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  مقدمة

 ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنـسان                 - ١
ض وأُجري استعرا . ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥ إىل   ٤، دورته اخلامسة يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

وقد ترأس وفد شيلي معايل الوزير خوسيه أنطونيو فيريا . ٢٠٠٩مايو / أيار٨شيلي يف اجللسة التاسعة املعقودة يف 
 ١٢واعتمد الفريق العامل، يف جلسته الثالثـة عـشرة، املعقـودة يف             . غاليو، الوزير واألمني العام لرئاسة شيلي     

  .، هذا التقرير املتعلق بشيلي٢٠٠٩مايو /أيار

) اجملموعة الثالثيـة  (، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية         ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨ ويف  - ٢
  .السنغال وقطر وكوبا: لتيسري استعراض شيلي

  :، مت إصدار الوثائق التالية ألغراض استعراض شيلي٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   - ٣

  ؛)A/HRC/WG.6/5/CHL/1) (أ(١٥تقرير وطين مقدم عمالً بالفقرة   )أ(  

) ب(١٥جتميع أعدته مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان عمـالً بـالفقرة                   )ب(  
)A/HRC/WG.6/5/CHL/2(؛  

) ج(١٥جتميع أعدته مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان عمـالً بـالفقرة                   )ج(  
)A/HRC/WG.6/5/CHL/3.(  

 اجملموعة الثالثية، قائمة باملسائل أعدها مسبقاً كل من األرجنتني، وأملانيا           وأُحيلت إىل شيلي، عن طريق      - ٤
واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، والسويد، والتفيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،              

  .ري الشاملوهذه املسائل متاحة على شبكة األكسترانت اخلاص باالستعراض الدو. وهنغاريا، وهولندا

   موجز مداوالت عملية االستعراض - أوالً 
   عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض- ألف 

، قدم خوسيه أنطونيو فيريا غاليو، الوزير واألمني العام ٢٠٠٩مايو / أيار٨يف اجللسة التاسعة، املعقودة يف   - ٥
 يف إعادة بناء نظام دميقراطي يقوم       ١٩٩٠وأشار إىل أن شيلي قد شرعت يف عام         . لرئاسة شيلي، التقرير الوطين   

 ُمقدِّراً  -  املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية       - على احترام احلريات األساسية وحقوق اإلنسان       
واعتمدت، وفقاً لذلك، سياسة ترمي إىل املوازنـة بـني النمـو         . قيمتها العاملية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها     

  .دي والتنمية البشرية، مما يقيم توازناً مثمراً بني السوق والدولةاالقتصا

ويف نفس الوقت، بدأت شيلي يف البحث عن احلقيقة والعدل واجلرب فيما يتـصل بانتـهاكات حقـوق         - ٦
  . عاما١٧ًاإلنسان السافرة واملنتظمة اليت ارُتكبت أثناء حقبة الديكتاتورية اليت دامت 
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تفيضة للنظام القضائي مشلت إصالح العملية اجلنائية وعدالة األحداث وحماكم األسـرة            ومتت عملية حتديث مس     -٧
  . وجيري حالياً إعداد مشروع قانون جديد للعدالة العسكرية. وقانون العمل ووضع مشروع لتحسني نظام السجون

نون العدالة العسكرية ومن بني اإلصالحات اهلامة األخرى إلغاء عقوبة اإلعدام يف قانون العقوبات ويف قا         - ٨
وقت السلم، ووضع معايري بشأن حرية التعبري، والقانون اجلديد الذي يضمن حرية الـدين، واملعـايري املتعلقـة                  

وتدور حالياً يف الكـونغرس مناقـشة       . بالشفافية واملساءلة، وإنشاء جملس الشفافية كمؤسسة حكومية مستقلة       
  .مشروع قانون ملكافحة التمييز

 األخري جلرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم املُرتكبة حبق اإلنسانية، وجـرائم احلـرب، سيـسمح               والتدوين  - ٩
وبلغت عملية إقرار الربملان التفاقية األمم املتحدة بشأن محاية مجيع األشخاص . باملصادقة على نظام روما األساسي

  .من االختفاء القسري مرحلة متقدمة جداً

الدميقراطية، إدراكاً منها ملسامهة سكاهنا األصليني القيِّمة يف بلورة جمتمع شيلي، إىل            ولقد سعت حكومات شيلي       -١٠
تعميق االعتراف حبقوقهم وتشجيع هويتهم، وذلك من خالل إقامة احلقيقة التارخيية فيما يتصل مبسامهتهم يف تنمية األمـة    

ف الدستور بالسكان األصليني قيد البحث حالياً يف        واعترا. وتصحيح املعاملة غري املنصفة اليت عاشوها على مدى القرون        
  .الكونغرس، وهو موضع مشاورات واسعة النطاق مع جمموعات السكان األصليني

وُوضع برنامج لرد األراضـي     . "Re-Conocer"ومت وضع ميثاق اجتماعـي للتعددية الثقافية حيمل اسم           - ١١
واعُتمد قـانون   .  أسرة ٢٢ ٠٠٠ان األصليني لصاحل     هكتار من األراضي إىل جمموعات السك      ٥٠٠ ٠٠٠وأُعيد  

  .بشأن حقوق جمموعات السكان األصليني يف املناطق الساحلية

 بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف ١٦٩وتعمل شيلي حالياً على تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       - ١٢
  .البلدان املستقلة، اليت صادقت عليها مؤخراً

ت شيلي تقدماً ملحوظاً يف اجلوانب القانونية والسياسية والثقافية للمـسألة اجلنـسانية، إذ              ولقد أحرز   - ١٣
.  يف املائة من القوة العاملـة      ٤٠أنشئت دائرة وطنية للمرأة وبلغت نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل أكثر من              

  .وألول مرة يف التاريخ تشغل امرأة منصب رئيس الدولة واحلكومة

وهبذا .  نظام احلماية االجتماعية شيلي من مواجهة األزمة االقتصادية واملالية الراهنة بفضل التضامنومكَّن  - ١٤
والقوانني املتعلقة بزيادة   . اخلصوص، وعدت الرئيسة باشلي باإلبقاء على املوارد املخصصة هلذا النظام بل وزيادهتا           

. ة خاصة إمنا هي دليل قاطع على التزام احلكومـة         التأمني من البطالة وبتشجيع عمل الشباب عن طريق منح إعان         
، واخنفض عدد السكان الذين ٢٠٠٦ يف املائة يف عام ١٣,٧ إىل ١٩٩٠ يف املائة يف عام ٣٨,٦واخنفض الفقر من 

وهذه األرقـام   . ٢٠٠٦ يف املائة فقط يف عام       ٣,٢ إىل   ١٩٩٠ يف املائة يف عام      ١٣يعيشون دون خط الفقر من      
  .قّدم اُألسر الشيليةتعكس بشكل واضح ت
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وقالت احلكومة إهنا تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تقوم على مبادئ باريس، ووضع خطـة           - ١٥
وطنية حلقوق اإلنسان، وأعلنت قرار شيلي توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس      

  .حقوق اإلنسان، لزيارة البلد

   التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض احلوار- باء 

  . وفداً ببيانات٥١خالل احلوار التفاعلي، أدىل   - ١٦

ومت اإلدالء ببيانات . وشكر عدد من الوفود شيلي على تقريرها الوطين الشامل وطريقة عرضه الصرحية والواضحة  -١٧
  .اءة والتعاونية يف جملس حقوق اإلنسانللترحيب بتعهد شيلي بعملية االستعراض الدوري الشامل ومشاركتها البن

ورحب عدد من الدول بتصديق شيلي على صكوك حقوق اإلنسان الدوليـة الرئيـسية، ومـن بينـها        - ١٨
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختيـاري             

وأعرب . ي اإلعاقة، وإلعالهنا توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصةامللحق باتفاقية حقوق األشخاص ذو
عدد من الوفود عن التقدير إلطار شيلي القانوين واملؤسسي الشامل الرامي إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها؛                 

 الرامية إىل التمـاس   عاماً؛ وجهودها١٧وحتوهلا حنو الدميقراطية وترسيخ نظام دميقراطي بعد نظام استبدادي دام         
والحظـت  . احلقيقة والعدالة واجلرب فيما يتصل بانتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة واملنهجية املرتكبة يف املاضي            

بعض الدول منو شيلي االقتصادي املقترن بالعدالة االجتماعية وسياساهتا االجتماعية الناجحة ملكافحة الفقر، مشرية 
  .لفعل معظم األهداف اإلمنائية لأللفيةإىل أن شيلي كانت قد حققت با

إيالء عناية  ) أ: (وأوصت شيلي مبا يلي   . وسألت اجلزائر عن محاية حرية الدين واملعتقد يف تشريع شيلي           - ١٩
خاصة للشعوب األصلية عند تنفيذ برامج احلد من الفقر والتخفيف من وطأته، والعمل على إلغاء أية تدابري متييزية 

اختاذ تدابري فعالة لتذليل العقبات العديدة اليت حتول دون دخول املرأة سوق العمل، ) ب(عوب؛ تتخذ حبق هذه الش
وإدراج مبدأ التساوي يف األجر مقابل العمل املتساوي يف تشريعها، والسهر على امتثال أرباب العمل بدقة هلـذا      

وال سيما أطفـال جمموعـات الـسكان        ضمان الوصول الفعال إىل التعليم بالنسبة جلميع األطفال،         ) ج(املبدأ؛  
األصليني، وأطفال الالجئني، واألطفال الذين تعيش أسرهم يف املناطق الريفية أو دون خط الفقر، واختاذ التدابري                

  .الفعالة ملكافحة العوامل الكامنة وراء استبعادهم من النظام التعليمي

امسها مع البلدان النامية يف حتقيـق األهـداف         وسألت الصني عن جتارب شيلي احملددة اليت ميكن أن تتق           - ٢٠
وسألت عن الكيفية اليت تعاجل هبا احلكومة مسألة املساكن كماً وكيفاً ومحاية البيئة احلضرية يف               . اإلمنائية لأللفية 

  . خمططاهتا احلكومية لتقدمي املساعدات السكنية

 فسألت عن مـدى     ١٦٩ل الدولية رقم    ورحبت النرويج بتصديق شيلي مؤخراً على اتفاقية منظمة العم          - ٢١
بذل ) ب(تكثيف عملها لتحسني وضع السكان األصليني؛ ) أ: (وأوصت شيلي مبا يلي. تنفيذ هذه االتفاقية العملي

املزيد من اجلهود وحتديد أهداف حمددة خلفض عدد حوادث العنف املرتيل، وتعزيز اآلليات واملؤسسات اليت حتمي              
  .املضي يف إصالح نظام االحتجاز ورفع مستواه قصد حتسني وضع السجناء) ج (املرأة من العنف املرتيل؛
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وأوصت . وسألت ماليزيا عن كيفية معاجلة أوجه الالمساواة يف املستوى املعيشي بني املناطق الريفية واحلضرية             - ٢٢
إجراء دراسة  ) ب(باريس؛  تعجيل جهودها من أجل إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ            ) أ: (شيلي مبا يلي  

اختاذ التدابري الالزمة ) ج(شاملة ألسباب وأبعاد االجتار باألشخاص يف شيلي، مع مراعاة بلدان املنشأ والعبور واملقصد؛     
املضي يف تعزيـز جهـود      ) د(ملكافحة مشكلة االجتار واالستغالل والدعارة، مبا يف ذلك من خالل التشريع الوطين؛             

  .فقر، مبا يف ذلك من خالل برامج ألجل الشعوب األصليةالتخفيف من وطأة ال

وطلبت تفاصيل عن جتربة شيلي . وسألت الربازيل بالتحديد عن وضع النساء واألطفال والشعوب األصلية  - ٢٣
وأوصت شيلي مبا . يف تأمني الوصول إىل احلقيقة والذاكرة التارخيية، واجملاالت احملددة اليت حتتاج إىل مساعدة تقنية

النظر يف املصادقة على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع               ) أ: (يلي
إعطاء دفع أكرب لسياسة ترمي إىل منع التعذيب ومكافحته والقضاء عليه،           ) ب(األشخاص من االختفاء القسري؛     

مواصلة اجلهود ملكافحـة    ) ج(اقية مناهضة التعذيب؛     من اتف  ١مبا يف ذلك اعتماد تعريف للتعذيب وفقاً للمادة         
تنفيـذ  ) د(اإلفالت من العقاب وانتهاكات حقوق اإلنسان، مع إيالء عناية خاصة حلقوق الشعوب األصـلية؛               

  .٩/١٢أهداف حقوق اإلنسان الطوعية املوافق عليها يف قرار جملس حقوق اإلنسان 

وتعزيز اجلهود إلجياد حل حيترم حقوق ملكيـة األراضـي          مواصلة  ) أ: (وأوصت السويد شيلي مبا يلي      - ٢٤
بالنسبة جملموعات السكان األصليني، والسهر على توفري محاية قانونية ملا هلم من حقوق اإلنسان؛ القيـام، مـع                  
اإلشارة إىل أن جلنة حقوق الطفل كانت قد حثت شيلي على إعادة النظر يف جترميها الكامل لإلجهاض، بزيـادة                   

جعل القانون حيظر التمييز    ) ج(عل قوانني اإلجهاض تتفق مع التزامات شيلي يف جمال حقوق اإلنسان؛            اجلهود جل 
على أساس التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية وإدراج هاتني املسألتني يف الربامج والسياسات املتعلقة باملساواة، علماً 

  . ملكافحة التمييزبأن السويد ترحب باملقترحات الرامية إىل وضع قانون جديد

وأوصت هولندا  . وطلبت هولندا مزيداً من التفاصيل عن قانون مكافحة التمييز املقترح العالق يف الربملان              - ٢٥
السعي إىل املساءلة عن جتاوزات الشرطة والسهر على قيام السلطات املدنية بالتحقيق فيها وتتبع ) أ: (شيلي مبا يلي

اختاذ التدابري الالزمة ملنع حظر األنشطة االحتجاجية املشروعة أو املعاقبة عليها، ) ب(املسؤولني عنها وحماكمتهم؛ 
وكذلك املطالبات االجتماعية اليت تصدر عن املنظمات والشعوب األصلية، وإعادة النظر يف سبل تعديل املـادة                

 حظر التمييـز علـى   )ج( من قانون مكافحة اإلرهاب وفقاً لتوصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان؛         ٣١٤- ١٨
أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية مبوجب القانون وإدراج هذا التمييز يف بـرامج وسياسـات املـساواة،                  

املـصادقة علـى الربوتوكـول      ) د(واستخدام مبادئ يوغياكارتا كدليل للمساعدة على استنباط سياسة عامة؛          
  .االختياري امللحق باتفاقية حظر التمييز ضد املرأة

وأحاطت اململكة املتحدة علماً بالتقدم اهلام الذي أحرزته شيلي يف تأمني إقامة آليات ملنع التجاوزات اليت   - ٢٦
وشّجعت شيلي على احلفاظ على الزخم يف إنشاء مؤسسة وطنيـة           . ارتكبت أثناء حقبة  الدكتاتورية العسكرية     

سألت عن التدابري اجلاري  باتفاقية مناهضة التعذيب، وفيما يتعلق بالربوتوكول االختياري امللحق. حلقوق اإلنسان
. وأشارت على أن الفقر ال يزال يؤثر يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية. اختاذها إلنشاء آلية وقائية وطنية

 إنشاء آلية وطنية فعالة للوقاية يف غضون عامٍ مبوجـب الربتوكـول           ) أ: (مبا يلي شيلي  وأوصت اململكة املتحدة    
االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وإجراء مشاورات مبكرة مع اجملتمع املدين خبصوص أنسب آليـات               
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اختاذ املزيد من اخلطوات ملعاجلة التمييز ضد املرأة والسكان املنتمني جملموعات ضعيفة، ) ب(لذلك بالنسبة لشيلي؛ 
  .ومنها األطفال، واألقليات، والسكان األصليون

. ألت مصر عن الطريقة اليت تدير هبا شيلي التوازن الدقيق بني احلقيقة والعدالة وإرساء الوئام واملصاحلةوس  - ٢٧
كما سألت مصر عن التدابري املتخذة لضمان االندماج الكامل ملختلف مكونات جمتمعها، مبا يف ذلـك اجلاليـة                  

  .عيةالعربية، مع احلفاظ يف نفس الوقت على حقوقها الثقافية واالجتما

وأشارت اليابان إىل املشاغل اليت أثريت خبصوص عدم مالءمة فرص وصول أطفال الـسكان األصـليني               - ٢٨
وأيدت اليابان التوصيات الرامية    . والالجئني واألطفال الذين يعيشون يف فقر ويف املناطق الريفية إىل فرص التعليم           

نها سألت أيضاً عن جهود شيلي ملعاجلـة مـسألة         إىل إدخال حتسينات، اليت تقدمت هبا جلنة حقوق الطفل، ولك         
وأوصت شيلي ببذل املزيد من اجلهود الستنباط وتنفيذ تدابري تشريعية وإدارية مالئمة لتوفري             . االجتار باألشخاص 

  .فرص عمل متساوية للرجال والنساء، والتطرق ملسألة الفوارق يف األجور

نظر يف التشريع وتعديله عند اللزوم لتأمني حق كل شخص          إعادة ال ) أ: (وأوصت املكسيك شيلي مبا يلي      - ٢٩
إعمال املبادئ اليت وضعها إعالن األمم ) ب(يف عدم التمييز والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد املرأة؛ 

  اليت صادقت عليها شيلي    ١٦٩املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية، وتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            
مؤخراً تنفيذاً كامالً، وال سيما السهر على مشاركة الشعوب األصلية يف احلقل السياسي، واملضي إىل حتديد ختوم   

تعزيز احلماية القضائية لضمان حقوق اإلنـسان       ) ج(األراضي املشار إليها يف تقريرها وإصدار سندات ملكيتها؛         
  .ضماناً كلياً كما هو مسلم به يف الدستور

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ مجيع جوانب اتفاقية منظمة العمل الدولية ) أ: (لدامنرك مبا يليوأوصت ا  - ٣٠
السعي، يف سياق العملية املفضية إىل اعتراف الدستور بالسكان األصليني، إىل هذا االعتراف يف              ) ب(؛  ١٦٩رقم  

ضمان االستشارة الكاملة والفعلية جملموعات ) ج (فترة زمنية معقولة دون إمهال املشاورات املشار إليها يف العرض؛
السكان األصليني قبل منح التراخيص الستغالل األراضي املتنازع عليها اقتصادياً؛ علماً بأن اللجنة املعنية حبقوق               

  .٢٠٠٧اإلنسان قد أوصت بذلك يف عام 

التحقيق حتقيقاً ) ب( عسكرية؛ وضع حد حملاكمة املدنيني يف حماكم) أ: (وأوصت أذربيجان شيلي مبا يلي  - ٣١
كامالً يف احلاالت املزعومة للتعذيب وسوء املعاملة وفرط استخدام القوة من قبل الشرطة وقوات األمن، وإحضار             

التحقيق حتقيقاً كامالً يف احلاالت املزعومة العتقال وهتجـري الـصحفيني         ) ج(مرتكيب هذه األفعال أمام العدالة؛      
تعزيز تدابري مكافحة العنف ضد املرأة واحلّد من قلة         ) د(وون مشاكل شعب املابوتشي؛     ومصوري األفالم ممن ير   

معاجلة مشكلة أطفال الشوارع وعمل األطفال، فضالً عن التمييز ضد ) ه(متثيل املرأة، مبا يف ذلك يف سوق العمل؛ 
ا يف ذلك عن طريق إنفاذ تشريع       اختاذ تدابري فعالة ملكافحة االجتار باألشخاص، مب      ) و(أطفال السكان األصليني؛    

مواصلة اجلهود حلل مشاكل الشعوب األصلية، وال سيما يف املسائل املتعلقة بأراضيها، والسهر على أال ) ز(حمدد؛ 
  .يضعف قانون مكافحة اإلرهاب حقوقها
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هتا وتعهـداهتا   والحظت اجلمهورية العربية السورية أن شيلي ختطو خطوات سريعة وواثقة صوب الوفاء بالتزاما              -٣٢
  .وأوصتها مبواصلة جهودها لتحديث نظام عدالتها. الدولية، وقد لعبت أيضاً دوراً هاماً يف تنفيذ والية اجمللس

تكثيف اجلهود لرسم احلدود وإرجاع األراضي والقيام، بشكل منتظم، ) أ: (وأوصت النمسا شيلي ما يلي  - ٣٣
إدخال تشريع جديد لزيادة تعزيـز      ) ب(ألغراض اقتصادية؛   بالتشاور مع الشعوب قبل منح تراخيص االستغالل        

 عاماً بل   ١٦وأبدت النمسا قلقها إزاء تسليط عقوبات جنائية على األطفال دون سن            . حقوق الشعوب األصلية  
 عاماً، يف مجيع    ١٨اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان أن ُيحاكم األشخاص دون سن           ) ج( عاماً؛   ١٤وحىت دون   
الظروف، يف نظام متخصص لقضاء األحداث، وإعطاء أعلى درجة من األولويـة ملـصاحل اجلـاحنني                األحوال و 

وجيب عدم اللجوء إىل حرمان الطفل مـن حريتـه إال           . األحداث كيما تتسّنى إعادة إدماجهم يف اجملتمع بنجاح       
  . كمالذ أخري

سكان األصليني من التعـبري عـن       السهر على متكني جمموعات ال    ) أ: (وأوصت نيوزيلندا شيلي مبا يلي      - ٣٤
وجهات نظرها، واالخنراط يف العمليات السياسية وعمليات صنع القرار ذات الصلة، ومدها بالدعم الالزم لكي               

تعزيز التدابري الرامية إىل التصدي للمواقف التمييزية يف        ) ب(تشارك يف هذه املسائل اليت هتمها وبشكل هادف؛         
 مبادرات التعليم العام واملساواة، واختاذ تدابري تشريعية ملنع التمييز على أساس امليل             اجملتمع، مبا يف ذلك من خالل     

التعهد بسن تشريع بشأن إصالح النظام االنتخايب الثنائي املرشحني، وإنشاء جلنة           ) ج(اجلنسي واهلوية اجلنسانية؛    
  .٢٠٢٠وطنية حلقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني قبل هناية عام 

اعتماد وتنفيذ قوانني فعَّالة ملنع وإبطال وإزالة التمييز ضـد املـرأة            ) أ: (أوصت سويسرا شيلي مبا يلي    و  - ٣٥
تكييف نظام العدالة العسكرية مع املعايري الدولية قصد ضمان احلـق يف حماكمـة              ) ب(ومكافحة العنف املرتيل؛    

نون مكافحة اإلرهاب على األفعـال ذات       عدم تطبيق قا  ) ج(نزيهة، وعدم حماكمة املدنيني يف حماكم عسكرية؛        
  .الصلة مبطالبات الشعوب األصلية

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس لتعزيـز          ) أ:(وأوصت بنغالديش شيلي مبا يلي      - ٣٦
ة لدعم  إدخال اإلصالحات االنتخابية والتشريعية املناسب    ) ب(التزام احلكومة بالنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها؛       

توفري الدعم املالئم يف جمال السياسات العامة ويف جمـال  ) ج(نطاق التمثيل السياسي للشعوب األصلية، وال سيما النساء؛    
 االقتصادية بني السكان األصليني وغري األصـليني؛        -املؤسسات ملعاجلة أوجه التفاوت الواضحة يف املؤشرات االجتماعية         

نتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت ارتكبتها الدكتاتورية العسكرية ومقاضـاة هـذه          تعجيل التحقيق يف قضايا اال    ) د(
محاية حق األسرة اليت هي نواة اجملتمع الطبيعية واألساسية،    ) ه(احلاالت، لتأمني تعويض وجرب مالئمني للضحايا وأُسرِهم؛        

  . من اإلعالن العاملي١٦ جمسد يف املادة على أساس العالقة القائمة على االستقرار بني الرجل واملرأة، كما هو

استعراض تشريعها الذي ُيجّرم وضع حد للحمل يف مجيع الظروف، مبا ) أ: (وأوصت فنلندا شيلي مبا يلي  - ٣٧
يف ذلك يف حاالت االغتصاب وسفاح احملارم واحلاالت اليت تكون فيها حياة األم معرضة للخطر، وتقدمي معلومات 

التشجيع على إقامة حوار بناء بني السلطات ) ب(عائلي وسبل تنظيم اخلصوبة املتاحة عموماً؛ مالئمة عن التنظيم ال
وجيب تشجيع مشاركة الشعوب األصلية يف وضع وتنفيذ القوانني والربامج اليت هتم . والشعوب األصلية ومنظماهتا 

  .حياهتا، كما جيب توفري املوارد لتلك الغاية
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ة اليت شارك هبا اجملتمع املدين يف عملية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وعن وسألت أملانيا عن الطريق  - ٣٨
وأوصت أملانيا شيلي بالسهر على االمتثـال  . التعاون مع مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان احمللي يف البالد         

نية والسياسية وغـريه مـن      الكامل جلميع االلتزامات اليت تعهدت هبا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد           
معاهدات حقوق اإلنسان الدولية اليت تعد شيلي طرفاً فيها، والقيام بتنقيح تشريعها احمللي الذي قد يكون حـىت                  

  .اآلن متنافياً مع التزاماهتا هذه

نظام وطلبت تركيا مزيداً من املعلومات عن اإلجراءات التشريعية اليت حيتاج األمر إىل اختاذها قصد إبطال   - ٣٩
وأحاطت علماً باآلراء اليت أعربت عنها جلنة حقوق الطفل خبصوص الوصول إىل . امللكية الزوجية املشتركة احلايل

التعليم بالنسبة للشعوب األصلية، فشجعت شيلي على زيادة خمصصات امليزانية للتعليم بغية التغلب علـى هـذه         
  .ة حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ باريسوسألت تركيا عن التقدم احملرز يف إنشاء آلي. املشكلة

وسألت الواليات املتحدة عما إذا كانت هناك جهود أخرى ُتبذل حالياً خلفض مستوى العنف املرتيل ضد   - ٤٠
وأوصت شيلي بالعمل مع املنظمات     . املرأة، وعن الطريقة اليت تعتزم هبا احلكومة مواصلة تلك اجلهود وتوسيعها          

لوضع برامج لتثقيف املسؤولني عن إنفاذ القوانني والقضاة وغريهم يف جمـال العنـف              غري احلكومية ذات الصلة     
املرتيل، بوصف ذلك مسألة هامة جداً جيب التطرق هلا من خالل النظام القانوين وعدم تركها يف اخلفاء وحصرها                  

  .يف اجملال املرتيل

وسـأل  . ات يف مدينة كوكيمبو بشيليوأشار املغرب إىل إنشاء مركز حممد السادس للحوار بني احلضار          - ٤١
عن القيمة املضافة ملشروعي قانون بشأن اهلجرة ومركز اللجوء، مقارنة مع الصكوك القائمة وتنفيـذ االتفاقيـة                 

إنشاء مؤسـسة   ) أ: (وأوصى املغرب شيلي مبا يلي    . الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم       
تعزيز ودفع ما لديها بالفعل من خربة يف إصالح نظام التعليم عن ) ب( ملبادئ باريس؛ وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً

  .طريق ترويج ثقافة حلقوق اإلنسان عن طريق إدماجها يف املناهج املدرسية، وال سيما يف املناطق الريفية

عجيل إنشاء مؤسـسة    وعلِّقت اهلند مشرية إىل أنه متَّ اإلعراب عن شيء من القلق خبصوص احلاجة إىل ت                - ٤٢
وطلبت من وفد شيلي توفري املزيد مـن  . وطنية حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ باريس ومكتب مستقل ألمني املظامل       

  . املعلومات عن هذا املوضوع، وعن الصعوبات اليت تواجهها شيلي يف زيادة مشاركة املرأة يف قوة العمل

 شيلي يف طريق الدميقراطية وجهود حكومتها الراميـة إىل  ورأت مجهورية كوريا أن املشوار الذي قطعته       - ٤٣
وطلبت مزيداً من املعلومات عن خربة      . ترسيخ حقوق اإلنسان ممارسة جيدة للبلدان األخرى لكي حتذو حذوها         

  .شيلي يف معاجلة التوازن بني احلقيقة والعدالة من جهة واملصاحلة من جهة أخرى

العائدين الوطين الذي يرمي إىل تيسري إعادة إدماج املنفيني السياسيني          وأشارت نيجرييا إىل إنشاء مكتب        - ٤٤
وأوصت باإلسـراع باعتمـاد     . وتنفيذ السياسات بشأن املساواة أمام القانون وعدم التمييز ضد الفئات الضعيفة          

من شأنه أن مشاريع القوانني بشأن إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ومكتب ألمني املظامل، ذلك أن هذا األمر 
  .ُيعزز النهوض حبقوق اإلنسان جلميع الشيليني ومحايتها
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وأشارت شيلي إىل أنه جيري حالياً النظر يف نص لالعتراف بالطابع املتعدد الثقافات جملتمع شيلي يف ميثاق   - ٤٥
مواردها املائية، البالد األساسي، فضالً عن احلقوق اجلماعية والفردية للشعوب األصلية، وال سيما محاية أراضيها و

وهذه اخلطوة اهلامة إمنا هي نتاج عملية واسعة        . ومشاركتها يف عمليات صنع القرار، وتشجيع ثقافاهتا وتقاليدها       
النطاق من التشاور الوطين مع الشعوب األصلية، ذلك أن شيلي تأمل من خالل هذا احلوار حتديداً األخذ بـآراء                  

  . األصليةكافة مكونات اجملتمع، وال سيما الشعوب

من خالل الدستور الذي يعترف حبقها يف       : ومشاركة الشعوب األصلية السياسية يف شيلي تتم بطريقتني         - ٤٦
املشاركة يف املشاورات بشأن مشاريع القوانني املقبلة اليت ستنشئ كياناً مستقالً يدعى اجمللس الوطين للـشعوب                

  . الوطين ويف اجملالس اإلقليميةسكونغراألصلية، ويف مقترحات احلصص اخلاصة ملشاركتها يف ال

وال ميكن تطبيق قانون مكافحة اإلرهاب يف شيلي على أساس اعتبارات إثنية أو دينية أو سياسية، ولكن                   - ٤٧
وكررت شيلي اإلعراب عن تعهدها بالتحقيق الكامل والشفاف يف القضايا          . فقط حبسب جسامة اجلرمية املرتكبة    

  .قوة العامة غري املتناسب وفرض اجلزاءات طبقاً للقانوناملرفوعة خبصوص استخدام ال

وقانون السكان األصليني يف شيلي، الذي يكرس حق اجملموعات احمللية يف امتالك األراضي واملياه، جيري                 - ٤٨
م وهذا اإلجراء ُتسلّ. تطبيقه من خالل سياسة األرض واملاء اليت تسلم حبيازة هذين املوردين املوروثة على األجداد

ويكمن التحدي بالنسبة لشيلي يف كونه يتعيَّن عليها إىل         . به الشعوب األصلية وُتسلّم به عامة اجملتمع كآلية فعَّالة        
جانب توفري األرض واملاء وتسليمهما، خلق أساليب للتنمية املنتجة مبا يتفق وواقع كل جمموعة من جمموعـات                 

  .السكان األصليني

 خطة تقوم علـى     ،"Re-conocer"ب اجلديدة املتعلقة بالسكان األصليني واملعروفة      ولشيلي، يف إطار سياستها       - ٤٩
، من خالل مشاورات حول املسائل اليت قد تـؤثر يف حيـاة             ١٦٩املشاركة لتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        

يلي التوصيات اليت متَّ    وستتبع ش . جمموعات السكان األصليني، ومدونة قواعد سلوك مسؤول لالستثمار العام واخلاص         
  . التقدم هبا خبصوص اعتماد وإجناز أهداف إعالن حقوق الشعوب األصلية، الذي ُيعد أداة سياسية هامة

وقد وضعت املؤسسة الوطنية للنهوض بالسكان األصليني يف شيلي ووزارة التعليم برامج للتعليم الثنائي                - ٥٠
 ذلك، يتضمن القانون العام املتعلق بالتعليم، الذي متت املوافقة عليه وباإلضافة إىل. اللغة الشامل ملختلف الثقافات

مؤخراً، محاية وتعزيز لغات السكان األصليني، والتشجيع على تطوير األساليب التربوية وتكييف املناهج الدراسية 
  .وفقاً الحتياجات املؤسسات التعليمية يف شيلي

وتقلّصت الفجوة القائمة يف    . لفقر املدقع يف صفوف سكاهنا    وما انفكت شيلي ختفض مستويات الفقر وا        - ٥١
  .الفقر بني السكان األصليني والسكان غري األصلني، وهتدف شيلي إىل مزيد تقليصها من خالل سياسات صائبة

فكل اهتـام خيـضع للبحـث       . ودوائر الشرطة يف شيلي منشغلة على الدوام بتفادي السلوك غري الالئق            - ٥٢
 يف جمال حقوق اإلنسان واجتياز امتحاناهتـا،        ةع موظفي الشرطة يف شيلي مطالبون مبتابعة دراس       ومجي. والتحقيق

  .كما ختضع مجيع االهتامات املوجهة ضدهم للتحقيق
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وتقوم شيلي حالياً بإصالح نظام العدالة العسكرية، مبا يف ذلك سحب اختصاص القانون العسكري حالياً   - ٥٣
اليت تسمح للمرؤوس   " الطاعة االنعكاسية "ليصبح  " الطاعة الالزمة "يلي قانوهنا بشأن    ولقد أَثْرت ش  . على املدنيني 

واالستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية خيار متاح ألقارب ضحايا         . بعصيان أمرٍ يكون مبثابة ارتكاب جرمية     
  .انتهاكات حقوق اإلنسان

يف خفض معّدل الوفيات النفاسية، إذ اخنفض        إىل اليوم، أحرزت شيلي تقدماً       ١٩٩٠ويف الفترة من عام       - ٥٤
وخبصوص مسألة اإلجهاض، اخنفض املعدل     .  مولود حي  ١٠٠ ٠٠٠ وفاة لكل    ٥٠ إىل أقل من     ١٢٠املعدل من   

  . حالة١٧ حالة وفاة سنوياً إىل ٦٠من 

 يف الفترة    يف املائة  ٣٤وبفضل برامج التنظيم العائلي، ارتفع استخدام أساليب منع احلمل العصرية بنسبة              - ٥٥
، وكامل جمموعات خدمات التوليد متاحة بيسر، مبا يف ذلك حلاالت التعقيـدات             ٢٠٠٦ و ١٩٩٠ما بني عامي    

. والعقاقري ملنع احلمل يف احلاالت الطارئة متاحة بناًء على تعليمات صرحية من وزارة الصحة. الناشئة عن اإلجهاض
تعّمد حمظور يف التشريع الشيلي، وهذا املوضوع جزء من واإلجهاض امل. والتخصيب القسري غري مشروع يف شيلي

  .النقاش الدائر حالياً يف اجملتمع

وكما سبق شرح ذلك مؤخراً للجنة مناهضة التعذيب فإن الرعاية الطبية ليست مشروطة ببيان أصـل                   - ٥٦
شخص مـن املهنـة     فبموجب قانون العقوبات، ميكن توجيه التهمة ل      . املرض أو اإلصابة اليت يشكو منها املريض      

وأصدرت وزارة الصحة تعليمات مفادها أنه وإن كان اإلجهاض غري قانوين فإنه جيب عدم              . يرفض توفري الرعاية  
  .إرغام النساء على التصريح باملسؤولية قبل تلقي الرعاية الطبية فيما يتصل باإلصابات الناشئة عن اإلجهاض

سياسي من احلكومة واملعارضة واجملتمع املدين، لتحسني       وتعمل شيلي حالياً على مشروع قانون، بدعم          - ٥٧
  .نظام الشراكة الزوجية

، أنشأت شيلي اإلدارة الوطنية للمرأة لتويل القيادة يف عملية القضاء على التمييز ضـد               ١٩٩١ويف عام     - ٥٨
املسائل اجلنسانية ووضع حّد للعنف ضد املرأة أولوية بالنسبة لرئاسة اجلمهورية اليت وضعت جدول أعمال           . املرأة

وأنشأت شيلي  .  سياسية إلدماج نوع اجلنس يف صلب السياسات العامة        - ، كأداة تقنية    ٢٠١٠ -  ٢٠٠٦للفترة  
  . مأوى للمرأة١٦ مركزاً و٥٨

وتسليط العقوبة اجلسدية على األطفال حمظور يف شيلي، وينص القانون املدين على أن التأديب جيب أن                  - ٥٩
  .تفاقية حقوق الطفليتم طبقاً للقانون وال

وتقوم سياسية شيلي يف جمال اهلجرة على أساس احترام حقوق اإلنسان للمهاجرين، بصرف النظر عـن                  - ٦٠
 أجنيب  ٥٠ ٠٠٠، قامت شيلي بعملياهتا الثانية لتسوية وضع األجانب ممكّنة          ٢٠٠٧ويف عام   . مركزهم كالجئني 

ونظـراً الرتفـاع تـدفقات      . ل والضمان االجتماعي  من احلصول على رخص إقامة وبالتايل التمتع بفرص العم        
املهاجرين، تعمل شيلي حالياً على وضع قانون جديد للهجرة، طبقاً لالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال                

  .املهاجرين وأفراد أسرهم
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.  اللجـوء أما فيما يتعلق مبسائل اللجوء فقد وضعت شيلي سياسة للتضامن تعين إدماج الالجئني وطاليب             - ٦١
 مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف برامج إعادة التوطني،      ١٩٩٧وما انفكّت تشارك منذ عام      

  . مواطناً فلسطينيا١١٦ًواستقبلت أشخاصاً من أكثر من عشرة بلدان، واستقبلت مؤخراً 

، وهي بصدد صياغة قـانون      وفيما يتصل باالجتار باألشخاص، صادقت شلي على بروتوكوالت بالريمو          - ٦٢
  .لتدوين هذه اجلرمية، فضالً عن وضع تدابري ملساعدة الضحايا ووقايتهم

وطلبت بوليفيا من شيلي التعليق على مستوى مشاركة الشعوب األصلية يف اعتماد القوانني اليت هتمها يف   - ٦٣
وأوصت بوليفيا شيلي . ١٦٩الدولية رقم الكونغرس، وأيضاً على التدابري اليت ستتخذ لتنفيذ اتفاقية منظمة العمل    

مواصـلة  ) ب(النظر يف تشجيع مزيد املشاركة الفعلية للشعوب األصلية يف عملية صنع القرار السياسي؛              ) أ: (مبا يلي 
  .تعزيز اآلليات اليت حتمي حقوق املرأة، وال سيما املرأة من السكان األصليني

لة اجلهود، بالتشاور مع الشعوب األصلية، للتطرق ملـسألة         مواص) أ: (وأوصت غواتيماال شيلي مبا يلي      - ٦٤
 وإعالن حقوق الشعوب األصـلية؛      ١٦٩حقوق السكان األصليني طبقاً التفاقية منظمـة العمل الدوليـة رقم          

والحظت . املضي يف اختاذ التدابري القانونية أو اإلدارية اليت تراها مناسبة لضمان املساواة بني الرجل واملرأة              ) ب(
غواتيماال أن شيلي ال تعترف بتمتع املهاجرين غري الشرعيني بالرعاية الصحية والتعليم إالّ يف بعض احلاالت اخلاصة 

  .فسألت عن الكيفية اليت تنوي هبا شيلي ضمان وصول مجيع املهاجرين إىل اخلدمات الصحية والتعليمية

  يل مجيع العقبات القائمة يف طريـق العدالـة؛    مواصلة اجلهود لتذل  ) أ: (وأوصت األرجنتني شيلي مبا يلي      - ٦٥
مواصلة اجلهود إلعادة النظر    ) ج(املصادقة على االتفاقية اخلاصة جبرائم احلرب وقبول نظام روما األساسي؛           ) ب(

يف اختصاص العدالة العسكرية عندما يتعلق األمر مبحاكمة مدنيني، وإصالح قانون العدالة العسكرية طبقاً لذلك؛        
إصـالح نظـام    ) ه(ادقة على االتفاقية وقبول اختصاص اللجنة فيما يتعلق حباالت االختفاء القسري؛            املص) د(

الشراكة الزوجية لتأمني االمتثال ملختلف التزاماهتا الدولية، علماً بأنّ شيلي صادقت على اتفاقية البلدان األمريكية  
  .بشأن العنف ضد املرأة

. ١٩٧٨لذي تعتزم فيه سلطات شيلي تعديل قانون العفو العام لـسنة  وسألت فرنسا عن اإلطار الزمين ا     - ٦٦
وقالت إن النساء واألقليات اجلنسية والشعوب األصلية ما زالت تتعرض ملختلف أنواع التمييـز علـى خمتلـف                  

إعـادة النظـر يف    ) أ: (وأوصتها مبا يلي  . املستويات، فسألت عن الطريقة اليت تنوي هبا شيلي حتسني هذا الوضع          
املصادقة على اتفاقية محاية    ) ب(ألحكام الناظمة إلدارة احملاكم العسكرية وقت السلم لالمتثال للمعايري الدولية؛           ا

  .التصديق على نظام روما األساسي) ج(مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ 

 األراضي قد وأشار الكرسي الرسويل إىل أن شيلي كانت قد تعهدت بتحسني وضع السكان األصليني وأن  - ٦٧
وسأل الكرسي الرسـويل عـن   . أعيدت إىل أصحاهبا، لكنه أعرب عن قلقه ألن وترية هذه العملية ال تزال بطيئة  

وأوصى شيلي مبواصلة التقّيد بالقيم الثقافية والدينية الـيت         . الطريقة اليت تنوي هبا احلكومة مواجهة هذا التحّدي       
  .ة وحق األسرةحتّدد هوية البلد دفاعاً عن احلق يف احليا
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وأوصى لبنان شيلي بالبقاء على تعهده ومواصلة إجراءاته، مبا يف ذلك إنشاء املؤسسات واللجان لضمان                 - ٦٨
، والسياسات االجتماعية   ١٩٦٧وطلب لبنان إيضاحات فيما يتعلق بوضع قانون األحداث لعام          . حقوق اإلنسان 

  .ا شلي يف اخلروج من نظام الرعاية االجتماعية السابقاجلديدة املركزة على التنمية، والصعوبات اليت تواجهه

تكثيف جهودها من أجل االحترام الكامل حلقـوق الـسكان مـن            ) أ: (وأوصت إيطاليا شيلي مبا يلي      - ٦٩
العمل على إلغاء قانون العفو العام الذي مت وضعه أثناء حقبة           ) ب(املابوتشي ومحايتهم من املمارسات التمييزية؛      

النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام كلياً من النظام الشارع يف شيلي، مبا يف ذلك معايري قانون                ) ج(ري؛  النظام العسك 
  .العدالة العسكرية الذي ال يزال ينص عليها يف بعض احلاالت

وعلّقت باكستان على بعض املشاغل املعرب عنها، من قبيل استمرار اختصاص احملاكم العسكرية للنظر يف   - ٧٠
 على اجلرائم املخلّة باإلنسانية، وعدم اعتراف الدسـتور         ١٩٧٨نيني، وسريان قانون العفو العام لعام       قضايا املد 

وأوصت باكستان شيلي، متشياً    . بالسكان األصليني، وهي مجيعها مشاغل لقيت صدًى يف صفوف اجملتمع املدين          
لتشريعية إلنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق      لية ا تعجيل العم ) أ: (مع ما أعربت عنه إدارهتا احلالية من تعهٍُّد، مبا يلي         

سن وإنفاذ التشريع الـالزم     ) ب(اإلنسان، طبقاً ملبادئ باريس، فضالً عن مكتب األمني املظامل املقترح إنشاؤه؛            
حلماية املرأة من مجيع أشكال العنف، وحقها يف األجر املتساوي عن العمل املتساوي، وتعزيز مشاركتها يف صنع                 

  .القرار العام

. والحظت فلسطني أن شيلي أنشأت نظاماً لرصد تنفيذ التوصيات املنبثقة عن هيئات حقوق اإلنسان الوطنية                - ٧١
، وهي برنامج تضامن يف جمال إعادة توطني الالجئني الـذي           "خطة العمل املكسيكية  "وامتدحت شيلي ملشاركتها يف     

وأوصت شيلي مبواصلة .  وشجعت خطة العمل هذه،٢٠٠٧استقبل أيضاً مئات الالجئني الفلسطينيني يف البلد منذ عام 
  .تعهداهتا بتعزيز ومحاية قيم حقوق اإلنسان العاملية، وال سيما من خالل تعزيز سيادة القانون

  /  نيـسان  ٢٠وأشارت بريو إىل قانون الشفافية والوصول إىل املعلومات، الذي دخل حيـز النفـاذ يف                  - ٧٢
كما سألت بريو عن . ات فيما يتعلق بنطاق هذا القانون واستثناءاته املزمعة، فطلبت املزيد من املعلوم٢٠٠٩أبريل 

  : وأوصت مبا يلـي   . السياسات واإلجراءات اليت وضعتها شيلي لتأمني متتُّع املهاجرين متتُّعاً كامالً حبقوق اإلنسان           
ة يف وقت مبكِّر على خطة      املوافق) ب(اإلسراع يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ باريس؛           ) أ(

  .العمل الوطنية حلقوق اإلنسان

اختاذ اإلجراءات املناسبة ملنع التعذيب والسهر على التحقيـق يف    ) أ: (وأوصت أوزبكستان شيلي مبا يلي      - ٧٣
 من ١ادعاءات التعذيب بشكل مالئم ومستقل، والسهر على أن يتم اعتماد القانون لتعريف التعذيب طبقاً للمادة 

التحقيق باستفاضة يف مجيع أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان، وال سيما منـها            ) ب(قية مناهضة التعذيب؛    اتفا
اختاذ الترتيبات القانونية واإلدارية املناسبة واعتمـاد       ) ج(حقوق اإلنسان للموقوفني يف سياق عمليات الشرطة؛        

مكافحة أسوأ أشكال عمل األطفـال     ) د (خطة العمل الوطنية لضمان االمتثال الكامل حلقوق الشعوب األصلية؛        
املصادقة على االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلـهم          ) ه(بشكل مالئم والقضاء عليها؛     

  .إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ باريس) و(وتدريبهم؛ 
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 يف مؤشر التنمية البشرية لبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة         وهّنأت نيكاراغوا شيلي الحتالهلا املرتبة الثانية       - ٧٤
غري أن نيكاراغوا الحظت أن شيلي مل ُتنشئ مؤسسة حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ باريس، وهي مؤسسة . الكارييب

 تعجيل عملية) أ: (وأوصت نيكاراغوا شيلي مبا يلي. جيب أن تتمتع باالستقالل التام عن مؤسسات الدولة األخرى
القيام، دون إبطاء، باملوافقة على إصالح للقانون العسكري، يـسمح لنظامهـا القـضائي       ) ب(اإلصالح هذه؛   

وطلبت نيكاراغوا مزيداً من املعلومات عن برنامج شيلي السـتغالل          . بالتوافق مع معايري حقوق اإلنسان الدولية     
  .مرافق السجون

لوضع املخطط الشامل حلماية الطفولة واجلهود املبذولـة        وأعربت أوكرانيا عن تقديرها، يف مجلة أمور،          - ٧٥
زيادة اجلهـود   ) أ: (وأوصت أوكرانيا شيلي مبا يلي    . لتعزيز أحكام الدستور املتعلقة بالتساوي بني الرجل واملرأة       

يز، لتأمني تنفيذ التشريع الذي يكفل مبادئ عدم التمييز واعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على مجيع أشكال التمي
مواصلة وتعزيز اجلهود جلعل التشريع الوطين، وال سـيما         ) ب(وال سيما التمييز القائم على أساس نوع اجلنس؛         

  .القانون اجلنائي، يتفق مع الصكوك اليت صادقت عليها شيلي

 التوقيع واملصادقة على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن         ) أ: (وأوصت إسبانيا شيلي مبا يلي      - ٧٦
االختفاء القسري، وعلى اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكَبة ضد اإلنسانية، ونظام روما األساسي؛        

التعجيل بإنشاء مؤسسات عامة لضمان احترام حقوق اإلنسان، من قبيل أمني املظامل، اليت يدور النقـاش                ) ب(
حتـسني  ) ج(اإلنسان الذي هو معطّل أيضاً يف الكونغرس؛        ، واملعهد الوطين حلقوق     ٢٠٠٨حوهلا يف الربملان منذ عام      

وضع املرأة عن طريق املصادقة على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية منع التمييز ضد املرأة، وسن وإنفاذ تشريعات 
ة يف الدستور، االعتراف بالشعوب األصلي) د(حمددة فيما يتصل بالعنف ضد املرأة، وضمان حقوقها اجلنسية واإلجنابية؛           

وتنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية اليت مل تنفّـذ بعـد،                  
  .وضع حد لتطبيق القضاء العسكري على املدنيني) ه(والتسليم مبسامهتها يف اهلوية الشيلية كشعب؛ 

 السبل حلماية حقوق اإلنسان للمواطنني، وال سيما        وحثت باراغواي شيلي على مواصلة جهودها إلجياد        - ٧٧
وأشارت باراغواي إىل استنتاجات هيئات البلدان األمريكية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان           . أُسر ضحايا االختفاء  

  .وطلبت املزيد من التفاصيل حول جتربة شيلي كطرف يف القضايا املعروضة على هذه اهليئات

وأوصـت  . أمور، إىل إنشاء اللجنة الوطنية للحقيقة واملصاحلة وإىل حمفل النقاش         وأشارت غانا، يف مجلة       - ٧٨
تعزيز عملية التعويض حبيث يتسىن ألكرب عدد ممكن من الضحايا االستفادة من تدابري التعويض؛ ) أ: (شيلي مبا يلي

املظامل ووضع خطـة  تعجيل عملية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ باريس ومكتب ألمني       ) ب(
  .وطنية حلقوق اإلنسان

ورحبت غينيا االستوائية، يف مجلة أمور، بإنشاء جلنة خاصة معنية بالشعوب األصلية، وبـدعم النظـام                  - ٧٩
التعليمي الذي ينص حالياً على التعليم اجملاين واإلجباري على املستويني االبتدائي والثانوي؛ واعتماد خطة ثانيـة              

، وجبدول أعمال للحكومة للمساواة بني اجلنـسني للفتـرة          ٢٠١٠- ٢٠٠٠ للمرأة للفترة    بشأن تساوي الفرص  
  .وسألت عن التدابري اجلاري اختاذها ملكافحة االجتار باألشخاص والبغاء. ٢٠١٠- ٢٠٠٦
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وأحاطت التفيا علماً بالتحسنات املسجلة يف خمتلف املؤشرات االجتماعية، مبا يف ذلك حتسن التغطية يف                 - ٨٠
ورحبت التفيا بقرار توجيه دعوة مفتوحة ودائمة . ليم االبتدائي والثانوي والتقدم احملرز يف جمال احلّد من الفقرالتع

  .إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة، ودعت البلدان األخرى إىل أن حتذو حذو شيلي

ـ               - ٨١ ويض واملـصاحلة   وسألت كولومبيا عن كيفية جرب الضحايا املعترف هبا من ِقَبل املؤسسة الوطنية للتع
وأوصت كولومبيا . وتكميلها بتعويض يأمر به القضاة عن انتهاك حقوق اإلنسان املسجل أثناء حقبة الديكتاتورية

املضي، فيما ) ب(مواصلة جهودها للحصول على موافقة الكونغرس على نظام روما األساسي؛ ) أ: (شيلي مبا يلي
 عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، يف مد القضاء بكل ما           يتصل مبحاكمة ومعاقبة أعوان الدولة املسؤولني     

 ٢٧ قضية، املشار إليها يف الفقرة ٣٣٨يلزم من املوارد والدعم كي يتسىن البت يف القضايا اجلنائية العالقة وعددها 
  .من التقرير الوطين

حقوق اإلنسان املاضـية    وأحاطت أوروغواي علماً بعمل شيلي ملنع اإلفالت من العقاب عن انتهاكات              - ٨٢
وأوصت أوروغواي شيلي . احلقيقة، والعدالة، وجرب الضحايا وأفراد أُسر الضحايا: باالستناد إىل ثالث ركائز هي

مواصلة وتعميق اخلطة الثانية بشأن تساوي الفرص بني الرجل واملرأة، وجدول أعمال احلكومة مـن             ) أ: (مبا يلي 
ة الكلية للتمييز ضد املرأة يف العمل، ويف مناصب صنع القرار، ويف إدارة امللكية أجل املساواة بني اجلنسني، واإلزال

مواصلة وتعميق احترام الشعوب األصلية، مع االعتراف بثروهتا الثقافية وتيسري          ) ب(الزوجية، ويف اجملتمع ككل؛     
ئل اليت هتمها بشكل مباشر مثل      مشاركتها يف املسائل الوطنية ويف املسائل املتعلقة هبا كمجموعة، وال سيما املسا           

امللكية واستخدام األراضي، والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد األشخاص من السكان األصليني أو جمموعات    
  .السكان األصليني

توفري تعليم وتدريب حمددين وعمليني يف جمال حقـوق         ) أ: (وأوصت اجلمهورية التشيكية شيلي مبا يلي       - ٨٣
ؤولني عن السجون، وأفراد الدرك، وشرطة التحقيقات، واجلندرمة، وضمان مساءلتهم الكاملة اإلنسان جلميع املس

إعادة النظر يف املادة ) ب(عن أية انتهاكات حلقوق اإلنسان، فضالً عن وصول الضحايا الفعال لسبل االنتصاف؛           
تعميم هذا ) ج(قليات جنسية؛  من القانون اجلنائي حبيث يتعذر سوء استخدامه ملقاضاة األشخاص املنتمني أل٣٧٣

التشريع على نطاق واسع يف صفوف عامة اجلمهور، وتسجيل مجيع حاالت العنف ضد املرأة والتحقيق بسرعة يف     
مجيع الشكاوى، علماً بأن اجلمهورية التشيكيـة رحبت بسّن التشريـع الرامي إىل استئصال العنف ضد املرأة؛               

احملاكم العسكرية القضائي على املدنيني، ومراجعة مجيع مـواد قـانون           قيام احلكومة بوضع حد الختصاص      ) د(
اإلجراءات اجلنائية كي متتثل كلياً للمعايري الدولية للمحاكمة املنصفة، وتقدمي كامل الدعم ملشروع القانون الرامي 

 استعماهلا ملقاضـاة  إعادة النظر يف قوانني مكافحة اإلرهاب وتطبيقها، كي يتعذر إساءة  ) ه(إىل ضمان االمتثال؛    
اعتماد تشريع وطين لالجـئني لتـأمني       ) و(األشخاص من جمموعة املابوتشي على نشاطهم السياسي أو الديين؛          

اإلعمال الكامل حلقوق الالجئني، وال سيما محاية مبدأ عدم الطرد، وإيالء عناية خاصة للتدابري الرامية إىل محاية                 
  .ات للخطر، وضحايا التعذيب، واألطفال الذين ال يرافقهم أحداجملموعات الضعيفة مثل النساء املعرض

وشددت إكوادور على جهود شيلي وتعّهدها السياسي بتخصيص املوارد لربامج الصحة والتعليم واحلد مـن                 - ٨٤
وسألت عن اإلجراءات املتخذة فيما يتعلق بتوصية جلنة . "AUGE" واخلطة "Chile Solidario"ل برنامج ـالفقر، مث

  .وق الطفل لضمان التجهيز الفوري لوثائق هويتهم كي ال ُيحرموا من الوصول إىل خدمات الصحة والتعليمحق
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وأوصـت  . ورحبت سلوفينيا، يف مجلة أمور، بتحسُّن املساعدة االجتماعية وتعزيز تسجيل أفقـر األطفـال               - ٨٥
  كيز على التحسني الـشامل لنوعيـة التعلـيم،        سلوفينيا شيلي مبواصلة تعزيز املخصصات امليزانية لقطاع التعليم، والتر        

  .وال سيما يف املناطق الريفية، والسهر على توسيع الربامج الثنائية اللغة املشتركة بني الثقافات لصاحل الشعوب األصلية

وسلّمت بأن محاية حقوق اجملموعات الضعيفة، . وشكرت فييت نام لشيلي تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة  - ٨٦
 الشعوب األصلية، متثل واحداً من التحديات الرئيسية اليت تواجهها شيلي، وأوصتها مبواصـلة تعزيـز                وال سيما 

  .تدابريها وآلياهتا ملواجهة هذا التحدي

وأعربت كندا عن قلقها ألن حكومة شيلي ردت، يف حاالت حمددة، على مطالبات السكان األصـليني                  - ٨٧
تعزيـز  ) أ: (وأوصت شيلي مبا يلـي    . ق تشريع مكافحة اإلرهاب   حبقوقهم بتخويف على أيدي الشرطة، وبتطبي     

اجلهود لالعتراف حبقوق السكان األصليني وإدراجها فعلياً يف هيكل شيلي القانوين واإلداري، ومعاجلة مطالبات              
. السكان األصليني وجمتمعات السكان األصليني يف جمال املطالبة باألرض من خالل عملية حوار وتفاوض فعالـة               

تعديل التشريع املناسب وفقاً لاللتزامات الدولية اليت تعهدت هبا يف جمال حقوق ) ب: (وصت كندا شيلي مبا يليوأ
املـصادقة علـى الربوتوكـول      ) ج(اإلنسان للتطرق ملسألة العفو العام عن مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان؛           

إصالحات على اختصاص احملاكم العسكرية مبا يكفل إدخال ) د(االختياري امللحق باتفاقية منع التمييز ضد املرأة؛ 
  .عدم نظرها يف القضايا املدنية، طبقاً ملعايري حقوق اإلنسان الدولية

وذكرت شيلي أنه وإن كان عدم التمييز مكرساً يف الدستور إال أن الكونغرس يناقش حاليـاً مـشروع              - ٨٨
كافحة العنصرية وتشجيع أفـضل املمارسـات غـري         ولشيلي خطة وطنية مل   . قانون يضع تدابري ملكافحة التمييز    

  .التمييزية، اليت تشمل تنظيم محالت تثقيفية

والكونغرس حالياً بصدد النظر يف مـشروع       . وأدخلت شيلي إصالحات على قانوهنا لإلجراءات اجلنائية        - ٨٩
اذ تدابري حمـددة  كما تعمل شيلي حالياً على وضع هيكل أساسي للسجون واخت    . اقتراح ملعاجلة اكتظاظ السجون   

  . لعدالة املراهقني واألحداث، مبا يف ذلك اجلزاءات خارج املؤسسات العقابية

 ١٩٧٣سـبتمرب  / أيلـول ١١واملرسوم املتعلق بالعفو العام الذي يشمل اجلرائم املرتكبة يف الفترة ما بني      - ٩٠
حاالت االختفاء القسري، وحاالت  يف ١٩٩٨ مل تطبقه حماكم العدالة العليا بشيلي منذ عام      ١٩٧٨مارس  /وآذار

  .اإلعدام بدون حماكمة، والتعذيب، حبجة أن مبادئ قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين هلا الغلبة

وفيما يتعلق باالمتثال لقرار حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان خبصوص قضية املوناشيد أريليانو،               - ٩١
  . نتهاك الصارخ حلقوق اإلنسان حبضور وزير داخلية شيلي كطرف معينهناك حتقيق جار يف هذا اال

ومن أمههـا   . وقد نفذت شيلي تدابري تعويض خمتلفة النتهاكات حقوق اإلنسان اليت سجلت يف املاضي              - ٩٢
إنشاء جلنتني للحقيقة، إحدامها لضحايا االختفاء القسري واإلعدام بدون حماكمة واألخرى لـضحايا الـسجن               

وقد أوليت األمهيـة للتعويـضات      . ولقد انبثقت قوانني التعويض اهلامة عن توصيات هاتني اللجنتني        . يبوالتعذ
الرمزية، من قبيل االحتفاالت التذكارية لتخليد ذكرى الضحايا وتدشني متحف لتخليد الذكرى وحقوق اإلنسان، 

  .١٩٩٠ إىل عام ١٩٧٣ن عام الذي سيحتوي يف املستقبل على حمفوظات حلقبة الديكتاتورية العسكرية م
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  .وشيلي متتثل لألهداف اإلمنائية لأللفية، اليت هي مهمة هامة جداً من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية  - ٩٣

ويتطلع البلد إىل الزيارة احملتملة للمقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال والتصوير اإلباحي   - ٩٤
 "Chileية بالنسبة لشيلي، اليت فيها يتمتع مجيـع األطفـال باحلق يف التعليم يف إطار برنامجوهذه أولو. لألطفال

"Crece Contigo.  

  . وقد تعهدت شيلي بتنفيذ العديد من التوصيات قبل حلول موعد استعراضها املقبل  - ٩٥

  أو التوصيات/ االستنتاجات و- ثانياً 
  :احلوار التفاعلي، وحتظى التوصيات أدناه بتأييد شيلينظرت شيلي يف التوصيات املقدمة أثناء   - ٩٦

، وقبوله )إسبانيا والربازيل وفرنسا (املصادقة على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية           - ١  
  ؛)كولومبيا(ومواصلة اجلهود للحصول على موافقة الكونغرس ) األرجنتني(

إسـبانيا  (حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       النظر يف املصادقة على االتفاقية الدولية         - ٢  
  ؛)األرجنتني(والقبول باختصاص اللجنة ذات الصلة ) والربازيل وفرنسا

يف املصادقة على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع          ) كندا(النظر بإجياب     - ٣  
  ؛)إسبانيا وهولندا(أشكال التمييز ضد املرأة 

  ؛)الربازيل (٩/١٢ذ األهداف الطوعية حلقوق اإلنسان املوافق عليها يف قرار جملس حقوق اإلنسان تنفي  -٤  

تعزيز احلماية القضائية مؤسسياً من أجل التأمني الكلي حلقوق اإلنسان كما هو معترف هبا يف                  - ٥  
  ؛)املكسيك(الدستور 

انون اجلنائي، يتفق مـع الـصكوك       مواصلة وتعزيز اجلهود جلعل التشريع الوطين، وال سيما الق          - ٦  
  ؛)أوكرانيا(املصادق عليها 

 لتعزيز محايـة    (A/HRC/WG.6/5/CHL/1)االلتزام بسن التشريع املشار إليه يف التقرير الوطين           - ٧  
حقوق اإلنسان يف البالد، مبا يف ذلك إصالح نظام االنتخابات، وإنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق      

  ؛)نيوزيلندا(عية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني اإلنسان، وخمتلف الصكوك التشري

ضمان االمتثال الكلي جلميع االلتزامات املتَعَهد هبا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية               - ٨  
والسياسية، وكذلك مبوجب غريها من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية اليت تعد شيلي طرفـاً              

  ؛)أملانيا(ي قد ال يزال يتناىف مع هذه االلتزامات فيها، وتعديل التشريع احمللي الذ

البقاء على تعهدها ومواصلة اختاذ اإلجراءات لترسيخ النظام الدميقراطي القائم على محاية احلقوق املدنية                -٩  
  ؛)لبنان(والسياسية للمواطنني والسعي إىل احلقيقة والعدالة والتعويض فيما يتصل بتظلمات املاضي 
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إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان طبقـاً ملبـادئ بـاريس           ) نيكاراغوا(صالح  تعجيل اإل   - ١٠  
ومن خالل ) ماليزيا(من خالل تسريع اجلهود ) بريو(وبسرعة ) أوزبكستان وبنغالديش واملغرب(

  ؛)باكستان(العملية التشريعية 

ية حلقـوق اإلنـسان     تأمني املوافقة السريعة على مشاريع القوانني املتعلقة بإنشاء مؤسسة وطن           - ١١  
  ؛)إسبانيا وباكستان وغانا ونيجرييا(ومكتب أمني املظامل 

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(مواصلة اجلهود يف حتديث نظام العدالة   - ١٢  

مد القضاء بكل ما يلزم من موارد ودعم كي يتسىن البت يف القضايا اجلنائية العالقة وعـددها                   - ١٣  
  ؛)كولومبيا( قضية ٣٣٨

إنشاء آلية وقائية وطنية فعالة يف غضون عام مبوجب الربوتوكول االختياري امللحـق باتفاقيـة                 - ١٤  
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وعقد مـشاورات            

  ؛)اململكة املتحدة(مبكرة مع اجملتمع املدين خبصوص نوع اآللية األنسب 

  ؛)بريو(واملوافقة عليها يف وقت مبكر ) غانا(ة حلقوق اإلنسان وضع خطة وطني  - ١٥  

اختاذ التدابري القانونية واإلدارية املالئمة واعتماد خطة العمل الوطنية لتأمني االمتثـال الكامـل                - ١٦  
  ؛)أوزبكستان(حلقوق الشعوب األصلية 

قوق اإلنسان مـن خـالل      التجربة يف جمال إصالح النظام التعليمي عن طريق تشجيع ثقافة حل            - ١٧  
  ؛)املغرب(إدماجها يف املناهج الدراسية، وال سيما يف املناطق الريفية 

املضي يف تعزيز التدابري واآلليات ملواجهة التحديات ذات الصلة حلمايـة حقـوق اجملموعـات                 - ١٨  
  ؛)بوليفيا(والنساء من السكان األصليني ) فييت نام(الضعيفة، مبا فيها الشعوب األصلية 

اختاذ املزيد من التدابري للتصدي للتمييز ضد املرأة واألشخاص املنتمني إىل جمموعات ضعيفة، مبا                - ١٩  
، وتكثيف اجلهـود مـن أجـل        )اململكة املتحدة (فيها األطفال واألقليات والسكان األصليون      

  ؛)إيطاليا(االحترام الكامل حلقوقهم ومحايتهم من املمارسات التمييزية 

جلهود لتأمني تنفيذ التشريع الذي يكفل مبادئ عدم التمييز، واعتماد استراتيجية شاملة مضاعفة ا  - ٢٠  
؛ وإعادة  )أوكرانيا(للقضاء على مجيع أشكال التمييز، وال سيما التمييز القائم على نوع اجلنس             

النظر يف التشريع، وتنقيحه عند اللزوم، لضمان حق كل شخص يف عدم التمييز، وبشكل خاص   
  ؛)املكسيك(على أي شكل من أشكال التمييز ضد املرأة للقضاء 

املضي يف اختاذ التدابري القانونية أو اإلدارية اليت ترتأى مناسبة لضمان املساواة بني الرجل واملرأة                 - ٢١
  ؛ )غواتيماال(من مجيع اجلوانب 
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ها اجلنـسية   حتسني وضع املرأة وتنفيذ تشريع حمدد فيما يتصل بالعنف ضد املرأة وضمان حقوق              - ٢٢
  ؛)إسبانيا(واإلجنابية 

اعتماد وتنفيذ قوانني فعالة ملنع التمييز ضد املرأة وقمعه والقضاء عليه، ومكافحة العنف املرتيل                - ٢٣
؛ وبذل املزيد من اجلهود، ورسم أهداف حمددة خلفـض          )أذربيجان(؛ وتعزيز التدابري    )سويسرا(

؛ )النرويج( حتمي املرأة من العنف املرتيل       عدد احلوادث، و ال سيما من خالل آليات ومؤسسات        
، )باكستان(وسن ما يلزم من تشريعات وضمان إنفاذها الفعلي ملد املرأة بكامل احلماية الالزمة              

وتعميم هذه التشريعات على عامة اجلمهور؛ وتسجيل مجيع القضايا والتحقيق فيهـا بـسرعة              
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

احلكومية ذات الصلة لوضع برامج لتثقيف املسؤولني عن إنفاذ القانون،        العمل مع املنظمات غري       - ٢٤
والقضاة، إخل، بشأن العنف املرتيل كمسألة هامة جداً ال بد من معاجلتها مـن خـالل النظـام      

  ؛)الواليات املتحدة(القانوين وعدم إبقاؤها يف اخلفاء يف اإلطار املرتيل احلصري 

تفيذ فرص عمل متساوية للرجل واملرأة والتطرق ملسألة الفجـوة       بذل املزيد من اجلهود لوضع و       - ٢٥
؛ واحلد من نقص متثيل املرأة، مبا يف ذلك يف سوق           )اليابان(القائمة يف األجور بني الرجل واملرأة       

؛ واختاذ تدابري فعالة لتذليل العديد من العقبات اليت حتول دون دخول املـرأة              )أذربيجان(العمل  
التشريع مبدأ التساوي يف األجر عن العمل املتساوي، واشتراط امتثـال           سوق العمل، وتضمني    

وسن التشريع والسهر على إنفاذه الفعلي للنص علـى         ) اجلزائر(أصحاب العمل هلذا املبدأ بدقة      
  ؛)باكستان(حق املرأة يف أجر متساوٍ مع الرجل وتعزيز مشاركتها يف صنع القرارات العامة 

اخلطة الوطنية بشأن تساوي الفرص بني الرجل واملرأة وجدول أعمـال           مواصلة وزيادة تعميق      - ٢٦
احلكومة للمساواة بني اجلنسني، من أجل القضاء كلياً على التمييز ضد املرأة يف العمـل، ويف                 

 (regimen patrimonial de sociedadمناصب صنع القـرار، ويف إدارة الـشراكة الزوجيـة    

(conyual ويف اجملمتع ككل )؛)ايأوروغو  

تعزيز التدابري ملكافحة املواقف التمييزية يف اجملتمع، مبا يف ذلك من خالل مبادرات عامة للتثقيف      - ٢٧
ويف جمال املساواة، واختـاذ التدابري التشريعية ملنع التمييز على أساس امليل اجلنـسي واهلويـة               

  ؛)نيوزيلندا(اجلنسانية 

هلوية اجلنسانية مبوجب القانون وإدراج هذا احلظر يف        حظر التمييز على أساس امليل اجلنسي أو ا         - ٢٨
؛ واتفاق مبادئ يوغياكارتا كدليل للمساعدة على استنباط        )السويد(برامج وسياسات املساواة    

  ؛)هولندا(السياسة العامة 

 من القانون اجلنائي كي تتعذر إساءة استخدامها الضطهاد األشخاص املنتمني ٣٧٣مراجعة املادة   - ٢٩  
  ؛)اجلمهورية التشيكية(قليات جنسية إىل أ
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النظر يف اإللغاء الكلي لعقوبة اإلعدام من النظام الشارع، مبا يف ذلك مجيع معايري قانون العدالة                  - ٣٠  
  ؛)إيطاليا(العسكرية اليت ما زالت تنص عليها يف حاالت معينة 

وال سيما أسـر ضـحايا      مواصلة اجلهود إلجياد السبل للدفاع عن حقوق اإلنسان للمواطنني،            - ٣١  
  ؛)باراغواي(االختفاء 

املضي يف إعطاء مزيد من الدفع لوضع سياسة ترمي إىل منع التعذيب ومكافحته والقضاء عليه،                 - ٣٢  
  ؛)الربازيل( من اتفاقية مناهضة التعذيب ١مبا يف ذلك حتسني تعريف التعذيب طبقاً للمادة 

السهر على التحقيق يف مجيع ادعاءات التعذيب كما ينبغي         اختاذ التدابري املناسبة ملنع التعذيب و       - ٣٣  
 مـن اتفاقيـة     ١وبشكل مستقل، والسهر على أن يعرِّف القانون املعتمد التعذيب طبقاً للمادة            

  ؛)أوزبكستان(مناهضة التعذيب 

التحقيق كلياً يف حاالت التعذيب املزعومة وأيضاً سوء املعاملة واالستخدام املفرط للقوة مـن                - ٣٤  
  ؛)أذربيجان(جانب الشرطة وقوات األمن، وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة 

  ؛)النرويج(املضي يف إصالح وحتسني نظام االحتجاز قصد حتسني وضع السجناء   - ٣٥  

اختاذ املزيد من التدابري ملكافحة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك عن طريق سن تـشريع حمـدد                   - ٣٦  
اسة شاملة ألسباب ومدى االجتار باألشخاص، مع مراعاة بلدان ومن خالل إجراء در) أذربيجان(

  ؛)ماليزيا(املنشأ والعبور واملقصد 

  ؛)األرجنتني(مواصلة اجلهود لتذليل مجيع العقبات القائمة يف طريق العدالة   - ٣٧  

فـو  تعديل التشريع املناسب طبقاً لاللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان ملعاجلة مسألة الع              - ٣٨  
  ؛)كندا(العام حبق مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان 

  ؛)إيطاليا(التفكري يف إعادة النظر يف قانون العفو العام الذي مت سّنه أثناء حقبة النظام العسكري   - ٣٩

مواصلة اجلهود ملكافحة اإلفالت من العقاب وانتهاكات حقوق اإلنسان، مع إيالء عناية خاصة               - ٤٠
  ؛)الربازيل (حلقوق الشعوب األصلية

مواصلة التعهدات امللتزم هبا لتعزيز ومحاية القيم العاملية حلقوق اإلنسان، وال سيما من خـالل                 - ٤١
  ؛)فلسطني(تعزيز سيادة القانون 

تعزيز املساءلة عن جتاوزات الشرطة وتأمني حتقيق السلطات املدنية يف جتاوزات الشرطة يف جمال                - ٤٢
  ؛)هولندا(ني عنها وحماكمتهم حقوق اإلنسان ومقاضاة املسؤول
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التحقيق بشكل مستفيض يف مجيع أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان، وال سيما حقوق اإلنسان               - ٤٣
  ؛)أوزبكستان(لألشخاص الذين يتم إيقافهم أثناء عمليات الشرطة 

املضي يف توفري تثقيف حمدد وعملي يف جمال حقوق اإلنسان، وكذلك توفري التدريب يف هـذا                  - ٤٤
جملال جلميع املسؤولني عن السجون وأفراد الدرك وشرطة التحقيقات واجلندرمـة، وضـمان             ا

مساءلتهم عن أية انتهاكات حلقوق اإلنسان، فضالً عن وصول الـضحايا الفعـال إىل سـبل                
  ؛)اجلمهورية التشيكية(االنتصاف 

 املُرتكَبة أثناء حقبة    زيادة تعجيل حتري وحماكمة قضايا حاالت االنتهاك اجلسيم حلقوق اإلنسان           - ٤٥
؛ وإكمال عمليـة    )بنغالديش(الديكتاتورية العسكرية، لتأمني تعويض وجرب للضحايا وأسرهم        

  ؛)غانا(التعويض اجلارية كيما يتسىن ألكرب عدد ممكن من الضحايا اإلفادة من تدابري اجلرب 

) فرنسا( متتثل للمعايري الدولية مراجعة األحكام املُنظِّمة إلدارة احملاكم العسكرية وقت السلم لكي  - ٤٦
واملوافقة على إصالح للقانون العسكري، مبا يسمح مبطابقة النظام القـضائي ملعـايري حقـوق            

  ؛)نيكاراغوا(اإلنسان الدولية 

مواصلة اجلهود إلعادة النظر يف اختصاص العدالة العسكرية عندما يتعلق األمر مبحاكمة مدنيني،          - ٤٧
  ؛)األرجنتني(العسكرية طبقاً لذلك وإصالح قانون العدالة 

؛ ومراجعـة التـشريع     )إسبانيا(وضع حد لتطبيق االختصاص القضائي العسكري على املدنيني           - ٤٨
؛ وتكييف نظام العدالة العسكرية وفقاً )أذربيجان(لوضع حد حملاكمة احملاكم العسكرية للمدنيني 

  ؛)يسراسو(للمعايري الدولية كي يضمن احلق يف حماكمة ُمنِصفة 

وضع حد لالختصاص القضائي للمحاكم العسكرية على املدنيني، ومراجعـة مجيـع قواعـد                - ٤٩
اإلجراءات اجلنائية كي متتثل كلياً للمعايري الدولية للمحاكمة الرتيهة، وتقدمي كل الدعم الالزم             

ن تـنص   ؛ والسهر على أ   )اجلمهورية التشيكية (ملشروع القانون الرامي إىل تأمني هذا االمتثال        
إصالحات االختصاص القضائي للمحاكم العسكرية على أال تنظر احملاكم العسكرية يف القضايا            

  ؛)سويسرا وكندا(املدنية، طبقاً ملعايري حقوق اإلنسان الدولية 

اختاذ كافة التدابري الالزمة للسهر على أن ُيحاكم األشخاص بني سن الرابعة عـشرة والثامنـة                  - ٥٠
ال والظروف مبوجب نظام متخصص لعدالة األحداث، وعلى أن ُتعطـى           عشرة يف مجيع األحو   

املصاحل الفُضلى للجاحنني األحداث أعلى درجة من األولوية كيما ُيعاد إدمـاجهم يف اجملتمـع               
  ؛)النمسا(بنجاح، وعلى أال ُيستخَدم احلرمان من احلرية بالنسبة لألطفال إال كإجراء مالذ أخري 

 لـضمان  )regimen patrimonial de sociedad conyugal(الزوجيـة  إصالح نظام الشراكة   - ٥١
  ؛)األرجنتني(االمتثال لاللتزامات الدولية املُتعَهد هبا 
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ة البالد للنهوض بـاحلق يف احليـاة واألسـرة          ـم املكوِّنة هلوي  ـاملضي يف التقيد باملبادئ والقي      - ٥٢
  ؛)الكرسي الرسويل(

ومزيـد معاجلـة    ) أوزبكستان(والقضاء عليها على النحو املالئم      مكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال        -٥٣
  ؛)أذربيجان(مشكلة أطفال الشوارع وعمل األطفال، فضالً عن التمييز ضد أطفال السكان األصليني 

ومواصلة تعزيز اجلهود يف التخفيف من ) النرويج(تكثيف العمل لتحسني وضع السكان األصليني   - ٥٤
  ؛)ماليزيا(ن خالل برامج لصاحل الشعوب األصلية حدة الفقر، مبا يف ذلك م

مواصلة زيادة خمصصات امليزانية لقطاع التعليم؛ والتركيز على حتسني نوعية التعلـيم املـوفَّرة                - ٥٥
إمجاالً، وبشكل خاص يف املناطق الريفية، وتأمني توسيع نطاق الربنامج الثنائي اللغة واملشترك بني 

  ؛)لوفينياس(الثقافات للشعوب األصلية 

ضمان الوصول الفعال إىل التعليم لكل األطفال، وال سيما أطفال جمموعات السكان األصليني               - ٥٦
وأطفال الالجئني واألطفال الذين تعيش أسرهم يف املناطق الريفية أو دون خط الفقر، واختـاذ               

  ؛)ئراجلزا(تدابري فعالة ملكافحة العوامل الكامنة وراء استبعادهم من نظام التعليم 

تكميل عملية اعتراف الدستـور بالسكان األصليني يف املشـاورات املالئمة املشار إليهـا يف               - ٥٧
  ؛)الدامنرك(العرض 

إجناز عملية االعتراف بالشعوب األصلية يف الدستور، وتنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين حبالة               - ٥٨
تراف مبسامهتها يف اهلوية الـشيلية      حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية، واالع      

  ؛)إسبانيا(كشعب 

  ؛)النمسا(سّن تشريع جديد لزيادة تعزيز حقوق الشعوب األصلية   - ٥٩

مواصلة تقدمي الدعم الكايف يف جمال السياسات العامة واملؤسسات ملعاجلة أوجه التفاوت الواضـحة يف                 -٦٠
  ؛)بنغالديش(يني والسكان غري األصليني  االقتصادية بني السكان األصل-املؤشرات االجتماعية 

املُضي يف إيالء عناية خاصة للشعوب األصلية عند تنفيذ برنامج احلد من الفقر والتخفيف مـن                  - ٦١
وطأته، والسهر على أن يعمل الربنامج من أجل القضاء على أية إجراءات متييزية ُتطبَّـق علـى       

  ؛)اجلزائر(الشعوب األصلية 

؛ )بوليفيـا (مزيد فعالية مشاركة الشعوب األصلية يف صنع القرار الـسياسي           النظر يف تشجيع      - ٦٢
وإجراء اإلصالحات االنتخابية والتشريعية املناسبة لتعزيز نطاق التمثيل الـسياسي للـشعوب            

؛ والسهر على متكني جمموعات السكان األصـليني مـن      )بنغالديش(األصلية، وال سيما للنساء     
الوصول إىل العملية السياسية وعملية صنع القرار، ومّدها بالدعم         التعبري عن وجهات نظرها، و    

  ؛)نيوزيلندا(الالزم للمشاركة يف املسائل اليت هتمها مشاركة فعالة 



A/HRC/12/10 
Page 23 

اء بني السلطات والشعوب األصلية ومنظماهتا، ومشاركة الشعوب األصلية   - ٦٣ تشجيع إقامة حوار بّن
  ؛)فنلندا(يف حياهتا، وتوفري املوارد هلذه الغاية يف وضع وتنفيذ القوانني والربامج اليت تؤثر 

مواصلة وتعميق احترام الشعوب األصلية، واالعتراف بثرائها الثقايف وتيسري مشاركتها يف القضايا   - ٦٤
الوطنية وقضايا اجملموعة، وال سيما القضايا اليت هتمها بشكل مباشـر، كامللكيـة واسـتخدام               

 أشكال التمييز ضد األشخاص من السكان األصـليني أو          األراضي، من أجل القضاء على مجيع     
  ؛)أوروغواي(جمموعات السكان األصليني 

تعزيز اجلهود لالعتراف حبقوق السكان األصليني وإدماجها بشكل فعال يف هيكل شيلي القانوين   - ٦٥
واإلداري، ومعاجلة مطالبات الشعوب واجملموعات األصلية باألرض من خالل عمليـة حـوار             

  ؛ )كندا(ر فعالة وتشاو

 ١٦٩اختاذ كافة التدابري الالزمة إلجناز عملية تنفيذ اتفاقية الشعوب األصـلية والقبليـة رقـم                  - ٦٦
؛ ومواصلة اجلهود، بالتشاور مع الشعوب األصلية، من أجل معاجلة مسألة حقـوق             )الدامنرك(

دة يف إعالن األمـم      وإعمال املبادئ احملد   ١٦٩الشعوب األصلية من خالل تطبيق االتفاقية رقم        
، وال سيما تأمني مشاركة الشعوب األصلية       )غواتيماال(املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية      

يف احلقل السياسي واملضي يف عملية نقل ملكية األراضي املرسومة احلدود واملـسجَّلة حـسب               
  ؛)املكسيك(األصول 

 منحها التراخيص لالستغالل االقتـصادي      حتسني التشاور الفعال مع جمموعات السكان األصليني قبل         -٦٧
؛ وتكثيف اجلهود لنقل ملكية األراضي واستشارة الشعوب األصلية         )الدامنرك(لألراضي املُتناَزع عليها    

؛ ومواصلة وتعزيز اجلهود إلجياد حل حيترم       )النمسا(بانتظام قبل منح التراخيص لالستغالل االقتصادي       
  ؛)السويد(ضمان احلماية القانونية حلقوقها حقوق اجملموعات األصلية يف األرض و

مواصلة اجلهود حلل مشاكل الشعوب األصلية، وال سيما قضاياها ذات الصلة باألراضي، والسهر   - ٦٨
  ؛)أذربيجان(حقوقها ) ٣١٤- ١٨القانون (على أال يقوِّض قانون مكافحة اإلرهاب 

 صلة مبطالبات الشعوب األصلية غـري       عدم تطبيق قانون مكافحة اإلرهاب على األفعال اليت هلا          - ٦٩
  ؛)سويسرا(العنيفة 

اختاذ التدابري الالزمة ملنع حظر أو جترمي األنشطة املشروعة والسلمية أو املطالبات االجتماعيـة                - ٧٠
ملنظمات السكان األصليني والشعوب األصلية، وتعزيز مفهوم أن قانون مكافحة اإلرهاب جيب            

 وليس على األفعال اليت هلا صلة مبطالبات غري عنيفة للـشعوب            أن ُيطبَّق فقط يف حدود إطاره     
  ؛)هولندا(األصلية، مع مراعاة توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 
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املوافقة على مشروع قانون اللجوء لتأمني اإلعمال الكامل حلقوق الالجئني، وال سيما محاية مبدأ   - ٧١
رامية إىل محاية اجملموعات الضعيفة كالنساء املُعرَّضات عدم الطرد، وإيالء عناية خاصة للتدابري ال     

  ).اجلمهورية التشيكية(للخطر، وضحايا التعذيب، واألطفال الذين ال يرافقهم أحد 

ستنظر شيلي يف التوصيات التالية وستقدم ردوداً لدى اعتماد اجمللس لتقرير نتائج االستعراض يف دورته                 - ٩٧
  : ي على هذه التوصيات يف تقرير نتائج االستعراضوسُيدرج رد شيل. الثانية عشرة

  ؛)أوزبكستان(املصادقة على االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم   -١

محاية حقوق األسرة، اليت هي نواة اجملتمع الطبيعية واألساسية، على أساس العالقة الثابتة بـني                 - ٢
  ؛)بنغالديش( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ١٦هي مكرسة يف املادة الرجل واملرأة، كما 

التحقيق كلياً يف احلاالت املزعومة لتوقيف وطرد الصحفيني واملصورين السينمائيني الذين يروون   - ٣
  ؛)أذربيجان(مشاكل شعب املابوتشي 

ه ملقاضاة أشخاص مـن     مراجعة قانون مكافحة اإلرهاب وتطبيقه حىت ال يتسىن إساءة استخدام           - ٤
جمموعات السكان األصليني، مبا يف ذلك املابوتشي، عن نشاطهم السياسي أو الديين الـسلمي              

  ).اجلمهورية التشيكية(

  .أعاله مل حتظَ بتأييد شيلي) أ(٣٧و) ب(٢٤والتوصيات املشار إليها يف التقرير يف الفقرتني   - ٩٨

املقدِّمة للتقرير ) الدول( يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة  أو التوصيات الواردة  /ومجيع االستنتاجات و    - ٩٩
أو التوصيات بأهنا حتظى مبوافقة الفريـق       /وجيب أال ُتفسَّر هذه االستنتاجات و     . أو الدولة موضوع االستعراض   /و

  .العامل ككل

   االلتزامات الطوعية للدولة موضوع االستعراض- ثالثاً 
نية حلقوق اإلنسان تنص، يف منهجيتها، على إجراء مشاورات أوسع          شيلي متعهدة بوضع خطة عمل وط       - ١٠٠

  .مع اجملتمع املدين قبل إطالقها

  .وقررت شيلي، كما جاء يف بياهنا، توجيه دعوة مفتوحة لكافة اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان  -١٠١
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  املرفق

  تشكيلة الوفد
 The delegation of Chile was headed by Ministro Secretario General de la Presidencia José 
Antonio Viera-Gallo and was composed of 24 members: 
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Embajador Juan Anibal Barria, Director de DDHH; 

Ministro Consejero  Alejandro Rogers; 

Ministro Consejero  Luciano Parodi;   

Primer Secretario Ximena Verdugo; 

Primer Secretario  Rodrigo Donoso; 

Segundo Secretario Osvaldo Alvarez; 

Segundo Secretario  Eduardo Chihuailaf; 

Agregada Laboral Amira Esquivel; 

Agregado Científico Fernando Muñoz; 

Tercer Secretario Vicente Zeran; 

Jefa División Defensa Social Ministerio de Justicia: Ana María Morales; 

Comisionada Presidencial para Políticas de DDHH: María Luisa Sepúlveda; 

Asesor Ministerio de Defensa: Sr. Helmutt Griott; 

Secretaria Ejecutiva Programa DDHH Ministerio del Interior: Rosemarie Bornand; 

Jefe Brigada de DDHH Investigaciones de Chile: José Luis Cabión;  

Mayor Carabineros: Heriberto Navarro; 

Asesor Ministerio SEGPRES: Marco Opazo; 

Director de CONADI: Álvaro Marifil; 

Jefa Depto. Extranjería e Inmigración: Carmen Gloria Daneri; 

Asesor Comisión Presidencial para políticas de DDHH: Alejandro Salinas; 

Experto de MIDEPLAN :   Sr. Luis Díaz; 

Abogada Unidad de Relaciones Internacionales de SERNAM: Claudia Tellez; 

Asesor del Ministro del Interior: Luciano Fouilloux. 
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