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  املنهجية وعملية التشاور  - أوالً  
شكّلت مجهورية فرتويال البوليفارية، من أجل اإلعداد لعملية االستعراض الـدوري             -١

ة للـسلطة العامـة،     الشامل، فريق عمل مشتركاً بني املؤسسات، مؤلفاً من الفروع اخلمس         
بتنسيق وزارة السلطة الشعبية للعالقات اخلارجية، ما أفضى إىل إجراء حوار داخلي وعمليـة   
تشاور اجتماعية مفّصلة، جتّسدت نتائجهما يف قالب مدعَّم أال وهو مشروع سيمون بوليفار             

ذ يرتكز  ، الذي حيدد اخلطوط االستراتيجية لتنمية الدولة؛ إ       )١(٢٠١٣-٢٠٠٧الوطين للفترة   
على أساس كفالة حقوق اإلنسان جلميع األشخاص الذين أهلمتهم عقيدة احملـرِّر سـيمون              

  . بوليفار، ويعزز استراتيجيةً اجتماعية جديدة شاملة وتشاركية
وتشكل املشاركة املسؤولة يف عملية صياغة السياسات العامة وتنفيذها وتقييمهـا             -٢

 علـى   قائماً فاعالً   مبدأً الدولة واجملتمع الفرتويلي،     على خمتلف مستويات احلكم، بالنسبة إىل     
لذا، فقد أتاحت املشاركة . ُمدجمنيمن كانوا تارخيياً املستبعدين واحلفاظ على مشاركة  إدماج

يف هذه اآللية، اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، حتقيق هذا املبـدأ،               
رائهم بشأن األساس الذي ترتكز عليه السياسات العامة باعتماد      عن آ  )٢(بتيسري تعبري املواطنني  

  . هنج قائم على حقوق اإلنسان
األنشطة الرئيسية اليت   هي  وكانت االجتماعات واللقاءات وحلقات العمل التأهيلية         -٣

 واملنظمات واحلركات االجتماعية، بالتعاون مع مفوضية األمم        السلطات احمللية اضطُلع هبا مع    
ة السامية حلقوق اإلنسان ومع اهليئات والكيانات األخرى اليت تتألف منـها الـسلطة              املتحد
  .العامة

  السياق  - ثانياً  
تقع مجهورية فرتويال البوليفارية يف مشال قارة أمريكـا اجلنوبيـة؛ ويبلـغ عـدد                 -٤

وهـي دولـة    . ٢ كـم  ٩١٦ ٤٥٥ مليون نسمة وتبلغ مساحتها      ٢٨ ٣٨٤ ١٣٢ سكاهنا
الرمسية القشتالية، ولغات الشعوب األصلية هي أيضاً لغات رمسية بالنسبة إىل           ولغتها   علمانية

  .هذه الشعوب
ومتتاز فرتويال بتنوعها البيولوجي الذي يشمل نظماً بيئيـة كالـشواطئ واجلبـال               -٥

هي أيضاً دولـة أنديـة      ففضالً عن كوهنا دولة كاريبية،      ووالسهول والصحاري والغابات؛    
  .فهي تقع بني البلدان الستة األكثر تنوعاً يف القارة األمريكية. وأطلسية وأمازونية

 أكرب احتيـاطي    الذي ميلك وُتعد فرتويال عاملياً قوةً يف جمال الطاقة، باعتبارها البلد            -٦
  .مبسطحات مائية عذبة كبرية وحبقول غاز طبيعي ومعادن أخرى، وتتمتع ينفط
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، يعيش البلد ثورةً دميقراطية ١٩٩٩عام ومنذ إجراء العملية الدستورية األصلية ل  - ٧
فقد تعّهدت الدولة بـالتزام التنميـة االجتماعيـة والثقافيـة           . حنو بناء االشتراكية  سلمية  

واالقتصادية والسياسية املكرَّس يف دستور مجهورية فرتويال البوليفارية وفقاً ملبدأي املـساواة            
  .واالحترام الكامل حلقوق اإلنسان

 دولة دميقراطية اجتماعية تقوم على سيادة القانون والعدالة، وتدافع          وتشكل فرتويال   -٨
عن قيم احلياة واحلرية والعدالة واملساواة والتضامن والدميقراطية واملـسؤولية االجتماعيـة،            

بوجه عام، عن مسو حقوق اإلنسان، وعن األخالق، والتعددية السياسية، بوصـفها            تدافع  و
  .ها ونظامها القانوينمجيعاً قيماً عليا حتكم عمل

وفرتويال دولة فدرالية المركزية باملعىن املكّرس يف الدستور، والسيادة فيها للـشعب              -٩
ميكن التنازل عنها لغريه، وهو ميارسها على حنو مباشر بالكيفية املنصوص عليها يف الدستور               وال

  . متارس السلطة العامةويف القانون، وعلى حنو غري مباشر باالقتراع، عن طريق اهليئات اليت 
وتكفل دولة فرتويال، بتنفيذ سياسات عامة، تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املكرَّسة             -١٠

 . يف دستور اجلمهورية ومجيع احلقوق األصيلة لإلنسان

  اإلطار التشريعي واملؤسسي حلقوق اإلنسان  - ثالثاً  
مٍ كفالة حقـوق اإلنـسان       دستور مجهورية فرتويال البوليفارية على حنو معمّ       يضمن  -١١

وغري قابلة للتجزئة، استناداً إىل االجتاهات احلديثة الناشئة يف القانون املقارن ويف            شاملة  بصورة  
ملبادئـه، وحتديـداً، يف   س راملك مادة، يف اجلزء ١١١إذ يكرس الدستور يف   . املعاهدات الدولية 

، احلقوق املدنية والسياسية "لواجباتايف حقوق اإلنسان والضمانات، ويف "الباب الثالث املعنون 
  . واالقتصادية واالجتماعية واألسرية والثقافية والتعليمية والبيئية وحقوق الشعوب األصلية

وُيكفل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها عن طريق هيئات السلطة العامة، اليت ُتـسند               -١٢
ئ الرتاهة واملشاركة والـسرعة     إليها اختصاصاهتا بصورة حصرية، ومتارسها استناداً إىل مباد       
  . والفعالية والكفاءة والشفافية والتعاون واحملاسبة واملسؤولية

قسم وتن.  والسلطة الوطنية  الواليةوُتوزع السلطة العامة بني سلطة البلديات وسلطة          -١٣
  . مواطنةالسلطة العامة الوطنية إىل سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية وانتخابية و

مكتب أمني املظـامل، والنيابـة العامـة،        : ف سلطة املواطنة من اهليئات التالية     وتتأل  -١٤
  .ومكتب املراقب املايل العام للجمهورية

ويتوىل مكتب أمني املظامل مهمة تعزيز احلقوق والضمانات املقـررة يف الدسـتور               -١٥
، فـضالً عـن     املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان والدفاع عنها ورصد إنفاذها         ويف

وُيناط باملكتب، يف إطار ممارسة صـالحياته،       . املواطنني املشروعة اجلماعية أو الفردية     مصاحل
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عمل دوائر اخلدمات العامة؛ ورفع دعاوى احلماية الدستورية، وإصـدار          حسن سري   ضمان  
 أوامر اإلحضار وأوامر محاية البيانات الشخصية وغري ذلك من اإلجراءات واملوارد الالزمـة            

   .ملمارسة صالحياته
  .)٣(ويعمل مكتب أمني املظامل وفقاً للمبادئ املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية  -١٦
وتشمل صالحيات النيابة العامة إقامة الدعاوى اجلنائية، وكفالة احتـرام احلقـوق              -١٧

والضمانات الدستورية يف اإلجراءات القضائية، فضالً عن احلقوق والـضمانات املنـصوص            
  .ا يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها اجلمهوريةعليه
ويشكل مكتب املراقب املايل العام للجمهورية اهليئة املعنية بالرقابة والرصد ومراجعة             -١٨

احلسابات يف ما يتعلق بالدخل والنفقات واملمتلكات العامة والوطنية، فضالً عن العمليـات             
  . املتصلة هبا

   يف جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنسانة الرئيسية احملَرزجه التقدمأو  - رابعاً  

  استئصال شأفة الفقر  - ألف  
لدْين االجتماعي املستَحق للمـستبعدين الـذي خلّفتـه         إن فرتويال، إدراكاً منها ل      -١٩

املتفـشية  حقوق اإلنـسان،    انتهاك  عوامل  بقة، وتعترب أن الفقر يشكل أحد       احلكومات السا 
مبـادئ العمـوم    يف إطار   فيذ سياسات عامة رامية إىل استئصال شأفة الفقر         على تن عكفت  

واجملانية واملساواة واإلدماج والتضامن واإلنصاف والعدالة االجتماعية، اليت حددت على حنو           
  .حاسم مالمح الربامج اليت نفذت هذه السياسات

خفض نـسبة األسـر     ومن بني اإلجنازات اليت حققتها دولة فرتويال يف هذا اجملال             -٢٠
 يف املائـة يف     ٧,١ إىل   ١٩٩٨ يف املائة يف عـام       ٢١املعيشية اليت تعاين من الفقر املدقع من        

  .، وفقاً للدراسات اليت أجراها املعهد الوطين لإلحصاء٢٠١٠ عام
وهذه النتائج هي حصيلة سياسات عامة هتدف إىل حتسني عملية توزيـع الـدخل                -٢١

على لعاملني بأجر واملتقاعدين    وقسائم الغذاء ل  ألجور  حلد األدىن ل   ا والثروة يف البالد؛ وزيادة   
كان له تأثري إجيايب يف حتسني القدرة الشرائية ألفراد مما  ؛ وخفض معدل البطالة باطّراد؛      التوايل

  .تلك األسر املعيشية واحلد من عدم املساواة بني فئات السكان
 بوصفها اسـتجابةً    )٤(ربامج االجتماعية وتنفيذ ال استحداث  ويربز، يف هذا الصدد،       -٢٢

استراتيجية من الدولة لتحقيق فعالية العمل االجتماعي وضماهنا للـشعب وإنفـاذ حقـوق              
  .اإلنسان اخلاصة به، نظراً التساع نطاقها
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          وقد حققت فرتويال استثماراً اجتماعياً تارخييـاً يف هـذا العقـد، زادت قيمتـه                 -٢٣
 ١٩٩٩يف عام   ) دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية     ( ١٢ ٤٦٥ ٠٥٤ ٠٠٠من  
ــة (٣٩٣ ٤٧٨ ٠١١ ٠٠٠إىل  ــات املتحــدة األمريكي يف ) دوالر مــن دوالرات الوالي
 وهي قيمة االستثمار التراكمي، وجنحت جلياً يف مضاعفته يف الفتـرة بـني              )٥(٢٠١٠ عام

   .٢٠١٠ و٢٠٠٧ عامي
 ٠,٣٨٩٨ استقر معامل جين يف فرتويال عنـد      ،  ٢٠١٠ويف النصف األول من عام        -٢٤

 حيـث مـستوى التفـاوت يف        ا أقل بلدان أمريكا الالتينيـة مـن       ا يشري إىل أهن   ممَّنقطة،  
  .الدخل توزيع
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب إىل أن فرتويـال    وأشارت    -٢٥

يي الفقر وعدم املساواة يف العقد األخـري،  جناحاً يف خفض مستوهي أحد أكثر بلدان اإلقليم     
بأن فرتويال ) الفاو(وسلّمت منظمة األغذية والزراعة  . بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     

  . حتتل املرتبة العاشرة بني أفضل شعوب العامل من حيث التغذية
 ١الغايـة  ية، وقد حققت دولة فرتويال بنجاح، متقاِسمةً املسؤولية مع السلطة الشعب       -٢٦

ض نسبة األشخاص الذين يعانون من      يفخت ل لألهداف اإلمنائية لأللفية، وهي     األو من اهلدف 
  . )٦(٢٠١٥و ١٩٩٠ ما بنيالفقر املدقع إىل النصف يف الفترة 

  احلقوق املدنية والسياسية  - باء  

  احلق يف احلياة  -١  
للتمتـع بـسائر احلقـوق       دولة فرتويال حرمة احلق يف احلياة بوصفه أساساً          تصون  -٢٧

ويشمل تعزيز محايـة هـذا احلـق        .  عقوبة اإلعدام حظراً صرحياً    وذلك حبظرها وممارستها،  
وقد أثّر . احلمل ومنو اجلنني وصحة األم والطفل وميتد ليغطي التنمية املتكاملة لإلنسان مرحليت

ـ  ١ ٠٠٠ لكـل  اً مولود١٣,٩ذلك على معدل وفيات املواليد، الذي بلغ    ي يف  مولـود ح
  .  عاما٩٤ً و٧٣يتراوح بني على العمر املتوقع عند الوالدة، الذي ، و٢٠١٠ عام
الـُسخرة،   وحيظر الدستور التسّبب يف االختفاء القسري لألشـخاص، والـرق أو            -٢٨

  . القانون على االجتار باألشخاص جبميع أشكاله، والسيما بالنساء واألطفال واملراهقني وُيعاقب
 حق كل شخص يف تسميته باسم شخصي ويف محل لقيب والديـه             وحيمي الدستور   -٢٩

ويف معرفة هويتهما؛ واحلق يف حرية الدين والعبادة؛ واحلق يف حرية الضمري؛ واحلق يف حرية               
التنقل عرب اإلقليم الوطين؛ واحلق يف ترك اجلمهورية والعودة إليها؛ وحق تكوين اجلمعيـات              

اخلاص بأهداف سلمية، دون إذن مسبق؛ فضالً عن بأهداف مشروعة؛ وحق التجّمع العام أو       
 وقد أُنشئت هلذا .وواٍفأنه حيمي احلق يف تقدمي التماسات إىل أي هيئة ويف تلقي رد مناسب  

  . الغرض يف اهليئات العامة مكاتب خلدمة املواطنني
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  حق املواطن يف األمن  -٢  
ياة الفرتويليني، وكفالتـه    يشكل أمن املواطن إحدى القيم العليا اليت حتكم نوعية ح           -٣٠

 إحساس الـسكان    يفوعلى مر التاريخ، كان أحد أكثر العوامل تأثرياً         . مهمة ُملزمة للدولة  
لذا، فقـد رأت    . بانعدام األمن متصالً بوجود أجهزة الشرطة املتنوعة وبأدائها وعملها العام         

 تنظيم للنظام الـُشُرطي،     ميكن إرجاؤها إجراء عملية إعادة      ال دولة فرتويال أن من املهام اليت     
ذلك أنه كان األداة اليت استخدمتها احلكومات السابقة لقمع أكثر األشـخاص اسـتبعاداً              

   .والسيطرة عليهم
، الـيت   )٧( اللجنة الوطنية لإلصالح الـُشُرطي     ٢٠٠٦وهلذا الغرض، أُنشئت يف عام        -٣١

دستورية، ومـع املبـادئ     إنشاء منوذج ُشُرطي جديد يتواءم مع القواعد ال       صدر هلا تكليف ب   
الدولية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان، ومع مقتضى املساواة يف االلتحاق باخلدمة الـُشُرطية             

  .  من خدماهتاواالستفادة
وقد أفضى العمل العلمي الدؤوب الذي اضطلعت به اللجنـة الوطنيـة لإلصـالح                -٣٢

طة؛ وحتليل إحصائيات الـضحايا؛     الُشُرطي إىل إجراء تشخيصٍ بالغ الدقة لسمات أفراد الشر        
وإجراء مشاورة عامة بشأن مطالب اجملتمع احمللي يف ما يتعلق هبذا املوضوع، وحتديد جمموعـة               

 العتماد القانون األساسي للخدمـة      ٢٠٠٩ا مّهد الطريق يف عام      من التوصيات هبذا الشأن، ممَّ    
عد السلوك للمـوظفني املـدنيني أو   ، ومدونة قوا)٨(الُشُرطية وجهاز الشرطة الوطنية البوليفارية   

   .)٩(العسكريني الذين يؤدون مهام ُشُرطية على الصعيد الوطين وعلى صعيدي الدولة والبلديات
، ٢٠٠٩واستناداً إىل السياسة العامة السالفة الذكر، نفذت الدولة، يف أواخر عـام               -٣٣

 إنشاء النظام   -١: تدابري التالية اخلطة الشاملة ملنع اجلرمية وضمان أمن املواطن، اليت تتوخى ال         
از الشرطة الوطنية   تشكيل جه و -٣إنشاء نظام الشرطة املتكامل؛     و -٢الوطين ملنع اجلرمية؛    

توطيد نظـام   و -٥ أفراد شرطة الدولة والبلديات؛      حتقيق حتولٍ يف أوضاع   و -٤البوليفارية؛  
تـشريعية؛   اإلصالحات ال  االهتام اجلنائي يف حمكمة الضمانات على حنو مطّرد وغري ذلك من          

استحداث خطة إضفاء الطابع اإلنساين   و -٧االجتار غري املشروع باملخدرات؛     مكافحة  و -٦
  . على نظام السجون

، اجلامعة (Misión Alma Máter)‘ اجلامعة األم‘وهبذه اخلطة، أُنشئت، يف إطار برنامج   -٣٤
موظفاً جنحوا يف االلتحاق جبهاز      ٤ ٢٢٢ امنه، اليت ختّرج    )١٠(الوطنية التجريبية للعلوم األمنية   

، فنجحت الدولة بذلك يف حتقيـق       )١١(الشرطة الوطنية البوليفارية الذي أنشأته الدولة أيضاً      
   ". نسمة١ ٠٠٠ُشُرطيني لكل " ٣,٦معدل مالك الشرطة وفقاً للمعايري الدولية وهو 

، ٢٠١٠ ُنفذت يف عـام  ويشكل جهاز املائيت عام ألمن املواطن خطةً وطنية النطاق     -٣٥
وفقاً للخارطة الوطنية للجرمية، ويعمل فيه أفراد من الشرطة الوطنية التابعة للدولة والـشرطة              

  . احمللية وشرطة اجملتمعات احمللية، بدعمٍ من القوات املسلحة الوطنية البوليفارية
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شرة لالجتـار    واملكافحة املبا  )١٢( نزع سالح السكان   ز، يف هذا السياق، مسألتا    وتُرب  -٣٦
 "فلنغـرس قيمـاً للحيـاة     " على تنفيذ برنـامج      ٢٠٠٩باملخدرات، إذ حفّز البلد يف عام       

(Sembrando Valores para la Vida) ١٣(، الذي قدم التدريب يف جمال الوقاية من املخـدرات( 
 على تنفيذ برنـامج  ٢٠١١ آالف مستشار يف اجملتمعات احمللية؛ كما حفّز يف عام          ١٠٦ -  ل
 إىل عقد اهلادف، (Dibise Va a las escuelas) "ز املائيت عام ألمن املواطن يزور املدارسجها"

حلقات عمل يف جمال الوقاية تتيح خفض مستوى تعاطي املخدرات إىل أدىن حـد ممكـن                
  . اإلنذار املبكر يف مجيع املؤسسات التعليمية

ـ          -٣٧ يف  ،)١٤(واطن يف احلـَضر   ووفقاً للدراسة االستقصائية الوطنية السابعة ألمـن امل
 يف املائـة    ١٥,٩ اخنفض عدد األسر املعيشية اليت وقعت ضحايا جرائم ما بنسبة            ٢٠١٠ عام

  .  يف املائة١٨,٥، بينما اخنفض عدد اجملرمني يف البلد بنسبة ٢٠٠٩عن عام 

  محاية األشخاص من الكوارث الطبيعية  -٣  
بنمو سريع غري خمطَّط له،     ،  ١٩٥٠ذ عام   مناّتسمت عملية التحّول احلضري يف فرتويال         -٣٨

وأسفرت اهلجرة مـن الريـف إىل       . شّجع عليه النموذج االقتصادي القائم على إيرادات البترول       
أدى  وقـد . ُيعد وال ُيحصى من األسر املعيشية حول هذه املدن          ال املدن الكربى عن استيطان ما    

 إىل سياسات عامـة تتـسم بالفعاليـة        هذا الظرف، مضافاً إليه أكثر من نصف قرن من االفتقار         
  .والكفاءة يف جمال اإلسكان، إىل هتديد حق مئات األسر يف احلياة ويف السالمة على حنو مستمر

، شهد اإلقليم الوطين كله أحد أغزر مواسم األمطار يف هذا  ٢٠١٠ومنذ أواخر عام      -٣٩
ياالت أرضية وفيضانات هنرية    العقد، ومع تشّبع األراضي، نتيجة اإلشكالية البيئية، حدثت اهن        

  .وهنْيرية وسيول، أثّرت أساساً على هذه الفئات األسرية، اليت ظلت بال مأوى تعيش فيه
 ويف مواجهة هذا الظرف الطارئ، وبغرض معاجلته علـى حنـو منـهجي شـامل            -٤٠
ـ  .بصورة مؤقتة، طلبت السلطة التنفيذية الوطنية اعتماد قانون متكيين هبذا الشأن           ال اذه،  وبنف

كفلت دولة فرتويال على الفور لتلك الفئة االحتياجات األساسية، فأنشأت بـذلك نظامـاً              
  .قانونياً يف هذا اجملال، واستحدثت أيضاً الربنامج الفرتويلي الكبري لإلسكان

ينص عليه دستور مجهورية فرتويال البوليفارية صراحةً،   ال  نشأ حق للمواطن   وهكذا،  -٤١
مآوٍ الئقـة ُتنـشأ     يف  ق  احل منه، حق أصيل لألشخاص كافة، وهو        ٢٢ لكنه، مبوجب املادة  

خصيصاً لتقدمي رعاية شاملة إىل السكان يف حاالت الطوارئ، وينظَّم هذا احلـق مبوجـب               
  .)١٥(قانون خاص

  احلق يف حرية التعبري وحرية االطالع على املعلومات  -٤  
تعبري دون أي رقابة عليها، على أن       يكفل دستور مجهورية فرتويال البوليفارية حرية ال        -٤٢

ويعترف الدستور، باملثل، باحلق يف     . يتحّمل من ميارسها املسؤولية كاملةً عن كل ما يعرب عنه         
  .وموضوعيةعلى معلومات صحيحة، مناسبة، دون رقابة االطالع 
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ـ             -٤٣  )١٦(اومحايةً إلعمال هذين احلقني، أنشأت الدولة هيئات حتكم ممارسـتهما وتنظمه
، املتعلق بنشر الرسـائل اإلعالميـة   )١٧(قانون الوسائطأبرزها ت قوانني يف هذا اجملال، من    وسّن

واستقباهلا، الذي يهدف إىل حتديد املسؤولية االجتماعية ملقدمي اخلدمات اإلذاعية والتلفزيونية،           
ني، من أجل   وموّردي الوسائط اإللكترونية، واملُعلنني، واملنتجني الوطنني املستقلني، واملستخِدم       

تعضيد التوازن الدميقراطي بني واجباهتم وحقوقهم ومصاحلهم، بغرض تعزيز العدالة االجتماعية           
وسالمها وإنفاذ حقوق اإلنسان اخلاصة     األمة  واإلسهام يف تأهيل املواطنني ويف حتقيق دميقراطية        

  . هبا وتنميتها االجتماعية واالقتصادية
حققت دولة فرتويال فعالية ممارسة هذه احلقوق عـن         ويف ظل هذا اإلطار التشريعي،        -٤٤

باجملتمعـات  الوسائط اإلعالمية البديلة واخلاصـة      من   ١ ٢٢٥ استحداث   -١: طريق ما يلي  
 حمطـة   ٢٤٤ إنـشاء    -٢احمللية، إىل جانب الوسائط اإلعالمية التجارية والعامـة القائمـة؛           

) FM(على موجة التضمني الترددي      منح حمطات البث     -٣للمجتمعات احمللية يف البلد بأسره؛      
ا أدى إىل ارتفـاع      امتيازاً، ممَّ  ١٣٩اململوكة ألصحاب األعمال يف قطاع االتصال االجتماعي        

طـات  حمل زيادة االمتيازات اليت ُتمـنح       -٤ حمطة على الصعيد الوطين؛      ٤٦٩عدد احملطات إىل    
 منح قنـوات    -٥يف املائة؛    ١٠بنسبة   )١٨(البث على موجة التضمني الترددي اململوكة للدولة      

   .)١٩( قناة تلفزيونية جمتمعية يف البلد بأسره٣٧ إنشاء -٦ امتيازاً؛ ٣٢التجارية  التلفزيون

  حق املواطن يف املشاركة يف الشؤون العامة وحق االقتراع  -٥  
شهدت فرتويال أزمة يف ما يتعلق بنظام التمثيـل الـدميقراطي املقـرَّر يف دسـتور             -٤٥
بـالتخلف  وهو يف الواقع نظام احتكاري من جانب األحزاب السياسية ويّتسم       ،  ١٩٦١ عام

  .  من حيث حتقيق مشاركة املواطنني يف إدارة الشؤون العامةاملطلق
بدستور مجهورية فرتويال البوليفارية، على حنو معّمم منـوذج الدميقراطيـة           تكرَّس  و  -٤٦

ـ ولية ويؤدي دوراً رائداً، التشاركية، اليت يشترك فيها الشعب يف حتّمل املسؤ      ا أفـضى إىل  مم
تعديلٍ جوهري للممارسة االنتخابية، اليت تنطلق من إقرار مفهوم االقتراع كحـق، حـىت              

، بـل   )٢٠(ةتكريس أشكال جديدة من املشاركة يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادي         
تخابية، أُنيط به ضـمان     تشمل استحداث فرع جديد يف السلطة العامة، أال وهو السلطة االن          

  .فعالية ممارسة هذه احلقوق
 ٢٠١٠ حىت عام    ١٩٩٩ويف هذا الصدد، تربز مشاركة الشعب الفرتويلي منذ عام            -٤٧
لدميقراطية وعلى إعادة تأكيد    تفانيه يف سبيل ا   على  بذلك  ، مربهناً   )٢١( عملية انتخابية  ١٥يف  

مليات االنتخابية  وتشكل هذه الع  . العامسيادته وحقه يف تقرير مصريه باالقتراع احلر السري         
لتعددية السياسية واملمارسة الكاملة للحريات السياسية اليت يتمتع هبـا          مؤشراً واضحاً على ا   

الفرتويليون؛ وقد سلّم بذلك كل من مركز كارتر، ومنظمة الـدول األمريكيـة، ومئـات               
  .)٢٢(ت كجهات مراقبةاملنظمات االجتماعية الوطنية والدولية اليت حضرت تلك العمليا
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 ٤١ ٢٣٥وعلى غرار ذلك، تربز مشاركة الشعب الفرتويلي الرائدة يف تنظيمـه يف               -٤٨
ويف  ،) سـابقاً  البلـديات مصارف  (جملساً حملياً، ويف العدد نفسه من املناطق اإلدارية املالية          

 وقد أُجري، فضالً عن ذلـك، مـا       . البلديات مصرفاً يف    ٥٢ مجعية مسجلة، و   ٣١٩ ٢٩٠
حيصى من املشاورات العامة، وعمليات ممارسة العمـل الربملـاين يف الـشارع،              ُيعد وال  ال

  . واجتماعات املواطنني، واجللسات الرامية إىل حتديد موقف الشعب املشرِّع
  . )٢٣( تكريس النظام القانوين النافذ برمته حلق املواطن يف املشاركةيتجلىكما   -٤٩

   إىل القضاءاللجوء  -٦  
 حمكمة يف مجيع ١ ١٧٩ يف فرتويال من حمكمة العدل العليا، و)٢٤(ألف نظام القضاءيت  - ٥٠

 ٨٧٣ وكيل نيابة يف مجيع مكاتبها؛ و      ١ ٨٥٢أحناء اإلقليم الوطين؛ والنيابة العامة املؤلفة من        
أمني مظامل؛ وهيئات التحقيق اجلنائي واهليئات املساعدة؛ واملوظفني العاملني فيهـا؛ ونظـام             

والوسائل البديلة للقضاء؛ واملواطنني الذين يشاركون يف هذا النظـام؛ واحملـامني            السجون؛  
  .)٢٥(املصّرح هلم مبمارسة املهنة

 إىل اهليئات القضائية اللجوءويف هذا السياق، تكفل دولة فرتويال لألشخاص كافة حق         -٥١
  .)٢٦(بفعالية وباجملانمن أجل إنفاذ حقوقهم ومصاحلهم، مبا فيها اجلماعية والفردية، ومحايتها 

إىل القضاء على اجلانب اإلجرائي البحـت       للجوء  ومل يقتصر تفسري السلطة القضائية        -٥٢
فحسب، بل فسرهتا بوصفها األساس لسياسة إدماجٍ عامة ضرورية، ترمي إىل استحداث وإقرار             

اك من منوذج    يهدف إىل الِفك   مبدأًاختصاصات جديدة حملاكم اجتماعية، متتاز باعتماد الوساطة        
  .اإلجراءات اخلطية، الذي حيكمه شدة التقّيد بالشكليات وهو ما جيرده من الطابع الشخصي

ويربز من بني هذه االختصاصات يف اإلقليم الـوطين كلـه االختـصاص باألطفـال                 -٥٣
؛ واالختصاص حبماية املرأة من أجل حياة خالية        )٢٧( حمكمة ١٦٤واملراهقني، وتباشره ما جمموعه     

 حمكمـة؛   ٢١ حمكمة؛ واالختصاص بالقـانون الزراعـي، وتباشـره          ٣٨العنف، وتباشره   من  
 حمكمة، انطالقاً من    ٣٣٥واالختصاص بقطاع العمل الذي شهد زيادة وتباشره حالياً ما جمموعه           

  . أساسياً لتحقيق السلم يف هذا القطاع، فضالً عن كونه أسلوب عملمبدأًفهم التوفيق بوصفه 
 تنفذ برنامج احملاكم املتنقلة، الذي ُتنظَّم       ٢٠٠٧ العدل العليا منذ عام       حمكمة وبدأت  -٥٤

عن طريقه زيارات إىل جمتمعات حملية شىت يف البالد، وُتجرى دراسات هبدف حتديد وجـود      
قانون منظم يف األحياء يتيح فهم الوسط االجتماعي، وحتديد األشكال األوليـة للقـانون،              

              ، أجـرى الربنـامج    ٢٠١٠ويف عـام    . ق تطبيقاً مباشراً فيها   بأن مبدأ اإلنصاف ُيطب    علماً
  .  استشارة١٠ ٧٧٣ما جمموعه 

 إىل القضاء جليـةً     اللجوءومن منظور االختصاص القضائي احملض، تنعكس إمكانية          -٥٥
يف ما ُيقدم من طلبات مراجعة الدستور، واملطالبات باحلقوق اجلماعية واملـصاحل الفرديـة،              

ى احلماية الدستورية، وكذلك يف القرارات املهمة الصادرة عن حمكمة العدل العليا من             ودعاو
  .)٢٨(أجل كفالة ممارسة حقوق اإلنسان
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وكفالةً لفعالية إعمال هذا احلق، فقد أجرت السلطة القضائية عمليات إعادة هيكلة              -٥٦
، أي  )٢٩(لـراهن قضاة يف الوقت ا    ١ ٩١٠ -ما جمموعة   وتقييم وتدريب، أتاحت تزويدها     

  . نسمة حتديدا١٠٠ً ٠٠٠  قضاة لكل٦,٦ -عدل مب
كما متتلك السلطة القضائية منصةً تكنولوجية تكفل للمتقاضني كفاءة اإلجـراءات             -٥٧

ترتيب فرتويال كثاين أحدث بلدان أمريكا الالتينية وأكثرها        فضى ذلك إىل    وقد أ . وشفافيتها
  .)٣٠(تقدماً من الناحية التقنية

شأت النيابة العامة، من جانبها، مكاتب ادعاء عام متخصصة يف قضية العنـف             وأن  -٥٨
اجلنساين؛ وعّينت مدعني عامني خمتصني بنظام السجون، مهمتهم كفالة احتـرام حقـوق             
اإلنسان للمحرومني من احلرية؛ كما أنشأت مكاتب ادعاء عام يف البلـديات، مـن بـني                

  .  وتكثيف التواصل معهصالحياهتا تكثيف االتصال بكل جمتمع حملي

  احلقوق االجتماعية والثقافية والبيئية  - جيم  

  احلق يف الغذاء  -١  
، خامس بلـد يف العـامل       )٣١()الفاو(تشكل فرتويال، وفقاً ملنظمة األغذية والزراعة         -٥٩

  .)٣٢(يعترف صراحةً باحلق يف الغذاء يف تشريعاته الوطنية
ويال على تنفيذ برامج تغذية وشبكات لتوزيـع        وكفالةً هلذا احلق، حفّزت دولة فرت       -٦٠

املواد الغذائية بأسعار عادلة يف مجيع أحناء البلد، عن طريق كل من شركة إنتاج وتوزيع املواد                
الغذائية، والشركة الفرتويلية للمواد الغذائية، وأسواق املائيت عام، وأسواق املـواد الغذائيـة،             

  . اتيجيةومؤسسة برنامج املواد الغذائية االستر
وأسفر تنفيذ هذه السياسات خالل هذا العقد عن إطعام مخسة ماليني فرتويلي يومياً               -٦١

مثل باجملان، ما بني أطفال، وبالغني كبار، وأشخاص يعيشون يف الشوارع، عن طريق برامج              
 مليون نسمة   ١٢وجنحت الدولة، باملثل، يف خدمة      .  ودور التغذية  )٣٣(برامج التغذية املدرسية  

  . ذائياً بدعم شبكة أسواق املواد الغذائية يف شىت أحناء اإلقليم الوطينغ
 ألف  ٢ ٧٩٠وأدى ذلك إىل بلوغ االستهالك اليومي من الغذاء للمواطن الفرتويلي             -٦٢

  . ١٩٩٨ يف املائة بالنسبة إىل عام ٤٠، ما ميثل زيادةً بنسبة سعرة حرارية
 يف املائة   ٧,٧ يف املائة، من     ٥٨ويال بنسبة   واخنفض معدل سوء تغذية األطفال يف فرت        -٦٣

ا جيعلها من بني دول أمريكا الالتينية       ، مم )٣٤(٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٣,٢ إىل   ١٩٩٠يف عام   
  . اخلمس ذات أقل نسب سوء تغذية يف صفوف األطفال حىت سن اخلامسة

 البلـدان الـيت   ، فرتويال يف الفئة الثانية من   ٢٠١٠وأدرجت الفاو، يف تقريرها لعام        -٦٤
ما يعكس جناح السياسات الوطنية يف      وهو  حتظى مبستوى مرتفع من األمن الزراعي الغذائي،        
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 هبـذا   ةاملتعلقالغاية  وقد حققت فرتويال    . جمال إمكانية احلصول على املواد الغذائية وتوزيعها      
ىل خفـض   اجملال لألهداف اإلمنائية لأللفية، وتعمل حالياً على صوغ استراتيجيات ترمـي إ           

  .مؤشر اجلوع إىل صفر

  احلق يف التعليم  -٢  
وتتواله الدولة جبميـع  . )٣٥(التعليم يف فرتويال حق من حقوق اإلنسان وواجب عليه      -٦٥

مراحله وأمناطه، ُمتقامسةً املسؤولية مع األسرة واجملتمع، كمهمة ُملزمة وذات أمهية قـصوى،             
  . ولوجية اليت ُتعينها على حتقيق أهدافها اخلاصةبوصفه أداة املعرفة العلمية واإلنسانية والتكن

ومن أهم السياسات واإلجراءات اليت نفذهتا الدولة يف هذا العقد كفالةً لتكافؤ فرص             -٦٦
 إلغاء رسوم القيد يف املراكز التعليمية الرمسية يف مجيع مراحـل التعلـيم              -١: التعليم ما يلي  

 بناء منشآت ماديـة وصـيانة املنـشآت         -٢معي؛  وأمناطه حىت املرحلة السابقة للتعليم اجلا     
، فضالً عن تقدمي الرعاية الشاملة إىل الطالب، عن طريق يوم دراسي كامل مـن               )٣٦(القائمة

 االستثمار املطّرد يف هذا -٣مثان ساعات يومياً، وخدمات الرعاية الطبية واإلشراف الغذائي؛      
، وزادت  ١٩٩٩ج احمللي اإلمجايل قبل عام       يف املائة من النات    ٣اجملال، فقد كانت نسبته دون      

 يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل، إضـافةً إىل             ٦,١ إىل ما يربو على      ٢٠١١يف عام   
ُيخصص لوزارة السلطة الشعبية للتعليم ووزارة السلطة الشعبية للتعلـيم اجلـامعي مـن               ما

البيئـة  : املكمِّلة التاليـة فيهـا   تعزيز املناهج الدراسية مع إدراج احملاور      -٤؛  )٣٧(استثمارات
والصحة املتكاملة، والتثاقف، والعمل التحّرري، وتكنولوجيا املعلومات واالتـصال احلـر،           

 حفـز   -٥واللغة، وحقوق اإلنسان، وثقافة السالم والسيادة، والدفاع الشامل عن الدولة؛           
ستقرار هلم يف ممارسة    املعلمني من أجل حتديث معارفهم وتأهيلهم مهنياً، فضالً عن حتقيق اال          

 إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، بإنشاء هياكل أساسية هلذا الغـرض وهتيئـة             -٦مهامهم؛  
 توفري التعليم اجلـامعي يف البلـديات        -٧أحوال تتيح هلذه الفئة من السكان الفرص ذاهتا؛         

رفيـه   تطوير العلم والتكنولوجيا والرياضة ووسـائل الت       -٨واالعتراف باستقالل اجلامعات؛    
  . بوصف ذلك إحدى سياسات التعليم والصحة العامة

وقد أتاحت هذه السياسات كسر حلقة الظلم االجتماعي، فأنشأت بذلك َمعلمـاً              -٦٧
 وغري تقليدية ليوّسـع     )٣٩(، يضع برامج تقليدية   )٣٨(بارزاً يتعلق باستحداث نظام تعليم جديد     

  .بذلك نطاق العرض التعليمي جبميع مراحله وأمناطه
ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة بوجه خاص إىل النموذج البديل لتعليم الكبار، الذي               -٦٨

ويبلـغ  . ‘سـوكري ‘، و ‘ريباس‘، و ‘روبينسون األول والثاين  ‘ُيطبق عن طريق تنفيذ برامج      
 يف  ٩٥معدل معرفة القراءة والكتابة بني صفوف البالغني الكبار من السكان يف فرتويال حالياً              

  . ا يشري إىل أهنا تدخل ضمن جمموعة البلدان اخلالية من األميةممَّ، )٤٠(املائة
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نتائج إجيابية يف ما يتعلق بتوسيع نطـاق        حتقيق   بيانات االلتحاق باملدرسة،     وتوضح  -٦٩
فقد بلغ عدد املقيدين يف مراحل التعلـيم يف         . القْيد املدرسي يف مجيع مراحل التعليم وتوطيده      

 يف املائة يف    ٢٤زيادة بنسبة   أي ب ني طفل ومراهق وشاب،      مالي ٧,٧ ٢٠١٠-٢٠٠٩الفترة  
 ٢٨؛ وعلى غرار ذلك، ارتفع صايف معدل االلتحاق باملدرسة بنسبة           ٢٠١٠-١٩٩٨الفترة  

 يف املائة يف التعليم املتوسط،      ٢٤ يف املائة يف التعليم االبتدائي، و      ٧يف املائة يف التعليم األويل، و     
). يف التخصص العلمي والتخصص يف العلـوم اإلنـسانية        (سط   يف املائة يف التعليم املتو     ٩٨و

 يف املائـة يف     ٢متوسط معدل التسّرب من املدرسـة يف املرحلـة االبتدائيـة نـسبة               وبلع
 يف املائة، أي أنـه      ٥، بينما كان متوسط هذا املعدل يف العقد املاضي          ٢٠١٠-١٩٩٨ الفترة

عدل التسّرب من املدرسة يف املرحلة      اخنفض مبقدار ثالث نقاط مئوية، كما اخنفض متوسط م        
  . )٤١(الثانوية يف الفترة ذاهتا مبقدار سبع نقاط مئوية عن العقد املاضي

مـشروع كاناميـا    "    بومن السياسات األخرى املؤثرة يف هذا القطاع تلك املتعلقة            -٧٠
 ٧٤٣الذي جنح يف طوره األول يف توزيـع  ، (Proyecto Educativo Canaima) )٤٢("التعليمي

ألف جهاز حاسب آيل يف املدارس الوطنية واخلاصة والتابعة للدولـة، باعتبـاره الدعامـة               
 ٢ ٢٥٠ إنـشاء     للعيـان  ، يربز ويف هذا الصدد  . مية التكنولوجية األساسية يف حتقيق حمو األ    

 منه أكثر من ستة ماليني طالب يف        يستفيدمركزاً بوليفارياً للمعلوماتية والتقنيات احلاسوبية،      
  . م التعليم الوطين بأسرهنظا
  األمهية االستراتيجية للتعليم اجلامعي بوصفه جماالً مفتوحـاً   فرتويالوقد أبرزت دولة      -٧١

للتأهيل الدائم للجميع من أجل كفالة مشاركة اجملتمـع يف عمليـة التحـّول االجتمـاعي                
لـيم العـايل يف      وزارة التع  ، أنشئت يف هذا اإلطار  و. والسياسي واالقتصادي والثقايف للبالد   

، أصبح اسم هذه اهليئـة      ٢٠٠٩ومنذ اعتماد القانون األساسي للتعليم يف عام        . ٢٠٠٢ عام
  .وزارة السلطة الشعبية للتعليم اجلامعي

وتعميماً لفرص التعليم اجلامعي، وضعت احلكومة خطة من أجل توفريه يف البلديات              -٧٢
وتلتقي فكرة توفري التعليم اجلامعي يف البلديات . ونفذهتا، باالتصال الوثيق مع اجملتمعات احمللية

وقد كانت أحد املبـادئ التوجيهيـة االسـتراتيجية     )٤٣(بالسعي إىل حتقيق التوازن اإلقليمي   
الناظمة لسياسة تعميم التعليم اجلامعي اليت حددهتا احلكومة سعياً منـها إىل حتقيـق أمسـى                

  .درجات السعادة االجتماعية والرفاه
ذا املسعى، يف جانب منه، إىل تقريب اجلامعة إىل حمال إقامة السكان من             يهدف ه و  -٧٣

أجل فتح باب التعليم اجلامعي للجميع، بصرف النظر عن السن أو االلتزامات األسـرية أو               
فتقترب اجلامعة بذلك إىل اجملتمعات احمللية لتتيح فرصـة         . اإلمكانيات املادية أو الوضع املهين    

يستطيعون التنقل بعيـداً عـن        ال ، وملن عليهم االعتناء بأبنائهم، ومن     االلتحاق هبا للعاملني  
  . ا يكفل للجميع احلق يف التعليممنازهلم، ومن يعيشون مبنأًى عن املراكز احلضرية الكربى، ممَّ
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ويتيح هذا التقارب بني اجلامعات واجملتمعات احمللية فرصةً حقيقية لتعمـيم التعلـيم            -٧٤
كفالة مشاركة السكان كافة يف إنتاج املعرفة وحتويلها ومواءمتها اجتماعياً اجلامعي، ومن ثَم، 

بوصفها السبيل لبناء جمتمع اشتراكي ميتاز بتوخي قيم األخالق والتضامن والدميقراطية الرائدة            
  . وبنموذج إنتاجي جديد وباحترام حقوق اإلنسان

) اليونـسكو (والعلم والثقافة   ، اعترفت منظمة األمم املتحدة للتربية       ٢٠١٠ويف عام     -٧٥
يف تقاريرها بفرتويال بوصفها خامس أكرب بلدان العامل من حيث إمجايل معدل القيد يف التعليم 

   . يف املائة، وثاين بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب٨٥اجلامعي، إذ بلغ 
 ١٧٢موعـه    يف ما يتعلق مبؤسسات التعليم اجلـامعي مـا جم          ٢٠١٠وسجل عام     -٧٦

أما عن عدد املقيدين يف هذا القطاع، .  مؤسسة خاصة٩٥ مؤسسة رمسية و٧٧مؤسسة، منها 
 يف املرحلة الـسابقة للتخـّرج       طالباً ٢ ١٨٤ ٣٢٧، منهم   طالباً ٢ ٢٩٣ ٩١٤فريتفع إىل   

وحبسب املؤسـسة التعليميـة، يـشكل    . )٤٤( يف مرحلة الدراسات العليا طالباً ١٠٩ ٥٨٧و
 يف املؤسسات   املسجلون يف املائة، بينما يشكل      ٧٠,٣ؤسسات الرمسية نسبة     يف امل  املسجلون
  . يف املائة٢٩,٧اخلاصة 

  احلق يف الصحة  -٣  
حتكم مبادئ العموم واإلنصاف والتضامن واجملانية واملشاركة واالنتمـاء املتعـدد             -٧٧

 سـرد   ويف مـا يلـي    . ات الصحة اليت استحدثتها دولة فرتويـال      ساألعراق والثقافات سيا  
 توسيع تغطيـة اخلـدمات      -١: لالستراتيجيات اليت اعتمدهتا الدولة إلنفاذ هذه السياسات      

 خفض معدل وفيات األمهـات واملواليـد        -٢الصحية وتوطيدها على حنو مالئم وباجملان؛       
 تعزيز الوقايـة مـن األمـراض وتعزيـز          -٣ومعدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة؛       

 زيادة الوقاية من احلوادث وأعمال      -٥والسيادة الصيدالنية؛   تشجيع األمن    -٤ مكافحتها؛
وضـمان    حتسني تدابري الوقاية من تعاطي املخدرات إىل أفضل مستوى ممكـن           -٦العنف؛  

  . العالج وإعادة التأهيل للسكان املتأثرين
تلبيةً  ،(Barrio Adentro) )٤٥(‘ل األحياءـداخ‘ برنامج استحدث، ٢٠٠٣ويف عام   -٧٨

جات االجتماعية والصحية الرئيسية لسكان املناطق الشعبية واملنـاطق الـيت يتعـذّر             لالحتيا
  .  ممارسة هذا احلقحرموا منالوصول إليها، الذين 

وقد أعاد هذا الربنامج لفرتويال فلسفة الرعاية الصحية األولية وأهدافها ويعمل حالياً              -٧٩
 الـذي ُيعـىن   ،(Barrio Adentro I) ‘داخـل األحيـاء األول  رنامج ب‘: بأمناط شىت كالتايل

 Barrio Adentro)‘ داخل األحياء الثـاين برنامج ‘باستحداث نظام الرعاية الصحية األولية؛ و

II)  ،       الذي يوسع نطاق اخلدمات الطبية والتشخيصية عن طريق مراكز التـشخيص الـشامل
‘ داخل األحياء الثالث   برنامج‘ومراكز إعادة التأهيل الشاملة ومراكز التكنولوجيا املتطورة؛ و       

(Barrio Adentro III)،ويهدف إىل تعزيز شبكة املستشفيات .  
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وافُتتحـت مراكـز    ‘ داخل األحيـاء الرابـع    برنامج  ‘تنفيذ  ، بدأ   ٢٠٠٦ويف عام     -٨٠
متخصصة كمستشفى القلب لألطفال، الذي رفع مستوى القدرة على تقدمي خدمات الرعاية            

جلي، إذ ارتفع عدد احلاالت احلاصلة على هذه الرعاية         يف جمال طب قلب األطفال على حنو        
 حالة سنوياً يف الوقت الراهن، وميتد عمل املستشفى    ٦٠٠ إىل   ١٩٩٨ حالة يف عام     ١٤١من  

   .يف هذا التخصص ليشمل رعاية األطفال من بلدان أخرى يف املنطقة
 يف متنـاول  األول والثـاين، وضـع البلـد      ‘ داخل األحياء ‘برناجمي   آليةويف إطار     -٨١

 مركز إعـادة    ٥٧٠ مركز تشخيص شامل، و    ٥٣٣ عيادة شعبية، و   ٦ ١٧٢اجملتمعات احمللية   
 مركز تكنولوجيا متطورة، ُتجرى فيها باجملان فحوصات بالغة التعقيـد،           ٣١تأهيل شاملة، و  

 عيادة شعبية لطب العيون، فأمكن      ٤٥٩ وحدة طب أسنان على الصعيد الوطين، و       ٤ ٧٨١و
 ١٠٠ ٠٠٠ طبيباً لكل ٦٠، وتوفري ٢٠١٠ مليون استشارة حىت عام ٢٨٤ه إجراء ما جمموع 

   .نسمة
، قدمت املستشفيات خدمات الرعايـة إىل       ‘برنامج داخل األحياء الثالث   ‘ويف إطار     -٨٢

سبعة ماليني مريض يف استشارات الطوارئ، وستة ماليني مريض يف استشارات العيـادات             
ا أتاح حتسني احلالـة الـصحية       ممتدخل جراحي،    ٣٠٠ ٠٠٠اخلارجية، وأُجري أكثر من     

  . للسكان بوجه عام
صابني بفريوس نقـص املناعـة      ويشكل توسيع نطاق الرعاية املقدمة إىل األشخاص امل         -٨٣

، يف هذا   من أبرز اإلجنازات  . )٤٦(اإليدز إحدى السياسات األخرى املهمة يف هذا اجملال       /البشري
يـة احلـصول علـى      واجملتمعات احمللية؛ وتعميم إمكان   الصدد، مشاركة احلركات االجتماعية     

 واألدوية املضادة للعدوى االنتهازية باجملـان؛       )٤٧(النسخ العكسي لفريوسات  العالجات املضادة   
 وإمكانية فحص سالمة الـدم باجملـان؛        ؛إكمال العام األول  وتوفري بدائل لنب األم للرّضع حىت       

 شخـصاً، وكـذلك     ٣٧ ٨٢٥مات الرعاية إىل    قُدمت خد و. الرعاية الصحية  وحتديث قواعد 
   .، وزيدت ميزانية هذه املشاريعاً وقائياً مشروع٨٥ حادثاً من حوادث العمل، وُنفذ ١ ٢٥٠ يف
 التطعيم اجملاين للسكان، وخباصـة      -١: ، فضالً عن ذلك، اإلجنازات التالية     وحتققت  -٨٤

أجل كفالة إمكانية حصول    من  ‘ خوسيه غريغوريو إيرنانديث  ‘ إنشاء مشروع    -٢األطفال؛  
 ١٣ ٠٧٢األشخاص ذوي اإلعاقة على اخلدمات الصحية، بتقدمي خـدمات الرعايـة إىل             

 شخصاً مستفيداً حصلوا علـى أجهـزة وأدوات، يف          ١٦ ٦٧٢شخصاً يف كل مرتل، وإىل      
 من أجل إجراء    املنشأ (Milagro)‘ املعجزة‘ مشروع   استحداث -٣مرحلة ثانية من املشروع؛     

 عملية جراحية يف األعـوام      ١ ٢٤٧ ١٢٥راحية يف طب العيون، وقد أُجريت       تدخالت ج 
  . )٤٨( عملية جراحية سنويا٢٤٩ً ٥٤٣اخلمسة األخرية، مبتوسط 

 يف املائة من السكان، خدمات الرعاية       ٨٠ مليون فرتويلي حالياً، ما ميثل       ٢٤ويتلقى    -٨٥
  . ة مراكز للصحة العام١٣ ٥١٠الصحية باجملان يف ما جمموعه 
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  احلق يف الثقافة  -٤  
منذ عقد من الزمن، عمليةً جدلية شـاركت فيهـا أكثـر            استهلّت دولة فرتويال      -٨٦

أصبح هذا احلق الذي ُحجب عن الفرتويليني بقَصره على ُنخـبٍ           ف.  تنوعاً األوساط الثقافية 
 وقد أتاح تعزيز .بعينها حقاً ميارسه الفرتويليون مجيعاً، عندما َوعوا دوره اخلالّق الوطين الرائد  

 توطيد مشاريع متصلة به وإعادة تأسيس الثقافة يف أُطر مؤسسية، )٤٩(املؤسسات يف هذا اجملال
  .مع إضفاء طابع دميقراطي على امللتقيات

 نشاطاً ثقافياً خالل    ١٠ ١١٨ تنفيذ   -١: وتتجلى نتائج هذه السياسات يف ما يلي        -٨٧
ا ُيعّد أجنـح    مم مواطناً،   ٧٨٢ ١٢٧ مبساعدة    فناناً شعبياً  ٦٣ ١١٢، شارك فيها    ٢٠١٠عام  

 مطبعة هبدف إشاعة الكتاب بوصفه أداة       ٢٤ إنشاء   -٢؛  )٥٠(برنامج ثقايف يف تاريخ فرتويال    
 قاعة عرض   ١٤٤ فتح   -٤؛  )٥١( وإنشاء مدينة السينما   -٣َتحول يف وعي املواطن الفرتويلي؛      

 فرعاً مـن    ٥٢ إنشاء   -٥ واملؤسسي؛   سينمائي يف اجملتمعات احمللية، على الصعيدين اإلقليمي      
جائزة ‘ استحداث -٦مؤسسة مكتبات اجلنوب، فضالً عن تنظيم مهرجانات دولية للكتاب؛  

  . اليت يقدمها املركز الوطين للتاريخ‘  النقديريحمرِّر التفك
 ١١ و ، متحفاً ومعرضاً فنياً، وثالثة جممعات أثرية      ٢٥يف اإلقليم الوطين    أيضاً  أُنشئ  و  -٨٨
وبتنفيذ مشروع الثقافة ومنح درجة الليسانس يف التربيـة، يف ختـصص            . اً للتنوع الثقايف  دار

 يف املائة من البلديات،     ٩٨التنمية الثقافية، أمكن ختريج ناشطني ثقافيني يغطون بالفعل نسبة          
   .فضالً عن جمتمعات الشعوب األصلية والشعوب املنحدرة من أصل أفريقي

خاص يف هذا اجملال إىل النظام الوطين ألوركـسترا الـشباب           وجتدر اإلشارة بوجه      -٨٩
واألطفال يف فرتويال، الذي يشكل أحد أكرب األعمال االجتماعية الرامية إىل حتقيق اإلدماج             
اليت اضطلعت هبا احلكومة البوليفارية، إذ يكّرس هذا العمل إنقاذ األطفال والشباب تربويـاً              

يم املوسيقى وممارستها اجلماعية، ويهدف إىل تدريب أضعف   ومهنياً وأخالقياً من الضياع بتعل    
ونظراً لتعزيز هذا النظـام يف      .  يف اجملتمع  واستيعاهبمفئات السكان يف البالد ومنع استبعادهم       

 فرقـة   ١٣ فرقة أوركسترا على الصعيد الـوطين و       ١١لدى فرتويال حالياً    بات  هذا العقد،   
  . يف مجيع أرجاء البالد يف العقد األخريوليدة، مبشاركة آالف األطفال واملراهقني

   العلم والتكنولوجيااحلصول علىإمكانية   -٥  
شددت دولة فرتويال على تعميم ونشر استخدام وسـائل تكنولوجيـا املعلومـات       -٩٠

وقـد هـدفت    . ما بني فئات السكان كافة، وخباصة الفئـات املـستبعدة         فيواالتصاالت  
ة يف هذا اجملال إىل هيكلة النظام الوطين للعلم والتكنولوجيا  االستراتيجيات والسياسات املعتمد  

   . من الدستور١١٠واالبتكار وتعزيز الثقافة العلمية وفقاً للمادة 
ويشكل ساتل سيمون بوليفار أحد اإلجنازات البالغة األمهية الـيت حققتـها دولـة          -٩١

علماً بارزاً على طريق تطوير     م‘ ١-فينيسات‘وقد مثّل إطالق الساتل     . فرتويال يف هذا اجملال   
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مبنأًى عن الطفرة اليت يعينها تشغيل ساتل خاص        و. االتصاالت السلكية والالسلكية يف بلدنا    
بالبالد، فقد عزز توقّع استخدامه ألغراض التطبيب والتعليم عـن بعـد مفهـوم التطـور                

  .٢٠١٣-٢٠٠٧التكنولوجي املناسب اجتماعياً حسبما حتدده خطة تنمية األمة للفترة 
مؤسسة ‘، يف هذا السياق، حمو أمية ما ينيف عن مليون فرتويلي عن طريق              ويتجلَّى  -٩٢

 يباشر عمله يف مجيع أحناء اإلقليم الـوطين،      )٥٢( مركزاً معلوماتياً  ٧٣٧اليت لديها   ،  ‘إنفوثينترو
 نيـل   ٢٠١٠، استحقت يف عام     ‘١-فينيسات‘ مركزاً معلوماتياً متصالً بالساتل      ٤٣٤منها  
   .لإلدماج االجتماعي اليونسكوئزة جا
ومن جانب آخر، حتدد إحصائيات اللجنة الوطنية لالتصاالت السلكية والالسلكية            -٩٣

 من االتصاالت السلكية والالسلكية وزيـادة    االستفادةاملعلومات التالية يف ما يتعلق بإمكانية       
 شخصاً من بني    ٣١جمموعة  ملا   من خدمة اإلنترنت     االستفادة ُتتاح إمكانية    -١: استخدامها

 ماليني مستخِدم لشبكة اإلنترنـت علـى        ٨,٨ حنو   أي نسمة يف اإلقليم الوطين،      ١٠٠كل  
 مشتركاً خبدمة اإلنترنت، بينما     ٢٧٣ ٥٣٤، كان بفرتويال    ٢٠٠٠ويف عام   . الصعيد الوطين 

     وهـو   مستخِدماً،   ٢ ٠٣٣ ٨٥٨ ما جمموعة    ٢٠٠٩ الرابع من عام     الفصلبلغ عددهم حىت    
 تعزى -٢ يف املائة؛    ٦٠٠ما يعكس بالنسبة املئوية زيادة نسبة املشتركني خبدمة اإلنترنت إىل           

اهلواتف احملمولة، اليت تغطي    إىل  الزيادة الكربى يف استخدام االتصاالت السلكية والالسلكية        
   . مليون خط٢٨,٢ يف املائة من السكان حبوايل ٩٥خدمتها نسبة 

  احلق يف بيئة صحية  -٦  
إصدار باعتبارها سياسة عامة هلا     املبادئ الدستورية املتعلقة هبذا اجملال ب       الدولة أعدَّت  -٩٤

وقـد أتـاح    .  هتدف إىل تعزيز احلقوق البيئية ومحايتها وإعماهلـا        )٥٣(صكوك قانونية خمتلفة  
 يف  اإلطار املعياري اعتبار فرتويال من بني أوائل بلدان أمريكا اجلنوبية األكثر اسـتثماراً             هذا
   .اجملال هذا
 يف املائة من إقليمها مغطى مبناطق طبيعية حممية، تشكل          ٦٦,٢ومتتاز فرتويال بأن نسبة       -٩٥
احملميات اخلاضـعة   ربية وغريها من أنواع     ال يف املائة منها حمميات وطنية ومآوٍ للحيوانات         ١٦

ـ         . مشّددةحلماية   ظ التنـوع البيولـوجي     ويدلّ هذا املؤشر على األمهية اليت توليها الدولة حلف
لقيمة املوروث الثقايف البيئي وقيمة البحث العلمي والترفيـه  كذا واحلفاظ على املوارد الطبيعية و  

  .الصحي الواعي وغريها من القيم عن طريق محاية املناطق ذات االستخدامات املتعارضة
برنامج ‘اث  ويف هذا السياق، نفذت جلان احلفاظ على البيئة يف فرتويال منذ استحد             -٩٦

 مشروعاً ٤٩٥١ ما جمموعه ٢٠٠٦ يف عام (Árbol Misión Socialista)‘  االشتراكيالتشجري
  .شتلة مليون ٤٢,٥ مشروع غرس من أبرزهابيئياً، 
 السكان اعتراف دولة فرتويال الصريح باحلق       يفومن السياسات األخرى البالغة التأثري        -٩٧

  . )٥٤(مالئمةجبودة من حقوق اإلنسان، يفضي إىل حياة اً وُمميَّزيف املياه بوصفه حقاً مستقالً 
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توصيل خدمات ميـاه الـشرب واملرافـق     على اعتبار    احلكومات السابقة،    ودأبت  -٩٨
ويف هـذا الـصدد،     . الصحية إىل السكان الريفيني والقطاعات الشعبية مهمةً صعبة ومكلّفة        

النطاق لالسـتثمار يف اهلياكـل   ذ خطة واسعة يتنفيف  شرعت الدولة، منذ مطلع هذا العقد،       
من إمداد عدد يف أجل قصري األساسية لشبكات املياه واملرافق الصحية يف البلد بأسره، مكّنت 

  .مبياه الشرب وكذلك باملرافق الصحية كبري من الفرتويليني املستبعدين من التمتع بسر احلياة
ياه الـشرب عـن طريـق       وتوضح نتائج هذه االستثمارات املهمة زيادة التغطية مب         -٩٩

، وهو العام الذي بلغت فيه نـسبة        ٢٠٠١ و ١٩٩٩الشبكات املرتلية يف الفترة ما بني عامي        
 يف املائة من إمجايل سكان البلد، فحقق البلد بذلك سلفاً األهداف اإلمنائيـة              ٨٤,٨التغطية  

 ١٩٩٠ يف هذا املضمار وهي خفض النسبة املقـّدرة يف عـام             ٢٠١٥لأللفية املقترحة لعام    
ويتمتع أكثـر   . ميكنهم احلصول على مياه الشرب إىل النصف        ال للسكان الفرتويليني الذين  

  . يف املائة من السكان حالياً بإمكانية احلصول على مياه الشرب٩٠ من

  احلق يف الضمان االجتماعي  -٧  
ميكن التنازل عنه،     ال الضمان االجتماعي حق اجتماعي أساسي من حقوق اإلنسان         -١٠٠

تكفله الدولة لكل الفرتويليني املقيمني يف إقليم اجلمهورية، ولألجانب املقيمني فيه بـصورة             و
  . التقدمية والعدالة االجتماعية قانونية، طبقاً ملبدأي

وتتحقق احلماية الشاملة للحق يف الضمان االجتماعي يف جمموعـة مـن القـوانني                -١٠١
 أحكام أخرى، على منح املعاشات التقاعدية يف         واليت تنص، من بني    )٥٥(الناظمة هلذه املسألة  

  . واملتوىف عنهمحاالت خمتلفة كالشيخوخة والعجز عن العمل واإلعاقة 
وبتدابري خاصة أصدرهتا دولة فرتويال، امتد التمتع هبذا احلق ليشمل الفئات املستبعدة              -١٠٢

ن حيصلون شهرياً على معاش ، الذي)٥٨( وربات املنازل)٥٧( والفالحني )٥٦(تقليدياً مثل الصيادين  
 شخص حاصـل    ٧٠ ٠٠٠ منه ما جمموعه     استفادتقاعدي معادل للحد األدىن من األجور،       

 يف املائة من احلـد األدىن  ٦٠وتتوخى هذه التدابري أيضاً ختصيص نسبة  . على معاش تقاعدي  
 الـضمان  فرتويلي ممن مل يـسامهوا قـط يف          ١٠٠ ٠٠٠ملا جمموعة    لألجور بوجه خاص  

 أمتوا سداد إمجايل األقساط املطلوبة يف فتـرة         الذين؛ ومتكني مجيع األشخاص     )٥٩(ماعياالجت
  . فرتويليا٤٢ً ٩٩٤ من التمتع باملعاش التقاعدي، وهو ما استفاد منه معينة
 يف مـنح مـا      للضمان االجتمـاعي  ، جنحت املؤسسة الفرتويلية     ٢٠١٠ويف عام     -١٠٣
، وقد شهد هذا الرقم زيادة هائلة، إذ كان          شخصاً معاشات تقاعدية   ١ ٨٠٤ ٠٨٧ جمموعه

شخصاً حاصالً على معاش تقاعـدي؛ كمـا جنحـت املؤسـسة             ١٩١ ١٨٧يف السابق   
  رجــال٧ ١٨٨ ٢٠٣، منــهم ضــماناً اجتماعيــاً أشــخاص ١٢ ١٥٧ ٧١٠ مــنح يف
   . نساء٤ ٩٦٩ ٥٠٧و
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  العاماحلق يف اخلدمة العامة للنقل   -٨  
ة فرتويال الرامية إىل كفالة احلـق يف حريـة تنقـل            جتلّت يف هذا العقد جهود دول       -١٠٤

األشخاص ونقل البضائع عرب اإلقليم الوطين كله؛ وتنفيذ نشاط النقل واخلدمات املتصلة بـه              
بوصفه نشاطاً اقتصادياً؛ وحتديد سياسة وطنية جديدة بشأن اجلغرافيا السياسية من أجل ربط             

ق ممرات هياكل أساسية لنظم النقل املتعـدد        مجيع أحناء اإلقليم الوطين بعضها ببعض عن طري       
   .الوسائط
 عاماً، يشكل   ٢٨، الذي يعمل منذ     ‘مترو كراكاس ‘ويف هذا الصدد، جيدر إبراز أن         -١٠٥

 الرئيسية يف العاصمة ويتصل بسائر نظم السكك احلديدية اليت اسـتحدثتها           العامخدمة النقل   
لنقل املكمِّلة له، وهي خدمة نقل سـطحي        هي وسيلة ا  ) Metrobús(احلافلة املترو    و .الدولة

أما عـن   . وتنقل احلافلة املترو حالياً مليوين مستخِدم يومياً      . مكّملة خلدمة النقل عرب األنفاق    
 مليـون   ٤١، فقد نقل مـا يربـو علـى          ٢٠٠٦، الذي افُتتح يف عام      ‘مترو لوس تيكيس  ‘

يضاً إىل مـدن مهمـة مثـل        وقد امتدت خدمة املترو أ    . ُمغرياً حياة مستخدميه لألبد    راكب
  .وماراكايبو فالينسيا
           ، يف خطـه األول     ‘ املركـزي إثيكييـل ثـامورا      يـة  احلديد كنظام السك ‘ونقل    -١٠٦

 ٥٦ ٠٤٢ ٠٣٧مـا جمموعـة      ٢٠١٠ حىت عام    ٢٠٠٦، منذ افتتاحه يف عام      ‘كوَا - كراكاس‘
   .سني حياة مستخدميه من السكانا كان له أثر واضح يف حتمممستخِدماً ممن يعيشون يف الضواحي، 

 - بويرتـو كـابّيو   ‘ سيمون بوليفار يف خطه األول       ية احلديد ويركّز نظام السكك    -١٠٧
على تنمية احملور الشمايل الساحلي للبالد عن طريق نظام نقل متعـدد الوسـائط              ‘ أكاريغوا

 راكب ومحولة تزيـد عـن       ٤٠٠ ٠٠٠ حديث وسريع واقتصادي قادر على نقل أكثر من       
  . وُيشّغل هذا اخلط حالياً للنقل الثقيل فحسب. مليوين طن سنوياً

خطـي   مؤلفاً مـن     عام، نظام نقل    ٢٠٠٧، الذي افُتتح يف عام      ‘تروملريِدا‘ويشكل    -١٠٨
‘ كابليـه  - ترول‘ُيدعى  ار اهلوائي   ـالقطام  ـط ثالث لنظ  ـكهربائية إضافةً إىل خ    حافلة

(Trol-cable) .  وهـو أول  .  اإلنشاء قيديزال اخلط الثالث      بينما ال   اخلطان حالياً  هذانويعمل
  . نسمة٥٠٠ ٠٠٠يقل عدد سكاهنا عن بأمريكا الالتينية نظام نقل ُينفذ يف مدينة 

 افُتتح يف   هوائي، وهو نظام نقل     (Metrocable) سان أغوستني    اهلوائيويشكل املترو     -١٠٩
 يومياً  ويليب. لمناطق الشعبية ، أول وسيلة نقل مجاعي ذات تكنولوجيا متطورة ل        ٢٠١٠عام  

 نسمة من سكان قطاع     ٤٠ ٠٠٠ منه مباشرة    ويستفيد مستخِدم،   ١٥ ٠٠٠حنو  احتياجات  
سان أغوستني، الذين كانوا يتنقلون يف السابق حنو وسط املدينة بوسائل نقل تقليدية يف زمن               

 مقصورة توفر للسكان الراحة واألمـان،  ٥١ من اهلوائيويتألف املترو  . أغلىأطول وبتكلفة   
   .مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة
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  محاية فئات حمددة  - خامساً 

  املرأة   - ألف  
أحكـام  : حتظى فرتويال بإطار تشريعي لتعزيز ومحاية حقوق املرأة يتمثل يف ما يلي             -١١٠

ق املرأة يف حياة خالية مـن       دستور مجهورية فرتويال البوليفارية؛ والقانون األساسي املتعلق حب       
؛ وقـانون   )٦١(؛ وتعديل القانون األساسي حلماية األطفال واملراهقني من اجلنسني        )٦٠(العنف

؛ وقانون تكافؤ   )٦٣(؛ والقانون املعدِّل جزئياً للقانون اجلنائي     )٦٢(محاية األسرة واألمومة واألبّوة   
  .)٦٥(عية؛ وقانون تعزيز ومحاية الرضاعة الطبي)٦٤(الفرص للمرأة

واستناداً إىل هذه التشريعات، استحدثت دولة فرتويال سياسات عامـة يف مجيـع               -١١١
املؤسسات اليت تتألف منها الدولة، ترمي إىل محاية فعالية وكفاءة ممارسة حقـوق املـرأة،               
بتحقيق املساواة يف تأهيلها، واعتماد تدابري إجيابية هتدف إىل تعزيز حقها يف عـدم التمييـز،         

  .الة العقبات واحملظورات اليت هي نتاج األمناط االجتماعية الثقافية املتأصلة يف جمتمعناوإز
ويربز، يف هذا الصدد، إنشاء وزارة السلطة الشعبية للمرأة واملساواة بني اجلنسني يف               -١١٢
، اليت يتبعها كل من املؤسسة الوطنية للمرأة ومؤسساهتا اإلقليمية، ومكتـب            )٦٦(٢٠٠٨عام  
برنامج أمهات احلي،    - ، ومصرف تنمية املرأة، ومؤسسة    )٦٧(اع الوطين عن حقوق املرأة    الدف

  . )٦٨(ومكاتب رعاية املرأة، ودور اإليواء
 تبادل املشاركة بني -١: لحقوق السياسية، تربز اإلجنازات التالية   لوعن ممارسة املرأة      -١١٣

 إنشاء جهـات اتـصال      -٢؛  )٦٩(الرجل واملرأة يف إعداد قوائم املرشحني للمناصب العامة       
 إنشاء اللجنـة    -٤درسة التأهيل ملمارسة املواطنة؛      إنشاء م  -٣؛  )٧٠(باملؤسسة الوطنية للمرأة  

الفرعية للشؤون اجلنسانية باملعهد الوطين لإلحصاء، اليت تشمل مجاعة النساء املنحدرات من            
  .أصل أفريقي ونساء الشعوب األصلية

 عدد النساء العامالت    يتنامى، إذ   )٧١(لبلد تكافؤ القوى العاملة   ويف جمال العمل، حقق ا      -١١٤
 ١٢,٥، فيتجلى اخنفاض معدل البطالة مـن        )٧٢(اعيوالالئي يتقاضني أجراً يف القطاع غري الزر      

   .٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٨املائة إىل  يف
ك الـصحة  مبا يف ذل الوطين، من جانبه، الصحة الشاملة  ة نظام الصحة العام   ويتناول  -١١٥

يف استحدث وكامتداد متالزم هلذا النظام، . اجلنسية واإلجنابية للمرأة يف خمتلف دورات حياهتا   
 والذي أصبح   ،‘ناألم والطفل املعافيا  ‘، الذي ُعرف بشعار     )٧٣(‘برنامج األمومة ‘ ٢٠٠٦عام  

   . دار إيواء لألمهات١٦الذي يشمل ‘ الطفل يسوع‘اليوم برنامج 
نمية االقتصادية، قدم مصرف تنمية املرأة التدريب إىل نساء عامالت          وهبدف حفز الت    -١١٦

يف قطاعات مثل الصناعة والزراعة والتجارة واخلدمات، كما منحهن قروضاً يف الفترة ما بني              
  . ٢٠١٠ و٢٠٠٠عامي 
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 حمكمة متخصصة يف محايـة      ٣٨إىل القضاء، فقد أُنشئت     اللجوء  أما عن موضوع      -١١٧
كمـا  . )٧٤( مكتب ادعاء خاص بقضية العنف ضد املـرأة        ٥٩ني اجلنسني و  املرأة واملساواة ب  

أُنشئت يف كل كيان احتادي وحدات فنية متخصصة لتقدمي الرعاية الشاملة للضحايا النـساء          
  . رعاية الضحايالواألطفال واملراهقني من اجلنسني، ووحدة 

  األطفال واملراهقون من اجلنسني  - باء  
، اكتـسب   )٧٥( األساسي حلماية األطفال واملراهقني من اجلنسني      منذ إصدار القانون    -١١٨

النظام الوطين للحماية الشاملة للطفولة واملراهقة يف فرتويال قوةً أكرب، وتتوىل إدارته املؤسسة             
  . اجمللس الوطين حلقوق األطفال واملراهقني من اجلنسني - املستقلة
املراهق علـى جمموعـة مـن األحكـام         الطفل و ب املعنيةوترتكز السياسات العامة      -١١٩

 والقرارات واالتفاقات واألعمال املنسقة بني الدولة واجملتمع املنظم، سـعياً إىل            )٧٦(القانونية
اإلعمال الكامل حلقوقهما، وخباصة حلقوق األطفال واملراهقني الذين يعانون مـن ضـعف             

  .أوضاعهم واملعرضون ملخاطر اجتماعية
الذي أنشأته دولة فرتويـال يف      ‘ أوالد وبنات احلي  مشروع  ‘،  ويربز، يف هذا الصدد     -١٢٠
 هبدف تقدمي احلماية الشاملة، بُيسر، إىل األطفال واملراهقني الذين يعيـشون يف             ٢٠٠٨عام  

، والعاملني؛ ومن املهم، يف هـذا       )٧٧(مؤسساتيف  الشوارع، واملعرضني ملخاطر، واملودعني     
ج األسري ُتنفذ يف إطار هذا املـشروع، وترمـي إىل           السياق، إبراز أن اخلطة الوطنية لإلدما     
هقني املقيمني يف مؤسسات     لألطفال واملرا  النماء املتكامل تعزيز األسرة البديلة كوسيلة لكفالة      

  .  وُتنفذ هذه اخلطة بطريقيت احلضانة والتبينالرعاية؛
حمـور   -١:  استراتيجية هـي   حماوروُتنفذ يف هذا السياق خطط وبرامج يف ثالثة           -١٢١
 خدمات الرعاية إىل األطفال واملـراهقني       لبلدياتاإذ تقدم مراكز احلماية الشاملة يف       : الوقاية

 عاماً، بتقدمي احلماية الشاملة هلـم كـي         ١٢املعرضني ملخاطر اجتماعية، من سن صفر إىل        
كرمي  الوقاية أيضاً عن طريق برنامج ت      حموريتمكنوا من ممارسة حقوقهم ممارسةً كاملة؛ وُينفذ        

وُينفذ عن طريق برنامج وحدات احلماية الشاملة الـذي         :  احلماية حمور -٢املراهق العامل؛   
 وحدة محاية وأربع وحدات للحماية املتخصصة، ومراكز الرعاية املتكاملة، وبرنامج           ٣٣لديه  

ويسعى إىل تعزيز ودعـم منظمـة       : املشاركة والتنظيم حمور   -٣البلديات؛  دور اإليواء يف    
 من أجل إنفاذ حق األطفـال واملـراهقني يف   براعم وطن سيمون بوليفار   واملراهقني   األطفال

   .املشاركة النشطة والرائدة يف عمر يتراوح بني السادسة والسابعة عشرة
 حمكمة  ١٦٤: كّمل محاية هذه الفئة احلساسة جداً من السكان باهليئات التالية         ستوُت  -١٢٢

 مكتب أمني مظامل؛ ومكاتب الـدفاع  ٢٧٥ وء عام؛متخصصة يف هذا اجملال؛ ومكاتب ادعا   
اإلدارية املعنية باحلماية؛ فضالً عن اللجنة املشتركة بني القطاعات ملكافحة اإليذاء واالستغالل     
اجلنسيني لألطفال واملراهقني، اليت تتركز مهمتها يف تنسيق األعمال من أجل القضاء املطّـرد              

  .على مجيع أشكال إيذائهم واستغالهلم
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  الشعوب األصلية والشعوب املنحدرة من أصل أفريقي  - جيم  
يكّرس دستور مجهورية فرتويال البوليفارية نظاماً حقيقياً حلماية الـشعوب األصـلية،              -١٢٣

فيشمل بذلك واقعاً مسبقاً يعزز، بامتداده عرب التاريخ، اإلحساس باالنتماء الوطين، إذا ما قّيمنا              
ندية احلمراء واألفريقية الفرتويلية يف تكـوين هويتنـا ويف تكـوين            إسهام اهلويتني العرقيتني اهل   

إذ تنتمي دولة فرتويال إىل االجتاه الـدويل الـذي يعتـرف            . مؤسساهتما االجتماعية األساسية  
دستورياً حبقوق هذه الشعوب بوصفها حقوقاً حمددة وأصيلة، فتضفي على دسـتورها طابعـاً              

  . مييزنا كمجتمع دميقراطيمتعدد األعراق والثقافات واللغات 
وقد أفضى ذلك يف العقد األخري إىل إحداث تغريات جذرية من املنظورين الـسياسي                -١٢٤

 إعمالوالثقايف، أعادت بالضرورة توجيه عملييت رسم وتنفيذ السياسات العامة كفالةً الحترام            
ـ      ممهذه احلقوق، فضالً عن فعالية ممارستها،        شعوب األصـلية   ا أسفر عن اإلطاحة بنموذج ال

   .كمجرد أفراد مستقبلني لتلك السياسات ليتحولوا إىل شركاء حقيقيني يف صوغها وتنفيذها
ويف إطار عملية املطالبة هبذه احلقوق، جاءت يف املقدمة املطالبة بترسيم حدود أراضي               -١٢٥

ب الشعوب األصلية وموئلها، عن طريق اللجنة الوطنية لترسيم حدود موئل وأراضـي الـشعو        
، فضالً عن القانون األساسـي      )٧٨(واجملتمعات احمللية األصلية؛ وُسّن قانون خاص يف هذا اجملال        

  . )٨٠(؛ وأُنشئت وزارة السلطة الشعبية للشعوب األصلية)٧٩(للشعوب واجملتمعات احمللية األصلية
 ٤٦ الذي يتألف يف جممله من       الساريكما جتسدت هذه احلقوق يف النظام القانوين          -١٢٦

قانوناً نظمت عدداً من احلاالت يف هذا اجملال، بتنفيذ االلتزامـات املقـررة يف االتفاقيـات                
   .واملواثيق الدولية

ويربز، يف هذا السياق، وجود مؤسسات تابعة للدولة، هلا مكاتب حمددة كمكاتب              -١٢٧
 األصـلية   لشعوبترعى خمتلف جوانب الواقع املعيشي ل     أمناء املظامل ومكاتب االدعاء العام،      

ممثلني للشعوب األصلية كنواب باجلمعيـة الوطنيـة        ومن البارز أيضاً انتداب     . على تعقيده 
  . وباهليئات التداولية يف الواليات والبلديات

والتـدريس التثاقفيـة    التأهيل  فز عملية   حل الدولة آليات    وضعتويف جمال التعليم،      -١٢٨
 نظام التعليم والبقاء فيه، بإعداد نصوص دراسـية         املتعددة اللغات، كفالةً إلمكانية النفاذ إىل     

مترمجة إىل لغات شعوب باري، وبومني، وبانيبا، وواريكينا، وواييو، األصـلية يف واليـات              
  . أماثوناس وأبوري وثوليا، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

، وجامعة الشعوب   فضالً عن ذلك، أنشأت الدولة جامعة فرتويال للشعوب األصلية        و  -١٢٩
األصلية، وجامعة أماثوناس اإلقليمية؛ كما أنشأت املدينتني اجلامعيتني بينداري وغران سابانا،           

   .امعة فرتويال البوليفاريةجب، يف والية بوليفار، إلثنية بيمون
، التابعة لـوزارة الـسلطة      ٢٠٠٤وبإنشاء إدارة الصحة للشعوب األصلية يف عام          -١٣٠

 شعباً أصلياً موّزعني يف أحناء اإلقليم الـوطين         ٤٠ مما جمموعه كفلت الدولة   الشعبية للصحة،   
وقد ُعزز هذا احلق بربنامج تأهيل أطبـاء التخصـصات          . احلق يف الصحة ويف احلياة الكرمية     
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، )٨١(الشاملة يف اجملتمعات احمللية الذي ُينفذ يف إطار كلية الطب األمريكية الالتينية يف هافانا             
 مهنياً من أصول واييو، وبيمون، وكارينيـا وبـاري، وواراو،           ٢١ها أكثر من    ناليت خترج م  

  .وأنيو، ويكوانا، ويرال العرقية
 وتوجيه الشعوب األصلية، املنتشرة يف واليات البلـد         رعايةوكان يف إنشاء مكاتب       -١٣١

عاية الرعلى   هذه الشعوب    حصولالثماين اليت تعيش فيها الشعوب األصلية، استمرار لكفالة         
 ٢٠٠٧نظام الصحة العام الوطين منذ عام       انتدب ل  وقد   .وكفالة جودهتا باعتماد هنج تثاقفي    

 مناصري من   ٣١٠ موظفاً من اجملتمعات احمللية يف جمال الرعاية األولية، و         ١ ٥٨٣ما جمموعه   
  .اً ثقافياً طبياً مساعد٩٥ مهنياً قائماً بالتطعيم، و٤٨صحة الشعوب األصلية، و

اللجنة الرئاسية ملنع مجيع أشكال التمييز العنصري وغريها        أنشأت  ،  ٢٠٠٥ام  ويف ع   -١٣٢
 ٢٠٠٨، وُتنـشئ يف عـام       )٨٢(من أشكال التفرقة يف نظام التعليم الفرتويلي والقضاء عليها        

اللجنة الفرعية املعنية بتشريعات الشعوب املنحدرة من أصل أفريقي ومشاركتها وضـماناهتا            
 اللجنة الدائمة للشعوب األصلية باجلمعية الوطنية، وقد صـاغت          وواجباهتا وحقوقها، داخل  

هذه اللجنة مشروع القانون األساسي ملكافحة التمييز العنصري، الذي اعُتمد باإلمجـاع يف             
   .٢٠١١اجللسة األوىل ملناقشته يف اجلمعية الوطنية يف عام 

  االلتزامات الدولية والوحدة والتكامل اإلقليمي  - سادساً 
باستحداث سياسات عامة داخلية وسياسات رامية إىل حتقيق التعـاون اإلقليمـي،              -١٣٣

إلحداث حتول يف النهج الذي تنتهجه يف السياق الـدويل، فعملـت علـى               هيأت فرتويال 
ويستلهم بلدنا كيانه من احترام     . استحداث مبادرات بني الدول وتعزيز نشوء آليات جديدة       

، فيستحدث أحكاماً تفيد الدول يف القضاء على الفجوة         مبدأي سيادة الشعوب وتقرير املصري    
االجتماعية النامجة عن طول أمد ما تعرضت له املنطقة وال تزال تشهده من استغالل وسيطرة               

  . استعمارية واستعمارية جديدة
، صيغت سياسات عامة تعتمد هنجاً قائماً علـى حقـوق           وانطالقاً من هذه الرؤية     -١٣٤

آليات الوحدة والتكامل واحلوار وتضافر العمل السياسي اإلقليمـي يف          وقد أبدت   . اإلنسان
 حىت الوقت احلاضر، اهتماماً بإدماج ٢٠٠٠أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، منذ عام   

الُبعد االجتماعي والسياسي واملتعلق باالحترام والتضامن وحبقوق اإلنسان يف جدول أعمـال   
حظ تطور هذه املواضيع املطّرد يف االتفاقات السياسية وامللزمة قانوناً          الوحدة والتكامل؛ إذ ُيال   

املربمة يف إطار السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب، والبديل البوليفاري لشعوب أمريكا            
، واحتاد أمم أمريكا اجلنوبية، ومجاعة دول أمريكـا      )٨٣(املعاهدة التجارية للشعوب   - الالتينية

  . نطقة البحر الكارييبالالتينية وم
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وقد وطّدت فرتويال عالقاهتا بالنظام العاملي حلقوق اإلنسان، ودأبت على إحـراز               -١٣٥
تقدم يف موضوع التعاون يف هذا السياق عن طريق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية              

 الالجـئني،   األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون         
ُعقدت اجتماعات على   و. وممثل جلنة الصليب األمحر الدولية يف بلدنا، من بني جهات أخرى          

أعلى املستويات أتاحت تدفقاً أكرب من املعلومات وُسبل املساعدة يف هذا اجملال، فربهنـت               
ـ              تعدادها الدولة على التزامها بتعّهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان ووفائها هبا واحترامها هلا واس

يف على الصعيد الـداخلي     ا أحرزته من تقدم     لتلقّي املساعدة واإلسهام مبعلومات مناسبة عمَّ     
وتبادر فرتويال إىل بناء عالقة مطّردة مع مجيع آليات اإلجراءات املواضيعية اخلاصة            . هذا اجملال 

  . واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان

  العقبات والقيود  - سابعاً  
منذ بداية العملية الدستورية اليت متّخضت عن اعتماد دسـتور مجهوريـة فرتويـال             -١٣٦

البوليفارية، تشهد فرتويال عمليةً ثورية سلمية دميقراطية، تستند إىل كل من عقيـدة احملـّرر               
سيمون بوليفار؛ واحترام سيادة الدولة واحلق يف تقرير املصري؛ ومشاركة الشعب الرائـدة؛             

اإلنسان ومحايتها وإعماهلا؛ والرغبة يف توطيد عامل متعدد األقطاب، سعياً إىل           وتعزيز حقوق   
وانطالقاً . بلوغ أمسى درجات السعادة وحتسني جودة حياة الشعب الفرتويلي وحتقيق رفاهه          

من وعي الشعب بذلك، فقد دافع عن الثورة البوليفارية ووطّدها يف مواجهة ما يتهدد بالده               
   .الداخلي أو تدخل أي قوى خارجية يف شؤونهمن زعزعة استقراره 

ومل يكن تنفيذ سياسات اإلدماج العامة باملهمة السهلة، والسيما بـسبب احنيـاز               -١٣٧
املعارضة السياسية ضد الشعب، إذ مل تكتِف بدناءة التعّنت يف الدفاع عن املصاحل االقتصادية              

خلاص احلصري، بل أمعنـت يف      لقوى خارجية وُنخب اجتماعية معينة وللقطاع اإلنتاجي ا       
  .التعّنت يف إعالء هذه املصاحل على حقوق الشعب الفرتويلي

 ،٢٠٠٢أبريل  /وهكذا، وقعت الدميقراطية يف فرتويال ضحية انقالب عسكري يف نيسان           -١٣٨
بدعم من حكومة الواليات املتحدة األمريكية وُنخب أرباب األعمـال والنقـابيني ومجيـع              

لسلطة الكنيسة الكاثوليكية الفرتويليـة، جنـح يف        ا هرم يف ذلك جزء من      املعارضة، مبا  أحزاب
أُعيد تنـصيبه يف    ساعة، الذي٤٨اإلطاحة بالرئيس املنتخب شرعياً هوغو تشابيث فرّياس مدة      

، ٢٠٠٢ديسمرب  /ويف كانون األول  . السلطة بتدخل الشعب والقوات املسلحة الوطنية وإرادهتما      
‘ فيـديكاماراس ‘ع دعا إليـه أربـاب األعمـال يف مؤسـسة            اندلع إضراب عام غري مشرو    

(Fedecámaras)             ودعمه االئتالف النقايب الحتادات عمال فرتويال، وانضم إليه الحقـاً، اجلـزء 
األكرب من مالك موظفي شركة البترول الفرتويلية، لتأجيج إضراب وطين عن إنتاج البتـرول،              

واحُتسبت اخلسائر االقتصادية الـيت     . ني باهلزمية ، باعتراف املضرب  ٢٠٠٣فرباير  /انتهى يف شباط  
   . مليار دوالر١٥  بتكبدها البلد جّراء ذلك 
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، أجرت املعارضة الفرتويلية عملية انتخابيـة غـري         ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٥ويف    -١٣٩
مسبوقة، ُسمّيت باستفتاء نقض والية الرئيس هوغو تشابيث فرّياس، وأسفرت عـن إقـرار          

  . رئيس اجلمهورية احلايلأغلبية الشعب والية 
بل على النقيض مـن     . فاألعمال اليت أُريد هبا زعزعة استقرار البالد مل ُتؤِت أُكُلها           -١٤٠

 كما أُنشئ حتالف اجتمـاعي مهـم        .ذلك، فقد تعّزز النظام الدميقراطي ومؤسساته وقياداته      
عن طريـق بـرامج     وطيد الدعائم مع السلطة الشعبية، أتاح للدولة تنفيذ سياساهتا العامة،           

ومشاريع اجتماعية تقوم على أساس تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا، مع التـشديد             
  .على إدماج أكثر فئات السكان استبعاداً عرب التاريخ

بوصفها دولة مستقلة ذات سيادة ُتقـر  موقفها  فرتويال  أثبتتوعلى الصعيد الدويل،      -١٤١
ـ  مبدأي عدم التدخل وتقرير الـشعوب        أيضاًوأكدَّت  مببدأ االستقالل الذايت،     صريها، يف  مل

تزال بعض البلدان َتلـّج       ال مواجهة املواقف املهيمنة واالستعمارية واالستعمارية اجلديدة اليت      
  إعالمية على فرتويال   اًفيها، واليت جتسدت يف حصار مواقفنا الدولية؛ وشن بعض البلدان حرب          

أحكام مناقضة  وصدرت   تقارير   أعدتاهليئات اإلقليمية،   تزال قائمة حىت اآلن؛ ويف إطار        ال
حلقيقة حالة حقوق اإلنسان يف بلدنا من جانب جلنة حقوق اإلنـسان وحمكمـة البلـدان                

   .األمريكية حلقوق اإلنسان

  التحديات  - ثامناً  
يتهّدد جهود حماربة الفقر ما ُيدعى بعملية العوملة وسياسـات الليرباليـة اجلديـدة                -١٤٢
بيد أن القضاء على الفقر ليس بتحدٍّ مـستحيل،         . اع أسعار الغذاء على مستوى العامل     وارتف

لذا، فقد شددت دولة فرتويال على رسم وتنفيذ ومتابعة جمموعة من السياسات العامة هتدف              
إىل زيادة حتسني جودة حياة شعبنا وحتقيق رفاهه، باستثمار املوارد الالزمة لذلك يف القطاع              

  . االجتماعي
لحق يف احلياة، وحتديداً، حق املواطن يف األمن، يـشكّل          ل الضمان الكامل وال يزال     -١٤٣

حتدياً، غري أن الدولة تواصل جهودها يف سبيل رسم وتنفيذ سياسات عامة يف هـذا اجملـال                 
   .ترمي إىل حماربة الفقر من منظور علمي بارز

يف ذلـك بتقـدمي التوعيـة       وجيب مواصلة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والتعّمق          -١٤٤
وهلـذا  . والتدريب يف هذا اجملال إىل أفراد الشرطة والقضاة واملدعني العامني وأمناء املظـامل            

الغرض، فقد أُنشئت وُعززت املدرسة الوطنية للمدعني العامني، واملدرسة الوطنية للقـضاة،            
رات مهمـة؛ فمناهجهـا   فضالً عن اجلامعة الوطنية التجريبية للعلوم األمنية، وهي كلها مباد     

الدراسية تشمل مادة حقوق اإلنسان، بوصفها حموراً ُمعّمماً يف سائر املواد الدراسية، ُيسهم              
   .يف فعالية إنفاذها
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بيد أن االفتقار إىل سياسات عامة يف هـذا  . ويكفل الدستور احلق يف السكن الالئق       -١٤٥
املناخ، قـد انتقـصا مـن كفايـة          بآثار ظاهرة تغري     مشفوعاًاجملال ألكثر من نصف قرن،      

السياسات اليت استحدثتها دولة فرتويال يف هذا العقد تلبيةً ملطالب عدد متنامٍ مـن األسـر                
 الفرتويلي الكبري لإلسكان،    الربنامجويشكل  . املكاِفحة يف سبيل احلصول على مأوى الئق      

أجل التصدي ملشكلة املخطط له يف األعوام املقبلة، جهداً ضخماً تبذله دولة فرتويال من 
  .عجز املساكن يف البلد بصورة منهجية وحامسة

ومن التحديات اليت ما زالت قائمة حىت اآلن تفعيل إجراءات خمتلفة من أجل تعزيز                - ١٤٦
حقوق اإلنسان والدفاع عنها ورصد إنفاذها، مع التشديد حتديداً على مراعاة حقوق فئـات    

ركز مكتب أمني املظامل عمله علـى هـذا املوضـوع           وقد  . السكان املتنوعة امليول اجلنسية   
. تزال غري كافيـة     ال خصوصاً، إال أن اجلهود املبذولة من أجل توسيع نطاق تغطيته الشاملة          

 حلقات دراسية لتوعية موظفيها من      للبلدياتويف هذا الصدد، نظمت وزارة السلطة الشعبية        
   .أجل خدمة هذه الفئة من السكان بصورة مالئمة وواعية

لذا، فكفالة حقـوق    . تسلَم منها فرتويال    ال ويشكل وضع السجون مشكلةً عاملية      -١٤٧
ما زالت تتناول هذه املسألة جبدية      اليت  اإلنسان للسجناء هو حتدٍّ حقيقي جتاهبه دولة فرتويال،         

وحسم، كلما سعت إىل مكافحة إرث عمره أكثر من نصف قـرن خلّـف وراءه ثقافـة                 
  . ُتحيل احلياة بني جدران السجون نشاطاً ِقوامه العنفمجاعات املافيا اليت 

، أُنشئ اجمللس األعلى لنظام السجون من أجل التنسيق مع مجيـع            ٢٠٠٨ويف عام     -١٤٨
اهليئات املكوِّنة لنظام القضاء، وَعرض اجمللس على اجلمعية الوطنية مشروع القانون األساسي            

قييم وتشخيص الوضع اجلنائي واإلجرائي     وعلى غرار ذلك، ُبذلت جهود لت     . لنظام السجون 
للمحرومني من احلرية؛ فُنظمت جلان مشتركة بني املؤسسات هتـدف إىل إضـفاء الطـابع             
اإلنساين على السجون، وأُنشئ نظام قانوين ناظم هلا، ووزارة مزّودة بقدر أكرب من املـوارد               

واقُترحت، باملثل، إجـراءات    . واالستقالل الذايت عن تلك اليت تتمتع هبا وزارة الدفاع العام         
طارئة هتدف إىل تعزيز عمل احملاكم اجلنائية وحتقيق أقصى استفادة منه والتشجيع على سرعة              

  . اإلجراءات
وتشكل كفالة حق اللجوء أحد التحديات اليت تواجهها الدولة، إذا مـا أُخـذت                -١٤٩

ولذلك، سُتتخذ مزيد من    . احلدود النشطة بني كولومبيا وفرتويال يف االعتبار بصورة رئيسية        
   .اإلجراءات من أجل التعامل بكفاءة مع الطلبات املقدمة يف هذا اجملال

وتعكف دولة فرتويال على تكثيف نظمها اإلحصائية من أجل زيادة مستوى متابعة              -١٥٠
  . هنجاً قائماً على حقوق اإلنسانتتبعوتقييم ما تنفذه من سياسات عامة وبرامج 

أهيل شعبنا بأكمله وتوعيته، بوصفه صانع تنميته الذاتية، أحد التحديات          وال يزال ت    -١٥١
  . املاثلة أمامنا من أجل بناء بلد أفضل
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لنعيش أحياًء: االستنتاج  - تاسعاً  
بتقدمي هذا التقرير، تؤكد مجهورية فرتويال البوليفارية استعدادها ملواصـلة احلـوار              -١٥٢

وتشكل .  مع جملس حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          والتعاون
حقوق اإلنسان موضوعاً أوسع من أن تضمه يف جممله وثيقة من هذا النوع، بيد أهنا كانـت        
فرصة ممتازة حلشد الطاقات على الصعيد الداخلي لبلدنا، احلكومي واجملتمعي عموماً على حد     

وعلى هذا  .  النظر املطروحة بشأن ممارسة حقوق اإلنسان والتمتع هبا        سواء، وملعرفة وجهات  
النحو، يتجلى االلتزام السامي حبماية هذه احلقوق وتعزيزها، واالعتراف بأمهية هذه اآلليـة             

 من أشكال تبادل ومشاورات دائمة، ُحللت يف إطارها الرؤية السياسية التارخيية للبلد  ختلقه ملا
وحنن نؤكد أمهية تضافر جهود دولة فرتويال والـسلطة الـشعبية     . وضوعيف ما يتعلق هبذا امل    

وسائر املنظمات واحلركات االجتماعية، ذلك أن عملية التنسيق هذه قد أسفرت عن عملية             
تفاعلية وتوليفية على مجيع الُصعد من أجل فترة االستعراض الدوري الشامل احلالية اليت حنن              

   .اًبصددها، والفترات املقبلة أيض
Notes 

 1 El Proyecto Nacional Simón Bolívar- Primer Plan Socialista establece los principales lineamientos de 
una democracia profunda en el país y el desarrollo económico y social de la Nación en el período 
2007-2013. Las líneas programáticas que integran este plan son: I. Nueva Ética Socialista. II. 
Suprema Felicidad Social. III. Democracia Protagónica Revolucionaria. IV. Modelo Productivo 
Socialista. V. Nueva Geometría Nacional. VI. Venezuela: Potencia Energética Mundial. VII. Nueva 
Geopolítica Internacional. 

 2 Por las limitaciones establecidas en el número de palabras para la elaboración de este documento, no 
será posible aplicar un enfoque de género a cada artículo, sustantivo y adjetivo, no obstante está 
expresamente consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 3 Resolución 1992/54 de la Comisión de Derechos Humanos, del 3 de mayo de 1992. Acreditada ante 
el Comité  Internacional Coordinador de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de 
Derechos Humanos. 

 4 Las Misiones sociales nacieron como órganos de ejecución de las políticas públicas dirigidas a 
garantizar los derechos fundamentales de la población, como educación, salud, alimentación, 
identidad, trabajo, cultura, entre otros, con énfasis en los sectores más excluidos históricamente sin 
desconocer los ya incluidos. Éstas cuentan con recursos extraordinarios del presupuesto nacional, su 
coordinación es interinstitucional e interministerial y uno de los elementos fundamentales para su 
creación e implementación es la participación activa y protagónica de las comunidades organizadas. 
Ver anexo descriptivo. 

 5 Lo que incluye el gasto acordado entre la administración central, gobernaciones, alcaldías, inversión 
social de Pdvsa y el Fonden. Ver anexo. 

 6 República Bolivariana de Venezuela. Cumpliendo las metas del milenio 2010. Caracas, septiembre 
2010. ISBN 980-6456-12-2. 

 7 Instalada mediante Resolución del Ministerio del Interior y Justicia, del 10 de abril de 2006. 
 8 Publicada en la Gaceta Oficial 5.940 del 7 de diciembre de 2009. Esta Ley derogó el Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica sobre el Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional, 
publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 5.880 del 9 de abril de 2008, la cual también fue 
producto del trabajo realizado por la Conarepol. 

 9 Resolución N° 364 del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia del 21 de 
septiembre de 2006. 

 10 Según consta en la Gaceta Oficial N° 39.120 del 13 de febrero de 2009. Decreto N° 6.616. 
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 11 Otro órgano de gran importancia para la implementación de este nuevo modelo policial es el Consejo 
General de Policía, que tiene como función el deber de diseñar las políticas públicas que en materia 
policial sean necesarias de cara a la reforma policial y la implementación de la Ley Orgánica del 
Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional. 

 12 Durante 2011 se conformó la Comisión Presidencial para el Desarme y se discutió en la Asamblea 
Nacional el Proyecto de Ley Penal para el Desarme y control de Municiones, el cual tiene como 
objeto establecer las normas que lo deben regir, así como la recuperación y control de las armas y 
municiones que lícita e ilícitamente se encuentren en el territorio nacional. 

 13 Para 2010, se incautaron 63.820 kilogramos de diferentes drogas; se detuvieron 12 mil 955 personas 
en 9.890 procedimientos; y se han entregado en estos años, a las autoridades de países extranjeros 17 
jefes de organizaciones criminales dedicados al tráfico internacional de drogas. En el mismo sentido, 
se implementó en 2010, el Plan Nacional Contra el Microtráfico de Drogas, incautando 12.182.550 
dosis, lo cual significa que más de 12 millones de dosis dejaron de llegar a los consumidores finales. 

 14 Realizada por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores  y el Instituto Nacional 
de Estadística. 

 15 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Refugios Dignos para proteger a la población, 
en casos de emergencias o desastres. Gaceta Oficial 39.599 del 21 de enero de 2011, el cual tiene por 
objeto regular la acción corresponsable del pueblo y del Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela, en el marco del Estado democrático y social de derecho y de justicia, para la construcción, 
habilitación, acondicionamiento, organización, atención integral y gestión de los refugios en todo el 
territorio nacional, a fin de proteger a la población en casos de emergencias o desastres. 

 16 Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información y la  Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL). 

 17 Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Publicada en la Gaceta 
Oficial N° 38.081 del 7 de diciembre de 2004 y su reforma publicada en la Gaceta Oficial N° 39.579 
del 23 de diciembre de 2010, reimpresa por error material, en la Gaceta Oficial N° 39.610 del 7 de 
febrero de 2011. 

 18 Las concesiones de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM) en 1998 estaban en un 97% 
en manos de empresas privadas de comunicación social, y  sólo el 3% pertenecía al sector público. 
Además no existían medios comunitarios. 

 19 La situación de las concesiones de TV abierta era la siguiente para 1998: se entregaron 31 
concesiones a TV comerciales; no había televisoras comunitarias. 

 20 Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su  soberanía: la elección de 
cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas 
legislativa, constitucional y constituyente, el parlamentarismo social de calle; el cabildo abierto y la 
asamblea de ciudadanos, cuyas decisiones tienen  carácter vinculante. Igualmente, resalta el 
desarrollo de mecanismos de autogestión y cogestión, los consejos comunales; las comunas, cajas de 
ahorro; cooperativas; y empresas de producción socialistas; así como la conformación de los comités 
de postulaciones y de evaluación para la  conformación de los órganos del Poder Público, y el sistema 
de administración de justicia. 

 21 Ver anexo. 
 22 Si bien estas organizaciones han hecho recomendaciones y sugerencias a los órganos del Poder 

Electoral venezolano, también los han felicitado por los avances, la transparencia y la pluralidad 
característica de los referidos procesos. 

 23 Ver anexo. 
 24 Regulado en la Ley del Sistema de Justicia. Publicada en la Gaceta Oficial N° 39.276 del 1º de 

Octubre de 2009. 
 25 A este sistema el Estado venezolano le asigna por mandato constitucional, una partida variable no 

menor del 2% del presupuesto anual ordinario. 
 26 La justicia en Venezuela es gratuita. El Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, 

aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios, de conformidad con el artículo 254 constitucional. 
 27 Hay 37 Coordinaciones de protección de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, 12 juzgados 

superiores, 76 juzgados de sustanciación, mediación y ejecución y 39 juzgados de juicio. 
 28 Ver anexo. 
 29 Destaca en este aspecto que en 2009, las políticas judiciales se enfocaron en un juez nuevo y se 

implementó el Programa en Gerencia Judicial, a través de la Escuela Nacional de la Magistratura, 
logrando brindar formación especializada en materia judicial vinculada a la administración de justicia, 
entre ellos abogados de la Universidad Bolivariana de Venezuela. 
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 30 Según el estudio comparado sobre la e-justicia publicado en la XIII Cumbre Judicial de Países 
Iberoamericanos. 

 31 FAO. Informe Anual. 
 32 Artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Decreto 6.071 con rango, 

valor y fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, publicado en la Gaceta 
Oficial Extraordinaria N° 5.889 del 31 de julio de 2008. 

 33 En el ámbito educativo este derecho está plenamente garantizado, beneficiando a más de 3.971.885 
niños y niñas a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

 34 Según estimaciones del Instituto Nacional de Nutrición, ente rector en la materia y de la FAO. 
 35 Es democrática, pluricultural, gratuita hasta el pregrado universitario, obligatoria en todos sus niveles, 

integral, de calidad, permanente, e igualitaria. Los venezolanos ejercen este derecho, sin más 
limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. 

 36 Para 2010, se crearon 4.500 nuevas instituciones educativas y se restauraron  2.400 centros educativos 
mediante la participación de las comunidades organizadas de padres, representantes y consejos comunales. 

 37 Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. 
 38 Regulado entre otras por la Ley Orgánica de Educación, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario 

N° 5.929 del 15 de agosto de 2009. 
 39 Destacan de modo particular en las modalidades de atención: 1º Simoncito (educación inicial al niño 

en dos períodos, maternal de 0 a 3 años y el segundo, al niño de 4 a 6 años aproximadamente). 2º 
Escuelas bolivarianas (educación al niño entre seis o siete años y los once a doce años 
aproximadamente). 3º Liceos bolivarianos (educación al adolescente y joven entre los 12 o 13 y los 
18 o 19 aproximadamente). 4º Escuela Técnica Robinsoniana (educación media profesional al joven y 
adulto), cumpliendo con el precepto constitucional de educación integral y de calidad para todos. 

 40 Informe EPT. Pág. 348. 
 41 Presentación Nacional Voluntaria de la República Bolivariana de Venezuela ante el Consejo 

Económico y Social (ECOSOC) sobre la Aplicación de los Objetivos y compromisos convenidos 
internacionalmente con respecto a la educación,  Julio de 2011. 

 42 Se desarrolla conforme al acuerdo firmado entre Portugal y Venezuela. 
 43 Contenido en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (2001-2007). 
 44 Las cifras de pregrado incluyen la matrícula de Misión Sucre. 
 45 En el marco del Convenio Venezuela-Cuba. 
 46 El Programa Nacional de SIDA ETS, está adscrito a la Dirección de Programas del Viceministerio de 

Redes de Salud Colectiva del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y tiene por objeto planificar, 
establecer normas, acompañar y dirigir el financiamiento de la respuesta multisectorial del VIH y 
otras ETS. Además brinda gestión, vigilancia y atención epidemiológica. Este programa representa la 
respuesta política y programática en la atención integral del VIH.  En éste destacan las Áreas de 
Educación y Prevención en sus 4 ejes: Programa Nacional Integrado de Control de la Tuberculosis 
(identifica y maneja las coinfecciones VIH y TB). Programa Nacional de Bancos de Sangre, 
Programa Nacional de Salud Reproductiva, Dirección Nacional de Epidemiología (Vigilancia 
Epidemiológica de las ETS). 

 47 Terapias antiretrovirales. 
 48 Igualmente, el Estado a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) adelanta 

programas de asistencia a nivel nacional, en  los que destacan: atención a pacientes renales, contando 
con 137 unidades de hemodiálisis con capacidad para 10.541 personas; servicios farmacéuticos, con 
cobertura especial de medicamentos de alto costo, garantizando tratamiento a enfermedades 
degenerativas; una red de 68 clínicas para pacientes que ameritan largos períodos de hospitalización, 
con cupo para 4.455 personas; atención educativa y terapéutica mediante la modalidad de convenio, a 
personas con necesidades especiales de carácter auditivo y motora; así como amplios servicios de 
laboratorios clínicos y odontología totalmente gratuitos. 

 49 Entre ellos su órgano rector: Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus 33 entes adscritos. 
 50 Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Memoria y Cuenta 2010. 
 51 La Villa del Cine ha realizado 378 largometrajes y cortometrajes y 303 películas financiadas. 
 52 Como programa, Infocentro se inicia en septiembre de 2000 con la puesta en marcha del primer 

Infocentro piloto ubicado en el Parque del Este de Caracas. En 2001 el Estado puso en 
funcionamiento 240 infocentros en todo el territorio nacional, para sustentar el decreto 825, el cual 
oficializa el uso de Internet como prioritario para el desarrollo cultural, económico, social y político 
de la República Bolivariana de Venezuela. La inversión inicial fue de 17 millardos de bolívares, 
destinada fundamentalmente a la democratización de la Internet, de manera gratuita. 
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  En mayo de 2007 se crea la Fundación Infocentro como ente rector del programa, adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. La fundación debe proveer la infraestructura 
física (infocentros, infomóviles, infopuntos), la infraestructura tecnológica (computadores y otros 
dispositivos, conectividad, y aplicaciones de software), el capital humano (personal de la fundación, 
coordinadores, supervisores y facilitadores de la red social), redes que articulan el engranaje de la 
fundación y la comunidad para la formación socio-tecnológica. Todo ello enmarcado en un plan que 
integre y articule los diferentes proyectos que expresan las políticas de la fundación, con miras a 
lograr sus objetivos fundamentales. En febrero de 2010 en el marco del reimpulso del proyecto 
Infocentro, se inicia una nueva etapa signada por la transferencia de la gestión de los infocentros a las 
comunidades organizadas. 

 53 Ver anexo de Leyes Ambientales. 
 54 Es definido como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y 

asequible para el uso personal y doméstico”. A través de esta definición, se incorporan los principios 
de equidad, sostenibilidad, participación y solidaridad, elementos indispensables tanto para la 
conservación del recurso, como para la salvaguarda de la dignidad humana. 

 55 Ley del Seguro Social, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario Nº 5.891 del  31 de Julio de 
2008. Ley de  Reforma parcial de la Ley del Estatuto sobre el régimen de jubilaciones y pensiones de 
los funcionarios o empleados de la administración Pública Nacional, de los estados y de los 
municipios, publicada en la Gaceta Oficial Nº. 38.426 del 28 de abril de 2006. 

 56 Decreto Nº 7.402. Publicado en Gaceta Oficial N° 39.414 del 30 de abril de 2010. 
 57 Idem. 
 58 Decreto Nº 5.370. Publicado en la Gaceta Oficial N° 38.694 del 30 de mayo de 2007. 
 59 Decreto Nº 5.316. Publicado en la  Gaceta Oficial N° 38.673 del 30 de abril de 2007. 
 60 Publicada en la Gaceta Oficial N° 38.668 del 20 de abril de 2007. 
 61 Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario Nº 5.859 de fecha 10 de diciembre de 2007. 
 62 Publicada en la Gaceta Oficial N° 38.773 del 20 de septiembre de 2007. 
 63 Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.768 del 13 de abril de 2005. 
 64 Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.398 del 26 de octubre de 1999. 
 65 Publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.763 del 6 de septiembre de 2007. 
 66 Decreto N° 6.663 del 2 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.156 del 13 de abril de 

2009. 
 67 En 2010, se atendieron por vía de la Defensoría de los Derechos de la Mujer a 10.574 usuarias, a las 

cuales se proporcionó asistencia legal gratuita, redacción de documentos jurídicos y asistencia 
psicológica. 

 68 A nivel nacional se cuenta con dos casas de abrigo, destinadas al albergue de las mujeres, en los casos 
que su permanencia en el domicilio o residencia implique amenaza inminente a su integridad. En 
2007 se atendieron cien mujeres amenazadas de vida y a sus menores dependientes. 

 69 Elemento que ha permitido en sucesivos procesos electorales, tales como las elecciones 
parlamentarias de 2010, que 29 mujeres resultaran electas, significando que en las instituciones del 
poder público nacional sean las mujeres quienes se hayan empoderado de altos cargos para efectuar la 
toma decisiones. 

  Dentro del Poder Público Nacional se evidencian en: 
• Rama Judicial: compuesta por 32 magistrados, de los cuales 13 son mujeres y 19 hombres. 

Siendo una mujer  la presidenta del máximo órgano de justicia (TSJ). 
• Rama Ciudadana: de las tres instituciones que conforman el Consejo Moral Republicano, 

dos mujeres se ubican una en el Ministerio Público y otra en  la Defensoría del Pueblo, 
respectivamente. 

• Rama Electoral: constituido por 5 rectores donde: cuatro son mujeres y uno es hombre, 
siendo una de ellas, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. 

• Rama Ejecutiva: constituido por el presidente, vicepresidente y ministros y ministras, 
quienes en estos últimos cinco años han liderados diferentes gabinetes ministeriales. 

 70 Son organizaciones comunitarias de mujeres, creadas bajo el auspicio del INAMUJER, cuyo papel 
fundamental es defender los derechos de las mujeres dentro del Poder Popular reflejado este último en 
los consejos comunales. Los Puntos de Encuentro de alguna manera son como réplicas del Inamujer 
en cuanto a que su objetivo primordial es luchar por el adelanto de las mujeres desde la base 
democratizando el conocimiento acerca de sus derechos. 
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 71 En los últimos veinte años, la fuerza de trabajo de las mujeres ha crecido un 150% y de manera 
relevante en los últimos diez años, que en promedio representaban casi 150 mil mujeres por año. De 
las 1.991.086 mujeres (34,5% de las mujeres entre 15 y 64 años) que formaban parte de la población 
activa en el año 1989, pasó a 4.818.948 (49,7% de las mujeres entre 15 y 64 años) en 2008, 
estabilizándose alrededor de 50% desde el año 2005. 

 72 El resultado de este indicador evidencia la mayor participación de la mujer en la actividad económica 
y su importante contribución en el proceso productivo, distinto de actividades económicas 
consideradas tradicionales. 

 73 Surge con especial interés en los municipios de la geografía nacional con mayor índice de decesos por 
enfermedades endémicas, inmunoprevenibles así como, trastornos maternos asociados al embarazo, 
parto, puerperio y afecciones ginecológicas. 

 74 De conformidad con las obligaciones internacionales contraídas a través de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contras las Mujeres 
(Convención Belem Do Pará). 

 75 Este instrumento legal tiene como objeto fundamental garantizar a todos los niños, niñas y 
adolescentes que se encuentra en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus 
derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 
brindarles desde el momento de su concepción.  Como principio de aplicación de la ley,  está “El 
Interés Superior del Niño”, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de decisiones 
concernientes a éstos, ello a los fines de garantizar su desarrollo integral. 

 76 Entre los instrumentos legales promulgados, destacan la Ley Orgánica de Registro Civil, que hace 
efectiva la garantía constitucional del Derecho de toda persona a la identificación y a estar inscrita en 
el Registro Civil de forma gratuita, garantizando la inclusión social de los niños y niñas; la Ley para 
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Salas de Uso de Internet, Videojuegos y Otros 
Multimedia, y Ley para la Prohibición de Videojuegos Bélicos y Juguetes Bélicos. 

 77 Es decir los que se encontraban en el antiguo Instituto Nacional del Menor. 
 78 Publicada en la Gaceta Oficial N° 38.344 del 27 de diciembre de 2005. 
 79 Publicada en la Gaceta Oficial N° 37.118 del 12 de enero de 2001. 
 80 Para 2009, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas han identificado 2856 

comunidades en todo el territorio venezolano y más de 800 mil indígenas de los diferentes pueblos, 
como producto del proceso de identificación y dignificación de los pueblos indígenas, que han 
elevado la cantidad de población, cifra que será validada en el próximo censo oficial del país a 
realizarse en octubre de 2011. 

 81 En el marco del Convenio Cuba-Venezuela. 
 82 Decreto N° 3.645. Publicado en la Gaceta oficial Nº 38.182 del 9 de mayo de 2005. 
 83 En 2004, se fundamenta y crea la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-

Tratado de Comercio para los Pueblos (ALBA-TCP), alianza que surge como contrapropuesta y 
proyecto geopolítico y económico, que otorga primacía a la dimensión social,  en consonancia con el 
mundo pluripolar que se está gestando. 

    


