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 مقدمة    

عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١
 عـشرة يف الفتـرة      الثامنـة ، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   

 يف  شيليبوأجري االستعراض املتعلق    . ٢٠١٤ فرباير/شباط ٧ إىل   يناير/كانون الثاين  ٢٧ من
وزيـر التنميـة     شيليوترأس وفد   . ٢٠١٤ يناير/كانون الثاين  ٢٨ املعقودة يف    الثالثةاجللسة  

 يف جلـسته    بـشيلي واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق       .االجتماعية، السيد برونو باراندا   
  .٢٠١٤ يناير/ الثاينكانون ٣١ املعقودة يف العاشرة

جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين       اختار  ،  ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥يف  و  -٢
 .باكستان واجلبل األسود وكوبا: شيليلتيسري استعراض احلالة يف ) اجملموعة الثالثية(التايل 

، ١٦/٢١ من مرفـق القـرار       ٥ والفقرة   ،٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣
 : شيلييفألغراض استعراض حالة حقوق اإلنسان صدرت الوثائق التالية 

ــين  )أ(   ــر وط ــرض /تقري ــي ع ــرة خط ــاً للفق ــدم وفق ) أ(١٥ مق
)A/HRC/WG.6/18/CHL/1(؛ 

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  
 ؛)A/HRC/WG.6/18/CHL/2 ()ب(١٥ وفقاً للفقرة

وجز أعدته مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً             م  )ج(  
 ).A/HRC/WG.6/18/CHL/3( )ج(١٥ للفقرة

:  عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً البلدان التالية   شيليوأحيلت إىل     -٤
إسبانيا وأملانيا وبلجيكا واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا والسويد واملكسيك واململكة املتحدة          

وميكن االطالع علـى هـذه      . والنمسا وهولندا لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج      
 .األسئلة يف الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

 موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  

ميثل خطوة كبرية إىل األمام حنو إضـفاء        رأى الوفد أن االستعراض الدوري الشامل         -٥
 توصـيات ال لتنفيـذ    كبرية أولوية    تعطي  شيلي وقال إن . حقوق اإلنسان على  ابع العاملي   الط

الـيت  التوصيات  ما يتعلق بتنفيذ     في احملرزظهر التقرير الوطين التقدم     يو. االستعراضاملنبثقة عن   
  .٢٠٠٩ يف عام قدمت
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ـ و. التقريرهذا   يف إعداد    واإلدارات احلكومية شاركت خمتلف الوزارات    وقد    -٦ م ض
ممـثلني عـن تلـك      أيضاً   الستعراضضور ا رفيع املستوى الذي سافر إىل جنيف حل      الوفد ال 

  .املؤسسات
حلقوق اإلنسان وممثلني عن اجملتمـع      املعهد الوطين   قدت كذلك اجتماعات مع     وُع  -٧

أيضاً  مفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     قدمت  و. املدين بغرض إعداد هذا التقرير    
  .قيِّمةمساعدة 

وعلـى  . ذ أو هو قيد التنفيذ    فِّ توصية أغلبها إما نُ    ٧١، قبلت شيلي    ٢٠٠٩ويف عام     -٨
فقد ركز التقرير الثاين على اجلهود اليت بذلتها الدولة         تزال قائمة   ال  الصعوبات اليت   الرغم من   

  . وتعزيزهامن أجل حتديث اهلياكل املؤسسية يف جمال حقوق اإلنسان
خـالل   حقوق اإلنسان    املتخذة يف جمال  التدابري  أهم  بعض   على   وسلط الوفد الضوء    -٩
  .٢٠٠٩التوصيات املقبولة يف عام  املشمولة باملاضيةنصف اللسنوات األربع وا

يع األشخاص مـن     شيلي على االتفاقية الدولية حلماية مج      صادقت،  ٢٠٠٩يف عام   و  -١٠
املعهد مد  واعُت. ٢٠٠٩ن يف عام    املعهد الوطين حلقوق اإلنسا    وأنشئ أيضاً . االختفاء القسري 

العمود الفقري لعملية حتـسني مؤسـسات       بذلك  ، وشكل   ٢٠١٢يف عام   " ألف"يف الفئة   
  .حقوق اإلنسان يف شيلي

. ٢٠١٢ يوليـه / حيز النفاذ يف متوز    20.609وفيما يتعلق بالتمييز، دخل القانون رقم         -١١
اجلنـسية  الدين وعلى أسس منها  ائم   التمييز الق  مجيع أشكال على  عاقبة  املوينص القانون على    

 .نسي واهلوية اجلنسانية واإلعاقةواللغة والرأي السياسي والدين ونوع اجلنس وامليل اجل

حلكومة لك قامت ا  لذو. شعوهبا األصلية  جتاه    تارخيياً ديناً وتدرك شيلي أن يف ذمتها      -١٢
جودة يف البلد،    املو صليةاألشعوب   من ال  لفتح حوار مع تسعة   بإرساء سياسة    ٢٠١٠يف عام   

ـ   اإلمنائية يف إطار ا   فرص  ال على   اوذلك لضمان حصوهل    ها وتقاليـد  االحترام الكامل حلقوقه
جملـس الـوزراء    هنج شامل وجامع إىل إنـشاء       تباع  الاحلاجة  وقد أدت   . تهاثقافتها و وهوي

  .لشؤون الشعوب األصلية
بشأن الشعوب األصلية    )١٩٨٩(١٦٩قية منظمة العمل الدولية رقم      اتفاوأدى تنفيذ     -١٣

 يف البلدان املستقلة إىل تعميق االلتزام جتاه جمتمعات الشعوب األصلية بشأن مشاركتها والقبلية
 مشاورة بشأن املـسائل     ٤٣ومنذ دخول االتفاقية حيز النفاذ، أجريت أكثر من         . واخنراطها

مشلت إحـدى أهـم     و .ةاملتصلة مبشاريع التشريعات والتدابري اإلدارية واملشاريع االستثماري      
  تقريباً  ثالث سنوات  وُنظمت طوال . املقبلة ومراحلها املشاورات مناقشة إجراءات املشاورات     

وقـادة الـشعوب     بني السلطات احلكومية     اًمباشر اًحوارمشلت  عمل  حلقة   ٣٠٠أكثر من   
 نبـشأ تطبق هذه اآللية    ا س ديدة، فإهن اجلشاورات  ات امل إجراءاحلكومة  وإذ وضعت   . يةاألصل
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 ،ا، وإنشاء جملس ميثله   لشعوب األصلية بااالعتراف الدستوري   : هيصلة  ذات   مسائل   ثالث
  . املتعلقة هبا العامةتنفيذ السياساتزيادة كفاءة وتصميم إطار مؤسسي جديد ل

وخالل االستعراض، شكر الوفد خمتلف الدول على طرحها أسئلة ستحظى بالرد يف              -١٤
 .سياق عملية االستعراض

 التحاور وردود الدولة موضوع االستعراضسة جل  -باء  

وترد التوصيات املقدمة أثناء جلـسة       . وفداً بيانات  ٨٤خالل جلسة التحاور، قدم       -١٥
 .الثاين من هذا التقريرالفرع التحاور يف 

تعزيز اإلطار املؤسسي والقانوين حلماية وتعزيز حقـوق اإلنـسان،          بأشاد الكونغو     -١٦
. وطنية حلقوق اإلنسان، واعتماد قانون بشأن االجتار باألشـخاص       إنشاء مؤسسة   بسيما   وال

  .وقدم توصية
وطلبت كرواتيا إىل شيلي تقاسم معلومات إضافية بشأن نظام الرعايـة الـصحية               -١٧

 بشأن تدريب الشرطة يف جمال حقوق اإلنـسان         واستوضحتها أيضاً . ملغايري اهلوية اجلنسية  
  .قوق الشعوب األصليةومدى إسهام هذا التدريب يف تعزيز ح

 ال سـيما القـانون   ،وسلطت كوبا الضوء على اجلهود املبذولة للقضاء على التمييز   -١٨
وأعربت عن قلقها إزاء تزايد جلوء الشرطة إىل استخدام القوة أثناء املظاهرات            . 20.609 رقم

وقدمت . السلمية وإزاء اآلثار السلبية لقانون مكافحة اإلرهاب على حقوق الشعوب األصلية          
 .صياتكوبا تو

سـلحة مكافحـة    الشرطة أل استخدام  عن إساءة    تقارير   وأشارت قربص إىل ورود     -١٩
مـدين يف   واستفسرت عن التدابري املتخذة لضمان إجراء حتقيـق         . الشغب أثناء املظاهرات  

 . قربص توصيةوقدمت. زعومة حلقوق اإلنسانامل  الشرطةانتهاكات

بنظـر  على شيلي إللغائها اختصاص احملاكم العسكرية       وأثنت اجلمهورية التشيكية      -٢٠
 .وقدمت توصيات. االستعراض األخريمدنيني على حنو ما أوصي به يف القضايا اليت ختص 

وأشادت موريتانيا جبميع اجلهود اليت بذلتها شيلي يف سبيل تعزيز دور مؤسـساهتا               -٢١
.  ومحايتها ت لتعزيز حقوق اإلنسان   املعنية حبقوق اإلنسان وتنفيذ خمتلف املبادرات اليت وضع       

وأشارت موريتانيا إىل إنشاء معهد حقوق اإلنسان واعتماد التدابري املناسـبة حلظـر مجيـع         
 .أشكال التمييز ضد املرأة

وأقرت إكوادور باجلهود املبذولة من أجل تعزيز ومحاية حقوق األشـخاص ذوي              -٢٢
جيع اندماج العمال املهاجرين واستفادهتم وهنأت شيلي على تش  . اإلعاقة، والالجئني واملسنني  

 .وقدمت إكوادور توصيات. من الضمان االجتماعي
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إىل وأشارت مصر إىل املشاورات الواسعة النطاق اليت عقدت أثناء إعداد التقريـر و              -٢٣
 .وقدمت توصيات. إنشاء املعهد الوطين حلقوق اإلنسان باعتباره هيئة قانونية مستقلة

لكنها .  مشاركة املرأة يف احلياة السياسية     الرامية إىل زيادة  احلوافز   ب ورحبت إستونيا   -٢٤
وشجعت شيلي على مواصلة جهودها لضمان حقوق .  إزاء جترمي اإلجهاضهاقلقأعربت عن 

  .وقدمت توصيات. الطفل والشعوب األصلية
ـ  عهد الوطين حلقوق اإلنسان، وأ    إنشاء امل برحبت إثيوبيا   و  -٢٥  شاركة شـيلي  شادت مب
وأعربت عن تقديرها للتدابري املتخذة ملعاجلة االجتار بالبشر        .  يف جملس حقوق اإلنسان    فعالةال

  .وقدمت توصيات.  ومحايتهاوتعزيز حقوق املهاجرين
اإلجهاض، على األقل وسألت فنلندا عن اإلجراءات املتخذة أو املزمع اختاذها إلباحة      -٢٦

عتـداء  مثـرة ا   احلمل    يكون فيها  خطر، أو ة لل معرضيف احلاالت اليت تكون فيها حياة املرأة        
  .وقدمت فنلندا توصيات. غتصابنتيجة التعرض لال أو ةجنسي على طفل

 األوىلجولة االستعراض  يف اليت قدمتتنفيذ شيلي ملعظم التوصيات     بفرنسا  ورحبت    -٢٧
 وقـدمت . االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري          على وبالتصديق

 .فرنسا توصيات

جولـة  تنفيذ التوصـيات املقدمـة خـالل        جمال  التقدم احملرز يف    بورحبت أملانيا     -٢٨
 تنفيذ معايري حقوق اإلنـسان يف منـاطق   بشأن األوىل، لكنها أعربت عن قلقها      االستعراض

  .وقدمت أملانيا توصيات. معينة
على  وشجعت شيلي    عملية تشاورية مفتوحة  يف إطار   التقرير أعد   والحظت غانا أن      -٢٩
وقـدمت  . لتصدي للتحديات املتبقية وذلك لضمان احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون         ا

  .توصية
 مزيد من املعلومات عن نتائج التدابري املتخذة لضمان       احلصول على   طلبت اليونان   و  -٣٠

إىل   األراضـي  عن ردِّ ، و يف اجملتمع  واالندماج    متساوية فرصبألشخاص ذوي اإلعاقة    متتع ا 
 .وقدمت اليونان توصيات. ة األصليأصحاهبا من الشعوب

. جيرم االجتار باألشخاص  الذي  قانون  بالقانون مكافحة التمييز و   برحبت غواتيماال   و  -٣١
إنشاء جملس  عن   غواتيماال معلومات    تطلبو.  لسياسة إدماج املهاجرين   ا عن تقديره  توأعرب

  .ت توصيةوقدم. شؤون السكان األصلينياملعين بالوزراء 
حـب  ور. الدفاع عن حقوق اإلنسان   بهنأ الكرسي الرسويل شيلي على التزامها       و  -٣٢
الضمان االجتماعي  االستفادة من    للقضاء على عمل األطفال وتعزيز فرص        شىتتنفيذ برامج   ب

  .قدم الكرسي الرسويل توصياتو. والتعليم
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األطفال، مبـا يف    بالعنف  اإلجراءات اليت اختذهتا شيلي ملكافحة      ب هندوراس   توأشاد  -٣٣
قواعـد القـانون   ألغراض جتارية، وتعديل  يف اجلنس   طفال  األذلك عمل األطفال واستغالل     

 . هندوراس توصياتوقدمت. املسؤولية اجلنائية للمراهقنياملتعلق ب

اليت مل تواءم على حنو كامـل       يعات الوطنية   ها بشأن التشر  لقوأعربت هنغاريا عن ق     -٣٤
.  تامـاً  حظراً ةالبدنيالعقوبة  بشأن عدم حظر    و،  للمحكمة اجلنائية الدولية   مع نظام روما  بعد  
االفتقـار إىل   ملعاجلـة مـشكلة     عما تنوي احلكومة القيام به      تفاصيل   احلصول على    طلبتو

وقـدمت هنغاريـا    . ، ومىت تنوي القيام بذلك     األطفال لعمظاهرة   للقضاء على    سياسات
 .توصيات

للجهود اليت بذلتها شيلي لتعزيز حقوق اإلنـسان        ا  ديرهإندونيسيا عن تق  وأعربت    -٣٥
ه من املمكن تعزيز  أنا رأت كذلك محاية املرأة، لكنهوالعمل بوجه خاص على تعزيزومحايتها 

  .وقدمت توصيات. أكثرتلك اجلهود 
وشكرت مجهورية إيران اإلسالمية شيلي على املعلومات اليت قدمتها عـن تنفيـذ               -٣٦

. لكنها أعربت عن قلقها بشأن عدد من املسائل اليت حتتاج إىل توضـيح            التوصيات السابقة   
 .وقدمت توصيات

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء       ق على   التصديورحب العراق ب    -٣٧
مكافحة التمييز   الرامية إىل    تدابري بال وأشاد. ماية الالجئني وباعتماد القانون املتعلق حب    القسري
 .قدم العراق توصيةو. شاركة املواطنني يف اإلدارة العامةوتعزيز م

روف املتعلق بظ بني اإلطار القانوين    الفجوات القائمة   يرلندا عن قلقها إزاء     أوأعربت    -٣٨
اجلهود الراميـة إىل     ب وأشادت.  يف املمارسة العملية    هذه الظروف  ورصد خدم املنازل عمل  

 .وقدمت توصيات. مكافحة العنف املرتيل

التعديالت اليت أدخلـت    بباعتماد قانون بشأن االجتار باألشخاص و     ورحبت إيطاليا     -٣٩
تدابري املزمع اختاذ   وسألت عما إذا كان من      . بالعنف املرتيل فيما يتعلق   على قانون العقوبات    

 .وقدمت إيطاليا توصيات. اجلنسانية مبغايري اهلويةالعتراف القانوين تتعلق با

 حلماية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية        ود املبذولة حالياً  وأشاد األردن باجله    -٤٠
سيما عرب اعتماد قانون بشأن مكافحة التمييز، وأعرب عن تقديره للخطـوات املتخـذة               ال

  .وقدم األردن توصيات. لتعزيز اإلطار املؤسسي
  مبا يف ذلك إنشاء املعهد     ،ورحبت ليبيا بكل ما ُبذل من جهود واُتخذ من مبادرات           -٤١

وحثت شيلي على القيام خبطوات لتنظيم محالت توعية بشأن حقوق       . الوطين حلقوق اإلنسان  
  .اإلنسان
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 باجلهود املبذولة من أجل وضع حد للتمييز ضد املرأة وتعزيـز            ليختنشتاينونوهت    -٤٢
والحظت أن القانون ال يزال جييز تطبيق العقوبة البدنية         . حقوقها، وبااللتزام بالعدالة الدولية   

  .وقدمت توصيات.  مؤسسات الرعايةعلى األطفال يف املرتل ويف
ورحبت مدغشقر بإنشاء املعهد الوطين حلقوق اإلنسان، والتصديق على نظام روما             -٤٣

 التقدم  والحظت أيضاً . وعلى االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        
ة مجيع أشكال التمييز والتعذيب والفقـر،       الذي أحرزته شيلي يف جماالت عدة تشمل مكافح       

  .وقدمت مدغشقر توصيات.  واألطفالومحاية الفئات الضعيفة، والشعوب األصلية، والنساء،
وأثنت ماليزيا على تعزيز شيلي إلطارها املؤسسي والتشريعي، وإنشائها املؤسـسة             -٤٤

قوق املـرأة وإنفـاذ      يف حتسني ح   ، وإحرازها تقدماً  ٢٠٠٩الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام      
  .يا توصياتوقدمت ماليز. ٢٠١١القانون املتعلق باالجتار باألشخاص يف عام 

وهنأت جيبويت شيلي على التزامها الدائم مبناصرة مجيع حقوق اإلنـسان وعلـى                -٤٥
وقـدمت جيبـويت    . اض األوىل تنفيذها معظم التوصيات اليت تلقتها خالل جولة االسـتعر        

  .توصيات
. شرك فيهـا اجملتمـع املـدين    كسيك جبهود التحضري لالستعراض اليت أُ     وأشادت امل   -٤٦

وإنـشاء   ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم       وسلمت بالتقدم احملرز فيما يتعلق بتطبيق       
  .وقدمت املكسيك توصيات. ة العامةهياكل لتعزيز مشاركة الشعوب األصلية يف احليا

 وضع الشعوب األصلية بطرق منها برامج توفري        ونوه اجلبل األسود بااللتزام بتحسني      -٤٧
وطلب اجلبل األسـود احلـصول علـى        . الرعاية الصحية والتعليم لنساء الشعوب األصلية     

معلومات عن األنشطة الرامية إىل تشجيع سياسة الشمول ومشاركة الفئات الضعيفة، وعما            
 من األفعال اجلرمية وعن     إذا كانت احلكومة تنوي إعادة النظر يف تعريف اإلجهاض باعتباره         

  .سود توصياتوقدم اجلبل األ. إلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام يف مجيع اجلرائم
وطلب املغرب احلصول على مزيد من املعلومات عن مشروع القانون املتعلق حبقوق              -٤٨

للتشريعات املعمول هبا واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق        اليت يضيفها   قيمة  وعن ال املهاجرين  
ـ         . يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    مج وق وأثىن على إنشاء شيلي مؤسـسة وطنيـة حلق

  .وقدم املغرب توصيات. اإلنسان
ورحبت هولندا جبهود شيلي من أجل تعزيز احلقوق املتساوية لألشخاص املنتمني إىل          -٤٩

وأعربت عـن   .  اهلوية اجلنسانية  ي امليل اجلنسي ومغاير   ي ومزدوج نياملثليات واملثلي  جمموعات
أملها يف أن يساعد االستعراض الدوري الشامل احلكومة على املـضي يف تعزيـز حقـوق                

  .وقدمت هولندا توصيات. اإلنسان
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ونوهـت  . املشاركة املدنيـة  والتمييز  القوانني املتعلقة ب  اعتماد  ب نيكاراغوا   تأشادو  -٥٠
يف املقدمـة   التوصـيات   بشأن املساواة بني اجلنسني وحثت شيلي على إدراج         احملرز  قدم  بالت

  .وقدمت نيكاراغوا توصيات. االستعراض احلايل يف خطتها بشأن تكافؤ الفرص
وأعربت عـن   . وشجعت النرويج شيلي على تعزيز إطارها املؤسسي ملعاجلة التمييز          -٥١

قلقها بشأن ورود تقارير عن ممارسة الشرطة للعنف بشكل غري متناسب ضـد األحـداث               
. ء اجلنسية خالل حركات االحتجاج االجتماعي، مبا يف ذلك االعتدا      الشعوب األصلي  وأفراد

  .وقدمت النرويج توصيات
والحظـت تـدابري    . وأشادت عمان بتزايد عدد النساء يف الربملان ويف جمال العمل           -٥٢

ـ            . ة يف اجملتمـع   محاية األطفال من العنف وسن قانون بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاق
  .وقدمت عمان توصية

وأشادت باراغواي بسن سياسات عامة شىت تستهدف النساء واألطفال والشعوب            -٥٣
 مبا يف ذلك حتمل املرأة لعبء       ،وأعربت عن قلقها بشأن حتقيق املساواة بني اجلنسني       . األصلية

  .وقدمت باراغواي توصيات. العمل املرتيل والفجوة يف األجور
اعتماد القانون املتعلق بالتمييز بنسان، ووأشادت بريو بإنشاء املعهد الوطين حلقوق اإل   -٥٤

  .وقدمت بريو توصيات. وزيادة املوارد املخصصة لقطاع التعليم
املساعد لشؤون حقوق   وكيل  بني باالقتراح الداعي إىل إنشاء مكتب ال      ورحبت الفل   -٥٥

ق اليت عملية التشاور الواسعة النطابومشاركة املرأة يف احلياة السياسية    اإلنسان ونوهت بزيادة    
  .بني توصياتوقدمت الفل. ت مع الشعوب األصليةجر
وأعربت بولندا عن تقديرها للجهود املبذولة لالمتثال للتوصيات اليت قُبلت خـالل              -٥٦

وقـدمت بولنـدا    . جولة االستعراض األوىل، ال سيما إنشاء املعهد الوطين حلقوق اإلنسان         
  .توصيات

ملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات     وجهة إىل ا  ورحبت الربتغال بالدعوة الدائمة امل      -٥٧
وأشادت بالتصديق على نظام روما والتوقيع      .  وبإنشاء املعهد الوطين حلقوق اإلنسان     اخلاصة،

على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          
وقـدمت  . ملتعلق بإجراء تقدمي البالغـات    والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ا     

  .الربتغال توصيات
وشجعت مجهورية مولدوفا شيلي على تعجيل إنشاء مكتب الوكيل املساعد لشؤون             -٥٨

  .وقدمت توصيات. حقوق اإلنسان، بغية اعتماد خطة وطنية حلقوق اإلنسان
يف إطـار  وأثنت رومانيا على توجيه شيلي دعوة دائمـة إىل املكلفـني بواليـات            -٥٩

وطلبت احلصول على مزيد من التفاصيل عن املالحقات القضائية احملتملة          . اإلجراءات اخلاصة 
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. للمسؤولني عن ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف عهد النظـام الـديكتاتوري    
  .وقدمت رومانيا توصيات

 فيما يتعلق   سيما والحظ االحتاد الروسي التعديالت اليت أدخلت على التشريعات ال          -٦٠
وأعرب عن قلقه إزاء استمرار ظاهرة االجتار باألشـخاص         . حبماية األطفال ومكافحة التمييز   

  .وقدم االحتاد الروسي توصيات. اءمبا يف ذلك بيع األعض
والحظت سنغافورة التقدم احملرز يف جمال مكافحة العنف املرتيل عرب سن القـوانني               -٦١

ورحبت سنغافورة باإلجنازات الـيت     . ل ومالجئ للضحايا  وإنشاء مراكز إلعادة تأهيل الرجا    
 يف ٩٤حتققت يف جمال التعليم حيث بلغ معدل االلتحاق باملدارس يف مرحلة التعليم األساسي    

  .وقدمت سنغافورة توصيات. الريفيةاملائة يف املناطق 
 .وشجعت سلوفاكيا شيلي على تسريع عملية إعداد خطة وطنية حلقوق اإلنـسان             -٦٢
حبت بالتطورات املتعلقة حبقوق املرأة وأشارت إىل ضرورة بذل مزيد من اجلهود ملعاجلـة              ور

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. ة فعالةمظاهر التفاوت، كانعدام تكافؤ فرص العمل، معاجل
وشجعت سلوفينيا شيلي على التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء            -٦٣

مبوجب القانون  إلجهاض  اوأعربت عن قلقها إزاء حظر      .  ضد املرأة  على مجيع أشكال التمييز   
ـ             . سجونيف مجيع الظروف وأشارت إىل شدة اكتظاظ السجون وغياب اهلياكل األساسية لل

  .وقدمت سلوفينيا توصيات
والحظ جنوب السودان مع التقدير التعاون املمتاز بني الشرطة الـشيلية واللجنـة               -٦٤

وشجع شيلي على تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان لدى سائر مؤسسات          الدولية للصليب األمحر    
  .وقدم توصية. إنفاذ القانون

 يف الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان       وهنأت إسبانيا شيلي على كوهنا طرفاً       -٦٥
  .وقدمت توصيات. اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وعلى التصديق على

نكا جهود شيلي يف سبيل حتقيق املساواة بني اجلنـسني وتعزيـز         والحظت سري ال    -٦٦
وسلطت . ألغراض جتارية يف اجلنس   ألطفال  ااستغالل  حقوق املرأة ومكافحة عمل األطفال و     

  .وقدمت سري النكا توصيات. ٢٠١٢م الضوء على بدء نفاذ قانون مكافحة التمييز يف عا
 حياة أفضل لشعبها وتعزيز ثقافـة       ورحبت دولة فلسطني بتصميم شيلي على توفري        -٦٧

وأشادت بالتقدم احملرز يف جمال التعليم مبا يف ذلك حتـسني النوعيـة             . االحترام وعدم التمييز  
  .وقدمت توصيات. وفرض إلزامية التعليم األساسي

ورحبـت  . والحظت السويد أن جترمي اإلجهاض يف مجيع الظروف ال يزال سارياً            -٦٨
 اهلويـة   ي امليل اجلنسي ومغـاير    ي ومزدوج نياملثليات واملثلي  حقوق   بالتقدم احملرز يف تعزيز   

 من املعلومات عـن     وطلبت مزيداً . ، ال سيما اعتماد قانون مكافحة التمييز      اجلنسية واخلناثى 
  .وقدمت السويد توصيات. اخلطوات املتخذة لضمان تنفيذ التشريع احلايل ملكافحة التمييز
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مكافحة التمييز والعنف ضد املرأة،     جمال  دم احملرز يف    التقبارتياح  والحظت سويسرا     -٦٩
وأعربت عن قلقها   . مكافحة اإلرهاب  وتعديل تشريعات    ويف إصالح نظام القضاء العسكري    

  .وقدمت توصيات. ض يف مجيع الظروفإزاء جترمي اإلجها
ضع وأشادت تايلند بإنشاء املعهد الوطين حلقوق اإلنسان وبالتقدم احملرز يف حتسني و             -٧٠

والحظت أن قانون مكافحة التمييز ينص على محاية امليل اجلنسي واهلوية           . الشعوب األصلية 
ي اجلنسانية، فشجعت على إدخال مزيد من التعديالت تقضي بـإدراج التعـويض املـاد             

  .وقدمت تايلند توصيات. للضحايا
وطين حلقوق   بإنشاء املعهد ال   ٢٠٠٩ على قيام شيلي يف عام       ترينيداد وتوباغو وأثنت    -٧١

 كافحة التمييز املتعلق مب  20.609القانون رقم   وبدء نفاذ   اإلنسان، والتصديق على نظام روما،      
، وعلى جهودها يف سبيل متكني املرأة وإنشاء إدارة تعىن حبقوق اإلنسان ضمن  ٢٠١٢يف عام   

  . توصياتترينيداد وتوباغووقدمت . جهاز شرطة الدرك التابعة لقوة الشرطة يف شيلي
، ال سيما اعتماد قانون مكافحة التمييـز،        تقدم كبري ما أحرز من    والحظت تونس     -٧٢

، وإنشاء  ٢٠٢٠ إىل ٢٠١١  للفترة من  تكافؤ الفرص حتقيق   وخطة   املواطننيوقانون مشاركة   
  .وقدمت توصيات. ةشيليالدرك ال شرطة ضمن جهازقوق اإلنسان تعىن حبإدارة 
نشاء مكتب الوكيل املساعد لشؤون حقوق      وأشادت تركيا جبهود شيلي من أجل إ        -٧٣

وسألت عن التدابري الـيت     . اإلنسان واخلطوات املتخذة يف سبيل حتقيق املساواة بني اجلنسني        
  .وقدمت توصية. رأة يف قوة العملاختذت لزيادة مشاركة امل

 بالتقدم احملرز يف جمال محاية حقـوق اإلنـسان          اإلمارات العربية املتحدة  ورحبت    -٧٤
. واستوضحت عن الدور الذي تضطلع به جمموعات اجملتمع املـدين         . ولة للمرأة والطفل  املكف

  .وقدمت توصية
وأعربت اململكة املتحدة عن قلقها إزاء ورود تقـارير عـن جلـوء الـشرطة إىل                  -٧٥

وأعربت عـن تـشجيعها     . االستخدام املفرط للعنف خالل حركات االحتجاج االجتماعي      
ت الشعوب األصلية بشأن املشاريع اإلمنائية احملتملة اليت تـؤثر          إلجراء مشاورات مع جمموعا   

  .وقدمت توصيات. عليها بشكل مباشر
ونوهت الواليات املتحدة األمريكية بالتقدم احملرز يف معاجلة العنف املرتيل، ويشمل             -٧٦

وسألت . ذلك برامج التوعية، لكنها أعربت عن قلقها املستمر بشأن ارتفاع معدالت وقوعه           
  .وقدمت توصيات. األصليةما تفعله شيلي للوفاء بالتزاماهتا الدولية فيما يتعلق بالشعوب ع

االتفاقية  ورحبت أوروغواي بالتقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان، كالتصديق على           -٧٧
 ونظام روما واعتماد قانون مكافحـة       الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      

 مشاركة املواطنني، والتشريع اجلديد املتعلق بالعنف اجلنـساين والـسياسات      التمييز، وقانون 
  .وقدمت توصيات. تعلقة بكبار السنامل
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وسلطت أوزبكستان الضوء على قلق هيئات املعاهدات على حقـوق الـشعوب              -٧٨
كما سلطت الضوء على تدين مستوى املشاركة النسائية ومعدالت إملـام املـرأة             . األصلية
وقـدمت  .  والكتابة، واكتظاظ السجون، واالستخدام املفرط للقـوة يف الـسجون          بالقراءة
  .توصيات

وحثت .  إنشاء املعهد الوطين حلقوق اإلنسان     مجهورية فرتويال البوليفارية  والحظت    -٧٩
شيلي على إعطاء األولوية للشعوب األصلية والفئات الضعيفة عن طريق مجلة أمور منها تنفيذ      

، وعلى مواصلة جهودها لتقليص الفروقات وضـمان        ١٦٩مل الدولية رقم    اتفاقية منظمة الع  
  .اإلدماج االجتماعي

والحظت فييت نام باهتمام حتقيق إجنازات مشجعة يف شيلي، كالتصديق على معظم   -٨٠
املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان، واعتماد قانون مكافحة التمييز وإنشاء املعهد الـوطين            

  .دمت توصياتوق. حلقوق اإلنسان
ورحب اليمن جبهود شيلي يف الترويج للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وبإنـشاء              -٨١

مبـادئ  ( مع املبادئ املتصلة مبركز املؤسسات الوطنيـة         املعهد الوطين حلقوق اإلنسان متشياً    
  .وقدم توصية). باريس
 شباب، وخصوصاً وأعربت أفغانستان عن اغتباطها بالتدابري الرامية إلعادة إدماج ال          -٨٢

، وباخلطوات اإلجيابية املتخذة بشأن حق املهاجرين       "اخلطة املتعلقة بالشباب  "تنفيذ ما يسمى    
  .وقدمت أفغانستان توصية. يف الصحة وحقهم يف التعليم

 مـع مبـادئ بـاريس       ورحبت اجلزائر بإنشاء املعهد الوطين حلقوق اإلنسان متشياً         -٨٣
. لشعوب األصلية، ال سيما يف جمايل العمل ومتكني املـرأة         وبالتدابري املتخذة لتحسني وضع ا    

  .وقدمت توصيات
ورحبت أنغوال بإنشاء املعهد الوطين حلقوق اإلنسان وباعتزام احلكومـة مواءمـة              -٨٤

ورحبت باخلطوات الـيت اختـذت      . تشريعاهتا الوطنية مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      
  .وقدمت توصية. والفئات الضعيفةوأفضت إىل حتسني حياة الشعوب األصلية 

 مجيع األشـخاص مـن      وأشادت األرجنتني بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية        -٨٥
ي، وباجلهود الرامية إىل إنشاء مكتب الوكيل املساعد لشؤون حقوق اإلنسان           االختفاء القسر 

ستها اجليـدة يف    وطلبت من شيلي تقاسم ممار    . وسن التشريع اجلديد املتعلق مبكافحة التمييز     
 مبسألة متتع املسنني جبميع حقوق      جمال وضع سياسات من أجل كبار السن مع اخلبري املستقل         

  .وقدمت توصيات. اإلنسان
املـساءلة  وشددت أستراليا على أمهية تواصل التثقيف بشأن حقوق اإلنسان وتدابري            -٨٦

أعربـت عـن    و. املفرط للقوة االستخدام  ملعاجلة االدعاءات املتعلقة بلجوء قوات األمن إىل        
  .وقدمت توصيات.  التمييز وعدم املساواةملعاجلةلجهود املتواصلة ها لعيشجت
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وسألت النمسا عما تنوي شيلي القيام به ملعاجلة مشكلة اكتظاظ السجون، وسـوء               -٨٧
املعاملة والعقاب غري املربر وعدم وجود برنامج فعال حلماية الشباب، وطلبت احلصول على             

وقـدمت  . ق حبماية األحـداث   ات عن الطور الذي وصل إليه مشروع القانون املتعل        معلوم
  .توصيات

وقالت .  ملبادئ باريسوالحظت أذربيجان إنشاء املعهد الوطين حلقوق اإلنسان وفقاً     -٨٨
إهنا تشاطر املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية خماوفه بشأن حقوق هذه الشعوب،             

  .وقدمت توصيات. راضي أسالفهامبا يف ذلك شراء أ
 املقدمة  ٦٢ إىل   ٦٠ش عن اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصيات من        يوسألت بنغالد   -٨٩

يف جولة االستعراض األوىل ملعاجلة الفروقات االجتماعية واالقتصادية بني السكان األصـليني     
وقـدمت  . والسكان غري األصليني وإجراءات زيادة التمثيل السياسي للـشعوب األصـلية          

  .ش توصياتيبنغالد
، وسـيادة    ومحايتـها  ورحبت بيالروس باخلطوات املتخذة لتعزيز حقوق اإلنسان        -٩٠

والحظت اجلهود املبذولـة لتعزيـز      . القانون واحلقوق االجتماعية واالقتصادية وعدم التمييز     
وقـدمت بـيالروس    . حقوق الشعوب األصلية وحتسني وضعها االجتماعي واالقتـصادي       

  .توصيات
وأعربت عن شواغل عدة    . وهنأت بلجيكا شيلي على اعتماد قانون مكافحة التمييز         -٩١
سيما بشأن وضع النساء والفتيات، وحالة اإلفالت من العقاب، والتعـذيب، وحـاالت              ال

  .وقدمت بلجيكا توصيات. االختفاء القسري
لتركيز علـى   والحظت بوتان الزيادة الضخمة يف ميزانية قطاع التعليم إىل جانب ا            -٩٢

العمل الـذي    والحظت بوتان أيضاً  . الريفيةحتسني معايري التعلم واملرافق التعليمية يف املناطق        
 اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة من أجل ضمان محاية النساء من العنـف املـرتيل                به اضطلعت

  .وقدمت بوتان توصية. ومكافحة عمل األطفال
 توصيات يف إطار الروح البنَّاءة اليت طبعـت         ومياتدولة بوليفيا املتعددة الق   وقدمت    -٩٣

  .االستعراض الدوري الشامل
وأشادت البوسنة واهلرسك باعتماد التشريع اجلديد املتعلق حبقوق اإلنسان ورحبت            -٩٤

وطلبت احلصول على مزيد مـن      .  ملبادئ باريس  بإنشاء املعهد الوطين حلقوق اإلنسان وفقاً     
  . ومتويلهاهليئة وعملهااملعلومات بشأن والية هذه ا

وأشادت الربازيل بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن               -٩٥
تفاقية القضاء  االختفاء القسري وشجعت شيلي على التصديق على الربوتوكول االختياري ال         

الجتـار   باة املتعلق ة اجلديد اتورحبت ببدء نفاذ التشريع   . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
  .وقدمت الربازيل توصيات. اإلعاقةباألشخاص وحقوق الالجئني واألشخاص ذوي 
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واعتربت بلغاريا اعتماد تدابري جديدة لتحقيق املساواة هدفها حظر مجيع أشـكال              -٩٦
تفاقية  ال رغم االفتقار حىت اآلن إىل تعريف للتمييز ضد املرأة وفقاً  إجيابياً التمييز ضد املرأة أمراً   

  .وقدمت بلغاريا توصية. ء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالقضا
مـن  وأشادت كندا بالتعديالت اليت أدخلت على قانون العقوبات لتيسري حماكمـة              -٩٧

وطلبت احلصول على معلومات عن التدابري اخلاصة األخرى اليت         . املرأةميارسون العنف على    
  . وقدمت توصيات.ملساعدة الضحاياأو العنف هذا سُتتَّخذ ملنع 

وأشادت الصني باخلطوات املتخذة ملكافحة التمييز وتعزيز احلماية القضائية، واعتماد            -٩٨
تشريع لالرتقاء بوضع املرأة ومحاية حقوق املسنني وحتسني احلقوق االجتماعية واالقتـصادية        

  .وقدمت توصيات. للشعوب األصلية
 والتصديق على نظام روما، واعتمـاد  وأثنت كولومبيا على شيلي لتعزيز مؤسساهتا،     -٩٩

  .وقّدمت توصيات. قانون مكافحة التمييز ولدورها يف جملس حقوق اإلنسان
يـشكل  ) 20.609القانون رقم   (للتمييز  التشريع اجلديد ملكافحة    أكد وفد شيلي أن       -١٠٠

ذا وعمالً هب . أعمال التمييز مرتكيب  معاقبة  تشريع ينص صراحة على     أول  عالمة بارزة، وهو    
دون وتعزيزها  محاية حقوق اإلنسان    هبدف  تمييز  العدم  تتعلق ب سياسة   أُقرت مؤخراً  ،القانون
 .مرصد مشاركة املواطنني وعدم التمييزوكفل تنفيذها . أي متييز

لتحقيق مجلـة    ٢٠١١ عام   )الدرك(إدارة حقوق اإلنسان التابعة للشرطة      وأنشئت    -١٠١
حقوق على  ، واملسامهة يف التدريب     طاق اختصاصها نتعزيز حقوق اإلنسان يف     أهداف بينها   

. لقوة واألسلحة النارية  لالشرطة  عدة تنظم استخدام    روتوكوالت   ب حدَّثت اإلدارة و. اإلنسان
 برناجمـاً التابعة للـشرطة  والعقيدة والتاريخ تثقيف الاملعنية بوحدة النفذت ،  ٢٠١٣يف عام   و

يتناول وهو برنامج   ايري الدولية ذات الصلة،      للمع حقوق اإلنسان، وفقاً  على  لتدريب  ل جديداً
يف ذلك املثليات واملثليون جنسياً ومزدوجو امليل       مبن  استخدام القوة ومحاية الفئات الضعيفة،      

 .اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية

 ُوضـع الدرك حلفظ النظام العام و    شرطة  حتديث تكتيكات   جرى  ،  ٢٠١٢يف عام   و  -١٠٢
يف و. لشرعية والضرورة والتناسب  لاملبادئ العاملية    إىل   استناداًلقوة،  منوذج جديد الستخدام ا   

محايـة احلـق يف     من أجل   تدخل الشرطة   تنظم   بروتوكوالت   ت عدة عرض، استُ ٢٠١٣عام  
 .حرية التجمع

املعهد الوطين حلقوق اإلنسان تدخالت الشرطة أثناء املظاهرات العامة، مبا يف        ورصد    -١٠٣
 الـشؤون   دائرة ، ُوضعت ٢٠١٢يف عام    و ،الشرطةمركبات  ل  ذلك ظروف االحتجاز داخ   

شـرطة  أفـراد   املفتشية العامة، هبدف تعزيز الرقابة الداخلية ومراقبة        إشراف  الداخلية حتت   
الوصـول إىل    الشرطة إمكانية    ياتألشخاص املتضررين من سلوك   ل أتيحتوباملثل،  . الدرك
 .اإللكتروينشكاوى النظام 
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تطبيق قانون مكافحة اإلرهاب    لدى  قوق اإلنسان   حب الدائم    شيلي موكرر الوفد التزا    -١٠٤
. تقييد نطاق تطبيقـه   لعدة مرات منذ عودة الدميقراطية      ُعدِّل  ، الذي   )18.314 القانون رقم (

 .ذ دون أي متييزُينفوأكد الوفد أن هذا التشريع 

نون العقوبـات   قال اًجديد مشروعاًأكد أن   فإىل التشريعات اجلنائية،    الوفد  وتطرق    -١٠٥
 . على الربملانقريباً سُيعرض ٣٧٣ املادة ألغيت منه

، وهو  ٢٠١٠عام  يف  اعُتمد  قد   نظام القضاء العسكري   على   تعديالًأن  بوأفاد الوفد     -١٠٦
 احملاكم العـسكرية سـوى      ميثل أمام ال  حيد من نطاق اختصاص القضاء العسكري، حبيث        

 .ملراجعة هذهاعملية  تواصلوأشار الوفد إىل . العسكريني

يف السنوات الثالث   أعادت احلكومة،   ،   يف أرضها  فيما يتعلق حبق الشعوب األصلية    و  -١٠٧
األراضـي  وهي تتوقـع إعـادة       إىل الشعوب األصلية،     اً هكتار ٤٩ ٣٦٠املاضية، أكثر من    
. يف غضون السنوات الست املقبلـة  إىل هذه الشعوب     يف املائة    ١٠٠بنسبة   املطالب هبا حالياً  

علـى   أيضاً عملت   بل،  يف حد ذاهتا وحسب   عادة األراضي   إمسألة  احلكومة على    تركزومل  
لتنمية اإلنتاجية، عن طريق توفري املوارد املالية والبـشرية واملـساعدة           لاستراتيجية  استكمال  
 .خاصوجه ب،  املوارد يف إدارة املياهاستثمارالتقنية، و

 إطـار يف االت بعض اجمل يف اآلراء بشأن    عدم التوصل إىل توافق تام    على الرغم من    و  -١٠٨
 على اجلوانب ذات الـصلة مـن اإلجـراءات،          اُتفقعملية التشاور مع الشعوب األصلية،      

،  حيز التنفيذ قريباً   ، الذي سيدخل  اجلديدويشكل النظام   . واآلجال ،راحلاملواملوضوعات، و 
لن يقتصر  شاورات  ملاع  وأن موض  من حيث    عن النظام احلايل  وهو خيتلف   . خطوة إىل األمام  

عاداهتم وتقاليدهم  لسكان األصليني الذين تأثرت     فإن ا بالتايل،  و.  وحده احلق يف األرض  على  
كذلك . سبقاملتشاور ال يف عملية احلق أيضاًسيكون هلم  الدينية والثقافية والروحية مممارساهتو

 /كـانون األول  املعمـول بـه منـذ        -تقييم األثـر البيئـي      املتعلق ب النظام احلايل   يتضمن  
ستثماري تأثري على   االمشروع  يكون لل لتشاور عندما   عن ا  خاصة    أحكاماً - ٢٠١٣ ديسمرب

 .البيئةوليس على الشعوب األصلية، 

زال يال  رغم أنه ١٩٩٨ منذ عام العفواحملاكم مل تستخدم قانون  أن  إىل الوفدوأشار  -١٠٩
قـوق  حتعلـق بانتـهاكات      ت ى قضائية دعو ١ ٠٠٠أكثر من    يف   حالياًوُينظر   .رمسياً نافذاً

ذلـك،   باإلضافة إىل و. الطرف املدعي وزارة الداخلية    دعوى متثل فيها     ٨٠٠بينها  اإلنسان  
قانون التقادم يف حاالت االنتـهاكات      وقف تطبيق   ،  ٢٠١٢منذ عام   قررت احملكمة العليا،    

 .فترة الديكتاتوريةكبت خالل واسعة النطاق واملنهجية حلقوق اإلنسان اليت ارُتوالاخلطرية 

يـستوفون الـشروط    الـذين   لضحايا  لاحلكومة برامج عدة جلرب الضرر      ووضعت    -١١٠
، م أو أطفـاهل   ئهمآبا وأ مأمهاهت ألزواج الضحايا أو  معاشات تقاعدية   :  ما يلي  بينها،  املطلوبة

افة وباإلض.  واإلعفاء من اخلدمة العسكرية اإللزامية،ومكافآت ومنح دراسية ألطفال الضحايا
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عسكري، بإغالق مركز اعتقال    النقالب  اليف الذكرى األربعني ل   أمرت احلكومة،   ،  إىل ذلك 
 .قوات األمن السابقة حصراًكانت تستخدمه 

اندماج ولتيسري  .  للهجرة الدولية   رئيسياً شيلي مقصداً أصبحت  يف العقود األخرية،    و  -١١١
 .أوضاعهم تسويةاحلكومة املهاجرين على  املهاجرة، شجعت اتاجلالي

ما الذي يتضمن    قانون محاية الالجئني     ،٢٠١٠يف عام   اعُتمد،  وعالوة على ذلك،      -١١٢
هتريب املهـاجرين   جيرم  قانون  ُسن  ،  ٢٠١١يف عام   و. دوليةلتزامات  تعهدت به شيلي من ا    

 الربملان بعـد    إىلاهلجرة  بشأن  مشروع قانون   أحيل  ،  ٢٠١٣ ويف عام    ،واالجتار باألشخاص 
هذا القانون الذي ينبغي اعتمـاده      ومن شأن   . اسعة بني الدولة واجملتمع املدين    وتشاور  عملية  

 .١٩٧٥دون تأخري، أن حيل حمل قانون اهلجرة لعام 

 فقـد بـات   .  حقوق اإلنسان   املساعد لشؤون  وكيلالإنشاء مكتب   بصدد  شيلي  و  -١١٣
وسيكون املكتب،   .التشريعية الثانية يف جملس النواب     مرحلتهإنشاء املكتب يف    مشروع قانون   

 .اتالتزاممبا عليه من لوفاء ل على وضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان مبجرد إنشائه، قادراً

احلكومة تعمل مـع املعهـد    فإن  وطنية للوقاية من التعذيب،     اللية  فيما يتعلق باآل  أما    -١١٤
 درجسيباإلضافة إىل ذلك،    و.  يف أسرع وقت ممكن    هاالوطين حلقوق اإلنسان من أجل تنفيذ     

 /يف آذار السلطة التنفيذية   العقوبات الذي ستقدمه    مشروع قانون   يف   تعريف جلرمية التعذيب  
 .٢٠١٤مارس 

قانون أُقر  ،  ٢٠١٠في عام   ف. أولويات شيلي أولوية من   مكافحة العنف املرتيل    ومتثل    -١١٥
نامج سعى بر و. للضحاياالسابقني  والشركاء  زواج  األالعقوبات على   يشدد   و اإلناثقتل  جيرم  

هـود الوقايـة يف     جبضحايا و بالاالهتمام  بزيادة  املرأة  بحلد من العنف    إىل ا  )"لي حتتضن شي"(
إعادة تأهيل الرجال الذين استخدموا العنـف       مشل الربنامج   كما  . األطفال واملراهقني أوساط  

جرمية االجتـار   ضحية  وقعن  ومحاية النساء اللوايت تعرضن للعنف اجلنسي أو        شريكاهتم  حبق  
 ٣٤ إىل   ٢٠٠٨ حالة عام    ٥٧عدد حاالت قتل اإلناث من      تراجع  يف هذا السياق،    و. بشربال
  .٢٠١٣عام يف  ٤٠ و ٢٠١٢عام يف 

 عـن   االلتزامات العائلية ومسؤوليات العمل، فـضالً     التوفيق بني   الدولة  وشجعت    -١١٦
ـ   اًلمرأة مزيد مبا يتيح ل  تقاسم املسؤوليات بني الوالدين يف رعاية األطفال،         لعمـل  ارص  من ف

متديـد   وهـي    ،اليت ُنفذت السياسات  جتدر اإلشارة إىل بعض     و. الشخصيةالقدرات  وتنمية  
 ،الرعاية املـشتركة لألطفـال    اعتماد  ما بعد الوالدة من ثالثة إىل ستة أشهر، وقانون           إجازة

 ١٠٠ ٠٠٠أكثـر مـن     بزيادة   يرعاية النهارية والتعليم قبل املدرس    التغطية  توسيع نطاق   و
يف اسـُتحدثت    الـيت    وظائفال يف املائة من     ٥٤ خصص للنساء باإلضافة إىل ذلك،    و. مقعد

ة قـو النساء يف ال   مشاركة   وبلغ معدل ؛   وظيفة ٨٤٠ ٠٠٠ وعددها   السنوات األربع املاضية  
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 متراجعـاً ،  لـه معدل بطالة اإلنـاث إىل أدىن مـستوى         فيما اخنفض    يف املائة،    ٤٨العاملة  
  .٢٠١٣ يف املائة عام ٦,٢  إىل٢٠٠٩ يف املائة عام ١٠,٣ من

حياة اجلنني، حبيـث حيظـر أي       على محاية   لدستور  ينص ا باإلجهاض،  وفيما يتعلق     -١١٧
تكون  يف حاالت استثنائية القانون لألطباء، جييزومع ذلك، . ويعاِقب عليهإجراء إلهناء احلمل 

يؤثر لو كان ذلك    حىت  ها،  ضرورية إلنقاذ ال، إجراء العالجات     معرضة للخطر   حياة األم  فيها
  .حتمية أو عرضيةكنتيجة   أو سالمتهحياة الطفل على
وقد . حريتهماملسلوبة  شيلي مبادرات خمتلفة لتحسني أوضاع األشخاص       وشجعت    -١١٨
معاجلـة   يف   استثمار كبري ضخ  ، مشلت   اًتدبري ١١  تتضمن خطة اإلجراء األول يف وضع      متثل

فض االكتظـاظ يف الـسجون      ، خُ هكذاو. ةمشاكل البنية التحتية واألمن والسكن والصح     
فقـد  ،  يف املائة من نزالء السجون٨,٧يشكلن  النساء   ومبا أن . ٢٠١٣ يف املائة عام     ٢٥ إىل

 .املنظور اجلنساينتراعي  للسجونوضعت احلكومة سياسة 

اآلراء والتوصيات والنقد البناء     إن   قائالً ، الوفود اليت تدخلت   يف اخلتام  الوفد   وشكر  -١١٩
ومحايتـها  تعزيز حقوق اإلنـسان     جمال   يف   شيليالذي أُحرزته   التقدم  ت قيِّمة يف تقدير     كان

، األسـئلة من  أكرب عدد ممكن    إلجابة على   االوفد  وحاول  .  اليت تعيق هذا التقدم    والتحديات
  . لضيق الوقتكتابةً على أي سؤال مل ُيجب عليهلرد باوتعهد 
، لكن   ومحايتها حترام وتعزيز حقوق اإلنسان   الا يف بناء ثقافة     اًشيلي تقدم وأحرزت    -١٢٠

علـى  هذه التحديات   خذت احلكومة   أقد  و.  يف هذا اجملال   حتديات كبرية ما زالت قائمة    مثة  
أمهية آلية االستعراض الدوري الشامل والتوصـيات       بيف هذا السياق،    سلَّمت،  حممل اجلد، و  
  .اً وإنصافعدالً بناء جمتمع أكثرستسهم يف إدراكاً منها بأن هذه التوصيات ، الصادرة عنها

  **استنتاجات وتوصيات  -ثانياً  
ستدرس شيلي التوصيات التالية، وسـتقدم ردوداً عليهـا يف وقـت مناسـب          -١٢١
/ يتجاوز موعد الدورة السادسة والعشرين جمللـس حقـوق اإلنـسان يف حزيـران              ال

  :٢٠١٤ يونيه
ولية حلماية حقـوق    النظر يف سحب حتفظاهتا على االتفاقية الد        -١-١٢١  

  ؛)الفلبني(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

__________ 

  .مل ُتحرَّر االستنتاجات والتوصيات  **  
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التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع          -٢-١٢١  
أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق          

  ؛)فرنسا(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد     إجراءات  لة  مواص  -٣-١٢١  

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري 
  ؛)الربتغال(التفاقية حقوق الطفل املتعلِّق بإجراء تقدمي البالغات 

حتديد تاريخ للتصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة           -٤-١٢١  
  ؛)أيرلندا(اء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة القض

مواصلة عملية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة          -٥-١٢١  
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بالنظر إىل أن مشروع قانون يف هذا              
الصدد جيري النظر فيه عقب توصيات قُدِّمت خالل الدورة السابقة لالستعراض           

  ؛)هولندا(وري الشامل الد
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع          -٦-١٢١  

؛ )باراغواي وبلجيكا وسلوفاكيا ومدغشقر والنمـسا     (أشكال التمييز ضد املرأة     
  ؛)إسبانيا (١٩٩٩الذي وقعت عليه شيلي يف عام 

الختياري تسريع العملية التشريعية للتصديق على الربوتوكول ا        -٧-١٢١  
  ؛)أوروغواي(التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 ١٨٩التصديق على اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم              -٨-١٢١  
  ؛)باراغواي(
 ١٨٩النظر يف التصديق على اتفاقية العمـل الدوليـة رقـم              -٩-١٢١  

  ؛)الفلبني(
ية حقوق الطفـل    التصديق على الربوتوكول االختياري التفاق      -١٠-١٢١  

  ؛)مدغشقر(املتعلِّق بإجراء تقدمي البالغات 
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق      -١١-١٢١  

  ؛)اجلبل األسود(الطفل املتعلِّق بإجراء تقدمي البالغات 
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل           -١٢-١٢١  

  ؛)اجلبل األسود(قتصادية واالجتماعية والثقافية اخلاص باحلقوق اال
تسريع العملية التشريعية للتصديق على الربوتوكول االختياري         -١٣-١٢١  

  ؛)أوروغواي(للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 



A/HRC/26/5 

19 GE.14-12895 

التصديق على تعديالت كمباال على نظـام رومـا األساسـي             -١٤-١٢١  
  ؛)إستونيا(ية الدولية للمحكمة اجلنائ

التصديق على تعديالت كمباال على نظام روما األساسي، هبدف           -١٥-١٢١  
 جرميـة   نظـر  احملكمة اجلنائية الدولية ب    اختصاصاملسامهة، إذا أمكن، يف تفعيل      

  ؛)نليختنشتاي (٢٠١٧االعتداء يف بداية عام 
احلـرب  اإلسراع يف االنضمام إىل اتفاقية عدم تقادم جـرائم            -١٦-١٢١  

، دون أية حتفظات مـن شـأهنا أن         ١٩٦٨واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية لعام      
  ؛)غانا(تقوض غرض تلك االتفاقية وموضوعها 

االنضمام إىل االتفاقية املتعلِّقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية          -١٧-١٢١  
 ١٩٦١، واالتفاقية املتعلِّقة خبفض حاالت انعدام اجلنـسية لعـام           ١٩٥٤لعام  

  ؛)ذربيجانأ(
مواصلة جهودها لتعزيز مواءمـة التـشريعات الوطنيـة مـع             -١٨-١٢١  

  ؛)دولة فلسطني(املعاهدات الدولية 
إدراج األحكام الالزمة يف تشريعاهتا الوطنية إلتاحة التعاون التام        -١٩-١٢١  

  ؛)هنغاريا(والفوري مع احملكمة اجلنائية الدولية 
اهتا الوطنية مع أحكام نظام روما      استكمال عملية مواءمة تشريع     -٢٠-١٢١  

  ؛)تونس(األساسي على وجه السرعة 
سن التشريعات اليت جتعل االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع              -٢١-١٢١  

  ؛)بلجيكا(األشخاص من االختفاء القسري نافذة يف التشريعات الشيلية 
مواصلة تكييف تشريعات مكافحة اإلرهاب مع املعايري الدولية،          -٢٢-١٢١  
  ؛)سويسرا(صوصاً فيما يتعلق بتعريف جرائم اإلرهاب واحلق يف حماكمة عادلة خ
تعزيز دولة القانون واإلدارة الرشيدة، مبا يف ذلك تعزيز بنـاء             -٢٣-١٢١  

قدرات آليات إنفاذ القانون واملؤسسات الوطنية يف جمـال حقـوق اإلنـسان             
  ؛)نام فييت(
  كـامالً  نسان اسـتخداماً  استخدام املؤسسة الوطنية حلقوق اإل      -٢٤-١٢١  

  ؛)الربتغال(كجزء أساسي من االستراتيجية الشاملة حلماية حقوق اإلنسان 
ضمان أن تواصل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان امتثاهلـا            -٢٥-١٢١  

ملبادئ باريس وتوفري املوارد الكافية هلا للمضي يف تعزيز حقوق اإلنسان يف شيلي             
  ؛)أستراليا(
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 للوقايـة مـن     خلطوات الرامية إىل اعتماد آلية وطنية     تسريع ا   -٢٦-١٢١  
 تعريف التعذيب يف القانون الوطين مع اتفاقية مناهـضة         مواءمةالتعذيب وضمان   

  ؛)أستراليا(التعذيب 
تدعيم قدرهتا املؤسسية على تعزيـز      الرامية إىل   هود  اجلمواصلة    -٢٧-١٢١  

 اخلصوص، يف إنـشاء     حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك التعجيل، على وجه        
مكتب وكيل حقوق اإلنسان، ووضع خطة عمل وطنية شاملة حلقوق اإلنـسان            

  ؛)إندونيسيا(
اختاذ مبادرات ملموسة إلنشاء مكتب وكيل حقوق اإلنـسان           -٢٨-١٢١  

  ؛)بريو(ووضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان 
 القانوين اخلاص مبكتـب وكيـل       تكثيف جهودها لوضع النص     -٢٩-١٢١  

  ؛)تركيا(نسان وإعداد خطتها الوطنية حلقوق اإلنسان كخطوة الحقة حقوق اإل
  ؛)إستونيا(إنشاء مؤسسة أمني مظامل األطفال   -٣٠-١٢١  
نشاء منصب أمـني مظـامل األطفـال        إلاعتماد مشروع قانون      -٣١-١٢١  

  ؛)هندوراس(
إنشاء منصب أمني مظامل األطفال على أن يتمتع باالسـتقاللية            -٣٢-١٢١  

يتمكن من تلقّي الشكاوى من مجيع اجلهات املعنية ذات الصلة يف حالـة             التامة و 
  ؛)بولندا(انتهاك حقوق األطفال 

مواصلة جهودها حلماية وضمان حقـوق مجيـع األشـخاص،            -٣٣-١٢١  
سيما األطفال والنساء، هبدف ضمان وصول مجيع املواطنني، على حنو عـادل             ال

احترام أمهيـة األسـرة     يف ظل   الصحية،  ومعقول، إىل العدالة والتعليم والرعاية      
  ؛)الكرسي الرسويل(ودورها 

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز اآلليات القائمة حلماية النساء           -٣٤-١٢١  
واألطفال بشكل أفضل ومنع االعتداء اجلسدي واجلنسي والتمييز، بسبل منـها           

 االعتـداء   وضع برامج تدريبية إضافية لتحديد األشخاص األكثر تعرضاً خلطـر         
  ؛)الواليات املتحدة(
 الـضعيفة، مبـا يف      ختاذ التدابري الالزمة حلماية الفئات    مواصلة ا   -٣٥-١٢١  

  ؛)نيكاراغوا(ذلك النساء واألطفال وأية أقليات قد تتعرض حقوقها لالنتهاك 
اعتماد مشروع قانون عن احلماية الشاملة لألطفال وفقاً التفاقية   -٣٦-١٢١  

  ؛)زيلالربا(حقوق الطفل 
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الكرسـي  (احترام احلياة وصوهنا من النشأة إىل الوفاة الطبيعية           -٣٧-١٢١  
  ؛)الرسويل

 ماليـة   قضي مبنح حـوافز   زيادة الدعم ملشروع القانون الذي ي       -٣٨-١٢١  
للمناصب السياسية، وتعزيز املشاورات املتعلِّقـة      الاليت يترشحن   لصاحل النساء   

اسة جرب ضحايا انتهاكات حقـوق      مبؤسسات الشعوب األصلية، واملضي يف سي     
  ؛)العراق(اإلنسان 

مواصلة االستراتيجيات والربامج الوطنية احلالية لتعزيز فـرص          -٣٩-١٢١  
العمل والرفاه االجتماعي والتعليم ونظام الرعاية الصحية، خصوصاً لألسـر يف           

  ؛)فييت نام(املناطق الريفية، واملهاجرين، والشعوب األصلية والقبلية يف شيلي 
  ؛)رومانيا(مواصلة اعتماد تدابري ملكافحة الفقر   -٤٠-١٢١  
استكمال إنشاء مكتب وكيل حقوق اإلنسان على حنو فوري،           -٤١-١٢١  

  ؛)هندوراس(ووضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان 
  ؛)املكسيك(وضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان   -٤٢-١٢١  
 التحضريية للخطة   ضمان مشاركة ممثلي اجملتمع املدين يف العملية        -٤٣-١٢١  

  ؛)سلوفاكيا(الوطنية حلقوق اإلنسان 
تيسري اإلسراع يف اعتماد التشريعات اخلاصـة خبطـة العمـل             -٤٤-١٢١  

  ؛)أستراليا(الوطنية حلقوق اإلنسان وضمان إعدادها وتنفيذها على حنو فوري 
إعداد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وإقرارهـا وإبـالغ            -٤٥-١٢١  

  ؛)أذربيجان(اء بتنفيذها الحقاً الدول األعض
البدء يف صوغ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان يف الوقـت             -٤٦-١٢١  

  ؛)الصني(املناسب 
 مواصلة جهودها لتنفيـذ اخلطـة املتعلِّقـة بتكـافؤ الفـرص           -٤٧-١٢١  

  ؛)اجلزائر (٢٠٢٠-٢٠١١ للفترة
ـ            -٤٨-١٢١   ال تشجيع تدريب قوات األمن وموظفي إنفاذ القـانون يف جم

  ؛)املغرب(حقوق اإلنسان 
مواصلة تعزيز براجمها التثقيفية والتوعويـة يف جمـال حقـوق             -٤٩-١٢١  

  ؛)نيكاراغوا(اإلنسان لفائدة موظفي القضاء 
  ؛)رومانيا(مواصلة تعاوهنا مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   -٥٠-١٢١  
  ؛)التشيكيةاجلمهورية (املضي يف تنفيذ قانون مكافحة التمييز   -٥١-١٢١  
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اختاذ اخلطوات الالزمـة إلنفـاذ قـانون مكافحـة التمييـز              -٥٢-١٢١  
 الفئـات ، واعتماد تدابري ملموسة للحد من خطر تعرُّض     تاماً  إنفاذاً ٢٠١٢ لعام

  ؛)كندا(الضعيفة للعنف 
تعزيز مبادرات التثقيف العامة لضمان توعية املواطنني حبقوقهم           -٥٣-١٢١  

 التمييز اجلديد، ومواصلة تعزيز املساواة من خالل اعتماد املرتبطة بقانون مكافحة
  ؛)اململكة املتحدة(التشريعات والسياسات واملمارسات املالئمة 

تنفيذ قانون مكافحة التمييز الذي أُقرَّ مؤخراً واختـاذ التـدابري        -٥٤-١٢١  
  ؛)أملانيا(املالئمة للتحقق من التخلي عن أية نظم وممارسات متييزية متبقية 

  ؛)األرجنتني(تعزيز جهودها ملكافحة التمييز   -٥٥-١٢١  
مواصلة تعزيز تشريعاهتا وإجراءاهتا للقضاء على التمييز وتعزيز          -٥٦-١٢١  

محاية حقوق الفئات الضعيفة مبا يف ذلك النساء واألطفال والشعوب األصـلية            
  ؛)الصني(
 التـصدِّي   مواصلة جهودها احلالية لتعزيز التدابري الراميـة إىل         -٥٧-١٢١  

للمواقف التمييزية يف اجملتمع، مبا يف ذلك من خالل تثقيف عامة الناس ومبادرات  
  ؛)مصر(حتقيق املساواة والتدابري التشريعية 

اعتماد خطة وطنية حلماية حقوق اإلنسان واختاذ التدابري الالزمة    -٥٨-١٢١  
ا العمالة والـسكن    لضمان احلماية الفعالة من التمييز يف خمتلف اجملاالت، ال سيم         

  ؛)تونس(والصحة والتعليم 
 ملواءمته ٦٠٩-٢٠تعديل تعريف التمييز الوارد يف القانون رقم   -٥٩-١٢١  

  ؛)إسبانيا(مع توصيات جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
اعتماد تعريف قانوين جلميع أشكال التمييز ضد املرأة، يغطـي            -٦٠-١٢١  

  ؛)بلغاريا(غري املباشر التمييز املباشر و
اعتماد تعريف قانوين جلميع أشكال التمييز ضد املرأة واختـاذ            -٦١-١٢١  

  ؛)باراغواي(التدابري اإلجيابية اليت تتيح القضاء على التمييز املباشر وغري املباشر 
مواصلة املبادرات الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة، ال سيما فيما            -٦٢-١٢١  

  ؛)فرنسا(يف األجر ودفع املعاشات التقاعدية يتعلق باملساواة 
مواصلة دعم اجلهود اليت تبذهلا اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة يف            -٦٣-١٢١  

تعزيز حقوق املرأة، بطرق منها توفري خمصصات امليزانية الالزمة فضالً عن املوارد            
  ؛)ماليزيا(البشرية 
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طنية لشؤون املـرأة    مواصلة اجلهود من أجل تطوير اإلدارة الو        -٦٤-١٢١  
ومساعدهتا على تنفيذ خطة تكافؤ الفرص اليت من شأهنا أن تعـزز دور النـساء              

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(ومتكينهن يف اجملتمع 
 واختـاذ التـدابري     تـها منع األحكام املسبقة العنصرية ومكافح      -٦٥-١٢١  

ت العمالة واإلسكان   الالزمة لضمان احلماية الفعالة من التمييز، ال سيما يف جماال         
والصحة والتعليم، وذلك من أجل ضمان بناء قدرات الشعوب األصلية ومتكينها           

  ؛)الكونغو(
مواصلة مكافحة مجيع أشكال التمييز، ال سيما التمييـز ضـد             -٦٦-١٢١  

  ؛)فرنسا (٢٠١٢الشعوب األصلية، من خالل تنفيذ قانون مكافحة التمييز لعام 
املتعلِّقة مبكافحة األحكـام املـسبقة والقوالـب        تعزيز التدابري     -٦٧-١٢١  

النمطية السلبية اليت متس بالشعوب األصلية وأفراد األقليات، وضمان احلمايـة           
  ؛)أذربيجان(من التمييز، ال سيما يف العمالة واإلسكان والصحة والتعليم 

منع ومكافحة كره األجانب واألحكـام العنـصرية املـسبقة            -٦٨-١٢١  
  ؛)بنغالديش(لسكان األصليني من التمييز وضمان محاية ا

الـذي  ديـد    اجل تشريعالتسريع اإلجراءات التشريعية العتماد       -٦٩-١٢١  
عالقات العشرة القائمة حبكم الواقع، وضمان أن حتترم أحكاُمه مبدأ عـدم  ينظم  

  ؛)أوروغواي(التمييز واملساواة بني الرجل واملرأة احتراماً تاماً 
خطة لتنفيذ قانون مكافحة التمييز، مبا يف ذلـك         وضع وتطبيق     -٧٠-١٢١  

اإلجراءات اإلجيابية والوقائية، مع التركيز، بوجه خاص، على مكافحة التمييـز           
  ؛)كولومبيا(القائم على اهلوية اجلنسانية وامليل اجلنسي 

، والقـوانني   ٣٧٣مراجعة قانون العقوبات، ال سـيما املـادة           -٧١-١٢١  
ز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي         األخرى من أجل منع التميي    

  ؛)اجلمهورية التشيكية(ومغايري اهلوية اجلنسية 
دعم القوانني والتدابري اجلديدة ملكافحة املواقف التمييزيـة يف           -٧٢-١٢١  

تثقيف اجملتمع ومنع التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية من خالل            
  ؛)هولندا(قيق املساواة  ودعم مبادرات حتاجلمهور

مواصلة العمل على التدابري التوعوية، مبا يف ذلك يف املـدارس،        -٧٣-١٢١  
  ؛)إسبانيا(ملكافحة املواقف التمييزية القائمة على امليل اجلنسي 

  لتعريف جرمية التعذيب وجترمي   هوإصالح مراجعة القانون اجلنائي    -٧٤-١٢١  
  ؛))ية اإلسالم-مجهورية (إيران (مرتكبيها 



A/HRC/26/5 

GE.14-12895 24 

إدراج جرمية التعذيب يف التشريعات الشيلية، مبا يتفـق مـع             -٧٥-١٢١  
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسـية أو الالإنـسانية أو             

  ؛ )بلجيكا(املهينة 
تعزيز مساءلة الشرطة والسلطات اإلداريـة الـيت تلجـأ إىل             -٧٦-١٢١  

 من خالل اعتماد سياسات ومعايري قانونية     استخدام القوة يف املظاهرات السلمية،    
  ؛)كوبا(
 علـى  مزاعم إساءة املعاملةمواصلة التحقيق بشكل تام يف مجيع     -٧٧-١٢١  

  ؛)قربص(يد الشرطة، مبا يف ذلك خالل مظاهرات الطلبة 
معاجلة مسألة استخدام الشرطة املفرط للقوة، ال سيما خـالل            -٧٨-١٢١  

عن انتهاكات حقوق اإلنسان وإساءة املعاملـة     املظاهرات واالحتجاجات، فضالً    
  ؛)اجلمهورية التشيكية(أثناء االحتجاز معاجلة تامة 

مواصلة تعزيز مساءلة الشرطة عن انتهاكات حقوق اإلنـسان           -٧٩-١٢١  
  ؛)النرويج(وتنفيذ آلية وقائية وطنية ضد التعذيب 

 يف  مواصلة مراجعة التـشريعات املتعلِّقـة بتـدخُّل الـشرطة           -٨٠-١٢١  
االحتجاجات االجتماعية وبالتكتيكات اليت وضعتها وكاالت إنفـاذ القـانون          
للتصدِّي هلذه االحتجاجات، وضمان التحقيق يف أي استخدام مفـرط للقـوة            

  ؛)اململكة املتحدة(ومالحقة مرتكبيه 
 جبرائم وأعمال عنـف ارتكبتـها       املتعلقةتقارير  الالتحقيق يف     -٨١-١٢١  

  ؛)أوزبكستان(ضد جمتمعات الشعوب األصلية الشرطة وأفراد الدرك 
  ؛)كندا(مواصلة النظر يف مزاعم استخدام الشرطة املفرط للقوة   -٨٢-١٢١  
إصالح نظام السجون هبدف ضمان ظروف إنسانية للمحتجزين          -٨٣-١٢١  

  ؛)االحتاد الروسي(تتماشى مع املعايري الدولية 
  ؛)سلوفينيا(مواصلة حتسني نظام االحتجاز   -٨٤-١٢١  
 ملواءمة ظروف االحتجاز مع املعايري الدوليـة،        فعالةاختاذ تدابري     -٨٥-١٢١  

ال سيما من أجل ختفيف االكتظاظ، وحتـسني وضـع األحـداث والنـساء يف            
  ؛)النمسا(السجون، وتعزيز التدابري غري االحتجازية 

ـ  النـساء بإرساء نظام فعَّال ملكافحة العنـف         -٨٦-١٢١   إيـران   (هومنع
  ؛))اإلسالمية - مجهورية(
النـساء،  بوضع استراتيجية شاملة وخطة عمل ملنـع العنـف            -٨٧-١٢١  

 هاورصـد  وكذلك وضع آلية مؤسسية فعَّالة لتنسيق فعالية التـدابري املتخـذة          
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 من أجل التحقيق يف مجيع أشكال العنف بشكل منهجي وعلى النحـو             هاوتقييم
  ؛)بولندا(ل االواجب ومالحقة اجلناة ومعاقبتهم بشكل فع

مواصلة حتسني نظامها احمللي حلماية النساء من العنف وتعزيـز            -٨٨-١٢١  
  ؛)سنغافورة(املساواة بني اجلنسني 

تعزيز اآلليات القانونية ملكافحة العنف اجلنساين بطـرق منـها            -٨٩-١٢١  
  ؛)ترينيداد وتوباغو(ختصيص املوارد الالزمة 

، مبـا يف    هبـا  املرأة والعنف    اعتماد تدابري فعَّالة ملنع التمييز ضد       -٩٠-١٢١  
  ؛)أوزبكستان(ذلك اعتماد استراتيجية ذات صلة وخطة عمل يف هذا اجملال 

مضاعفة جهودها حلماية حقوق املرأة، واعتماد قانون شامل عن           -٩١-١٢١  
النساء، حبيث يتم التحقيق يف مجيع أعمـال العنـف املـرتيل وُيالحـق              بالعنف  

  ؛))عدِّدة القوميات املت-دولة (بوليفيا (مرتكبوها 
تعزيز التشريعات املتعلِّقة بالعنف اجلنساين واملرتيل من خـالل           -٩٢-١٢١  

جترمي التحرش اجلنسي جبميع أشكاله واعتماد تعريف حمدد للعنف املرتيل بوصفه           
  ؛)إيطاليا(جرماً، يغطي العنف اجلسدي والنفسي على السواء 

يل وتعاقب علـى التحـرش      اعتماد تشريعات جترِّم العنف املرت      -٩٣-١٢١  
اجلنسي بوصفه جرماً، وفقاً ألحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد            

  ؛)مجهورية مولدوفا(املرأة 
تعديل قانوهنا املتعلِّق بالعنف املرتيل إلدراج تعريف حمدد للعنف           -٩٤-١٢١  

  ؛)األردن(املرتيل بوصفه جرماً 
عنف املرتيل، مبا يف ذلك اختاذ تـدابري        تعزيز جهودها ملكافحة ال     -٩٥-١٢١  

  ؛)ليختنشتاين(وقائية وتوعوية ومساعدة ضحايا العنف املرتيل 
تعزيز قانون العنف املرتيل من خالل تنظيم محالت خلفض عـدد     -٩٦-١٢١  

حاالت االعتداء اجلسدي واللفظي والنفسي داخل األسرة، ووضع آليات ملنـع           
عرضني لالعتداء وجترمي االعتداء اجلنسي بوصفه      العنف ومحاية النساء واألطفال امل    

  ؛)املكسيك(جرماً 
للنظـر فيهـا    كشرط   تكرُّر أعمال العنف املرتيل      عنصرإلغاء    -٩٧-١٢١  

  ؛)إسبانيا( املتعلِّق بالعنف املرتيل ٠٦٦-٢٠بوصفها جرمية من القانون رقم 
فال اعتماد قانون خاص ملنع ومكافحة االستغالل اجلنسي لألط         -٩٨-١٢١  

  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (
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ملنع ومكافحـة االجتـار     فوراً  اختاذ تدابري قانونية وعملية فّعالة        -٩٩-١٢١  
 -مجهوريـة   (إيـران   (باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، وحماسبة اجلنـاة         

  ؛))اإلسالمية
 إنفاذاً مناسباً، مـن     ٥٠٧-٢٠اختاذ تدابري إلنفاذ القانون رقم        -١٠٠-١٢١  

  ؛)إيطاليا(قبيل وضع إجراء عملي معياري لتحديد ضحايا االجتار 
اعتماد تشريعات عن االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك االجتـار            -١٠١-١٢١  

بغرض بيع األعضاء البشرية، والتحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلِّقة هبذه اجلرائم           
  ؛)االحتاد الروسي(
ري الالزمـة ملكافحـة االجتـار       مواصلة جهودها الختاذ التـداب      -١٠٢-١٢١  

  ؛)اليمن(باألشخاص وهتريبهم ومحاية الضحايا ومساعدهتم 
النظر يف تنفيذ خطة العمل الوطنيـة بـشأن االجتـار           مواصلة    -١٠٣-١٢١  

  ؛)بوتان(باألشخاص، اليت جيري وضعها حالياً 
املضي يف تعزيز جهود مكافحة االجتار بالبشر، مبا يف ذلك تدابري            -١٠٤-١٢١  
اية ضحايا االجتار بالبشر، فضالً عن النظر يف إمكانية توجيه دعوة إىل املقـرِّرة        مح

  ؛)بيالروس(اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال 
الذي ُيمـارس   مواصلة جهودها ملكافحة خمتلف أشكال العنف         -١٠٥-١٢١  

لة واالسـتغالل اجلنـسي      الفتيات والفتيان واملراهقني وأسوأ أشكال العما      حبق
-٢٠١٢  للفتـرة ألغراض جتارية، من خالل تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانيـة     

  ؛)اجلزائر (٢٠١٤
 األمـاكن  لألطفال يف مجيع     ة البدني ةبوإصدار حظر صريح للعق     -١٠٦-١٢١  

  ؛)هنغاريا(
 لألطفال يف املرتل ويف مجيع      عقوبة البدنية إصدار حظر صريح لل     -١٠٧-١٢١  

  ؛)ليختنشتاين(رعاية البديلة  الأماكن
 لألطفال داخل األسـرة     عقوبة البدنية اعتماد تشريعات حتظر ال     -١٠٨-١٢١  

  ؛)مدغشقر(
 احملاكم املدنية أيضاً يف قـضايا أفـراد         اختصاصضمان تطبيق     -١٠٩-١٢١  

اجلمهوريـة  (املتهمني بارتكاب انتهاكات حقـوق اإلنـسان        ) الدرك(الشرطة  
  ؛)التشيكية
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 اختصاصهاصالح نظام العدالة العسكرية الستثناء املدنيني من        إ  -١١٠-١٢١  
وعدم استخدام هذا النظام إال للنظر يف اجلرائم املرتكبة يف سـياق الواجبـات              

  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (العسكرية 
جعل العدالة العسكرية متفقة مع املعايري الدولية لضمان احلق يف            -١١١-١٢١  

  ؛)سراسوي(حماكمة عادلة 
تعزيز جهودها إلحراز تقدُّم يف جمال إصالح القوانني األساسية           -١١٢-١٢١  

واإلجرائية اخلاصة بالقضاء العسكري هبدف إلغاء اللجوء إىل عقوبة اإلعـدام يف   
  ؛)أوروغواي(مجيع االفتراضات الواردة يف قانون القضاء العسكري 

 املنـتمني إىل    وضع آليات وإجراءات لتيسري وصول األشخاص       -١١٣-١٢١  
، على أن تـضمن     إىل القضاء  فئات سكانية تتعرض للتمييز وتقع ضحية العنف      

هذه اآلليات واإلجراءات التحقيق يف هذه األعمال واملعاقبـة عليهـا وإدانـة             
  ؛)كولومبيا(مرتكبيها واجلرب العادل لضحاياها 

ترة مالحقة مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان خالل ف  -١١٤-١٢١  
الدكتاتورية، كلٌّ مبا يتناسب مع جسامة جرمه، وهي االنتهاكات اليت حـددهتا            

  ؛)فرنسا(آليات العدالة االنتقالية 
إيـران  (وضع حدٍّ إلفالت مرتكيب اجلرائم اجلسيمة من العقاب    -١١٥-١٢١  

  ؛ )) اإلسالمية-مجهورية (
 ١٩١-٢ رقـم    املتعلق بـالعفو العـام    قانون  الإلغاء مرسوم     -١١٦-١٢١  

  ؛)إيطاليا(
إلغاء احلكم الـوارد يف     باالمتثال لتوصية جلنة مناهضة التعذيب        -١١٧-١٢١  

والذي يقضي باحلفاظ على سرية املعلومـات املتعلقـة          ٩٩٢-١٩القانون رقم   
  ؛)املكسيك( عاماً ٥٠مبمارسة التعذيب خالل فترة الدكتاتورية ملدة 

ت املعنية يف نظام قضاء     ضمان التخصص الفعلي والكايف للجها      -١١٨-١٢١  
  ؛)مصر(األحداث 

اختاذ التدابري الالزمة إلنشاء نظام متخصص لقضاء األحـداث           -١١٩-١٢١  
 ومواصلة جهود إعادة إدماج اجملرمني السابقني من األطفال يف اجملتمـع، وفقـاً            

  ؛)مجهورية مولدوفا(التفاقية حقوق الطفل 
تحداث مؤسسة أمـني    إنشاء نظام لقضاء األحداث يشمل اس       -١٢٠-١٢١  

  ؛)إسبانيا(مظامل األطفال 
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احملافظة على هوية األسرة وتعزيزها، والتسليم بأن أساسها يقوم           -١٢١-١٢١  
  ؛)الكرسي الرسويل(على االرتباط بني رجل وامرأة على أساس املوافقة احلرة 

محاية حق األسرة، بوصفها نواة اجملتمع الطبيعية واألساسية على           -١٢٢-١٢١  
  ؛)بنغالديش( العالقة القائمة على االستقرار بني الرجل واملرأة أساس

ضرورة أن يكون جلميع املواليد اجلـدد يف شـيلي احلـق يف               -١٢٣-١٢١  
  ؛)أفغانستان(احلصول على اجلنسية الشيلية وضرورة وجود إطار قانوين حلمايتهم 

ية تعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان حتـسني املـشاركة الـسياس        -١٢٤-١٢١  
  ؛)اليونان(للنساء 

 احلصص تقضي بإلزام األحـزاب      بشأن نظام اعتماد تشريعات     -١٢٥-١٢١  
  ؛)األردن(السياسية بتضمني قوائم مرشحيها نسبة معينة من النساء كحد أدىن 

  ؛)املغرب(تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية   -١٢٦-١٢١  
جنـوب  (لقـرار   زيادة مشاركة النساء يف مؤسسات صـنع ا         -١٢٧-١٢١  

  ؛)السودان
اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان تنفيذ واحترام معايري عمالة خدم           -١٢٨-١٢١  

  ؛)أيرلندا(املنازل على حنو تام 
اختاذ تدابري لسد الفجوة يف األجور بـني النـساء والرجـال              -١٢٩-١٢١  

  ؛)النكا سري(
 النـساء يف    املضي يف تعزيز التدابري الرامية إىل تشجيع مشاركة         -١٣٠-١٢١  

  ؛)تايلند(سوق العمل وضمان حقهن يف تقاضي أجور متساوية مع الرجال 
اختاذ تدابري إصالحية تضمن املساواة فيمـا يتعلـق بـصناديق             -١٣١-١٢١  

  ؛)بنغالديش(التقاعد 
مضاعفة جهودها لضمان الوصول إىل اخلـدمات الـصحية يف            -١٣٢-١٢١  

  ؛)إثيوبيا(البالد 
وسبل تنظـيم   املعلومات املتعلقة بالتنظيم العائلي     ن  من أ التأكد    -١٣٣-١٢١  

  ؛)فنلندا ( بالقدر الكايفلعامة الناسمتاحة اخلصوبة 
  ؛)بلجيكا(من احترام ومحاية احلقوق اجلنسية واإلجنابية التأكد   -١٣٤-١٢١  
بدء وتشجيع املناقشات العامة عن اإلجهاض عنـد تـشخيص            -١٣٥-١٢١  

اجلمهوريـة  (ية عن اإلجهاض يف هذه احلاالت       ضرورة طبية، ونزع الصفة اجلرم    
  ؛)التشيكية
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مراجعة وتعديل تشريعاهتا احلالية اليت جترم إهناء احلمل يف مجيع            -١٣٦-١٢١  
الظروف، مبا يف ذلك يف حاالت االغتصاب، وسفاح احملارم، واحلـاالت الـيت             

  ؛)فنلندا(تكون فيها حياة األم يف خطر 
االعتراف التام والفعلي باحلقوق اجلنـسية      اختاذ تدابري لضمان      -١٣٧-١٢١  

واإلجنابية، ال سيما من خالل نزع الصفة اجلرمية عن اإلهناء الطـوعي للحمـل              
  ؛)فرنسا(
اختاذ تدابري تتيح اإلجهـاض القـانوين واآلمـن يف حـاالت              -١٣٨-١٢١  

 تعرض حياة املرأة أو صـحتها للخطـر       االغتصاب أو سفاح احملارم ويف حاالت       
  ؛)أملانيا(
اختاذ خطوات لتعزيز ومحاية احلقوق اجلنسية واإلجنابية للمـرأة           -١٣٩-١٢١  

مبا يتماشى مع توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، ومراجعة            
التشريعات الوطنية املتعلِّقة باإلجهاض، وإنفاذ التـشريعات الوطنيـة اخلاصـة           

  ؛)النرويج(باحلصول على وسائل حتديد النسل 
مراجعة جترميها املطلق لإلجهاض والشروع يف مناقشات مفتوحة          -١٤٠-١٢١  

يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية من أجل تعديل التشريعات ذات الصلة، حبيث            
  ؛)سلوفينيا(ال يبقى اإلجهاض جرماً 

بذل املزيد من اجلهود لضمان مواءمة قوانني اإلجهـاض مـع             -١٤١-١٢١  
  ؛)السويد( حقوق اإلنسان التزامات شيلي يف جمال

نزع الصفة اجلرمية عن اإلجهاض، على األقل يف حاالت معينة،            -١٤٢-١٢١  
، أو انعدام فـرص بقـاء اجلـنني، أو يف           تهاوصح كوجود خطر على حياة األم    

  ؛)سويسرا(حاالت احلمل الناتج عن االغتصاب 
ـ          -١٤٣-١٢١   ى قيـامهن   إلغاء مجيع القوانني اليت جترِّم النساء والفتيات عل

باإلجهاض، واختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان اإلجهاض اآلمن والقـانوين يف           
حاالت االغتصاب أو سفاح احملارم، ويف حاالت اخلطر اجلسيم على صحة املرأة            

  ؛)بلجيكا(
منح األولوية يف اهتماماهتا للمضي يف حتسني نوعيـة الرعايـة             -١٤٤-١٢١  

 احلصول عليهما، خـصوصاً يف املنـاطق         فرص وإلتاحةالطبية والتثقيف الطيب    
  ؛)بيالروس(الريفية 

لتوفري فرص متساوية للجميع، مبـن يف       بذل املزيد من اجلهود       -١٤٥-١٢١  
على تعليم وخدمات رعايـة صـحية       ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة، للحصول      

  ؛)تايلند(جيدين 
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اون مع حصول اجلميع على تعليم جيد بالتعمواصلة تعزيز فرص   -١٤٦-١٢١  
  ؛)سنغافورة(اليونسكو 

مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني فرص اجلميع يف الوصول إىل            -١٤٧-١٢١  
  ؛)إكوادور(مجيع مستويات التعليم 

 التعليم، بوصفه   نيلإيالء اهتمام خاص ملسألة عدم املساواة يف          -١٤٨-١٢١  
  ؛)الربتغال(جانباً أساسياً يف إعمال احلق يف التعليم 

اختاذ التدابري الالزمة لضمان دخول قوانني التعليم اجلديدة حيِّز           -١٤٩-١٢١  
  ؛)دولة فلسطني(النفاذ، وضمان توسيع نطاق الربامج املشتركة بني الثقافات 

مواصلة جهودها لضمان التحاق مجيع قطاعات اجملتمع بالتعليم          -١٥٠-١٢١  
  ؛)ُعمان(
لتعليم، مبا يف ذلك من     مواصلة تكثيف جهودها لتعزيز احلق يف ا        -١٥١-١٢١  

  ؛)إندونيسيا(خالل تنفيذ برنامج تعليمي يستطيع اجلميع حتمُّل تكاليفه 
مواصلة التركيز على حتسني نوعية التعليم إمجاالً، ال سـيما يف             -١٥٢-١٢١  

  ؛)ماليزيا(املناطق الريفية 
مواصلة التركيز على حتسني نوعية التعليم إمجاالً، ال سـيما يف             -١٥٣-١٢١  
  ؛)سري النكا(ناطق الريفية امل
اختاذ خطوات حملو أمية نساء املناطق الريفية والشعوب األصلية           -١٥٤-١٢١  

وتطبيق مبدأ تكافؤ فرص التعليم لبنات املناطق الريفيـة والـشعوب األصـلية             
  ؛)إستونيا(
مواصلة تشجيع تعليم النساء يف اجملتمعات الريفية وجمتمعـات           -١٥٥-١٢١  

  ؛)جيبويت(الشعوب األصلية 
ضمان التحاق أطفال املهاجرين الذين مل يسووا أوضاعهم بنظام           -١٥٦-١٢١  

  ؛)إسبانيا(التعليم 
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي           -١٥٧-١٢١  

  ؛)إثيوبيا(اإلعاقة على الصعيد احمللي 
 ذوي اإلعاقة،   تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية حقوق األشخاص        -١٥٨-١٢١  

  ؛)ترينيداد وتوباغو(وبذلك مواصلة التقدُّم الذي أُحرز أصالً يف هذا اجملال 
مواصلة التدابري الرامية إىل حتسني محاية األشخاص ذوي اإلعاقة           -١٥٩-١٢١  

  ؛)األرجنتني(وإدماجهم 
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مواصلة اإلجراءات الرامية إىل تعزيز حقوق الشعوب األصلية          -١٦٠-١٢١  
  ؛)وادورإك (تهاومحاي

اختاذ املزيد من التدابري لضمان تشجيع حقوق الشعوب األصلية           -١٦١-١٢١  
  ؛)اليونان (تهاومحاي

مواصلة تنفيذ السياسات اليت تتناول القضايا اخلاصة بالشعوب          -١٦٢-١٢١  
  ؛)ترينيداد وتوباغو(األصلية، ال سيما النساء واألطفال 

ىل االعتـراف الدسـتوري     اعتماد القوانني الراميـة إ    تعجيل    -١٦٣-١٢١  
  ؛)أوزبكستان(بالشعوب األصلية 

اختاذ املزيد من اخلطـوات لـضمان االعتـراف الدسـتوري             -١٦٤-١٢١  
بالشعوب األصلية وضمان محاية حقوق اإلنـسان اخلاصـة هبـذه الـشعوب             

  ؛)الربازيل(
 همواصلة العمل الرامي إىل حتسني حالة الشعوب األصلية وتكثيف  -١٦٥-١٢١  

هود خاصة ملكافحة الفقر يف جمتمعاهتا، وإىل حتـسني حـصول هـذه           مع بذل ج  
الشعوب على التعليم إىل ما بعد املرحلة الثانويـة واالعتـراف هبـا دسـتورياً               

  ؛)سلوفينيا(
تنفيذ التدابري الرامية إىل دعم مشاركة الـشعوب األصـلية يف             -١٦٦-١٢١  

  ؛)كندا(لة املؤسسات الدميقراطية والتنمية االقتصادية مشاركة كام
قانون مكافحة اإلرهاب   اختاذ اإلجراءات املالئمة للتأكد من أن         -١٦٧-١٢١  

 الشعوب األصلية وإدراج تلك احلقوق يف اهليكـل القـانوين           ال يقوض حقوق  
  ؛)كوبا(واإلداري للبلد 

االمتناع عن تطبيق تشريعات مكافحة اإلرهاب علـى أفـراد            -١٦٨-١٢١  
الثقافات، مبا يف ذلك الرتاعات على األراضي،       مجاعة مابوتشي يف سياق صراع      

  ؛)الواليات املتحدة(وتعزيز احلوار السياسي بشأن قضايا الشعوب األصلية 
ضمان تعزيز واحترام مجيع حقوق اإلنسان اخلاصة بالـشعوب           -١٦٩-١٢١  

األصلية، بطرق منها ضمان مشاركة الفئات املعنية يف عمليات صنع القرار اليت            
تطبيق قـانون مكافحـة     التحقق من أن    حقوق اإلنسان اخلاصة هبا، و    تؤثِّر على   
حقوق اإلنسان اخلاصة بالشعوب األصـلية وغريهـم مـن          ال يقوض   اإلرهاب  

  ؛)أملانيا(األشخاص 
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إيالء اهتمام عاجل للتنفيذ التام التفاقية منظمة العمل الدوليـة            -١٧٠-١٢١  
صلية مسبقاً بشأن التدابري    ، ال سيما فيما يتعلق مبشاورة الشعوب األ       ١٦٩رقم  

  ؛)النرويج(التشريعية واإلدارية اليت ميكن أن تؤثِّر على جمتمعاهتا 
العمل على التنفيذ الفعَّال التفاقية منظمـة العمـل الدوليـة             -١٧١-١٢١  

لحقوق اخلاصة بالشعوب   ل، ملنع األعمال اليت تنّم عن جهل وازدراء         ١٦٩ رقم
  ؛)) املتعدِّدة القوميات-دولة (بوليفيا (بوتشي  مجاعة ماحقوقسيما  األصلية، ال

تشجيع مشاركة الشعوب األصلية يف القرارات اليت تؤثِّر عليها           -١٧٢-١٢١  
 بـشأن   ٢٠١٣نـوفمرب   /من خالل إنفاذ اللوائح اليت اعُتمدت يف تشرين الثاين        

  ؛)بريو(املشاورة املسبقة 
لتشاور وضمان محايـة  مواصلة اجلهود الرامية إىل تنفيذ آليات ا       -١٧٣-١٢١  

  ؛)السويد(حقوق اإلنسان اخلاصة بالشعوب األصلية 
اختاذ تدابري ملموسة لضمان املشاركة الفعلية للشعوب األصلية          -١٧٤-١٢١  

 املنـهجي للحـق يف التـشاور        اإلعماليف القرارات اليت تؤثِّر عليهم، مبوازاة       
  ؛)النمسا(
عَّالني مع فئات الشعوب    املضي يف وضع عملية حوار وتفاوض ف        -١٧٥-١٢١  

  ؛)أستراليا(األصلية ملعاجلة قضايا األراضي واملوارد الطبيعية 
مواصلة سياستها الرامية إىل حتسني الظروف املعيشية للشعوب          -١٧٦-١٢١  

  ؛)أنغوال(األصلية يف سوق العمل بغية ضمان استقرارها االجتماعي 
ـ        -١٧٧-١٢١   ر البيئـي لألنـشطة     مواصلة اجلهود الرامية إىل تقليص األث

  ؛)بيالروس(االقتصادية اليت تؤثِّر على الشعوب األصلية إىل أدىن حد ممكن 
اختاذ مجيع التدابري لوضع إطار قانوين ملعاجلة القضايا اليت تـؤثِّر             -١٧٨-١٢١  

 -مجهوريـة   (إيـران   (على املهاجرين واألقليات والالجئني والشعوب األصلية       
  ؛))اإلسالمية

صلة جهودها العتماد قانون حيدِّث نظام اهلجرة وينطـوي         موا  -١٧٩-١٢١  
على هنج حلقوق اإلنسان، ويقر حبقوق والتزامات املهاجرين النظـاميني وغـري            
النظاميني، ويتضمَّن أحكاماً تتعلق بسياسة وطنية للـهجرة ومكافحـة االجتـار            

  ؛)غواتيماال(باألشخاص ومحاية الالجئني 
ماية شاملة حلقوق املهـاجرين، ال سـيما        وضع إطار قانوين حل     -١٨٠-١٢١  

  ؛)كولومبيا(حقوق األطفال املهاجرين أو أطفال اآلباء واألمهات املهاجرين 
  ؛)جيبويت(ها مواصلة محاية حقوق العمال املهاجرين وتعزيز  -١٨١-١٢١  
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اختاذ اخلطوات الالزمة ملكافحة اإلقصاء االجتماعي للمهاجرات         -١٨٢-١٢١  
  ؛)نكاسري ال(واستضعافهن 

ضمان احترام حقوق اإلنسان اخلاصة بالبوليفيني الذين يذهبون          -١٨٣-١٢١  
إىل األراضي الشيلية ويعودون منها، ال سيما يف احلاالت اليت ميكن أن تؤدِّي إىل              
االحتجاز التعسُّفي، على أساس أن لكل شخص احلق يف حرية احلركة، خصوصاً            

  ؛)) املتعدِّدة القوميات-دولة (فيا بولي(احلق يف مغادرة بلده والعودة إليه 
ضمان العدالة واجلرب لضحايا آثار التدهور البيئي واعتماد معيار           -١٨٤-١٢١  

  ).مصر(نبعاثات املصاهر امللوِّثة بيئي ال
مل حتظَ التوصية التالية بتأييد شيلي ألن شيلي ترى أهنا ليست ضمن اختـصاص                -١٢٢

  .٥/١لقرار جملس حقوق اإلنسان آلية االستعراض الدوري الشامل وفقاً 
جيع إقامة عالقات ودية     من أجل تش   االمتثال للصكوك الدولية    -١-١٢٢

ور يف موانئ احمليط اهلادئ، وتكفل االحتـرام        عب تضمن حقاً وافياً يف ال     بني األمم 
العاملي والفعلي حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية داخل وخـارج حـدودها           

  )).دة القوميات املتعدِّ-دولة (بوليفيا (
يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة       الواردة  أو التوصيات   /مجيع االستنتاجات و    -١٢٣

وال ينبغي أن ُيفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .بتأييد الفريق العامل بكامله
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