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 -١من ذذذ اق ذذور الل ذذورة البوليااري ذذة ع ذذا  ،١٩٩٩بزعام ذذة القائ ذذد األعو ذذا هو ذذو ذذافيز
فريذذاس ،باشذذرمج مجروريذذة فنذذزويو البوليااريذذة ،مسذذتورمة اح ذرتا مبذذادس السذذيادة و قريذذر ال ذ و
ملص ذ ها والسذذو  ،عمويذذة ي ذ عميقذذة امي ذذم ماسسذذامج اوتمذذم الانزويو ذ واسذذت اع إق ذذا
آلي ذذامج جدي ذذدة او ذذالل الق ذذاقوس واملاسس ذ وفيم ذذا يت و ذذط بامليزاقي ذذة الوءني ذذة رم ذ إىل الق ذذا
درجيياً عوا الاوارر السياسية واالقتصادية واالجتماعية واللقافية ال ميقذة املاروةذة عوذا ال ذ
الانزويو منذ قرون .وقد بذل دولذة فنذزويو الاليذة جرذوداً لت ذاوي ذاري ءويذل مذن االسذت ول
وا إلقص ذذا والتميي ذذز ،وما ذذة فيم ذذا يت و ذذط باألءا ذذال وس ذذصان املن ذذاءط الرياي ذذة واألشذ ذ ا ذو
اإلعاقذذة واألشذ ا امل تواذذل مذذن حيذذس امليذذل اانسذ والسذذصان األ ذذويل والنسذذا واملنحذذدرين
من أ ل أفريق .
 -٢و م الصومة الدستورية لوذرئي قيصذوالس مذادورو مذوروس ،إءذار عمورذا ال ذامل
م ذذن أج ذذل ةاال ذذة ح ذذط اإلقس ذذان امل ذذارةة السياس ذذية ،امل ذذارةة الن ذ ذ ة واملس ذذاولة لوحرة ذذامج
االجتماعية وال بية واملنظمامج الصومية اليت أرسو إىل جمو حقور اإلقسان ،سذيار
الذدورة اللاقيذذة لوسذذت راا الذذدور ال ذذامل لالذذة فنذذزويو ،مذذا جمموعذ  ٥١٧ورقذذة ،وهذذو مذذا يذذدل
عو ذذا ال ذذابم الواس ذذم والت ذذدد ل ذذفرا ال ذذذ ي ذذا عو ذذا ه ذذذا االس ذذت راا ال ذذدور ال ذذامل
الذوار التاذذاعو الذذذ جذذرو جموذ حقذذور اإلقسذذان  ١ذرين اللذذاس/
م ذذروعية جتوذ
قوفمرب .٢0١6
 -٣وأثبت ذ فنذذزويو بن ذذا  ،مذذن لذذول م ذذارةترا بوفذذد رفيذذم املسذذتوو ةذذم أع ذذا توذ
فروع السو ة ال امة الوءنيذة ،عذرا قريرهذا لذول الذدورة اللاقيذة لوسذت راا الذدور ال ذامل
دعمرذذا هلذذذه ا ليذذة والتزامرذذا ذذا لوذذدفم قحذ حذدماً بت زيذذز حقذذور اإلقسذذان ومراعا ذذا وةاالترذذا و ايترذذا
با اليذ ذذة .وش ذ ذ َّذصل ال ذ ذوار التاذ ذذاعو ورين ذ ذاً حقيقي ذ ذاً لوت ذ ذذاون حعرة ذ ذ لول ذ ذ األس ذ ذ القاقوقي ذ ذذة
وال ذماقامج واملمارسذذامج اايذذدة الذذيت أرسذذترا الدولذذة جمذذال حقذذور اإلقسذذان وأحبذذريمج التحذذديامج
اليت ال زال واجررا.
 -٤وق ذذد درس ذ ذ دولذ ذذة فن ذذزويو ب ناي ذذة مجيذ ذذم التو ذذيامج املقدم ذذة سذ ذذيار ال ذ ذدورة اللاقيذ ذذة
لوسذذت راا الذذدور ال ذذامل لالترذذا مذذن لذذول عقذذدها ،عق ذ هذذذه ال مويذذة امللمذذرة جمو ذ
حقور اإلقسان ،مل اورامج واس ة وحوقامج عمذل مذم مجيذم اارذامج الااعوذة امل نيذة التاب ذة لصافذة
ماسسامج الدولة.
 -٥و ذذرا دول ذذة فن ذذزويو أدق ذذاه موقار ذذا ب ذذلن التو ذذيامج املقدم ذذة ل ذذول ال ذ ذدورة اللاقي ذذة
لوست راا الدور ال امل لالترا.

اوالا -التوايات التي قبلتها دولة فنزويال ألنها نأفذت
التو يامج ٢-١٣٣ :و ٧-١٣٣و.٨-١٣٣
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ثاني ا -التوايات التي تحظى بتنييد دولة فنزويال ويجري تنفيذها بالفعل
التو ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيامج ١0-١٣٣ :و ١٢-١٣٣و ١٧-١٣٣و ١٩-١٣٣و ٢١-١٣٣و٢٢-١٣٣
و ٢٣-١٣٣و ٢٤-١٣٣و ٢٥-١٣٣و ٢٨-١٣٣و ٢٩-١٣٣و ٣0-١٣٣و٣١-١٣٣
و ٣٢-١٣٣و ٣٣-١٣٣و ٣٤-١٣٣و ٣٥-١٣٣و ٣6-١٣٣و ٣٧-١٣٣و٣٨-١٣٣
و ٤١-١٣٣و ٤٢-١٣٣و ٤٣-١٣٣و ٤٤-١٣٣و ٤٥-١٣٣و ٤6-١٣٣و٤٧-١٣٣
و ٤٨-١٣٣و ٤٩-١٣٣و ٥0-١٣٣و ٥١-١٣٣و ٥٢-١٣٣و ٥٣-١٣٣و٥٤-١٣٣
و ٥٥-١٣٣و ٥6-١٣٣و ٥٧-١٣٣و ٥٨-١٣٣و 60-١٣٣و 6١-١٣٣و6٢-١٣٣
و 6٣-١٣٣و 6٤-١٣٣و 6٥-١٣٣و 66-١٣٣و 6٧-١٣٣و 6٨-١٣٣و6٩-١٣٣
و ٧0-١٣٣و ٧١-١٣٣و ٧٢-١٣٣و ٧٣-١٣٣و ٧٤-١٣٣و ٧٥-١٣٣و٧6-١٣٣
و ٧٧-١٣٣و ٩٧-١٣٣و ١0١-١٣٣و ١0٢-١٣٣و ١0٣-١٣٣و١0٤-١٣٣
و ١0٥-١٣٣و ١06-١٣٣و ١0٧-١٣٣و ١0٨-١٣٣و ١0٩-١٣٣و١١0-١٣٣
و ١١١-١٣٣و ١١٤-١٣٣و ١١6-١٣٣و ١١٧-١٣٣و ١١٨-١٣٣و١١٩-١٣٣
و ١٢0-١٣٣و ١٢١-١٣٣و ١٢٣-١٣٣و ١٢٤-١٣٣و ١٢6-١٣٣و١٢٧-١٣٣
و ١٢٨-١٣٣و ١٢٩-١٣٣و ١٣0-١٣٣و ١٣٣-١٣٣و ١٣٩-١٣٣و١٤0-١٣٣
و ١٤١-١٣٣و ١٤٢-١٣٣و ١٤٣-١٣٣و ١٤٤-١٣٣و ١٤٥-١٣٣و١٤6-١٣٣
و ١٤٧-١٣٣و ١٤٨-١٣٣و ١٥١-١٣٣و ١٥٢-١٣٣و ١٥٣-١٣٣و١٥٤-١٣٣
و ١٥٥-١٣٣و ١٥6-١٣٣و ١٥٨-١٣٣و ١٥٩-١٣٣و ١6٤-١٣٣و١66-١٣٣
و ١6٧-١٣٣و ١6٨-١٣٣و ١6٩-١٣٣و ١٧0-١٣٣و ١٧١-١٣٣و١٧٢-١٣٣
و ١٧٣-١٣٣و ١٧٤-١٣٣و ١٧٥-١٣٣و ١٧٧-١٣٣و ١٧٨-١٣٣و١٨١-١٣٣
و ١٨٢-١٣٣و ١٨٥-١٣٣و ١٨6-١٣٣و ١٨٧-١٣٣و ١٨٩-١٣٣و١٩0-١٣٣
و ١٩٣-١٣٣و ١٩٤-١٣٣و ١٩٥-١٣٣و ١٩٧-١٣٣و ١٩٩-١٣٣و٢0١-١٣٣
و ٢0٢-١٣٣و ٢0٧-١٣٣و ٢0٨-١٣٣و ٢0٩-١٣٣و ٢١0-١٣٣و٢١١-١٣٣
و ٢١٢-١٣٣و ٢١٣-١٣٣و ٢١٤-١٣٣و ٢١6-١٣٣و ٢١٨-١٣٣و٢١٩-١٣٣
و ٢٢0-١٣٣و ٢٢١-١٣٣و ٢٢٢-١٣٣و ٢٢٣-١٣٣و ٢٢٤-١٣٣و٢٢٥-١٣٣
و ٢٢6-١٣٣و ٢٢٧-١٣٣و ٢٢٨-١٣٣و ٢٢٩-١٣٣و ٢٣0-١٣٣و٢٣١-١٣٣
و ٢٣٣-١٣٣و ٢٣٤-١٣٣و ٢٣6-١٣٣و ٢٣٧-١٣٣و ٢٣٩-١٣٣و٢٤0-١٣٣
و ٢٤١-١٣٣و ٢٤٢-١٣٣و ٢٤٤-١٣٣و ٢٤٥-١٣٣و ٢٤6-١٣٣و٢٤٨-١٣٣
و ٢٤٩-١٣٣و ٢٥0-١٣٣و ٢٥١-١٣٣و ٢٥٢-١٣٣و ٢٥٣-١٣٣و٢٥٤-١٣٣
و ٢٥٥-١٣٣و ٢٥6-١٣٣و ٢٥٨-١٣٣و ٢٥٩-١٣٣و ٢60-١٣٣و٢6١-١٣٣
و ٢6٣-١٣٣و ٢6٤-١٣٣و ٢6٥-١٣٣و ٢66-١٣٣و ٢6٧-١٣٣و٢6٨-١٣٣
و ٢6٩-١٣٣و ٢٧0-١٣٣و ٢٧١-١٣٣و ٢٧٢-١٣٣و ٢٧٣-١٣٣و.٢٧٤-١٣٣
 -6وقذذد قبوذ دولذذة فنذذزويو ال ذذدد الصبذ مذذن التو ذذيامج املذذذةورة أعذذوه ألقذ جيذذر بالا ذذل
نايذها عوا سبيل األولوية سيار السياسذامج ال امذة املندرجذة إءذار ل ترذا الوءنيذة األوىل
لقور اإلقسان لوارتة  ٢0١٩-٢0١6رهناً بر د و قييم اوو الوءين لقور اإلقسان.
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ثالث ا -التوايات التي تحظى بتنييد دولة فنزويال وسيجري تنفيذها
التو يامج:
 ٢٤٧-١٣٣و ٢٥٧-١٣٣و.٢6٢-١٣٣

رابع ا -التوايات التي تحيط بها دولة فنزويال لم ا
التو يامج:
 ١-١٣٣و ٣-١٣٣و ٤-١٣٣و ٥-١٣٣و 6-١٣٣و ٩-١٣٣و ١١-١٣٣و١٣-١٣٣
و ١٤-١٣٣و ١٥-١٣٣و ١6-١٣٣و ٢0-١٣٣و ٥٩-١٣٣و ٨١-١٣٣و٨٢-١٣٣
و ٨٣-١٣٣و ٨٤-١٣٣و ٨٨-١٣٣و ١١٢-١٣٣و ١١٣-١٣٣و ١٣6-١٣٣و١٣٧-١٣٣
و ١٨٣-١٣٣و ١٩٨-١٣٣و ٢٣٢-١٣٣و ٢٣٥-١٣٣و ٢٣٨-١٣٣و.٢٤٣-١٣٣
-٧
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وُتيط فنزويو عوماً بالتو يامج السالاة الذةر ،و قد الت ويقامج التالية:


باشر دولة فنزويو عموية التصديط عوا م اهدة دولية بلقصا قدر من الصذرامة
واادية .ومبوج النظا الدسذتور  ،ينب ذ أن توافذط وذع امل اهذدة الدوليذة مذم
سيادة الدولة ومصاحل ال ذ الانزويوذ  .ولوتصذديط عويرذا ،يوذز الوقذ الصذا
إلجذرا ُتويذذل مقذذارن ألحصامرذذا وعمويذذة م ذذاورامج واسذ ة مذذم املاسسذذامج ذامج
الصذذوة ودراسذذة دقيقذذة لونظذذا القذذاقوس وُتويذذل لوسياسذذامج والذربام السذارية ،ب يذذة
ةذذمان وافذذط االلتزامذذامج الدوليذذة املرت بذذة عوذذا ذلذذع مذذم الق ذواقل الوءنيذذة وواقذذم
البود االجتماع واللقا واالقتصاد والسياس ؛



وا و دولة فنزويو ،بو ارا ع واً جمو حقور اإلقسان ،و وا ذل وستوا ذل
الت ذذاون الوثيذذط مذذم هياذذامج األمذذم املتحذذدة امل نيذذة قذذور اإلقسذذان ،وما ذذة جمو ذ
حقور اإلقسان وآليا  ،وي مل هذا الت اون ماوةية األمم املتحذدة السذامية لقذور
اإلقس ذ ذذان املس ذ ذذائل ذامج الص ذ ذذوة .ويت و ذ ذذا ه ذ ذذذا الت ذ ذذاون الق ذ ذذدر الصب ذ ذ م ذ ذذن
امل وومذذامج الذذيت قذذدمرا دولذذة فنذذزويو باقتظذذا اميذذم اهلياذذامج وا ليذذامج التاب ذذة لونظذذا
ال امل لقور اإلقسان .و هذا الصدد ،قيِّم فنزويو ب ناية ،ب ريقذة سذيادية ،مجيذم
ءوبامج ييذارة البوذد الذيت حق َّذد إليرذا ،وذلذع عوذا أسذاس مبذادس املوةذوعية وال ذاافية
وعد التسيي وعد االقتقائية وعد ايدواجية امل اي ؛



بذذذل دولذذة فنذذزويو ةذذل اارذذود الويمذذة لت ذذوي ا اذذاا أس ذ ار الذذناط الذذذ
املوج ذ لوتصذذدير .و واج ذ حرب ذاً اقتصذذادية قاسذذية ذ
ي ذذصل منتوجرذذا الرئيس ذ
َّ
قويدية نرا عويرا القوو السياسية واالقتصادية الا ويذة لو ذرائ الذيت ذصورا
ب الن الوءنية والدولية؛



ميصن بالتايل أن صذون ب ذ التو ذيامج املقدمذة املت وقذة بذالط الصذحة وال ذذا
م ذذووة بذذالنظر إىل أ ذذا ن ذذو عوذذا قزعذذة سذذوبية قويذذة إىل سذذيي املسذذائل ،و ذذرو
فنزويو أق مل ججتر يا ترا برو بنا ة وإجيابية .ويساهم ذلع اسذتاحال ا ثذار
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السذوبية لوحذذر االقتصذادية املتوا ذذوة وامل ذايقامج والترديذذدامج املسذتمرة الذذيت أدمج
إىل حصذذار ذذدرجي لوبوذذد ،او ذاالمج االقتصذذادية والت اريذذة واملاليذذة ،اوِّ ذ أث ذراً
سوبياً عوا وتم السصان قور اإلقسان.

خامسا -التوايات التي ال تحظى بتنييد دولة فنزويال
التو يامج:
 ١٨-١٣٣و ٢6-١٣٣و ٢٧-١٣٣و ٣٩-١٣٣و ٤0-١٣٣و ٧٨-١٣٣و٧٩-١٣٣
و ٨0-١٣٣و ٨٥-١٣٣و ٨6-١٣٣و ٨٧-١٣٣و ٨٩-١٣٣و ٩0-١٣٣و٩١-١٣٣
و ٩٢-١٣٣و ٩٣-١٣٣و ٩٤-١٣٣و ٩٥-١٣٣و ٩6-١٣٣و ٩٨-١٣٣و٩٩-١٣٣
و ١00-١٣٣و ١١٥-١٣٣و ١٢٢-١٣٣و ١٢٥-١٣٣و ١٣١-١٣٣و١٣٢-١٣٣
و ١٣٤-١٣٣و ١٣٥-١٣٣و ١٣٨-١٣٣و ١٤٩-١٣٣و ١٥0-١٣٣و١٥٧-١٣٣
و ١60-١٣٣و ١6١-١٣٣و ١6٢-١٣٣و ١6٣-١٣٣و ١6٥-١٣٣و١٧6-١٣٣
و ١٧٩-١٣٣و ١٨0-١٣٣و ١٨٤-١٣٣و ١٨٨-١٣٣و ١٩١-١٣٣و١٩٢-١٣٣
و ١٩6-١٣٣و ٢00-١٣٣و ٢0٣-١٣٣و ٢0٤-١٣٣و ٢0٥-١٣٣و٢06-١٣٣
و ٢١٥-١٣٣و.٢١٧-١٣٣
 -٨إن دول ذذة فن ذذزويو ،ص ذذم قناعتر ذذا وواش ذذياً م ذذم إميا ذذا ال مي ذذط بالدميقراءي ذذة ،ذ م و ذذزي
ب ذذصل دائ ذذم ومس ذذاول الذ ذوار البن ذذا م ذذم اار ذذامج الااعو ذذة الوءني ذذة ال ذذيت ذذارا الصوم ذذة الوءني ذذة
وال موية السياسية اللورية اليت ُتظا بدعم ش يب واسم؛ ويتبذل مذن ذيا ة ب ذ التو ذيامج القويوذة
واقم األمر و ذيامج ،ومل حقبجذل قظذراً ال سذامرا بالت ذويل أو ل ذد واق يترذا أو لزيارذا.
أ ا ليس
ذ أقذ ينب ذ  ،فيمذذا يت وذذط بذذالقور وال ذذماقامج امل ذذار إليرذذا ب ذ هذذذه التو ذذيامج ،الت ذذديد
عوذا أن املبذذدأ التذذوجير لو مويذذة الدسذتورية البوليااريذة هذذو ةاالذذة التمتذم الا وذ وال ذذامل إىل أقصذذا
حد ممصن جبميم حقور اإلقسذان ،سذوا وذط األمذر عوذا سذبيل امللذال بامل ذارةة السياسذية أو ريذة
الت ب أو اإلعو أو ب مان التمتم ال امل بالقور لوااامج ال ياة.
 -٩و قذذو مظذذاهر التحيذذز واالفرتاةذذامج ايتاءاذذة الذذيت ن ذذو عويرذذا هذذذه التو ذذيامج املزعومذذة
عوذذا م وومذذامج م ذذووة أو نبذذم مذذن سذذو النيذذة ،و ت ذذارا مذذم ذذرا عمويذذة االسذذت راا الذذدور
ال امل القيِّمة ومم األمهية البارية اليت صتسيرا بالنسبة لانزويو ةاالة حقذور اإلقسذان عوذا حنذو
أوسم ق اقاً وأةلذر قدميذةً باعتبذار ذلذع عوذة وجذود دسذتورها وقظامرذا اامرذور  .وجيذ بالتذايل
الت ذذديد عوذذا أن فنذذزويو صاذذل التمتذذم ال ذذامل إىل أقصذذا حذذد ممصذذن قذذور اإلقسذذان والريذذامج
اميذذم سذذصان اامروريذذة .و هذذذا الصذذدد ،جتذذدر اإلشذذارة إىل رةيذذز البوذذد عوذذا لةيذذد إعمذذال
حقذذور املذرأة ،ف ذوً عذذن ذذوف المايذذة ايتا ذذة لقذذور األءاذذال واملذراهقل الذذيت ُتظذذا باألولويذذة،
ولق ذذور األش ذ ا ذو اإلعاق ذذة واألش ذ ا املنتم ذذل إىل ال ذ ذ و األ ذذوية واملنح ذذدرين م ذذن
أ ذذل أفريقذ و ذ هم مذذن ااماعذذامج اإلثنيذذة .و فنذذزويو ،رظذذر أ قييذذد لريذذة ممارسذذة القذذور
املتوافقة مم الياة الدميقراءية السائدة البود ،وين بط ذلع عوا الط حرية الت ب والذط
حال ذذة ال ذوارس الدس ذذتورية؛ ويس ذذر
الصذذول عو ذذا امل ووم ذذامج الو ذذذين ال جي ذذوي قييذذدمها ح ذ
ذا عوا حرية الت مم السوم و صذوين اام يذامج ،وذلذع ةوذ وفقذاً لودسذتور والقذاقون.
ال
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وعوذذا املنذوال قاسذ  ،وذذارس املنظمذذامج املدقيذذة حقوقرذذا بصامذذل حريذذة مذذن دون أ قيذذود ذ وذذع
اليت ينص عويرا الدستور والقاقون.
 -١0وي ذذمن الدسذذتور و نايذذذه أي ذاً االسذذتقول الصامذذل لصذذل فذذرع مذذن فذذروع السذذو ة ال امذذة
الذذيت ت ذذصل مذذن اذ سذذو امج وءنيذذة عامذذة ،وفقذاً لوواليذذة الدسذذتورية الراميذذة إىل ُتقيذذط أهذذدا
الدولة إءار قوام امل ارةة ال بية الواس ة الن ار.
 -١١وفيمذذا يت وذذط مب ذذمون ب ذ التو ذذيامج الذذيت مل جقبورذذا دولذذة فنذذزويو ،ينب ذ أن يصذذون
واة ذذحاً ج ذذداً أق ذ  ،ةم ذذا ه ذذو م و ذذو وم ذذرو  ،صا ذذل فن ذذزويو ال ذذط ب ذذد و ناي ذذذ اإلجذ ذرا امج
االقت ابيذة ال ذذرورية إلجذرا اسذذتاتا امج اإلقالذذة ،مبذا ذلذذع ايت ذذوة املسذذبقة املتملوذذة مجذذم آرا
املذواءنل املايذذدة لذ  ،مبذذا يتماشذذا واملقت ذذيامج الذذيت يذذنص عويرذذا الدسذذتور والقذذاقون .وبالتذذايل ،فذ ن
ذذيا ة هذذذه التو ذذيامج م ذذووة أل ذذا ت ذذمن إشذذارامج أو وميحذذامج إىل أن دولذذة فنذذزويو ُتذذر
مواءنيرا من هذا الط ،وهو ما ي صل افرتاةاً لاءااً.

سادسا -االلتزامات ال و ية
 -١٢ق

مجرورية فنزويو البولياارية التزامامج ب لن املسائل التالية:

مذذيم قظذذا الس ذ ون ااديذذد مجيذذم س ذ ون البوذذد ولي ذاً إلعذذادة اإلدمذذا
(أ)
االجتمذذاع لخش ذ ا انيذذرومل مذذن ح ذريترم مذذن لذذول أسذذالي قائمذذة عوذذا مبذذدأ املسذذاواة
وال دالة االجتماعية.
( )

إق ا هياة مت صصة لرعاية ةحايا ال ن .

زيذذز نايذذذ سياسذذامج عامذذة شذذاموة ألمذذن امل ذواءنل ،مذذن قبيذذل الربقذذام الصب ذ
( )
امل نذذون حلاليذذاة لو ميذذم فنذذزويوحل القذذائم عوذذا ذ وقذذائ ومت ذذدد الوةذذاالمج ملصافحذذة اارمي ذة
ولصاالة الت ايش الت امين والتنمية ال اموة لوارد واوتمم.
رسذذي سياس ذذامج لت ذذوف التذذدري ال ذذامل
(د)
ال رءة وأفراد القوامج املسوحة الوءنية البولياارية.

جم ذذال حقذذور اإلقس ذذان مل ذذو ا

(ه) موا ذذوة إج ذرا مباري ذذامج عام ذذة لولتح ذذار بص ذذاو الس ذذو ة الق ذذائية والنياب ذذة
ال امة ،وفقاً ملا ينص عوي دستور مجرورية فنزويو البولياارية.
(و) اسذ ذذتحدامت مذ ذذاور حقذ ذذور اإلقسذ ذذان بو ذ ذذا منتذ ذذدو سذ ذذنوياً لوح ذ ذوار و نسذ ذذيط
السياسة ال امة ذامج الصوة مم منظمامج وحرةامج حقور اإلقسان.
(ي) إق ذذا آليذذة دائمذذة ملتاب ذذة نايذذذ التو ذذيامج املقدمذذة إىل دولذذة فنذذزويو مذذن جموذ
حقور اإلقسان وهياامج م اهدامج األمم املتحدة.
( ) موا ذ ذذوة نايذ ذذذ ايت ذ ذذة الوءنيذ ذذة لقذ ذذور اإلقسذ ذذان لواذ ذذرتة  ٢0١٩-٢0١6و قيذ ذذيم
نايذها وأثرها  ،٢0١٩مم مراعاة إسرا املنظمامج والرةامج االجتماعية ومنظومة األمم املتحدة.
(ط) إةمذذال عمويذذة بنذذا النظذذا الذذوءين لور ذذد واملتاب ذذة مذذن لذذول وةذذم ماش ذرامج
حقور اإلقسان إلقااذ و قييم مجيم السياسامج ال امة ذامج الصوة.
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( )

صميم و نايذ ل ة عمل ب لن ال رةامج وحقور اإلقسان.

زي ذذز الت ذذاون م ذذم جمو ذ حق ذذور اإلقس ذذان و ذ ه م ذذن هيا ذذامج منظوم ذذة األم ذذم
(ك)
املتحدة بزيادة عدد مبادرامج فنزويو مجيم هذه املنتديامج.
(ل) حا ذ ذذز النم ذ ذذو االقتص ذ ذذاد املس ذ ذذتدا م ذ ذذن ل ذ ذذول يي ذ ذذادة مس ذ ذذتويامج اإلقتاجي ذ ذذة
واالبتصار التصنولوج ب ية ي منوذ اقتصاد الريم الذ ءبم السنوامج املاة املاةية.
()

صلي التداب الرامية إىل مواجرة واستاصال م وة المل املبصر.

(ن) ييذ ذذادة الرعايذ ذذة الصذ ذذحية ال ذ ذذاموة املقدمذ ذذة لونسذ ذذا الوامذ ذذل ،باعتبارهذ ذذا أولويذ ذذة
حصومي ذذة ،م ذذن ل ذذول قي ذذيم و ناي ذذذ ب ذرام الرعاي ذذة الص ذذحية مرحو ذذة م ذذا قب ذذل ال ذذوالدة ولوهل ذذا
وب دها ب را الق ا عوا الوفيامج النااسية البود.
(س) وص ذ ذذل املنظم ذ ذذامج والرة ذ ذذامج االجتماعي ذ ذذة وامل ني ذ ذذة ق ذ ذذور اإلقس ذ ذذان و زي ذ ذذز
م ارةترا السياسية مزيد من جماالمج السو ة ال امذة الوءنيذة ،وةذذلع وءيذد اوذال الرئاسذية
لصومة القوو ال بية بقدر أةرب.
(ع) صلي ذ ذ اإلج ذ ذرا امج املت ذ ذذذة اوذ ذذال ال ذ ذذذائ  ،وذلذ ذذع مذ ذذن لذ ذذول يس ذ ذ
الصذذول عوذذا املذواد ال ذائيذذة األساسذذية اميذذم السذذصان ،و زيذذز ال ذذبصامج ال امذذة لتوييذذم األ ذيذذة
من لول الت يط الزراع وةمان األمن ال ذائ والسيادة ال ذائية.
( ) زيز النظا الوءين ااديد لولتحذار بذالت ويم ااذام  ،مذم ةذمان بوذو هذذه
املرحوة وفط م اي ال دل واملساواة.
( ) يي ذذادة االمتي ذذايامج ال وبي ذذة بت ص ذذيص مزي ذذد م ذذن امل ذذنج الدراس ذذية لو ذذو
جماالمج التنمية االسرتا ي ية الوءنية و وف
مرحويت اإلجاية والدراسامج ال ويا ل مان التدري
الرعاية الصحية اواقية ةوياً لو و  ،وةذا بنا أو جتديد اإلقامامج ال وبية.
(ر) اعتماد صوك قاقوقية وآليامج مت صصذة ل ذمان املسذاواة وعذد التمييذز عوذا
أساس امليل اانس واهلوية اانساقية والت ب اانساس.
(ر) ةاالة ييادة عدد الوحذدامج ال اموذة جمذال إقامذة ال ذدل فيمذا يت وذط باملسذائل
اانساقية من لول الت يل بتقدمي املساعدة لونسا لوحيوولة دون وقوعرن ةحايا مرة ألرو.
(ش) موا ذذوة زيذذز التصذذافا بذذل اانسذذل التنذذاو عوذذا املنا ذ الذذيت يحنت ج ذ
اارذذاي اإلدار و مجيذذم اهلياذذامج الذذيت ن ذذو
أ ذذحا ا بذذاالقرتاع ال ذ يب ،وةذذذلع املنا ذ
عوا ممارسة السو ة.
(مج)

صميم و نايذ ل ة وءنية ملصافحة االجتار باألش ا .

(مت) اختذذاذ اإلجذرا امج الويمذذة لوق ذذما إىل م اهذذدة مذراةش لتيسذ الناذذاذ إىل املصذذناامج
املن ورة لاائدة األش ا املصاوفل أو م اق البصر أو ذو إعاقامج ألرو قرا ة امل بوعامج.
(خ) موا وة نايذ و زيز إجرا امج ُتديس ماسسة سيمون بولياار ل بم النصذو
ب ريقة برايل ب ية ةمان إعداد مواد تو جماالمج امل رفة اإلقسذاقية لاائذدة األشذ ا ذو
اإلعاقة البصرية.
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سابع ا -استنتاجات
هذذذه اإلةذذافة ،ذذر فنذذزويو عذذن قبذذول  ١٩٣و ذذية عوذذا أسذذاس أ ذذا قذح ِّاذذذمج أو
-١٣
ءور التنايذ أو سي ر نايذها .وأحاء فنزويو عومذاً ب ذ  ٢٨و ذية جذرو الت ويذط عويرذا أعذوه؛
ومل قبل  ٥٣و ية أل ا متحيذزة أو م ذووة أو قائمذة عوذا قوايذا سذياة سياسذياً أو عوذا أسذ يائاذة
أو منافية لرو الت اون واالحرتا اليت ينب أن سود آلية االست راا الدور ال امل.
 -١٤وقذذد ق ذ فنذذزويو عوذذا قاسذذرا عذذن ءي ذ لذذاءر  ٢٤التزام ذاً ءوعي ذاً بذذل قرارهذذا الذذاي
فيما يت وط بت زيز حقور اإلقسان وةاالترا والوفا ذا وإعماهلذا ومراعا ذا ،ولذديرا مذا جمموعذ ٢١٧
و ذذية والتزامذاً يت ذذل است راةذذرا مذذن قبذذل جموذ حقذذور اإلقسذذان لذذول الذذدورة اللاللذذة لوسذذت راا
رين األول/أةتوبر .٢0٢١
الدور ال امل
 -١٥وألذ اً ،صذرر فنذزويو التزامرذا التقويذد مبوا ذوة الت ذاون مذم هياذامج األمذم املتحذدة لقذذور
اإلقس ذذان ،وال س ذذيما جمو ذ حق ذذور اإلقس ذذان وا لي ذذامج التاب ذذة ل ذ  ،م ذذن قبي ذذل االس ذذت راا ال ذذدور
ال ذذامل ،وةذذذلع بامل ذ بذذذل جرودهذذا مذذن أجذذل إج ذرا ح ذوار ذري وإجيذذا وبنذذا و اذذاعو
وحقيق ب لن مسائل حقور اإلقسان الواس ة الن ار عوا أساس احرتا سيادة مجيم الذدول وحذط
قرير مص ها رية والط ال يش بسو من أجل اإلعمال الصامل لقور اإلقسان.
ال و
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