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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٣ن  ، دورته الثانية عشرة يف الفترة م      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 زويال  فـن  احلالـة يف مجهوريـة        الفريـق  واستعرض. ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٤إىل  

وتـرأس وفـد    . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٧البوليفارية يف اجللسة العاشرة املعقودة يف       
واعتمد . ووزير اخلارجية للشؤون السياسية   نيكوالس مادورو موروس، نائب الرئيس       زويال  فن

التقرير  ،٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٤ جلسته الرابعة عشرة املعقودة يف       الفريق العامل، يف  
  .زويال فناملتعلق ب

، اختار جملس حقوق اإلنسان املقررين التالية أمسـاؤهم         ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠ويف    -٢
بوركينا فاسو، واجلمهوريـة التـشيكية،      : زويال  فنلتيسري استعراض احلالة يف      )اجملموعة الثالثية (
  . واتيماالوغ
 صدرت الوثائق التالية الستعراض احلالة يف       ،٥/١ من مرفق القرار     ١٥للفقرة  اً  ووفق  -٣
  :زويال فن

ــين  )أ(   ــر وط ــدم وفقــ /تقري ــوب مق ــرض مكت ــرة اً ع ) أ(١٥للفق
)A/HRC/WG.6/12/VEN/1و Corr.1( ؛  

 )ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  
)A/HRC/WG.6/12/VEN/2(؛  

 )ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/12/VEN/3( ؛  
، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً اجلمهورية زويال فنوأحيلت إىل    -٤

. ملكة املتحدة والنرويج وهولنـدا    التشيكية وسلوفينيا والسويد وسويسرا وفنلندا وكندا وامل      
  .وهذه األسئلة متاحة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  عرض احلالة من الدولة موضوع االستعراض  - ألف  
نيكوالس مـادورو مـوروس،     البوليفارية، السيدزويال فنشدد رئيس وفد مجهورية    -٥

الرئيس ووزير اخلارجية، على أن الشعب الفرتويلي خاض طوال السنوات االثنيت عشرة       نائب  
 سنة مـن نيـل    ٢٠٠ بعد   - املاضية من الصريورة الثورية معركة تارخيية جعلت من املمكن        
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 أن  ١٨١٩ السعي إىل حتقيق هدف احملرر سيمون بوليفار الذي أعلـن عـام              - االستقالل
 ممكن من الـسعادة واألمـان االجتمـاعي         قدرلب أكرب   أفضل نظام للحكم هو الذي جي     "

  ".واالستقرار السياسي
علـى الربوتوكـول    اً   على تسعة صكوك دولية ووقعت مؤخر      زويال  فنلقد صدقت     -٦

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           
اري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية        وأفراد أسرهم؛ والربوتوكول االختي   

  .واالجتماعية والثقافية
تألف مـن     عامالًاً  وقد مت إعداد التقرير الوطين يف عملية واسعة وشعبية ضمت فريق            -٧

مع مئات اجملالس اجملتمعية واملنظمـات  وأجرى مشاورات    جلسة،   ٧٥احلكومة بأسرها عقد    
  . على اإلنترنتwww.epuvenezuela.gob.ve غري احلكومية، واستخدم موقع

مسة، وهو ما يـربهن علـى التحـول         اخلحلكومة  افروع  وتترأس املرأة ثالثة من       -٨
  . الدميقراطي الذي يضع املرأة يف األدوار القيادية

وقد شهدت األمم املتحدة بأن الفقر والفوارق قد خفضت بشكل ملحوظ خـالل               -٩
وميكن مالحظـة  . ن احلريات واملشاركة الدميقراطية قد تعمقت  االثنيت عشرة سنة املاضية، وأ    

 ٧,١ إىل   ١٩٩٨ يف املائة عام     ٢١هذا األمر يف احلد من الفقر املدقع، وهو مؤشر تراجع من            
ولقـد بلـغ    . ، حمققة بذلك اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية        ٢٠١٠يف املائة عام    
 أقـل   زويال  فن، وهو ما يدل على أن       ٢٠١٠عام   يف الربع األول من      ٠,٣٨٩٨معامل جيين   
  .يف أمريكا الالتينيةاً البلدان تفاوت

 مليـون دوالر    ٣٩٣ ٤٧٨وقد بلغ االستثمار االجتمـاعي املتـراكم للحكومـة            -١٠
، وقد تضاعف هذا االستثمار يف الفترة املمتـدة بـني        ٢٠١٠ و ١٩٩٩املمتدة بني    الفترة يف

  .٢٠١٠ و٢٠٠٧ عامي
 حرية التعبري دون رقابة، لكن على من ميارس هذا احلق حتمـل          زويال  فنتور   دس ويكفل  -١١

مسؤولية احملتويات املعرب عنها، حبيث يعترف باحلق يف معلومات دقيقة ومناسبة التوقيت وحمايدة             
تتعايش مع  اً  وجمتمعي  بديالًاً  إعالمياً   منفذ ١ ٢٢٥إنشاء  على  ُشجع  قد  و. وغري خاضعة للرقابة  

 امتياَز إنشاء حمطات تلفزيونيـة جتاريـة،        ١٣٩عالمية التجارية والعامة، وكذا منح      املنافذ اإل 
  . حمطة تلفزيونية جمتمعية، وهو ما يشكل دمقرطة للطيف اإلذاعي اإللكتروين٣٧وإنشاء 

، وهو  ٢٠١٠ إىل   ١٩٩٩وأجريت مخسة عشرة عملية انتخابية يف الفترة املمتدة من            -١٢
اطي وإعادة تأكيد للسيادة وتقرير املصري عرب انتخابات حـرة           دميقر توجهبرهان على وجود    

  . وسرية وعامة متثل ما يتمتع به الفرتويليون من حريات سياسية ميارسوهنا ممارسة كاملة
ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، خامس بلـد يف العـامل     اً  ، وفق زويال  فنوتعد    -١٣

إذ يضمنه من خالل الربامج والشبكات الغذائية الـيت         يعترف باحلق يف الغذاء يف تشريعاته،       
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 يف املائة،   ٥٨وقد أدى هذا إىل تراجع سوء تغذية الرضع بنسبة          . توزع األغذية بأمثان عادلة   
، وهو مـا يـضع      ٢٠٠٩ يف املائة عام     ٣,٢ إىل   ١٩٩٠ يف املائة عام     ٧,٧إذ اخنفضت من    

 اليت لديها أدىن معدل سـوء تغذيـة يف           يف مصاف الدول األمريكية الالتينية اخلمس      زويال  فن
  .  سنوات أو دوهنا٥صفوف األطفال الذين تصل أعمارهم 

يف  ماليني طفل ومراهـق      ٧,٧يف املدارس   عدد املسجلني    وفيما يتعلق بالتعليم، بلغ     -١٤
 ١٩٩٨ يف املائة يف الفتـرة املمتـدة بـني           ٢٤ بنسبة   ، حيث ارتفع  ٢٠١٠-٢٠٠٩موسم  

 يف املائة يف التعليم مـا قبـل املدرسـي           ٢٨عدل التخرج بنسبة    وارتفع صايف م  . ٢٠١٠و
يصل بذلك  يف املائة يف التعليم اإلعدادي، و٢٤بنسبة   يف املائة يف التعليم االبتدائي و      ٧ بنسبةو

 يف املائة يف عقد     ٢ إىل   ٥وتراجع معدل التسرب املدرسي من      .  يف املائة من السكان    ٩٨إىل  
خامس أعلى معدل للتـسجيل     حققت   زويال  فنأن  ليونسكو  اأقرت  ،  ٢٠١٠ويف عام   . واحد

 يف املائة، وهو ما يشكل ثاين أعلى معدل        ٨٥اإلمجايل يف التعليم العايل يف العامل، إذ يصل إىل          
  .اًأيضاملنطقة يف 
. ٢٠٠٣عام  ) Barrio Adentro(‘ داخل األحياء ‘ويف اجملال الصحي، أنشئ برنامج        -١٥

 مراكـز  ١٣ ٥١٠ مليون فرتويلي الرعاية الصحية اجملانية يف      ٢٤ وبفضل هذا الربنامج، تلقى   
  . صحية عامة

 من إمدادات مياه الـشرب لـشبكات        زويال  فنوفيما يتعلق باحلقوق البيئية، زادت        -١٦
 يف املائة من السكان، وهو ما يتجاوز        ٩٠املناطق السكنية، موفرة إمكانية الوصول ألكثر من        

  .  اإلمنائية لأللفيةاهلدف ذي الصلة من األهداف
حلماية السكان األصليني واملنحدرين مـن أصـل        اً  وحدد الدستور ألول مرة نظام      -١٧

وقد دمج هذا   . إسهامات ثقافاهتم يف اهلوية واملؤسسات االجتماعية الفرتويلية      اً  أفريقي، مثمن 
صليني يف  النظام آليات املشاركة السياسية يف مجيع األصعدة، وهو ما ضمن متثيل السكان األ            

  .هيئات من مثل اجلمعية الوطنية
وأثبت املسار حنو االشتراكية أنه ميكن تكسري قيـود اجلـوع والظلـم والظـالم                 -١٨

ومن مث الـتمكن مـن    رجال ونساء يتمتعون بالكرامة واملساواة،   هحنو جمتمع قوام   والنهوض
ذلك، صدق الرئيس   وعالوة على   . جمتمع إنساين متعدد الثقافات بصورة حقيقية     إرساء أسس   

  .رفع راية االستقالل والعدالة والدميقراطية هوغو تشافيس على التزامه مبواصلة

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء  
وأشارت بيانات عديدة إىل املستوى     . ببياناتاً   وفد ٥٠خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -١٩

. لى االلتزام القوي للحكومة باالستعراض الدوري الشامل       الذي يربهن ع   زويال  فنالرفيع لوفد   
ورحب عدد من التدخالت باجلهود اليت تبذهلا احلكومة حملاربة االستبعاد والفقر، وخباصـة             
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الفقر املدقع، وكذلك باإلجنازات اهلامة األخرى يف جمال احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة         
 تعذر اإلدالء هبا خالل احلوار التفاعلي بسبب ضيق         تنشر البيانات اإلضافية اليت   سو. والثقافية

ـ . )١(متاحـة الوقت على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل عندما تكون           رد وت
  .التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف القسم الثاين من هذا التقرير

ف والتـضامن   لإلنصااً  منوذجياً   البوليفارية مشروع  زويال  فنواعتربت كوبا مجهورية      -٢٠
وقالت إن البلد حقق إجنازات هائلة يف مجيع فئات حقـوق اإلنـسان             . والعدالة االجتماعية 

 أن احلكومة قد جنحت يف إعمال مجيع توأضاف. لفائدة الفرتويليني وغريهم من شعوب العامل
  . وقدمت كوبا توصيات.اًحقوق اإلنسان يف فترة زمنية وجيزة جد

ستوى الرفيع للوفد معتربة أنه يظهر األمهيـة الـيت توليهـا            وأشادت نيكاراغوا بامل    -٢١
وأشارت إىل فشل الرأمسالية العاملية وسلطت الضوء على األزمـة          . احلكومة حلقوق اإلنسان  

 ضحية هلذا النظام، مشرية إىل أهنا قدمت خطة خمتلفة،          زويال  فنوقالت إن   . االقتصادية الراهنة 
  .وقدمت توصية. أمسالية وتناقضاهتا الرتقف يف وجهالبديل البوليفاري، 

 ملا تبذله من جهود لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،         زويال  فنوأثىن االحتاد الروسي على       -٢٢
وخباصة للتدابري املتخذة من أجل القضاء على الفقر وضمان التمتع باحلق يف الـصحة والغـذاء     

 على احلوار الدويل بشأن حقـوق        ورحب بانفتاح احلكومة   .كامالًاً  والضمان االجتماعي متتع  
  . وقدم توصيات. اإلنسان وتعزيز التعاون مع الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان

 حبقـوق   زويال  فنالضوء على اعتراف    )  املتعددة القوميات  -دولة  (وسلطت بوليفيا     -٢٣
. ريقـي  حقوق الشعوب األصلية واملنحدرين من أصـل أف        سيما الاإلنسان يف دستورها، و   

وأشارت إىل أن جلنة القضاء على التمييز العنصري قد اعترفت بـدورها بالطـابع املتعـدد                
وأشادت مبشاركة الشعوب األصلية يف الربملان الذي       . اإلثنيات والثقافات للمجتمع الفرتويلي   

ورحبت بقانون التعليم العضوي، وبرنامج التغذية املدرسـية،        . ينتخب بشكل حيترم أعرافها   
  .وقدمت توصيات. مج كاناميا لتسخري التكنولوجيا يف التعليموبرنا
اسات عامة   من تقدم يف تنفيذ سي     زويال  فنوسلطت إكوادور الضوء على ما أحرزته         -٢٤

قد اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية       مع اإلشادة إىل أن     ت  رللقضاء على الفقر وأشا   
فاظ على االستثمار االجتماعي وزيادته ومضاعفته       وأقرت بالتزام احلكومة باحل    .حتقق بالفعل 

بتنفيذ سياسات عامة ترمي إىل حتسني      اً  ورحبت أيض . ٢٠١٠ و ٢٠٠٧يف الفترة املمتدة بني     
  .توزيع الدخل والثروة والتقليص التدرجيي ملعدالت البطالة

__________ 

يداد وتوباغو، واملكسيك، وهولنـدا،     بيانات الفلبني، واهلند، وإسبانيا، وبولندا، وكوستاريكا، وبريو، وترين        )١(
واألرجنتني، وإيطاليا، وهنغاريا، والسويد، وقربص، والنمسا، وعمان، والتفيا، وفلـسطني، والـسودان،            

 .واملغرب، والسلفادور، وهاييت، واليمن، ونيجرييا، وجيبويت، وجامايكا
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. هـا وأشادت اليابان باخلطوات اليت اختذهتا احلكومة حلماية حقوق اإلنسان وتعزيز           -٢٥
. تزال هناك حتديات أمام التقدم يف احلقوق االجتماعية واالقتصادية للمـرأة            ال واعترفت بأنه 

وقـدمت  . وأعربت عن مشاطرهتا لقلق اليونسكو بشأن القيود املفروضة على حرية التعـبري           
  .اليابان توصية

 من تقدم يف احلد مـن الفقـر وحتـسني           زويال  فنواعترفت أوروغواي مبا أحرزته       -٢٦
 قد حققت األهداف اإلمنائيـة      زويال  فنوشددت على أن    . املؤشرات االجتماعية واالقتصادية  

لأللفية املتصلة باحلصول على مياه الشرب والصرف الصحي وهي على وشك حتقيـق مـا               
. يتصل منها بالتعليم االبتدائي واملساواة بني اجلنسني يف التعليم واحلد من وفيـات األطفـال     

  .وقدمت توصيات
التقدم احملرز يف اجملاالت االجتماعيـة واالقتـصادية والـسياسية،          باجلزائر  ونوهت    -٢٧
وأضافت .  يف ضمان احلق يف التعليم والصحة والغذاء واحلصول على املياه املأمونة           سيما الو

ملعايري حقوق اإلنسان وأنه ُتتخذ إجراءات ملكافحة جتـارة         اً  أن قوات الشرطة قد دربت وفق     
  . وقدمت اجلزائر توصيات. اطيهااملخدرات وتع

واعترفت اجلمهورية التشيكية بالتقدم امللحوظ احملرز يف اإلطار القانوين احمللي حلماية             -٢٨
كما اعترفت بتشكيل املؤسـسات واللجـان، مـستدركة أن          . زويال  فنحقوق اإلنسان يف    

  .وقدمت توصيات. مسامهتها يف محاية حقوق اإلنسان تبدو ضعيفة
فت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية بالتقـدم احملـرز يف             واعتر  -٢٩

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ورحبت باجلهود املبذولة لتعزيز محايـة حقـوق             
 على تعزيز سيادة القانون وحتقيق تقدم       زويال  فن وشجعت   .اًاجملموعات الناقصة التمثيل تقليدي   

وتساءلت عن مجلة أمور منها التدابري املتخذة لكفالـة إمكانيـة           . سجونعلى نطاق نظام ال   
  .وقدمت توصيات. الوصول السريع واحملايد إىل العدالة

.  يف محاية ضحايا االجتار بالبـشر      زويال  فنورحبت الواليات املتحدة األمريكية حبصيلة        -٣٠
أصحاب الرأي  ية التعبري وجترمي     الرامية إىل احلد من حر     زويال  فنوأعربت عن قلقها من إجراءات      

، مبا يف ذلك استخدام الـذرائع اإلداريـة إلغـالق املنافـذ اإلعالميـة ومـضايقة               املخالف
كما أعربـت   . وسائط اإلعالم وأعضاء املعارضة السياسية عن طريق الدعاوى القضائية         مالكي

  .مت توصياتوقد. عن قلقها إزاء عدم استقالل السلطة القضائية مشرية إىل حالة فردية
اليت اختذهتا احلكومة للنهوض بالتنمية     االستباقية  وأعربت الصني عن تقديرها للتدابري        -٣١

يف وأشارت إىل إحراز تقدم كبري      . االقتصادية واالجتماعية وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     
  . اجلرمية واملخدرات، ويف مشاركة املرأة، ويف حقوق الشعوب األصليةمكافحة 

وأشار الوكيل العام للجمهورية، كارلوس إيـسكارا، إىل أن احلكومـة واجملتمـع               -٣٢
ملتزمان باحلقوق األساسية من منظور فردي، من مثل احلق يف احلياة، والـسالمة البدنيـة               
واحلرية الشخصية؛ ومن منظور مجاعي، من مثل مشروع األمة وتطوير التعلـيم والـصحة              

  .والرياضة والثقافة
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 دولة اجتماعية تقوم على سيادة القانون ألهنا تعترف مبـن كـانوا             زويال  فنن  وقال إ   -٣٣
وتدجمهم يف دولة دميقراطية، وإن هلا سلطة شعبية عـربت عـن نفـسها              اً  مستبعدين تقليدي 

 وإهنـا   اً؛جمتمعياً   مصرف ٥٢ تعاونية مسجلة و   ٣١٩ ٢٩٠واً  جمتمعياً   جملس ٤١ ٢٣٥ بإنشاء
 االجتماعية وهتيئة الظروف لتمكني مجيع املواطنني من الوصول         دولة عدالة تسعى إىل املساواة    

  . إىل السلع واخلدمات وممارسة حقوقهم ممارسة كاملة
تعزز املـساواة والعدالـة     اً   قانون ٩٦وعالوة على ذلك، رعت اهليئة التشريعية سن          -٣٤

  . االجتماعية، وكذا احترام حقوق اإلنسان وتعزيزها وتنميتها
 العامة واملراقب العام     اليت تتألف من أمني املظامل والنيابة      ،لطة املواطن سعملت  وقد    -٣٥

الوطين ومحايـة القـيم   التراث الفساد والتجاوزات يف التعامل مع ، على مكافحة  للحسابات
  . األدبية واألخالقية اليت جيب أن توجِّه اإلجراءات العامة

ذا احلق أولوية من زوايا النظر الفرديـة        وفيما يتعلق باحلق يف امللكية، أُشري إىل أن ه          -٣٦
من القـروض للمـساكن،   اً واجلماعية واالجتماعية والعامة، وأن هذه احلكومة منحت مزيد 

  . والشركات، والسلع واملعدات، والسياحة، ورعاية االقتصاد اجملتمعي وصيد األمساك، وغريها
بناء وإعادة تأسيس بنية    الوطين إىل الشروع يف     " سيمون بوليفار "وقد أدى مشروع      -٣٧

للفـاعلني االجتمـاعيني،    اً  ريادياً  مؤسسية واجتماعية شاملة للجميع وتشاركية وتعطي دور      
حيث ظهرت أشكال خمتلفة للتنظيم االجتماعي، وهو ما ميهد الطريـق لدولـة دميقراطيـة               

طيهـا  واجتماعية جديدة خاضعة لسيادة القانون والعدالة حتترم حقوق اإلنسان وتضمنها وتع     
  . األسبقية وحتميها بصورة كاملة

وذكر وزير الداخلية، طارق العيسمي، أن الدولة أدجمت مفهوم أمن املواطن كحق              -٣٨
  . لسالمة واحلياةالذي يوىل لاالحترام على من حقوق اإلنسان، جمددة التأكيد بذلك 

تثالن ملبادئ األمم   وقال إن النموذج اجلديد إلنفاذ القانون والنظام املتكامل للشرطة مي           -٣٩
وذكر أن القوة تتألف مـن      . ٢٠٠٩املتحدة وقد قادا إىل إنشاء الشرطة البوليفارية الوطنية عام          

 زويال  فـن ول. يف اجلامعة الوطنية التجريبية للعلوم األمنية     اً   متدرب ١١ ٢٩٠ومن  اً   ضابط ٦ ٨٤٨
  . ايري األمم املتحدة نسمة، وهو معدل يستويف مع١ ٠٠٠ من موظفي إنفاذ القانون لكل ٣,٦
وفيما يتعلق مبراقبة األسلحة والذخرية ونزع السالح، أنشئت جلنة ملعاجلـة هـذه               -٤٠

 ٢٥١ ٦٥٢، مت حجز وتدمري    ٢٠١١ و ٢٠٠٣ويف الفترة املمتدة بني     . القضايا بصورة شاملة  
  . قطعة سالح ناري

ملتحـدة املعـين     وللمرة السادسة على التوايل، أعلن مكتب األمم ا        ٢٠٠٦ومنذ عام     -٤١
ويف الفترة املمتدة   . من زراعة املخدرات غري املشروعة    اً  خالياً   إقليم زويال  فنباملخدرات واجلرمية   

 ٦٩من املخدرات غري املشروعة وتدمريها، وترحيل       اً   طن ٥٨٤، مت حجز    ٢٠١١ و ٢٠٠٤بني  
  ). إنتربول(ة من قادة املنظمات اإلجرامية املطلوبني لدى املنظمة الدولية للشرطة اجلنائي
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وقد أنشئ اجمللس األعلى للسجون الذي يتألف من هيئات نظام العدالة كجزء مـن             -٤٢
 الذي أحيل إىل اجلمعية     ،وقد صيغ مشروع القانون التنظيمي للسجون     . خطة أْنَسَنة السجون  

وأنـشئت وزارة   .  بشكل يتبع مبادئ وأسس الرؤية اجلديدة للدولـة        ،٢٠١١الوطنية عام   
  .على محاية حقوق اإلنسان لرتالء السجوناً و ما يشكل تصديقالسجون، وه

وأشارت فرنسا إىل أن حرية التعبري قد تراجعت، حسبما ذكرت اليونسكو، بعد إدخال               -٤٣
والحظت فرنسا بقلق أن املدافعني عن حقوق اإلنـسان معرضـون           . قيود يف التشريع الفرتويلي   

  .  وقدمت فرنسا توصيات.اًإىل العدالة دائميقدمون   الللهجمات والتهديدات وأن اجلناة
 يف جمـال احلقـوق      زويال  فنوأحاطت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بإجنازات         -٤٤

االجتماعية واالقتصادية والثقافية املوجهة إىل مجلة أمور منها القضاء على الفقر وحتقيق العدالة 
ية إىل حتقيق تعميم الوصـول إىل التعلـيم          على جهودها الرام   زويال  فنوأشادت ب . االجتماعية

. وشجعت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية احلكومة على مواصلة حماربة األميـة          . العايل
  .وقدمت توصيات

 يف محاية حقـوق     زويال  فنوأحاطت مجهورية إيران اإلسالمية بالتقدم الذي أحرزته          -٤٥
لفرص التعليمية للجميع، وهو مـا زاد مـن         واعترفت جبهودها الرامية إىل تكافؤ ا     . اإلنسان
ورحبت مبا يوىل من أمهية للتعليم اجلامعي عن طريق إنشاء وزارة التعلـيم             . التسجيلمعدل  
 يف املائة يف التعلـيم      ٨٥ على حتقيق نسبة تسجيل إمجالية تصل إىل         زويال  فنوأشادت ب . العايل

  .وقدمت توصيات. تينيةالعايل، وهو ما يبوئها املرتبة الثانية يف أمريكا الال
 الرامية إىل ضمان احلق يف التعليم والصحة والغـذاء          زويال  فنوأثىن لبنان على جهود       -٤٦

 اإلجيابية واملتواصلة لتقوية االنتماء الوطين عـن        زويال  فنوأشاد بإجراءات   . ملواطنيها دون متييز  
ة واالجتماعية والـسياسية،    كني مجيع مكونات اجملتمع من املشاركة يف احلياة الثقافي        متطريق  

 منذ أمد طويل للقضية زويال فنواعترفت بدعم . بصرف النظر عن األصل اإلثين أو االجتماعي
  .وقدمت توصيات. العربية العادلة يف الشرق األوسط

وأحاطت اجلمهورية العربية السورية جبهود احلكومة الراميـة إىل تعزيـز حقـوق               -٤٧
. وأثنت على إجنازات البلد يف جمال الصحة العامة       .  والضغوط اإلنسان، بالرغم من التحديات   

  .وقدمت توصية
بالتدابري اإلجيابية املتخذة من أجل احلـد مـن الفقـر           اً  وأحاطت سري النكا علم     -٤٨

 على حتقيقها األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة باحلد        زويال  فنوأشادت ب . والتفاوت يف الدخل  
إمكانية احلصول على مياه الشرب والـصرف الـصحي، وعلـى           من الفقر املدقع وضمان     

 بتخصيص أموال عامة ونظم اجتماعية      ونوهت. سياسات تعزيز إمكانية الوصول إىل التعليم     
  . وقدمت توصيات. جديدة حلماية حقوق املرأة والطفل
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. أةورحبت سلوفاكيا بإنشاء وزارة املرأة واملساواة بني اجلنسني واملعهد الوطين للمر            -٤٩
 يف معظم الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان مـشرية إىل           اً طرف زويال  فنونوهت بكون   

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. تزال هناك أوجه قصور  الأنه من اهلام تنفيذها وأنه
، من مثل احلد من الفقر املـدقع        زويال  فنوأقرت الربازيل حبدوث تطورات هامة يف         -٥٠

وأعربت الربازيل عن استعدادها لتقاسم جتربتها      . والتفاوت االجتماعي وسوء تغذية األطفال    
يف إنشاء أمانة وطنية حلقوق اإلنسان مضيفة أنه من األساسي دعم القنوات املؤسسية للحوار              

  .وقدمت الربازيل توصيات. بني الدولة واجملتمع املدين
 وضـع   سيما الزيزها، و وأقرت أنغوال باجلهود املبذولة حلماية حقوق اإلنسان وتع         -٥١

وأضافت أنه . إطار قانوين حلماية حقوق املرأة وكذا إنشاء عدد من املؤسسات يف هذا الصدد
  .وقدمت أنغوال توصيات. أنشئت عدة حماكم متخصصة ونيابة عامة ملكافحة العنف املرتيل

ا أحرزته ود اليت تبذهلا احلكومة يف سبيل القضاء على الفقر وماجلهوأثنت تركيا على   -٥٢
لتلبيـة االحتياجـات    " الربنامج الفرتويلي الكـبري لإلسـكان     "ورحبت باعتماد   . من تقدم 
وأعربت عن مشاطرهتا للقلق بشأن احلاجة امللحة إلصالح السجون مثنية علـى            . اإلسكانية

  .وقدمت تركيا توصيات. إنشاء وزارة جديدة هي وزارة السجون
خرجت من عدة نزاعـات وأزمـات سياسـية       زويال  فنوأشارت سنغافورة إىل أن       -٥٣

يف أمريكا الالتينية، وتصل نسبة اإلملـام       اً  وأشارت إىل أهنا أحد أكثر البلدان حتضر      . داخلية
.  يف املائة ويوجد هبا نظام وطين للرعاية الصحية اجملانية         ٩٥بالقراءة والكتابة هبا إىل أكثر من       

شرطة من أجل وضع منوذج جديد ألعمال       بإنشاء اللجنة الوطنية إلصالح ال    اً  وأحاطت علم 
  .وقدمت توصيات. الشرطة يتسق مع الدستور ومع املبادئ الدولية حلقوق اإلنسان

 األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة باحلد      زويال  فنوأعربت ماليزيا عن سرورها لتحقيق        -٥٤
وأعربت عـن   . من الفقر املدقع وضمان إمكانية الوصول إىل مياه الشرب والصرف الصحي          

من أجل كفالة حتقيق باقي األهـداف اإلمنائيـة         اليت اختذهتا احلكومة    اهتمامها مبعرفة التدابري    
لأللفية من مثل تعميم التعليم االبتدائي، واملساواة بني اجلنسني واحلد من وفيـات الرضـع،               

األقليـات  واخلطوات املتخذة من أجل احلد من التفاوتات االقتصادية البنيوية الـيت تطـال              
  .وقدمت ماليزيا توصيات. والشعوب األصلية

 الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان والتصدي       زويال  فنوأشادت بروين دار السالم جبهود        -٥٥
للفقر وبإجنازاهتا يف اجتاه حتقيق األمن الغذائي، وتكافؤ الفرص يف احلـصول علـى التعلـيم،                

ورحبـت  . ياه ويف محاية الضمان االجتمـاعي     املؤسسات الثقافية، وضمان احلق يف امل      وتعزيز
  . وقدمت توصية.  مع وكاالت األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسانزويال فنبتعاون 
ـ   .  الرامية إىل محاية حقوق اإلنـسان      زويال  فنومثنت قطر جهود      -٥٦ اً وأحاطـت علم

الفقـر  بتصديقها على شىت صكوك حقوق اإلنسان وبشىت التدابري الراميـة إىل مكافحـة              
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بالربامج الرامية إىل محاية حقوق املرأة،      اً  وأحاطت علم . والتفاوت وحتقيق العدالة االجتماعية   
.  باحلق يف التعلـيم    زويال  فنورحبت بالتزام   . ومنها إنشاء وزارة املرأة واملساواة بني اجلنسني      

  .وقدمت توصيات. الدستور حبقوق الشعوب األصليةونوهت باعتراف 
 حبظر العقوبة البدنية لألطفال يف مجيـع        ، من ضمن ما رحبت به     ،ينياورحبت سلوف   -٥٧

تزال قلقة بشأن املزاعم املتعلقة بإساءة معاملـة األطفـال رهـن      ال اوذكرت أهن . السياقات
كمـا  . االحتجاز وحدوث وفيات يف صفوفهم وإشراكهم يف أسوأ أشكال عمل األطفـال           

  . وقدمت توصيات. ومشاكل التمتع حبرية التعبريأعربت عن قلقها إزاء حتيز السلطة القضائية 
وأشارت فييت نام بإجيابية إىل اإلجنازات اهلامة للحكومة يف التنميـة االقتـصادية               -٥٨

وقدمت .  ومنظمة العمل الدوليةزويال فنبالتعاون البناء بني اً أيضاً  وأحاطت علم . واالجتماعية
  .فييت نام توصيات

 على تنفيذها سياسات يف جمـال التعلـيم         زويال  فنينيكية ب وأشادت اجلمهورية الدوم    -٥٩
لتطوير وتعزيز حق استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت مـن          اً  مصممة خصيص 

ورحبت بإطالق ساتل سيمون بوليفار الذي ميثل معلمة يف         . خالل مشروع كاناميا التعليمي   
  .وقدمت توصيات.  الطب والتعليم يف جمالسيما التطور االتصاالت السلكية والالسلكية، و

وأشارت رئيسة حمكمة العدل العليا، لويزا إستيال موراليس، إىل أن السلطة القضائية              -٦٠
وبعبارة أخـرى،   . تتمتع باستقاللية وظيفية ومالية وتكنولوجية وهلا بنية من أحدث ما يوجد          

لقضائية تتألف من حمكمة    وذكرت أن السلطة ا   . فإهنا مستقلة بقدر استقالل تسيريها وإدارهتا     
  . على نطاق الوطناً  قاضي١ ٩٢٩العدل العليا و

وقد أُنشئت حماكم متخصصة يف محاية األطفال واملراهقني ويف منع العنـف ضـد                -٦١
وقالـت إن   . ٢٠٠٨ قضية منذ عام     ١٣٤ ٤٩٢من تسوية   هذه األخرية   متكنت  وقد  . املرأة

ل القضايا عن طريق آليات الصلح اليت تـشمل         يف ح يف املائة    ٨٥حماكم العمل فعالة بنسبة     
  . اإلجراءات الشفوية والوساطة اإللزامية

صالحية تأويـل   هيئة تتمتع ب  وُعهد إىل الغرفة الدستورية باحملكمة العليا، وهي أعلى           -٦٢
تورية، واحلقوق اجلماعيـة    الدستور، بضمان احلقوق الفردية عن طريق أشكال احلماية الدس        

ق إجراءات تسمح مبمارسة احلماية الدستورية لبعض فئـات الـسكان يف            ة عن طري  واملشاع
  . املسائل البيئية واالقتصادية وغريها

يغا دياز، إىل أن الوصول إىل العدالة حق دستوري     تشارت املدعية العامة، لويزا أُور    وأ  -٦٣
وجد، هلـذا   وأن جلميع الناس احلق يف عدالة جمانية وحمايدة وشفافة ومستقلة وسريعة، وأنه ت            

مكاتب حملية لالدعاء وللمحاكم وألمني املظامل تتلقى الشكاوى؛ ومكاتب تـوفر            الغرض،
الرعاية واحلماية للضحايا، ومكاتب تقدم اإلرشاد للمواطنني، مع إيالء عناية خاصة للفئات            

  . من مثل األطفال واملراهقني والشعوب األصلية والنساءاً األكثر استضعاف
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اع عن حقوق اإلنسان، للنيابة العامة مدعون متخصـصون ووحـدة           ولضمان الدف   -٦٤
  . جنائية ملكافحة انتهاك احلقوق األساسية

وتساءلت أملانيا عما فُعل ملنع اغتيال قادة وأعضاء النقابات وحماكمة مرتكبيه، وعن              -٦٥
وتوفري اً  اخلطوات املتخذة لتفادي القتل غري القانوين والتعذيب ولتحسني حالة السجون فعلي          

  .وقدمت أملانيا توصيات. محاية أفضل للسجناء
 أجرت عملية تشاور شـاملة للجميـع وأهنـا          زويال  فنوأشارت باكستان إىل أن       -٦٦

 الرامية إىل حتـسني     زويال  فنوأشادت جبهود   . استخدمت هذه اآللية لتقييم السياسات العامة     
وأشارت إىل أن منظمة األغذية     . املستوى املعيشي عن طريق االستثمار يف القطاع االجتماعي       

بتحقيق اً  وأحاطت علم .  عاشر أفضل بلد من حيث التغذية يف العامل        زويال  فنوالزراعة صنفت   
 بإزالـة أشـكال     زويال  فنبالتزام  اً  وأحاطت علم . اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية     

  .وقدمت توصيات. التفاوت االجتماعي
 على احلماية الدستورية اليت متنحها حلياة البـشر منـذ           زويال  نفوهنأ الكرسي الرسويل      -٦٧

نشأهتا وعلى تكريس األسرة بوصفها رابطة طبيعية يف اجملتمع؛ وعلى االعتراف بالزواج بوصفه             
 زويال  فـن وهنأ  . رابطةً بني رجل وامرأة؛ وعلى تعزيز حقوق املرأة والشعوب األصلية ومحايتها          

  . وقدم توصيات.اً تدعم أكثر القطاعات االجتماعية استضعافعلى براجمها االجتماعية اليت
 على مواصلة جهودها الرامية إىل تنفيذ سياسات القضاء على          زويال  فنوحثت باراغواي     -٦٨
وطلبت باراغواي معلومات عن املبادرات اليت اختذهتا احلكومة لتعزيز عمل املدافعني عن            . الفقر

وأعربت عن ثقتها يف أن ديوان املظـامل        . ن ومحايتها حقوق اإلنسان ومنظمات حقوق اإلنسا    
  . وقدمت باراغواي توصيات. سيكثف عمله من أجل ترسيخ احلقوق األساسية للمواطنني

الوطين بوصفه " سيمون بوليفار"وأشادت زمبابوي باحلكومة على اعتمادها مشروع     -٦٩
وقدمت زمبـابوي   . جه حتديات تزال توا   ال وأشارت إىل أن احلكومة   . للتنمية الوطنية اً  أساس

  .توصيات
ت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بتحقيق اهلدف األول من األهداف اإلمنائيـة            نوهو  -٧٠

كما أحاطت  . لأللفية، وهو ختفيض نسبة األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع إىل النصف           
مع  ق اإلنسان وبتحسن التعاون    على العديد من املعاهدات األساسية حلقو      زويال  فنبتصديق  اً  علم

  .وقدمت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية توصية. وكاالت األمم املتحدة
وأشارت بتقـدير إىل  . وهنأت ميامنار احلكومة على جناحها يف احلد من الفقر املدقع           -٧١

ـ . اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة لضمان إمكانية الوصول إىل املياه النظيفة والتعليم           دمت وق
  .ميامنار توصية

 حتقيـق األهـداف   سـيما  البسياسات احلد من الفقر، واً  وأحاطت بيالروس علم    -٧٢
امليـاه  علـى خـدمات     صول  اإلمنائية لأللفية املتصلة بالقضاء على الفقر وتوفري إمكانية احل        
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يف تنفيذ الربامج االجتماعيـة     اليت حتققت   باإلجنازات  اً  كما أحاطت علم  . والصرف الصحي 
وأشادت بيالروس بسياسات محاية األطفـال وجبهـود        . ان حقوق الشعوب األصلية   وضم

  . وقدمت توصيات. مكافحة االجتار بالبشر على الصعيد الدويل
يف مكافحة الفقر وكفالة احلـق يف       اليت حتققت   باإلجنازات  اً  وأحاطت سويسرا علم    -٧٣

الة حقوق اإلنسان، مبـا يف      وأعربت عن قلقها من تدهور ح     . التعليم والصحة وحقوق املرأة   
وقالت إن ارتفاع معدل امتالك السكان لألسلحة اخلفيفة ساهم يف          . ذلك احلالة يف السجون   

  .وقدمت سويسرا توصيات. القتلمعدل ارتفاع 
 الرامية إىل التصدي للفقر والعمـل علـى التنميـة           زويال  فنوأشادت تايلند جبهود      -٧٤

وأعربت عن اهتمامها مبعرفة الكيفية اليت تعـزز هبـا          . االجتماعية واألمن البشري للمعوزين   
وأعربـت  .  يف حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية     سيما الاحلكومة احلق يف مأوى الئق، و     

  .وقدمت تايلند توصيات. عن تطلعها لتبادل أفضل املمارسات يف هذا اجملال
ع وتوفري إمكانية الوصول    بالتقدم احملرز يف احلد من الفقر املدق      اً  وأحاطت كندا علم    -٧٥

جعل الشرطة شرطة   الرامية إىل   هود  اجلإىل التعليم ورحبت بااللتزام باملساواة وعدم التمييز وب       
 وأعربت عن قلقها من حالة السالمة الشخصية ومن استخدام النظام القانوين لكـبح              .مهنية

. ن حقـوق اإلنـسان    االنتقاد املوجه إىل احلكومة ومن التهديدات املوجهة ضد املدافعني ع         
  . وقدمت كندا توصيات

يف ذلـك داللـة      على الدعوة إىل حفل موسيقي، و      زويال  فنوشكرت بنغالديش وفد      -٧٦
.  حبقوق اإلنسان يف البلد وعلى الصعيد الدويل مـن خـالل الثقافـة             زويال  فن اللتزام   ةحقيقي

نية الوصول إىل مياه الشرب     بالتقدم احملرز يف احلد من الفقر املدقع، وتوفري إمكا        اً  وأحاطت علم 
 فريوس نقص املناعـة     ةومكافحوالصرف الصحي، ومتكني املرأة، وكبح العنف ضد األطفال،         

  .وقدمت توصيات. وسألت عن املبادرات الرامية إىل مكافحة العنف اجلنساين. اإليدز/البشري
وق االقتصادية  بإجنازات البلد يف جمال احلق    اً  وأحاطت اإلمارات العربية املتحدة علم      -٧٧

خطوة كربى يف جمال حقوق باعتبار ذلك اين اجملتعليم التوفري نوهت بو. واالجتماعية والثقافية
  . يف املوارد البشريةاً كبرياًاستثمارفضالً عن كونه اإلنسان، 

 يف  زويال  فـن وري، إىل أن سياسات     اخلوأشار رئيس املعهد الوطين لإلحصاء، إلياس         -٧٨
 زويال  فـن واالجتماعي جتاوزت االمتثال لألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وأن          اجملالني السياسي   

للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، أدىن          اً  ، وفق سجلت
   .انتقاصاً هو األقل  للدخلاًتوزيعوللتفاوت يف أمريكا الالتينية، معدل 
تعمـيم التعلـيم االبتـدائي      ها هو هدف    نسني، و قد حتقق هدف املساواة بني اجل     ل  -٧٩
 زويال فـن واعترفـت اليونـسكو ب  . التحقـق على وشـك  احلد من وفيات الرضع     هدف  و

وقد مكن منـوذج التعلـيم      . أكمل تعميم اإلملام بالقراءة والكتابة    اً   بوصفها بلد  ٢٠٠٥ عام
 ١٢‘ سـوكري ‘، و ‘اسريب‘األول والثاين، و  ‘ روبينسون‘البديل للبالغني الذي تنفذه برامج      

  . املستوياتمليون شخص من الدراسة يف مجيع 



A/HRC/19/12 

GE.11-17241 14 

 ٣٠ ٠٠٠ألزيـد مـن   اً جماناألدوية  و ةالطبيالفحوصات  وفيما يتعلق بالصحة، أتيحت       -٨٠
الـذي  ‘ داخـل األحيـاء   ‘اإليدز؛ وُنفذ برنامج    /شخص مصاب بفريوس نقص املناعة البشري     

 غرفـة إلعـادة     ٥٧٠ص الطيب الشامل و   للتشخياً   مركز ٥٣٣واً  شعبياً   مستوصف ٦ ١٧٢ لمش
  . للتكنولوجيا املتقدمة للفحوص البالغة التعقيد، ومجيعها جمانيةاً  مركز٣١التأهيل الشامل و

وقد زاد تعميم الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ولُقن أكثر من مليون              -٨١
 تلقت جائزة مـن اليونـسكو       اليت‘ إنفوثينترو‘فرتويلي القراءة والكتابة عن طريق مؤسسة       

 مليون شخص إمكانية الوصول إىل الربامج       ١٢وفيما يتعلق بالغذاء، ألكثر من      . ٢٠١٠ عام
 دار لتوزيع الغـذاء اجملـاين       ٦ ٠٠٠وهناك  .  يف املائة  ٣٠بنسبة  اً  احلكومية اليت تقدم خصم   

د  شخص من ذوي الدخل املنخفض، وكذا برنامج للتغذية املدرسـية يـستفي            ٩٠٠ ٠٠٠و
  .  ماليني طفل٤ منه
      جبرنـام وقد ارتفع عدد املتقاعدين إىل حوايل مليوين شـخص، وقـد اسـتقبل                -٨٢

 شخص مـن ذوي     ٣٥٤ ٠٠٠يف الدور التابعة له أكثر من       ‘ خوسيه غريغوريو إيرنانديث  ‘
  .اإلعاقة
دد وأعربت النرويج عن قلقها إزاء االرتفاع الشديد ملعدالت القتل العمد وارتفاع ع             -٨٣

وأعربت عـن قلقهـا لعـدم    . الدعاوى القضائية املرفوعة ضد الصحافيني واملنافذ اإلعالمية   
 لزيارات ممثلي هيئات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية يف السنوات األربـع           زويال  فنتصريح  
وفيـات   معـدالت كما أبدت قلقها من األوضاع يف السجون الفرتويلية وارتفاع          . املاضية

  .وقدمت توصيات. هبااألمومة 
وأقرت كمبوديا بالتقدم احملرز يف احلد من الفقر ورحبت باجلهود املبذولة العتمـاد               -٨٤

نوهـت بتعـاون    و. إطار قانوين ومؤسسي لتعزيز املساواة ومحاية حقوق الفئات املستضعفة        
 وأشارت كمبوديا إىل التحـديات الـيت      .  مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان      زويال  فن
  .وقدمت توصيات.  تواجهها يف جمال حقوق الطفل واملرأة والشعوب األصليةزويال فنتزال  ال

اململكة العربية السعودية أن الدستور يضمن حقوق اإلنسان على أسـاس   الحظت  و  -٨٥
إنشاء ديوان املظامل حلماية حقوق اإلنسان واجمللس الوطين        الحظت أيضاً   و. الصكوك الدولية 
  .وقدمت توصية. طفالللطفل حلماية األ

 واصلت، بالرغم من الوضع الـسياسي الـداخلي،         زويال  فنإندونيسيا أن   الحظت  و  -٨٦
أي احلـد  : زويال فنبالتقدم الذي أحرزته نوهت كما . تدابري لكفالة حياة أفضل لشعبها    اختاذ

 وقـدمت . وزيادة مستوى األمـن الغـذائي     اً  من الفقر املدقع وضمان احلق يف الغذاء قانوني       
  . إندونيسيا توصيات

 صدقت على عدد من الصكوك الدوليـة        ،زويال  فنعلى غرار    ،أهنابشيلي   وذكرت  -٨٧
وهذه مسؤولية احلكومات واجملتمع    . بتنفيذهااً  وسياسياً  قضائياً  حلقوق اإلنسان وقطعت التزام   
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ت وشـجع . املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان وتتطلب مشاركة مجيع الفاعلني السياسيني         
 على توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة وتعزيز ضمانات حرية التعـبري             زويال  فنشيلي  

  .واإلعالم ودمج هنج قائم على حقوق اإلنسان يف سياساهتا املتعلقة بأمن املواطن
وأقرت أستراليا باجلهود املستمرة اليت تبذهلا احلكومة من أجل تعزيز إطـار البلـد                -٨٨

وأعربت عـن   .  حبقوق الشعوب األصلية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية      التشريعي املتعلق 
بالغ قلقها إزاء التقارير املتعلقة بتقويض استقالل السلطة القضائية وفرض قيود على حريـة              

  .وقدمت أستراليا توصيات. التعبري والرأي
ليم واحلد من    من تقدم يف جماالت الصحة والتع      زويال  فنواعترفت إسرائيل مبا أحرزته       -٨٩
وأعربت عن قلقها من تدخل احلكومة يف ممارسة بعض حقوق اإلنسان واحلريات من             . الفقر

مثل حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن، والقيود على حرية التعبري، والتدخل السياسي يف              
 وتساءلت عن التدابري الرامية إىل التصدي الستغالل العمـال ودعـارة      . اإلجراءات القضائية 

  .وقدمت توصيات. األطفال واالجتار بالبشر
وأعربت بلجيكا عن قلقها بشأن الوضع يف السجون وارتفاع عدد الوفيـات الـيت          -٩٠

كما أعربت عن قلقها بشأن عمل السلطة القضائية وبشأن ارتفاع عـدد            . تعرفها السجون 
ها من تصرحيات   وأبدت بلجيكا قلق  . مل تسو اليت  قضايا جنائية مقدمة للتحقيق     يف  الشكاوى  

تسري   ال ممثلي السلطة التنفيذية اليت تفيد أن أحكام حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان           
  .وقدمت توصيات. على الصعيد الوطين

السيدة نيسيا مالدونادو، إىل أن الثـورة       وأشارت وزيرة شؤون السكان األصليني،        -٩١
 سنة من االجتياح األورويب من أجـل        ٥٠٠البوليفارية اليت يقودها هوغو تشافيس أتت بعد        

حتويل نظام االستبعاد إىل جمتمع دميقراطي تشاركي يلعب فيه الشعب دور الريادة، جمتمـعٍ              
ل املنحدرين من أصل أفريقي     من مث اً  حيب السالم ويعترف حبقوق السكان املستبعدين تارخيي      

وقد ُجسدت هذه احلقوق    . والشعوب األصلية واملزارعني والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة      
وقـضت   .املنصوص عليها يف الصكوك الدولية    متثال لاللتزامات   ، مبا حقق اال   اً قانون ٤٦يف  

 وبترمجـة للغات،  ، والتعليم املشترك بني الثقافات واملتعدد ا      واملتبصربضمان التشاور املسبق    
جامعة للـشعوب  بإنشاء رمسية، وباتت اآلن لغات النصوص إىل لغات الشعوب األصلية اليت      

يكفل تكوين أطباء من     صحي األصلية، وجامعات، ووزارة لشؤون الشعوب األصلية، ونظام      
 مدافعني عن صحة الشعوب األصلية      ٣١٠واً  جمتمعي   عامالً ١ ٥٨٣الشعوب األصلية، منهم    

وأدرج منوذج خاص باملنحدرين من     .  خمتصني يف التطعيم ومساعدين طبيني ثقافيني      ومهنيني
  . اعتمد قانون التمييز العنصرياً،وأخري. أصل أفريقي والشعوب األصلية يف التعداد الوطين

يوجد سبيل بديل   ال، مقتنعون بأنهزويال فن أهنم، يف    زويال  فن أكد رئيس وفد     اً،وختام  -٩٢
ميكن حتقيقه إال من خالل النقل الفعلي         ال قيقية والعميقة للمجتمع، وهو ما    عن الدمقرطة احل  

  .للسلطة إىل الشعب، وذلك من أجل اإلعمال الفعلي حلقوق اإلنسان جلميع الفرتويليني
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  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -اً ثاني  
وار التفاعلي  البوليفارية يف التوصيات اليت قدمت أثناء احل      زويال  فننظرت مجهورية     -٩٣

  :والواردة أدناه، وهي حتظى بتأييدها
النظر يف إمكانية االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     ١-٩٣

  ؛ )اجلزائر(
التوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            ٢-٩٣

  ؛ )سلوفينيا(
اقـة  التوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلع          ٣-٩٣

  ؛ )أستراليا(والربوتوكول االختياري امللحق هبا 
التوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            ٤-٩٣

والربوتوكول االختياري امللحق هبا، وعلى الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة           
  ؛ )الربازيل(مناهضة التعذيب 

  ؛)تركيا( البلد يف مجيع أحناءزيادة عدد السجون   ٥-٩٣
التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف أقرب فرصة   ٦-٩٣

   املتحدة     األمم  ممكنة والبحث عن الدعم ذي الصلة من اجملتمع الدويل ووكاالت           
املعنية، مبا فيها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، من أجـل عمليـة التـصديق            

  ؛)تايلند(
نظمة لنظام السجون اليت من شـأهنا أن        تطبيق املعايري الدستورية امل     ٧-٩٣

أكثر فعالية  اً  واستخدامها استخدام اجلنائي  تسمح بتنظيم املوارد املتاحة يف النظام       
  ؛)االحتاد الروسي(

مواصلة العمل مع أمني املظـامل يف رصـد احلقـوق والـضمانات               ٨-٩٣
  ؛ )ايباراغو(املنصوص عليها يف الدستور واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان 

اختاذ خطوات أقوى ملكافحة اجلرمية والعنف الواسعي االنتشار، مع           ٩-٩٣
  ؛ )تركيا(تركيز خاص على تقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة 

تنفيذ قواعد األمم املتحدة ملعاملـة الـسجينات والتـدابري غـري              ١٠-٩٣
  ؛)تايلند" (قواعد بانكوك"  ، املعروفة بللجانياتاالحتجازية 

__________ 

  .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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تعزيز جهود التنسيق اليت يبذهلا اجمللس األعلى للسجون من أجـل             ١١-٩٣
حتسني حالة السجون، وخباصة مشاكل فرط االكتظاظ والعنف يف سجون البلد           

  ؛ )ماليزيا(
تنفيذ سياسة صيانة وبناء السجون، واالستثمار يف التدريب عـايل            ١٢-٩٣

  ؛)النرويج(اجلودة لفائدة موظفي السجون، وزيادة عددهم 
   املتحـدة      األمـم   اعتماد تدابري للطوارئ لكفالة احتـرام قواعـد           ١٣-٩٣

  ؛ )سويسرا (زويال فنالنموذجية الدنيا ملعاملة السجناء يف مجيع سجون 
 النموذجية    املتحدة     األمم  كفالة امتثال مجيع أماكن االحتجاز لقواعد         ١٤-٩٣

  ؛)اململكة املتحدة(الدنيا ملعاملة السجناء 
حتسني األوضاع اإلمجالية ملرافق االحتجاز والسجون ومكافحة فرط          ١٥-٩٣

  ؛)اجلمهورية التشيكية(االكتظاظ 
دعم أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكوميـة          ١٦-٩٣

املستقلة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان والدميقراطية، مبا يف ذلـك عـن طريـق     
  ؛)كندا(ها بدوراً اعتراف اجلمهور إجياب

تعزيز احلوار والتعاون الواسع مع املدافعني عن حقـوق اإلنـسان             ١٧-٩٣
  ؛)الربازيل(وتعزيز محايتهم 

اً تنفيذ هنج شامل ملتابعة االستعراض الدوري الشامل يتضمن تشاور          ١٨-٩٣
اململكـة  (مع جمموعة واسعة من اهليئات احلكومية وممثلي اجملتمع املدين          اً  مفتوح
  ؛)املتحدة

 عملية تشاركية وشاملة مع مجيع منظمات اجملتمـع املـدين        الشروع يف   ١٩-٩٣
  ؛)النرويج(تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل باملعنية زولية  الفن
مراجعة سياسات رعاية صحة األم الراهنة وإدخال التغيريات الالزمة     ٢٠-٩٣

 مجيـع أحنـاء البلـد       عليها لكفالة إمكانية وصول احلوامل إىل املرافق الطبية يف        
  ).النرويج(

 البوليفارية اليت تعترب أهنا قد ُنفذت       زويال  فنحتظى التوصيات التالية بتأييد مجهورية        -٩٤
  :بالفعل أو أهنا قيد التنفيذ

الرامية إىل ضمان تعزيز حقوق اإلنـسان        مواصلة تكثيف جهودها    ١-٩٤
  ؛ )دار السالمبروين (ومحايتها على النحو املنصوص عليها يف دستورها 

مواصلة توسيع نطاق إطارها القانوين لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها           ٢-٩٤
  ؛)إندونيسيا(
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للتداول غري القانوين لألسلحة النارية واختـاذ       اً  سن قانون يضع حد     ٣-٩٤
   ؛)فرنسا(التدابري الالزمة حلماية حق املواطنني يف احلياة 

 الشعبية واإلنـصاف االجتمـاعي      تعزيز حالة القوانني والدميقراطية     ٤-٩٤
  ؛ )فييت نام(

 قضايا املسؤولية اجلنائية    تسويةم محاية األطفال واملراهقني ل    تعزيز نظا   ٥-٩٤
   ؛)إيران(للمراهقني على وجه التحديد 

مواصلة تعزيز سياساهتا وبراجمها الثورية لكي يتمتع اجلميـع، ودون            ٦-٩٤
  ؛ )نيكاراغوا(فولة هلم أي استبعاد، حبقوق اإلنسان األساسية املك

بصورة طويلة األجل وبطريقـة أكثـر       " الربامج االجتماعية "تنفيذ    ٧-٩٤
  ؛ )تركيا(منهجية، وذلك من أجل زيادة ختفيض مستوى التفاوت يف البلد 

تنشيط الربامج االجتماعية واحلفاظ على طابع اخلدمة اجملتمعية الذي           ٨-٩٤
  ؛ )الكرسي الرسويل(مييزها 
ة تنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل ضمان احلق يف التعليم          مواصل  ٩-٩٤

   ؛)لبنان(والصحة والغذاء، إضافة إىل مكافحة الفقر 
إيالء مزيد من األمهية حلماية الفئات االجتماعية املستضعفة، مبا فيها            ١٠-٩٤

  ؛ )فييت نام(النساء واألطفال واملسنون والفقراء 
أة واألشخاص املنـتمني إىل اجملموعـات       مواصلة تعزيز حقوق املر     ١١-٩٤

املستضعفة، مبن فيهم الشعوب األصلية واألشخاص ذوو امليول اجلنسية واهلويـة   
  ؛ )كندا(اجلنسانية املختلفة، قانوناً وممارسةً على حد سواء 

مواصلة سياساهتا وبراجمها ملواجهة اجلرمية اليت تركز على هنج تثقيفي            ١٢-٩٤
  ؛ )كوبا(ووقائي 

مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة اجلرمية بطريقة تعـزز سـيادة             ١٣-٩٤
القانون يف احلفاظ على االستقرار االجتماعي وترعى العدالة وحتتـرم حقـوق            

  ؛ )سنغافورة(اإلنسان 
العمل، عن طريق وضع خطط جديدة، على تكثيف جهودها الرامية            ١٤-٩٤

الجتـار غـري املـشروع يف       إىل إصالح قوة الشرطة والتصدي النعدام األمن وا       
  ؛ )الكرسي الرسويل(األسلحة وبيع املخدرات 

مواصلة تعزيز الربامج املشتركة بني الثقافات واملتعددة اللغات اليت           ١٥-٩٤
   ؛)لبنان(من شأهنا اإلسهام يف إغنائها كمجتمع متعدد الثقافات 
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 مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق املـرأة وتنظـيم دورات            ١٦-٩٤
وتدريبية ملوظفي إنفاذ القوانني من أجل ضمان حقوق اإلنسان لـشعبها           توعوية  

   ؛)ميامنار(
ـ مواصلة جهودها يف جمال التعاون مع اهليئات املختصة مـن أ            ١٧-٩٤ ل ج

  ؛)كمبوديا( النساء واألطفال سيما الضمان محاية حقوق الفئات املستضعفة، و
راد الشعب ملكافحـة قـوى       أف مجيعتدعيم الربامج اليت تركز على        ١٨-٩٤

  ؛)زمبابوي(السلبية 
 وغريها من املنظمات الدولية من        املتحدة     األمم  مواصلة التعاون مع      ١٩-٩٤

 زويال  فـن أجل وضع إطار قانوين ومؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها يف            
  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(

ة أو  يإلنسان، سواء كانت إقليم   مواصلة التعاون مع آليات حقوق ا       ٢٠-٩٤
  ؛)اململكة العربية السعودية(دولية 
 سـيما  التكثيف جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة ومحايتها، و          ٢١-٩٤

  ؛ )إندونيسيا (اجلنسفيما يتصل بالعنف القائم على نوع 
مواصلة وضع تدابري ترمي إىل تعزيز حقوق املرأة وعـدم التمييـز              ٢٢-٩٤

عقبات اليت خلقتها النماذج والقوالب النمطية االجتماعيـة والثقافيـة          وإزالة ال 
  ؛ )أنغوال(

مواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل زيادة مشاركة املـرأة يف احليـاة              ٢٣-٩٤
  ؛)باكستان(السياسية، كاجتاه سياسي وكممارسة 

ة مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز دور املرأة يف اجملاالت الـسياسي            ٢٤-٩٤
  ؛)أنغوال(اً تاماً واالقتصادية واالجتماعية وتطويرها تطوير

زيادة إتاحة املساعدة القانونية للنساء من مجيع املناطق، مبن فـيهن             ٢٥-٩٤
  ؛ )سري النكا(نساء الشعوب األصلية والنساء املنحدرات من أصل أفريقي 

ـ            ٢٦-٩٤ ات مواصلة تعزيز نظامها الوطين الرامي إىل مكافحة مجيـع ممارس
مع االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز         اً  التمييز العنصري، متاشي  

  ؛ )أوروغواي(العنصري 
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وضع مشروع إصالح القانون اجلنائي، مع التركيز بشكل خـاص            ٢٧-٩٤
  ؛)٢()االحتاد الروسي(للمعايري الدولية اً على حقوق اإلنسان وفق

ة االجتار بالبشر، مبا يف ذلك النظر       زيادة جهودها الرامية إىل مكافح      ٢٨-٩٤
  ؛ )بيالروس(يف إمكانية وضع برامج وخطط عمل حكومية يف هذا اجملال 

مواصلة اختاذ مزيد من اإلجراءات، حسب االقتـضاء، ملكافحـة            ٢٩-٩٤
  ؛)٣()سري النكا(االتِّجار بالنساء واألطفال 

وتعزيز مهنيتهم،  لتدريب أفراد الشرطة    اً  تطوير اجلهود املبذولة حالي     ٣٠-٩٤
  ؛ )كوبا(مبا يف ذلك مبادرة اجلامعة التجريبية للعلوم األمنية 

مواصلة جهود احلكومة الرامية إىل حتسني الـسياسات والـربامج            ٣١-٩٤
  ؛ )كوبا(املتعلقة مبعاملة األشخاص احملرومني من حريتهم 

 والعمل بوجه خـاص علـى    ،كامالًاً  إصالح نظام السجون إصالح     ٣٢-٩٤
 النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء يف أقرب         املتحدة     األمم   احترامه لقواعد    ضمان

  ؛)بلجيكا(وقت ممكن 
حتسني نظام السجون وتسريع اإلجراءات اجلنائية حبيـث يكـون            ٣٣-٩٤

الكرسـي  (بإمكان أي شخص معرفة القرارات القضائية يف فترات زمنية مناسبة           
   ؛)الرسويل

لتوعية والتدريب املنهجيني يف جمال حقوق اإلنسان       مواصلة ضمان ا    ٣٤-٩٤
لفائدة مجيع العاملني يف نظام القانون والعدالة، مبن فيهم أفراد الشرطة واملدعون            

  ؛ )ماليزيا(العامون واحملامون والقضاة 
  ؛ )اجلزائر(مواصلة العمل على حتسني حالة السجون يف البلد   ٣٥-٩٤
ملنظمات غري احلكومية وغريهـا مـن       مواصلة تيسري وتعزيز عمل ا      ٣٦-٩٤

  ؛)٤()أوروغواي( إعالمها االجتماعية فاعلي اجملتمع املدين، وكذا ضمان وسائط
تدعيم ومواصلة تطوير املؤسسات الفعالة املنشأة ملمارسة الـسلطة           ٣٧-٩٤

   ؛)كوبا(الشعبية، مبا يف ذلك دور الرقابة االجتماعية 
__________ 

وضع مشروع إصالح للقانون اجلنائي هبدف معاجلـة        : أثناء احلوار التفاعلي  فيما يلي التوصية كما أديل هبا        )٢(
 . للمعايري الدولية، مع تركيز خاص على استخدام التعذيباالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وفقاً

ة اختاذ مزيد من اإلجراءات، حسب االقتضاء، ملكافح      : فيما يلي التوصية كما أديل هبا أثناء احلوار التفاعلي         )٣(
 .االتِّجار بالنساء واألطفال

تيسري عمل املنظمات غري احلكومية وغريها من فاعلي        : فيما يلي التوصية كما أديل هبا أثناء احلوار التفاعلي         )٤(
 .اجملتمع املدين، وكذا ضمان وسائط إعالمها االجتماعية
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  ؛ )لرسويلالكرسي ا(حتديد أسباب البطالة   ٣٨-٩٤
مواصلة اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر عـن طريـق الـربامج               ٣٩-٩٤

  ؛ )قطر(االجتماعية 
تسريع تنفيذ السياسات والتدابري يف جمال احلد من الفقر والقـضاء             ٤٠-٩٤

  ؛ )فييت نام(على سوء التغذية وضمان األمن الغذائي 
جتماعية مـن أجـل     مواصلة توجيه مواردها اهلائلة إىل الربامج اال        ٤١-٩٤

  ؛ )زمبابوي(القضاء على الفقر 
  ؛ )بنغالديش(مواصلة حماربة الفقر   ٤٢-٩٤
مواصلة حتسني حياة وحسن أحوال شعبها لتمكينه من التمتع حبقوق            ٤٣-٩٤

  ؛ )سنغافورة( كامالًاً اإلنسان متتع
  ؛ )باكستان(مواصلة استثمار املوارد الالزمة يف الربامج االجتماعية   ٤٤-٩٤
مواصلة جهودها الرامية إىل حتقيق تنميـة اجتماعيـة واقتـصادية             ٤٥-٩٤

منصفة، من أجل مواصلة معاجلة التفاوت االجتماعي وتوفري تكـافؤ الفـرص            
لـسياساهتا وخطـط عملـها الراهنـة        اً  لشعبها عن طريق هدفها الشامل وفق     

  ؛)كمبوديا(
فـة جلميـع    مواصلة ضمان التمتع باحلق يف التعليم والصحة والثقا         ٤٦-٩٤

  ؛ )كوبا(مواطنيها، وذلك بدعم الناجح من املشاريع والربامج املوجودة 
مواصلة تنفيذ سياساهتا العامة السليمة الرامية إىل القضاء على الفقر            ٤٧-٩٤

املدقع واجلوع واليت حققت نتائج ملموسة ونالت اعتراف برنامج األمم املتحدة           
 مكنت من حتقيق اهلـدف األول مـن         اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة، كما    

  ؛)بوليفيا(األهداف اإلمنائية لأللفية 
مواصلة تنفيذ سياساهتا العامة السليمة الرامية إىل توفري مياه الشرب            ٤٨-٩٤

بتجاوز اهلدف السابع مـن     اً  والصرف الصحي جلميع سكاهنا؛ وهو ما مسح سلف       
  ؛ )بوليفيا(األهداف اإلمنائية لأللفية 

 تعزيز وتوسيع اخلدمات الصحية اليت أنشئت خلدمة الشعب         مواصلة  ٤٩-٩٤
عن طريق الرعاية الصحية األولية، وذلك من أجـل الوقايـة مـن األمـراض               

  ؛ )سورية(ومكافحتها 
، األمومـة تعزيز اجلهود الرامية إىل احلد من وفيات الرضع ووفيات            ٥٠-٩٤
ة اجلنـسية   يف ذلك عن طريق زيادة إمكانية الوصول إىل خـدمات الـصح            مبا
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واإلجنابية وتوفري الرعاية الصحية ومرافق الرعاية الصحية ذات اجلودة للمـرأة           
  ؛ )ماليزيا(

مواصلة العمل من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة املتعلقـة             ٥١-٩٤
بتعميم التعليم االبتدائي واملساواة بني اجلنسني يف فرص الوصـول إىل التعلـيم             

  ؛ )سري النكا( الرضع ومواصلة احلد من وفيات
احلفاظ على موقفها الثابت بشأن حاجة األسر الفرتويلية املتنامية إىل            ٥٢-٩٤

  ؛ )تركيا(السكن 
 الـسكن يف البلـد      نـدرة زيادة التدابري الرامية إىل جتاوز مشكلة         ٥٣-٩٤

  ؛ )ماليزيا(
مواصلة برناجمها املستمر الرامي إىل كفالة السكن الالئـق جلميـع             ٥٤-٩٤
  ؛ )كوبا(ر الفرتويلية األس
وتعزيزه من أجل حل    " الربنامج الفرتويلي الكبري لإلسكان   "مواصلة    ٥٥-٩٤

  ؛ )اجلزائر( السكن ندرةبنيوي ملشكلة 
مواصلة تنفيذ اخلطط والربامج الوطنية ذات الصلة باحلماية الشاملة           ٥٦-٩٤

   ؛)بيالروس( املشردين منهم سيما اللألطفال واملراهقني وتعليمهم، و
مواصلة زيادة االستثمار يف التعليم االبتدائي والثانوي واجلـامعي؛           ٥٧-٩٤

  ؛ )إيران(يف السنوات األخرية اً كما فعلت تدرجيي
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز أنشطة الدولة يف جمـال احلقـوق              ٥٨-٩٤

  ؛ )قطر(الثقافية، وضمان مشاركة أوسع جلميع قطاعات اجملتمع الفرتويلي 
مواصلة تنفيذ سياساهتا العامة السليمة لتعلـيم القـراءة والكتابـة             ٥٩-٩٤

واستخدام التعليم التكنولوجي الذي نال اعتراف اليونسكو وجوائزها؛ والـيت          
تستفيد منها فئات السكان املنخفضة الدخل االقتصادي على وجه اخلـصوص           

   ؛)بوليفيا(
 يف مناذجها البديلة    اسيم المواصلة تعزيز توسيع الفرص التعليمية، و       ٦٠-٩٤

  ؛ )مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(
مجهوريـة  (التعليم يف كل املستويات معدل االلتحاق بمواصلة زيادة    ٦١-٩٤

  ؛ )كوريا الشعبية الدميقراطية
مواصلة تعميق سياستها القائمة املتعلقة بدمقرطة الوصول إىل التعليم           ٦٢-٩٤

عزيز استقاللية اجلامعات، وذلـك عـن طريـق         العايل وتنفذ تدابري ترمي إىل ت     
  ؛ )مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(املشاركة الفعالة ألعضاء اجملتمع اجلامعي 
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مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة عدم املساواة يف الوصـول إىل             ٦٣-٩٤
  ؛ )إيران(التعليم 

ل ذوي اإلعاقـة    النظر يف اعتماد تدابري لكفالة التعليم جلميع األطفا         ٦٤-٩٤
  ؛ )بنغالديش(

لشعوب األصلية  ل فلمواصلة التقدم يف السياسات والربامج اليت تك        ٦٥-٩٤
  ؛ )كوبا( كامالً حقوقها إعماالًكرامتها وإعمال 

مواصلة تنفيذ السياسات العامة السليمة لوزارة شؤون الـشعوب           ٦٦-٩٤
ين من أصـل    األصلية من أجل ضمان احترام حقوق الشعوب األصلية واملنحدر        

  ؛)بوليفيا(أفريقي والتقيد هبا 
تكثيف اجلهود الرامية إىل حتسني معدل اإلملام بالقراءة والكتابـة يف             ٦٧-٩٤

  ؛ )قطر(أوساط الشعوب األصلية ومن يعيشون يف املناطق الريفية 
لـشعوب األصـلية    اأراضـي   عملية ترسيم حدود    وتنظيم  تسريع    ٦٨-٩٤

نات التعداد املتعلقـة باجملتمعـات والـشعوب        ، وحتديث بيا  اجلماعينيوموئلها  
  ؛ )إكوادور(األصلية، وكفالة مشاركة اجملتمعات احمللية يف هذه العملية 

تكثيف جهودها الرامية إىل توفري احلماية لطاليب اللجوء والالجئني،           ٦٩-٩٤
مبا يف ذلك عن طريق توفري الوثائق املتعلقة بوضعهم القانوين وحقوقهم يف الوقت             

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ناسب امل
تدعيم ممارسة السيادة الشعبية على املوارد الطبيعية للبلد وثروتـه            ٧٠-٩٤

  ؛)كوبا(اً ومواصلة الدفع هبا قدم
احلفاظ على ريادهتا الدولية يف الترويج للحق يف التضامن والـسالم             ٧١-٩٤

ة، ويف تقرير الشعوب    والتنمية، ويف نظام دويل دميقراطي وعادل، ويف بيئة صحي        
  ؛)كوبا(ملصريها 

مواصلة بناء استقالهلا التكنولوجي عن طريق اعتماد وتدعيم التدابري          ٧٢-٩٤
الرامية إىل توفري إمكانيات وصول مجيع الفرتويليني إىل تكنولوجيـا املعلومـات            

  ؛ )اجلمهورية الدومينيكية(واالتصاالت على النحو األمثل 
ل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب عـن        مواصلة تعزيز تكام    ٧٣-٩٤

   ؛)اجلمهورية الدومينيكية(طريق تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
العمل، من خالل التعاون الدويل، على تقاسم جتارهبا الناجحـة يف             ٧٤-٩٤

  ؛ )كوبا(برامج ومشاريع االستحقاقات االجتماعية 
وانعدام املساواة واالستبعاد االجتماعي    مواصلة تعزيز مكافحة الفقر       ٧٥-٩٤

  ).إكوادور(على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل 
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 البوليفارية التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليهـا يف         زويال  فنوستبحث مجهورية     -٩٥
املوعد املناسب، على أال يتجاوز ذلك الدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنـسان الـيت    

 البوليفاريـة علـى هـذه       زويال  فنوسيدرج رد مجهورية    . ٢٠١٢مارس  /ارسُتعقد يف آذ  
الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسـعة عـشرة يف             التوصيات يف التقرير  

  :٢٠١٢مارس /آذار
دعم اعتماد صكوك دولية    على  إىل حتليل مستفيض،    اً  ، استناد العمل  ١-٩٥

  ؛ )باراغواي(جديدة حلماية حقوق اإلنسان 
النظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع            ٢-٩٥

العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن           
االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقيـة         

يهـا، حـسب االقتـضاء      حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، أو االنـضمام إل        
  ؛)أوروغواي(

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           ٣-٩٥
القسري وغريها من الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت مل تـصّدق            

  ؛)اليابان(عليها بعد 
 بشأن وضع األشخاص عـدميي      ١٩٥٤التصديق على اتفاقية عام       ٤-٩٥

  ؛)سلوفاكيا( خلفض حاالت انعدام اجلنسية ١٩٦١اتفاقية عام  ذا وك  اجلنسية
تنفيذ سياسة شاملة لرتع السالح وتعزيز النظام القضائي من أجـل             ٥-٩٥

  ؛ )النرويج(خفض مستويات اإلفالت من العقاب 
مد اجلهاز القضائي باملوارد البشرية واملالية الكافية ليعمل بـصورة            ٦-٩٥

خاص الحترام التشريعات املتعلقة بـاحلبس االحتيـاطي        فعالة، مع إيالء اهتمام     
  ؛)بلجيكا(

إلعالن فيينـا وبتـشاور     اً  صياغة خطة وطنية حلقوق اإلنسان، وفق       ٧-٩٥
  ؛ )الربازيل(واسع مع اجملتمع املدين 

توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق              ٨-٩٥
  ؛ )أوروغواي(اإلنسان 

مة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات         توجيه دعوة دائ    ٩-٩٥
  ؛ )اململكة املتحدة(اخلاصة لألمم املتحدة 

توجيه دعوات دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة املواضـيعية للـهيئات            ١٠-٩٥
  ؛ )النرويج (زويال فنالدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان والسماح هلا بزيارة 
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دعـوة   بواليات، بل والنظر يف توجيـه        تعزيز التعاون مع املكلفني     ١١-٩٥
  ؛)الربازيل(دائمة، كما فعلت الربازيل 

، مبا  زويال  فندعوة ممثلي املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان إىل زيارة           ١٢-٩٥
يف ذلك عن طريق توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة لألمـم املتحـدة              

  ؛ )أستراليا(
جلنـة البلـدان     لألمـم املتحـدة و     رين اخلاصني املقر قبول طلبات   ١٣-٩٥

  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(البلد   لزيارةاألمريكية حلقوق اإلنسان
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة التحقيق يف مجيع حاالت العنـف             ١٤-٩٥

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(اجملتمعي ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بصورة فعالة 
مـع التزاماهتـا    اً  ماية حرية التعبري والرأي، متاشي    اختاذ خطوات حل    ١٥-٩٥

  ؛)أستراليا(مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
  : البوليفاريةزويال فنحتظى بتأييد مجهورية   الوفيما يلي التوصيات اليت  -٩٦

االمتثال اللتزاماهتا الدولية فيما يتعلق بالسلطة القضائية واحلـق يف            ١-٩٦
حرية التعبري وتنفيذ توصيات وقرارات ومقررات النظم الدولية واإلقليمية حلماية          

  ؛ )سلوفينيا(حقوق اإلنسان 
مراجعة قـانون األحـزاب الـسياسية، واالجتماعـات العامـة،             ٢-٩٦

  ؛)اجلمهورية التشيكية( من الدستور ٢٠١والتظاهرات ومدى امتثاله للمادة 
رتويلي املتعلق باحلق يف حرية التعبري مـع        مواءمة اإلطار القانوين الف     ٣-٩٦

  ؛ )سلوفاكيا(االلتزامات الدولية للبلد 
تعديل التشريعات احلالية املتعلقة بوسائط اإلعالم من أجل إسـقاط            ٤-٩٦

مع املعايري  اً  أو التحقري أو القذف أو االفتراء، متاشي      " اإلهانة"الصفة اجلرمية عن    
  ؛ )كندا(الدولية حلقوق اإلنسان 

تعديل القانون اجلنائي والقانون التنظيمي للعدالة العسكرية بإسقاط          ٥-٩٦
  ؛)النرويج(جرمييت التحقري والتشهري 

حث اجلمعية الوطنية على اعتماد مشروع قانون بـشأن االجتـار             ٦-٩٦
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(باألشخاص 

 املتعلق باألسـلحة      املتحدة     األمم  اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ برنامج        ٧-٩٦
الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتنقيح التشريعات الوطنية بشأن هذه املسألة من أجل    

  ؛ )سويسرا(احلد من معدل القتل 
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العمل على الضمان الفعلي للحق يف احلياة ويف الـسالمة البدنيـة              ٨-٩٦
ا لـه   والحترام مجيع هيئات الدولة حلق كل شخص يف حرية التعـبري ومحايتـه            

  ؛ )سويسرا(
االمتثال ألحكام حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، كما هو           ٩-٩٦

  ؛ )بلجيكا( من الدستور ٢٣منصوص عليه يف املادة 
االخنراط النشيط يف مكافحة إساءة استعمال سلطات قوات األمـن            ١٠-٩٦

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
لى العنف ضد املرأة، مبا فيهـا       اختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء ع       ١١-٩٦

عن طريق كفالة مقاضاة مرتكيب هذا العنف ومعاقبتهم، وكذا عن طريق القضاء            
على املواقف النمطية وأمناط السلوك األبوية اليت تقوض حقوق اإلنسان املكفولة           

  ؛)سلوفينيا(للمرأة 
 اختاذ مجيع التدابري القانونية والسياساتية ملنـع تعـرض األطفـال            ١٢-٩٦

واملراهقني لالستغالل يف العمل وألسوأ أشكال عمل األطفال، من مثل السخرة           
  ؛)سلوفينيا(والرق والدعارة واالجتار هبم 

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(احترام استقالل السلطة القضائية   ١٣-٩٦
  ؛ )كندا(العمل على ضمان استقالل السلطة القضائية   ١٤-٩٦
ة القضائية واختاذ مجيـع التـدابري الالزمـة         ضمان استقالل السلط    ١٥-٩٦

  ؛ )سويسرا(ملكافحة اإلفالت من العقاب 
مـستقلة  تكـون    نتقاء القضاة واملدعني العامني   الإجراءات  وضع    ١٦-٩٦

  ؛ )اململكة املتحدة(ومفتوحة وشفافة وقائمة على االستحقاق 
ي القضاء  شفافية واستقالل تعيني موظف    اختاذ التدابري الالزمة لضمان     ١٧-٩٦

  ؛ )أستراليا(والنيابة العامة 
تعزيز استقالل السلطة القضائية عن طريق زيادة الدعم املؤسـسي            ١٨-٩٦

  ؛ )أملانيا(واملادي ووضع حد للطابع املؤقت للتعيينات القضائية 
 وخباصة عن طريـق     اً،تام  ضمان استقالل السلطة القضائية استقالالً      ١٩-٩٦

 قدرة القضاة على ممارسة مهنتـهم يف حيـاد تـام            اختاذ تدابري ملموسة لكفالة   
  ؛ )فرنسا(

تعزيز استقالل السلطة القضائية، مبا يف ذلك وضع حـد للطـابع              ٢٠-٩٦
املؤقت للتعيينات القضائية وإلغاء أحكام قانون احملكمة العليا اليت تقوض استقالل    

  ؛)سلوفاكيا(احملاكم 
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سكات منتقدي احلكومـة،    إلغاء ممارسة استخدام النظام القضائي إل       ٢١-٩٦
وتعزيز استقالل السلطة القضائية عن طريق زيادة الدعم املؤسـسي واملـادي            

  ؛)إسرائيل(ووضع حد للطابع املؤقت للتعيينات القضائية 
التحقيق يف مزاعم تدخل السلطة التنفيذيـة يف اختـاذ القـرارات              ٢٢-٩٦

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(القضائية 
انية الوصول إىل مجيع سجون البلد للجنة الصليب األمحـر          منح إمك   ٢٣-٩٦

  ؛ )بلجيكا(الدولية وضمان سالمة مندوبيها خالل الزيارات 
حتديد أولويات إصالحات نظامي إنفاذ القوانني والقضاء يف مـسعى         ٢٤-٩٦

  ؛)كندا(إىل منع اجلرائم ومعاقبة مرتكبيها والتصدي لثقافة اإلفالت من العقاب 
د لثقافة اإلفالت من العقاب اليت حتيط بقضايا االنتقام مـن      وضع ح   ٢٥-٩٦

املعارضة، واهلجمات على املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان والـصحافيني،             
واالستخدام املفرط للقوة خالل املظاهرات السلمية، وإساءة استعمال القوة من          

وغريها من  " إعدام اجملرمني "  جانب الفاعلني التابعني للدولة، والظاهرة املعروفة ب      
  ؛)إسرائيل(االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان 

إلغاء ممارسة هتديد الشهود وأقارب ضحايا االنتـهاكات اجلـسيمة            ٢٦-٩٦
حلقوق اإلنسان واهلجمات على احملامني املعنيني حبقوق اإلنسان الذين يبحثون عن      

  ؛)إسرائيل(على انتهاكات حقوق اإلنسان اً سبل انتصاف قضائية رد
جتديد التزامها حبرية التعبري والرأي وكذا بالتعددية، وضمان حريـة            ٢٧-٩٦

الوصول إىل املعلومات، واختاذ تدابري ملكافحة التهديدات واهلجمات اليت تطـال           
  ؛)فرنسا(الصحافيني 

إعادة تقييم أحكام قوانني وسائط اإلعالم وضمان حريـة التعـبري             ٢٨-٩٦
  ؛)أملانيا(

رامية إىل ضمان حرية التعـبري، وكـذا سـالمة          تكثيف جهودها ال    ٢٩-٩٦
  ؛)إندونيسيا(الصحافيني يف البلد 

تشجيع ممارسة حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي،           ٣٠-٩٦
 ألعضاء األحزاب السياسية والنقابات ووسائط اإلعالم واجملتمع املدين         سيما الو

  ؛ )كندا(موجب هلا   الدون خطر فرض قيود
اً أساسـي اً عمل على تعددية وتنوع وسائط اإلعالم باعتبارمها مكون     ال  ٣١-٩٦

للحق يف املعلومات وكفالة قدرة الصحافيني على أداء واجباهتم املـشروعة دون            
  ؛)سلوفاكيا(مربر هلا   الأي مقاضاة
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كفالة الوصول إىل املعلومات احلكومية يف الوقت املناسب وبفعاليـة         ٣٢-٩٦
  ؛)أستراليا(

العمل املستقل للمنظمات غري احلكومية ووضع اسـتراتيجية        دعم    ٣٣-٩٦
للدفاع عن نشطاء حقوق اإلنسان من أجل التطور املستدام والـسليم للدولـة             

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
للمدافعني عن حقوق اإلنسان، وهتيئة بيئة      اً  تكرار تأكيد دعمها علن     ٣٤-٩٦

افحة إفالت مـرتكيب اهلجمـات      ميكنهم أن يعملوا فيها حبرية، واختاذ تدابري ملك       
  ؛)فرنسا(ومطلقي التهديدات ضدهم من العقاب 

كفالة محاية فعالة للمدافعني عن حقوق اإلنسان وممثلي اجملتمع املدين            ٣٥-٩٦
من أي شكل من أشكال الترهيب أو املضايقة واالخنراط معهم بصورة بنـاءة يف              

  ؛)سلوفاكيا(حقوق اإلنسان  يف جمال زويال فنإجياد حلول للتحديات اليت تواجه 
املـدافعون عـن   لكي يتمكن  السماح بالوصول إىل التمويل الدويل        ٣٦-٩٦

  ؛)كندا(مواصلة القيام بعملهم املشروع من حقوق اإلنسان 
كفالة إقامة عملية تشاركية وشاملة للجميع مع اجملتمع املدين، مبا يف             ٣٧-٩٦

انتقادات على جهود احلكومـة،     ذلك املنظمات غري احلكومية اليت قد تكون هلا         
  ؛)كندا(من أجل متابعة تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل 

إصدار تعليمات إىل املسؤولني بالتوقف عـن التعليقـات املعاديـة             ٣٨-٩٦
  ).الواليات املتحدة األمريكية(للسامية وإدانة هذه البيانات 

هذا التقرير موقف الـدول     التوصيات الواردة يف     و وتعكس مجيع االستنتاجات    -٩٧
وال ينبغي تأويلها على أهنا حتظى بتأييد الفريق        . اليت قدمتها والدولة موضوع االستعراض    

  .العامل ككل

  التعهدات وااللتزامات الطوعية للدولة موضوع االستعراض  -ثالثاً   
  : البوليفارية بالتزامات متعلقة بالقضايا التاليةزويال فنتعهدت مجهورية   -٩٨

أن تعزز نظام االستجابة والرصد الفعال لاللتزامات الدولية اليت تعهدت هبا             )أ(  
 البوليفارية يف إطار معاهدات واتفاقيات حقوق اإلنسان، وذلك عن طريق           زويال  فنمجهورية  

  ؛ر اليت تقدم إىل هيئات املعاهداتلتقارييف الوقت املناسب لعداد اإلإقامة نظام للتحليل و
تقدم  ، التقارير الوطنية اليت مل    ٢٠١٢الل النصف األول من عام      أن تقدم، خ    )ب(  

  بعد إىل هيئات املعاهدات ويف إطار اتفاقيات حقوق اإلنسان؛
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أن تنفذ قانون التمييز العنصري األخري، عن طريق إقامة معهـد مناهـضة               )ج(  
ن مثل برنامج   التمييز العنصري املنشأ مبوجب هذا القانون، وأن تتابع تنفيذ خطط واتفاقات م           

عمل املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بـذلك             
  ؛ )برنامج عمل ديربان(من تعصب 

  استئجار األراضي احلضرية؛تسوية وضعية أن تعزز إجراءات   )د(  
اسـتحداث  يف إطـار    أن تشجع إنشاء وحدات جديدة ملساعدة الضحايا          )ه(  
  لوطنية البوليفارية اجلديدة؛الشرطة ا
، يف منتـدى    ٢٠١١عام  لأن تنشر نتائج التعداد الوطين للسكان والسكىن          )و(  
اإلبالغ عن  الوكاالت احلكومية واحلركات االجتماعية مشاركة واسعة، من أجل         فيه  تشارك  

جبمع بيانات ومعلومـات    والسماح  حالة وعدد األفراد واألسر املنحدرين من أصل أفريقي،         
عن هذه الفئة، وأن تنفذ وتعتمد سياسات عامة لتقدمي املساعدة والدعم الالزمني هلذه الفئـة              

  ؛زويال فنالسكانية داخل اجملال اجلغرايف ل
أن تعزز السياسة العامة يف جمال التعليم يف مجيع املـستويات واألسـاليب،       )ز(  

  واحترامها؛ تلك الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها سيما الو
ث بيانات تعداد اجملتمعات والشعوب األصلية؛ وأن تضمن مشاركة         أن حتدِّ   )ح(  

  هذه اجملتمعات يف هذه العملية؛
أن تعزز آليات محاية حقوق املهاجرين، من مثل حلقات العمل التدريبيـة              )ط(  

  لفائدة موظفي سلطات اهلجرة الذين يقومون بالتفتيش عند نقاط الدخول واملغادرة؛
شر معلومات عنـها    نأن تعزز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية وت         )ي(  

وتعممها يف اجملتمع، عن طريق تشجيع االستخدام اجلماهريي لطريقة برايل لضمان حقهم يف             
  .املعلومات
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