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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة عشرة
 ٢٠١٤فرباير / شباط٧ - يناير/ كانون الثاين٢٧

معلومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً          جتميع لل     
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

 شيلي    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
قات الواردة من الدولة املعنية واملفوضـية الـسامية         اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعلي     

والتقرير مقدم يف   . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن         وال يتضمن التقرير    . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
 هناية النص مراجع املعلومـات      وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي      . ١٧/١١٩مقرره  

وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(ملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسانا    

 ابقةيف أثناء اجلولة الساحلالة  
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

 مل ُتقبل/ق عليهاصّدمل ُي االستعراض
أو  التصديق أو االنـضمام   

  اخلالفة
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      

 )١٩٧١(التمييز العنصري 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     

 )١٩٧٢(واالجتماعية والثقافية 
يـة  العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدن     

 )١٩٧٢(والسياسية 
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل     
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف     

 )٢٠٠٨(إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       

 )١٩٨٩(ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب    

 الالإنسانية أو   املعاملة أو العقوبة القاسية أو    
 )١٩٨٨) (اتفاقية مناهضة التعذيب ( املهينة

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة     
 )٢٠٠٨(التعذيب 

 )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعـات       

 )٢٠٠٣(املسلحة 
اقيـة  الربوتوكول االختياري امللحـق باتف    

حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل 
األطفال يف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة        

)٢٠٠٣( 
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       

 )٢٠٠٥(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة      

)٢٠٠٨( 

 االتفاقية الدولية حلماية مجيـع    
األشخاص مـن االختفـاء     

 )٢٠٠٩(القسري 

  

 /أو اإلعالنات /التحفظات و 
 التفامهات

الربوتوكول االختيـاري األول امللحـق      
بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       

  )١٩٩٢إعالن عام، (والسياسية 
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 ابقةيف أثناء اجلولة الساحلالة  
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

 مل ُتقبل/ق عليهاصّدمل ُي االستعراض

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل     
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف     

 ١فقرة  حتفظ، ال (إىل إلغاء عقوبة اإلعدام     
  )٢٠٠٨، ٢ من املادة

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
  )١٩٨٠إعالن عام، (ضد املرأة 

حتفـظ عـام،    (اتفاقية مناهضة التعذيب    
  )١٩٨٨إعالن عام، / ١٩٨٧

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال       
حتفظـات علـى    (املهاجرين وأفراد أسرهم    

، )٢فقـرة   ال (٤٨و) ٥ الفقرة (٢٢املادتني  
٢٠٠٥(  

ــراءات ــشكـوى  إج ال
واإلجــراءات  والتحقيــق

 )٣(العاجلة

أشكال  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع    
  )١٩٩٤(١٤ التمييز العنصري، املادة

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
  )١٩٩٠(٤١والسياسية، املادة 

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهـد      
حلقوق املدنيـة والـسياسية     الدويل اخلاص با  

)١٩٩٢(  
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء   

التوقيع (املرأة   على مجيع أشكال التمييز ضد    
  )١٩٩٩فقط، 

 ٢٠اتفاقية مناهـضة التعـذيب، املـادة        
  ).٢٠٠٤(٢٢ و٢١، و)١٩٩٠(

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق     
 )٢٠٠٨(٦األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 

الربوتوكول االختياري للعهد   
الدويل اخلـاص بـاحلقوق     
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

التوقيـع فقـط،    ( والثقافية
٢٠٠٩(  

ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
بإجراء تقـدمي البالغـات،     

  )٢٠١٢التوقيع فقط، (
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
األشخاص مـن االختفـاء     

ــسري ــان الق  ٣١، املادت
  )٢٠٠٩(٣٢و

االتفاقية الدولية حلمايـة
حقوق مجيـع العمـال
املهاجرين وأفراد أسرهم  

  ٧٧ و٧٦املادتان 
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 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 السابقةاجلولة  يف أثناءاحلالة  
اإلجــراءات املتخــذة بعــد 

  ق عليهامل ُيصّد  االستعراض
التصديق أو االنضمام 

  أو اخلالفة
ية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة    اتفاق

  واملعاقبة عليها
   )٤(بروتوكول بالريمو

   )٥(االتفاقيات املتعلقة بوضع الالجئني
 / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة     

ــسطس  ــولني ١٩٤٩أغ  والربوتوك
   )٦(اإلضافيني األول والثاين

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل    
   )٧(الدولية

حدة للتربية  اتفاقية منظمة األمم املت   
ملكافحة ) اليونسكو(والعلم والثقافة   

  التمييز يف جمال التعليم
اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة       

  )٨(١٦٩ رقم

نظام روما األساسي للمحكمة 
  اجلنائية الدولية

الربوتوكول اإلضـايف الثالـث     
  )٩(١٩٤٩التفاقيات جنيف لعام 

االتفاقيتان املتعلقتان باألشـخاص
   )١٠(عدميي اجلنسية

اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة
  )١١(١٨٩ رقم

، أوصى الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء القـسري أو غـري             ٢٠١٣يف عام     -١
شيلي بسحب اإلعالن الذي قدمته عنـد       ) الفريق العامل املعين باالختفاء القسري    (الطوعي  

ـ            احلقوق املدنيـة   التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص ب
والتصديق يف أقرب وقت ممكن على اتفاقية عدم تقادم جرائم احلـرب واجلـرائم     والسياسية

  . )١٢(املرتكبة ضد اإلنسانية
، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة شيلي على التصديق            ٢٠١٢ويف عام     -٢

. )١٣( مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة       على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على      
، شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري شـيلي علـى التـصديق علـى               ٢٠١٣عام   ويف

  . )١٤(الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اللجنة (اد أسرهم   وشجعت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفر          -٣

واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة القضاء علـى           ) املعنية بالعمال املهاجرين  
التمييز العنصري ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني شيلي على االنـضمام إىل             

فض حاالت انعدام    واتفاقية خ  ١٩٥٤االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية لعام        
  . )١٥(١٩٦١اجلنسية لعام 



A/HRC/WG.6/18/CHL/2 

5 GE.13-18450 

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة شيلي على حتديد إطار زمـين                -٤
  . )١٦( بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني١٨٩للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

جرين شيلي إىل النظر يف سحب      ، دعت اللجنة املعنية بالعمال املها     ٢٠١١ويف عام     -٥
 وتقـدمي اإلعـالن     )١٧(من االتفاقية ) ٢الفقرة   (٤٨و) ٥ الفقرة (٢٢حتفظاهتا على املادتني    

  . )١٨( من االتفاقية٧٧ و٧٦املنصوص عليه يف املادتني 
 ٦وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري شيلي بالتصديق على تعديل الفقـرة               -٦

  . )١٩(قية من االتفا٨من املادة 

  اإلطار الدستوري والقانوين  -باء  
حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة شيلي علـى النظـر يف اعتمـاد          -٧

  . )٢٠(مشروع القانون املتعلق حباالت الِقران حبكم الواقع، اليت تشمل العالقات املثلية
ـ               -٨ دار القـانون   وسلط فريق األمم املتحدة القطري يف شـيلي الـضوء علـى إص

 الذي نص على    ٢٠٦٠٩، والقانون رقم    "قتل اإلناث " الذي نص على جرمية      ٢٠٤٨٠ رقم
تدابري ضد التمييز على أسس من بينها امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية؛ وعلـى نـشر وزارة                
الصحة ملبادئ توجيهية بشأن معاملة األشخاص مغايري اهلوية اجلنسانية يف نظـام الـصحة              

بني جنسهم  اً  النهج السريري إزاء التصحيح البدين لألشخاص الذين يعانون تنافر        "العمومية و 
  . )٢١("الطبيعي وهويتهم اجلنسانية

اً وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن شعورها بأن بقاء املرسوم بقانون العفو سـاري              -٩
عـين باالختفـاء    وأوصى الفريق العامـل امل    . )٢٢(حبكم احملاكم احمللية  اً  يترك تطبيق العفو رهن   

القسري شيلي بإبطال وإلغاء املرسوم بقانون العفو فيما يتصل جبميع حـاالت االنتـهاكات        
كما أوصى شيلي بتعريف جرميـة      . اخلطرية حلقوق اإلنسان املرتكبة خالل فترة الديكتاتورية      

  . )٢٣(االختفاء القسري كجرمية عادية يف القانون اجلنائي
يب شيلي على اعتماد مشروع القانون الـذي يعـرف          وحثت جلنة مناهضة التعذ     -١٠

 ٤٠اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب، والذي ينص يف مادتـه              
  . )٢٤(على عدم تقادم مثل هذه اجلرائم
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )٢٥(وطنية حلقوق اإلنسانمركز املؤسسات ال    
 )٢٦(املركز يف أثناء اجلولة احلالية   السابقةيف أثناء اجلولةاملركز   املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
   )٢٠١٢(ألف   ال ينطبق  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

حثت جلنة القضاء على التمييز العنصري شيلي على إعطاء املؤسسة الوطنية حلقوق              -١١
ن والية واسعة والوسائل الالزمة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وعلى ضمان حصانة            اإلنسا

  . )٢٨(وقدم الفريق العامل املعين باالختفاء القسري توصية مماثلة. )٢٧(أعضائها
طري الدولة الطرف بتسريع إنشاء اآلليـة الوقائيـة         وأوصى فريق األمم املتحدة القُ      -١٢

  . )٢٩(ري التفاقية مناهضة التعذيبالوطنية للربوتوكول االختيا
وذكَّر فريق األمم املتحدة القطري أن شيلي تعهدت، خالل االستعراض الـدوري              -١٣

. )٣٠(الشامل األول للحالة فيها، بوضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان، وهو تعهد مل ينفذ بعـد     
تلـك اخلطـة    يف إعـداد    اً  وأوصى فريق األمم املتحدة القطري الدولة الطرف باملضي قدم        

  . )٣١(واملوافقة عليها
كما أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه مل يتخذ أي إجراء بعد إلنشاء هيئـة                  -١٤

مستقلة لتلقي الشكاوى من األطفال وتقدمي توصيات إىل أجهزة الدولة يف حالـة انتـهاك               
ـ        . )٣٢(حقوق األطفال  دمي مـشروع   وأوصى فريق األمم املتحدة القطري الدولة الطرف بتق

  . )٣٣(قانون بإنشاء أمني مظامل لألطفال

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
قدمت شيلي استعراض منتصف املدة املتعلق مبتابعة التوصـيات املقدمـة خـالل               -١٥

  . )٣٤(٢٠٠٩االستعراض الدوري الشامل الذي أجري عام 
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   )٣٥(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  إلبالغحالة ا  -١  

  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية املدرجة   

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ    
  االستعراض السابق

ــات  ــر مالحظ آخ
  حالة اإلبالغ  ختامية

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

 ٢٠٠٩أغسطس  /آب  ٢٠١٢ و٢٠٠٨  ١٩٩٩أغسطس /آب
  ٢٠١٣أغسطس /وآب

حيل موعد تقدمي التقريرين الثاين     
العشرين والثالث والعـشرين    و
  ٢٠١٦ يف

جلنة احلقوق االقتصادية   
  واالجتماعية والثقافية

  التقرير الرابع قيد النظر  -  ٢٠١٢  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

ينتظر النظر يف التقريرين اخلامس       -  ٢٠١٢  ٢٠٠٧مارس /آذار
  ٢٠١٤يوليه /والسادس يف متوز

 املعنية بالقـضاء    اللجنة  
    على التمييز ضد املرأة

أكتـوبر  /تشرين األول   ٢٠١١  ٢٠٠٦أغسطس /آب
٢٠١٢  

حيل موعد تقدمي التقرير السابع     
  ٢٠١٦يف 

تأخر تقدمي التقرير السادس منذ       ٢٠٠٩مايو /أيار  ٢٠٠٧  ٢٠٠٤مايو /أيار  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠١٣مايو /أيار

ــباط  جلنة حقوق الطفل ــر /ش / ٢٠٠٧فرباي
ــباط ــر /ش  ٢٠٠٨فرباي

ــاري ( الربوتوكــول االختي
التفاقية حقوق الطفل بشأن    
اشتراك األطفال يف املنازعات    
ــول  ــسلحة، والربوتوك امل
االختياري التفاقية حقـوق    
الطفل بشأن بيع األطفـال     

ل يف البغاء   واستغالل األطفا 
  )ويف املواد اإلباحية

ينتظر النظر يف التقريرين الرابع       -  ٢٠١٢
ــشرين األولواخلــامس  / يف ت

  ٢٠١٥أكتوبر 

اللجنة املعنية بالعمـال    
  املهاجرين

حيل موعد تقدمي التقرير الثـاين        ٢٠١١سبتمرب /أيلول  ٢٠١٠  -
  ٢٠١٦عام 

اللجنة املعنية حبقـوق    
  األشخاص ذوي اإلعاقة

  التقرير األويل قيد النظر  -  ٢٠١٢  -

اللجنة املعنية باالختفاء   
  القسري

قرير األويل منـذ    تأخر تقدمي الت    -  -  -
  ٢٠١٢عام 
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  عاهداتاملهيئات املقدمة من ددة احملتابعة املالردود على طلبات   -٢  

  تاميةاخلالحظات امل    
  تاريخ التقدمي  املوضوع  موعد التقدمي  هيئة املعاهدة

جلنة القضاء علـى التمييـز      
  العنصري

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ إساءة الـشرطة معاملـة           ٢٠١٠
شعب مابوشي واالعتداء عليهم؛ وأراضي الـشعوب       أفراد  

  )٣٦(األصلية؛ واآلثار البيئية اليت تضر بالشعوب األصلية

ــوار )٣٧(٢٠١٠ ؛ احلـــ
  )٣٨(متواصل

جرائم التمييز العنصري وخطاب التحريض علـى الكراهيـة           ٢٠١٤  
 وقـانون مكافحـة    ؛العنصرية؛ والتشاور مع الشعوب األصلية    

  )٣٩(رط للقوة ضد الشعوب األصليةاإلرهاب؛ واالستخدام املف

-  

التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة خالل فتـرة           ٢٠٠٨  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  )٤٠(الديكتاتورية؛ وأراضي الشعوب األصلية

 )٤٢(٢٠١٠ و  )٤١(٢٠٠٨
؛ احلــــوار )٤٣(٢٠١١و

  )٤٤(متواصل
اللجنة املعنية بالقضاء علـى       

    التمييز ضد املرأة
  -  )٤٥(قانون بشأن العنف املرتيل؛ ومشاركة املرأة  ٢٠١٤

؛ والتعذيب؛ وإصالح القضاء    ١٩١-٢املرسوم بقانون رقم      ٢٠١٠  جلنة مناهضة التعذيب
  )٤٦(العسكري؛ وجرب ضرر ضحايا التعذيب وتعويضهم

٤٧(٢٠١١(  

  )٤٨(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  حلالة الراهنة ا  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة  

  نعم  ال  دعوة دائمة
  )٢٠٠٣يوليه / متوز٢٩-١٨(الشعوب األصلية   الزيارات اليت جرت

  )٢٠٠٧يوليه / متوز١٣-٩(املرتزقة 
  )٤٩()٢٠١٢أغسطس / آب٢١-١٣(حاالت االختفاء 

  )٢٠١٣يوليه / متوز٣٠-١٧(اإلرهاب 
الزيارات املوافق عليها من حيـث      

  املبدأ
  )أجلت(ن حرية الدي  حرية الدين 

يتفـق  (حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات       
  )على التواريخ الحقاً

  )أجلت(التمييز ضد املرأة 
  التعليم   الزيارات اليت طلب إجراؤها 

، وبعثت  ٢٠٠٧قدم الطلب عام    (بيع األطفال   
  )٢٠٠٨رسالة تذكريية عام 

  

الردود علـى رسـائل االدعـاء       
  والنداءات العاجلة

  . رسالة ردت احلكومة على مجيع هذه الرسائل١٧شمولة بالتقرير، بعثت خالل الفترة امل

  )٢٠٠٩أبريل / نيسان٩-٥(بِعثة متابعة ، الشعوب األصلية  تقارير وبعثات املتابعة 

، أشار الفريق العامل املعين باالختفاء القسري إىل أنه أحـال، منـذ             ٢٠١٣يف عام     -١٦
إىل املعلومات  اً   حالة منها استناد   ٨٣ مالبسات    حاالت إىل احلكومة؛ ُوضحت    ٩٠٨إنشائه،  

  . )٥٠( حالة تنتظر الرد٨٠١املقدمة من احلكومة؛ وال تزال 
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  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
باستمرار لفائدة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك          اً  سامهت شيلي مالي    -١٧

  . )٥١(٢٠١٣ و٢٠٠٩نية، يف الفترة ما بني للصناديق اإلنسا
، أعادت املفوضية السامية تنظيم وجودها اإلقليمـي يف أمريكـا           ٢٠٠٩ويف عام     -١٨

سبتمرب، أعيد فتح مكتب إقليمـي ألمريكـا اجلنوبيـة يف سـنتياغو،             /ويف أيلول . الالتينية
لتمييز، مع التركيز   وتتمثل أولويات املكتب، مبا يف ذلك يف شيلي، يف التصدي ل          . )٥٢(بشيلي

على الشعوب األصلية واملنحدرين من أصل أفريقي؛ ومحاية حقوق اإلنـسان يف حـاالت              
العنف وانعدام األمن؛ ومكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز املـساءلة، وسـيادة القـانون              

إطار واجملتمعات الدميقراطية؛ والسعي إىل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف           
  . )٥٣(السعي إىل مكافحة أوجه التفاوت والفقر

، شجع الفريق العامل املعين باالختفاء القسري شيلي على طلب دعـم            ٢٠١٣ويف عام     -١٩
  . )٥٤(املكتب اإلقليمي للمفوضية السامة يف سانتياغو يف تنفيذ التوصيات الواردة يف تقريره

  قوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حب  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز   -ألف  
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها من مظاهر التحيز والقوالـب               -٢٠

، وكذا بشأن حوادث التمييز     )٥٥( الشعوب األصلية وأفراد األقليات    النمطية السلبية اليت تطال   
األجانب نع ومكافحة كراهية    وأوصت شيلي مب  . )٥٦(واهلجمات العنيفة على الشعوب األصلية    

وضمان احلماية من التمييز، وال سـيما يف العمـل والـسكن            ،  )٥٧(وأوجه التحّيز العنصري  
  . )٥٨(والتعليم والصحة

 إصـدار القـانون     ٢٠١٢وذكر فريق األمم املتحدة القطري أنـه جـرى عـام              -٢١
. سي واهلوية اجلنسانية   ملناهضة التمييز بسبب مجلة أمور منها اجلنس وامليل اجلن         ٢٠٦٠٩ رقم

 من قانون العقوبات، حيث أضاف اعتبار ارتكـاب اجلرميـة           ١٢كما عدل القانون املادة     
  . )٥٩(ألسباب متييزية ظرفاً من ظروف تشديد املسؤولية اجلنائية

ـ            اً  واستشعار  -٢٢ اً للقلق من عدم إدراج شيلي يف قانون مناهضة التمييز اجلديـد تعريف
لالتفاقية، دعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولـة           اً  قللتمييز ضد املرأة وف   

 مـن   الطرف إىل أن تعتمد تعريفاً قانونياً شامالً جلميع أشكال التمييز ضد املرأة، يشمل كالً             
  . )٦٠(التمييز املباشر وغري املباشر
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ا بـشأن القوالـب     وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقه           -٢٣
النمطية التقليدية املتعلقة بأدوار املرأة والرجل وبشأن كثرة أشكال التمييـز والعنـف الـيت               
تواجهها بعض الفئات والنساء، ألسباب منها امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية أو لكون أصل              

  . )٦١(اإليدز/ةالشخص من الشعوب األصلية أو اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التشريعات اليت متيز ضد املرأة فيما يتعلـق بـإدارة                 -٢٤

 املعدل  ٠٧-٧٥٦٧وحثت شيلي على تسريع سن مشروع القانون رقم          .املمتلكات الزوجية 
  . )٦٢(للقانون املدين وغريه من القوانني اليت حتكم نظام املمتلكات الزوجية

ا إزاء نظام احلساب التمييزي الذي يتبعه صندوق املعاشات         وأعربت اللجنة عن قلقه     -٢٥
التقاعدية، والذي يفضي إىل تفاوت يف مبلغ املعاش التقاعدي الشهري وقت التقاعد بالنسبة             

  . )٦٣(للنساء والرجال املتساوين يف املسامهات
 -وذكر فريق األمم املتحدة القطري وجود عدة مشاريع قوانني أمـام الكـونغرس              -٢٦
جلنس نفـسه أو مـن    تسعى إىل شرعنة املعاشرة بني شخصني من ا- ٢٠١١رها مؤرخ  آخ

وأوصى الفريق الدولة الطرف باملوافقة على مشروع القانون الذي ينص          . )٦٤(جنسني خمتلفني 
  . )٦٥(وينظمهاً على اتفاق حياة اثنني مع

احلكومة بتعزيـز   ) اليونسكو(وأوصت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٢٧
التدابري الرامية إىل التصدي للمواقف التمييزية يف اجملتمع، مبا يف ذلك من خالل التعليم العـام         

  . )٦٦(ومبادرات املساواة والتدابري التشريعية، ملنع التمييز بسبب امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية
املواقف التمييزية إزاء العمال    وأعربت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين عن قلقها من           -٢٨

وأوصت شيلي مبكافحـة    . املهاجرين وأفراد أسرهم والوصمة االجتماعية اليت يتعرضون هلا       
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن         . )٦٧(هذه املواقف حبمالت التوعية   

  . )٦٨(قلقها بشأن االستبعاد االجتماعي للمهاجرات واستضعافهن

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -اءب  
يف حني رحبت جلنة مناهضة التعذيب بالتزام الدولة الطرف بإعداد قانون عقوبات              -٢٩

، أعربت عن قلقها لعدم متاشي هذا التعريـف مـع       )٦٩(للتعذيباً  حمسناً  جديد يتضمن تعريف  
ر إليها يف االتفاقية كجرائم يف      وحثت شيلي على تصنيف مجيع أفعال التعذيب املشا       . االتفاقية

  . )٧٠(تشريعها اجلنائي الداخلي وإلغاء التقادم املعمول به حالياً
وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن سلوك الشرطة واحتجاز األشخاص يف إطـار               -٣٠

وقد تعرض لالحتجاز بوجه خاص قصَّر مشاركون       . احلراكات االجتماعية قد تعرض للنقد    
 وأوصى فريق األمم املتحدة القطري .)٧١(بية، وكذا أفراد الشعوب األصلية   الطاليف احلراكات   

   .)٧٢(مبواءمة الربوتوكوالت اليت حتكم سلوك الشرطة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
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، بعثت عدة إجراءات خاصة برسالة بشأن مزاعم عن االسـتخدام           ٢٠١١ويف عام     -٣١
وذكرت التقارير الـواردة أن طلبـة الثانويـات         . تظاهرينغري املتناسب للقوة واحتجاز امل    

، نفذت احتجاجـات  ٢٠١١أغسطس /ويف آب. واجلامعات نفذوا عدة مسريات احتجاجية    
ت قـوات الـشرطة واألمـن       وردَّ.  مدينة من مدن البلـد     ١٢داخل مدينة سانتياغو ويف     

. العديد منهم قصر   شخص قد احتجزوا،     ٥٠٠وذُكر أن أزيد من     . باالستخدام املفرط للقوة  
وقـد أرسـلت    . وحوايل مائة شرطي تعرضوا إلصابات    اً   طالب ١٤كما ذكرت التقارير أن     

  . )٧٣( مفصلةاحلكومة ردوداً
وأوصى الفريق العامل املعين باالختفاء القـسري شـيلي أن تـستعرض بانتظـام                -٣٢

هـا العملـي، وأن   الربوتوكوالت التشغيلية للشرطة بشأن املظاهرات اجلماهريية وتقيم تطبيق      
ويف حالة القصر،   . تسجل على الفور مجيع حاالت سلب احلرية خالل املظاهرات اجلماهريية         

  . )٧٤(جيب إخطار األسر بأسرع وقت ممكن
ويف حني أشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل اجلهود الرامية إىل حتسني األوضـاع يف               -٣٣

ر يف الـشروط املاديـة وفـرط        السجون، أعربت عن قلقها بشأن ما ذكر عن أوجه قصو         
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على . )٧٥(االكتظاظ وسوء املعاملة وحاالت العقاب غري املربرة 

  . )٧٦(التمييز ضد املرأة عن قلقها لصعوبة الوضع الذي تواجهه املرأة يف السجن
حلريـة  ويف حني أشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل حتسن النظام الذي حيكم سلب ا              -٣٤

يف حالة املراهقني، فقد أعربت عن قلقها بشأن فرط االكتظاظ وعـدم تـوفري اخلـدمات                
. األساسية بصورة كافية واالستخدام املفرط للقوة واللجوء إىل احلبس االنفـرادي كعقوبـة        

  . )٧٧(وحثت شيلي على ضمان عدم سلب حرية املراهقني إال كملجأ أخري
ال املهاجرين إىل أن العمال املهاجرين الذين حيتجـزون         وأشارت اللجنة املعنية بالعم     -٣٥

بسبب خمالفة قوانني اهلجرة يوضعون رهن االحتجاز اإلداري، وأوصت شيلي بضمان مراعاة            
  . )٧٨(ظروف االحتجاز يف مراكز جتميع املهاجرين للمعايري الدولية

 لعـدم تـضمن     وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا            -٣٦
 للعنف املرتيل كفعل إجرامي ولعدم جترمي التحرش اجلنسي إال عندما            حمدداً التشريعات تعريفاً 

 ودعت شيلي إىل تعديل قانوهنا بشأن العنف املـرتيل        . يكون يف مكان العمل ويف حق قُصَّر      
ـ اً إجرامي للعنف املرتيل بوصفه فعالًاً حمدداً  وتضمينه تعريف  تحـرش  صنف الوسن تشريعات ت

 وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا            .)٧٩(إجرامياً  اجلنسي فعالً 
لعدم وجود تدابري تتصدى لقتل اإلناث خارج دائرة األسرة وللعنف اجلنسي، وحثت شيلي             

وأوصى مكتب األمم املتحـدة     . )٨٠(على وضع استراتيجية وخطة عمل ملنع العنف ضد املرأة        
 الدولة الطرف بإجراء دراسات دورية على الصعيد الوطين بشأن مدى انتشار العنف             القطري

  . )٨١(اجلنساين متكن من وضع سياسات عامة مالئمة
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تزال هناك حـاالت لالجتـار      وأشارت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين إىل أنه ال           -٣٧
د املرأة عن قلقها لعدم وجـود        كما أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ض        )٨٢(بالبشر

وأُوصيت شيلي حبماية الضحايا وتـوفري      . )٨٣(تدابري ملعاجلة األسباب اجلذرية لالجتار بالبشر     
املساعدة القانونية والطبية، مبا فيها تراخيص اإلقامة املؤقتة ومآوي احلماية وإعـادة التأهيـل         

  . )٨٤(االجتماعي وبرامج إعادة اإلدماج
لق  املتع ٥٠٧-٢٠ية السامية لشؤون الالجئني باعتماد القانون رقم        ورحبت املفوض   -٣٨

مدى كفايـة محايـة     بيد أهنا أعربت عن قلقها بشأن       . )٨٥(٢٠١١باالجتار باألشخاص عام    
وأوصت املفوضية السامية احلكومة بوضع طريقة تشغيل منوذجية لتحديد         . )٨٦(ضحايا االجتار 

  . )٨٧(حاجة إىل احلماية الدوليةهوية ضحايا االجتار ومن قد يكونون يف 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
 ٢٠١٠ذكر فريق األمم املتحدة القطري أن قانون القضاء العسكري قد نقح عـام                -٣٩

ومع ذلـك، احتفظـت     . من أجل استثناء املدنيني من الوالية القضائية للمحاكم العسكرية        
اكم العسكرية باختصاصها يف إصدار أحكام يف اجلرائم اليت يرتكبها أفراد القوات املسلحة             احمل

  . )٨٨(وقوات حفظ النظام عندما يتورط فيها مدنيون
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء ما تواجهـه الـشعوب                -٤٠

ثت اللجنة شيلي علـى تعريـف       وح .األصلية من عقبات يف إمكانية االحتكام إىل القضاء       
السكان حبقوقهم وسبل االنتصاف القانونية املتاحة يف حاالت التمييز العنصري ودعتـها إىل             

  . )٨٩(ضمان إمكانية االحتكام إىل القضاء للشعوب األصلية
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن قانون املسؤولية اجلنائية للمراهقني مل ينص               -٤١

وقد اعترفت عدة مؤسسات، منها احملكمة العليا، باملـشاكل         . اً متخصصة عضوي  على حماكم 
ـ     . )٩٠(املرتبطة بعدم التخصص يف نظام قضاء األحداث       ري وأوصى فريق األمم املتحدة القط

  . )٩١( هيئات قضائية وحماكم متخصصة يف حقوق الطفلالدولة الطرف بأن تنشئ قانونا
الختفاء القسري أنه قد اختذت منذ عودة الدميقراطيـة         وذكر الفريق العامل املعين با      -٤٢

خطوات هامة لضمان معرفة احلقيقة والعدل وجرب الـضرر وحفـظ الـذاكرة يف سـياق                
بيد أنـه   . )٩٢(حلقوق اإلنسان اليت ارتكبتها الديكتاتورية العسكرية     اً  االنتهاكات اخلطرية جد  

  . )٩٣(أشار إىل أنه ال تزال هناك حتديات هامة
للقلق من استمرار إفالت من ارتكبوا جرمية التعذيب يف فترة الديكتاتورية           اً  ستشعاروا  -٤٣

من العقاب، حثت جلنة مناهضة التعذيب شيلي على التحقيق مع من ارتكبوا انتهاكات حقوق              
 الـيت يـتعني مبوجبـها أن تبقـى          ٩٩٢-١٩اإلنسان ومقاضاهتم وإلغاء أحكام القانون رقم       

  . )٩٤( سنة٥٠لتعذيب خالل فترة الديكتاتورية سرية لفترة املعلومات املتعلقة با
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، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها من قاعدة التقـادم            ٢٠١٢ويف عام     -٤٤
  . )٩٥(يف اإلفالت من العقاباً اجلزئي اليت ميكن أن تصبح، حسب ظروف وطرائق تنفيذها، سبب

ء القسري اجلهاز القضائي بأن يباشـر علـى         وأوصى الفريق العامل املعين باالختفا      -٤٥
االستعجال التحقيق يف حاالت االختفاء القسري ومقاضاة مرتكبيهـا وحماكمتـهم؛            سبيل
الدولة عقوبات فعالة يف قضايا االختفاء وأن حتجم عن تطبيـق قـانون التقـادم         ُتوِقع وبأن
  . )٩٦(التقادم اجلزئي أو

والتجمع السلمي، واحلـق يف املـشاركة يف        حرية التعبري، وتكوين اجلمعيات       -دال  
  احلياة العامة والسياسية 

مل تسجل اليونسكو أي حاالت قتل للصحافيني والعاملني يف وسائط اإلعالم يف شيلي               -٤٦
سـيما   بيد أن هناك تقارير حتدثت عن اعتقاالت للصحافيني، وال        . ٢٠١٢-٢٠٠٨يف الفترة   

رت أنه جيب على احلكومة أن تـضمن للـصحافيني          وذك. )٩٧(عند تغطيتهم املظاهرات العامة   
والعاملني يف وسائط اإلعالم القدرة على ممارسة مهنتهم يف بيئة حرة وآمنة، وإيـالء اهتمـام                

  . )٩٨(خاص للتقارير املتعلقة باهلجمات على الصحافيني والعاملني يف وسائط اإلعالم
 بوجـود   ٢٠١٠تـرف عـام     واعترفت اليونسكو بأن قانون اإلذاعات اجملتمعية اع        -٤٧

وبالرغم من ذلك التحسن التشريعي، ال تـزال        . إذاعات جمتمعية ووضع قواعد الترخيص هلا     
وال أنـشئت آليـات   اً ومل ُيعترف بالتلفزيونات اجملتمعية قانوني    . قضايا مركزية من دون حل    

  . )٩٩(متويل لدعم وسائط اإلعالم اجملتمعية
على التمييز ضد املرأة عن قلقها بشأن ما ذكر عـن           وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء       -٤٨

استخدام الشرطة غري املتناسب للقوة، مبا يف ذلك االنتـهاك اجلنـسي للطالبـات خـالل                
وأعربت كل من جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنـة          . )١٠٠(االحتجاجات االجتماعية 

  . )١٠١(ملرأة عن شواغل مماثلةمناهضة التعذيب واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد ا
، أعربت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن           ٢٠١٣ويف عام     -٤٩

قلقها من جديد من املزاعم الواردة عليها اليت أشارت إىل استمرار استخدام قوات أمن الدولـة                
  . )١٠٢(قوق شعب مابوشيالطرف املفرط للقوة ضد الناشطني العاملني يف جمال الدفاع عن ح

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من تدين مـشاركة                -٥٠
. )١٠٣(املرأة يف احلكومة والربملان والسلك الدبلوماسي واجلهاز القضائي والوظائف البلديـة          

لزم األحـزاب  وأوصى فريق األمم املتحدة القطري الدولة الطرف بالترويج لقانون حماصصة ي  
  . )١٠٤(السياسية بأن تدرج نسبة مئوية دنيا من النساء يف قوائم مرشحيها

وأشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق إىل تـدين مـستوى املـشاركة                -٥١
  . )١٠٥(السياسية للشعوب األصلية وضعف متثيلها يف الربملان
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لقها لعدم قدرة الشيليني املهـاجرين      وأعربت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين عن ق        -٥٢
  . )١٠٦(العاملني يف اخلارج من ممارسة حقهم يف التصويت يف االنتخابات املنظمة يف شيلي

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -هاء  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من تـدين مـشاركة           -٥٣

العمل، وال سيما املهاجرات ونساء الشعوب األصلية، ومن فجوة األجـور           اإلناث يف سوق    
  . )١٠٧(بني املرأة والرجل

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من استمرار الوضع               -٥٤
ين وأشارت اللجنة املعنية بالعمال املهاجر    . )١٠٨(املتذبذب خلدم املنازل، وال سيما املهاجرات     

إىل أن التقارير تفيد أن خادمات املنازل املهاجرات، وال سيما الالئي يعشن يف أوضاع غـري               
. )١٠٩(ما يقعن ضحايا سوء املعاملة أو االستغالل وظـروف العمـل املـسيئة       اً  قانونية، كثري 

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة شيلي على اعتماد مـشروع القـانون               
  . )١١٠( املتعلق باحلد األقصى لساعات العمل األسبوعية خلدم املنازل١٣-٨٢٩٢ رقم

  احلق يف الصحة  -واو  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن أسـفها البـالغ إلخفـاق                 -٥٥

وكررت اإلعراب عن قلقها الستمرار . مبادرات الربملان إلسقاط الصفة اجلرمية عن اإلجهاض
وحثت شيلي على استعراض تشريعاهتا املتعلقة . يف كل الظروفاً إجرامي اإلجهاض فعالًاعتبار 

باإلجهاض بغية إسقاط الصفة اجلرمية عنه يف حاالت االغتصاب أو سفاح احملارم أو هتديده              
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري الدولـة الطـرف مبواءمـة           . )١١١(لصحة األم أو حياهتا   

 مع توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة املتعلقة بإسـقاط             تشريعاهتا القائمة 
  . )١١٢(ة األم وصحتهااالصفة اجلرمية عن اإلجهاض العالجي من أجل محاية حي

 علـى   ٢٠١٣وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن الدولة الطرف وافقت عـام              -٥٦
مبمارسة احلق يف تلقـي إرشـادات تنظـيم          املتعلق   ٢٠٤١٨الالئحة التنظيمية للقانون رقم     

اخلصوبة، مبا يف ذلك توزيع حبوب منع احلمل يف احلاالت الطارئة للقاصرات الالئي تقـل               
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري الدولة الطـرف بـضمان          . )١١٣( سنة ١٤أعمارهن عن   

التركيز على  ليم، مع   تعميم الوصول إىل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية يف مجيع أحناء اإلق          
 الذي يأمر بإعطـاء     ٤٩وضمان تنفيذ مرسوم وزارة الصحة رقم       ؛  )١١٤(املراهقني والشباب 

  . )١١٥( سنة١٤حبوب منع احلمل يف احلاالت الطارئة للقاصرات الالئي تقل أعمارهن عن 
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مـن  إزاء ما بلغها     وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها           -٥٧
اإليدز والكشف  /البشريةحاالت التعقيم غري الطوعي للنساء املصابات بفريوس نقص املناعة          

  . )١١٦(اإليدز للحوامل/ةاإللزامي عن فريوس نقص املناعة البشري

  احلق يف التعلم  -زاي  
 ٢٠١١شددت نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف ختام زيارهتا لشيلي عـام               -٥٨

ـ   اً  اد هنج قائم على حقوق اإلنسان يف قطاع التعليم، نظر         على أمهية اعتم   اً لكون التعليم حق
  . )١١٧(على حنو ما هو معلن يف خمتلف الصكوك الدوليةاً أساسي
من أشّد أوجه التفاوت التعليمي املزمنة يف       ت اليونسكو إىل أن شيلي تعرف بعضاً        وأشار  -٥٩

حتاول تعزيز اإلنصاف من خالل توسيع      اً  ؤخروكانت اإلصالحات اليت جرت م    . أمريكا الالتينية 
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة         . )١١٨(ة يف الطفولة املبكرة وحتسينها    الرعاي

وأوصت . )١١٩(عن قلقها من ارتفاع معدالت األمية يف أوساط الريفيات ونساء الشعوب األصلية           
لتحسني اإلمجايل جلودة التعليم املقـدم، وال سـيما يف          اليونسكو احلكومة مبواصلة التركيز على ا     

  . )١٢٠(املناطق الريفية، وبضمان توسيع الربامج املشتركة بني الثقافات والثنائية اللغة لفائدة األقليات
 لالستثمار العام يف التعلـيم      املئويةورحب فريق األمم املتحدة القطري بزيادة النسبة          -٦٠

يد أنه ال تزال هناك حتديات أمام الوصول إىل بعض املستويات التعليمية            ب. من امليزانية الوطنية  
  . )١٢١(والتعليم ذي اجلودة للجميع ومدى تيسُّر احلصول عليه

ويف حني رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باألخـذ بعقوبـة يف حـق                   -٦١
قلقها من تزايد عدد حاالت محل املراهقات      املدارس اليت تستبعد الطالبات بسبب احلمل، أعربت عن         

  . )١٢٢(الذي يتسبب يف ارتفاع التسرب املدرسي ومن استمرار الطرد من املدرسة بسبب احلمل
وأعربت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين عن قلقها ملا ذكر عن أن بعض املـدارس                -٦٢

  . )١٢٣( القانونيةترفض إعادة تسجيل األطفال املهاجرين الذين مل تسو وضعيتهم

  احلقوق الثقافية  -حاء  
أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بتنشيط اللغات األصلية وتشجيع استخدام    -٦٣

  . )١٢٤(اللغات األصلية يف التعليم االبتدائي والثانوي
وذكرت اليونسكو أن جتربة منظمات اجملتمع املدين العاملة يف اجملال الثقايف كشفت              -٦٤

ض اجملموعات املستضعفة ليس هلا منتدى دائم ومشروع ميكنها التعبري فيه عن قضاياها             أن بع 
 وهو أمر تطالب    - ولعل أحد التحديات اليت ال تزال ماثلة أمام دميقراطية شيلي         . ومصاحلها

هو الوصول إىل نظام دميقراطي شامل للجميع وتشاركي         - به معظم منظمات اجملتمع املدين    
  . )١٢٥(من الرقابة اجملتمعية ويعكس حقاًّ تنوع البلد وتعدده الثقايفاً ن مزيدبدرجة أكرب يتضم
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  الشعوب األصلية  -طاء  
أشار املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية إىل أوجه التقدم احملرز يف احلالة               - ٦٥

ـ         )١٢٦(اعية االقتصادية للشعوب األصلية   االجتم اوت لكنه اعترب أنه ال تزال هناك أوجه تف
شديد مقارنة بالسكان غري األصليني من حيث التمتع باحلقوق االقتـصادية وبـاحلق يف              

  .)١٢٧(الصحة ويف التعليم
، ١٩٩١وذكر فريق األمم املتحدة القطري أنه قد عرضت على الربملان، منـذ عـام                 -٦٦

 وأوصى  .)١٢٨(بالشعوب األصلية، لكن مل يعتمد أي منها      اً  تعترف دستوري  سبعة مشاريع قوانني  
فريق األمم املتحدة القطري الدولة الطرف بتسريع اإلجراءات التـشريعية املتعلقـة مبـشاريع              

  .)١٣٠(وقدمت جلنة القضاء على التمييز العنصري توصية مماثلة .)١٢٩(القوانني املذكورة
، أوصى املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات ٢٠١٣ويف عام   -٦٧

ية يف سياق مكافحة اإلرهاب الدولة الطرف بأن تعتمد علـى سـبيل االسـتعجال               األساس
. اًاستراتيجية وطنية ترمي إىل معاجلة شاملة ملسألة مابوشي ضمن إطار زمين حمدد وقصري نسبي

ويف غياب حترك سريع وفعال علـى       . فقد اشتد تواتر وخطورة املواجهات العنيفة يف املنطقة       
وينبغـي أن   . إىل فوضى وعنف واسعي االنتـشار     اً  أن يتصاعد سريع  الصعيد الوطين، ميكنه    

يكون حجر زاوية االستراتيجية الوطنية اجلديدة هو االعتراف الدستوري حبق شعب مابوشي            
  . )١٣١(يف الوجود كشعب أصلي داخل دولة شيلي

 ١٤٠ ٠٠٠وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن احلكومة قد اشترت مـا يقـارب                -٦٨
 إضافة إىل أراضي    -وهو ما جيعل اجملموع       من األراضي وسلمتها إىل الشعوب األصلية،      هكتار

 ٦٥٧ ٥٢٠ - للشعوب األصلية مبوجب سندات صادرة هلا من الدولـة          الدولة اململوكة أصالً  
وأوصـى فريـق     .)١٣٢( وقد تعرضت ميزانية تلك العملية ومدى شفافيتها لبعض النقد         .هكتاراً

ري احلكومة بضمان إعادة الدولة الطرف األراضي اليت تعهـدت هبـا إىل             األمم املتحدة القط  
الشعوب األصلية، ويف الوقت نفسه زيادة ميزانية صندوق األراضي واملياه اخلـاص بالـسكان             

   .)١٣٣(مة نظام شفاف وفعال ووجيهاألصليني وحتسني نظام التوزيع من أجل إقا
اً لتمييز العنصري بقلق إىل أنـه كـثري       ، أشارت جلنة القضاء على ا     ٢٠١٣ويف عام     -٦٩
وقـد أوصـى    . )١٣٤(اتضح أن األراضي املسلمة مقابل أراضي األجداد أراض غري خصبة          ما

املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية الدولة الطرف بإنشاء آلية فعالة لالعتراف حبقوق 
 على نزوهلا هبا واستخدامها  الطبيعية، وهي حقوق تقومواملواردالشعوب األصلية يف األراضي 
  . )١٣٥(التقليدي أو من قبل األجداد

وشدد املقرر اخلاص على احلاجة إىل إعداد حكومات احملافظات والوزارات لتنفيـذ              -٧٠
، وال سيما ما يتصل مبـشاركة الـشعوب          كامالً  تنفيذاً ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية     

ن أن تؤثر   رامج التنمية الوطنية واإلقليمية اليت ميك     يف صياغة وتنفيذ وتقييم خطط وب     "األصلية  
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 وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن الدولة الطرف قد بذلت، يف            .)١٣٦("مباشراًاً  عليها تأثري 
متنوعة العتماد قواعد الستشارة الـشعوب األصـلية، وإن         اً  ، جهود ٢٠١٢-٢٠٠٩الفترة  

  . )١٣٧( يف عملية جديدة٢٠١٢وقد ُشرع عام . تعذر حىت اآلن إنشاء آلية
وأشار املقرر اخلاص املعين باإلرهاب إىل أن اجملتمعات احمللية ملابوشي تعرضت خالل              -٧١

وأفلتت من العقاب اجلرائم اليت يبدو      . العقد املاضي لالستخدام املفرط للقوة بصورة منهجية      
 اخلاص بإنشاء هيئة    وأوصى املقرر . أن أفراد القوات اخلاصة للشرطة قد ارتكبوها يف املاضي        

حتقيق مستقلة جديدة تسند إليها وظيفة البحث يف جرائم استخدام القوة املفرطة املرتكبة يف              
ويف  .)١٣٨(حق اجملتمعات احمللية ملابوشي على يـد أفـراد الـشرطة والـشرطة القـضائية              

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري من جديد عن قلقها من اسـتخدام              ٢٠١٣ عام
الشرطة والشرطة القضائية دون موجب وبصورة مفرطة للقوة يف تنفيذ أوامر التفتيش وغريها             

وأبدت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز          .)١٣٩(من عمليات الشرطة  
  . )١٤٠(ضد املرأة عن شواغل مماثلة

حة اإلرهاب قد اسـتخدم     وأشار املقرر اخلاص املعين باإلرهاب إىل أن قانون مكاف          -٧٢
فقد طبق بطريقة مشوشة واعتباطية أدت إىل ظلم حقيقـي          . بطريقة متيز ضد شعب مابوشي    

جيعل مطالبات شعب مابوشي باألراضـي      اً  وقوضت احلق يف حماكمة عادلة وخلقت تصور      
وأوصى املقرر اخلاص بـضرورة توقـف أي        . ويرتع عنها املشروعية  اً  خمزياً  واحتجاجاته أمر 

م لتشريعات مكافحة اإلرهاب فيما يتصل باحتجاجات شعب مابوشي ذات الـصلة            استخدا
  . )١٤١(من املشكلة وليس من احللاً وقد أصبح ذلك التشريع جزء. باألراضي

وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن استخدام قانون مكافحة اإلرهـاب ملالحقـة       -٧٣
 ٢٠١٠ويف الفترة املمتـدة بـني       . اتأفراد مدعى عليهم من الشعوب األصلية واجه انتقاد       

 منهم هلم صلة    ٣٢ مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب،       شخصاً ٤٨، قدم للمحاكمة    ٢٠١١و
وقد عدل القانون لكي ينص على أنه ال ينطبق يف أي حال من األحـوال               . بشعب مابوشي 

ـ     . )١٤٢(على القصر دون سنة الثامنة عشرة      يلي وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري ش
لضمان تطبيقه على اجلرائم اإلرهابيـة      ) ٣١٤-١٨رقم  (بإصالح قانون مكافحة اإلرهاب     

وليس على أفراد اجملتمع احمللي ملابوشي بـسبب أعمـال االحتجـاج أو املطالـب               اً  حصر
   .)١٤٤(وقدمت جلنة مناهضة التعذيب تعليقات مماثلة. )١٤٣(االجتماعية

لى التمييز العنصري، يف إطار إجـراء اإلنـذار         ، نظرت جلنة القضاء ع    ٢٠١١ويف عام     -٧٤
املبكر والعمل االستعجايل، يف حالة الشعب األصلي رابا نوي يف جزيرة الفصح ويف أفعال العنف               

. )١٤٥(حدثت أثناء بعض عمليات اإلخـالء     اليت ارتكبتها القوات املسلحة مبناسبة املظاهرات اليت        
ييز العنصري بالتحقيق يف مزاعم ارتكاب موظفي       ، أوصت جلنة القضاء على التم     ٢٠١٣ويف عام   

  . )١٤٦(الدولة العنف يف حق اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية، وال سيما مابوشي ورابا نوي
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ياء  
 ٤٣٠-٢٠قانون الالجئني رقـم      أشارت املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل اعتماد        -٧٥
وُتمم قـانون الالجـئني باملرسـوم       . ، وهو الذي أنشأ اللجنة الوطنية لالجئني      ٢٠١٠ عام
وتضمن القـانون تعريـف      .)١٤٧(٢٠١١فرباير  / الذي دخل حيز النفاد يف شباط      ٨٣٧ رقم

  . )١٤٨(١٩٨٤ والتعريف األوسع إلعالن كارتاخينا لعام ١٩٥١الالجئ الوارد يف اتفاقية عام 
 عن قلقها بشأن بعض املمارسات التقييدية املتعلقة بدخول         وأعربت املفوضية السامية    -٧٦

  . )١٤٩(٢٠١٠-٢٠٠٩اإلقليم اليت أبلغت عنها خمتلف املؤسسات واملنظمات منذ الفترة 
وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن مسائل اهلجرة ال يزال حيكمها املرسوم بقانون               -٧٧

 فقد عـرض مـؤخراً    . اجلديد للهجرة  الذي فات أوانه يف السياق       ١٩٧٥ لعام   ١٠٩٤رقم  
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري الدولة  .)١٥٠(مشروع قانون بشأن اهلجرة على الكونغرس

اللجنة املعنيـة   وقدمت  . )١٥١(اشى واملعايري الدولية احلالية   الطرف باعتماد قانون للهجرة يتم    
  . )١٥٢( مماثلةبالعمال املهاجرين وجلنة القضاء على التمييز العنصري توصيات

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها لكون االسـتثناءات               -٧٨
ملبدأ حق األرض املتعلق باألجانب العابرين تطبق بصورة منهجية على املهاجرات املقيمـات             
 بصورة غري شرعية، ولتعذر حصول أطفاهلن على اجلنسية الشيلية عند الـوالدة، ولكـوهنم             

يستطيعون طلب اجلنسية الشيلية إال يف غضون سنة واحدة عقب عيد ميالدهم احلـادي               ال
كما أعربت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين عن قلقها بشأن حاالت أطفال           . )١٥٣(والعشرين

الطفل مقيمني بصورة غري قانونية ورمبا جيد الطفل نفسه يف إقلـيم شـيلي دون          اً  يكون والد 
وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري على ضـمان أن يكفـل مـشروع            .)١٥٤(جنسية

القانون املعدل لقانون اهلجرة للعمال املهاجرين املقيمني بصورة غري قانونية إمكانية أن يطلبوا             
  . )١٥٥(جنسية شيلي ألطفاهلم إذا مل تكن لديهم جنسية أخرى

سوية الوضعية القانونية للمهاجرات    وأحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري علما بت         -٧٩
. )١٥٦(رعاية الصحية والتعليم العـامني    احلامالت وإمكانية وصول األطفال املهاجرين إىل نظامي ال       

  . )١٥٧(وأوصت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين شيلي بإنشاء نظام معلومات وطين عن اهلجرة
لقها إزاء العقبات اليت تواجه بعـض       وأعربت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين عن ق        -٨٠

العمال املهاجرين يف ملّ مشل عائالهتم، حسب بعض التقارير، وإزاء عدم وجود إطار قـانوين       
  . )١٥٨(ينظم ملّ مشل العائلة

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء املزاعم اليت ذكـرت أن                -٨١
 املنحدرين من أصل أفريقي، يتعرضـون لتعليقـات         املهاجرين وملتمسي اللجوء، وال سيما    

مسيئة ومتييزية، وكذا إزاء اللجوء إىل ممارسات تقييدية متعلقة باملرحلة السابقة ملنح تأشريات             
  . )١٥٩(الدخول إىل اإلقليم
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وأشارت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين إىل عدم وجود سياسة تساعد على عودة              -٨٢
يلي على تيسري عودهتم الطوعية وإعادة إدمـاجهم االجتماعيـة          مواطين شيلي وشجعت ش   

  . )١٦٠(والثقافية الدائمة

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية  -كاف  
حذر فريق األمم املتحدة القطري من أن شيلي، وإن كانت تعتربها اهليئات الدولية                -٨٣
من العناية للفوارق بـني الـشرائح   إىل مرتفع الدخل، فإنه ينبغي له إيالء املزيد     اً  متوسطاً  بلد

  . )١٦١(ويعد احلد من أوجه التفاوت املوجودة أكرب التحديات اليت يتعني مواجهتها. واملناطق
، أشارت جلنة القضاء على التمييز العنـصري بأسـف إىل أن املرسـوم              ٢٠١٣ويف عام     -٨٤

 )١٦٢(ع االسـتثمار   لوزارة التخطيط استبعد صراحة املشاورات بـشأن مـشاري         ١٢٤السامي رقم   
. )١٦٣(وحثت شيلي على ضمان التشاور مع الشعوب األصلية وتسريع إنشاء آلية مؤسسية للتـشاور        

وعلى هذا املنوال، حثت جلنة القضاء على التمييز العنصري شيلي على وضع سياسة بشأن اآلثـار                
ملياه والتعدين وغريها مـن     البيئية اليت تضر بالشعوب األصلية وتعديل التشريعات املتعلقة باألراضي وا         

  .)١٦٤()٢٥٣-١٩رقم (القطاعات حبيث ال تكون يف تنازع مع قانون الشعوب األصلية 
 Notes 
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