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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
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تجميع بشأن جمهورية فنزويال البوليفارية
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
-1

أُعد هذا التقرير عمالً بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الددوري الاد د د د د د ددامدع والتقرير جم ع للمعلومدا
وغارها من وثائق األمم المتحدة ذا

الواردة في قدارير هاتدا

المعداهددا

الخداةد د د د د د ددة

واإلجراءا

مقدم في شكع موجز قاداً بالحد األقصى لعدد الكلما
الصلة ،وهو ّ

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

أوةد

مفوضد ة األمم المتحدة السدام ة لادوون الالجتان بأن صددق جمهورية فنزويال البول فارية

على البرو وكول االخت اري ال فاق ة مناهضد د ددة التعذيه وغارر من ضد د ددروو المعاملة أو العقووة القاسد د د ة أو

من االختفاء القسد ددري ،ووأن نضد ددم

الالإنسد ددان ة أو المهانة وعلى اال فاق ة الدول ة لحماية جم ع األشد ددخا

إلى ا فاق ة عام  1951الخاةد د ددة لوضد د ددع الالجتان وا فاق ة عام  1954باد د ددأن وضد د ددع األشد د ددخا
انعدام الجنس د د د ة

الجنس د د د ة وا فاق ة عام  1961المتعلقة بخفض حاال

السام ة لحقوق اإلنسان وفريق األمم المتحدة القطري وة ة مماثلة
-3

وأوةد

()4

()3

وقدم

مفوض د د د ة األمم المتحدة

المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدان جمهورية فنزويال البول فارية بالتوق ع والتصدديق على

اال فاق اإلقل مي باد ددأن الوةد ددول إلى المعلوما

والماد دداركة العامة والعدالة في المسد ددائع البات ة في أمريكا

الال ان ة ومنطقة البحر الكاريبي ،الذي دخع حاز النفاذ في  22ن سان/ألريع 2021
-4

وحث مجلس حقوق اإلنس د د د ددان الس د د د ددلطا

المفوض ة السام ة لحقوق اإلنسان وآل ا

المجلس

()5

الفنزويل ة على التعاون مع نظام األمم المتحدة لحقوق

اإلنس د د د د ددان ،ال سد د د د د د ما من خالل قديم التقارير التي فا
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عديمي

()6

موعد قديمها إلى هاتا

المعاهدا

والتعاون مع
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وأوة د د ددى فريق األمم المتحدة القطري بأن حدد جمهورية فنزويال البول فارية مواعاد الزيا ار التي

وة ا

مماثلة

-6

ومنذ التوق ع على رس د د ددالة التفاهم في عام  ،2019عزز المفوض د د د ة الس د د ددام ة لحقوق اإلنس د د ددان

-7

وزار المفوضد ددة السد ددام ة لحقوق اإلنسد ددان جمهورية فنزويال البول فارية في عام 2019

طلبها المكلفون لواليا في إطار اإلجراءا الخاة د ددة وأن نا د ددط مكتباً قطرياً للمفوضد د د ة الس د ددام ة لحقوق
اإلنس د ددان( )7وقدم الخبار المس د ددتقع المعني ب قامة نظام دولي ديمقراطي ومنص د ددو ومجلس حقوق اإلنس د ددان
()8

وجودها دريج اً في جمهورية فنزويال البول فارية كجزء من مكته المنسق المق م لألمم المتحدة

الخبار المسد ددتقع المعني ب قامة نظام دولي ديمقراطي ومنصد ددو البلد في عام 2017

أُعلن عن زيارة إلى البلد س د د د قوم لها المقرر الخا
التمتع بحقوق اإلنسان

-8

حاال

()11

()9

()10

وزار

وفي عام ،2021

المعني باألثر الس د د ددلبي للتدالار القس د د درية االنفرادية في

()12

وفي عام  ،2019أناد ددأ مجلس حقوق اإلنسد ددان بعثة دول ة مسد ددتقلة لتقصد ددي الحقائق للتحقاق في

اإلعدام خارج نطاق القض د دداء واالختفاء القس د ددري واالحتجاز التعس د ددفي والتعذيه وغارر من ض د ددروو

المعاملة القاس د د ة أو الالإنسد ددان ة أو المهانة في جمهورية فنزويال البول فارية منذ عام  2014لهدف ضد ددمان

المساءلة الكاملة للجناة و حقاق العدالة للضحايا

()13

وفي عام ُ ،2020مّدد

والية البعثة لفترة عامان

()14

ثالث ا -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان

()15
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أوةد د ددى فريق األمم المتحدة القطري جمهورية فنزويال البول فارية لوضد د ددع وناد د ددر موشد د د ار لتقا م

الخطة الوطن ة لحقوق اإلنسدان للفترة  ،2019-2016ولتنفاذ عمل ة اسدتادارية شداملة بادأن الخطة الوطن ة
لحقوق اإلنسد د د ددان للفترة  ،2025-2020ولالنتهاء من إناد د د دداء آل ة وطن ة لتنفاذ التوةد د د د ا
المعايار الدول ة

()16

المفوض د د د ة السد د ددام ة لحقوق اإلنسد د ددان بأنها قدم

-10

وأفاد

-11

واعتبر البعثة الدول ة المسد د د ددتقلة لتقصد د د ددي الحقائق أن مكته أمان المظالم في جمهورية فنزويال

الخطة الوطن ة الثان ة لحقوق اإلنسان التي أعد ها الحكومة

البول فارية ال يقوم لدورر الدس د ددتوري

()18

()17

عل قا

بما يتوافق مع

على ماد د ددروي منهج ة وضد د ددع

وأوة د ددى فريق األمم المتحدة القطري البلد لتس د دريع الجهود المبذولة

لتعزيز امتثال الموسدسدة الوطن ة لحقوق اإلنسدان للمباد المتعلقة بمركز الموسدسدا
حقوق اإلنسان (مباد باريس)

-12

()19

الوطن ة لتعزيز وحماية

وأللغ فريق األمم المتحدة القطري عن االسدتخدام االنتقائي لمرسدوم احالة اإلنذارا المعمول بم منذ

آذار/مارس  2020لحصر األح اء الاعب ة

()20

وأضاف

المفوض ة السام ة لحقوق اإلنسان أن المرسوم لم

يوافق عل م المجلس الوطني ،وأنم ُمّدد إلى ما بعد فترة الستان يوماً التي ينص علاها الدستور

2

()21
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رابع ا -تنف ذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،مع مراعاة القانون الدولي
اإلنساني الساري
ألف – المسائل المشتركة ب ن القطاعات
-1

المساواة وعدم التم ز
-13

()22

رحه فريق األمم المتحدة القطري ب نادداء موس دسددة وطن ة خاةددة لحماية األشددخا

ذوي هويا

جنس د د د ة متنوعة ،وأوة د د ددى بأن نظر جمهورية فنزويال البول فارية في إنا د د دداء آل ة قانون ة لالعتراف لت اار
م ايري الهوية الجنس ددان ة ووالحقوق المدن ة للمثل ا

أس ددماء األش ددخا

وم ايري الهوية الجنسان ة وحاملي ةفا
-2

الجنسان

()23

التنمية والب لة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان
-14

والمثلاان ومزدوجي الماع الجنس ددي

()24

أثار مفوضدة األمم المتحدة السدام ة لحقوق اإلنسدان شدواغع بادأن التأثار الخطار المحتمع على

حقوق اإلنس د د د د ددان لا د د د د ددعه جمهورية فنزويال البول فارية بس د د د د ددبه فرض عقووا

المكلفان لواليا
والحظ

في إطار اإلجراءا

الخاةد د د د د ددة لتعل قا

انفرادية

()25

وأدلى عدد من

مماثلة وطله بعضد د د د د ددهم رفع هذر العقووا

المفوض ة السام ة لحقوق اإلنسان أن التدالار القسرية االنفرادية القطاع ة أد

()26

إلى فاقم الظروف

االقتصد د د ددادية الصد د د د بة القائمة من قبع والظروف اإلنسد د د ددان ة المعقدة ،مما أثر أيضد د د داً على الموارد المتاحة
لضد د ددمان حقوق اإلنسد د ددان وحمايتها( )27وأفاد المفوض د د د ة السد د ددام ة لحقوق اإلنسد د ددان بأنم ،على الرغم من
االس د د د ددتثناءا

اإلنس د د د ددان ة القائمة ،أد اإلف ارط في االمتثال للتدالار القس د د د درية االنفرادية القطاع ة إلى فاقم

النقص في األدوية وقلة الواردا

ال ذائ ة

()28

وأعرو

المفوض د د د ة السد د ددام ة لاد د ددوون الالجتان عن مخاوف

مماثلة( )29وأفاد أيض د د د د داً الخبار المسد د د د ددتقع المعني ب قامة نظام دولي ديمقراطي ومنصد د د د ددو بأن الفنزويلاان
يعانون من أزمة اقتصادية سبب في اختالال وندرة في األغذية واألدوية و أخا ار في التوزيع وما يقترن
لحقوق اإلنسد ددان

لذلك من انتهاكا

()30

وأشد ددار الحكومة إلى أن ما متوسد ددطم  75في المائة من مازاناتها

مخصص لالستثمار في المجال االجتماعي
-15

وظل

()31

المفوض ة السام ة لحقوق اإلنسان اعر بالقلق إزاء حالة حقوق اإلنسان في منطقة اأركو

مانارو ديع أورينوكوا ،بما في ذلك ما يتعلق باد د ددفاش ة الاد د ددركا
والتاد د دداور ،ود ارسد د ددا

العامة في عمل ا ها ،وعمل ا

األثر الباتي واالجتماعي والثقافي ،واإلجراءا

غار القانوني ،واألناددطة التي قوم لها الجماعا
العاملة في مناطق التعدين وشد دددد

الماد د دداركة

العامة الرام ة إلى كبح جماح التعدين

المسددلحة غار الحكوم ة أو االتاددكاال ا ()sindicatos

المفوض د د ة السد ددام ة لحقوق اإلنسد ددان على أنم من الضد ددروري أن نفذ

الحكومة بفعال ة إطارها التنظ مي الباتي المطبق على ة د ددناعة النف وأن قدم قارير علن ة عن نفاذر

()32

وأفاد فريق األمم المتحدة القطري أيضد د د د داً بأن أثار اسد د د د ددتخراج المعادن غار الماد د د د ددروي كان أحد التحديا
الرئ س ة أمام الحق في لاتة ةح ة وأوةى بأن تخذ جمهورية فنزويال البول فارية التدالار الالزمة لضمان
الحفاظ على المناطق المحم ة وحماية الموارد الطب ة وضمان الحصول علاها باكع منصو

-16

()33

وفي عام  ،2018أوةد د د ددى الخبار المسد د د ددتقع المعني ب قامة نظام دولي ديمقراطي ومنصد د د ددو بأن

واة د د د د دع جمهورية فنزويال البول فارية جهودها للحوار مع أحزاو المعارضد د د د ددة و عزيز المصد د د د ددالحة الوطن ة

باإلفراج عن المحتجزين و خف ف األحكام( )34وأوة ددى أيضد داً بأن يرحه البلد بالمس دداعدا
()35
قدمها الحكوما واال حاد األورووي والمنظما الحكوم ة الدول ة والقطاي الخا
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حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب
أفاد فريق األمم المتحدة القطري بأن عريف اإلرهاو في قانون مكافحة اإلرهاو والجريمة المنظمة

-17

غامض ويمكن اس ددتخدامم ض ددد المدافعان عن حقوق اإلنس ددان ،الذين يواجهون إجراءا جنائ ة على أس دداس
أدلة ض د فة ،أو في حالة ممارس ددة أش ددكال ما ددروعة من الما دداركة العامة

()36

والحظ األمان العام أن أفعاالً

إجرام ة غامض د د ددة الصد د د د اغة ومتص د د ددلة بالجريمة المنظمة واإلرهاو قد اس د د ددتخدم لوة د د ددم المجتمع المدني
ووسد ددائ اإلعالم و جريمهما

وأوة د د المفوض د د ة السد ددام ة لحقوق اإلنسد ددان جمهورية فنزويال البول فارية

()37

لنا د د د ددر المعلوما المتعلقة لوالية محاكم مكافحة اإلرهاو وس د د د ددلطتها القانون ة ،وا خاذ جم ع التدالار الالزمة

لضمان استقاللها وح ادها وشفافاتها ،فضالً عن امتثالها الصارم للمعايار الدول ة لحقوق اإلنسان

()38

باء -الحقوق المدنية والسياسية
-1

حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه
بعددد مقتددع آالف األشد د د د د د دخددا

-18

الماضد ة  ،ادار الب انا

()39

في مواجهددا

مزعومددة مع قوا

الدددولددة في عدددد من الس د د د د د ددنوا

المتاحة إلى انخفاض معدل القتع في سد اق العمل ا

()40

األمن ة أو االحتجاجا

في

ونسددب معظم حاال القتع
الفترة لان ن سددان/ألريع  2020ون سددان/ألريع  2021ومع ذلك ،ظع العدد عال اً ُ
إلى أفراد من قوا العمل ا الخاة ددة التابعة للا ددرطة الوطن ة البول فارية ومكته التحق قا العلم ة والجنائ ة
وأوة

المفوض ة

الجنائ ة التابعة للارطة الوطن ة البول فارية

ووحوث األدلة الجنائ ة ومديرية التحق قا

الدول ة المتعلقة باس د د ددتخدام القوة وحقوق اإلنس د د دان ،وال س د د د ما من خالل إعادة الطابع المدني لقوا

الا د د ددرطة،

()41

الس ددام ة لحقوق اإلنس ددان جمهورية فنزويال البول فارية لتنق ح س د اس ددا ها األمن ة من أجع نفاذ القواعد والمعايار

وإجراء حريا  ،و قااد مهام االقوا الخاةةا ،و عزيز آل ا

وأش د ددار المفوضد د د ة الس د ددام ة لحقوق اإلنس د ددان إلى وجود أس د ددباو معقولة دعو إلى االعتقاد بأن

-19

العديد من عمل ا

القتع اد ددكع عمل ا

األمم المتحدة القطري مالحظة مماثلة
الجها

معانة

الرقابة الداخل ة والخارج ة

()42

الحكوم ة قد ار كب

()45

وأوة د

()44

انتهاكا

إعدام خارج نطاق القضد دداء على أيدي قوا

األمن

()43

وقدم فريق

وخلصد د د د د د البعثة الدول ة المس د د د د ددتقلة لتقص د د د د ددي الحقائق إلى أن

واسدعة النطاق لحقوق اإلنسدان وأشدار إلى أفراد معانان وموسدسدا

المفوض د ة السددام ة لحقوق اإلنسددان البلد لتنفاذ إةددالح شددامع للموس دسددا

والس د اسددا

األمن ة ،من أجع معالجة الاواغع المتعلقة بحقوق اإلنسان على نحو فعال و وفار سبع االنتصاف لضحايا

انتهاكا

حقوق اإلنسان

-20

وأللغ فريق األمم المتحدة القطري والمفوضد د د ة الس د ددام ة لحقوق اإلنس د ددان والبعثة الدول ة المس د ددتقلة

()46

وقدم الفريق القطري وة ة مماثلة

لتقصد ددي الحقائق ومكلفون لواليا

من أجع قمع االحتجاجا

()48

في إطار اإلجراءا

وقد هاجم

الجماعا

()47

اسد ددتخدام غار متناسد دده للقوة

الخاةد ددة عن حاال

المدن ة المسددلحة الموال ة للحكومة القادة الس د اسدداان

والمدافعان عن حقوق اإلنسد د د د د د ددان والمتظاهرين والصد د د د د د ددحفاان ولم وفر القوا

األمن ة المتواجدة في مكان

الحادث الحماية للض د ددحايا وعلى الرغم من بعض التحس د ددانا ُ ،لوحظ االس د ددتخدام المفرط وغار المتناس د دده

للقوة من قبع قوا

األمن حتى في عام  2020وأوةد د د د د د ددى فريق األمم المتحدة القطري بأن تخذ جمهورية

فنزويال البول فارية دالار عاجلة إلجراء حق قا

واالسد ددتخدام المفرط للقوة من جانه قوا

لحقوق اإلنس ددان الس ددلطا
الوش ا

4

سد د د دريعة وشد د د دداملة ونزيهة في حاال

األمن ،بما ياد ددمع سد ددلسد ددع الق ادة

القض ددائ ة إلى اإلسد دراي في التحق قا

في س اق االحتجاجا

()50

واإلجراءا

()49

ودع

االحتجاز التعسد د د ددفي

المفوضد ددة السد ددام ة

الجنائ ة ش ما بقى من حاال
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المفوض د د د ة الس د د ددام ة لحقوق اإلنس د د ددان القاود المفروض د د ددة على حق المتظاهرين ووس د د ددائ

ووثق

اإلعالم والعاملان في مجال الص د ددحة في الحرية

()51

كما أعرو

المفوضد د د ة الس د ددام ة لحقوق اإلنس د ددان عن

قلقها إزاء جريم المدافعان عن حقوق اإلنس د ددان ،بمن فاهم المدافعون عن الحقوق االقتص د ددادية واالجتماع ة

والثقاش ة والبات ة
قوا

وأد

()52

األمن أو الجم دداع ددا

بعض االحتجاجا

المتعلقة لهذر الحقوق إلى انتهاكا

لحقوق اإلنسدان ار كبتها

الم دددن ددة المسد د د د د د ددلح ددة الموال ددة للحكوم ددة والتي سد د د د د د ددمى االرابط ددا

الجم دداع ددةا

وذ ّكر المفوض د ة السددام ة لحقوق اإلنسددان لتوة د ا ها الداع ة إلى منع اسددتخدام القوة
()colectivos
على نحو يتعارض مع المعايار الدول ة ،وضد د د د ددمان إجراء حق قا في االنتهاكا التي ياد د د د ددار فاها أفراد
الرابطا

()53

الجماع ة ،و فك ك الجماعا

المدن ة المسلحة الموال ة للحكومة

()54

ووثق المفوض د د ة الس د ددام ة لحقوق اإلنس د ددان أيض د داً حاال
-22
وانتهاكا لضد د ددما نا اإلجراءا القانون ة الواجبة ضد د ددد أفراد على أسد د دداس ماد د دداركتهم المزعومة في أعمال
اعتقال غار قانوني واحتجاز عس د ددفي

المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدان جمهورية فنزويال البول فارية باإلفراج

لزعزعة اسدتقرار الحكومة وأوةد

دون قاد أو ش د ددرط عن جم ع األش د ددخا
حق قا

المس د ددلووة حريتهم بص د ددورة غار قانون ة أو عس د ددف ة

البعثة الدول ة المس د د د ددتقلة لتقص د د د ددي الحقائق عن إجراءا

والقضاء في جم ع مراحع اإلجراءا  ،صع إلى مستو االعتقاال
- 23

وواة ددل

جنائ ة مقترنة بمخالفا
التعسف ة

()56

()55

وكا د ددف

ار كبها االدعاء

المفوضد د ة الس ددام ة لحقوق اإلنس ددان حوارها المنتظم مع مكته المدعي العام ،والحظ

إحراز بعض التقدم في اإلجراءا

القضددائ ة المتعلقة بقضددايا االنتهاكا

الجس د مة لحقوق اإلنسددان ،بما في

ذلدك التحقاق في  79حدالدة موثقدة من حداال إعددام ُيددعى نفادذهدا خدارج نطداق القضد د د د د د دداء على أيددي قوا
األمن ،وفي  18حالة قتع في س د د د اق االحتجاجا والحظ المفوض د د د ة الس د د ددام ة إحراز قدم ض د د ددتاع في
حديد سد ددلسد ددع ق ادي لمسد ددوول ا

القضد د د د د د ددايدا

()57

وألل د

السد ددلطا

العل ا ،وأشد ددار إلى عدم ةد دددور أي حكم نهائي باد ددأن هذر

حكومدة جمهوريدة فنزويال البول فداريدة عن عددد أفراد قوا

والذين حوكموا وسد د د ددلبوا حريتهم وأُدينوا

()58

األمن الدذين ا ُهموا بدالقتدع

وأوةد د د ددى فريق األمم المتحدة القطري بأن يواةد د د ددع البلد جهودر

لضد د د ددمان التحقاق على نحو س د د د دريع وشد د د ددامع ونزيم في الجرائم التي ار كبها موظفو الخدمة المدن ة ،و قديم
الجناة المزعومان ،بمن فاهم من هم في سددلسددع الق ادة ،إلى العدالة

اإلنسان وة ة مماثلة وأضاف
-24

وألل

()59

وقدم

المفوض د ة السددام ة لحقوق

أنم ينب ي للبلد أن ينفذ بفعال ة لرنامجاً لحماية الضحايا والاهود

()60

المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدان والبعثة الدول ة المسدتقلة لتقصدي الحقائق عن ادعاءا

()61
متعلقة بالتعذيه وغارر من ضد ددروو المعاملة أو العقووة القاسد د ة أو الالإنسد ددان ة أو المهانة
وأُللغ أيضد داً
()62
وأوة د د
عن اعتقال عسد ددكريان أو عسد ددكريان سد ددابقان ومدناان على ةد ددلة لهم و عذيبهم لدن اً ونفس د د اً

المفوض د د د د ة الس د د د ددام ة لحقوق اإلنس د د د ددان بأن تخذ جمهورية فنزويال البول فارية دالار فورية لوقو انتهاكا
حقوق اإلنس د ددان ،ال س د د ما االنتهاكا

الجس د د مة مثع التعذيه واإلعدام خارج نطاق القض د دداء ،ومنع حدوثها

وإنصد د د دداف ضد د د ددحاياها( ،)63وضد د د ددمان التحقاق الفعال مع المسد د د ددوولان عن حاال

ومعاقبتهم

()64

التعذيه وسد د د ددوء المعاملة

وأوةددى فريق األمم المتحدة القطري والمفوض د ة السددام ة لحقوق اإلنسددان البلد لتعزيز اللجنة

الوطن ة لمنع التعذيه والمعاملة القاسد ة أو الالإنسددان ة أو المهانة ،امتثاالً للمعايار الدول ة لحقوق اإلنسددان،
()65
وضمان مثاع جم ع الموسسا على النحو المنصو عل م في القانون

وأفاد قارير بأن أخطر حاال األش ددخا الذين س ددلبوا حريتهم عس ددف اً و عرض دوا لنوي أو أكثر
-25
من ضدروو المعاملة القاسد ة أو الالإنسدان ة أو المهانة ،التي يمكن أن ادكع في كثار من الحاال ضدروواً

من التعذيه ،قد حدث

في مباني وكالة االس د د د د د ددتخبا ار المدن ة (دائرة االس د د د د د ددتخبا ار الوطن ة البول فارية)،

ووكالة االسدتخبا ار العسدكرية (المديرية العامة لالسدتخبا ار العسدكرية المضدادة) ،والج ش في جم ع أنحاء

البلد وفي بعض الحاال  ،احتُجز األشخا
GE.21-15731

في أماكن احتجاز غار رسم ة

()66

وأفاد فريق األمم المتحدة
5

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

القطري والبعثة الدول ة المس ددتقلة لتقص ددي الحقائق بأن مرس ددوماً رئاسد د اً ة دددر في أيار/مايو  2021يقض ددي
بأن قوم وكالة االسد ددتخبا ار المدن ة ووكالة االسد ددتخبا ار العسد ددكرية لنقع مهام االحتجاز إلى و ازرة خدما

السدجون

()67

وأشدار البعثة إلى أن العديد من المعتقلان لم يجر نقلهم بعد

لحقوق اإل نسد د د د ددان بأن ينقع البلد جم ع األشد د د د ددخا
احتجاز رسم ة

()69

()68

المفوضد ة السدام ة

وأوةد

المحتجزين في مباني أجهزة االسد د د د ددتخبا ار إلى مراكز

وأفاد

المفوض د د ة الس د ددام ة لحقوق اإلنس د ددان بأنم على الرغم من بعض الجهود المبذولة ،ال زال

مالحظة مماثلة

المفوض د د د ة السد د ددام ة لحقوق اإلنسد د ددان جمهورية فنزويال البول فارية بضد د ددمان

-26

ظروف االحتجداز دون المسد د د د د د ددتو الدذي قتضد د د د د د د دم المعدايار الددول دة
وأوة د د د

()71

ظروف احتجاز مالئمة

لجم ع األشخا

()70

وقددم فريق األمم المتحددة القطري

 ،وال سد ما الحقوق في ال ذاء والماء والصدرف الصدحي والصدحة واألمن والكرامة

()72

المسلووة حريتهم

()73

وأشدار فريق األمم المتحدة القطري إلى ممارسدا يمكن أن ادكع اختفاء قسدرياً واحتجا اًز مع منع
-27
اال ص د د ددال ،فضد د د دالً عن حوادث يمكن أن ص د د ددع إلى حد التعذيه أو المعاملة القاسد د د د ة أو الالإنس د د ددان ة أو

المهانة

مماثلة
-28

()74

()75

المفوضد ة السددام ة لحقوق اإلنسددان والبعثة الدول ة المسددتقلة لتقصددي الحقائق مالحظا

وقدم

جمهورية فنزويال البول فارية لوضع حد لالحتجاز مع منع اال صال

وأوة

ووعددد التنددديددد بحدداال

االحتجاز في عهدة األشددخا

()76

التعددذيدده أو سد د د د د د ددوء المعدداملددة أمددام المحدداكم ،أُعاددد بعض المحتجزين إلى

المدعى أنهم مسددوولون عن سددوء المعاملة المبلغ عنم دون أن يتخذ القضدداة

أو المدعون العامون أي دالار احت ارزية لحماية األشد ددخا

المدعى أنهم ضد ددحايا

()77

وسد ددلط

المفوضد د ة

السدام ة لحقوق اإلنسدان الضدوء على الحاجة إلى ضدمان مسداءلة الجناة سدواء كانوا مباشدرين أو في سدلسدع
الق ادة ،من أجع فك ك اله اكع والممارسد د د ددا
كرار هذر األفعال

-2

()78

التي سد د د ددهل

أفعال التعذيه وسد د د ددوء المعاملة ومن أجع منع

إقامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب ،وسيادة القانون
-29

السلطا

اعتمد

()79

قوانان ولوائح وثر على الحقوق المتعلقة بحرية كوين الجم ا

من عزيز حمايتها واسد د ددتمر التحديا

اله كل ة في قويض اسد د ددتقالل القضد د دداء

()80

وأوةد د د

والتجمع لدالً
المفوضد د د ة

الس د د ددام ة لحقوق اإلنس د د ددان جمهورية فنزويال البول فارية ب عطاء األولوية لجدول أعمال ا د د دريعي يهدف إلى

زيادة عزيز حقوق اإلنسد د د د ددان وحمايتها و جنه اعتماد قوانان ولوائح قاد باد د د د ددكع غار متناسد د د د دده الحريا

األساس ة والحاز المدني ومراجعة القوانان واللوائح المعتمدة لضمان وافقها مع معايار حقوق اإلنسان
-30

()81

المفوضد د ة السد ددام ة لحقوق اإلنسد ددان اد ددعر بالقلق إزاء عدم اسد ددتقالل نظام القضد دداء الذي

وظل

يقوضد د د ددم انعدام األمن الوظ في للقضد د د دداة والمدعان العامان ،وانعدام الاد د د ددفاش ة في عمل ة التعاان ،وظروف

العمع غار المس د د ددتقرة ،والتدخع الس د د د اس د د ددي ،بما في ذلك الص د د ددال

والحزو الحاكم

()82

وأضدداف

البعثة الدول ة المسددتقلة لتقصددي الحقائق أن عمل ا

العامان و أديبهم دون االمتثال لمقتضد ا
خا

باس د ددتقالل نظام القض د دداء

والمدعان العامان

وأوة د د

()83

اخت ار القضدداة والمدعان

دسدتور عام  1999والقوانان الالحقة لم ،وواألخص عاان قضداة

ومدعان عامان موقتان وعزلهم دون ا باي اإلجراءا
()84

لان أعض د د دداء المحكمة العل ا والحكومة

ووة د ددف

الرس ددم ة التي كفع لهم ض ددمانا  ،قد أض ددر با ددكع

البعثة مختلو أش د ددكال الضد د د

الذي يمارس على القض د دداة

المفوض د د ة السد ددام ة لحقوق اإلنسد ددان بأن تخذ جمهورية فنزويال البول فارية

دالار فعالة السد ددتعادة اسد ددتقالل نظام القضد دداء وضد ددمان ح اد مكته المدعي العام وأمان المظالم

فريق األمم المتحدة القطري وأحد المكلفان لواليا

في إطار اإلجراءا

الخاةة وة ة مماثلة

()85

()86

وقدم

وأعلن

المفوضة السام ة لحقوق اإلنسان أن المفوض ة السام ة لحقوق اإلنسان ال زال على استعداد للمساعدة في
6
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الجارية للاددرطة والقضدداء من أجع دعم االمتثال لمعايار حقوق اإلنسددان الواجبة التطباق

اإلةددالحا

وأوة د د أيض د داً بأن يكفع البلد قاد اإلجراءا
الواجبة ،وافتراض البراءة وغارها من المعايار الوطن ة والدول ة( ،)88وواة د د د د ددل
جلسا

-31

القض د ددائ ة بص د د ارمة بمباد الا د ددرع ة ،واإلجراءا

االستماي القضائ ة لمراقبتها

()89

()87

القانون ة

طله مكانها من حض د د د د ددور

المفوض د ة السددام ة لحقوق اإلنسددان والبعثة الدول ة المسددتقلة لتقصددي الحقائق عن حاال

وألل

أف ارد ُقبض علاهم دون أمر وق ف ودن وجود حالة لبس

وأفاد

()90

المفوض د د ة السد ددام ة لحقوق اإلنسد ددان

أيض د داً بأنم ،في معظم حاال االحتجاز ،ال ُحترم الحدود الزمن ة اإلجرائ ة ،مما يودي في أخطر الحاال
()91
إلى إطالة فت ار االحتجاز التعسفي
-32

وأفاد

أداء عملهم

()92

المفوضد د د ة الس د ددام ة لحقوق اإلنس د ددان بأن محامي الدفاي الخاة د ددان يواجهون عقبا

في

وأش د ددار فريق األمم المتحدة القطري إلى أن إمكان ة الوة د ددول إلى العدالة معرضد د دة للخطر

بسبه عوامع مثع الخوف من االنتقام ،ونقص الموارد االقتصادية ،ونقص النف الالزم للسفر إلى المحكمة

أو إلجراء مقالال

مع المدعان العامان

ما زالوا يواجهون عقبا

كبارة

()94

()93

وأوة د د د

وأفاد

المفوضد د د د ة الس د د ددام ة لحقوق اإلنس د د ددان بأن الض د د ددحايا

المفوض د د د ة الس د د ددام ة لحقوق اإلنس د د ددان بأن ض د د ددمن جمهورية

فنزويال البول فارية استقالل هاتة محامي المساعدة القضائ ة من خالل وفار ما يكفي من الموارد والتدريه،

وضمان حقوق المدعى علاهم في عاان محا ٍم من اخت ارهم
-33

()95

وذكر البعثة الدول ة المسد د ددتقلة لتقصد د ددي الحقائق أن القضد د دداة يأمرون باد د ددكع رو اني باالحتجاز

السدالق للمحاكمة

()96

وأوةد

المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدان وفريق األمم المتحدة القطري بأن ضدمن

جمهوريدة فنزويال البول فداريدة احتجداز أي فرد يخضد د د د د د ددع لالحتجداز السد د د د د د ددالق للمحداكمدة في مراكز رسد د د د د د ددم دة
لالحتجاز السالق للمحاكمة خضع للرقابة القضائ ة ،وأن يعزز البلد الس اسا

-34

وأعرو فريق األمم المتحدة القطري ومفوضد د د ة حقوق اإلنس د ددان والبعثة الدول ة المس د ددتقلة لتقص د ددي

الحقائق وعدد من المكلفان لواليا

العسكرية في المحاكما
-35

في إطار اإلجراءا

الخاةد د د د د ددة عن قلقهم باد د د د د ددأن اسد د د د د ددتخدام المحاكم

المدن ة وأوةوا جمهورية فنزويال البول فارية ب نهاء هذر الممارسة

خالل التحق قا

والمالحقا

القض ددائ ة المحل ة

()99

جمهورية فنزويال البول فارية النظر في لرو وكوال

المعن ة بمكافحة انتهاكا

وأوةد د

من العقاو ،وإنص د د د دداف الض د د د ددحايا من

المفوضد د ة الس ددام ة لحقوق اإلنس ددان بأن عاد

وأسد د ددالاه مكته المدعي العام وأن عاد لوحد م الجنائ ة

الحقوق األساس ة القدرة على إجراء بحوث األدلة الجنائ ة

الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
-36

()98

وأشد د ددار البعثة الدول ة المسد د ددتقلة لتقصد د ددي الحقائق إلى أن الدولة ،باد د ددكع عام ،ال تخذ خطوا

ملموس د د د ددة ومحددة و دريج ة لمعالجة االنتهاكا  ،ومكافحة اإلفال

-3

الوقائ ة الااملة

()97

أفاد

المفوض د ة السددام ة لحقوق اإلنسددان بأن المعلوما

()100

()101

العامة المفصددلة أةددبح

نادرة باددكع

متزايد ش ما يخص العديد من الجوانه ،مما يوثر في قدرة الجمهور على الما دداركة في ةد د اغة السد د اس ددا

المفوض د ة السددام ة

العامة و نفاذها واإلش دراف علاها ولم ُناددر المازان ة الوطن ة منذ عام  ،2018وأوة د
()102
لحقوق اإلنسدان جمهورية فنزويال البول فارية لنادرها
وأوةد المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدان أيضداً
بأن يقدم البلد قارير عامة ومنتظمة عن المعلوما

التي ص د د د دددرها الموسد د د د دس د د د ددا

العامة وعن المنهج ا

وأوةدى أيضداً فريق األمم المتحدة الُقطري والمفوضد ة
والمصدادر المسدتخدمة إلةددار لك المعلوما
()104
السام ة لحقوق اإلنسان والاونسكو بأن يسن البلد قانوناً أساس اً باأن الافاش ة وفقاً للمعايار الدول ة
()103
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وأش د ددار المفوضد د د ة الس د ددام ة لحقوق اإلنس د ددان إلى أن الس د ددلطا الرش عة المس د ددتو ا د ددور س د ددمعة

-37

األشدخا الذين ينتقدون الحكومة أو يعارضدونها و هاجمهم باسدتمرار وكثا اًر ما ُيوةدو أعضداء المعارضدة
الس اس ة والناشطون في مجال حقوق اإلنسان والصحفاون ،من لان أشخا آخرين ،بأنهم اخونةا واعمالء

مزعزعون لالس د د ددتقرارا

وس د د ددهل القوانان واإلة د د ددالحا المتتال ة جريم المعارض د د ددة وأي ش د د ددخص ينتقد

()105

الحكوم ددة

()106

وأشد د د د د د د ددار فريق األمم المتح دددة القطري إلى القاود الكبارة المفروضد د د د د د د ددة على الحاز الم دددني

والديمقراطي ،والتي تسم بأعمال مضايقة الصحفاان والمدافعان عن حقوق اإلنسان وأعضاء المعارضة
وأدان مجلس حقوق اإلنسد د د ددان باد د د دددة عمل ا

-38

نطاق واسدع ألسدباو سد اسد ة

()108

وأوةد

()107

القمع واالضد د د ددطهاد المحددة الهدف التي نفذ على

المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدان جمهورية فنزويال البول فارية

لوقو جم ع أعمال االض د د د ددطهاد والقمع المحددة الهدف والقائمة على أس د د د ددس س د د د د اس د د د د ة ،وإدانتها عالن ة،

حترم الحقوق في حرية الرأي
الوةددم والتاددهار( ،)109وا ا

والمعاقبة علاها ،ومنع حدوثها ،بما في ذلك حمال

والتعبار والتجمع السلمي و كوين الجم ا
-39

وحماية هذر الحقوق وإعمالها

()110

المفوض د د ة السد ددام ة لحقوق اإلنسد ددان جمهورية فنزويال البول فارية باالمتناي عن اد ددويم

وأوة د د

س د ددمعة المدافعان عن حقوق اإلنس د ددان والقادة النقالاان

()111

واإلعالماان ،وا خاذ دالار فعالة لحمايتهم

وأوةددى فريق األمم المتحدة القطري بأن يضددمن البلد لاتة حرة وموا ة لعمع منظما
يعتمد سد اسدة لحماية المدافعان عن حقوق اإلنسدان
للحوار مع النقدابدا

منتدديدا

()113

وأشداد

في أيدار/مدايو  2021لكنهدا أعرود

()112

المجتمع المدني وأن

المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدان ب ناداء

عن قلقهدا إزاء مدا جداء في التقدارير عن قلدة

الماداو ار الاداملة لجم ع األطراف المتأثرة ش ما يخص قضدايا العمع

()114

وفي عام  ،2019خلصد

لجنة

حقاق ابعة لمنظمة العمع الدول ة إلى أن أعمال االض د د ددطهاد واالحتجاز والتا د د ددهار ض د د ددد القادة النقالاان،

التي نفذ

العمال ة األس د د دداسد د د د ة ،وُس د د ددهم في خلق منا من

الدولة كثا اًر منها ،ا د د ددكع عقبة أمام الحريا

الوةم والترهاه ُيثني بادة عن ممارسة حرية كوين الجم ا

()115

وذكر فريق األمم المتحدددة القطري أن القددانون المتعلق بمكددافحددة الكراو ددة وو دالتعددايش السد د د د د د ددلمي

-40

الذين ينتقدون الحكومة

والتسددامح ُيسددتخدم ضددد الصددحفاان والمدافعان عن حقوق اإلنسددان واألشددخا
وذكر الاونسددكو أن الص د اغة ال امضددة للقانون سددمح باسددتخدامم لمقاضدداة أي شددخص بسددبه عبارر عن
آرائم ويمكن أن ودي إلى الرقابة الذا ة

مماثلة

()118

ضد األةوا

-41

المفوضد د د د د د د ة السد د د د د د ددام ة لحقوق اإلنسد د د د د د ددان مالحظة

وأكد فريق األمم المتحدة القطري أن على الس د د د ددلطا

وأفاد

الحكومددة أغلق د

قوا

()117

وقدم

المعارضة

()116

()119

أن وقو أعمال الترهاه التي مارس د د د ددها

المفوض د د د ة الس د د ددام ة لحقوق اإلنس د د ددان ب غالق عا د د د ار المنافذ اإلعالم ة المطبوعة وأن

محطددا

إذاع دة ومنع د

األمن إلى حذف لقطا

لددث قنوا

لفزيون ددة

()120

وفي بعض الحدداال  ،عم دد أفراد من

مص د د ددورة أو إ الف معدا

الص د د ددحفاان با د د ددكع غار قانوني

وشدجع

الاونسدكو البلد على نفاذ إجراءا

()121

وأوةد د د د

المفوض د ة الس ددام ة لحقوق اإلنس ددان جمهورية فنزويال البول فارية ب ل اء ق ار ار إغالق منافذ إعالم ة ،ووقو
دالار الرقابة األخر على وسدائ اإلعالم

()122

التعبار ودعم لاتة ا صال عددية وديمقراط ة وآمنة
-42

()123

وأفاد فريق األمم المتحدة القطري بحدوث أخا ار

في س د ددجاع المنظما

لضدمان حرية

غار الحكوم ة مما حد

من قدر ها على االمتثال للا ددروط الالزمة لكي مارس عملها ،وأوة ددى بأن يحد البلد من اس ددتخدام س ددجاع

المنظما
منظما

غار الحكوم ة

وحث عدة مقررين خاةان البلد على إنهاء حملتم القم ة ضد منظما

المجتمع

()124

وأعرو

قوم بأعمال إنس د د ددان ة خض د د ددع

واستجواو موظفاها

8

المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدان عن قلق مماثع وأفاد

بأن عدة

()125

لتحق قا

جنائ ة وإجراءا

التفت ش ومص د د ددادرة و جماد أة د د ددولها
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المدني ،بعد فرض العديد من الض د د د دواب على المجتمع المدني ،كتعزيز الرقابة على مويع المنظما
الحكوم ة والعمل ا

-43

المال ة التي يأمر لها مكته مراقه القطاي المصرفي

عمل ا

-4

()127

انتخال ة حرة ونزيهة وسلم ة ومستقلة

حظر جميع أشكال الرق
-44

االجتماع ة والس د د اس د د ة والموس د دس د د ة من خالل الماد دداركة الديمقراط ة

المفوض د د د ة الس د د ددام ة لحقوق اإلنس د د ددان بأن يكفع البلد هاتة جم ع الظروف إلجراء

وأوة د د د

وثق

()128

()129

المفوض ة السام ة لحقوق اإلنسان حاال

وقعوا ضد د ددحايا لال جار باألشد د ددخا
ما د د ددروعة من قبع منظما

اال جار قد زاد

كتدددلار لحددع الخالفددا

قددد

األخارة وأوةد د د ددى الفريق القطري بأن عالج

ضد د د دداءل  ،مما أد إلى انخفاض الماد د د دداركة في االنتخابا

والحوار

()126

وأفدداد فريق األمم المتحدددة القطري ب دأن ثقددة الندداس في التصد د د د د د ددوي د

جمهورية فنزويال البول فارية الن ازعا

غار

مهاجرين ،ومنهم باألخص نساء وفت ا

وفت ان،

ألغراض االسد د ددت الل الجنسد د ددي والعمع واالسد د ددتخدام في أناد د ددطة غار

إجرام ة وجماعا

مس د د ددلحة

()130

وأفاد فريق األمم المتحدة القطري بأن حاال

باد ددكع كبار في س د د اق التنقع الباد ددري ،ورحه ب ناد دداء موس د دسد ددا

اال جار بالنسداء والقصدر غار المصدحووان ولحماية الضدحايا

()131

متخص د دصد ددة لمكافحة

وأوةدى الفريق القطري جمهورية فنزويال

البول فارية بمعالجة مسد ددألة حديد هوية ضد ددحايا اال جار بالباد ددر واإلكرار على الب اء والرق الجنسد ددي و وفار

الدعم لهوالء الضحايا
-45

وأوةد

()132

المفوضد ة السدام ة لادوون الالجتان جمهورية فنزويال البول فارية ب ناداء مالجط لحاال

الطوار مخصد دص ددة للناجان من اال جار باألش ددخا
الدعم النفس ددي والقانوني المتخص ددص في الوق

والحصول على اللجوء

()133

 ،و وفار موارد باد درية ومال ة إض دداش ة لض ددمان وفار

المناس دده لهوالء الض ددحايا وإدماجهم في لرامج س ددبع ال ش

جيم -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
-1

الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية
-46

أعرو

المفوضد د ة السد ددام ة لحقوق اإلنسد ددان عن قلقها إزاء انخفاض مسد ددتويا

الدخع والمدخ ار

والمعاش د د د د ددا التقاعدية للموظفان العموماان وعلى الرغم من زيادة الحد األدنى لألجور ،لم ُيرو هذا الحد
األدنى بمعدال التضد ددخم( )134وأوة د د المفوض د د ة السد ددام ة لحقوق اإلنسد ددان جمهورية فنزويال البول فارية
با خاذ جم ع التدالار الالزمة لضد د د ددمان دخع كاف للموظفان العموماان والعاملان في القطاعا

على التمويع العام ،بطريقة شفافة وقائمة على المااركة
-2

الحق في مستوى معيشي الئق
-47

()135

التي عتمد

()136

أعرو مجلس حقوق اإلنسد د د د د د د ددان عن قلق ددم العماق إزاء مجموع ددة االنته دداك ددا

االقتصد ددادية واالجتماع ة في جمهورية فنزويال البول فارية

بأن الناس في البلد ما زالوا يواجهون حديا

()137

وأفاد

المترابط ددة للحقوق

المفوضد د ة السد ددام ة لحقوق اإلنسد ددان

كبارة ش ما يخص التمتع بحقوقهم االقتصد د د د د ددادية واالجتماع ة،

بس د ددبه األزما االجتماع ة واالقتص د ددادية القائمة من قبع واس د ددتمر التحديا الناجمة ،جزئ اً ،عن س د ددوء
خص د د د ص الموارد ،وعدم ة د د د انة اله اكع األسد د دداس د د د ة العامة ،والنقص الحاد في االسد د ددتثمار في الخدما

األساس ة وأد

GE.21-15731
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-48

وأوةد المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدان جمهورية فنزويال البول فارية بمواةدلة جهودها لتحسدان

الوة د ددول إلى الخدما األس د دداسد د د ة وال ذاء ،و قديم قارير علن ة ومنتظمة عن هذر الجهود ،مع إيالء اهتمام
خا

العامة

للمسد د د د دداواة في الوةد د د د ددول إلى هذر الخدما وعدم التمااز ،وضد د د د ددمان الاد د د د ددفاش ة والماد د د د دداركة والرقابة

()139

كما أشدار مكلفون لواليا

في إطار اإلجراءا الخاةدة والمفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدان إلى

أنم ينب ي للدول األعضد دداء أن علق أو رفع التدالار القسد درية االنفرادية القطاع ة المفروضد ددة على البلد التي

وثر على جهود الحكومة الرام ة إلى معالجة األثر الماد د د ددتر للحالة اإلنسد د د ددان ة الحال ة ولجائحة كوفاد19-

على السكان
-49

()140

وذكر فريق األمم المتحدددة القطري أن الخدددمددا

العددامددة المتعلقددة بدالكهرودداء والم داء وال دداز والوقود

والنقع قد دهور في السنوا األخارة ،مما أثر على التمتع بالحقوق وانخفض القوة الارائ ة بسبه ار فاي

معدال التض د د د د د ددخم وانخفاض ق مة العملة وأوة د د د د د ددى الفريق القطري بأن تخذ جمهورية فنزويال البول فارية
دالار لزيادة القوة الا د درائ ة على نحو مسد ددتدام ومواةد ددلة عزيز النظام الكهروائي الوطني واسد ددتخدام الطاقا

المتجددة في المناطق النائ ة
-50

()141

وأثار المفوض ة السام ة لحقوق اإلنسان أيضاً هذر المسألة

وأوة د د د ددى فريق األمم المتحدة القطري جمهورية فنزويال البول فارية با خاذ دالار إلعادة فعاع إنتاج

األغذية ،وإنا د دداء مجالس نس د د ق ة لان الجها الفاعلة في القطاعان العام والخا

لتقوية س د ددالس د ددع اإلنتاج،

وقدم المفوض ة السام ة لحقوق اإلنسان وة ة مماثلة

و حسان الجودة الت ذوية لألغذية الموزعة

()143

-51

()142

()144

وفي عام  ،2016أعلن رئ س جمهورية فنزويال البول فارية عن إنا دداء نظام بطاقة ( carnet de

 )la patriaيتم من خاللم وزيع جم ع البرامج االجتمداع دة
التمااز في البرامج االجتماع ة قد ازيد

()146

()145

ومع فداقم األزمة االقتصد د د د د د ددادية ،ورد أن

المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدان على أن الحصدول

وشددد

على المزايا االجتماع ة يجه أال يكون مادروطاً باالنتماء السد اسدي الفعلي أو المتصدور ،وأن الادفاش ة ش ما
يخص المعايار المستخدمة لتحديد أهل ة االستفادة من لرامج الحماية االجتماع ة ضرورية لتجنه أي مااز
في الممارسددة

()147

وأدان مجلس حقوق اإلنسددان بادددة التمااز القائم على أسددس سد اسد ة في الحصددول على

المسد د دداعدة ال ذائ ة واالسد د ددتفادة من البرامج االجتماع ة األخر

()148

وأوةد د د

المفوضد د د ة السد د دام ة لحقوق

اإلنسدان البلد بالتحقاق في االدعاءا

المتعلقة بالتمااز في الوةدول إلى لرامج الحماية االجتماع ة ،وا خاذ

()149

ولوحظ أن لرنامج المس د د د د دداعدة ال ذائ ة الرئ س د د د د ددي ،الذي ديرر اللجان

جم ع التدالار الالزمة لضد د د د د ددمان المسد د د د د دداواة في الوةد د د د د ددول إلى هذر البرامج ،و قديم قرير علني عن نتائج

التحقاق وعن نفاذ هذر التدالار

المحل ة لإلمداد و وزيع ال ذاء ،ال يلبي االحت اجا

-3

الحق في الصحة
-52

ال ذائ ة األساس ة

()150

()151

لانما رحه فريق األمم المتحدة القطري بالجهود المبذولة ،أفاد بأن النظام الصحي يواجم حديا

كبارة في سد د د اق قل ص القدرة على اإلنفاق العام والعقبا

التي عترض الواردا

االنفرادية وأوة دى جمهورية فنزويال البول فارية بضددمان وفار الخدما

بسد د ددبه التدالار القسد د درية

الصددح ة األسدداس د ة

وأضدداف

()152

المفوضد د ة السد ددام ة لحقوق اإلنسد ددان أن الوضد ددع قد فاقم بسد ددبه هجرة األطباء والممرضد دان والظروف غار

الصح ة والنقص الحاد في المعدا
-53

الطب ة األساس ة واإلمدادا

وأفاد الخبار المستقع المعني ب قامة نظام دولي ديمقراطي ومنصو بأن آثار العقووا

والتدالار االنفرادية أد

المكلفان لواليا

باد د د د ددكع مباشد د د د ددر وغار مباشد د د د ددر إلى فاقم النقص في األدوية

في إطار اإلجراءا

الخاةددة أن متا

وقعوا في قبضة التطباق الصارم لل اية للعقووا

10

واألدوية ووسائع منع الحمع

()153

()154

المفروضة

وذكر عدد من

من مرضددى السددرطان الفنزويلاان قد يمو ون ألنهم

التي ستهدف البلد

()155
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وأشد ددار المفوض د د ة السد ددام ة لحقوق اإلنسد ددان إلى أن الحكومة قد ألل علناً عن التقدم المحرز
-54
في لرنامج التلق ح ،لكنها لم قدم معلوما مفص د د ددلة عن المس د د ددتفادين أو اس د د ددتخدام األموال العامة ،وال عن

عمل ا
طلبا

الرةد د ددد بعد التلق ح ،على الرغم من ادعاءا
المجتمع المدني للمعلوما

منظما

()156

وجود أسد د دواق موازية والفسد د دداد كما أنها لم بلغ عن

وأوة د د

المفوض د د ة الس د ددام ة لحقوق اإلنس د ددان بأن تخذ

جمهورية فنزويال البول فارية جم ع التدالار الالزمة لض ددمان المس دداواة في الحص ددول على اللقاحا

أشار المفوض ة السام ة لحقوق اإلنسان إلى ضرورة اعتبار اللقاحا

منفعة عامة عالم ة

وأش د ددار المفوضد د د ة الس د ددام ة لحقوق اإلنس د ددان إلى أن الوة د ددول إلى خدما

-55

واإلنجدال دة قدد س د د د د د د دداء في عدام  2020مع ورود قدارير عن زيدادة وش دا

والعالجا

ومكلفة في الصدادل ا

-4

-56

ونقص حداد في األدويدة

الخاةدة وأوةدى بأن يتخذ البلد دالار لتوسد ع إمكان ة الوةدول الفعال إلى وسدائع

()160

الحق في التعليم

()161

ذكر المفوضد د ة السد ددام ة لحقوق اإلنسد ددان أن التحديا

التعل م قد فاقم

بسد ددبه العقووا

الموجودة من قبع ش ما يتعلق بالحق في

القطاع ة ووسد ددبه الجائحة ووحسد دده ما ورد ،عان

للتعل م االلتدائي والثانوي والعالي من نقص الصد د د د د انة ومن قلة الوة د د د ددول إلى الخدما

الكهرواء والماء

الص د ددحة الجنسد د د ة

وأكد فريق األمم المتحدة القطري أن وسد د د د د ددائع منع الحمع نادرة في نظام الصد د د د د ددحة العامة

()159

منع الحمع

األمهدا

()158

()157

كما

اله اكع األسد دداسد د ة

()162

األس د د د دداسد د د د د ة مثع

-57

وأوةد د د

الاونس د ددكو جمهورية فنزويال البول فارية بض د ددمان مواءمة س د ددن إنهاء التعل م اإللزامي مع

-58

وشد د ددجع

المفوض د د د ة السد د ددام ة لحقوق اإلنسد د ددان السد د ددلطا

الحد األدنى لسن العمع لضمان عدم سرو األطفال من المدرسة من أجع العمع
مواةددلة الحوار إلجراء انتخابا

نطاق واس ددع في االنتخابا

حرة ونزيهة في لك الجامعا

القطري البلد بأن يضمن حرية الجامعا

الفنزويل ة والجامعا

وضددمان مادداركة المجتمعا

وفي المس ددائع المتعلقة بمازان ة الجامعا
واستقاللها

()163

()164

()165

المسد د ددتقلة على
المحل ة على

كما أوة ددى فريق األمم المتحدة

دال -حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة
-1

النساء

()166

-59

أعرو مجلس حقوق اإلنسد د د د د د ددان عن قلقدم البدالغ إزاء األثر غار المتنداسد د د د د د دده والمتبداين لألزمدة في

-60

وأوة د ددى فريق األمم المتحدة القطري بأن ض د ددع جمهورية فنزويال البول فارية الئحة لتنفاذ القانون

أوة د

اللجنة المعن ة بالقضدداء على التمااز ضددد المرأة بأن يعتمد البلد خطة عمع وطن ة للتصدددي للعنو

جمهورية فنزويال البول فارية على حقوق اإلنسان للنساء والفت ا

()167

األساسي باأن حق المرأة في ح اة خال ة من العنو وأن جري قا ماً للخطة الوطن ة للمساواة لان الجنسان
اماما رو ازا للفترة  )168(2019-2013وقدم المفوض د ة السددام ة لحقوق اإلنسددان وة د ة مماثلة( )169كما
ضد المرأة( ،)170وأوة
وضمان وفار خدما

-61

ووثق

أثناء االحتجاز
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المفوض ة السام ة لحقوق اإلنسان البلد لتعديع التاريعا

الصحة الجنس ة واإلنجال ة المناسبة

المفوض د ة الس ددام ة لحقوق اإلنس ددان حاال

()172

()171

إلل اء جريم اإلجهاض

عنو جنس ددي وجنس دداني ض ددد النس دداء والفت ا

وضد ددد المحتج از رهن االحتجاز السد ددالق للمحاكمة

()173

وحث مجلس حقوق اإلنسد ددان

11
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على اعتماد دالار مناسد ددبة للتصد دددي لما ورد عن أعمال العنو والتحرن والعنو الجنسد ددي ضد ددد

السد ددلطا

النساء والفت ا
-2

األطفال
-62

أثناء االحتجاز

()174

()175

أشددار المفوضد ة السددام ة لاددوون الالجتان إلى أنم ال يزال هنا العديد من األشددخا

يجر سد د د ددجاع والدا هم والذين يواجهون حواجز حول دون الوةد د د ددول الفعال إلى إجراءا
المتدأخر وأوة د د د د د د د

المسدألة و بسد

عند الوالدة

()176

الذين لم

سد د د ددجاع الموالاد

بدأن عزز جمهوريدة فنزويال البول فداريدة قدد ار السد د د د د د دجدع المددني الوطني لمعدالجدة هدذر

اكتسداو الجنسد ة ألطفال الوالدين الفنزويلاان المولودين في الخارج والذين لم يجر سدجالهم
وقدم فريق األمم المتحدة القطري وة ة مماثلة

()177

وأوة الاونسكو بأن يرفع البلد الحد األدنى لسن الزواج إلى  18عاماً لكع من الرجال والنساء،
-63
()178
وأوةد د د د ددى فريق األمم
مع حديد الحد األدنى المطلق لسد د د د ددن الزواج في  16عاماً مع إعفاء قضد د د د ددائي
المتحدة القطري باعتماد خطة وطن ة باأن الرعاية المتكاملة لألطفال

-3

األشخاص ذوو اإلعاقة
-64

طلبد

()179

()180

اللجنددة المعن ددة بحقوق األشد د د د د د دخددا

ذوي اإلعدداقددة من جمهوريددة فنزويال البول فدداريددة قددديم

معلوما عن التدالار المتخذة لالعتراف بالتمااز على أسد د د د دداس الجنسد د د د د ة والمعاقبة عل م ةد د د د دراحة بموجه

القانون ،وعن ك ف ة عاان أعضاء المجلس الرئاسي للحكومة الاعب ة المعني باألشخا
-4

األقليات والشعوب األصلية
-65

ذوي اإلعاقة

()181

()182

أفاد فريق األمم المتحدة القطري بأنم في عام  2020أُذن باس د ددتخراج المعادن في س د ددتة أنهار في

منطقة اأركو مانارو ديع أورينوكوا لاد أن ممثلي الاد د ددعوو األةد د ددل ة ادعوا عدم إجراء أي ماد د دداو ار مع
الاد ددعوو األةد ددل ة المتضد ددررة ،وال أي د ارسد ددا

ازداد وجود الجماعا

لألثر الباتي أو االجتماعي والثقافي وواإلضد ددافة إلى ذلك،

المسلحة المر بطة بالصناعا

االستخراج ة ،وهذر الجماعا

مسوولة عن جرائم قتع

وأدل

المفوضد ة السدام ة لحقوق اإلنسدان

من أجع اعتماد أو نفاذ أي قرار أو ناد د د دداط أو دلار قد يوثر علاهم

المفوضد د د د ة السد د د ددام ة

و ادريد قسدري و هديدا
لب ان مماثع

()184

اسدتهدف

القادة والادعوو األةدل ة

وأشددار إلى االلتزام بالحصددول على الموافقة الحرة والمسددبقة والمسددتنارة للاددعوو األةددل ة

لحقوق اإلنسددان البلد ب عداد وناددر المعلوما
د ارس د د د ددا

األثر الباتي واالجتماعي ،ومعدال

الذين ي اون في لك المنطقة
-66

()183

وواةد د ددل

()186

()185

األسدداس د ة المتعلقة بمنطقة اأركو مانارو ديع أورينوكوا ،مثع
العنو والقتع ،والب انا

االجتماع ة واالقتص د د د ددادية للس د د د ددكان

المفوض د د د ة السد د ددام ة لحقوق اإلنسد د ددان لقي ادعاءا

( )sindicatosمن عمل ا

وأوةد د د د

باد د ددأن ما قوم بم االتاد د ددكاال ا

قتع ألفراد من الاددعوو األةددل ة وما وجهم من هديدا

األةل ة في مناطق التعدين ،وال س ما في المناطق التي س طر علاها جها

فاعلة غار حكوم ة وشدد

المفوضد د ة السد ددام ة لحقوق اإلنسد ددان على وجوو إجراء حقاق مسد ددتقع في عمل ا
و قديم الجناة إلى العدالة

()187

وأوة د د د د د

إلى زعماء الاددعوو

القتع وادعاءا

التهديد

المفوض د د د د د ة الس د د د د ددام ة لحقوق اإلنس د د د د ددان البلد لتفك ك الجماعا

اإلجرام ة والمسد ددلحة التي تحكم في أناد ددطة التعدين ،والتصد دددي للفسد دداد ،ومحاكمة المسد ددوولان عن الجرائم

وانتهاكا

حقوق اإلنسد د د ددان ومعاقبتهم

()188

وأدان مجلس حقوق اإلنسد د د ددان باد د د دددة انتها العديد من الحقوق

الفردية والجماع ة للاعوو األةل ة ،وال س ما في منطقة اأركو مانارو ديع أورينوكوا

12

()189
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-67

وأللغ فريق األمم المتحدة القطري عن إحراز قدم ض د د د د د ددتاع في رسد د د د د د د م الحدود اإلقل م ة والبات ة

للاد د د د ددعوو األةد د د د ددل ة وأوةد د د د ددى بأن عاد جمهورية فنزويال البول فارية فعاع لجنة عاان الحدود والتعجاع

ب ضد ددفاء الاد ددرع ة على رس د د م الحدود
عمل دا

السددندا

()190

المفوض د د ة السد ددام ة لحقوق اإلنسد ددان عن قلقها باد ددأن

وأعرو

الترسد د د د د د د م المعتمددة التي ال زال نتظر ا خداذ إجراءا
المتعلقة لها

()191

وأوةد

من قبدع مكتده المددعي العدام إلة د د د د د د دددار

بأن يتخذ البلد جم ع التدالار الالزمة لتنفاذ الوالية الدسددتورية لالعتراف

بجم ع أقال م الا ددعوو األة ددل ة وحقوقها الجماع ة في األرض دون أخار ،مع التركاز با ددكع خا

مباد ار الترس م الذا ي
-5

على

()192

المهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلي ا

()193

-68

أفاد

المفوض د د د د د ة السد د د د ددام ة لحقوق اإلنسد د د د ددان بأن عدم الحصد د د د ددول على الحقوق االقتصد د د د ددادية

واالجتماع ة والثقاش ة والبات ة في السدنوا

األخارة كان أحد األسدباو الجذرية للهجرة خارج البلد

المفوض د د ة الس د ددام ة لا د ددوون الالجتان لب ان مماثع
المعاهدا

-69

()195

عن القلق العماق بسبه ماليان األشخا

وأدل

وأعرو مجلس حقوق اإلنس د ددان وهاتتان من هاتا

الذين اضطروا إلى م ادرة البلد

()196

وأشددار المفوض د ة السددام ة لاددوون الالجتان إلى أن التاددريد الداخلي حدث بسددبه مسددائع تعلق

باألمن ،وال سد د ما النزاي المس ددلح المحلي

()197

وأدل

المفوضد د ة الس ددام ة لحقوق اإلنس ددان لب ان مماثع

وأوة ددى فريق األمم المتحدة القطري بأن ض ددع جمهورية فنزويال البول فارية سد د اس ددا

هذر المسألة
-70

()194

()199

()198

و قدم حلوالً لمعالجة

وذكر المفوضد د د د د د د ة السد د د د د د ددام ة لاد د د د د د ددوون الالجتان أن الالجتان ما زالوا يواجهون حواجز إدارية

واقتص ددادية وج راش ة حول دون حص ددولهم على الوثائق با ددكع فعال وأوةد د

بأن عزز جمهورية فنزويال

البول فارية اللجنة الوطن ة لالجتان والدائرة اإلدارية لتحديد الهوية والهجرة وأن ض د د د د ددمن حص د د د د ددول الالجتان

المعترف لهم فعل اً على وثائق الالجتان العالم ة واستفاد هم من إجراءا
-71

وأوةد

التجنس

()200

المفوضد ة السدام ة لادوون الالجتان بأن يكفع البلد اسدتخدام االحتجاز اإلداري لملتمسدي

اللجوء كتددلار مالذ أخار ،وأن يضد د د د د د ددع جم ع الضد د د د د د دمداندا

اإلجرائ دة الالزمدة للمهداجرين غار النظداماان

الموجودين رهن االحتجاز اإلداري من أجع ض د د د ددمان مراعاة األة د د د ددول القانون ة في إجراءا
وأدلى فريق األمم المتحدة القطري لب ان و وة ة مماثلان

-72

()202

الترحاع

وأوةد د د ددى فريق األمم المتحدة القطري بأن عزز جمهورية فنزويال البول فارية موسد د د دسد د د ددا

()201

وآل ا

حماية القصر غار المصحووان ،وأن كافح جم ع أشكال العنو واالست الل واالعتداء التي ستهدفهم كما
أوةد د د دى بأن يعتمد البلد خطة وطن ة لتوفار الحماية المتكاملة للقصد د د ددر غار المصد د د ددحووان( ،)203ويضد د د ددمن

حصول ملتمسي اللجوء والالجتان القصر غار المصحووان على التعل م

()204

Notes
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.
–For relevant recommendations, see A/HRC/34/6, paras. 133.1–133.19, 133.74–133.75 and 133.78
133.100.
UNHCR submission for the universal periodic review of the Bolivarian Republic of Venezuela, pp.
3–4.
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
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