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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩-١

  الدوريةقائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير     

  شيلي    
اجلامع للتقريرين الـدوريني اخلـامس      نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير           
  ). CEDAW/C/CHL/5-6(شيلي  لوالسادس

  ةنظرة عام    
اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة ومكتب  إىل أنه متت صياغته باالشتراك بني      التقرير يشري  -١

يرجى وصـف   و). ٢، الفقرة   CEDAW/C/CHL/5-6(ية  حقوق اإلنسان التابع لوزارة اخلارج    
عملية التشاور وذكر أمساء املؤسسات احلكومية األخرى اليت شاركت يف هذه العملية وما إذا    

يرجى توضيح ما إذا كانت     كما  . ت التقرير وعرضته على الربملان    كانت احلكومة قد اعتمد   
هذه ومدى  شاركت يف هذه العملية      قد سيما املنظمات النسائية   والاملنظمات غري احلكومية    

  .املشاركة

  التشريعي واملؤسسيو الدستوري اإلطار    
 من الدستور، اليت تؤكد جمدداً حظر التمييز        ١٩ من املادة    ٢يشري التقرير إىل الفقرة       -٢

يرجى بيان ما إذا كان تعريف التمييز ضـد         و). ٩، الفقرة   CEDAW/C/CHL/5-6(التعسفي  
 مـن االتفاقيـة،   ١ املباشر وغري املباشر على السواء، مبا يتسق مع املادة    النساء يشمل التمييز  

الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص، مبا يتسق مع        اجلهات  ويغطي أعمال التمييز اليت تقوم هبا       
  . ويرجى أيضاً بيان القضايا اليت طبقت فيها احملاكم احمللية االتفاقية أو أشارت إليها. ٢املادة 
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  ة الوطنية للنهوض باملرأةاآللي    
اهليكل والوظـائف  (يرجى تزويد اللجنة مبعلومات مفصلة وحمّدثة عن الوضع احلايل            -٣

لإلدارة الوطنية لشؤون املرأة، وكذلك عن املوارد البشرية واملالية املخصصة لدعم  ) واخلدمات
مات حمّدثة ويرجى كذلك تقدمي معلو. ٢٠١٤-٢٠١٠تنفيذ جدول األعمال اجلنساين للفترة 

وإدارة ) ١٦ و ٦ الفقرتـان    ،CEDAW/C/CHL/5-6(عن دور اجمللس الوزاري لتكافؤ الفرص       
  ).١٤، الفقرة CEDAW/C/CHL/5-6(التنويع وعدم التمييز 

  الربامج وخطط العمل    
 وإىل خطة تكافؤ    ٢٠١٤-٢٠١٠يشري التقرير إىل جدول األعمال اجلنساين للفترة          -٤

 ١٥، الفقرتـان    CEDAW/C/CHL/5-6 (٢٠١٠-٢٠٠٠ء للفترة   الفرص بني الرجال والنسا   
آليات التنفيذ والتقييم، وكـذلك     عن  يرجى تقدمي معلومات عن وضعيهما احلاليني،       ). ١٦و

  .عّما إذا كانت هناك أي مؤشرات لقياس أثرمها وتقييمهما

  العنف ضد املرأة    
 بـشأن   ١٩٩٤م  يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن حمتوى تعديالت تشريع عـا            -٥

، ويرجى، )٢٥، الفقرة CEDAW/C/CHL/5-6 (٠٦٦-٢٠العنف املرتيل مبوجب القانون رقم    
بصفة خاصة، بيان أشكال العنف املرتيل اليت يغطيها التشريع اجلديد ونطاق التدابري احلمائية              

ويرجى تزويد اللجنة مبعلومات عن مدى جترمي التحرش اجلنسي يف مجيع           . اليت ميكن ضماهنا  
  .الظروف

ويرجى تقدمي بيانات مفصلة حسب املناطق، عن انتشار العنف واجتاهاته ضد النساء              -٦
ويرجى كـذلك تقـدمي     . والفتيات، مبا يف ذلك االغتصاب واإليذاء اجلنسي والعنف املرتيل        

معلومات مفصلة عن عدد قضايا العنف املرتيل املبلغ عنها وعن مقاضاة مرتكيب هذه األفعال              
  .أثناء السنوات اخلمس املاضيةوإدانتهم 

ويشري التقرير إىل الربنامج الذي وضعته اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة على الـصعيد               -٧
الوطين وغريه من الربامج ذات الصلة بالعنف املرتيل اليت وضعتها وزارات الصحة والداخليـة              

 هناك مؤسسة   يرجى بيان ما إذا كانت    ). ٣٣-٢٧ الفقرات   ،CEDAW/C/CHL/5-6(والعدل  
  .أو آلية مركزية تشرف على خمتلف هذه الربامج وتنسقها

  االجتار باملرأة واستغالهلا يف البغاء    
يرجى تزويد اللجنة مبعلومات حمدثة عن الوضع الراهن ملشروع القانون املشار إليـه               -٨

 مـع    من التقرير وعما إذا كان حمتواه، وبصفة خاصة تعريف االجتار، يتـسق            ٦٣يف الفقرة   
االلتزامات الواردة يف بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعـه        

  . املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،واملعاقبة عليه
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ويتضّمن التقرير بيانات عن عدد الشكاوى والدعاوى ذات الصلة بالبغاء واالجتـار              -٩
، )٦١ الفقرة ،CEDAW/C/CHL/5-6 (٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٦ يف الفترة من عام باألشخاص،

يرجى تقدمي معلومات حمدثة .  من مالحظاهتا اخلتامية السابقة١٦وفقاً لطلب اللجنة يف الفقرة 
  .ومبوبة عن نتائج التحقيقات يف هذه األفعال

 باالجتار باألشخاص يف    ويشري التقرير إىل إنشاء الفريق املشترك بني القطاعات املعين          -١٠
أنشطة يف جماالت التوعية ومحاية الضحايا والتدريب، بغيـة منـع           يقوم ب ، الذي   ٢٠٠٨عام  

تزويد يرجى  ). ٦٣ الفقرة   ،CEDAW/C/CHL/5-6(االجتار باألشخاص وقمعه واملعاقبة عليه      
ا إىل حـد    اللجنة مبعلومات عن استراتيجية الفريق ملكافحة االجتار، واإلجراءات اليت اختـذه          

  .  وما إذا كانت تتضمن محالت للتوعية باإلبالغ عن أعمال االجتار،اآلن، وأثرها

  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة ويف صنع القرار    
 ختـصيص   ينص علـى   الذي   ١٩٩٧يرجى إبالغ اللجنة مبآل مشروع قانون عام          -١١

، CEDAW/C/CHI/CO/4(ية حصص للمرشحات يف مؤسسات الدولة واألحـزاب الـسياس      
وهل اُتخذت أي تدابري أخرى لزيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية، عقـب             ). ٩الفقرة  

اعتماد مشروع القانون السالف الذكر، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتة، وهل ُنظِّمت أي              
، CEDAW/C/CHL/5-6(دورات تدريبية متكن النساء من املشاركة يف احلمالت االنتخابيـة           

؟ ويرجى أيضاً بيان اخلطوات املتخذة لتكثيف اجلهود الرامية إىل إصالح           )٧٢-٦٤الفقرات  
ـ   ، الذي ال ُيَعّد مؤاتياً لتمثيل النساء يف احلياة السياسية،           الثنائينظام االنتخابات    ا عمـالً مب

  ).١٤، الفقرة CEDAW/C/CHI/CO/4(السابقة أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية 

 التعليم والقوالب النمطية    

 ٢٠٠٦سب نوع اجلنس ومستوى الفقر لعامي       حب الدراسة   يبني التقرير متوسط سن     -١٢
يرجى تقدمي بيانات ومعدالت مفصلة وحمدثة ). ٧٤، الفقرة CEDAW/C/CHL/5-6 (٢٠٠٩و

لزواج أثر ا كما يرجى بيان    . عن تسرب الفتيات من التعليم اإلعدادي والثانوي على السواء        
واحلمل املبكرين يف االلتحاق باملدارس، وال سيما يف أوساط النساء والفتيـات الريفيـات              
واملنتميات إىل الشعوب األصلية؟ ويرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن الشبكة املنشأة حلماية      
التالميذ الذين أصبحوا آباء أو الفتيات الالئي أصبحن حوامل، وأثر هذه الـشبكة واملـوارد       

  ).٧٩، الفقرة CEDAW/C/CHL/5-6(البشرية واملالية املخصصة هلا 

  العمالة    
 املتعلـق   ٣٣٦-٢٠يرجى بيان ما إذا كان قد وضع نظام رصد لتنفيذ القانون رقم               -١٣

بالنساء املشتغالت باخلدمة املرتلية، بوسائل منها زيادة مشاركة مفتشي العمل وجعلها أكثر            
). ٩٠ ، الفقرة CEDAW/C/CHL/5-6(شغيلهن مبوجب عقود    منهجية يف رصد ظروف عملهن وت     
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ستخدمات كعامالت  الدولة الطرف لرصد ظروف النساء امل     ويرجى إبالغ اللجنة بأي تدابري اختذهتا       
  ).١٣٨-١٣٦، الفقرات CEDAW/C/CHL/5-6. (العامالت املومسياتزراعيات، وخباصة 

 من تقرير   ٩٤ املشار إليه يف الفقرة      ويرجى إبالغ اللجنة مبا إذا كان التشريع اجلديد         -١٤
يشمل عكس عبء اإلثبـات يف قـضايا التمييـز    ) ٣٤٨-٢٠القانون رقم (الدولة الطرف  

سـبب تقلـد    تفسري  أصحاب العمل   حبيث يتعني على     لتشجيع النساء املشتغالت،     كإجراء
    يـان  كما يرجى ب  .  أدىن اً أجور هن أقل مسؤوليات وتلقي   هنالنساء وظائف أقل درجة، وحتمل    

 لكي يغطي األوضاع الـيت      ٣٤٨-٢٠تعديل القانون رقم     تزمعالدولة الطرف   ما إذا كانت    
، وفقاً ملعايري منظمة العمل     وإن كان متساوي القيمة   يؤدي فيها الرجال والنساء عمالً خمتلفاً       

  . من االتفاقية١١الدولية واملادة 

  الصحة    
 املنطقة، عن معدل عمليات اإلجهـاض       يرجى تقدمي البيانات احلالية، مبوبة حسب       -١٥

غري القانوين وغري املأمون وعن عدد الوفيات واملضاعفات الصحية النامجة عـن عمليـات              
 كانت قـد اتُّخـذت أي        إذا ويرجى إبالغ اللجنة مبا   . اإلجهاض غري القانوين وغري املأمون    

ألم أو حيـاة ا وجـود خطـر علـى    حاالت عن اإلجهاض يف مبادرات لرتع صفة اجلرمية   
  ).١٢٤، الفقرة CEDAW/C/CHL/5-6(االغتصاب أو سفاح احملارم 

 صـفوف ويرجى وصف التدابري الرامية إىل منع عمليات احلمل غري املرغوب فيه يف         -١٦
تدابري تثقيفية يف مناهج التعليم الثانوي؟ ويرجى تقـدمي         تشمل هذه التدابري    وهل  . املراهقات

 لتـوفري   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨للمراهقات املنشأة يف عامي     ة  الصديقمعلومات حمدثة عن املناطق     
وعما إذا كانت قد     ،إمكانية وصول أيسر للمراهقات إىل الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية        

  ).١٢٦، الفقرة CEDAW/C/CHL/5-6(املناطق الريفية أنشئت مراكز من هذا القبيل يف 

  نساء الشعوب األصلية    
 عن مدى زيادة مشاركة نساء الـشعوب األصـلية يف           يرجى تقدمي معلومات مفصلة     -١٧

اقتصاد الدولة الطرف وعن حمتوى االتفاقات املشتركة بني الوكاالت بشأن نـساء الـشعوب              
ويرجى إبالغ  ). ٤٣-٣٤، الفقرات   CEDAW/C/CHL/5-6(األصلية الالئي ُيعلن أسراً معيشية      

  .ء الشعوب األصلية من التعليم والصحةاللجنة بالتدابري املتخذة، إن وجدت، لتيسري استفادة نسا

  النساء املهاجرات    
يرجى تقدمي معلومات حمدثة عن نطاق االستحقاقات االجتماعية املقدمة إىل النساء             -١٨

ويرجى أيـضاً إبـالغ اللجنـة       . املهاجرات، وال سيما فيما يتعلق بالتأمني الصحي والتعليم       
نساء املهاجرات الالئي يتعرضن لالستغالل اجلنسي،      بالتشريعات أو التدابري املعتمدة حلماية ال     

  .ضمان محايتهن من العمل القسري واستفادهتن من احلقوق الدنيا للعمالةلوكذلك 
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  النساء الالجئات    
هبا يف الدولة   العمل  يرجى تقدمي توضيحات عن إجراءات حتديد صفة الالجئ اجلاري            -١٩

وهل أدمج هنج يراعي نوع     . دابري بصورة فعالة  الطرف واستفادة ملتمسات اللجوء من هذه الت      
اجلنس خالل خمتلف مراحل اإلجراءات؟ وهل ُيعترف بأشكال االضطهاد املتعلقة بنوع اجلنس            
كأساس شرعي ملنح اللجوء؟ ويرجى إبالغ اللجنة بالتدابري املتخذة ملنع التمييز ضـد النـساء               

كولـوميب، وبالتـدابري املتخـذة       - والفتيات الالجئات وخباصة املنحدرات من أصل أفريقي      
  .لتحسني أوضاعهن االجتماعية واالقتصادية يف جماالت الرعاية الصحية والسكن والتعليم

  الزواج والعالقات األسرية    
، ٢٨٦-٢٠يرجى إبالغ اللجنة أيضاً مبحتوى تشريع الطالق الوارد يف القانون رقم              -٢٠

اعتماد مشروع  وما هو التقدم احملرز يف      . رتيل امل الذي ييسر دعاوى الطالق يف حاالت العنف      
هبدف ) ١٤٠، الفقرة CEDAW/C/CHL/5-6(الزوجية  امللكية  القانون اجلديد الذي يعدل نظم      

نظـام امللكيـة الزوجيـة      منح حقوق متساوية للزوجني، وخباصة ما يتعلق منـها بـإدارة            
)CEDAW/C/CHI/CO/4 ؟)١٠ و٩، الفقرتان  

        


