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شاركت شيلي يف الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل بطريقة شفافة وتدفعها             -١
وقـد  . سان على حنو فعال   رغبة صادقة يف التعاون مع هذه اآللية احملورية إلعمال حقوق اإلن          

وتعرب شيلي عـن    . شاركت بوفد رفيع املستوى ضم ممثلني عن مجيع السلطات احلكومية         
تقديرها لالعتراف مبا أحرزته من تقدم مؤسسي يف جمال حقوق اإلنسان، وتقدر االنتقادات             

  . والتوصيات املقدمة يف إطار التعاون واحلوار البناء
 سبيل تعزيز دميقراطيتنا والتمتع الفعلي جبميع حقوق        وجرى حتليل هذه التوصيات يف      -٢

 توصـية   ٧١، وافقت شيلي على     ٢٠٠٩ويف عام   . اإلنسان واحلريات األساسية يف جمتمعنا    
وتلقت شيلي خـالل هـذه الـدورة الثانيـة          .  دولة، وامتثلت لعدد كبري منها     ٥١قدمتها  

 قانونية وسياسية ومؤسسية،    وبعد إجراء حتليالت  .  دولة ٨٤ توصية قدمتها    ١٨٥جمموعه   ما
 ألهنا توافق على أغراضـها      -١٤٢- وافقت شيلي على دعم مجيع التوصيات الواردة تقريباً       

وأشارت إىل جمموعة صغرية مـن  . وحترص على تنفيذها، وقد نفذهتا أو تعكف على تنفيذها     
م، وذلك   ال ميكن أن تلتزم بتنفيذها حبلول موعد االستعراض القاد         -  توصية ٣٠-التوصيات  

يف املقام األول ألسباب تتعلق بالدستور وترتبط بالعمليات التشريعية الـيت تقتـضيها هـذه       
 ألهنا تتناىف مع أهداف     -  توصية ١٣-ومثة توصيات قليلة ال حتظى بدعم شيلي        . التوصيات

  .االستعراض الدوري الشامل ومع املبادئ الدستورية والقوانني احمللية
التزامها باملنظومة العاملية حلقوق اإلنسان، وال سيما جملـس         تكرر شيلي من جديد       -٣

حقوق اإلنسان، وآلية االستعراض الدوري الشامل التابعة له وتكرر تقدمي دعـوة مفتوحـة              
  .جلميع اإلجراءات اخلاصة

  ات اليت حتظى بدعم حكومة شيليالتوصي    
، ٢٣-١٢ ،٢٢-١٢١،  ٢١-١٢١،  ٢٠-١٢١،  ١٩-١٢١،  ١٨-١٢١التوصيات    -٤

٣٣-١٢١ ،٢٩-١٢١،  ٢٨-١٢١،  ٢٧-١٢١،  ٢٦-١٢١،  ٢٥-١٢١،  ٢٤-١٢١ ،
٤٠-١٢١،  ٣٩-١٢١،  ٣٨-١٢١،  ٣٧-١٢١،  ٣٦-١٢١،  ٣٥-١٢١،  ٣٤-١٢١ ،
٤٧-١٢١،  ٤٦-١٢١،  ٤٥-١٢١،  ٤٤-١٢١،  ٤٣-١٢١،  ٤٢-١٢١،  ٤١-١٢١ ،
٥٤-١٢١،  ٥٣-١٢١،  ٥٢-١٢١،  ٥١-١٢١،  ٥٠-١٢١،  ٤٩-١٢١،  ٤٨-١٢١ ،
٦٤-١٢١،  ٦٣-١٢١،  ٦٢-١٢١،  ٥٨-١٢١،  ٥٧-١٢١،  ٥٦-١٢١،  ٥٥-١٢١ ،
٧١-١٢١،  ٧٠-١٢١،  ٦٩-١٢١،  ٦٨-١٢١،  ٦٧-١٢١،  ٦٦-١٢١،  ٦٥-١٢١ ،
٧٩-١٢١،  ٧٨-١٢١،  ٧٧-١٢١،  ٧٦-١٢١،  ٧٥-١٢١،  ٧٤-١٢١،  ٧٣-١٢١ ،
٨٦-١٢١،  ٨٥-١٢١،  ٨٤-١٢١،  ٨٣-١٢١،  ٨٢-١٢١،  ٨١-١٢١،  ٨٠-١٢١ ،
٩٣-١٢١،  ٩٢-١٢١،  ٩١-١٢١،  ٩٠-١٢١،  ٨٩-١٢١،  ٨٨-١٢١،  ٨٧-١٢١ ،
١٠١-١٢١، ١٠٠-١٢١، ٩٩-١٢١، ٩٨-١٢١، ٩٦-١٢١، ٩٥-١٢١، ٩٤-١٢١ ،
١٠٧-١٢١،  ١٠٦-١٢١،  ١٠٥-١٢١،  ١٠٤-١٢١،  ١٠٣-١٢١،  ١٠٢-١٢١ ،
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١١٦-١٢١،  ١١٥-١٢١،  ١١٤-١٢١،  ١١٣-١٢١،  ١٠٩-١٢١،  ١٠٨-١٢١ ،
١٢٣-١٢١،  ١٢٢-١٢١،  ١٢١-١٢١،  ١٢٠-١٢١،  ١١٩-١٢١،  ١١٨-١٢١ ،
١٣٠-١٢١ ،١٢٩-١٢١،  ١٢٨-١٢١،  ١٢٧-١٢١،  ١٢٦-١٢١،  ١٢٤-١٢١ ،
١٤٦-١٢١،  ١٤٥-١٢١،  ١٤٤-١٢١،  ١٣٣-١٢١،  ١٣٢-١٢١،  ١٣١-١٢١ ،
١٥٢-١٢١،  ١٥١-١٢١،  ١٥٠-١٢١،  ١٤٩-١٢١،  ١٤٨-١٢١،  ١٤٧-١٢١ ،
١٥٨-١٢١،  ١٥٧-١٢١،  ١٥٦-١٢١،  ١٥٥-١٢١،  ١٥٤-١٢١،  ١٥٣-١٢١ ،
١٦٤-١٢١،  ١٦٣-١٢١،  ١٦٢-١٢١،  ١٦١-١٢١،  ١٦٠-١٢١،  ١٥٩-١٢١ ،
١٧٣-١٢١،  ١٧٢-١٢١،  ١٧١-١٢١،  ١٧٠-١٢١،  ١٦٦-١٢١،  ١٦٥-١٢١ ،
١٧٩-١٢١،  ١٧٨-١٢١،  ١٧٧-١٢١،  ١٧٦-١٢١،  ١٧٥-١٢١،  ١٧٤-١٢١ ،
  .١٨٤-١٢١ و١٨٢-١٢١، ١٨١-١٢١، ١٨٠-١٢١

  بدعم شيلي، حيث تشري إىل أن اإلجهاض ليس جـزءاً          ١٣٤-١٢١حتظى التوصية     -٥
  .وناًمن احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأة، لذلك ال تلتزم بتكريس دعمه قان

ضمان : " فيما يتعلق باحملتوى التايل    اً، بدعم شيلي جزئي   ١٦٩-١٢١حتظى التوصية     -٦
تعزيز واحترام مجيع حقوق اإلنسان املتعلقة بالسكان األصليني، عن طريق مجلة أمور منـها              
ضمان مشاركة اجلماعات املعنية يف عمليات صنع القرار اليت تـؤثر يف حقـوق اإلنـسان                

  ".هبا املتعلقة

  هبااً التوصيات اليت أحاطت شيلي علم    
، ٥-١٢١،  ٤-١٢١،  ٣-١٢١،  ٢-١٢١،  ١-١٢١فيما يتعلـق بالتوصـيات        -٧

١٢-١٢١،  ١١-١٢١،  ١٠-١٢١،  ٩-١٢١،  ٨-١٢١،  ٧-١٢١،  ٦-١٢١ ،     
 اليت هتدف إىل حتفيز عمليـة       ١٧-١٢١،  ١٦-١٢١،  ١٥-١٢١،  ١٤-١٢١،  ١٣-١٢١

هبا لكنها ال ميكن أن     اً  ا، فقد أحاطت شيلي علم    التصديق على الصكوك الدولية املذكورة فيه     
ن هـذه العمليـة   إتتعهد بدعمها بعبارات حمددة قبل حلول موعد االستعراض املقبل، حيث       

  .تتطلب موافقة الربملان، وهو شرط أساسي بالنسبة ملؤسساتنا
 املتعلقة بإنشاء أمانـة     ٣٢-١٢١،  ٣١-١٢١،  ٣٠-١٢١وفيما خيص التوصيات      -٨

هبذه التوصيات، وهي بصدد مناقشة مبادرة تشريعية بشأن        اً  مظامل لألطفال، حتيط شيلي علم    
توفري محاية متكاملة لألطفال من شأهنا أن تفضي إىل حتديد نوع املؤسسة األنسب لتحقيـق               

  . هذه الغاية
حتـيط  ،  ٧٢-١٢١،  ٦١-١٢١،  ٦٠-١٢١،  ٥٩-١٢١وفيما يتعلق بالتوصيات      -٩

هبذه التوصيات وتشري إىل أن القانون املتعلق بتدابري مكافحة التمييز الذي دخـل             اً  شيلي علم 



A/HRC/26/5/Add.1 

GE.14-11869 4 

وال ميكن حتديـد    .  ال يزال يف املرحلة األوىل من التنفيذ والتقييم        ٢٠١٢حيز النفاذ منذ عام     
  .احلاجة إىل تعديل حمتواه أو نطاقه إال بعد تقييم النتائج اليت حققها

 بشأن تنقيح القانون املتعلق بالعنف املرتيل، حتـيط         ٩٧-١٢١علق بالتوصية   وفيما يت   -١٠
  .هبذه التوصية، وترى أنه ينبغي أوالً تقييم إمكانية تنفيذها ونتائجهااً شيلي علم

، حتـيط شـيلي   ١١٢-١٢١، ١١١-١٢١، ١١٠-١٢١وفيما يتعلق بالتوصيات     -١١
تعزيز جهودها إلحراز تقدم يف     "إىل  هبذه التوصيات وتدعمها بشكل جزئي حيث تشري        اً  علم

، بيد أن مراجعة نظام القـضاء   "جمال إصالح القوانني األساسية واإلجرائية للقضاء العسكري      
  . العسكري تتطلب عملية تشريعية ال ُتكفل معرفة نتائجها حبلول موعد االستعراض القادم

، حتيط شيلي ٩٩٢-١٩ بشأن تنقيح القانون رقم ١١٧-١٢١وفيما يتعلق بالتوصية   -١٢
هبذه التوصية وترى أن تنقيح هذا القانون يتطلب عملية تشريعية ال ُتكفل معرفة نتائجها     اً  علم

  . حبلول موعد االستعراض القادم
 بشأن اعتماد تـشريع لتحديـد احلـصص يف          ١٢٥-١٢١وفيما يتعلق بالتوصية      -١٣

 أهنا تدعم املبادرات املتعلقـة      هبذه التوصية، وتشري إىل   اً  األحزاب السياسية، حتيط شيلي علم    
بدعم زيادة املشاركة السياسية للمرأة، بيد أنه ال يوجد توافق يف اآلراء بشأن أن اسـتخدام                

  .احلصص هو الوسيلة األكثر فعالية لتحقيق هذا اهلدف

  التوصيات اليت ال حتظى بدعم شيلي    
وردت فيه عبـارة     بدعم شيلي بالنسبة للجزء الذي       ١١٢-١٢١ال حتظى التوصية      -١٤

هبدف وضع حد الستخدام عقوبة اإلعدام يف مجيع الفرضيات الواردة يف قـانون القـضاء               "
وتدعو شيلي إىل فرض وقف لتنفيذ عقوبة اإلعدام، وحتتفظ لنفسها بـاحلق يف             . "العسكري

  .تطبيقها يف أوقات احلرب، كما ينص القانون الدويل على حنو استثنائي
، ١٣٩-١٢١،  ١٣٨-١٢١،  ١٣٧-١٢١،  ١٣٦-١٢١ ،١٣٥-١٢١التوصيات    -١٥

إذ يـنص  .  ال حتظى بدعم شـيلي ١٤٣-١٢١،  ١٤٢-١٢١،  ١٤١-١٢١،  ١٤٠-١٢١
احلق يف احليـاة والـسالمة اجلـسدية والنفـسية     " على ١٩ من املادة ١الدستور يف الفقرة  

دون " ياة ملن مل يولـدوا بعـد      احلالقانون حيمي احلق يف     "على أن   اً  ، وتنص الحق  "للشخص
االعتراف حبق من حقوق اإلنسان يتعلق باإلجهاض، وفقاً ملعاهدات حقوق اإلنـسان الـيت          

ويف واقع األمر، ال تنص اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد            . صدقت عليها شيلي  
املرأة على احلق يف اإلجهاض كمعيار حلقوق اإلنسان، وأُشري صـراحة يف املـؤمتر الـدويل                

، ويف خطة العمل اليت متخض عنـها، إىل         ١٩٩٤ملعقود يف القاهرة يف عام      للسكان والتنمية ا  
عدم وجود توافق دويل يف اآلراء بشأن االعتراف باإلجهاض كجزء ال يتجزأ من احلـق يف                

  .الصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأة
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، حيـث  ١٦٩-١٢١،  ١٦٨-١٢١،  ١٦٧-١٢١تدعم شيلي جزئياً التوصـيات        -١٦
 ميس تطبيق قانون مكافحة اإلرهاب حقوق اإلنسان املتعلقة بالـسكان           كفالة أال "تشري إىل   

ويسمح قانون مكافحة اإلرهاب بالتحقيق يف األفعـال        ". األصليني أو غريهم من األشخاص    
عن حتديد ومعاقبة املسؤولني      اخلطرية اليت هتدف إىل الترويع أو زعزعة االستقرار العام، فضالً         

فحة اإلرهاب هو أمر استثنائي وليس ممارسة منهجية ومنتظمة         قانون مكا إىل  واللجوء  . عنها
أو متييزية حبق أفراد مجاعة مابوتشي وال أي جمموعة أخرى من السكان األصـليني، ألنـه                

  .يهدف إىل اضطهاد أفراد أو مجاعات من السكان ال
ن فقانون اهلجرة الوطين يتوافق مع القانو.  بدعم شيلي١٨٣-١٢١ال حتظى التوصية   -١٧

الدويل املعمول به الذي يسمح بفرض القيود الالزمة حلماية مصاحل األمن القومي والنظـام              
وال ينطوي تطبيق هذه القواعـد      . العام والصحة واألخالق العامة وحركة املرور عرب احلدود       

  .على معايري متييزية على أساس اجلنسية
على حنـو مـا ورد يف        ال حتظى بدعمها،     ١-١٢٢تكرر شيلي تأكيد أن التوصية        -١٨

  .تقرير الفريق العامل

        


