دام األمري اإلداريي  2021/001و 2021/002اللذي ين د د د ددان على
-33
إنا د د د د د ددا س د د د د د ددج يلزم المنظمام التقديم معلومام ،وع التهديد بسد د د د د د د مانون التعاون الدولي المثير لجدل

كبير()92و وأوا
-34

عدة ورمام بإلاا األمر اإلداري رمم )93(2021/002و

ونددم عدة ورمام باض د د ددطهاد مادة سد د د د اس د د دديي وأس د د ددرهم ،وانتهاك ال قوق السد د د د اسد د د د ة والمبادئ

الدس د د د د د ددتورية الل العمل ام االنت اال ة السد د د د د د د

التي أجري

( )94

منذ عام 2017

و ونددم ش د د د د د ددبكة الم ار بة

االنت اال ة لجما ة التعل م المدن ة بالقيود الم روضد ددة على الماد دداركة ال رة؛ وبالقيود الم روضد ددة على م ار بة
االنت ابام؛ وب اسد ددت دام الموارد العامة للتباد ددير ال كومي وانتهاك س د درية الت د ددوي ()95و وأواد ددى المراد ددد
العالمي لالت د ددال والديمقراط ة الوضد ددع ضد ددمانام لتعيي سد ددلطة انت اال ة مسد ددتقلة؛ والتراجع ع منع زعما

المعارضددة الس د اسدديي م ممارسددة الس د اسددة؛ وت ديث وتنق

السددج االنت االي؛ ومراجعة اللوار ال ااددة

بم ار بة االنت ابام()96و وذكرم ورمام أ رى أن المااركة الس اس ة مد ازدادم()97و

حظر جم ع أشكال الرق
-35

( )98

أشد د ددارم الورمة الماد د ددتركة  12إلى عدم الموافقة على ماد د ددروع القانون الاد د ددام لمكاف ة االتجار
()99

باألشد اا وال على سد اسددام وتداالير منع االتجار واالسددتاالل

ماروع القانون الاام لمكاف ة االتجار باألش اا()100و
-36

و وأواد

الورمة الماددتركة  12باعتماد

وأفاد مركز حقوق اإلنس د د ددان بالجامعة الكاثول ك ة في فنزويال بلن أش د د ددكال الرق ال ديثة الم تل ة،

بما في ذلل االسد د ددتاالل في العم واالسد د ددتاالل الجنسد د ددي ،ت دث في منطقة التنم ة االسد د ددترات ج ة الوطن ة

"أركو مينيرو دي أورينوكو" رغم وجود لوار لمنع الرق ومدعي عامي م ت د د د د ددي الهذا الموض د د د د ددوع()101و
ونددم الورمة الماتركة  25باالتجار النسا الاعوب األال ة والنسا ماايرام الهوية الجنسان ة()102و

-37

وأشارم الورمة الماتركة  12إلى شبكام االتجار بالبار والتهريب التي تعم ال ًار على طول ال دود
()103

الجنوب ة وب اًر على طول الساح الامالي الارمي للب ر الكاريبي

و وأضاف الورمة الماتركة  25والورمة
()104

الماد ددتركة  27أن المراهقي الذي ا ت وا أو الذي ماتوا غرم ًا يُعتقد أنهم كانوا م ضد د ايا هذه الاد ددبكام

و

ومدم جما ة مولي ه ال انام ع حاالم االتجار وضد د د د د اياه وأشد د د د ددارم إلى وجود حاالم غير مسد د د د ددجلة في
الب انام الرسد ددم ة()105و وأواد د الورمة الماد ددتركة  25الت سد ددي السد ددجالم الرسد ددم ة ال اا ددة بضد د ايا جريمة
االتجار باألش اا()106و
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ال ا في ال
-38
الاد د د د

وا ة وال اة األسرية

()107

أثارم الورمة الماد د د د د ددتركة  30تسد د د د د ددا الم باد د د د د ددلن اإلطار القانوني الذي يسد د د د د ددم بجمع الب انام

د د د د ة؛ وبرنامج الهوية الرمم ة؛ وهجمام الت د د د دديد اإللكتروني التي ترعاها الدولة؛ وعدم وجود هي ة
()108

وا ة

تنظ م ة معن ة بال

و ومدم

()109

الورمة الماتركة  30عدة توا ام في هذا ال دد

الورمة الماتركة  53إلى ضرورة س مانون بالن زواط المثليي

-3

()110

و

و وأشارم

ال قوق االقتأادية واالجتماعية والثقافية

ال ا في العم وفي ظرو عم عادلة وموات ة
الحظ البرنامج ال نزويلي للعم والتثق ف في مجال حقوق اإلنس ددان تراجع مطرد للقوة الاد درار ة ل جور

-39

منذ عام  ،2015وتدهور نوة ة ح اة العمال ،وتراجع البلد تدريج ًا ع الت د ددن ع ،واضد ددطهاد المنظمام النقاال ة،
والتالا العسكري في مهام إدارة العم ()111و وأشارم الورمة الماتركة  56إلى بطالة المرأة()112و

ال ا في الضمان االجتماعي
أش د د ددارم الورمة الما د د ددتركة  63إلى معاش د د ددام الا د د د و ة وحالة أا د د د اب المعاش د د ددام التقاعدية

-40

والمتقاعدي الذي يا اد ددون في ال ارط

()113

الموط " لتلقي المعاشام التقاعدية()114و

و وأثارم الورمة الماد ددتركة  60تسد ددا الم باد ددلن اسد ددت دام "نظام

ال ا في مستوى ما اي الرا

()115

أشد د د د ددارم عدة ورم ام إلى أن ال قر وال قر المدمع مد ازدادا في السد د د د ددنوام األ يرة()116و وأواد د د د دى

-41

البرنامج ال نزويلي للعم والتثق ف في مجال حقوق اإلنسددان باسددت نا

ممارسددة الناددر الدوري إلح ددا ام
()117

ال قر وضمان وجود آل ام للمااركة االجتماة ة في الس اسام العامة لمكاف ة ال قر

-42

()118

الم روضة

-43

وأشد د د ددادم عدة ورمام بالعم الذي تؤديه م تل

و

لجان ال كومة رغم التداالير القس د د د درية االن رادية

و

وذكرم عدة ورمام أنه في ظ حالة الطوارئ اإلنس د د د د ددان ة المعقدة ،يعاني البلد م إحدى أس د د د د دوأ

األزمام الاذار ة على األرض  ،حيث يعاني ماليي األش د د د اا م انعدام األم الاذاري الا د د ددديدو وأفادم

هذه الورمام بلن لجان اإلمداد واإلنتاط الم ل ة س د د د دداهم في معالجة الما د د د ددكلة ،لك كان هناك نقا في

المعلومددام العددامددة وتسد د د د د د د س لهددذه اللجددان()119و وأكدددم ورمددام أ رى على أهم ددة عمد هددذه اللجددان ،رغم

التداالير القس درية االن رادية الم روضددة()120و وأوا د
الرس د د ددم ة التي تت

إمكان ة ال

منظمة كاريتاس فنزويال الت سددي الرامج األم الاذاري

د د ددول على األغذية المدعومة ،والتوم

ع تس د د ددي س د د ددها()121و وأكد مجلس

السدالم العالمي أن التداالير القسدرية االن رادية الم روضدة ميدم باددة إمكان ة وادول البلد إلى أسدواق الاذا

الدول ة()122و وأواد د د د د

المنظومة الاذار ة()123و

-44

ووجه

وال ار على وجه ال

الورمة الما د د د ددتركة  24بالعم مع القطاع ال اا والمجتمع المدني م أج إح ا

ورمتان االنتباه إلى النقا في المسد د د دداك على ال د د د ددعيد الوطني وفي واليتي أنزوات اوي
()124

ددوا

()125

و وأكد مجلس الس ددالم العالمي أن ال ا في الس ددك مك ول في فنزويال

وأمرم عدة ورمام بلهم ة اللجنة ال نزويل ة الكبرى لإلسكان
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-45

ُّ
وتقطع ال
وأش ددارم عدة ورمام إلى ما دداك تتعلا بالم اه وال ددر ال د د ي،
()127

وس ددو نوة ة الم اه
ال

ددول با ددك دارم وجيد على ال دمام

ي والكهربا والااز ال ال لالست دام المنزلي()128و

ة والم اه الملمونة وال ر ال

ال ا في ال
-46

و وأوا د

الورمة الما ددتركة  24بض ددمان ال

ددول على الم اه

ة

()129

أشد د د د د د د د ددارم ع د دددة ورم د ددام إلى أن ح د ددال د ددة الطوارئ اإلنسد د د د د د د د ددان د ددة المعق د دددة ،المقترن د ددة بج د ددار د ددة
()130

كوفيد ،19-زادم م تدهور ال ا في ال د د د د ة في البلد

و ومد حدث انه ار في نظام ال د د د د ة العامة

نت جة ا لتدهور المسد ددتمر في ال دمام ،أو ت كل المؤس د دس د دام ،أو وم
موازية مث "باريو أدينترو"و ونت جة لذلل ،لم يعد بإمكان الس د ددكان ال
ال د د د ة العامة المجان ة()131و وأاللا

تاد ددايلها ،أو االسد ددتثمار في ه اك
د ددول على أنواع م تل ة م

دمام

هذه الورمام ع الوض د ددع في المس د ددتا د ددف ام العامة ،ما د دديرة إلى أن

معظم األمسد د ددام فيها لم تعد تعم  ،وأن ه اكلها األسد د دداس د د د ة تعاني م أوجه م د د ددور حادة ،وأنها ت تقر إلى

األدوية والمعدام ،وتعاني م ما د د د د د دداك في إمدادام الم اه والكهربا ونقا الموظ ي وما د د د د د دداك إمكان ة

الواد د ددول والقدرة على ت م التكال ف()132و وأشد د ددادم عدة ورمام ب دمام الرعاية ال د د د ة األول ة ونظام

اإلغالق  7 + 7لمواجهة الجار ة وأشددارم إلى األثر السددلبي للتداالير القس درية االن رادية على التمتع بال ا

في ال د ة()133و وأواد الورمة الماددتركة  2والورمة الماددتركة  39بضددمان أن تُوفر لاددبكة مراكز العالط
التابعة لنظام ال د د د د ة العامة اإلمدادام الطب ة األسد د د دداس د د د د ة ،واألدوية المدرجة في مارمة منظمة ال د د د د ة
العالم ة ل دوية األسد د د دداسد د د د ة ،والمعدام الطب ة ،والم اه ،والكهربا  ،فضد د د دالً ع موظ ي الرعاية ال د د د د ة
المؤهلي ()134و وأوا الورمة الماتركة  39بس مانون النظام الوطني لل ة العامة()135و

-47

وأشد ددارم عدة ورمام إلى أن اسد ددتجابة ال كومة لجار ة كوفيد 19-اسد ددتندم إلى طا إم د ددار ة

غير منتظمة ت تقر إلى الا د د ا ة ولم ياد ددارك فيها سد ددوى عدد ض د د ي م العاملي في مجال ال د د ة وفي
األوسد دداط األكاديم ة والعلم ةو وأاللا

( ،) PCRونقا معدام ال ماية الا د د

هذه الورمام ع ماد دداك في ت ليالم ت اع البول ميراز التس د دلسد ددلي
د د ة لموظ ي الرعاية ال د د ة ،وو ام الموظ ي نت جة الجار ة

ومضددايقام األطبا الذي نددوا ب الة المسددتاددف امو ويُعتقد أن أعدا د ال االم اإليجاال ة والو ام أعلى م
األرمام الرس ددم ة()136و وس ددلا مجلس الس ددالم العالمي الض ددو على العدد الضد د ي لضد د ايا كوفيد 19-و
()137

وأُاللغ أيض د ًا ع ما دداك م ددة في تقديم المس دداعدة للا ددعوب األا ددل ة()138و وأوا د
التعزيز نظم تا ا وم ار بة حاالم كوفيد 19-بطريقة المركزية وضمان توفير معدام ال ماية الا

الورمة الما ددتركة 26

لموظ ي الرعاية ال

-48

ضد كوفيد)139(19-و

ة واإلعالن ع ال طة الوطن ة للتلق

وأشارم عدة ورم ام إلى نقا دمام الرعاية ال
()140

م أمراض مزمنة

()141

مث ال ا د الكلوي

()144

المناعة البادرية/اإليدز

()145

أو السددرطان
()146

و وأوا د د د

ة والعالط الالزمة ل ش اا الذي يعانون

()142

أو اله موفيل ا

ة

()143

أو األورام اللم اوية

أو فيروس نقا

م الي أمراض أ رىو وكان تعليا الرنامج التبرع باألعضددا

أم ًار آ ر مثي ًار للقلا الا د د ددديد
الد ول المواد واألدوية واإلمدادام الالزمة إلى البلد حتى يتمك جم ع األش اا الذي يعانون م أمراض
مزمنة م مواادلة عالجهم()147و وأواد

ب لول منت د

-50

الورمة المادتركة  41بإنادا فريا عام كبير ومتعدد القطاعام

عام  2022للمضدي مدماً في وضدع اسدترات ج ة وطن ة مسدتدامة م أج الت ددي ل يروس
()148

نقا المناعة البارية

-49

الورمة الما د د ددتركة  5بات اذ جم ع ال طوام الممكنة للس د د ددما

و

وأشارم الورمة الماتركة  22إلى ملة المعلومام المتاحة ع حالة ال
وأاللا

عدة ورمام ع تدهور حالة مستا ى خو مو دي لوس ريوس لرعاية األط ال والمراهقي ،
()150

وع حاالم م الو ام التي يمك الوماية منها

8

ة العقل ة()149و

و وأُشددير أيض داً إلى التدهور التدريجي في حالة و ام
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اا إلى الاددعوب األاددل ة()152و وأعرب مكتب أمي

األمهام والرضددع في البلد( ،)151مع اإلشددارة باددك

المظالم ع أمله في أن توااد د د د د د د الدولة تقديم ال دمام الالزمة لمراكز رعاية اد د د د د د د ة األم والط ()153و

وأواد

الورمة المادتركة  10بضدمان تزويد هذا المسدتاد ى بما يلزم م معدام السدالمة اإلح ار ة وظرو
()154

النظافة ال

-51

ة وال دمام الطب ة

و

وأش د ددارم عدة ورمام إلى عدم تن يذ التوا د د ام المتعلقة بال د د ة الجنس د د ة واإلنجاال ة وعدم نزع

اد د ة الجرم ع اإلجهاض()155و وأش ددارم أيضد د ًا إلى ارت اع معدل حاالم حم المراهقام ،على الرغم م
وض د د ددع ال طة الوطن ة لمنع حاالم ال م المبكر وحم المراهقام وال د منها( ،)156كما أش د د ددارم إلى ندرة
وسد د د د د د ددار منع ال م ال ديثة ،على الرغم م اعترافها باإلج ار ام التي ات ذتها الدولة ع طريا شد د د د د د ددبكة

الرعاية المجتما ة()157و وأواد د د د د د د

اإلنترن

الرابطة ال نزويل ة للتثق ف الجنس د د د د د ددي البدي التوفير دمام ع طريا
مجانا()158و وأواى مركز دراسام
ة الجنس ة واإلنجاال ة ً

لتقديم المعلومام والرعاية المتعلقة بال

ال قوق الجنسد د ة واإلنجاال ة النزع اد د ة الجرم ع اإلجهاض على األم في حاالم االغت دداب ،أو سد د ا

ا لم ارم ،أو عدم مدرة الجني على البقا  ،أو وجود طر على ح اة األم أو ا تها()159و

ال ا في التعل م

()160

-52

أاللا عدة ورمام ع تلثير حالة الطوارئ اإلنس د د د ددان ة المعقدة على جم ع مس د د د ددتويام التعل م في

البلد ،وعلى معدل ترك الد ارسد ددة وحاالم التاد دريد القسد ددري و وأشد ددارم أيضد د ًا إلى حاالم التايب بسد ددبب
نقا ال دمام األسد د دداس د د د ة مث الم اه والكهربا وال د د ددر ال د د د ي في المدارس العامة( ،)162وإلى نقا
()161

المدرسد ددي المؤهلي

()163

والعن

المدرسد ددي()164و والحظ

عدة مسد دداهمام ان اضد داً في اإلمدادام الاذار ة
()165

األسبوة ة وفي جودة الطعام المقدم في إطار الرنامج الوجبام المدرس ة

؛ ومااك التنسيا وال عوبام

المنهج دة في التددريس ع بُعدد التي واجهتهدا طدة "كد عدارلدة مددرسد د د د د د ددة" التي اعتُمددم للتعدامد مع جدار دة
كوفيد)166(19-؛ ونقا المعلومام العامة الم دثة()167و وأوا د د د مؤس د د دسد د ددة  EXCUBITUSالت د د ددم م
طة إلاد ددال اله اك األسد دداسد د ة للمدارس وإطالق طة ناد ددطة لتاد ددج ع الطالب والمدرسد ددي الذي تركوا

المدارس على العودة()168و
-53

وأفدادم عددة ورمد ام بدلن جودة التعل م االالتدداري والثدانوي في البلدد مدد تددهورم( ،)169وأن التددريس
()170

 ،وأن تعل م حقوق اإلنسدان غير موجود على مسدتوى التعل م

أادب مسد سد ًا وم تق اًر إلى التعددية ال كرية
األسداسدي( ،)171وأن نظم إدارة المدارس ت تقر إلى الت ط ا وال عال ة

()172

بضمان إتاحة ال ا في التعل م وإمكان ة ال

و وأواد

()173

ول عل ه ومقبوليته وماالليته للتك ف

-54

وألق

-55

وأكدم عدة ورمام أن هناك سد د د د د د د اس د د د د د ددة حكوم ة تهد

منظمة االلتزام المادترك
و

عدة ورمام الضد د ددو على اللجان ال كوم ة التعل م ة والتعل م المجتمعي رغم األثر السد د ددلبي
()174

للتداالير القسرية االن رادية على ال ا في التعل م

و

إلى إحداث عجز في ميزان ة الجامعام

العامة المس ددتقلة وأن هذه الس د اس ددة مد أثرم س ددلب ًا على جودة التعل م العالي وملل م مدرة هذه المؤس دسددام

على االسد ددتثمار في اله اك األسد دداس د د ة وتوفير رواتب مناسد ددبة ل سد دداتذة ،وأدم أيض د د ًا إلى ارت اع معدالم
التسد ددرب()175و وأفادم عدة منظمام بلن مبدأ اسد ددتقالل ة الجامعام مد انتُهل( ،)176وأن ال كومة تد ل في
االنت دابدام الطالال دة( ،)177وأن هنداك تجريمد ًا لل كر النقددي والعلمي()178؛ وأن هنداك أعمداالً انتقدام دة ضد د د د د د ددد
األكاديميي الذي يعربون ع آ ار انتقادية ،و اا د د د د ددة ض د د د د ددد الرابطة ال نزويل ة لر س د د د د ددا الجامعام()179و

وأوا د د

الورمة الما د ددتركة  17والورمة الما د ددتركة  37الوم

جم ع الس د د اس د ددام التي تنتهل مبدأ اس د ددتقالل ة
()180

الجامعة ،وك الة المساواة في المعاملة لجم ع المؤسسام القارمة
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-4

حقوق أشخاص م ددين أو فئات م ددة

النسا

()181

أاللا

-56

الورمة الما د ددتركة  12ع القوالب النمط ة الس د ددلب ة والموام

القارمة على الس د ددلطة األالوية

التي أثرم س د د ددلب ًا على المرأة في وس د د ددارا اإلعالم العامة وال اا د د ددة ،وذكرم أن وس د د ددار اإلعالم الرس د د ددم ة
تس ددت دم لاة مارمة على الت يز الجنس دداني والتمييز ض ددد النس ددا اللواتي لديه آ ار معارض ددة لل كومة()182و
وأشارم ورمام أ رى إلى أن وضع المرأة مد ت س ()183و
وأشددارم عدة ورم ام إلى العن

-57

الل ظي والن سددي والبدني والجنسددي ضددد المرأة ،الذي ت امم بسددبب

جار ة كوفيد ،)184(19-وال ددعوبام التي ت ول دون تقديم الاددكاوى()185و وأشددارم عدة ورمام إلى حاالم

مت النسد د د د ددا ()186و وأاللا

الورمة الماد د د د ددتركة  79ع حمالم التعق م التي ترعاها الدولة واسد د د د ددت الة إج ار

إجهاض مانوني وملمون()187و وأوا د د د د منظمة "نس د د د ددا م أج العالم" باس د د د ددت دام البروتوكول النموذجي
لبلدان أمريكا الالتين ة باد ددلن إج ار الت ق قام في جرارم مت النسد ددا العن ة الدوافع جنسد ددان ة()188و وأواد د

جما ة مولي ه التاج ع توفير الرعاية الااملة والمجان ة للنسا ض ايا العن ()189و

-58
وذكرم عدة ورمام أن القانون األساسي بالن حا المرأة في ح اة ال ة م العن يتطلب مزيداً
()190
م ال عال ة في تطب قه وأن لوار ه التن يذية غير موجودة و وأش د د د ددارم الورمة الما د د د ددتركة  53إلى العن
الجنسد د د دداني الي المثل ام()191و وأواد د د د

عدة ورمام باعتماد اللوار التن يذية لذلل القانون( ،)192وأواد د د د

الورمة الماتركة  39باعتماد طة وطن ة لمكاف ة العن

-59

ضد المرأة()193و

وأش د د ددارم الا د د ددبكة االنت اال ة المدن ة إلى عدم وجود إطار مانوني لما د د دداركة المرأة والمس د د دداواة الي

الجنسد ددي  ،وإلى السد ددلطة التقديرية للمجلس االنت االي الوطني ،وعدم وجود تداالير لتن يذ اللوار وعدم ظهور
دور المرأة في المنااب التي تُ ِّ
اا باالنت ابام الاعب ة()194و وأوا الورمة الماتركة  12التعدي القانون
األسد د د دداسد د د ددي لتنظ م االنت ابام لكي يتضد د د ددم آل ام تك

باالنت ابام الاعب ة()195و

الواد د د ددول العادل إلى المنااد د د ددب التي تُاد د د ددا

األط ال

()196

-60

أش د د د ددارم عدة ورمام إلى أن نظام ال ماية الا د د د دداملة ل ط ال والمراهقي تعرض للت ك ل بس د د د ددبب

إناد د د د ددا عدد م الهي ام الجديدة التي تعم بالتوازي معهو وأشد د د د ددارم أيضد د د د داً إلى عدم وجود طة ل ماية
األط ال والمراهقي ض ايا العن

-61

وأوا

الجنسي وعدم وجود الرنامج وطني للتثق ف الجنسي الاام ()197و

وأشد ددارم عدة ورمام إلى أن أط االً ومراهقي مد أاللاوا ع تعرضد ددهم لعقوبام الدن ة ومهينة(،)198

الت م م وتن يذ س اسة عامة لل

ة العقل ة تركز على حماية األط ال والمراهقي

()199

و

األش اا ذوو اإلعامة

( )200

-62

ت دث

عدة ورمام ع الماد د دداك المتعلقة بإمكان ة الواد د ددول إلى وسد د ددار االت د د ددال وم د د ددادر

المعلومام العامة ،وعدم االسد ددت دام المنتظم للاة اإلشد ددارة ال نزويل ة ،والماد دداك المتعلقة بإمكان ة الواد ددول

إلى اله اك األس د دداس د د ة للمؤس د دس د ددام التعل م ة والمس د ددتا د ددف ام العامة والنق العام والهي ام القض د ددار ة()201و

وأوا د د ددى مركز الد ارس د د ددام المتعلقة ب اإلعامة التوظ ف مترجمي لاة اإلش د د ددارة ال نزويل ة وإظهار نا الكالم
المس ددموع في أسد د

م ددة()203و والحظ

الا دداش ددة عند الث ال طابام الرس ددم ة()202و ولوحظ أيضد د ًا أن الدولة ال تقدم إح ددا ام
الجما ة المدن ة للمك وفي أن الدولة مد مام

باسد ددتثمارام كبيرة ل د ددال األش د د اا

ذوي اإلعامة في مجال ال د د د ة ،وفي تكنولوج ا المعلومام ال اا د د ددة بالنظام التعل مي ،وفي مواني العم
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واألماك العامة()204و وأوا د د

الجما ة بضد ددمان ح د ددا في مجال العم للعمال ذوي اإلعامة وضد ددمان

ح ولهم على لقاحام كوفيد)205(19-و
-63

وأاللغ ات دداد ال د د د د د د ددم في فنزويال عمددا تواجهدده النس د د د د د د ددا ذوام اإلعددامددة م تمييز مزدوط وعن

جنسداني()206و وأشدارم مؤسدسدة فان سدا اليريتي إلى ال دعوبام التي يواجهها األط ال والمراهقون ذوو اإلعامة
ول على وثارا الهوية()207و

في التسجي م أج ال
-64

وأشدارم الورمة المادتركة  15إلى أن " طة الوط " ( )2025-2019ال تادم اإلدماط التعل مي

ل ش د د د اا ذوي اإلعامة( ،)208وأكدم أن ما د د ددروع القانون األس د د دداس د د ددي الذي مدمته ال كومة با د د ددلن حماية

األش اا ذوي اإلعامة يقوم على ر ية طب ة  -يرية()209و

األمل ام والاعوب األال ة

()210

-65

أاللا عدة إفادام ع الهجمام التي تعرض د د

ونقا التا دداور ،ووم
األاددل ة( ،)211ومدم

لها الاد ددعوب األاد ددل ة بسد ددبب أناد ددطة التعدي ؛

ترسد د م أ ارض ددي الس ددكان األا ددليي ؛ والدما ر البي ي الذي يهدد س ددب ة ش الا ددعوب
()212

و وت دث

عدة ورمام ع وفاة أشد اا م السددكان األاددليي

عدة التواد ام

ت رمها م مواردها الاذار ة التقليدية()213و وأضد دداف

الورمة الماد ددتركة  23ومؤس د دسد ددة مركز الت كير والعم

ج ار أنا د د ددطة التعدي  ،وذكرم أن عمل ام الجماعام المس د د ددل ة غير النظام ة في أ ارض د د ددي هذه الا د د ددعوب
االجتمداعي أن اسد د د د د د ددتاالل المعدادن في منطقدة "أركو مينيرو ديد أورينوكو" أدى إلى مقتد أشد د د د د د د داا م
الس د ددكان األا د ددليي  ،وإجبار آ ري على العم وتاد د دريدهم م موطنهم األا د ددلي()214و والحظ

الماروع االجتماعي ماكلة المااركة الس اس ة للاعوب األال ة()215و

مؤسد د دس د ددة

المهاجرون والالج ون وملتمسو اللجو والماردون دا ل ا

()216

أفادم عدة ورمام بلنه بس د د ددبب حالة الطوارئ اإلنس د د ددان ة المعقدة ،هاجر ماليي األش د د د اا الي
-66
وفرض ميود على العبور ،وارتكاب تجاوزام
عام  2016ومنت
عام  ،2021مما أثار أزمة تنق باريْ ،

أثنا انتقال األشد د د د ااو ومد تعرض العديد م هؤال األشد د د د اا للتمييز وكره األجانب واالسد د د ددتاالل في

اللدان المق د ددد()217و وعاد عدد منهم إلى البلد ،وتعرض بعض د ددهم النتقادام علن ة م مب الس د ددلطام()218و
وأش د ددار المرا د ددد الدولي للهجرة وحقوق اإلنس د ددان إلى أن عددًا م هؤال األش د د اا مد تعرض د دوا في اللدان
المق د لإل ال والطرد م العم والتمييز وغير ذلل م االنتهاكام()219و

وأواد د د ددى مركز حقوق اإلنسد د د ددان بالجامعة الكاثول ك ة في فنزويال بإاد د د دددار لوار تن يذية لقانون
-67
األجانب والهجرة ،تاد د ددم ف ام المهاجري المسد د ددتمدة م القانون األسد د دداسد د دي المتعلا بالالج ي وملتمسد د دي

اللجو  ،وتتضد ددم التعريف الواسد ددع لالج ي المن د ددوا عل ه في إعالن مرطاجنة()220و وأواد ددى المراد ددد

الدولي للهجرة وحقوق اإلنسان بإناا اللجنة الوطن ة للهجرة التي ينا مانون الهجرة على تلس سها()221و
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(Venezuela);
Defensa Activa (Venezuela);
Movimiento Ciudadano Dale Letra (Venezuela);
Defensoría del Pueblo de Venezuela (Venezuela)
European Centre for Law and Justice (France);
Comuna Agroproductiva “Guaicaipuro Del Sur” (Venezuela);
Comuna Socialista el Guamal Costa Arauca (Venezuela);
Espacio Público (Venezuela);
EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación A.C.
(Venezuela);
Comuna Socialista Ezequiel Zamora (Venezuela);
Fundación Agua sin Fronteras (Venezuela);
Fundación Movimiento por la Calidad del Agua (Venezuela);
Fundación Proyecto Social (Venezuela);
Foro Penal Venezolano (Venezuela);
Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama (Venezuela);
FUNDALATIN (Venezuela);
FUNDAREDES (Venezuela);
Fundación venezolana por el derecho a la vivienda
(Venezuela);
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Fundación Vanessa Peretti (Venezuela);
Fundación Genero con Clase (Venezuela);
SURES Estudio y Defensa en Derechos Humanos
(Venezuela);
REDHNNA Venezuela;
Human Rights Foundation;
Human Rights Watch (United States of America);
Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Venezuela);
Asociación Civil Kape Kape (Venezuela);
Just Atonement Inc. (United States of America);
Comuna Socialista Campesina Juana Gacho (Venezuela);
Laboratorio de Paz (Venezuela);
La Otra Escuela (Venezuela);
Madres y Padres por los Niños en Venezuela (Venezuela);
Mujeres para el Mundo (Venezuela);
Movimiento de Pobladoras y Pobladores (Venezuela);
Consejo Comunal Santa Rosalía (Venezuela);
Mulier (Venezuela);
Asociación Civil Médicos Unidos de Venezuela (Venezuela);
Resonalia;
Observatorio de Derechos de Propiedad (Venezuela);
Observatorio Electoral Venezolano (Venezuela);
Observatorio Global de Comunicación y Democracia
(Venezuela);
Consejo comunal José Antonio Sucre (Venezuela);
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
(Venezuela);
Observatorio Venezolano de Prisiones (Venezuela);
Observatorio Venezolano de Violencia (Venezuela);
Padres Organizados (Venezuela);
Prepara Familia (Venezuela);
PROMEDEHUM (Venezuela);
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos
Humanos (Venezuela);
Red Electoral Ciudadana (Venezuela);
Catedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro
Alvarado (UCLA) (Venezuela);
Red de Observación Electoral de la Asociación Civil Asamblea de Educación
(Venezuela);
Comuna socialista campesina Robert Serra (Venezuela);
Scholars at Risk (United States of America);
Cooperativa las Colinas del Mirador (SUNACOOP) (Venezuela);
Unión Afirmativa de Venezuela (Venezuela);
Comuna Socialista Agroecológica de Yurubi (Venezuela);
Unidad productiva familiar panaderia, pasteleria, charcuteria, luncheria y
cafetería “Amacilis” (Venezuela);
Una Ventana a la Libertad (Venezuela);
World Peace Council (Grecia).
Joint submission 1 submitted by: Acceso a la Justicia; CIVILIS
(Venezuela);
Joint submission 2 submitted by: Acción Solidaria A.C; Codevida A.C
(Venezuela);
Joint submission 3 submitted by: Fundación Agua sin Fronteras; Fundación
Agua Clara (Venezuela);
Joint submission 4 submitted by: Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB); Centro de Investigación de
la Comunicación de la UCAB (CIC-UCAB); Colegio Nacional de Periodistas
(CNP); Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público; Espacio Público;
Expresión Libre; Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la UCV
(ININCO-UCV); Instituto Prensa y Sociedad Venezuela; Transparencia
Venezuela; Un Mundo sin Mordaza. (Venezuela);
Joint submission 5 submitted by: Amigos Trasplantados de Venezuela
(ATV); Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida
(CODEVIDA) (Venezuela);
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Joint submission 6 submitted by: Aula Abierta; Alianza Global De Jóvenes
Políticos (AGlo Joven Venezuela); Alianza Nacional Todos Por La Educación
(TXLE); Asociación Civil Asamblea de Educación (ACAE); Cátedra de
Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”
(UCLA); Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés
Bello (CDH-UCAB); Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Metropolitana (CDH-UNIMET); Centro Para La Paz y Los Derechos
Humanos de la Universidad Central de Venezuela (CPDHUCV); Comisión de
Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La
Universidad del Zulia (LUZ); Excubitus Derechos Humanos en Educación;
Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad de Los Andes
(FCU-ULA); FCU de la Universidad Nacional Experimental del Táchira
(FCU-UNET); FCU de la Universidad Yacambú (FCU-UNY); Federación de
Estudiantes de Derecho de Venezuela (FEDEVE); Federación Nacional de
Estudiantes de Derecho (FENEDE); Federación Nacional de Sociedades de
Padres y Representantes (FENASOPADRES); Federación Venezolana de
Estudiantes de Administración y Contaduría (FEVEAC); Federación
Venezolana de Estudiantes de Ciencias Políticas (FEVECIPOL); Federación
Venezolana de Estudiantes de Medicina (FEVEMED); Frente Estudiantil
Nacional de Acción Democrática (FENAD); Gritemos Con Brío (GcB);
Observatorio de Derechos Humanos de la ULA (ODH-ULA) (Venezuela);
Joint submission 7 submitted by: Alianza de Organizaciones de Derechos
Humanos del Estado de Anzoátegui: Defensa Activa; Fundación Prodefensa a
la Niñez y a la Educación FUNDAPEN; Democracia Emprendedora DEME;
Vigilancia Integral del Derecho a la Salud A.C VIDAS (Venezuela);
Joint submission 8 submitted by: Civilis Derechos Humanos; Laboratorio de
Paz; Provea; Gobiernatec; Funcamama; Promedehum; StopVIH;
DefensActiva; Centro de Formación para la Democracia; Redhanz;
Fundapden; Fundación Agua Sin Fronteras; Cadef; 100% Estrogeno; Agencia
Cojedeña de Investigación; Codhez; Médicos Unidos de Venezuela Capítulo
Carabobo; Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de
Colegios de Abogados de Venezuela del estado Apure; Comisión Nacional de
Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela
del estado Táchira; Comisión Nacional de Derechos Humanos de la
Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Lara; Amigos
Trasplantados de Venezuela; Unión Vecinal para la Participación Ciudadana;
Asociación Venezolana para la Hemofilia; Defiende Venezuela; Observatorio
de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes; EPIKEIA Derechos
Humanos; Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Mons. Oscar A. Romero
(Universidad de Los Andes); Vicaría de Derechos Humanos de la
Arquidiócesis de Barquisimeto; Red de Derechos Humanos del Estado Lara;
Fundación de derechos humanos de los llanos – Fundehullan; Centro de
Animación Juvenil; Codehciu; Fundación Mavid Carabobo; Fundimma;
FUNDA-PDEN; FUNDAVA; Mulier; Monitor Social A.C; AVH Nueva
Esparta; ORPANAC (Venezuela);
Joint submission 9 submitted by: A.C, Asamblea de Educación; A.C. Padres
Organizados de Venezuela; Federación Nacional de Sociedades de Padres y
Representantes de Venezuela (Venezuela);
Joint submission 10 submitted by: Prepara Familia; Caleidoscopio Humano
(Venezuela);
Joint submission 11 submitted by: Programa Venezolano de EducaciónAcción en Derechos Humanos; Caleidoscopio Humano (Venezuela);
Joint submission 12 submitted by: Centro de Investigación Social,
Formación y Estudios de la Mujer (CISFEM); Observatorio Venezolano de
los DDHH de las Mujeres (OVDHM); Asociación Cauce (CAUCE); Voces
Vitales Venezuela (VVV); Asociación de Mujeres por el Bienestar y
Asistencia Recíproca (AMBAR); Federación Venezolana de Abogadas
(FEVA) (Venezuela);
Joint submission 13 submitted by: Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Metropolitana; Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Católica Andrés Bello; EXCUBITUS A.C. (Venezuela);
Joint submission 14 submitted by: Centro Comunitario de Aprendizaje
(CECODAP); Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y
Adolescentes (REDHNNA) (Venezuela);
Joint submission 15 submitted by: Centro de Estudios para la Discapacidad
–Universidad Monteavila; Fundación Vanessa Peretti (Venezuela);
Joint submission 16 submitted by: Red de Activistas Ciudadanos por los
Derechos Humanos (REDAC); Centro de Justicia y Paz (CEPAZ); Centre for
Civil and Political Rights (CCPR) (Venezuela);
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Joint submission 17 submitted by: Aula Abierta; Federación de
Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV);
Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV);
Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (APUZ); Asociación de
Profesores de la Universidad de Carabobo (APUC); Asociación de Profesores
de la Universidad de Los Andes (APULA); Asociación de Profesores de la
Universidad Nacional Experimental del Táchira (APUNET); Asociación de
Profesores de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”
(APUCLA); Asociación de Profesores de la Universidad Nacional
Experimental Francisco de Miranda (APUNEFM); Asociación de Profesores
de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel
Zamora (APUNELLEZ); Asociación de Profesores de la Universidad
Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO);
Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB);
Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental Sur del
Lago (APUNESUR); Asociación de Profesores de la Universidad Nacional
Experimental Simón Rodríguez (APUNESR); Asociación de Profesores de la
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Rómulo Gallegos
(APUNELLARG) Asociación de Profesores de la Universidad Naciona
Experimental "Rafael Marial Baralt” (APUNERMB); Asociación de
Profesores de la Universidad de Oriente (APUDO); Asociación de Profesores
de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (APROUPEL);
Asociación de Profesores de la Universidad Experimental de Guayana
(APUNEG); Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Abierta
(APAUNA); El Consejo Nacional de Profesores Universitarios
Jubilados y Pensionados de Venezuela (CONAPUJUPEV); Federación de
Centros Universitarios de la Universidad Centroccidental “Lisandro
Alvarado” (FCU-UCLA); Federación de Centros Universitarios de la
Universidad Yacambú (FCU-UNY); Federación de Centros Universitarios de
la Universidad de Los Andes (FCU-ULA); Federación de Centros
Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU
UCV); Federación de Centros Universitarios de la Universidad Naciona
Experimental del Táchira (FCU-UNET), Federación de Centros Universitarios
de la Universidad de Carabobo (FCU-UC) y; Movimiento Estudiantil
PROudistas. (Venezuela);
Joint submission 18 submitted by: Clima21- Ambiente y Derechos
Humanos; Todos por el Futuro (Venezuela);
Joint submission 19 submitted by: FundaRedes; Proyecto 860; Gritemos con
Brío; FundaSidarta; FundaHemofialia; Fundación Renal del Táchira;
Observatorio de Género de Proyecto 860 (Venezuela);
Joint submission 20 submitted by: Centro de Animación Juvenil;
Observatorio de Violencia-Trujillo; Centro de Acción y Formación
Especializada en Derechos Humanos (CAFÉ DDHH) (Venezuela);
Joint submission 21 submitted by: Coalición de Organizaciones por el
Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), conformada por Acción Solidaria
(Acsol), Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV), Asociación Venezolana
de Hemofilia (AVH), la Fundación que Lucha Contra el Cáncer de Mama
(Funcamama) y Prepara Familia (Venezuela);
Joint submission 22 submitted by: Confederación de Sordos de Venezuela
(CONSORVEN); Centros de Estudios para la Discapacidad (CEDISC)
(Venezuela);
Joint submission 23 submitted by: Acceso a la justicia; Acción Solidaria;
Observatorio de DDHH de la Universidad de los Andes; Centro de Justicia y
Paz (Cepaz); Dale Letra; Hearts on Venezuela; Codhez; Voto joven; Civilis
derechos humanos; Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Metropolitana (CDH-UNIMET); Observatorio Global de Comunicación y
Democracia; Caleidoscopio Humano; Sinergia; Provea; Funcamama;
Gobiernatec; FundaRedes; Laboratorio de Paz; Excubitus DDHH; Prepara
familia; Unión Afirmativa; Aula Abierta; Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) (Venezuela);
Joint submission 24 submitted by: Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH); Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos
Humanos (PROVEA) (Venezuela);
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Joint submission 25 submitted by: Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Metropolitana (CDH-Unimet), Unión Afirmativa, Transparencia
Venezuela, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Centro de Derechos Humanos de
la Universidad Católica Andrés Bello, la Red por los Derechos Humanos de
los Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA), el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello (IIJ-UCAB) y
Caleidoscopio Humano, parte del Grupo de Trabajo de Esclavitud Moderna en
Venezuela (GTEMV) (Venezuela);
Joint submission 26 submitted by: Provea – Programa Venezolano de
Educación Acción en Derechos Humanos; Codevida – Coalición de
Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida; Acción Solidaria; Amigos
Trasplantados de Venezuela (ATV); Funcamama – Fundación de Lucha
contra el Cáncer; Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH); Senos
Ayuda AC; Prepara Familia; ConviteAC; Acoana; OVS – Observatorio
Venezolano de la Salud; MUV - Médicos Unidos de Venezuela Laboratorio
de Paz (Venezuela);
Joint submission 27 submitted by: Red por los Derechos Humanos de los
Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA); Centro de Educación y
Capacitación para la Vida (CECAVID) (Venezuela);
Joint submission 28 submitted by: SINERGIA- Red venezolana de
organizaciones de la sociedad civil; CIVILIS Derechos Humanos
(Venezuela);
Joint submission 29 submitted by: Fundación para la Prevención de la
Violencia Contra las Mujeres (FUNDAMUJER); Centro de Justicia y Paz
(CEPAZ); Red Naranja; Centre for Civil and Political Rights (CCPR); Red de
Activistas Ciudadanos para los Derechos Humanos (REDAC) (Venezuela);
Joint submission 30 submitted by: Access Now; Espacio Público;
Venezuela Inteligente (Venezuela);
Joint submission 31 submitted by: CIVICUS: World Alliance for Citizen
Participation; Latin American and Caribbean Network for Democracy
(REDLAC); Espacio Público (South Africa);
Joint submission 32 submitted by: Cultural Survival; American Indian Law
Clinic of the University of Colorado (United States of America);
Joint submission 33 submitted by: Law Society of England and Wales;
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ); Acceso a la Justicia (United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland);
Joint submission 34 submitted by: The Women’s International Democratic
Federation (WIDF); Participación Activa y Social por los Derechos de la
Mujer y la Paz (PAS); Red de Mujeres de Vargas (RMV) (El Salvador);
Joint submission 35 submitted by: Acceso a la Justicia, Acción Solidaria,
Centro de Derechos Humanos Universidad Católica Andrés Bello (CDHUCAB), Centro de Derechos Humanos Universidad Metropolitana (CDHUNIMET), Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Civilis Derechos Humanos,
PROVEA: Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos
Humanos (Venezuela), CONVITE, Laboratorio de paz, y Prepara familia.
(Add country);
Joint submission 36 submitted by: Observatorio de Derechos Humanos de la
Universidad de Los Andes (ODHULA), Defiende Venezuela; Fundación para
el Depido Proceso (DPLF) y EPIKEIA Derechos Humanos. (Add country);
Joint submission 37 submitted by: EPIKEIA Derechos Humanos;
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
(ODHULA); Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de
Venezuela (CDHUCV); Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Aula Abierta, y El
Pitazo. (Add country);
Joint submission 38 submitted by: Foro venezolano por el Derecho a la
Educación (FOVEDE); Campaña Latinoamericana por el Derecho a la
Educación (CLADE); Centro internacional de Investigación Otras Voces en
Educación (CII-OVE); Red Global/Glocal por la Calidad Educativa; y
Movimiento Magisterial de Base – Venezuela;
Joint submission 39 submitted by: Alianza con Ellas, Centro para la Justicia
y Paz (CEPAZ), Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama
(Funcamama), Prepara Familia, Uniandes Acción Popular, Unión Afirmativa
de Venezuela, y Acción Solidaria;
Joint submission 40 submitted by: Grupo de Trabajo sobre Asuntos
Indígenas (GTAI) y Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía
Wataniba;
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Joint submission 41 submitted by: International Council of AIDS Service
Organisations (ICASO), Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), Red
Venezolana de Gente Positiva (RVG+);
Joint submission 42 submitted by: IIMA – Istituto Internazionale Maria
Ausiliatrice, VIDES International – International Volunteerism Organization
for Women, Education, Development, Oficina de Derechos Humans del
Vicariato Apostolico de Puerto Ayacuco-Amazonas, Venezuela;
Joint submission 43 submitted by: Lawyers for Lawyers (L4L)
(Netherlands) and International Bar Association’s Human Rights Institute
(IBAHRI) (United Kingdom).
Joint submission 44 submitted by: Laboratorio de Paz and Programa
Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos Provea;
Joint submission 45 submitted by: Fundación Vida Jurídica; Casa de la
Mujer “Juana Ramírez La Aventadora” and Red Naranja;
Joint submission 46 submitted by: Asociación Civil Mujeres para el Mundo
(Venezuela) y Red Naranja;
Joint submission 47 submitted by: Observatorio de Derechos Humanos de la
Universidad de Los Andes (ODHULA) (Venezuela); Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Central de Venezuela (CDHUCV) (Venezuela);
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la Universidad del Zulia (Venezuela), Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDHUCAB) (Venezuela);
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDHUNIMET) (Venezuela), Académicos contra la pobreza (ASAP) Capítulo
Venezuela; Aula Abierta, y EPIKEIA Derechos Humanos;
Joint submission 48 submitted by: Red Electoral Ciudadana, Centro de
Justicia y Paz (Cepaz) (Venezuela) and Observatorio Global de Comunicación
y Democracia (OGCD);
Joint submission 49 submitted by: PROMEDEHUM, Fundación Primeros
Auxilios Ulandinos (PAULA) and Civilis Derechos Humanos;
Joint submission 50 submitted by: Red Electoral Ciudadana, Red Electoral
Ciudadana (REC), Centro de Justicia y Paz (Cepaz) (Venezuela),
Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD) and Voto
Joven (Venezuela);
Joint submission 51 submitted by: CECODAP and REDHNNA;
Joint submission 52 submitted by: DefensActiva and Defensa en Acción;
Joint submission 53 submitted by: Union Afirmativa; Red Naranja
(Venezuela);
Joint submission 54 submitted by: Caleidoscopio Humano; Red Naranja
(Venezuela);
Joint submission 55 submitted by: Consejo Nacional de la Sexo Diversidad;
Movimiento Sexo Diverso LGBTIQ+ (Venezuela);
Joint submission 56 submitted by: Mujeres sin Fronteras; Red Naranja
(Venezuela);
Joint submission 57 submitted by: Aula Abierta; Comisión para los
Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ); Observatorio de Derechos
Humanos de la Universidad de los Andes; Comisión de Derechos Humanos de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
(Venezuela);
Joint submission 58 submitted by: MonitorDescaVe; A.C. Consorcio
Desarrollo y Justicia; Gritemos con Brío; A.C. EmpoderaME (Venezuela);
Joint submission 59 submitted by: Defiende Venezuela (DV); Un Mundo
Sin Mordaza (UMSM) (Venezuela);
Joint submission 60 submitted by: CONVITE-LARA; Comité de DDHH
para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con
Discapacidad (Venezuela);
Joint submission 61 submitted by: Fundacion de Derechos Humanos de los
llanos (FUNDEHULLAN); Red Justicia y Libertad; Observatorio de Derechos
Humanos de los Llanos (Venezuela);
Joint submission 62 submitted by: HumVenezuela, A.C. Médicos Unidos de
Venezuela, Acceso a la Justicia, Acción Solidaria, Agua sin fronteras, Amigos
Trasplantados de Venezuela, Campo ONG, Capítulo Carabobo de Médicos
Unidos de Venezuela, Casa del Nuevo Pueblo, Cátedra de Derechos Humanos
de la UCLA, Civilis Derechos Humanos, Clima21 - Ambiente y Derechos
Humanos, Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida –
Codevida, Convite AC, Defensa Activa, Defiende Venezuela, Centro de
Animación Juvenil (CAJ), Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Metropolitana (CDH-Unimet), Centro para la Paz – Cepaz,
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Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), Excubitus DHE, Fuerza
Ecológica Calabozo (Fecolca), Fundación Aguaclara, Fundación de Lucha
Contra el Cáncer de Mama (Funcamama), Fundación Mavid Carabobo, Grupo
Interdisciplinario para el abordaje de la Emergencia Humanitaria Compleja en
Agua (GIEHC Agua), Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia
– Codhez, Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía – Codehciu,
Confederación de Sordos de Venezuela – Consorven, Fundación para la
Alimentación y Nutrición “José María Bengoa”- Fundación Bengoa,
Laboratorio de Paz, Madres y Padres por los Niños en Venezuela (Mapani),
Movimiento Ciudadano Dale Letra, Mulier, Oficina de DDHH del Vicariato
Apostólico de Puerto Ayacucho, Padres Organizados de Venezuela, Prepara
Familia, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
(Provea), Promedehum, Redhlara, Sinergia, StopVIH, Unión Afirmativa,
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana (Venezuela);
Joint submission 63 submitted by: Convite Asociación Civil • Mullier
Asociación Civil • Comité de DDHH para la Defensa de Pensionados,
Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad • Promedehum •
Defensa en Acción • Defensa Activa • Sinergia Asociación Civil • Programa
Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos PROVEA •
Oportunidad AC • Confederación Sordos de Venezuela CONSORVEN •
Fundación Váyalo • Consorcio Desarrollo y Justicia • Asociación Gremial de
Pensionados y Jubilados en la República Bolivariana de Venezuela Residentes
en Chile PENSIVECH A.G. • Asociación Civil Venezolanos Pensionados y
Jubilados en Ecuador ACVEPJ • Asociación de Pensionados y Jubilados
Venezolanos en EEUU APJV-EEUU • Asociación de Pensionados y Jubilados
de Venezuela en USA ASOPEJUVE-USA • Asociación de Pensionados de
Venezuela en Canarias – España ASOPEVEC • Asociación de Pensionados y
Jubilados de Venezuela en la comunidad de Madrid – España
ASOPEVEJUCMA • Asociación Pensionados Italo-Venezolanos Residentes
en Italia APEVEREIT • Asociación de Pensionados y/o Jubilados de la
República Bolivariana de Venezuela Residenciados en la República de
Panamá APEJUVE • Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en
Portugal ASOVENPENPORT • Asociación de Pensionados y Jubilados
Venezolanos en Uruguay APEJUVENUR (Venezuela);
Joint submission 64 submitted by: Acceso a la justicia, Acción solidaria,
Aula Abierta, Cepaz, Centro de derechos humanos de la Universidad
Metropolitana (CDH-UNIMET), Civilis ddhh, Codhez, Dale letra, Excubitus
ddhh, Funcamama, Observatorio de derechos humanos de la Universidad de
los Andes, Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Prepara
familia, Provea, Sinergia, Unión Afirmativa, CCPR (Venezuela);
Joint submission 65 submitted by: Confederación de Sordos de Venezuela
(CONSORVEN) and Fundación Vanessa Peretti (FUNVAPE),
Joint submission 66 submitted by: Centro Gumilla and Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea);
Joint submission 67 submitted by: Organization for Defending Victims of
Violence (ODVV) and FUNDALATIN;
Joint submission 68 submitted by: Comité de Familiares de las Victimas de
los Sucesos de Febrero y Marzo (COFAVIC), Organización Mundial contra la
Tortura (OMCT) and Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL);
Joint submission 69 submitted by: Panamerican and Caribbean Union for
Human Rights (USA), Asociación de Empresarios e Industriales Sin Fronteras
(Colombia) Asociación de Venezolanos en Paraguay, ASOVEN Chile,
BANHO BO IDADANIA DO RECIFE, Caribbean kids and family therapy
Organization, Gerluga de Colombia, Unión Venezolana en Perú, VENEX
Bonaire, VENEX Curazao, and VeniAruba Solidaria;
Joint submission 70 submitted by: Fundación de Lucha Contra el Cáncer de
Mama (FUNCAMAMA); Fundación Manos Amigas por la Vida - Fundación
Mavid, Asociación Civil Casa del Nuevo Pueblo, A.C. Padres Organizados de
Venezuela, Asociación Civil Médicos Unidos de Venezuela (MUV) Capitulo
Carabobo, Amigos Trasplantados de Venezuela, Colegio de Enfermeras (os)
de Carabobo, Sindicato de Educadores Regionales (S.E.R) CARABOBO,
Sindicato Venezolano de Maestros de Carabobo (SINVEMACA), Voces Q'
Suman, and La Fundación MOVIMIENTO POR LA CALIDAD DEL AGUA;
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Joint submission 71 submitted by: Red de Derechos Humanos del estado
Lara (REDHELARA), Médicos Unidos de Venezuela, Capítulo Lara,
Fundación Vida Renal Contigo, and Fundación SOS Renales;
Joint submission 72 submitted by: Red por los Derechos Humanos de
Niños, niñas y Adloescentes (REDHNNA), Centro de Educación y
Capacitación para la Vida (CECAVID) and Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UCAB (Venezuela);
Joint submission 73 submitted by: Fundación Reflejos de Venezuela and
Iniciativa por los Derechos Sexuales;
Joint Submission 74 Submitted By: Grupo Social Cesap, Fundación
Eugenio Mendoza, Federación De Instituciones Privadas de Atención al Niño,
Joven y la Familia, Escuela de Vecinos de Venezuela, Fundación Vivienda
Popular , Fundación Tierra Viva, Banco del Libro, Acción Campesina,
Asociación de Planificación Familiar Plafam, Universidad Valle Del
Momboy, Fundación Contra la Parálisis Infantil, Fundación Universidad
Metropolitana, Dividendo Voluntario para la Comunidad, Centro de
Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), Fundación Museo de los
Niños, Queremos Elegir, Organización Nacional de Trasplante de Venezuela,
Acción Solidaria, Niña Madre, Proadopción, Liderazgo y Visión, Uniandes,
Centro de Investigación Social (Cisor), Observatorio Venezolano de Prisiones,
Opción Venezuela, Asociación Venezolana de Servicios de Salud de
Orientación Cristiana (Avessoc), Instituto Venezolano de Estudios Sociales y
Políticos (Invesp) , Buena Voluntad, Convite , Fundación Ensayos para el
Aprendizaje Permanente (Fepap), Educrédito, Asociación Venezolana para la
Hemofilia (Avh), Senosayuda, Unión Vecinal para la Participación
Ciudadana, Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama (Funcamama),
Asociación Venezolana de Mujeres (Avm), Instituto Venezolano para el
Desarrollo Integral del Niño (Invedin), Fundación Bengoa, Escuela de
Ciudadanos, Fundación Aguaclara, Fundación Cooperación Internacional e
Integración para el Desarrollo y el Esfuerzo Regional (Ciider), Fundación
Reflejos de Venezuela, Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela),
Transparencia Venezuela, Futuro Presente, Stop Vih, Supetarec, Asoviluz,
Cepaz, Prepara Familia, Centro de Desarrollo Integral Sucre (Cedisuc),Civilis,
Fundación Tierra Blanca, Una Ventana a la Libertad, Acceso a la Justicia,
Esda: Entorno Sociedad Desarrollo y Ambiente, Médicos Unidos de
Venezuela, Fundación Ayúdate, Asociación Venezolana de Conciertos,
Sociedad Anticancerosa de Venezuela, Control Ciudadano, El Paragüero;
Joint submission 75 submitted by: Confederación de Sordos de Venezuela
(CONSORVEN) Centro de Estudios para la Discapacidad de la Universidad
Monteávila (CEDISC-UMA) Fundación Vanessa Peretti (FUNVAPE)
Sordociegos de Venezuela (SOCIEVEN) Asociación Civil para el Desarrollo
de la Educación Complementaria (ASODECO);
Joint submission 76 submitted by: Transparencia Internacional and
Transparencia Venezuela;
Joint submission 77 submitted by: Sociedad Venezolana de Ecología (SVE)
and Organización no gubernamental Un Día Más (UDM);
Joint submission 78 submitted by: Transparencia Venezuela and Red
Naranja;
Joint submission 79 submitted by: Women's Link Worldwide, Asociación
Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA) and Centro de
Justicia y Paz (CEPAZ);
Joint submission 80 submitted by: Observatorio Venezolano de Violencia
(OVV), Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) and Red por los.

National human rights institution:
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DdP
Defensoría del Pueblo de la Republica Bolivariana de Venezuela.
The following abbreviations are used in UPR documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of
the death penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women;
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Optional Protocol to CEDAW;
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;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance.
For relevant recommendations see A/HRC/34/6 paras. 113.1–133.19, 133.74–133.75, 133.78–133.96,
and 133.97–133.100.
AVDDHH, p.1. See also: AI, p.1; AHR, p.2.
AVDDHH, p.1; JS68 p. 10. See also: AI, p. 1; AHR, p.2; JS33, p. 2; JS59, p. 11.
AVDDHH, p. 1. See also JS23, p. 5; CDH-UCAB, p. 2; JS11, p. 17; JS69 p. 4.
ARGOS, p. 6.
JS3, p. 5 and JS18, p. 10.
JS2, p. 8.
AVDDHH, p. 2.
AVDDHH, p. 4; JS2, p. 8. PROMEDEHUM, p. 7; JS68 p. 10. .See also: AI, p. 5; JS30, p. 15; JS33,
p. 2; JS31, p. 20; HRF para. 40 c); JS39 para. 84; JS64, pp. 3–4; JS61, p. 17; JS76 p. 12.
AVDDHH, pp. 2 and 4; OVCS, pp. 6– 7; JS2, p. 8; JS23, p. 10.
JS23, p. 10. See also: AI, p. 5. JS39 para. 85.
AVDDHH, p. 5; OVCS, pp. 6–7; LdP, p. 2; CDJ, p. 8; JS2, p. 2; JS8, p. 3; JS23, p. 9; AI, p. 5.
AVDDHH, p. 1; JS2, p. 8; AI, p. 5; JS30, p. 15.
JS8, p. 3; LdP, p. 2.
For relevant recommendations see A/HRC/34/6 paras. 113.20–133.27, 133.36–133.37, 133.42–
133.43, 133.50–133.51, 133.53–133.62, and 133.76–133.77.
AVDDHH, p. 3. See also JS13, p. 5; CDH-UCAB, p. 7.
AVDDHH, p. 3 and JS13, p. 3; CDH-UCAB, p. 7.
JS13, pp. 3–5. See also AVDDHH, p. 3; JS51 para. 11.
CDH-UCAB, p. 7.
AVDDHH, p. 3. See also JS13, p. 5.
For relevant recommendations see A/HRC/34/6 paras. 113.11–133.113, and 133.263.
CH, p. 4. See also: UNAF, pp. 4–6; JS54, p. 3; JS53, p. 6.
CH, p. 7. JS39 paras. 41–48. See also JS73 p. 6.
ACSol, p. 4.
EL GUAMAL, p. 1; EZEQUIEL, p. 2; COSTA ORINOCO, p. 1; APURE, p. 2; BOQUERONE, p. 2;
JUANA, p. 2; ROBERT, p. 2.
For relevant recommendations see A/HRC/34/6 paras. 113.31, 133.32, 133.41, 133.64, and 133.222–
133.228.
Argos, p. 3; WPC, p. 1; CJDH, p. 2; Fundalatin, p. 3; JS34, p. 5; JS38 paras. 5–7, 45; APURE, pp. 1–
2; LOE, pp. 2–6; MPP, pp. 1–2; CCT, p. 1; SURES, p. 2; SUNACOOPMRDA, p. 1; MPPPC, p. 1;
UPFPPCHLA, pp. 2–3; ORGANIZACIÓN SOCIAL, p. 4; FUNDAVIVIENDA, p. 1;
UPFPPCHLCA, pp.1–2; CIPS, pp. 7–8; ECOSOC, p. 2; BOQUERONE, pp. 1–2; Genero con Clase,
pp. 2–3; Ddp p. 6, JS55, p. 3; JS67 p. 3–5; JS74 p. 2.
WPC, pp. 1 and 5; Fundalatin, pp. 3–5: AVJ, p. 2; CJDH, p. 2; JS70 p. 7.
AVJ, p. 1.
Argos, VEA, pp. 2 and 5; JS38 paras. 12, 20–31, 39, and 45; JS41 para. 7; JS64, p. 4.
CV, p. 8. See also JS41 para. 24; JS64, pp. 4–5.
JS64, ppp. 3. See also: JS38 paras.12, 33–34, 42–43; JS51 paras. 17–19.
PROVEA, pp. 2 and 5; JS38 paras. 12, 20–31, 39, and 45; JS41 para. 7; JS64, p. 4.
CV, p. 8. See also JS41 para. 24; JS64, pp. 4–5.
JS64, pp. 5–7.
JS77, pp. 3–13.
JS18, pp. 3–8, JS32, p. 3; JS40 p. 5, 13, 15; AGUACLARA, pp. 3–4.
JS18, pp. 3–8.
JS18, p. 9. See also: AGUACLARA, p. 6.
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JS3, pp. 2–4.
JAI, p. 2.
COCO, p. 3.
CDJ, p. 3. See also: AI, p. 2.
For relevant recommendations see A/HRC/34/6 paras. 113.114–133.125.
CONVIVE, p. 3; CADEF, p. 2; OVV, pp. 1–4; OVCS, pp. 2–6; JS4, p. 2; JS28, p. 6; JS1, p. 2; JS31,
p. 16; HRW, pp. 2–3; AHR, p. 2; JS62, p. 3; JS61, p. 7; JS63, p. 9.
CONVIVE, p. 3; FUNDAREDES, p. 3; CADEF, pp. 2–4; OVP, p. 1; OVCS, p. 5; JS23, p. 5; CDHUNIMET, pp. 2–3; AI, p. 2; HRW, p. 3; JS32, p. 5; HRF para. 18; CODHEZ, p. 1–5; JS66 pp. 2–15;
JS66 pp. 3 and 11; JS68 pp. 2 and 4.
JS80 paras. 3–41, GTEMV paras. 21–35.
CONVIVE, p.4. See also: CADEF, p. 8; OVV, p. 6; AI, p. 5, JS80 para. 31; See also Defensoría del
Pueblo p. 35; JS69 p. 9.
DdP p. 3.
JS23, p. 9; AI, p. 5; HRW, p.7; Dale Letra p. 5; JS66 p. 15. See also: JS61, p. 17.
CONVIVE, p. 3; CADEF, p. 2; OVV, pp. 1–4; OVCS, pp. 2–6; JS4, p. 2; JS28, p. 6; JS1, p. 2; JS31,
p. 16; HRW, pp. 2–3; AHR, p. 2; JS68 pp. 5, 10; JS69 p. 8.
FUNDAREDES, p. 1.
JS28, p. 6. See also: CDH-UNIMET, p. 2; JS66 pp. 5 and 7; JS66 p. 15. See also JS68 p. 10.
LOE, pp. 2–6; CIPS, p. 6; CVG, pp. 1–2.
CVG, pp. 1–6.
FUNDAREDES, p. 4; FPV, p. 9; AHR, p. 4; JS32, p5. See also: CDH-UNIMET, p. 4; HRF para. 11;
JS61, p. 7; JS66 p. 2.
JS11, pp. 3–11; CH, p. 3; FUNDAREDES, p. 4, FPV, pp. 8–9; OVCS, p. 5; JS3, p. 5; AI, p. 2; HRW,
p. 2; AHR, p. 3; HRF para. 23–38; JS61, p. 7; JS56, p. 3; JS59, p. 4; JS66 p. 2; JS68 pp. 3–4, p. 12.
JS80 paras. 34; JS59, p. 11; JS68 p. 10.
OVP, pp. 1–2; UVAL, pp. 1–3; JS11, p. 11; AI, p. 4; JS59, p. 5; Dale Letra p. 5; JS69 p. 7. See also:
JS74 p. 7.
UVAL, pp. 4–5; JS12, p. 7; JS68 p. 6.
OVP, p. 4.
OVP, p. 5. See also: UVAL, p. 5; AI, p. 6. See also: JS59, p. 11.
UVA, p. 5. See also OVP, p. 5.
For relevant recommendations see A/HRC/34/6 para. 113.71, 133.126–133.138, 133.154–133.174.
ACRJ, p. 1; CADEF, p. 7; CEPAZ, p. 4; OVCS, p. 3; JS1, pp. 3–7; JS23, p. 2; JS28, pp. 2–6; JS13, p.
2; CDH-UNIMET, pp. 2 and 5; AI, p. 5; HRW, p. 4; JS33, pp. 3–8; JS31, p. 16. GTEMV para. 37;
HRF para. 8; HRF para. 40 d); JS 36 paras. 1–3, 14–28; JS39 paras. 4; JS56, pp. 4–5; JS59, p. 6; JS68
pp. 7–8.
ACRJ, p. 1; JS23, p. 2. JS 36 para. 2; JS69 p. 6; JS74 p. 8.
ACRJ, p. 2; Mulier, p. 3; JS24, p. 9; JS29, p. 1; GTEMV paras. 20, 40 d); .JS49 paras. 12 and 33.
OVP, p. 4; AVJ, p. 3; DA, pp. 1–5; JS4, p. 2; ACRJ, p. 2. See also JS36 paras. 33–42; JS56, p. 4.
JS4, p. 2; HRW, p. 4; AHR, p. 5. See also HRF para. 18; JS36 paras. 43–49; JS59, p. 7; JS66 pp. 3, 8,
12–14; JS68 p. 10; JS69 p. 7; JS76 p. 12.
ORGANIZACIÓN SOCIAL, p. 5; ECOSOC, pp. 1–2; CVG, pp. 2–3.
JS29, p. 2.
JS52 paras. 1–27; JS71 p. 3.
CV, p. 1; CEPAZ, p. 2; OVCS, p. 3; LdP, p. 1; JS1, pp. 3–6; JS28, pp. 2–3; HRW, p. 5; JS33, pp. 5–
6; CERLAS, p. 1; JS64, pp. 7–8; Dale Letra pp. 2–9; JS68 p. 5. See also; JS73 pp. 4, 7; JS76 p. 8.
JS1, p. 2; JS23, p. 2; JS27, p. 3. JS 36 paras. 4–13, 14–18; See also: Dale Letra p. 7; JS76 p. 6, 11–13.
JS1, p. 7. See also ACRJ, p. 4; JS36 para 50–52.
ACRJ, p. 4. See also JS1, p. 7; AI, p. 5; AHR, p. 5.
JS43 para. 4, 11–13, 15, and p. 6. See also: JS61, pp. 14–15.
ACRJ, p. 2; JS1, pp. 3–4.
JS76 pp. 1–13. See also: JS49 paras. 12 and 33; JS78 p. 5.
JS76 p. 10.
For relevant recommendations see A/HRC/34/6 paras. 113.28–133.30, 133.39–133.40, 133.44–
133.46, 133.48–133.49, 133.65–133.66, 133.70, 133.73, 133.97, 133.181–133.218, 133.220, and
133.259.
EPAC, pp. 1–2; IPYS, pp. 1–6; JS23, p. 4; CEPAZ, pp. 2–3; LdP, p. 4; JS20, p. 8; JS4, pp. 1–7; AI, p.
3; HRW, p. 6; AHR, p. 4; JS30, pp. 2–5; JS33, p. 10; JS31, pp. 8–12; JS80 p. 2, para 30; JS39 paras.
9, 87 and 100; JS44 paras. 1–2; JS45 para 1–13; JS61, pp. 13 and 15; Dale Letra p. 6; JS74 p. 8; JS75
p. 4; JS76 pp. 1, 10–13; JS79 p. 5.
EPAC, pp. 1–2; IPYS, pp. 1–6; JS23, p. 4; CEPAZ, pp. 2–3; LdP, p. 4; JS20, p. 8; JS4, pp. 1–7; AI, p.
3; HRW, p. 6; AHR, p. 4; JS30, pp. 2–5; JS33, p. 10; JS31, pp. 8–12; JS80 p. 2, para 30; JS39 paras.
9, 87 and 100; JS76 p. 5; JS76 p. 11; JS79 p. 3.
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JS4, p. 9, JS76 pp. 2, 11– 12. See also: EPAC, p. 4; IPYS, p. 7; HRW, p. 6; JS31, p. 4.
EPAC, p. 4; JS16, p. 2; JS23, p. 4; JS28, p. 6; OVCS, p. 2; JS6, pp. 4–9; JS20, p. 3; AI, p. 3; AHR, p.
4;JS31, p. 11. See also JS48 paras. 28–32; JS61, p. 7; JS57, p. 7.
LdP, p. 6; FUNDAREDES, p. 3; FPV, pp. 2–7; OVCS, p. 5; JS23, p. 4.; JS11, p. 6; JS27, p. 6; CDHUNIMET, p. 3; AI, p. 2; ECLJ, p. 1; HRW, p. 3; AHR, p. 4; JS31, p. 8; HRF para. 15; JS61, p. 9;
JS56, p. 3; JS59, p. 4; JS66 p. 2 and 9; JS68 p. 11.
CH, pp. 5–6; CEPAZ, p. 1; AVESA, p. 4; CDJ, pp. 1–2; LdP, pp. 2–3; FUNDAREDES, p. 4; OVCS,
p. 3; PF2021, p. 1; CIVILIS, pp. 2–3; PROMEDEHUM, pp. 2–6; JS8, pp. 5–7; JS23, pp. 4–6; JS20,
pp. 3–6; JS3, p. 4; JS7, pp. 6–7; JS13, p. 3; JS29, p. 7; JS28, p. 7; AI, pp. 2–3; JS30, p. 2; JS31, pp. 5–
6; HRF para. 13; JS35 paras. 8–12; JS62, pp. 9–10; JS61, p. 7. CECODAP-REDHNNA para. 62;
Dale Letra p. 7; JS68 p. 8; JS73 pp. 7–8; JS74 p. 9; JS76 pp. 5, 12.
CEPAZ, p. 2; CDJ, p. 6; LdP, pp. 2–5; FUNDAREDES, p. 4; PROMEDEHUM, pp. 2–6; JS8, pp. 5–
7; JS20, p. 7; JS28, p. 7; AI, p. 1; HRW, p. 7; JS30, pp. 6–9; Dale Letra p. 6; JS76 p. 9.
LdP, p. 3. See also JS35 para. 11.
CIVILIS, p. 5; PROMEDEHUM, p. 6; LdP, p. 7; JS8, p. 12; AI, p. 5; JS30, p. 15; JS35 paras. 4, 10–
11 and 31; JS64, p. 9. CECODAP-REDHNNA para. 62; JS68 pp. 8–10.
JS8, p. 12.
CEPAZ, p. 3; CDJ, pp. 5–7; LdP, p. 3; CIVILIS, pp. 3–4; JS3, p. 4; JS28, p. 8; CH, p. 6; JS30, pp. 6–
9; JS31, p. 4; JS35 para.12; AGUACLARA, p. 5; JS68 p. 9. See also; JS73 p. 7; JS76 p. 5.
Ldp, p. 6; CIVILIS, p. 5; JS31, p. 18, JS35 para. 26; AGUACLARA, p. 6.
CEPAZ, p. 4; OGCD, pp. 1–4; REC, pp. 2–5; ROAE, pp. 1–4; OEV, pp. 1–4; JS1, pp. 3–4; JS28, pp.
4–5; HRW, p. 2; AHR, p. 5; JS31, p. 15; HRF para. 8; JS64, p. 9; JS56, p. 4.
ROAE, pp. 1–4.
OGCD, pp. 5–6. See also: ROAE, p. 5; JS50 paras.1–24. JS50 paras. 13–24, 33–37.
CVG, p. 2; FPS, pp. 2–3.
For relevant recommendations see A/HRC/34/6 paras. 113.151–133.153.
JS12, p. 8.
JS12, p. 9. See also: JS25, p. 8.
CDH-UCAB, pp. 3–4. See also: JS27, p. 8; Mulier, p. 2; JS25, pp. 5–7; ECLJ, pp. 3–4; JS44 para. 9;
JS56, p. 6; JS72 p. 8.
JS25, pp. 5–6.
JS12, p. 7. See also JS71 pp. 7–8.
JS25, p. 4 and JS27, p. 8. See also Mulier, pp. 1–2.
Mulier, pp. 1–2.
JS25, p. 8
For relevant recommendations see A/HRC/34/6 paras. 113.175–133.176.
JS30, pp. 9–13. See also: AHR, p. 5.
JS30, pp. 13–15.
JS53, p. 4.
PROVEA, p. 3. See also JS38 paras. 21–23, and 48; JS74 pp. 6–7.
JS56, p. 2.
JS63, pp. 5–7. See also: JS60, p. 2.
JS60, p. 4. See also: JS6, p. 7.
For relevant recommendations see A/HRC/34/6 paras. 113.151–133.153.
REDHLARA, p. 1; Coco, p. 2; PROVEA, pp. 1–4; JS7, pp. 1–2; JS8, p. 3; JS20, p. 2; JS22, p. 4 and
JS24, p. 3; JS49 paras. 2–4 AcSol p. 3; JS62, p. 2; JS56, p. 6.
PROVEA, p. 6.
LOE, pp. 2–6; MPP, pp. 1–2; CCT, p. 1; SURES, pp. 3–4; JUANA, p. 2; MPPPC, p. 1;
ORGANIZACIÓN SOCIAL, pp. 1–2; FUNDAVIVIENDA, p. 2; EL GUAMAL, p. 1; CIPS, pp. 7–8;
Genero con Clase, pp. 3–5.
AcSol, p. 3; CV, pp. 2–3; FUNVAPE, p. 6; REDHLARA, p. 1; Coco, p. 3; ODP, p. 2; PROVEA, p. 3;
JS2, p. 5; JS7, p. 3; JS19, p. 8; JS20, p. 2; JS22, p. 4; JS23, p. 7; JS24, pp. 2–7; AI, p. 4; JAI, p. 4; HRW,
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WPC, p. 4.
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REDHLARA, p. 2 and JS7, p. 2.
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