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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة األربعون 

 2022شباط/فبراير  4 -كانون الثاني/يناير   24

 فنزويال البوليفاريةة تجميع بشأن جمهوري  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
ا  واإلجراءا  الخداةددددددددددددددة  للمعلومدا  الواردة في  قدارير هاتدا  المعداهددالددوري الاددددددددددددددامدع  والتقرير  جم ع  

 م المتحدة ذا  الصلة، وهو مقّدم في شكع موجز  قادًا بالحد األقصى لعدد الكلما  وغارها من وثائق األم

نطاااق االلتزامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات واله لااات الاادوليااة لحقوق  -ثانياا  
 (2()1)اإلنسان

ق جمهورية فنزويال البول فارية  تان بأن  صددلادوون الالجالسدام ة  مفوضد ة األمم المتحدة   أوةد  -2
على البرو وكول االخت اري ال فاق ة مناهضددددددة التعذيه وغارر من ضددددددروو المعاملة أو العقووة القاسدددددد ة أو 

 وأن  نضددددماالختفاء القسددددري، و اال فاق ة الدول ة لحماية جم ع األشددددخا  من على الالإنسددددان ة أو المهانة و 
وضددددددع األشددددددخا  عديمي اددددددأن ب   1954عام  ةددددددة لوضددددددع الالجتان وا فاق ة الخا 1951إلى ا فاق ة عام 

وقدم  مفوضددددددد ة األمم المتحدة   ( 3) بخفض حاال  انعدام الجنسددددددد ةالمتعلقة   1961الجنسددددددد ة وا فاق ة عام 
   ( 4) مماثلة السام ة لحقوق اإلنسان وفريق األمم المتحدة القطري  وة ة

 ع والتصدديق على جمهورية فنزويال البول فارية بالتوق أوةد  المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدانو  -3
اال فاق اإلقل مي باددددأن الوةددددول إلى المعلوما  والمادددداركة العامة والعدالة في المسددددائع البات ة في أمريكا  

  ( 5) 2021ن سان/ألريع  22الال ان ة ومنطقة البحر الكاريبي، الذي دخع حاز النفاذ في 

مع نظام األمم المتحدة لحقوق ون تعاسدددددددددلطا  الفنزويل ة على الحث مجلس حقوق اإلنسدددددددددان الو  -4
اإلنسدددددددددددان، ال سددددددددددد ما من خالل  قديم التقارير التي فا  موعد  قديمها إلى هاتا  المعاهدا  والتعاون مع 

   ( 6) حقوق اإلنسان وآل ا  المجلسالسام ة لمفوض ة ال
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الزيارا  التي د  ا عا مو ويال البول فارية  ةدددددددى فريق األمم المتحدة القطري بأن  حدد جمهورية فنز أو و  -5
طلبها المكلفون لواليا  في إطار اإلجراءا  الخاةدددددة وأن  نادددددط مكتبًا قطريًا للمفوضددددد ة السدددددام ة لحقوق  

وقدم الخبار المسدددددتقع المعني ب قامة نظام دولي ديمقراطي ومنصدددددو ومجلس حقوق اإلنسدددددان    ( 7) اإلنسدددددان
    ( 8)  وة ا  مماثلة

، عزز  المفوضددددددد ة السدددددددام ة لحقوق اإلنسدددددددان  2019التفاهم في عام  على رسدددددددالة    منذ التوق عو  -6
    ( 9) مم المتحدةوجودها  دريج ًا في جمهورية فنزويال البول فارية كجزء من مكته المنسق المق م لأل

وزار     ( 10) 2019زار  المفوضددددة السددددام ة لحقوق اإلنسددددان جمهورية فنزويال البول فارية في عام و  -7
،  2021عام  في  و    ( 11) 2017نظام دولي ديمقراطي ومنصددددو البلد في عام    قامةمعني ب المسددددتقع ال الخبار

  فيلتدالار القسدددددددرية االنفرادية للسدددددددلبي لها المقرر الخا  المعني باألثر ا سددددددد قومزيارة إلى البلد  أُعلن عن 
    ( 12) التمتع بحقوق اإلنسان

دول ة مسددددتقلة لتقصددددي الحقائق للتحقاق في  ، أناددددأ مجلس حقوق اإلنسددددان بعثة2019في عام و  -8
اال  اإلعدام خارج نطاق القضددددداء واالختفاء القسدددددري واالحتجاز التعسدددددفي والتعذيه وغارر من ضدددددروو ح

لهدف ضددددمان  2014الإنسددددان ة أو المهانة في جمهورية فنزويال البول فارية منذ عام المعاملة القاسدددد ة أو ال
    ( 14) ة عامانلفتر والية البعثة   ددّ  ، مُ 2020في عام و   ( 13) العدالة للضحاياالمساءلة الكاملة للجناة و حقاق 

  (15)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
وناددددددر موشددددددرا  لتقا م  لوضددددددع  أوةددددددى فريق األمم المتحدة القطري جمهورية فنزويال البول فارية   -9

لخطة الوطن ة  بادأن اعمل ة اسدتادارية شداملة  ، ولتنفاذ  2019-2016الخطة الوطن ة لحقوق اإلنسدان للفترة 
  بما يتوافق مع النتهاء من إنادددددددداء آل ة وطن ة لتنفاذ التوةدددددددد الو ،  2025-2020لحقوق اإلنسددددددددان للفترة 

    ( 16) المعايار الدول ة

 عل قا  على ماددددددروي منهج ة وضددددددع    قدمأفاد  المفوضدددددد ة السددددددام ة لحقوق اإلنسددددددان بأنها  و  -10
   ( 17)  ة لحقوق اإلنسان التي أعد ها الحكومةالخطة الوطن ة الثان 

اعتبر  البعثة الدول ة المسددددددددتقلة لتقصددددددددي الحقائق أن مكته أمان المظالم في جمهورية فنزويال و  -11
أوةدددددى فريق األمم المتحدة القطري البلد لتسدددددريع الجهود المبذولة و    ( 18) البول فارية ال يقوم لدورر الدسدددددتوري 

وحماية  سدسدا  الوطن ة لتعزيز  نسدان للمباد  المتعلقة بمركز المو الوطن ة لحقوق اإلامتثال الموسدسدة    عزيزلت 
    ( 19) حقوق اإلنسان )مباد  باريس(

فريق األمم المتحدة القطري عن االسدتخدام االنتقائي لمرسدوم احالة اإلنذارا المعمول بم منذ   للغأو  -12
سام ة لحقوق اإلنسان أن المرسوم لم وض ة الفموأضاف  ال   ( 20) لحصر األح اء الاعب ة  2020مارس آذار/

    ( 21) ها الدستورينص علا د إلى ما بعد فترة الستان يومًا التي ُمدّ  أنم م المجلس الوطني، و يوافق عل  
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المتعلقة بحقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي تنف ذ االلتزامات الدولية   -رابعاا  
 اإلنساني الساري 

 كة ب ن القطاعاتر تشالممسائل  ال –ألف   

 ( 22) المساواة وعدم التم  ز -1 

ذوي هويا  رحه فريق األمم المتحدة القطري ب نادداء موسددسددة وطن ة خاةددة لحماية األشددخا   -13
، وأوةدددددددى بأن  نظر جمهورية فنزويال البول فارية في إناددددددداء آل ة قانون ة لالعتراف لت اار  جنسددددددد ة متنوعة

لمثل ا  والمثلاان ومزدوجي الماع الجنسدددي ل ة  الحقوق المدن و و  نسدددان ةجلم ايري الهوية اأسدددماء األشدددخا   
   ( 23) وم ايري الهوية الجنسان ة وحاملي ةفا  الجنسان

 ( 24) التنمية والب لة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -2 

على  عمأثار  مفوضدة األمم المتحدة السدام ة لحقوق اإلنسدان شدواغع بادأن التأثار الخطار المحت  -14
وأدلى عدد من    ( 25) انفرادية عقووا فرض سدددددددددددبه  هورية فنزويال البول فارية ب حقوق اإلنسدددددددددددان لادددددددددددعه جم

    (26) هذر العقووا  مكلفان لواليا  في إطار اإلجراءا  الخاةددددددددددددة لتعل قا  مماثلة وطله بعضددددددددددددهم رفعال
قطاع ة أد  إلى  فاقم الظروف  لاوالحظ  المفوض ة السام ة لحقوق اإلنسان أن التدالار القسرية االنفرادية  

القائمة من قبع والظروف اإلنسددددددددان ة المعقدة، مما أثر أيضددددددددًا على الموارد المتاحة  صدددددددد بة  االقتصددددددددادية ال
أنم، على الرغم من ب اإلنسددددددان   وأفاد  المفوضدددددد ة السددددددام ة لحقوق    ( 27) لضددددددمان حقوق اإلنسددددددان وحمايتها

إلى  فاقم   القطاع ة االمتثال للتدالار القسدددددددددرية االنفرادية فيط  االسدددددددددتثناءا  اإلنسدددددددددان ة القائمة، أد  اإلفرا
عن مخاوف  لاددددددوون الالجتان السددددددام ة وأعرو  المفوضدددددد ة    ( 28) ة الواردا  ال ذائ ةقلالنقص في األدوية و 

نظام دولي ديمقراطي ومنصددددددددددو بأن الفنزويلاان    ب قامةقع المعني  الخبار المسددددددددددت  أيضدددددددددداً  أفادو    ( 29) مماثلة
 يقترن األدوية و أخارا  في التوزيع وما أزمة اقتصادية  سبب  في اختالال  وندرة في األغذية و  يعانون من

في المائة من مازاناتها   75وأشددددار  الحكومة إلى أن ما متوسددددطم     ( 30) ذلك من انتهاكا  لحقوق اإلنسددددانل 
  ( 31) االجتماعيفي المجال مخصص لالستثمار 

أركو احقوق اإلنسان في منطقة    نسان  اعر بالقلق إزاء حالةإلظل  المفوض ة السام ة لحقوق او  -15
وعمل ا  المادددددداركة مل ا ها،  ، بما في ذلك ما يتعلق باددددددفاش ة الاددددددركا  العامة في عمانارو ديع أورينوكوا

الثقافي، واإلجراءا  العامة الرام ة إلى كبح جماح التعدين و والتادددددداور، ودراسددددددا  األثر الباتي واالجتماعي 
(  sindicatosأو االتاددكاال ا ) انوني، واألناددطة التي  قوم لها الجماعا  المسددلحة غار الحكوم ةقلغار ا

وضدددد ة السددددام ة لحقوق اإلنسددددان على أنم من الضددددروري أن  نفذ  وشدددددد  المف  العاملة في مناطق التعدين 
    (32) علن ة عن  نفاذر  رالحكومة بفعال ة إطارها التنظ مي الباتي المطبق على ةدددددناعة النف  وأن  قدم  قاري 

غار الماددددددددددروي كان أحد التحديا    معادنأن  أثار اسددددددددددتخراج الب  أيضدددددددددداً أفاد فريق األمم المتحدة القطري و 
بأن  تخذ جمهورية فنزويال البول فارية التدالار الالزمة لضمان  ىلحق في لاتة ةح ة  وأوةم اأماالرئ س ة 

   ( 33) الحصول علاها باكع منصوضمان الطب   ة و الحفاظ على المناطق المحم ة وحماية الموارد 

نظام دولي ديمقراطي ومنصددددددددو بأن  قامة، أوةددددددددى الخبار المسددددددددتقع المعني ب 2018في عام و  -16
لحوار مع أحزاو المعارضددددددددددة و عزيز المصددددددددددالحة الوطن ة  لع جمهورية فنزويال البول فارية جهودها  واةدددددددددد 

بأن يرحه البلد بالمسددداعدا  اإلنسدددان ة التي  أيضددداً  أوةدددىو    ( 34) األحكام خف فباإلفراج عن المحتجزين و  
  ( 35)  قدمها الحكوما  واال حاد األورووي والمنظما  الحكوم ة الدول ة والقطاي الخا 
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 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

ظمة  ن أفاد فريق األمم المتحدة القطري بأن  عريف اإلرهاو في قانون مكافحة اإلرهاو والجريمة الم -17
كن اسدددتخدامم ضدددد المدافعان عن حقوق اإلنسدددان، الذين يواجهون إجراءا  جنائ ة على أسددداس  ويم  غامض  

  األمان العام أن أفعاالً الحظ  و    ( 36) العامة  ماددداركةالممارسدددة أشدددكال مادددروعة من  في حالة  أو    ،أدلة ضددد  فة
مدني  وةدددددددم المجتمع الل  ومتصدددددددلة بالجريمة المنظمة واإلرهاو قد اسدددددددتخدم  الصددددددد اغة  إجرام ة غامضدددددددة  

وأوةدددد  المفوضدددد ة السددددام ة لحقوق اإلنسددددان جمهورية فنزويال البول فارية     ( 37) ووسددددائ  اإلعالم و جريمهما
المعلوما  المتعلقة لوالية محاكم مكافحة اإلرهاو وسدددددددددلطتها القانون ة، وا خاذ جم ع التدالار الالزمة  نادددددددددر  ل 

   ( 38) امتثالها الصارم للمعايار الدول ة لحقوق اإلنسانن ع لضمان استقاللها وح ادها وشفافاتها، فضالً 

 الحقوق المدنية والسياسية -اءب 

  ( 39) حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه -1 

السدددددددددددددنوا  عدددد من  بعددد مقتددع آالف األشدددددددددددددخددا  في مواجهددا  مزعومددة مع قوا  الدددولددة في   - 18
في    القتع في سد اق العمل ا  األمن ة أو االحتجاجا   نخفاض معدل ا   الب انا  المتاحة إلى  ادار     ، ( 40) الماضد ة 

  وُنسددب  معظم حاال  القتع اً   ومع ذلك، ظع العدد عال  2021  ألريع / ون سددان  2020ألريع  / لان ن سددان  الفترة 
  ةنائ  لج ا و مكته التحق قا  العلم ة و الخاةدددة التابعة للادددرطة الوطن ة البول فارية     ا  إلى أفراد من قوا  العمل 

وأوة  المفوض ة     ( 41)   ومديرية التحق قا  الجنائ ة التابعة للارطة الوطن ة البول فارية ووحوث األدلة الجنائ ة 
السدددام ة لحقوق اإلنسدددان جمهورية فنزويال البول فارية لتنق ح سددد اسدددا ها األمن ة من أجع  نفاذ القواعد والمعايار  

ان، وال سددددددد ما من خالل إعادة الطابع المدني لقوا  الادددددددرطة،  نسددددددد اإل   الدول ة المتعلقة باسدددددددتخدام القوة وحقوق 
     ( 42) و عزيز آل ا  الرقابة الداخل ة والخارج ة   ، و قااد مهام االقوا  الخاةةا    حريا ، وإجراء  

وأشدددددار  المفوضددددد ة السدددددام ة لحقوق اإلنسدددددان إلى وجود أسدددددباو معقولة  دعو إلى االعتقاد بأن  -19
وقدم فريق     ( 43)  اددددكع عمل ا  إعدام خارج نطاق القضدددداء على أيدي قوا  األمن عقت العديد من عمل ا  ال

وخلصددددددددددد  البعثة الدول ة المسدددددددددددتقلة لتقصدددددددددددي الحقائق إلى أن    ( 44) األمم المتحدة القطري مالحظة مماثلة
ا  وموسدسد  معانان ار كب  انتهاكا  واسدعة النطاق لحقوق اإلنسدان وأشدار  إلى أفراد قد الجها  الحكوم ة

وأوةدد  المفوضدد ة السددام ة لحقوق اإلنسددان البلد لتنفاذ إةددالح شددامع للموسددسددا  والسدد اسددا     ( 45) عانةم
األمن ة، من أجع معالجة الاواغع المتعلقة بحقوق اإلنسان على نحو فعال و وفار سبع االنتصاف لضحايا  

    ( 47) وقدم الفريق القطري  وة ة مماثلة   ( 46) انتهاكا  حقوق اإلنسان

حقوق اإلنسدددددان والبعثة الدول ة المسدددددتقلة  ل السدددددام ة مفوضددددد ةالريق األمم المتحدة القطري و لغ فل أو  -20
لتقصددددي الحقائق ومكلفون لواليا  في إطار اإلجراءا  الخاةددددة عن حاال  اسددددتخدام غار متناسدددده للقوة 

لقادة السدد اسدداان ة اهاجم  الجماعا  المدن ة المسددلحة الموال ة للحكوموقد    ( 48) قمع االحتجاجا من أجع  
اهرين والصددددددددددددددحفاان  ولم  وفر القوا  األمن ة المتواجدة في مكان والمدافعان عن حقوق اإلنسددددددددددددددان والمتظ

االسدددددتخدام المفرط وغار المتناسددددده ُلوحظ  على الرغم من بعض التحسدددددانا ،  و الحادث الحماية للضدددددحايا   
 تخذ جمهورية  المتحدة القطري بأنمم وأوةددددددددددددددى فريق األ  2020في عام حتى  قبع قوا  األمن  للقوة من  

فنزويال البول فارية  دالار عاجلة إلجراء  حق قا  سددددددددريعة وشدددددددداملة ونزيهة في حاال  االحتجاز التعسددددددددفي 
ودع  المفوضددددة السددددام ة     ( 49) ياددددمع  سددددلسددددع الق ادةواالسددددتخدام المفرط للقوة من جانه قوا  األمن، بما 

التحق قا  واإلجراءا  الجنائ ة ش ما  بقى من حاال    راي فيسددد اإل لحقوق اإلنسدددان السدددلطا  القضدددائ ة إلى
  ( 50) الوش ا  في س اق االحتجاجا 
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ووثق  المفوضددددددد ة السدددددددام ة لحقوق اإلنسدددددددان القاود المفروضدددددددة على حق المتظاهرين ووسدددددددائ    -21
سدددددان عن إلن كما أعرو  المفوضددددد ة السدددددام ة لحقوق ا   ( 51) لصدددددحة في الحريةاإلعالم والعاملان في مجال ا

حقوق اإلنسدددددان، بمن فاهم المدافعون عن الحقوق االقتصدددددادية واالجتماع ة  قلقها إزاء  جريم المدافعان عن  
ها  حقوق اإلنسدان ار كبت لأد  بعض االحتجاجا  المتعلقة لهذر الحقوق إلى انتهاكا   و    ( 52) والثقاش ة والبات ة

االرابطدددا  الجمددداع ددةا  ومدددة والتي  سددددددددددددددمى  لحكقوا  األمن أو الجمددداعدددا  المددددن دددة المسددددددددددددددلحدددة الموال دددة ل
(colectivos) (53 )     منع اسددتخدام القوة الداع ة إلى وذّكر  المفوضدد ة السددام ة لحقوق اإلنسددان لتوةدد ا ها

فاها أفراد    اددددددددددار  حق قا  في االنتهاكا  التي ي إجراء  يتعارض مع المعايار الدول ة، وضددددددددددمان   على نحو
   ( 54) لحة الموال ة للحكومة  المدن ة المساعاو فك ك الجم ،الرابطا  الجماع ة

ووثق  المفوضددددد ة السدددددام ة لحقوق اإلنسدددددان أيضدددددًا حاال  اعتقال غار قانوني واحتجاز  عسدددددفي  -22
نا  اإلجراءا  القانون ة الواجبة ضددددددد أفراد على أسدددددداس مادددددداركتهم المزعومة في أعمال وانتهاكا  لضددددددما

السدام ة لحقوق اإلنسدان جمهورية فنزويال البول فارية باإلفراج   ة لزعزعة اسدتقرار الحكومة  وأوةد  المفوضد 
ادددددف  كو    ( 55) حريتهم بصدددددورة غار قانون ة أو  عسدددددف ة سدددددلووةدون قاد أو شدددددرط عن جم ع األشدددددخا  الم

بمخالفا  ار كبها االدعاء   مقترنةعن إجراءا  جنائ ة   البعثة الدول ة المسدددددددددتقلة لتقصدددددددددي الحقائق حق قا   
   ( 56) إلى مستو  االعتقاال  التعسف ة  صع، جراءا مراحع اإل م عوالقضاء في ج

   حقوق اإلنسدددان حوارها المنتظم مع مكته المدعي العام، والحظ السدددام ة لمفوضددد ة  الواةدددل   و  - 23
إحراز بعض التقدم في اإلجراءا  القضددائ ة المتعلقة بقضددايا االنتهاكا  الجسدد مة لحقوق اإلنسددان، بما في  

قوا     ييددأخدارج نطداق القضدددددددددددددداء على    دعى  نفادذهدايدُ حداال  إعددام  من  حدالدة موثقدة   79في  ذلدك التحقاق 
والحظ  المفوضددددددد ة السدددددددام ة إحراز  قدم ضدددددددتاع في    حالة قتع في سددددددد اق االحتجاجا   18وفي    ،األمن
حكم نهائي باددددأن هذر عدم ةدددددور أي  سددددلسددددع ق ادي لمسددددوول ا  السددددلطا  العل ا، وأشددددار  إلى   حديد

 قتدعبدال  همواالدذين ا ُ قوا  األمن  أفراد ألل د  حكومدة جمهوريدة فنزويال البول فداريدة عن عددد  و    ( 57) القضددددددددددددددايدا
وأوةددددددددى فريق األمم المتحدة القطري بأن يواةددددددددع البلد جهودر    ( 58) وُأدينوا سددددددددلبوا حريتهمو  حوكموا  الذينو 

 قديم  خدمة المدن ة، و ال ر كبها موظفوافي الجرائم التي   على نحو سددددددددريع وشددددددددامع ونزيم لضددددددددمان التحقاق
وقدم  المفوضدد ة السددام ة لحقوق     ( 59) ، إلى العدالةةالجناة المزعومان، بمن فاهم من هم في  سددلسددع الق اد

    ( 60) حماية الضحايا والاهودل  اً إلنسان  وة ة مماثلة وأضاف  أنم ينب ي للبلد أن ينفذ بفعال ة لرنامجا

ائق عن ادعاءا  والبعثة الدول ة المسدتقلة لتقصدي الحق نسدانألل   المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلو  -24
  وُأللغ أيضددداً    ( 61) بالتعذيه وغارر من ضددددروو المعاملة أو العقووة القاسدددد ة أو الالإنسددددان ة أو المهانةمتعلقة 

وأوةدددد      ( 62) ونفسدددد اً   اعتقال عسددددكريان أو عسددددكريان سددددابقان ومدناان على ةددددلة لهم و عذيبهم لدن اً عن  
تخذ جمهورية فنزويال البول فارية  دالار فورية لوقو انتهاكا  ة لحقوق اإلنسدددددددددان بأن   السدددددددددام   المفوضددددددددد ة

ال سددددد ما االنتهاكا  الجسددددد مة مثع التعذيه واإلعدام خارج نطاق القضددددداء، ومنع حدوثها   حقوق اإلنسدددددان،
 لمعاملةعن حاال  التعذيه وسددددددددوء ا مع المسددددددددوولانوضددددددددمان التحقاق الفعال   ،( 63) وإنصدددددددداف ضددددددددحاياها

لتعزيز اللجنة   بلدوأوةددى فريق األمم المتحدة القطري والمفوضدد ة السددام ة لحقوق اإلنسددان ال   ( 64) ومعاقبتهم
الوطن ة لمنع التعذيه والمعاملة القاسدد ة أو الالإنسددان ة أو المهانة، امتثااًل للمعايار الدول ة لحقوق اإلنسددان، 

    ( 65) في القانون   عل م وسسا  على النحو المنصو وضمان  مثاع جم ع الم

و عرضدددوا لنوي أو أكثر   عسدددف اً   ين سدددلبوا حريتهمذأن أخطر حاال  األشدددخا  الب أفاد   قارير  و  -25
  ضدروواً من ضدروو المعاملة القاسد ة أو الالإنسدان ة أو المهانة، التي يمكن أن  ادكع في كثار من الحاال   

  الوطن ة البول فارية(،   االسدددددددددددددتخبارا دائرة المدن ة )حدث  في مباني وكالة االسدددددددددددددتخبارا   قد  التعذيه،  من 
والج ش في جم ع أنحاء ، ة العامة لالسدتخبارا  العسدكرية المضدادة(العسدكرية )المديري   االسدتخبارا ووكالة 
أفاد فريق األمم المتحدة و    ( 66) في بعض الحاال ، احُتجز األشخا  في أماكن احتجاز غار رسم ةو البلد  
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 قضددديي   2021ةددددر في أيار/مايو   رئاسددد اً   بأن مرسدددوماً لمسدددتقلة لتقصدددي الحقائق الدول ة االقطري والبعثة 
نقع مهام االحتجاز إلى وزارة خدما   ل العسددددكرية   االسددددتخبارا المدن ة ووكالة االسددددتخبارا   كالة أن  قوم و ب 

لسدام ة  وضد ة االمف  وأوةد    ( 68) نقلهم بعد جروأشدار  البعثة إلى أن العديد من المعتقلان لم ي    ( 67) السدجون 
إلى مراكز    االسددددددددددتخبارا أجهزة    بانينسددددددددددان بأن ينقع البلد جم ع األشددددددددددخا  المحتجزين في ملحقوق اإل

    ( 69) احتجاز رسم ة

ال  زال أفاد  المفوضددددد ة السدددددام ة لحقوق اإلنسدددددان بأنم على الرغم من بعض الجهود المبذولة، و  -26
وقددم فريق األمم المتحددة القطري     ( 70)  دةر الددولعدايا الم  دون المسددددددددددددددتو  الدذي  قتضدددددددددددددد دمظروف االحتجداز 

وأوةدددددد  المفوضدددددد ة السددددددام ة لحقوق اإلنسددددددان جمهورية فنزويال البول فارية بضددددددمان     ( 71) مالحظة مماثلة
في ال ذاء والماء والصدرف الصدحي والصدحة واألمن والكرامة    وق وال سد ما الحق  ،( 72) ظروف احتجاز مالئمة

    ( 73) حريتهم سلووةلجم ع األشخا  الم

مع منع ع اختفاء قسدريًا واحتجازًا  وأشدار فريق األمم المتحدة القطري إلى ممارسدا  يمكن أن  ادك -27
، فضددددددداًل عن حوادث يمكن أن  صدددددددع إلى حد التعذيه أو المعاملة القاسددددددد ة أو الالإنسدددددددان ة أو اال صدددددددال

ة لتقصددي الحقائق مالحظا   ل ة المسددتقلوقدم  المفوضدد ة السددام ة لحقوق اإلنسددان والبعثة الدو    ( 74) المهانة
    ( 76) مع منع اال صالوأوة  جمهورية فنزويال البول فارية لوضع حد لالحتجاز   ( 75) مماثلة

ووعددد التنددديددد بحدداال  التعددذيدده أو سددددددددددددددوء المعدداملددة أمددام المحدداكم، أُعاددد بعض المحتجزين إلى  -28
القضدداة أن يتخذ مبلغ عنم دون  المعاملة الأنهم مسددوولون عن سددوء مدعى األشددخا  ال جاز في عهدةاالحت 

وسددددلط  المفوضدددد ة     ( 77) ضددددحايااألشددددخا  المدعى أنهم   دالار احترازية لحماية  ون العامون أي أو المدع
في  سدلسدع    وأمباشدرين  كانوا سدواء السدام ة لحقوق اإلنسدان الضدوء على الحاجة إلى ضدمان مسداءلة الجناة 

منع ن أجع مالتعذيه وسددددددددوء المعاملة و أفعال  ي سددددددددهل   ممارسددددددددا  الت الق ادة، من أجع  فك ك اله اكع وال
    ( 78) هذر األفعال  كرار

 ( 79) اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  مسألة إقامة العدل، بما في ذلك -2 

حرية  كوين الجم  ا  والتجمع لداًل ب  وق المتعلقةالحق  وثر على  لوائحاعتمد  السلطا  قوانان و  -29
وأوةدددددد  المفوضدددددد ة    ( 80) اسددددددتقالل القضدددددداءسددددددتمر  التحديا  اله كل ة في  قويض  حمايتها  وامن  عزيز  

السدددددددام ة لحقوق اإلنسدددددددان جمهورية فنزويال البول فارية ب عطاء األولوية لجدول أعمال  ادددددددريعي يهدف إلى 
الحريا   قاد باددددددددددكع غار متناسدددددددددده    لوائحاعتماد قوانان و  جنه و  وحمايتها  عزيز حقوق اإلنسددددددددددان   يادةز 

    ( 81) نان واللوائح المعتمدة لضمان  وافقها مع معايار حقوق اإلنسانمراجعة القواو  المدني  حازساس ة والاأل

الذي قضدددداء ظل  المفوضدددد ة السددددام ة لحقوق اإلنسددددان  اددددعر بالقلق إزاء عدم اسددددتقالل نظام الو  -30
عمل ة التعاان، وظروف   الاددددددددفاش ة فييقوضددددددددم انعدام األمن الوظ في للقضدددددددداة والمدعان العامان، وانعدام  

بما في ذلك الصدددددددال  لان أعضددددددداء المحكمة العل ا والحكومة  العمع غار المسدددددددتقرة، والتدخع السددددددد اسدددددددي،  
اخت ار القضدداة والمدعان    ا عمل وأضدداف  البعثة الدول ة المسددتقلة لتقصددي الحقائق أن   ( 82) والحزو الحاكم
 عاان قضداة   وواألخص، لم  والقوانان الالحقة  1999  عام  دسدتور  اقتضد  مدون االمتثال ل  مالعامان و أديبه
بادددكع    أضدددر ضدددمانا ، قد  كفع لهماإلجراءا  الرسدددم ة التي     دون ا بايوعزلهم    موقتان  ومدعان عامان

تلو أشدددددكال الضددددد   الذي يمارس على القضددددداة ووةدددددف  البعثة مخ   ( 83) قضددددداءخا  باسدددددتقالل نظام ال
اإلنسددددان بأن  تخذ جمهورية فنزويال البول فارية    السددددام ة لحقوق  المفوضدددد ةةدددد   وأو    ( 84) والمدعان العامان

وقدم     ( 85) وضددددمان ح اد مكته المدعي العام وأمان المظالمقضدددداء   دالار فعالة السددددتعادة اسددددتقالل نظام ال
  أعلن و    ( 86) اإلجراءا  الخاةة  وة ة مماثلة  ا  في إطارلوالي   انالمكلفأحد  فريق األمم المتحدة القطري و 

لحقوق اإلنسان أن المفوض ة السام ة لحقوق اإلنسان ال  زال على استعداد للمساعدة في   ةالسام   ةفوضالم
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  ( 87) الواجبة التطباقيار حقوق اإلنسددان دعم االمتثال لمعامن أجع قضدداء لاددرطة والل ةددالحا  الجاريةاإل
اإلجراءا  القانون ة  لادددددرع ة، و بمباد  ا  مةصدددددرااإلجراءا  القضدددددائ ة ب   دقا  وأوةددددد  أيضدددددًا بأن يكفع البلد   

 مكانها من حضدددددددددددور  طله     وواةدددددددددددل  ،( 88) الواجبة، وافتراض البراءة وغارها من المعايار الوطن ة والدول ة
   ( 89) لمراقبتها جلسا  االستماي القضائ ة

حاال    ألل   المفوضدد ة السددام ة لحقوق اإلنسددان والبعثة الدول ة المسددتقلة لتقصددي الحقائق عنو  -31
 أفاد  المفوضدددد ة السددددام ة لحقوق اإلنسددددانو    ( 09)  لبسدن وجود حالة  بض علاهم دون أمر  وق ف و د قُ أفرا

في أخطر الحاال     يوديمما   ،ُ حترم الحدود الزمن ة اإلجرائ ة ال ،في معظم حاال  االحتجاز ،بأنم أيضددددداً 
   ( 91) إلى إطالة فترا  االحتجاز التعسفي

عقبا  في ن واجهو ي الخاةدددددان ق اإلنسدددددان بأن محامي الدفاي  السدددددام ة لحقو أفاد  المفوضددددد ة و  -32
للخطر    ةعرضددددد مالوةدددددول إلى العدالة إمكان ة  وأشدددددار فريق األمم المتحدة القطري إلى أن    ( 92) أداء عملهم

لى المحكمة  للسفر إ نف  الالزمونقص ال  ،ونقص الموارد االقتصادية  ،بسبه عوامع مثع الخوف من االنتقام
وأفاد  المفوضددددددد ة السدددددددام ة لحقوق اإلنسدددددددان بأن الضدددددددحايا     ( 93) مع المدعان العامان   مقالالجراء  إلأو 
وأوةددددددد  المفوضددددددد ة السدددددددام ة لحقوق اإلنسدددددددان بأن  ضدددددددمن جمهورية    ( 94) زالوا يواجهون عقبا  كبارة ما

  ، التدريهالموارد و  منما يكفي  من خالل  وفار  هاتة محامي المساعدة القضائ ةفنزويال البول فارية استقالل  
    ( 95) وضمان حقوق المدعى علاهم في  عاان محاٍم من اخت ارهم

حتجاز  باددددددكع رو اني باالن  مرو يأوذكر  البعثة الدول ة المسددددددتقلة لتقصددددددي الحقائق أن القضدددددداة   -33
من  بأن  ضد لمتحدة القطري فريق األمم اوأوةد  المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدان و    ( 96) السدالق للمحاكمة

احتجداز أي فرد يخضددددددددددددددع لالحتجداز السددددددددددددددالق للمحداكمدة في مراكز رسددددددددددددددم دة   نزويال البول فداريدةوريدة فجمه
   ( 97)  ة الااملةئ س اسا  الوقاالوأن يعزز البلد  ، خضع للرقابة القضائ ةلالحتجاز السالق للمحاكمة 

تقصدددددي ة المسدددددتقلة لأعرو فريق األمم المتحدة القطري ومفوضددددد ة حقوق اإلنسدددددان والبعثة الدول  و  -34
سددددددددددددتخدام المحاكم الحقائق وعدد من المكلفان لواليا  في إطار اإلجراءا  الخاةددددددددددددة عن قلقهم باددددددددددددأن ا

    ( 98) العسكرية في المحاكما  المدن ة وأوةوا جمهورية فنزويال البول فارية ب نهاء هذر الممارسة

ال  تخذ خطوا     ،باددددددكع عام ،لةأشددددددار  البعثة الدول ة المسددددددتقلة لتقصددددددي الحقائق إلى أن الدو و  -35
وإنصددددددددداف الضدددددددددحايا من  ،ومكافحة اإلفال  من العقاو ،ة و دريج ة لمعالجة االنتهاكا حددملموسدددددددددة وم

عاد اإلنسدددان بأن   وأوةددد  المفوضددد ة السدددام ة لحقوق   ( 99) خالل التحق قا  والمالحقا  القضدددائ ة المحل ة
 وحد م الجنائ ةلعاد  ته المدعي العام وأن   مك   وأسددددددالاهلرو وكوال  النظر فيجمهورية فنزويال البول فارية  

   ( 100) بحوث األدلة الجنائ ةإجراء على قدرة ال الحقوق األساس ة ا المعن ة بمكافحة انتهاك

 ( 101) السياسيةالحياة الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة و  -3 

ما  العامة المفصددلة أةددبح  نادرة باددكع ن بأن المعلو أفاد  المفوضدد ة السددام ة لحقوق اإلنسددا -36
قدرة الجمهور على الماددداركة في ةددد اغة السددد اسدددا   فيمما يوثر   ،العديد من الجوانه  ما يخصمتزايد ش  

وأوةدد  المفوضدد ة السددام ة  ،2018لم ُ ناددر المازان ة الوطن ة منذ عام و و نفاذها واإلشددراف علاها    العامة
 أيضداً   أوةد  المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدانو    ( 102) بول فارية لنادرهاة فنزويال اللحقوق اإلنسدان جمهوري 

لعامة وعن المنهج ا  ها الموسدددددددددسدددددددددا  اصددددددددددر بأن يقدم البلد  قارير عامة ومنتظمة عن المعلوما  التي   
مفوضد ة  فريق األمم المتحدة الُقطري وال أيضداً أوةدى  و    ( 103)  لك المعلوما  ةدداروالمصدادر المسدتخدمة إل

    ( 104) للمعايار الدول ة اً لافاش ة وفقباأن ا اً أساس   اً قانون  بلدسن الي لحقوق اإلنسان والاونسكو بأن  السام ة
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وأشدددددار  المفوضددددد ة السدددددام ة لحقوق اإلنسدددددان إلى أن السدددددلطا  الرش عة المسدددددتو   ادددددور سدددددمعة   -37
أعضداء المعارضدة  ةدو  و يُ   وكثارًا ما  باسدتمرار   همو هاجم  الذين ينتقدون الحكومة أو يعارضدونها  األشدخا  

ونةا واعمالء  بأنهم اخالس اس ة والناشطون في مجال حقوق اإلنسان والصحفاون، من لان أشخا  آخرين،  
سدددددددهل  القوانان واإلةدددددددالحا  المتتال ة  جريم المعارضدددددددة وأي شدددددددخص ينتقد  و    ( 105) مزعزعون لالسدددددددتقرارا 

المددددني    حازود الكبارة المفروضددددددددددددددددة على اللقطري إلى القا وأشددددددددددددددددار فريق األمم المتحددددة ا   ( 106) الحكومدددة 
    ( 107) إلنسان وأعضاء المعارضةلصحفاان والمدافعان عن حقوق ااتسم بأعمال مضايقة    والتي    ،والديمقراطي

عمل ا  القمع واالضددددددددطهاد المحددة الهدف التي  نفذ على أدان مجلس حقوق اإلنسددددددددان بادددددددددة و  -38
لسدام ة لحقوق اإلنسدان جمهورية فنزويال البول فارية  مفوضد ة اوأوةد  ال   ( 108) نطاق واسدع ألسدباو سد اسد ة

القائمة على أسدددددددددس سددددددددد اسددددددددد ة، وإدانتها عالن ة،  و  المحددة الهدفوالقمع    لوقو جم ع أعمال االضدددددددددطهاد
في حرية الرأي    وق م الحقاحتر او   ،( 109) والمعاقبة علاها، ومنع حدوثها، بما في ذلك حمال  الوةددم والتاددهار

  ( 110) وحماية هذر الحقوق وإعمالها مع السلمي و كوين الجم  ا والتعبار والتج

وأوةدددد  المفوضدددد ة السددددام ة لحقوق اإلنسددددان جمهورية فنزويال البول فارية باالمتناي عن  اددددويم   -39
    (112) وا خاذ  دالار فعالة لحمايتهم  ،واإلعالماان  ( 111) سدددددمعة المدافعان عن حقوق اإلنسدددددان والقادة النقالاان

المجتمع المدني وأن  مم المتحدة القطري بأن يضددمن البلد لاتة حرة وموا  ة لعمع منظما ريق األوأوةددى ف
  المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدان ب ناداء  شدادأو    ( 113) يعتمد سد اسدة لحماية المدافعان عن حقوق اإلنسدان

ة  جداء في التقدارير عن قلد  امد ن قلقهدا إزاء لكنهدا أعرود  ع 2021مدايو  أيدار/حوار مع النقدابدا  في للمنتدديدا   
خلصد  لجنة   ،2019في عام و    ( 114) قضدايا العمع ش ما يخصالماداورا  الاداملة لجم ع األطراف المتأثرة 

  ، القادة النقالاان  حقاق  ابعة لمنظمة العمع الدول ة إلى أن أعمال االضدددددددطهاد واالحتجاز والتادددددددهار ضدددددددد 
وُ سدددددددهم في خلق منا  من   الحريا  العمال ة األسددددددداسددددددد ة،  ادددددددكع عقبة أمامالتي نفذ  الدولة كثارًا منها،  

    ( 115) الوةم والترهاه ُيثني بادة عن ممارسة حرية  كوين الجم  ا 

التعددايش السددددددددددددددلمي ودد مكددافحددة الكراو ددة و المتعلق ب قددانون  الوذكر فريق األمم المتحدددة القطري أن   -40
    ( 116) ةواألشددخا  الذين ينتقدون الحكوم ن حقوق اإلنسددانوالتسددامح ُيسددتخدم ضددد الصددحفاان والمدافعان ع

عن  ر عبار بسددبه ذكر  الاونسددكو أن الصدد اغة ال امضددة للقانون  سددمح باسددتخدامم لمقاضدداة أي شددخص و 
وقدم  المفوضدددددددددددددد ة السددددددددددددددام ة لحقوق اإلنسددددددددددددددان مالحظة     ( 117) ودي إلى الرقابة الذا  ة  آرائم ويمكن أن  

السدددددددددلطا  أن  وقو أعمال الترهاه التي  مارسدددددددددها   علىري أن لقطم المتحدة اد فريق األمأكو    ( 118) مماثلة
   ( 119) ةعارضضد األةوا  الم

أفاد  المفوضددددددد ة السدددددددام ة لحقوق اإلنسدددددددان ب غالق عادددددددرا  المنافذ اإلعالم ة المطبوعة وأن و  -41
د أفراد من مدد ع  ،ال في بعض الحدداو    ( 120)  لفزيون ددة  قنوا لددث     منعدد ة و  دد الحكومددة أغلقدد  محطددا  إذاع

وأوةددددددد    ( 121) أو إ الف معدا  الصدددددددحفاان بادددددددكع غار قانوني ف لقطا  مصدددددددورةا  األمن إلى حذقو 
، ووقو   ةقرارا  إغالق منافذ إعالم  المفوضددد ة السدددام ة لحقوق اإلنسدددان جمهورية فنزويال البول فارية ب ل اء

إجراءا  لضدمان حرية   لبلد على  نفاذوشدجع  الاونسدكو ا   ( 122) اإلعالم  دالار الرقابة األخر  على وسدائ 
    ( 123) عم لاتة ا صال  عددية وديمقراط ة وآمنةالتعبار ود

أفاد فريق األمم المتحدة القطري بحدوث  أخارا  في  سدددددجاع المنظما  غار الحكوم ة مما حد و  -42
سدددتخدام  سدددجاع  يحد البلد من ا  وأوةدددى بأن  ،هاعمل مارسكي   ادددروط الالزمة للمن قدر ها على االمتثال ل

قلق مماثع وأفاد  بأن عدة  عن   المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدانعرو وأ    ( 124) لمنظما  غار الحكوم ةا
 هاومصدددددددادرة و جماد أةدددددددول  التفت شمنظما   قوم بأعمال إنسدددددددان ة خضدددددددع  لتحق قا  جنائ ة وإجراءا   

منظما  المجتمع   ضدلتم القم  ة على إنهاء حمبلد مقررين خاةان العدة  حث  و    ( 125) هاا واستجواو موظف
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تعزيز الرقابة على  مويع المنظما  غار ك  ،العديد من الضددددددددواب  على المجتمع المدني فرضبعد   ،المدني
   ( 126) الحكوم ة والعمل ا  المال ة التي يأمر لها مكته مراقه القطاي المصرفي

خالفددا  قددد كتدددلار لحددع ال  ندداس في التصددددددددددددددويدد أن ثقددة البدد القطري    أفدداد فريق األمم المتحدددةو  -43
 عالجمما أد  إلى انخفاض المادددددددداركة في االنتخابا  األخارة  وأوةددددددددى الفريق القطري بأن     ، ضدددددددداءل 

عا  االجتماع ة والسدددد اسدددد ة والموسددددسدددد ة من خالل المادددداركة الديمقراط ة  نزا جمهورية فنزويال البول فارية ال
جراء  البلد  هاتة جم ع الظروف إلع نسدددددددان بأن يكف ة لحقوق اإلوأوةددددددد  المفوضددددددد ة السدددددددام   ( 127) والحوار

    ( 128) عمل ا  انتخال ة حرة ونزيهة وسلم ة ومستقلة

 ( 129) جميع أشكال الرق حظر  -4 

 نساء وفت ا  وفت ان، ومنهم باألخص، ق  المفوض ة السام ة لحقوق اإلنسان حاال  مهاجرينوث   -44
في أناددددددطة غار   سددددددتخداممع واالل الجنسددددددي والعألغراض االسددددددت ال  وقعوا ضددددددحايا لال جار باألشددددددخا 

وأفاد فريق األمم المتحدة القطري بأن حاال      ( 130) مادددددددروعة من قبع منظما  إجرام ة وجماعا  مسدددددددلحة
  لمكافحةورحه ب نادددداء موسددددسددددا  متخصددددصددددة   ،اال جار قد زاد  باددددكع كبار في سدددد اق التنقع الباددددري 

وأوةدى الفريق القطري جمهورية فنزويال     ( 113) ة الضدحايااي حملاال جار بالنسداء والقصدر غار المصدحووان و 
و وفار  حديد هوية ضددددحايا اال جار بالباددددر واإلكرار على الب اء والرق الجنسددددي   مسددددألة البول فارية بمعالجة

    ( 132) الدعم لهوالء الضحايا

لحاال   مالجط    مفوضد ة السدام ة لادوون الالجتان جمهورية فنزويال البول فارية ب ناداءالوأوةد   -45
و وفار موارد بادددرية ومال ة إضددداش ة لضدددمان  وفار  ،مخصدددصدددة للناجان من اال جار باألشدددخا  ار  و طال

  سدددبع ال  شوإدماجهم في لرامج  لهوالء الضدددحايا الدعم النفسدددي والقانوني المتخصدددص في الوق  المناسددده
    ( 133) والحصول على اللجوء

 الثقافيةالحقوق االقتصادية واالجتماعية و  -جيم 

 يةمواتحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة و لا -1 

عن قلقها إزاء انخفاض مسددددتويا  الدخع والمدخرا   المفوضدددد ة السددددام ة لحقوق اإلنسددددان   أعرو  -46
هذا الحد   رو لم يُ  ،على الرغم من زيادة الحد األدنى لألجورو والمعاشدددددددددددا  التقاعدية للموظفان العموماان   

مفوضدددد ة السددددام ة لحقوق اإلنسددددان جمهورية فنزويال البول فارية    الوأوةدددد    ( 134) ضددددخمالت معدال  ب  األدنى
والعاملان في القطاعا  التي  عتمد  العموماان  لالزمة لضددددددددمان دخع كاف للموظفان  با خاذ جم ع التدالار ا

   ( 135) بطريقة شفافة وقائمة على المااركة ،على التمويع العام

 ( 136) قالحق في مستوى معيشي الئ -2 

جلس حقوق اإلنسددددددددددددددددان عن قلقدددم العماق إزاء مجموعدددة االنتهددداكدددا  المترابطدددة للحقوق و مأعر  -47
 أفاد  المفوضدددد ة السددددام ة لحقوق اإلنسددددانو    ( 137) االقتصددددادية واالجتماع ة في جمهورية فنزويال البول فارية

  ،تماع ة واالج تصدددددددددددداديةقهم االقالتمتع بحقو ش ما يخص يواجهون  حديا  كبارة   ازالو ما  أن الناس في البلد ب 
سدددددوء عن   ،جزئ اً  ،الناجمة بسدددددبه األزما  االجتماع ة واالقتصدددددادية القائمة من قبع  واسدددددتمر  التحديا 

والنقص الحاد في االسددددددتثمار في الخدما    ،ةدددددد انة اله اكع األسدددددداسدددددد ة العامة  عدمو   ، خصدددددد ص الموارد
   ( 138) الموارد المتاحة ة ندرةى زيادإل 19-دفا كو ر جائحة آثاأد  العقووا  القطاع ة و و األساس ة  
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وأوةد  المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدان جمهورية فنزويال البول فارية بمواةدلة جهودها لتحسدان   -48
مع إيالء اهتمام    ،و قديم  قارير علن ة ومنتظمة عن هذر الجهود  ،الوةدددددول إلى الخدما  األسددددداسددددد ة وال ذاء

وضددددددددددمان الاددددددددددفاش ة والمادددددددددداركة والرقابة    ز،وعدم التماا   الخدما  هذر  ى  لإ  خا  للمسدددددددددداواة في الوةددددددددددول 
كما أشدار مكلفون لواليا  في إطار اإلجراءا  الخاةدة والمفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدان إلى     ( 139) العامة

التي    أنم ينب ي للدول األعضدددداء أن  علق أو  رفع التدالار القسددددرية االنفرادية القطاع ة المفروضددددة على البلد
  19- كوفاد   جائحة لمعالجة األثر الماددددددددتر  للحالة اإلنسددددددددان ة الحال ة و الرام ة إلى  لحكومة  جهود ار على   وث 

    ( 140) على السكان

وال دداز والوقود    اءالكهرودداء والمدد بدد  المتعلقددةذكر فريق األمم المتحدددة القطري أن الخدددمددا  العددامددة  و  -49
حقوق  وانخفض  القوة الارائ ة بسبه ار فاي  بالتع  لى التمأثر عمما    ،والنقع قد  دهور  في السنوا  األخارة

معدال  التضدددددددددددددخم وانخفاض ق مة العملة  وأوةدددددددددددددى الفريق القطري بأن  تخذ جمهورية فنزويال البول فارية  
 دالار لزيادة القوة الاددددرائ ة على نحو مسددددتدام ومواةددددلة  عزيز النظام الكهروائي الوطني واسددددتخدام الطاقا   

   ( 142) هذر المسألة أيضاً  المفوض ة السام ة لحقوق اإلنسان وأثار   ( 141) ئ ةلناق ادة في المناطالمتجد

إنتاج    فعاع  دالار إلعادة   ذ ا  خ ا ب   أوةدددددددددى فريق األمم المتحدة القطري جمهورية فنزويال البول فارية و  - 50
  ،إلنتاجسدددددع ا سدددددال   قوية الخا  لت لان الجها  الفاعلة في القطاعان العام و   ة وإناددددداء مجالس  نسددددد ق  ، األغذية 

    ( 144) وقدم  المفوض ة السام ة لحقوق اإلنسان  وة ة مماثلة     ( 143) و حسان الجودة الت ذوية لألغذية الموزعة 

 carnet de)أعلن رئ س جمهورية فنزويال البول فارية عن إناددداء نظام بطاقة   ،2016في عام و  -51

triala pa)   ورد أن   ،مع  فداقم األزمة االقتصدددددددددددددداديةو    ( 451) امج االجتمداع دةيتم من خاللم  وزيع جم ع البر
وشددد  المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدان على أن الحصدول     ( 146) دي زاقد   التمااز في البرامج االجتماع ة  

ما وأن الادفاش ة ش    ،لمتصدورعلى المزايا االجتماع ة يجه أال يكون مادروطًا باالنتماء السد اسدي الفعلي أو ا
لرامج الحماية االجتماع ة ضرورية لتجنه أي  مااز   الستفادة منا مة لتحديد أهل ةالمعايار المستخديخص  

أدان مجلس حقوق اإلنسددان بادددة التمااز القائم على أسددس سدد اسدد ة في الحصددول على و    ( 147) في الممارسددة
قوق  ام ة لحفوضدددددد ة السدددددد وأوةدددددد  الم   ( 148) البرامج االجتماع ة األخر   االسددددددتفادة منالمسدددددداعدة ال ذائ ة و 
وا خاذ   ،لرامج الحماية االجتماع ة في الوةدول إلى  لتماازباق في االدعاءا  المتعلقة اإلنسدان البلد بالتحقا 

و قديم  قرير علني عن نتائج    ،جم ع التدالار الالزمة لضددددددددددددمان المسدددددددددددداواة في الوةددددددددددددول إلى هذر البرامج
الذي  ديرر اللجان   ،ئ سدددددددددددية ال ذائ ة الر لرنامج المسددددددددددداعدن ولوحظ أ   ( 149) التدالارهذر وعن  نفاذ  اق التحق

    ( 150) يلبي االحت اجا  ال ذائ ة األساس ة ال ،المحل ة لإلمداد و وزيع ال ذاء

 ( 151) الحق في الصحة -3 

أفاد بأن النظام الصحي يواجم  حديا   ،لانما رحه فريق األمم المتحدة القطري بالجهود المبذولة -52
قسددددددرية على اإلنفاق العام والعقبا  التي  عترض الواردا  بسددددددبه التدالار الاق  قل ص القدرة كبارة في سدددددد  

وأضدداف      ( 152) جمهورية فنزويال البول فارية بضددمان  وفار الخدما  الصددح ة األسدداسدد ة ى  وأوةدد االنفرادية
والظروف غار  اناألطباء والممرضدددد   هجرة فاقم بسددددبه  قد  أن الوضددددع المفوضدددد ة السددددام ة لحقوق اإلنسددددان 

   ( 153) في المعدا  الطب ة األساس ة واإلمدادا  واألدوية ووسائع منع الحمع ح ة والنقص الحادالص

المفروضة  العقووا أفاد الخبار المستقع المعني ب قامة نظام دولي ديمقراطي ومنصو بأن آثار و  -53
وذكر عدد من    ( 154) ص في األدويةة أد  باددددددددددكع مباشددددددددددر وغار مباشددددددددددر إلى  فاقم النقوالتدالار االنفرادي 

المكلفان لواليا  في إطار اإلجراءا  الخاةددة أن متا  من مرضددى السددرطان الفنزويلاان قد يمو ون ألنهم 
  ( 155) التطباق الصارم لل اية للعقووا  التي  ستهدف البلد قبضةوقعوا في 
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لمحرز  دم اتقعلنًا عن ال ألل   قد  أشددددار  المفوضدددد ة السددددام ة لحقوق اإلنسددددان إلى أن الحكومةو  -54
 وال عن  ،معلوما  مفصدددددددلة عن المسدددددددتفادين أو اسدددددددتخدام األموال العامة  قدملكنها لم   ،لق حلرنامج الت  في

على الرغم من ادعاءا  وجود أسددددددواق موازية والفسدددددداد  كما أنها لم  بلغ عن   ،ق حلالرةددددددد بعد الت  عمل ا 
م ة لحقوق اإلنسدددددان بأن  تخذ ضددددد ة السددددداوأوةددددد  المفو    ( 156) طلبا  منظما  المجتمع المدني للمعلوما 

كما    ( 157) جمهورية فنزويال البول فارية جم ع التدالار الالزمة لضدددمان المسددداواة في الحصدددول على اللقاحا 
   ( 158) أشار  المفوض ة السام ة لحقوق اإلنسان إلى ضرورة اعتبار اللقاحا  منفعة عامة عالم ة

الوةدددددول إلى خدما  الصدددددحة الجنسددددد ة  إلنسدددددان إلى أن ة السدددددام ة لحقوق اوأشدددددار  المفوضددددد  -55
ونقص حداد في األدويدة   مهدا مع ورود  قدارير عن زيدادة وش دا  األ  2020واإلنجدال دة قدد سددددددددددددددداء في عدام  

د فريق األمم المتحدة القطري أن وسددددددددددددائع منع الحمع نادرة في نظام الصددددددددددددحة العامة أكو    ( 159) والعالجا 
الوةدول الفعال إلى وسدائع إمكان ة  بلد  دالار لتوسد ع  بأن يتخذ ال ىوةد صدادل ا  الخاةدة  وأومكلفة في ال

    ( 160) منع الحمع

 ( 161) الحق في التعليم -4 

ذكر  المفوضدددد ة السددددام ة لحقوق اإلنسددددان أن التحديا  الموجودة من قبع ش ما يتعلق بالحق في  -56
 اله اكع األسدددداسدددد ةعان   ،ما ورد   ووحسددددهسددددبه الجائحةو التعل م قد  فاقم  بسددددبه العقووا  القطاع ة و 

الوةدددددددددول إلى الخدما  األسددددددددداسددددددددد ة مثع من قلة  للتعل م االلتدائي والثانوي والعالي من نقص الصددددددددد انة و 
    ( 162) الكهرواء والماء

مع التعل م اإللزامي    سدددددن إنهاءوأوةددددد  الاونسدددددكو جمهورية فنزويال البول فارية بضدددددمان مواءمة   -57
   ( 163) طفال من المدرسة من أجع العمعضمان عدم  سرو األاألدنى لسن العمع لالحد 

السددددددلطا  الفنزويل ة والجامعا  المسددددددتقلة على  السددددددام ة لحقوق اإلنسددددددان وشددددددجع  المفوضدددددد ة -58
مواةددلة الحوار إلجراء انتخابا  حرة ونزيهة في  لك الجامعا  وضددمان مادداركة المجتمعا  المحل ة على 

كما أوةدددى فريق األمم المتحدة    ( 164) المسدددائع المتعلقة بمازان ة الجامعا في االنتخابا  وفي نطاق واسدددع  
    ( 165) الجامعا  واستقاللها حريةبأن يضمن القطري البلد 

 أشخاص محددين أو فلات محددةحقوق  -الد 

 ( 166) النساء -1 

زمدة في  نداسدددددددددددددده والمتبداين لألأعرو مجلس حقوق اإلنسددددددددددددددان عن قلقدم البدالغ إزاء األثر غار المت  -59
    ( 167) جمهورية فنزويال البول فارية على حقوق اإلنسان للنساء والفت ا 

أوةدددددى فريق األمم المتحدة القطري بأن  ضدددددع جمهورية فنزويال البول فارية الئحة لتنفاذ القانون و  -60
الجنسان  لوطن ة للمساواة لانلخطة ال  اً  قا مأن  جري ن حق المرأة في ح اة خال ة من العنو و األساسي باأ

كما   ( 169) وقدم  المفوضدد ة السددام ة لحقوق اإلنسددان  وةدد ة مماثلة   ( 168) 2019-2013 للفترة  اماما روزاا
للتصدددي للعنو أوةدد  اللجنة المعن ة بالقضدداء على التمااز ضددد المرأة بأن يعتمد البلد خطة عمع وطن ة 

إلل اء  جريم اإلجهاض   ا لتعديع التاريعحقوق اإلنسان البلد وأوة  المفوض ة السام ة ل  ،( 170) ضد المرأة 
  ( 171) وضمان  وفار خدما  الصحة الجنس ة واإلنجال ة المناسبة

ووثق  المفوضددد ة السدددام ة لحقوق اإلنسدددان حاال  عنو جنسدددي وجنسددداني ضدددد النسددداء والفت ا   -61
حقوق اإلنسددددان   وحث مجلس   ( 173) اكمةوضددددد المحتجزا  رهن االحتجاز السددددالق للمح  ( 172) جازأثناء االحت 



A/HRC/WG.6/40/VEN/2 

GE.21-15731 12 

السددددلطا  على اعتماد  دالار مناسددددبة للتصدددددي لما ورد عن أعمال العنو والتحرن والعنو الجنسددددي ضددددد  
    ( 174) النساء والفت ا  أثناء االحتجاز

 ( 175) األطفال -2 

الذين لم   الالجتان إلى أنم ال يزال هنا  العديد من األشددخا مفوضدد ة السددام ة لاددوون الأشددار    -62
يواجهون حواجز  حول دون الوةددددددددول الفعال إلى إجراءا   سددددددددجاع الموالاد الذين  والدا هم و   سددددددددجاع جري 

المتدأخر  وأوةدددددددددددددد  بدأن  عزز جمهوريدة فنزويال البول فداريدة قددرا  السددددددددددددددجدع المددني الوطني لمعدالجدة هدذر 
 سدجالهم  جرلم ي ن في الخارج والذين  او الجنسد ة ألطفال الوالدين الفنزويلاان المولودي المسدألة و بسد   اكتسد 

   ( 177) وقدم فريق األمم المتحدة القطري  وة ة مماثلة   ( 176) عند الوالدة

 ،عامًا لكع من الرجال والنساء 18وأوة  الاونسكو بأن يرفع البلد الحد األدنى لسن الزواج إلى   -63
ريق األمم وأوةددددددددددى ف   ( 178) قضددددددددددائيإعفاء مع  عامًا  16 في لسددددددددددن الزواج  المطلق  نىالحد األدمع  حديد  

   ( 179) ألطفالل الرعاية المتكاملةالمتحدة القطري باعتماد خطة وطن ة باأن 

 ( 180) األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

طلبدد  اللجنددة المعن ددة بحقوق األشددددددددددددددخددا  ذوي اإلعدداقددة من جمهوريددة فنزويال البول فدداريددة  قددديم   -64
بموجه  سدددددددددد ة والمعاقبة عل م ةددددددددددراحة  تمااز على أسدددددددددداس الجن معلوما  عن التدالار المتخذة لالعتراف بال

   ( 181) وي اإلعاقةألشخا  ذالمعني باأعضاء المجلس الرئاسي للحكومة الاعب ة    عاانوعن ك ف ة    ،القانون 

 ( 182) األقليات والشعوب األصلية -4 

 في ي سدددددتة أنهارُأذن باسدددددتخراج المعادن ف  2020أفاد فريق األمم المتحدة القطري بأنم في عام  -65
أي مادددددداورا  مع   عوا عدم إجراءاد  الاددددددعوو األةددددددل ة    يممثل لاد أن   أركو مانارو ديع أورينوكوااة  منطق

 ،واإلضددددافة إلى ذلكو ألثر الباتي أو االجتماعي والثقافي  لدراسددددا   أي  وال   ،الاددددعوو األةددددل ة المتضددددررة
  مسوولة عن جرائم قتع  الجماعا هذرو   ،راج ةازداد وجود الجماعا  المسلحة المر بطة بالصناعا  االستخ

 المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدانوأدل      ( 183) القادة والادعوو األةدل ة  اسدتهدف قسدري و هديدا    يدر اد و  
الحصددول على الموافقة الحرة والمسددبقة والمسددتنارة للاددعوو األةددل ة  ب   االلتزاموأشددار  إلى   ( 184) لب ان مماثع

وأوةدددددددد  المفوضدددددددد ة السددددددددام ة    ( 185) و  دلار قد يوثر علاهمذ أي قرار أو نادددددددداط أمن أجع اعتماد أو  نفا 
مثع   ،أركو مانارو ديع أورينوكواامنطقة ب لحقوق اإلنسددان البلد ب عداد وناددر المعلوما  األسدداسدد ة المتعلقة 

للسدددددددددكان والب انا  االجتماع ة واالقتصدددددددددادية   ،ومعدال  العنو والقتع ،دراسدددددددددا  األثر الباتي واالجتماعي
    ( 186) في  لك المنطقة الذين ي  اون 

االتاددددددكاال ا  ما  قوم بم اددددددأن  لقي ادعاءا  ب  المفوضدددددد ة السددددددام ة لحقوق اإلنسدددددداناةددددددل   و و  -66
(sindicatos)    زعماء الاددعوو إلى   هديدا ما  وجهم من  فراد من الاددعوو األةددل ة و ألقتع  عمل ا  من

د   ها جها  فاعلة غار حكوم ة  وشدناطق التي  س طر علا وال س ما في الم  ،األةل ة في مناطق التعدين
المفوضدددد ة السددددام ة لحقوق اإلنسددددان على وجوو إجراء  حقاق مسددددتقع في عمل ا  القتع وادعاءا  التهديد 

وأوةددددددددددد  المفوضددددددددددد ة السدددددددددددام ة لحقوق اإلنسدددددددددددان البلد لتفك ك الجماعا      ( 187) و قديم الجناة إلى العدالة
ومحاكمة المسددددوولان عن الجرائم    ،والتصدددددي للفسدددداد  ،عدينأناددددطة الت  تحكم في   اإلجرام ة والمسددددلحة التي

الحقوق   العديد منأدان مجلس حقوق اإلنسددددددددان بادددددددددة انتها   و    ( 188) وانتهاكا  حقوق اإلنسددددددددان ومعاقبتهم
  ( 189) أركو مانارو ديع أورينوكواامنطقة وال س ما في  ،ع ة للاعوو األةل ةالفردية والجما
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القطري عن إحراز  قدم ضدددددددددددددتاع في  رسددددددددددددد م الحدود اإلقل م ة والبات ة   فريق األمم المتحدة  أللغو  -67
التعجاع لجنة  عاان الحدود و    فعاعللاددددددددددعوو األةددددددددددل ة  وأوةددددددددددى بأن  عاد جمهورية فنزويال البول فارية  

ا باددددأن وأعرو  المفوضدددد ة السددددام ة لحقوق اإلنسددددان عن قلقه   ( 190) ء الاددددرع ة على  رسدددد م الحدود ضددددفاب 
 م المعتمددة التي ال  زال  نتظر ا خداذ إجراءا  من قبدع مكتده المددعي العدام إلةددددددددددددددددار  عمل دا  الترسدددددددددددددد 

وأوةدد  بأن يتخذ البلد جم ع التدالار الالزمة لتنفاذ الوالية الدسددتورية لالعتراف     ( 191) لها ةالمتعلقسددندا  ال
بادددكع خا  على   مع التركاز ،ن  أخاربجم ع أقال م الادددعوو األةدددل ة وحقوقها الجماع ة في األرض دو 

    ( 192) مبادرا  الترس م الذا ي

 ( 193) والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا المهاجرون  -5 

أفاد  المفوضدددددددددد ة السددددددددددام ة لحقوق اإلنسددددددددددان بأن عدم الحصددددددددددول على الحقوق االقتصددددددددددادية   -68
وأدل      ( 194) ة للهجرة خارج البلدأحد األسدباو الجذري   واالجتماع ة والثقاش ة والبات ة في السدنوا  األخارة كان

تان من هاتا  هات اإلنسدددددان و أعرو مجلس حقوق  و    ( 195) لب ان مماثع السدددددام ة لادددددوون الالجتان  المفوضددددد ة
  ( 196) ماليان األشخا  الذين اضطروا إلى م ادرة البلدبسبه قلق العماق الالمعاهدا  عن 

د الداخلي حدث بسددبه مسددائع  تعلق ي لتاددر إلى أن ا ن الالجتانالسددام ة لاددوو   وأشددار  المفوضدد ة -69
    (198) لحقوق اإلنسدددان لب ان مماثعوأدل  المفوضددد ة السدددام ة    ( 197) وال سددد ما النزاي المسدددلح المحلي  ،باألمن

وأوةدددى فريق األمم المتحدة القطري بأن  ضدددع جمهورية فنزويال البول فارية سددد اسدددا  و قدم حلواًل لمعالجة  
    ( 199) مسألةهذر ال

أن الالجتان ما زالوا يواجهون حواجز إدارية السددددددددددددددام ة لاددددددددددددددوون الالجتان  مفوضدددددددددددددد ة الكر  ذو  -70
واقتصدددادية وج راش ة  حول دون حصدددولهم على الوثائق بادددكع فعال  وأوةددد  بأن  عزز جمهورية فنزويال 

الالجتان هجرة وأن  ضدددددددددددمن حصدددددددددددول  البول فارية اللجنة الوطن ة لالجتان والدائرة اإلدارية لتحديد الهوية وال
   ( 200) إجراءا  التجنساستفاد هم من ة و عالم  ق الالجتان الالمعترف لهم فعل ًا على وثائ 

بأن يكفع البلد اسدتخدام االحتجاز اإلداري لملتمسدي مفوضد ة السدام ة لادوون الالجتان الوأوةد    -71
اان  نظدامغار ال  ة الالزمدة للمهداجرينوأن يضددددددددددددددع جم ع الضددددددددددددددمداندا  اإلجرائ د   ،أخارمالذ  اللجوء كتددلار  
  ( 201) إلداري من أجع ضدددددددددمان مراعاة األةدددددددددول القانون ة في إجراءا  الترحاعاالحتجاز ا الموجودين رهن

    ( 202) انوأدلى فريق األمم المتحدة القطري لب ان و وة ة مماثل

ية موسددددددددسددددددددا  وآل ا   أوةددددددددى فريق األمم المتحدة القطري بأن  عزز جمهورية فنزويال البول فار و  -72
هم  كما التي  ستهدفالعنو واالست الل واالعتداء   وأن  كافح جم ع أشكال  ،اية القصر غار المصحووانحم

ضددددددددمن  ي و   ،( 203) خطة وطن ة لتوفار الحماية المتكاملة للقصددددددددر غار المصددددددددحووان بلدعتمد الي بأن   ىأوةدددددددد 
    ( 204) ل مي اللجوء والالجتان القصر غار المصحووان على التعملتمسحصول 

Notes 

 1 Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with 

international human rights mechanisms and bodies for the Bolivarian Republic of Venezuela will be 

available at https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/VEIndex.aspx. 

 2 For relevant recommendations, see A/HRC/34/6, paras. 133.1–133.19, 133.74–133.75 and 133.78–

133.100. 

 3 UNHCR submission for the universal periodic review of the Bolivarian Republic of Venezuela, pp. 

3–4. 

 4 United Nations country team submission for the universal periodic review of the Bolivarian Republic 

of Venezuela (in Spanish), p. 2; and A/HRC/41/18, para. 82 (j). See also 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf (p. 53). 

 5 A/HRC/48/19, paras. 33 and 67 (k). 

 6 Human Rights Council resolution 42/25. See also Human Rights Council resolution 39/1. 



A/HRC/WG.6/40/VEN/2 

GE.21-15731 14 

 7 United Nations country team submission, p. 2. 

 8 A/HRC/39/47/Add.1, para. 65 (b) and (d); and Human Rights Council resolution 42/25. See also 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf. 

 9 A/HRC/48/19, para. 52; and https://www.ohchr.org/EN/Countries/LACRegion/Pages/UN-Human-

Rights-in-Venezuela.aspx. 

 10 See https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24722. 

 11 A/HRC/39/47/Add.1, para. 1.  

 12 A/HRC/47/55, para. 32. 

 13 Human Rights Council resolution 42/25. 

 14 Human Rights Council resolution 45/20. 

 15 For relevant recommendations, see A/HRC/34/6, paras. 133.20–133.27, 133.36–133.37, 133.42–

133.43, 133.50–133.51, 133.53–133.62 and 133.76–133.77. 

 16 United Nations country team submission, paras. 11–13. 

 17 A/HRC/48/19, para. 59. 

 18 A/HRC/48/69, para. 101. 

 19 United Nations country team submission, para. 38. 

 20 Ibid., para. 153. 

 21 A/HRC/44/20, paras. 30–31 and 81. See also A/HRC/44/G/15, paras. 52–56 and 81. 

 22 For relevant recommendations, see A/HRC/34/6, paras. 133.11–133.113 and 133.263. 

 23 United Nations country team submission, paras. 128 and 130. 

 24 For relevant recommendations, see A/HRC/34/6, paras. 133.31–133.32, 133.41, 133.64 and 133.222–

133.228. 

 25 See https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24882&LangID=E. 

 26 See https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27373&LangID=E. 

See also 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24131&LangID=E; 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21964&LangID=E; and 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26749&LangID=E. 

 27 A/HRC/48/19, para. 7. See also A/HRC/44/G/15; and 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24882&LangID=E. 

 28  A/HRC/48/19, para. 7. See also A/HRC/44/20, paras. 9 and 11; A/HRC/41/18, paras. 25–27; and 

A/HRC/41/18/Add.1 (in Spanish only), paras. 34 and 37–39. 

 29 UNHCR submission, p. 2. See also 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=E. 

 30 A/HRC/39/47/Add.1, paras. 21–22 and 38. See also A/HRC/39/47/Add.2, paras. 41 and 43. 

 31 A/HRC/41/18/Add.1, para. 18. See also A/HRC/39/47/Add.2, para. 38 (i). 

 32 A/HRC/48/19, paras. 34–35 and 67 (k); and A/HRC/48/69, para. 6. See also 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=E; and 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26096&LangID=E. 

 33 United Nations country team submission, paras. 81–82. See also A/HRC/48/19, para. 21; and 

A/HRC/44/20, para. 18. 

 34 A/HRC/39/47/Add.1, para. 65 (a). 

 35 Ibid., para. 65 (c). 

 36 United Nations country team submission, para. 137. 

 37 A/76/273, para. 24. 

 38 A/HRC/44/54, paras. 14 and 71 (c). See also Human Rights Council resolution 42/25; and the 

conference room paper containing the detailed findings of the independent international fact-finding 

mission on the Bolivarian Republic of Venezuela (A/HRC/45/CRP.11), p. 403. 

 39 For relevant recommendations, see A/HRC/34/6, paras. 133.114–133.125. 

 40 A/HRC/44/20, paras. 32–39; and A/HRC/44/G/15, paras. 57–60. See also A/HRC/45/33, paras. 79–

82; https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf; 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf; 

A/HRC/41/18; and A/HRC/41/18/Add.1. 

 41 A/HRC/47/55, paras. 5 and 10. See also A/HRC/44/20, paras. 32–39; A/HRC/41/18, paras. 32, 47–52 

and 78; and A/HRC/41/18/Add.1, para. 54; 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf; 

and A/HRC/44/G/15, paras. 57–60. 

 42 A/HRC/44/20, para. 86 (e). See also 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=E; 

A/HRC/41/18, para. 81 (i); and A/HRC/45/CRP.11, p. 404. 

 43 A/HRC/41/18, para. 78. See also A/HRC/48/69, para. 6; and A/HRC/45/CRP.11, p. 404. 

 44 United Nations country team submission, paras. 33–35. 

 45 See https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/Op_ed_Venezuela_EN.pdf. See 

also A/HRC/48/69, para. 6; and A/HRC/45/33, paras. 154 and 160–166. 

 46 A/HRC/47/55, para. 84 (g). See also A/HRC/44/54, para. 67. 



A/HRC/WG.6/40/VEN/2 

15 GE.21-15731 

 47 United Nations country team submission, paras. 32 and 36. See also 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf. 

 48 United Nations country team submission, paras. 151–152 and 154; A/HRC/48/19, para. 15; 

A/HRC/48/69, para. 6; A/HRC/45/33, paras. 120–150; 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21553&LangID=E; 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24544&LangID=E; and 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24386&LangID=E. 

 49 United Nations country team submission, para. 154. 

 50 See https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=E. 

See also A/HRC/41/18, paras. 39–40; and A/HRC/41/18/Add.1, para. 49; and 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24110&LangID=E. 

 51 A/HRC/44/20, para. 40; and A/HRC/44/G/15, para. 61. See also 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf. 

 52 A/HRC/48/19, paras. 46 and 66. 

 53 Ibid., para. 12; and A/HRC/41/18, paras. 39–40. See also A/HRC/44/20, para. 17; and 

A/HRC/44/G/15, paras. 43–44. 

 54 A/HRC/47/55, para. 73; A/HRC/45/CRP.11, p. 406. See also A/HRC/41/18, para. 82 (h); 

A/HRC/44/G/15, paras. 43–44; and 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf. 

 55 A/HRC/44/20, paras. 83 and 86 (k). See also A/HRC/44/G/15, paras. 83 and 93; A/HRC/41/18, para. 

81 (d); and A/HRC/45/33, para. 34; 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf; and 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf. 

 56 A/HRC/48/69, paras. 57–79 and 113. See also A/HRC/45/33, paras. 71–78. 

 57 A/HRC/48/19, para. 56; and 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf. 

 58 A/HRC/44/G/15, paras. 57–60. See also A/HRC/44/20, paras. 32–39. 

 59 United Nations country team submission, paras. 22 and 28. 

 60 A/HRC/47/55, para. 84 (h). See also A/HRC/44/54, para. 71 (e); and A/HRC/44/20, para. 86 (f). 

 61 A/HRC/47/55, paras. 13 and 16; and A/HRC/48/69, para. 6. See also A/HRC/44/20, paras. 52–53; 

A/HRC/41/18, para. 43; A/HRC/45/CRP.11, p. 404; 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=E; and 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf. 

 62 A/HRC/45/33, paras. 31 and 63. See also A/HRC/48/69, para. 69; and A/HRC/45/CRP.11, p. 402. 

 63 A/HRC/41/18, para. 81 (b); and A/HRC/41/18/Add.1, para. 69. 

 64 A/HRC/44/20, paras. 53 and 86 (l); and A/HRC/44/G/15 paras. 69 and 94. See also A/HRC/41/18, 

para. 81 (c); A/HRC/48/69, para. 69; and A/HRC/45/CRP.11, p. 402. 

 65 United Nations country team submission, paras. 33–35; and A/HRC/44/20, para. 86 (l). 

 66 A/HRC/41/18, para. 81 (b) and (k); A/HRC/48/69, para. 77; and A/HRC/41/18/Add.1, para. 69. See 

also https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf and 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf. 

 67 United Nations country team submission para. 17. See also A/HRC/48/69 paras. 56 and 117. 

 68 A/HRC/48/69, paras. 56 and 117. 

 69 A/HRC/44/20, para. 86 (g); and A/HRC/44/G/15, para. 89. 

 70 A/HRC/47/55, paras. 22–23. See also A/HRC/44/20, paras. 54–69, 84 and 86 (i); A/HRC/41/18, para. 

45; A/HRC/41/18/Add.1, paras. 51–52; 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=E; and 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf. 

 71 United Nations country team submission, para. 18. 

 72 A/HRC/47/55, para. 84 (f). 

 73 A/HRC/44/20, para. 86 (h); and A/HRC/44/G/15, para. 90. See also A/HRC/47/55, para. 84 (f); and 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf. 

 74 United Nations country team submission, paras. 33–35. 

 75 A/HRC/47/55, paras. 14–15; A/HRC/44/20, para. 46; and A/HRC/48/69, para. 92. See also 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf and 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22907&LangID=E. 

 76 A/HRC/44/20, para. 86 (g); and A/HRC/44/G/15, para. 89. 

 77 A/HRC/47/55, paras. 13 and 16; and A/HRC/48/69, para. 77. See also A/HRC/44/20, paras. 52–53; 

and https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=E. 

 78 A/HRC/47/55, para. 20. See also A/HRC/44/54, para. 71 (e). 

 79 For relevant recommendations, see A/HRC/34/6, paras. 133.71, 133.126–133.138 and 133.154–

133.174. 

 80 A/HRC/47/55, paras. 38 and 63. See also A/HRC/41/18, para. 30; A/HRC/41/18/Add.1, para. 43; 

Human Rights Council resolution 42/25; and A/HRC/45/33, para. 12. 

 81 A/HRC/47/55, para. 84 (b). 



A/HRC/WG.6/40/VEN/2 

GE.21-15731 16 

 82 A/HRC/44/54, paras. 6–9, 66 and 71. See also A/HRC/48/69, paras. 15 and 33–45; A/HRC/47/55, 

para. 38; A/HRC/45/33, para. 18; A/HRC/41/18, paras. 56 and 81 (j); A/HRC/41/18/Add.1, para. 58; 

A/HRC/44/G/14; A/HRC/39/47/Add.2, para. 40; and 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24239&LangID=E. 

 83 A/HRC/48/69, paras. 15–49 and 109. See also 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/Op_ed_Venezuela_EN.pdf. 

 84 A/HRC/48/69, paras. 22–49. See also 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24239&LangID=E. 

 85 A/HRC/41/18, para. 81 (j). 

 86 United Nations country team submission, para. 27; and 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24239&LangID=E. See 

also https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24150&LangID=E. 

 87 See https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27444&LangID=E. 

 88 A/HRC/47/55, para. 84 (e). 

 89 Ibid., para. 39. 

 90 Ibid., para. 29. See also A/HRC/44/20, para. 45; and A/HRC/48/69, para. 111. 

 91 A/HRC/47/55, para. 37; and A/HRC/44/20, para. 45. See also 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf. 

 92 A/HRC/47/55, para. 33. See also A/HRC/48/69, paras. 86–90 and 115; A/HRC/45/33, paras. 71–78; 

A/HRC/45/CRP.11, p. 403; and 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf. 

 93 United Nations country team submission para. 25. 

 94 A/HRC/47/55, para. 46. See also 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=E. 

 95 A/HRC/44/54, para. 71 (h). 

 96 A/HRC/48/69, para. 112. 

 97 United Nations country team submission paras. 19 and 20 and A/HRC/44/20 para. 86 (g). See also 

A/HRC/45/CRP.11 p. 403. 

 98 United Nations country team submission, paras. 24 and 29; A/HRC/48/69, para. 40; A/HRC/44/54, 

paras. 13–14 and 71 (d); and A/HRC/44/G/14. See also A/HRC/45/CRP.11, p. 404; 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=E; 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf; and 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21939&LangID=E. 

 99 A/HRC/48/69, para. 116. 

 100 A/HRC/44/54, paras. 68 and 71 (i)–(j); and A/HRC/44/G/14. See also 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf. 

 101 For relevant recommendations, see A/HRC/34/6, paras. 133.28–133.30, 133.39–133.40, 133.44–

133.46, 133.48–133.49, 133.65–133.66, 133.70, 133.73, 133.97, 133.181–133.218, 133.220 and 

133.259. 

 102 A/HRC/48/19, paras. 42–43 and 67 (g). See also A/HRC/44/20, para. 86 (c). 

 103 A/HRC/48/19, para. 67 (d). 

 104 United Nations country team submission paras. 131 and 133–135; A/HRC/48/19, para. 67 (e); and 

UNESCO submission, paras. 6 and 14. 

 105 A/HRC/41/18, para. 34.  

 106 A/HRC/45/33, para. 22. 

 107 United Nations country team submission, paras. 136 and 138. See also A/HRC/44/20, para. 27; and 

A/HRC/41/18, paras. 34–36. 

 108 Human Rights Council resolution 42/25. 

 109 A/HRC/41/18, para. 81 (e). See also A/HRC/47/55, para. 57; A/HRC/44/20, paras. 20, 27, 81 and 86 

(d); A/HRC/45/CRP.11, p. 403; and 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf (p. 53). 

 110 A/HRC/47/55, para. 47. See also A/HRC/44/20, paras. 81 and 86 (b); and 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf. 

 111 A/HRC/48/19, paras. 13, 26, 48, 54 and 66. 

 112 A/HRC/47/55, para. 57. See also A/HRC/44/20, paras. 20, 27, 81 and 86 (d); and A/HRC/41/18, para. 

81 (f). 

 113 United Nations country team submission, paras. 136 and 138. 

 114 A/HRC/48/19, para. 13. 

 115 International Labour Organization, “For national reconciliation and social justice in the Bolivarian 

Republic of Venezuela”, Geneva 2019. Available at 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB337/WCMS_724400/lang--en/index.htm. 

 116 United Nations country team submission, paras. 139–143. 

 117 Ibid., para. 7. 

 118 A/HRC/47/55, para. 61. See also A/HRC/44/20, para. 26. 

 119 United Nations country team submission, paras. 139–143. 



A/HRC/WG.6/40/VEN/2 

17 GE.21-15731 

 120 A/HRC/41/18, paras. 28–29; and A/HRC/41/18/Add.1, paras. 40–42. 

 121   A/HRC/47/55, para. 78. 

 122 A/HRC/41/18, para. 82 (g). 

 123 UNESCO submission, para. 13. 

 124 United Nations country team submission, paras. 144 and 146–149. 

 125 A/HRC/47/55, paras. 70–71. See also A/HRC/44/20, para. 27. 

 126 See https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26620&LangID=E. 

 127 United Nations country team submission, paras. 155–156 and 158. 

 128 A/HRC/47/55, para. 84 (d). 

 129 For relevant recommendations, see A/HRC/34/6, paras. 133.151–133.153. 

 130 See https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=E. 

 131 United Nations country team submission, para. 123. 

 132 Ibid., paras. 123 and 125. 

 133 UNHCR submission, p. 4. 

 134 A/HRC/48/19, paras. 8–10. 

 135 Ibid., para. 67 (b). 

 136 For relevant recommendations, see A/HRC/34/6, paras. 133.31–133.35, 133.221 and 133.229–

133.233. 

 137 Human Rights Council resolution 42/25. See also 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22646&LangID=E. 

 138 A/HRC/48/19, para. 5. See also A/HRC/44/20, paras. 8 and 80; A/HRC/41/18, paras. 10–12 and 25–

27; A/HRC/41/18/Add.1, paras. 12–15; 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27444&LangID=E; 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=E; and 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24374&LangID=E. 

 139 A/HRC/48/19, para. 67 (a). See also 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf. 

 140 A/HRC/48/19, para. 68 (a); A/HRC/44/G/15 and 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25867&LangID=E. See 

also  

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27444&LangID=E. 

 141 United Nations country team submission, paras. 40–43. 

 142 A/HRC/44/20, para. 16; and A/HRC/44/G/15, para. 27. See also A/HRC/41/18, para. 15. 

 143 United Nations country team submission, paras. 58–62. See also 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf. 

 144 A/HRC/48/19, para. 22. 

 145 A/HRC/41/18, para. 23; and A/HRC/41/18/Add.1, para. 33. 

 146 A/HRC/41/18, para. 75. See also Human Rights Council resolution 42/25. 

 147 A/HRC/48/19, para. 11. See also A/HRC/41/18, para. 22; A/HRC/41/18/Add.1, paras. 31–32; and 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf. 

 148 Human Rights Council resolution 42/25. 

 149 A/HRC/48/19, para. 67 (h). See also 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27444&LangID=E. 

 150 A/HRC/41/18, para. 13; A/HRC/41/18/Add.1, para. 16; and A/HRC/39/47/Add.2, para. 38. See also 

Human Rights Council resolution 42/25. 

 151 For relevant recommendations, see A/HRC/34/6, paras. 133.234–133.249 and 133.262. 

 152 United Nations country team submission, paras. 44–46. See also A/HRC/44/G/15; 

A/HRC/39/47/Add.2, para. 39; 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23667&LangID=E; 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25761&LangID=E; and 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25744&LangID=E. 

 153 A/HRC/41/18, paras. 16 and 18; and A/HRC/41/18/Add.1, paras. 22–26. See also A/HRC/48/19, 

para. 14; and https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf. 

 154 A/HRC/39/47/Add.1, para. 36. See also 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25761&LangID=E. 

 155 See https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27328&LangID=E. 

 156 A/HRC/48/19, para. 17. 

 157 Ibid., paras. 18 and 67 (m). 

 158 Ibid., paras. 16–17. See also 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27444&LangID=E. 

 159 A/HRC/48/19, para. 20. See also A/HRC/41/18, para. 18; A/HRC/41/18/Add.1, para. 26; and 

CEDAW/C/VEN/CO/7-8/Add.1, paras. 24–30. 

 160 United Nations country team submission, paras. 51 and 54. 

 161 For relevant recommendations, see A/HRC/34/6, paras. 133.219, 133.250–133.253 and 133.260. 

 162 A/HRC/48/19, paras. 25 and 27. 



A/HRC/WG.6/40/VEN/2 

GE.21-15731 18 

 163 UNESCO submission, pp. 5–6. 

 164 A/HRC/48/19, paras. 29 and 67 (c). See also 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27444&LangID=E. 

 165 United Nations country team submission, para. 70. 

 166 For relevant recommendations, see A/HRC/34/6, paras. 133.52, 133.67 and 133.139–133.146. 

 167 Human Rights Council resolution 42/25. 

 168 United Nations country team submission, paras. 86, 91 and 93. 

 169 A/HRC/44/54, para. 71 (l); and A/HRC/44/G/14. 

 170 CEDAW/C/VEN/CO/7-8/Add.1, paras. 2 and 7–9. 

 171 A/HRC/48/19, para. 50. 

 172 A/HRC/41/18, para. 44. 

 173 A/HRC/47/55, para. 19. 

 174 Human Rights Council resolution 42/25. 

 175 For relevant recommendations, see A/HRC/34/6, paras. 133.147–133.150 and 133.177–133.178. 

 176 UNHCR submission, pp. 6–7. 

 177 United Nations country team submission, paras. 75–79. 

 178 UNESCO submission, pp. 5–6. 

 179 United Nations country team submission, para. 106. 

 180 For relevant recommendations, see A/HRC/34/6, paras. 133.261 and 133.264–133.266. 

 181 CRPD/C/VEN/Q/1, paras. 1–2; and CRPD/C/VEN/RQ/1, paras. 5–11. 

 182 For relevant recommendations, see A/HRC/34/6, paras. 133.267–133.272. 

 183 United Nations country team submission, paras. 94–96, 98 and 100. 

 184 A/HRC/44/54, para. 63; A/HRC/41/18, paras. 60–67; and A/HRC/41/18/Add.1, paras. 60–64. 

 185 A/HRC/48/19, para. 36. See also A/HRC/39/47/Add.2, para. 40. 

 186 A/HRC/44/54, paras. 38–65, 69 and 71 (o); and A/HRC/44/G/14. 

 187 A/HRC/48/19, para. 37. See also A/HRC/41/18, para. 81 (g). 

 188 A/HRC/44/54, para. 71 (p); and A/HRC/44/G/14. 

 189 Human Rights Council resolution 42/25. 

 190 United Nations country team submission, paras. 94–96, 98 and 100. See also A/HRC/39/47/Add.2, 

para. 40. 

 191 A/HRC/48/19, para. 38. 

 192 Ibid., para. 67 (i). 

 193 For relevant recommendations, see A/HRC/34/6, paras. 133.273–133.274. 

 194 A/HRC/48/19, para. 39. See also A/HRC/41/18, para. 70. 

 195 UNHCR submission, p. 2. 

 196 Human Rights Council resolution 42/25; and A/74/48, para. 59. See also 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23505&LangID=E and 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23516&LangID=E. 

 197 UNHCR submission, pp. 2 and 7–8. 

 198 A/HRC/41/18, para. 70. 

 199 United Nations country team submission, para. 119. 

 200 UNHCR submission, pp. 5–6 and 8. 

 201 Ibid., p. 8. 

 202 United Nations country team submission, para. 121. 

 203 Ibid., paras. 104, 106 and 108. 

 204 Ibid., paras. 67 and 69. 

    


	تجميع بشأن جمهورية فنزويلا البوليفارية
	تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

	أولاً- معلومات أساسية
	ثانياً- نطاق الالتزامات الدولية والتعاون مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان(1)(2)
	ثالثاً- الإطار الوطني لحقوق الإنسان(15)
	رابعاً- تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مع مراعاة القانون الدولي الإنساني الساري
	ألف – المسائل المشتركة بين القطاعات
	1- المساواة وعدم التمييز(22)
	2- التنمية والبيئة والأعمال التجارية وحقوق الإنسان(24)
	3- حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب

	باء- الحقوق المدنية والسياسية
	1- حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه(39)
	2- إقامة العدل، بما في ذلك مسألة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون(79)
	3- الحريات الأساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية(101)
	4- حظر جميع أشكال الرق(129)

	جيم- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
	1- الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية
	2- الحق في مستوى معيشي لائق(136)
	3- الحق في الصحة(151)
	4- الحق في التعليم(161)

	دال- حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة
	1- النساء(166)
	2- الأطفال(175)
	3- الأشخاص ذوو الإعاقة(180)
	4- الأقليات والشعوب الأصلية(182)
	5- المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياً(193)
	Notes




