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  مقدمة   -أوالً  
إن دولة شيلي واجملتمع الشيلي عازمان على توطيد عملهما يف جمال تعزيز ومحايـة                -١

إذ يـشكل ذلـك     . دة االحترام وعدم التمييز يف البل     حقوق اإلنسان كافة، وعلى إنشاء ثقاف     
يف خمتلف ما ُيبذل من     ويتجلى  تحسني نوعية الدميقراطية يف بالدنا،      بائم   الد انشغالناجزءاً من   

وقد أوضـح تقريـر     . ٢٠٠٩يف عام   حظيت بالقبول   جهود من أجل تنفيذ التوصيات اليت       
البلـد   ارتفاع مستوى التقدم الذي أحرزه       ٢٠١٢مارس  / الذي قدمناه يف آذار    منتصف املدة 

  . يف تنفيذ هذه االلتزامات
باالسـتعراض الـدوري   املقدم يف إطار اجلولة الثانية مـن     هذا التقرير،    ويعرض يف   -٢

، ما حققناه من إجنازات يف جمال حقوق اإلنسان، كما يطرح التحديات اليت يتعـّين               الشامل
  ).٥٢ و٤١ و٨ و٤التوصيات ( على البلد مواجهتها مستقبالً

 يف نظـام     حمورياً اًوتعترف شيلي بآلية االستعراض الدوري الشامل بوصفها عنصر         -٣
الفعليـة  مارسة  املفهي أداة للتعاون هتدف إىل تعزيز       . محاية حقوق اإلنسان املتعدد األطراف    

  .لعاملاميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف جل

  املنهجية   -ثانياً  
وزارة العالقات اخلارجية    باالشتراك مع     هذا التقرير وزارة العدل     إعدادَ تتول  - ٤
 كما شارك يف عملية إعداده كل من وزارة الداخلية          .زارة واألمانة العامة للرئاسة   مكتب الو و

واألمن العام، واألمانة العامة للحكومة، ووزارات الدفاع والتنميـة االجتماعيـة والتعلـيم             
املسّنني والقاصرين واألشـخاص    بملرأة و املعنية بشؤون ا  واإلسكان والبيئة، والدوائر الوطنية     

  .ذوي اإلعاقة
وقبل إعداد التقرير، شارك املكلّفون بإعداده من مجيع الوزارات والـدوائر يف دورة               -٥

ٍتدريبية نظمها أخصائيون من مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان اإلقليمي            
وتعرب احلكومة عن شكرها للمكتب اإلقليمي على ما أبداه من تعـاون  . يف أمريكا اجلنوبية 

من مساعدة تقنية يف هذا الصدد، وتعترف بأمهية العمل الذي يضطلع به يف مراقبة              وما قدمه   
  .حالة حقوق اإلنسان يف املنطقة وتعزيز هذه احلقوق ومحايتها

 وقد اضطلع اجملتمع املدين الشيلي على الدوام بعملٍ بارز يف جمال حقوق اإلنـسان               -٦
 لقـاٌء حـواري     ٢٠١٣مايو  / أيار ١٦لذا، أُجري يف    . وتشجيعهااحلكومة  حيظى باعتراف   

كمـا  .  منظمة من منظمات اجملتمع املـدين    ٦٣ ميثلون    شخصاً ٩٦مفتوح وعام، شارك فيه     
ملؤسسة الوطنيـة حلقـوق     عن ا وفوضية اإلقليمي   املمكتب  عن  شارك يف هذا النشاط ممثلون      

ة للمنظمات فرص سنحت  وُنظمت يف إطار هذا النشاط سبع جلان مواضيعية حيث          . اإلنسان
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، كـي  ٢٠٠٩التحاور بشأن التوصيات اليت قبلتها الدولة عقب تقدمي تقريرها األول يف عام            
وتشكر احلكومة ملنظمـات    . )١(يف جلسٍة عامة  الحقاً  تعرض املنظمات استنتاجاهتا هبذا الشأن      

  .على حوار دائم وبّناءمعها تبقى  وتأمل أن  قّيمةهذه املشاركةوتعترب اجملتمع املدين مشاركتها 
 )٢( للمبادئ التوجيهية اليت أقّرها جملس حقوق اإلنـسان        هذا التقرير وفقاً  صيغ  وقد    -٧

االلتزامات الدولية الواقعة على عاتق الدولة، وتعزيز اإلطار املؤسـسي،          : حتت الفروع التالية  
 .والفئات الضعيفة، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  الواقعة على عاتق الدولةااللتزامات الدولية   -ثالثاً  
بدخول االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري حيز النفـاذ،              -٨

 يف املعاهدات األساسية التـسع       دولةً طرفاً  أصبحت شيلي ،  ٢٠١٠ديسمرب  /يف كانون األول  
ل ويـشك . )٢التوصـية   (حلماية حقوق اإلنسان، املربمة يف إطار منظومة األمم املتحـدة           

 فائق األمهية يف املقاضـاة       إجنازاً ، بدوره، ٢٠٠٩يف عام    التصديق على نظام روما األساسي    
   ).١التوصية (على اجلرائم اليت متّس اإلنسانية مجعاء على حنو خطري 

وتعمل شيلي، يف إطار جملس حقوق اإلنسان، على تعزيز إدماج حقوق اإلنـسان               -٩
 وعلى تعزيز احلكم الرشيد وعمل اجملتمـع        )Res.6/30(ا  للمرأة واملنظور اجلنساين يف سياساهت    

املدين، وتشارك مشاركةً نشطة يف موضوعي الطفولة واإلعاقة ويف عملية تعزيز عمل هيئات             
. واسـتقالهلم اسـتقالليتهم    على    منها معاهدات حقوق اإلنسان واملقرِّرين اخلاصني، حرصاً     

 نظام احلماية املتعـدد   لضمان فعالية أساسياًرطاًوتعترب شيلي احلوار البّناء مع مجيع اآلليات ش      
  . األطراف

أما يف إطار البلدان األمريكية، فتضطلع شيلي بدورٍ فاعل يف املفاوضـات املتعلقـة                -١٠
 عن ذلك، دعمت    فضالًو. مبشروع اتفاقية البلدان األمريكية حلماية حقوق اإلنسان للمسّنني       

اإليـدز،  /يل اجلنسي، وفريوس نقص املناعة البشرية     شيلي القرارات املتخذة بشأن مواضيع امل     
 مبنتهى االلتزام يف عمليـة    وشاركت شيلي أيضاً  . اإلعاقة، والتعليم وواحلق يف معرفة احلقيقة،     

يف املنطقـة، ويـضمن    ة وكيفية تعزيزها، مبا يوطّد دوره       تدّبر عمل منظومة البلدان األمريكي    
كية وواليتها، وهي العملية اليت ُتوِّجت بتعـديل        االعتراف باختصاص منظومة البلدان األمري    

  . البلدان األمريكية حلقوق اإلنسانللجنةالنظام الداخلي 
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  تعزيز اإلطار املؤسسي   -رابعاً  
الدولة سلـسلةً مـن     طرحت  د،  زيز مؤسسات حقوق اإلنسان يف البل     سعياً إىل تع    -١١

تقوم بـه   خمتلف ما   الذي يستند إليه    املبادرات الرامية إىل توطيد اإلطار املعياري واملؤسسي        
  . لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، على حد سواء،الدولة ومنظمات اجملتمع املدين

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان   -ألف  

لقد كان التزام الدولة األول يف هذا السياق إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان               -١٢
، بوصـفها   )٢٠-٤٠٥القانون رقـم   (٢٠٠٩ديسمرب  /ل ملبادئ باريس يف كانون األو     طبقاً

ـ شخصية اعتباريـة و   تتمتع ب مؤسسةً مستقلة منشأة مبوجب القانون العام،        وارد خاصـة   مب
جلنـة التنـسيق    ، اعتمدت   ٢٠١٢نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . )١١ و ١٠ و ٧التوصيات  (

، )يف الفئة ألـف (ة املؤسسة الوطني الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        
  .واستقالهلا عن السلطات األخرى للدولةواستقالليتها  بعملها اعترافاً
يف تعزيز ومحاية حقـوق     اليت من أجلها أُسست املؤسسة الوطنية        تتلخص الوالية و  -١٣

اإلنسان جلميع األشخاص املقيمني يف اإلقليم الشيلي، وهي احلقـوق املقـررة يف القواعـد               
 عـن   ونية ويف املعاهدات الدولية اليت وقّعت وصّدقت عليها شيلي، فـضالً          الدستورية والقان 

وبإنشاء املؤسـسة   .  الدويل  املعترف هبا من اجملتمع    مبادئ القانون العامة  احلقوق الناشئة عن    
  .الوطنية حلقوق اإلنسان، اكتمل نظام احلماية الشاملة حلقوق اإلنسان يف شيلي

وطنية حلقوق اإلنسان يف إعداد تقرير سنوي عـن         وتتجلى أهم وظائف املؤسسة ال      -١٤
 ٢٠١١ و٢٠١٠أعدت حىت هذا التاريخ تقـارير األعـوام      (حالة حقوق اإلنسان يف شيلي      

، وتعزيز مواءمة التشريعات الوطنية مع املعاهدات الدولية، واقتراح التدابري اليت ترى )٢٠١٢و
ة وتعزيز حقوق اإلنسان، والتعاون     على محاي اعتمادها للمساعدة   على هيئات الدولة    أنه جيب   

مع األمم املتحدة ومع املؤسسات اإلقليمية واملؤسسات األجنبية املختصة، ونـشر املعرفـة             
، كإقامة دعاوى بـشأن جـرائم ضـد         قانونية أمام احملاكم  رفع دعاوى   حبقوق اإلنسان، و  

  .اإلنسانية أو أعمال تعذيب أو اختفاء أشخاص

   مكافحة التمييزقانون   -باء  
 تدابري مكافحة التمييز، حيـز    الذي ُينشئ   ،  ٢٠-٦٠٩دخول القانون رقم    يشكل    -١٥

 من مظاهر التقدم الذي أحرزه البلـد يف هـذا    مهماً ثانياًمظهراً ٢٠١٢يوليه /النفاذ يف متوز 
، استبعاٍد أو تقييٍد يعوزه تربير معقول     أي تفريقٍ أو    "ويعّرف هذا القانون التمييز بأنه      . الصدد
ه موظفو الدولة أو اخلواص، ويتسبب يف احلرمان من املمارسة املـشروعة للحقـوق              ميارس

األساسية املقررة يف الدستور السياسي للجمهورية أو يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان             
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 اليت صدقت عليها شيلي ودخلت حيز النفاذ، أو يتسبب يف تعطيـل هـذه املمارسـة، أو                
هذه األفعال مدفوعةً بأسباب من قبيل األصل العرقي أو اإلثين، سيما مىت كانت  يهددها، وال

االقتصادية، واللغة، واأليديولوجية أو الرأي السياسي، والدين       وواجلنسية، واحلالة االجتماعية    
أو املعتقد، واالنتماء النقايب أو عدمه أو املشاركة يف التنظيمات النقابية أو عـدمها، ونـوع              

 واهلوية اجلنسانية، واحلالة املدنيـة، والـسن، والنـسب، واملظهـر          اجلنس، وامليل اجلنسي،  
  ".الشخصي، واملرض أو اإلعاقة

 قـضائية ُتعيـد      إذ ينشئ آلية   املعاقبة على مجيع أفعال التمييز    من  هذا الصك   وميكّن    -١٦
ا ه اليت تقتضي  ،يف ترسيخ ثقافة املساواة والتنوع الالزمة     وتساهم  إرساء سيادة القانون بفعالية     

   ).٢٨ و٢٠التوصيتان ( للجميع دميقراطية شاملة
وضع وتنفيذ السياسات   واجب  وفيما يتعلق هبيئات إدارة الدولة، ينص القانون على           -١٧

وعليه، تتوىل األمانة العامـة  . الالزمة لضمان عدم التمييز ضد األشخاص يف ممارسة حقوقهم  
ألعمال املشتركة بني القطاعـات يف  للحكومة، عن طريق قسم التنوع وعدم التمييز، تنسيق ا 

هذا اجملال، ويربز من بينها إجراء مسابقة املمارسات اجليدة، اليت تكافئ مبادرات اهليئـات              
العامة واجملتمع املدين اليت حتترم التنوع وعدم التمييز، وعقد دورات تدريبية بـشأن التنـوع               

 يف  شخـصاً ٥١٥، حيـث ُدّرب  اجملتمع املدينووعدم التمييز تستهدف املوظفني العموميني  
ملواطنني بشأن  مع ا املشاورة األوىل   "، وإجراء   ٢٠١٣ يف عام     شخصاً ١ ٢٢٢و ٢٠١٢ عام

، اليت ُترمجت إىل لغات األميارا واملـابودونغون والرابـانِوي،          "٢٠١٣التمييز يف شيلي لعام     
  .لتمييزلتنوع وعدم افيما خيص اهبدف تعزيز مشاركة املواطنني يف وضع سياسة عامة 

  قانون مشاركة املواطنني  -جيم  
شاركة مب املتعلق باجلمعيات و   ٢٠-٥٠٠ صدر القانون رقم     ٢٠١١فرباير  /يف شباط   -١٨

ومنظمات وينظم هذا القانون تكوين اجلمعيات غري اهلادفة للربح         . املواطنني يف اإلدارة العامة   
  .املصلحة العامة

ة يف وضع سياسـات الدولـة وخططهـا         ويعترف القانون حبق األشخاص يف املشارك       -١٩
ممارسة هذا احلق   شخصاً عن   ستبعد  تصرف خمالفاً للقانون إذا ما ا     وبراجمها وإجراءاهتا، وَيعترب أي     

عالوة على ذلك، جيب على هيئات اإلدارة توخي طرائـق رمسيـة            و. يف حقه دومنا مربر   أو ميز   
  وجيب حتديث تلـك الطرائـق   كل يف جمال اختصاصه،    ،وحمددة ملشاركة األشخاص واملنظمات   

  . على الدوام ونشرها عرب وسائط اإلعالم اإللكترونية أو غريها من وسائط اإلعالم املماثلة
، ينص هذا القانون على إنشاء جمالس ملنظمات اجملتمع املـدين ذات طبيعـة              وأخرياً  -٢٠

 اهلادفة للربح،   استشارية، تتألف، على حنو متنوعٍ ومتثيليٍ وتعددي، من أعضاء اجلمعيات غري          
  .من اهليئات العامةهيئة املتصلة باختصاص كل 
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   واآللية الوطنية ملنع التعذيبالشرطيةاستخدام القوة   -دال  
، الـشرطة الـشيلية   اإلنسان  حقوق   إدارة   ٢٠١١نوفمرب  /أُنشئت يف تشرين الثاين     -٢١

ويف ممارسات  ة  رطالشة  مؤسسلتكون مهمتها الرئيسية تعزيز إدماج حقوق اإلنسان يف ثقافة          
 علـى   ٢٠١٢يناير  /يف كانون الثاين  مؤسسة الشرطة   ة، وقّعت    هلذه السياس  ودعماً. ةالشرط

  .مع اللجنة الدولية للصليب األمحر" مذكرة تفاهم"
 الستخدام القوة يـستند إىل      ، حددت قوات الشرطة منوذجاً    ٢٠١٢ويف هناية عام      -٢٢

وقد أُدمج هـذا    . ملشروعية، والضرورة، والتناسب  ، أال وهي ا   ثالثة مبادئ معترف هبا عاملياً    
النموذج يف عمليات حفظ النظام العام؛ إذ أُدمج، أوال، يف دليل عمليات القوات اخلاصة، مث               

واسُتـشريت اللجنـة الدوليـة      . لتدخل الشرطة يف عملية استحداث بروتوكوالت جديدة      
 آراء املؤسسة الوطنيـة حلقـوق       للصليب األمحر يف عملية املراجعة، كما أُخذت يف االعتبار        

  . ومنظمات اجملتمع املدين)اليونيسيف(مم املتحدة للطفولة اإلنسان، ومنظمة األ
يف صـفوف    فائق األمهية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنـسان          سبيالً ويشكل التعليم أيضاً    -٢٣

واللجنة  الشرطة الشيلية حقوق اإلنسان يف    إدارة  القائم بني   التعاون  فبموجب  . قوات الشرطة 
حقوق اإلنسان تغطـي    ختص   خطط وبرامج    ٢٠١٢الدولية للصليب األمحر، أُعدت يف عام       

املواد الدراسية املتعلقة بثقافة الشعوب األصـلية       ومن أبرزها   مجيع مراحل العملية التعليمية،     
معهد البلـدان األمريكيـة   مع بالتعاون ، بدوره، واعتمد جهاز شرطة التحقيقات   . قهاوحقو

 شاملة للتأهيل والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، أُدجمـت يف           إلنسان، استراتيجيةً حلقوق ا 
. ة، ومركز التأهيل املهـين    لدراسات الشرط ة، واألكادميية العليا    لشرطمناهج كلية حتقيقات ا   

حقوق اإلنسان وأمن املـواطنني يف      " دولية يف    شهادةاستحداث أول   التعاون  وقد أتاح هذا    
 هذا العام، تتناول موضوع استخدام القوة من مجلة مواضيع أخرى     خالل "عمل الشرطة إطار  

   ).٤٤التوصية (
ة املعنيـة، وإدارة    سـلطات الـشرط   وجيري اإلشراف على أداء الشرطة عن طريق          -٢٤

ويـربز يف   . املفتشية العامة، والتقييمات اليت جتريها إدارة البحث اجلنائي       يف  الشؤون الداخلية   
 ُتعىن بالتحقيق يف خمالفات النظام يف مجيـع         ٢٠٠٩ياباٍت إدارية يف عام     هذا اجلانب إنشاء ن   

بنظم فيديو الدائرة   ة لنقل املتهمني    مركبات الشرط كما ُجّهزت   . د يف البل  القيادات العليا مقار  
ملؤسـسة الوطنيـة حلقـوق    من املراقبني  ، وصار بإمكان ا   ٢٠١٢سبتمرب  /منذ أيلول  املغلقة،

حريتـهم  ة اليت يوجد هبا أشخاص حمرومـون مـن          مقار الشرط بات و اإلنسان، تفقُّد املرك  
   ).٤٣ و٤٢ و٤٠ و٣٤التوصيات (

، أبلغت شيلي اللجنة الفرعيـة ملنـع التعـذيب          ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول    -٢٥
 تفويض مهام اآللية الوطنية ملنع التعذيب إىل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان املنشأة حـديثاً    ب
تعمل هذه املؤسسة باالشـتراك مـع       ،  ٢٠١٢ديسمرب  /منذ كانون األول   و .)١٤التوصية  (
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يزال   ال وتشكل هذه املهمة حتدياً   . اللوائح اليت تنظم أداء تلك املهام     ، على وضع    وزارة العدل 
  . حلقوق اإلنسان يف البلداإلطار املؤسسيتعزيز قائماً بالنسبة إىل 

   الوطنية حلقوق اإلنساناألمانة الفرعية حلقوق اإلنسان واخلطة  -هاء  
ُتدرك الدولة أن حقوق اإلنسان هي األساس الذي ُتبىن عليه عالقتها باملواطنني، وأن           -٢٦

ويف . يشكالن إحدى املهام العامة اليت يضطلع هبا جهاز الدولة بأكملـه          وإعماهلا  احترامها  
إنشاء أمانة فرعية حلقوق غياب هيئة ُتعىن مبواءمة أداء اإلدارة يف هذا اجملال، اقترحت احلكومة 

وُيناط هبذه اهليئة، عالوة على مهمة التنسيق،       . اإلنسان، يرأسها وزير العدل وحقوق اإلنسان     
 تتألف من وثيقة شـاملة وعامـة،        )١٥التوصية  (استحداث خطة وطنية حلقوق اإلنسان      

ـ       واقعية وقابلة للقياس   وإجراءات   وتشمل أهدافاً  ال تعزيـز   ، وتوجه أداء هيئات الدولة يف جم
 يف طور اإلجراء الدسـتوري األول،     ،  ويناقش جملس الشيوخ حالياً   . ومحاية حقوق اإلنسان  

  . لألمانة الفرعية حلقوق اإلنسانمشروع القانون املنشئ 

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات  -خامساً  

  املرأة  -ألف  

  املساواة    
فئات السكان  بوصفهن فئة من    ز النساَء   تدابري مكافحة التميي   الواضع ل  يشمل القانون   -٢٧

 احملمية، ليفي بذلك بالتزام الدولة باعتماد تدابري مالئمة حلظر مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،             
يف العديد من املعاهدات الدولية، ومن بينها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال            املنصوص عليه   
  . التمييز ضد املرأة

ما بـني   خطة تكافؤ الفرص للفترة     " على تنفيذ    ة للمرأة حالياً  وتعكف الدائرة الوطني    -٢٨
، اليت تشمل التزامات مع شـىت       "حنو شيلي عادلة، تتقاسم املسؤولية    : ٢٠٢٠-٢٠١١ عامي

وتراعي الوزارات، وتتيح إحراز تقدم يف استحداث سياسات عامة تعزز دور املرأة يف اجملتمع              
عالوة على ذلك، و ).٢٧ و٢١ و٢٠ و١٩ و١٨التوصيات (املنظور اجلنساين يف إعدادها 

الرامية إىل تثقيف املوظفني العمـوميني      عرب اإلنترنت   تربز يف هذا الصدد الدورات التدريبية       
دورة حىت   ٦ ٠٦٨ُنظمت  اجلنسانية وحقوق املرأة، وقد     املسائل  وتوعيتهم بشأن موضوعي    

  .هذا التاريخ
 .٢٠١١ ُعرض عليه يف عام       مشروع قانون   يف  عن ذلك، ينظر الربملان حالياً     فضالًو  -٢٩

 مبا يكّرس   ،نظام امللكية الزوجية املشتركة   على  جمموعة من التعديالت    ويقترح ذلك املشروع    
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فيمـا  و،  وأخرياً. )٥١التوصية  (املساواة بني الزوجني أمام القانون ومتام أهليتهما القانونية         
بلغ اء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يتعلق بالربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القض    

  ). ٣التوصية  (طور اإلجراء الدستوري الثاين مشروع التصديق عليه حالياً

  احلقوق السياسية    
املـرأة   يف املائة، وتـشغل  ١٤الراهن تبلغ نسبة مشاركة املرأة يف الربملان يف الوقت           -٣٠
 إىل تعزيز املساواة بني     وسعياً. نتخاب احمللي  يف املائة من املناصب اليت ُتشغل باال       ٢٤,٩ نسبة

 مشروع قانون ميـنح     ٢٠١٣الرجل واملرأة يف شغل هذه املناصب، قدمت احلكومة يف عام           
ترشـحهن وللنـساء   الـيت تـدعم   ألحزاب السياسية ل وحوافز اقتصادية للنساء املرّشحات  

  ). ٢٦ و٢١ و٢٠ و٧التوصيات  (املنتخبات
النقابية املرأة يف األنشطة    ، ارتفعت نسبة مشاركة     ٢٠١٢و ٢٠٠٩وفيما بني عامي      -٣١
 يف ١٩,٨ يف املائة، وكذلك نسبة تقلّدها املناصب اإلدارية من     ٣٣,٥ يف املائة إىل     ٣٠,٦من  

ولتعزيز هذا االرتفاع، ركزت وزارة العمل على تنمية الكفـاءات          .  يف املائة  ٢١,٧املائة إىل   
من دورات دراسية تنظمه مشاركة املرأة فيما ا اشترطت حيث إهنالنقابية من منظور جنساين، 

  .  يف املائة كحد أدىن٢٥بنسبة ويف دورات احلوار االجتماعي كحد أدىن  يف املائة ٤٠بنسبة 

  اجلنساينالعنف     
 الذي يوّسع نطـاق  ٢٠-٤٨٠ القانون رقم    ٢٠١٠ديسمرب  /صدر يف كانون األول     -٣٢

قتـل  جرمية  وّمسى كذلك   السابقني،  والُعشراء  األزواج   ليشمل   جرمية قتل األقارب  الفاعل يف   
 إىل االستنتاجات اليت انتهت إليها جلنـة عمـل          واستناداً.  امرأة اضحيتهاإلناث مىت كانت    

 مشروع قانون يعاقب على ممارسة العنف       ٢٠١٣مارس  /القطاعات، قُدم يف آذار   مشتركة بني   
  الُعنـف ذو الطـابع اجلنـسي واالقتـصادي    يف ذلكالتزاور، مبا العاطفية بعالقات اليف إطار  

   ).٢٢التوصية (
وتتوىل الدائرة الوطنية للمرأة تنسيق اخلطة الوطنية السنوية للتصدي للعنف األسـري،              -٣٣

وتتصل الدائرة باملنظمات غري    . اجملتمع املدين من   جهات فاعلة عامة ومنظمات       فيها ركاليت تشا 
ذ النماذج العامة للرعاية واحلماية ومنع العنف املرتيل، اليت         احلكومية مباشرةً من أجل إدارة وتنفي     

تتألف بصورٍة رئيسية من املراكز النسائية ودور إيواء النساء ضحايا العنف ومراكـز إعـادة      
 ٢٠١٢ ت الدائرة الوطنية للمرأة يف عـام      ، أبرم وأخرياً. العنفالذين ميارسون   الرجال  تربية  
وق اإلنسان لتدريب املوظفني العموميني، يف السلطة القـضائية          املؤسسة الوطنية حلق    مع اتفاقاً
  ).٢٤ و٢٣التوصيتان ( اإلنسانقوق تع املرأة حبمت، يف جمال القضايا اجلنسانية وحتديداً
دعم اجملتمعية هتدف إىل توطيد شبكات       استراتيجية للتوعية    ٢٠١٣وُنفذت يف عام      -٣٤
 إىل إنشاء   ، وسعياً ن له حىت ال تتراجعن عن أقواهلن      يتعّرضبلّغن عن العنف أو     ُيلنساء الالئي   ا
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مـن  حىت يتمكنوا   ،  إعداد قادة معنيني من اجلوار    إىل  ملرأة و دائرة من االتصاالت حتظى بثقة ا     
  .الكشف املبكّر عن حاالت العنف

العنف الذي تتعرض له نساء الشعوب األصلية، فقد أنشأت الـدائرة           أما فيما خيص      -٣٥
ـ    بني الثقافات يف إقليم أراوكانّيا،        مشتركاً  متنقالً ركزاًللمرأة م الوطنية   سكان يهتم أساساً ب

 يستهدف نساء شعب     نشاطاً عالوة على ذلك،  مابوتشيه القاطنني يف املناطق الريفية، وينفذ،       
  .  ألتو بّيو بّيوبيوينتشيس يف بلدية

  )١٨التوصية (نساء الشعوب األصلية     
. ه املرأة من دورٍ بالغ األمهية يف نقل التقاليد غري املاديـة           تعترف الدولة مبا تضطلع ب      -٣٦

ربنامج البتدريس  املكلفني   يف املائة من األشخاص      ٥٣لذا، متثل نساء الشعوب األصلية نسبة       
التراث ب االبتدائية والثانوية    تعريف طالب املرحلتني  الذي يهدف إىل    " ناقلو التقاليد "املسمى  

   .الثقايف غري املادي
من  يف سبعة    وشكلت املؤسسة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية جلان النساء األصلية          -٣٧

، وسـبل   النفساء الوقائية، وخدمات رعاية     ، ُتعىن مبواضيع من قبيل الرعاية الطبية      دأقاليم البل 
دعم تنظيم املشاريع وتكوين اجلمعيات االقتصادية، واحلقوق املنصوص عليهـا يف اتفاقيـة             

كما أبرمت املؤسسة الوطنية اتفاقاٍت مع الدائرة الوطنيـة         . ١٦٩لدولية رقم   منظمة العمل ا  
 أجل تنسيق وتنفيذ أعمال مشتركة فيما بينـها         للمرأة ومؤسسة النهوض باملرأة وتنميتها من     

تعزز مشاركة املرأة يف اجملال االقتصادي والسياسي واالجتماعي والثقايف، مبا حيّد من نـسب      
إنـشاء   كمسابقة برامج خاصة    ٢٠٠٩واسُتحدثت منذ عام    . يف حقها استبعادها والتمييز   

 الـيت   ، الشعوب األصلية  الصغرية ومؤسسات األعمال الصغرى لنساء    التجارية  املشاريع  
سكان األرياف وتبلـغ قيمتـها    امرأة من شعب مابوتشيه، أغلبهن من ٣١٨منها  استفادت  

املشاريع لنساء  إنشاء  ومسابقة  ،  )٣(تحدةدوالرات الواليات امل  ب  دوالراً ٦٣١ ٩٨٦مجالية  اإل
 امـرأة،   ٢٠٠منها حىت هذا التاريخ أكثر مـن        استفادت   اليت   ،من سكان املدن  مابوتشيه  

  .دوالرات الواليات املتحدةب  دوالرا٣٨٠ً ٠٩٩ مار مايل قدرهباستث

  )٢٢التوصية (احلق يف الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية     
اإلعـالم والتوجيـه    " احملدِّد لقواعـد     ٢٠-٤١٨قانون رقم    ال ٢٠١٠ُسّن يف عام      -٣٨

، ليقّر بذلك سياسة الدولة بشأن التثقيف اجلنسي وجمانية         "واخلدمات يف جمال تنظيم اخلصوبة    
بلغـت  وهبذا،  . العموميةتقدمي وسائل منع احلمل يف حاالت الطوارئ يف إطار نظام الصحة            

وسائل منع احلمل اليت يقدمها     لوايت استخدمن   النسبة النساء يف سن اإلجناب       ٢٠١١يف عام   
  . يف املائة٣٦ظيم اخلصوبة التابع لوزارة الصحة حوايل برنامج تن

لنساء احلوامل واألمهات املراهقات حمدودات الدخل      باالدائرة الوطنية للمرأة    وتعتين    -٣٩
ركـز  عالوة على ذلـك، يتلقـى امل      و .رعاية ودعم األمهات املراهقات   عن طريق برنامج    
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لكـل  التخصصي لرعاية ودعم األمومة املكاملات اهلاتفية من املواطنني ويقدم خدماٍت جمانية            
  . ةيعاين من أي نزاع يتعلق مبوضوعي األمومة واألبّومن 

  )٢٦ و٢٥التوصيتان (العمل     
 لذا، كان أحد حماور العمـل يف      . بالنسبة إىل البلد  تدرك شيلي األمهية الفائقة لعمل املرأة         -٤٠

 ٢ ٦٥٦ ٦٢٦هذا الصدد حفز دخول املرأة إىل سوق العمل؛ فبينما بلغ عدد النساء العـامالت               
 ٣ ٠٧٥ ١٠٥  ليصل إىل  ٢٠١٢ عام   ، ارتفع عددهن يف   ٢٠١٠فرباير  /يف شباط  امرأة عاملة 

  .نساء
فـرص  عدد  وقد ركّز عمل احلكومة، يف املقام األول، على زيادة تدريب النساء و             -٤١

تشجيع ، على   ثاينركز، يف املقام ال   واملشاريع،  إنشاء  قدرهتن على   وحتسني  ن  العمل املتاحة هل  
التوفيق بني األسرة والعمل، وحفز احلياة الشخصية، وتقاُسم املسؤولية بني الرجل واملرأة يف             

برنامج املـرأة العاملـة    )أ(: إنشاء أربعة برامج هي  يف   ذلك عملياً متثّل  وقد  . احلياة األسرية 
دخول املرأة إىل سـوق     اليت تعيق   الرئيسية  احلواجز   الذي يقدم أدواٍت لتخطي      ،وربة املرتل 

تتراوح أعمارهم  ألطفال  الراعيات ل النساء   ملساندة برنامج من أربعة إىل سبعة    ) ب(العمل،  
تقدمي الدعم التعليمي والترفيهي للقاصـرين بعـد   عن طريق بني سن السادسة والثالثة عشرة    

 الذي ينشئ شبكاٍت وحتالفاٍت تعزز قدرة املرأة        ،"باِدرنَ"برنامج  ) ج(،  انتهاء اليوم الدراسي  
وحفـز منوهـا،    لالسـتمرار   على تنظيم املشاريع وُتنميها هبدف تعزيز قابلية مـشاريعها          

 الذي يـرّوج، يف املنظمـات العامـة واخلاصـة،           برنامج املمارسات املهنية اجليدة،    )د(
املسرية املهنيـة للمـرأة،     وترية تطور   ، وحتسني   ارقسات املشجعة على احلد من الفو     لممارل

  . تقلّد مناصب اختاذ القرارمع الرجل يف فرص وحتقيق املساواة 
قدمت احلكومة مشروع القـانون املنـشئ للـضمان          ،٢٠١٣سبتمرب  /يف أيلول و  -٤٢

االجتماعي للتعليم قبل املدرسي يف مرحليت احلضانة والروضة، الذي يهـدف إىل ضـمان              
  .ة حصول أبناء النساء العامالت على التعليم قبل املدرسيإمكاني
  بلد يف أمريكا الالتينية يـستحدث منوذجـاً  أولهي شيلي فإن عالوة على ذلك،  و  -٤٣

إدارة  -  لـنظم اإلدارة   ٣٢٦٢املعيار الشيلي رقم    "    باجلنسانية ُيدعى   املسائل  دارة   إل معتمداً
  ".ة املهنية واحلياة األسرية والشخصيةاملساواة بني اجلنسني والتوفيق بني احليا

  األطفال واملراهقون  -باء  
  وهو تابعالشاملة للطفولةلتوفري احلماية   فرعياًنظاماً" معكتكرب شيلي "يشكل نظام     -٤٤

إىل تعزيز تنمية الطفولة، وخباصـة األطفـال        هذا النظام    ويهدف   .لوزارة التنمية االجتماعية  
وينفذ هذا النظام الفرعي عمليات متابعة شخصية ملسرية منو         . )٥٦التوصية  (الضعيفة حاهلم   

تقدمي اسـتحقاقات وخـدمات خاصـة وفقـا         عن طريق   الطفولة املبكرة،   منذ  كل طفل   
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 عن ذلك، يقدم هذا النظام الفرعي الدعم        فضالًو. من مراحل منوه  مرحلة  الحتياجاته يف كل    
حبيث تتوفر األحوال املالئمة    يترعرعون  فال و فيها األط يربو  إىل األسر واجملتمعات احمللية اليت      

ألطفال شيلي كافة، وملبّية الحتياجات كـل منـهم   حاضنة  وبيئٍة صديقة للطفل،لذلك يف  
على خدميت احلضانة وريـاض األطفـال مـن         الضعيفة حاهلم   حصول األطفال   و. اخلاصة

وقد قـدم النظـام     . عياالستحقاقات املتمايزة اليت يكفلها القانون ويقدمها هذا النظام الفر        
  .  وطفالً امرأة حامال٨٩٥ً ٥٧٣ إىل ٢٠١٢الفرعي خدماته يف عام 

  )٥٠التوصية (إعادة إدماج األحداث يف اجملتمع     
بلغ عدد املراهقني الذين يقضون عقوبةً جنائية ما يف شيلي           ٢٠١٣يونيه  /يف حزيران   -٤٥

 يف ١٢,٩ويقضي ).  مراهقا١٢ً ٦٦٧مراهقة و ١ ٤٩٥منهم  ( مراهقاً ١٤ ١٦٢ ما جمموعه 
 يف املائة من جممـوع عـدد        ١٢,٣ يف املائة من جمموع عدد املراهقات و       ٥,٦(املائة منهم   
 يف ٨١,١، أي نـسبة  سائرهم ز مغلقة أو شبه مغلقة، بينما يقضي      عقوبته يف مراك  ) املراهقني

  . املائة منهم، عقوبته وهم طلقاء
الئحـة  ،  ٢٠١٢يف عام   اث يف اجملتمع، ُعّدلت      إىل تعزيز إعادة إدماج األحد     وسعياً  -٤٦

خروج املراهقني من مراكز النظام املغلق      اليت جتيز   ملراهقني  فيما خيص ا  قانون املسؤولية اجلنائية    
 ومن مظاهر التقدم األخرى يف هذا املضمار، تنفيذ التدابري        . ألغراض تعليمية ومهنية وتدريبية   
األحـداث  ظروف سكن   من أجل حتسني    " بابخطة الش "األحد عشر الواردة فيما يسمى      

 هلذا الغرض، زيدت، ضمن تدابري أخـرى، امليزانيـة   وحتقيقاً. خالل مدة احلرمان من احلرية 
، سواًء كانوا طلقاء أم يف مراكـز مغلقـة        املرصودة لتدريب الشباب الذين قَضوا عقوباهتم،       

 ١ ١٥٢ ٦٤٥إىل   ٢٠١٢دوالرات الواليات املتحـدة يف عـام        ب  دوالراً ٢٧١ ٨٣٤ من
ُنظمت على الـدوام دورات تدريبيـة   و. ٢٠١٣دوالرات الواليات املتحدة يف عام   ب دوالراً

من مجيع    موظفاً ٥٣٩الذين يتعاملون مباشرةً مع املراهقني، مشلت       منهم  للموظفني، وخباصة   
  . حدةلواليات املتادوالرات ب  دوالرات٢٧٨ ٨٠٤د، مبيزانية تتجاوز املراكز املغلقة يف البل

  ) ٥٣التوصية (مكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال     
األطفـال  على   شىت ملكافحة خمتلف أشكال العنف الذي مياَرس         تبذل شيلي جهوداً    -٤٧

فـإىل  .  ألغراضٍ جتارية  واملراهقني، ومن بينها أسوأ أشكال عمل األطفال واستغالهلم جنسياً        
مـا بـني    اإلطار الثـاين للعمـل للفتـرة        جانب إسهام الدائرة الوطنية للقاصرين يف تنفيذ        

  متخصـصاً   مشروعاً ١٦، بقيادة وزارة العدل، تدير الدائرة الوطنية        ٢٠١٤-٢٠١٢ عامي
ويف . البلديف  أقاليم  من  لرعاية األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية يف عشرة          

من  ٩٩٥حايا،  أطفال ومراهقني ض   ١ ٢٠٩، قدمت هذه املشاريع خدماهتا إىل       ٢٠١٢ عام
 للتدخل الشامل املتخـصص      برناجماً ٩٤وإىل جانب ذلك، ظل     . من الذكور  ٢١٤واإلناث  
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 حلماية احلقوق، مـن أجـل منـع          مكتباً ١٢٠يباشر أعماله على الصعيد الوطين، وكذلك       
  .  ألغراض جتاريةاًجنسياألطفال استغالل 

 اًجنـسي األطفال  ستغالل   دورة تدريبية بشأن ا    ، تنظّم يف كل سنة    ٢٠١٠ومنذ عام     -٤٨
يقدمها معهد البلـدان األمريكيـة      و،  وهي دورة ال تقتضي احلضور الكامل      ألغراض جتارية 

 الدائرة الوطنية للقاصرين، تستهدف أعضاء أفرقـة مكافحـة          وتقودها تقنياً للطفل واملراهق   
ل الشوارع، ويف   بأطفا والعاملني يف الربامج اليت ُتعىن       ألغراض جتارية األطفال جنسياً   استغالل  

 ١٧٠  تلقى التدريب  ٢٠١٢يف عام   و. ذات صلة برامج التدخل الشاملة، وممثلي هيئات عامة       
   .مهنياً
مـن  وتتوىل معاجلة قضية أسوأ أشكال عمل األطفال جلنة مشتركة بني القطاعات              -٤٩

 صوغ بروتوكول لرعاية األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية وإبـرام          أهدافها  
هذه املهمة، اسُتحدث نظـام     ولتنسيق  . اتفاقات تتيح إدماجه على حنو مالئم يف نظام التعليم        

السجل املوحَّد ألسوأ أشكال عمل األطفال، الذي يضم معلومات عـن مجيـع األطفـال               
، ُسـجل يف    ٢٠١٢ ويف عام . سبب استغالهلم اقتصادياً  واملراهقني الذين انُتهكت حقوقهم ب    

 يف املائة   ٣٧وشكلت اإلناث    يف املائة منها     ٦٣نسبة  شكل الذكور   ة،   حال ٨٧٠هذا النظام   
  . يف املائة من احلاالت على أشخاص فوق سن اخلامسة عشرة٨٣وتنطوي . منها

   األطفال واملراهقون يف الشوارع    
/ ينـاير وحزيـران   /انون الثاين  يف الفترة ما بني ك     ،قدمت الدائرة الوطنية للقاصرين     -٥٠
عن طريق تنفيذ سـبعة   يعيشون يف الشوارع    ومراهقاً  طفالً ٤٢٢خدماهتا إىل    ،٢٠١٣ يونيه

شاريع تلك امل عالوة على ذلك، ُشكلت جلنة تقنية تضم ممثلي         و. على الصعيد الوطين  مشاريع  
مراجعة مناذج التدخل وتعميق املنظور اجلنساين والتنوع اجلنسي فيمـا ُيرسـم مـن              غايتها  

 ١٧٨ هتا إىل  وزارة التنمية االجتماعية، من جانبها، خـدما       وقدمت. استراتيجياٍت مشتركة 
  .أقاليم البلدمن يف ستة عن طريق برنامج الشارع  طفالً

  املهاجرون  -جيم  

  )٣٦التوصية (باألشخاص وهتريبهم االجتار     
القـانون  ، ٢٠١١أبريل /يف نيسانفيما يتعلق باالجتار باألشخاص، دخل حيز النفاذ      -٥١

جيّرم هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص وُيقر لوائح ملنعهما وزيادة          " الذي ٢٠-٥٠٧رقم  
ويـسمح  . اللوائح اجلنائية مع بروتوكول بالريمو    الذي يوائم   ،  "فعالية املقاضاة اجلنائية عليهما   

. اإلقامة املؤقتة يف البلد ويكفل محاية سالمتهم البدنيـة والنفـسية          بالقانون اجلديد للضحايا    
  .خاص ضحية على تصريح إقامة ٧٧، حصل ٢٠١٣سبتمرب /وحىت أيلول
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يف هذا السياق،   خمتلفة  ومنذ دخول القانون حيز النفاذ، اختذت الدولة عدة مبادرات            -٥٢
كإنشاء فريق متخصص ملكافحة االجتار باألشخاص يف جهاز شرطة التحقيقـات بـشيلي،             

كل مـن األمانـة    نيشدتاالجتار، و لنساء ضحايا   ايواء  إل اًالدائرة الوطنية للمرأة دار   وتدشني  
وأعـادت  .  يف رعاية ضحايا االجتـار     اً متخصص اًالفرعية ملنع اجلرمية وبلدية سانتياغو مركز     

األمانة الفرعية للشؤون الداخلية، من جانبها، تفعيل اللجنة املشتركة بني القطاعات املعنيـة             
 على رسم وتنفيذ    لجنة حالياً باالجتار باألشخاص، املؤلفة من هيئات عامة وخاصة، وتعمل ال        

شىت خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، وقد نظمت، كذلك، دورات تدريبية            
  . يف جمال الكشف عن ضحايا االجتار لفائدة هيئات رئيسية

  )٧١ و٥٦التوصيتان (ن والالجئ    
زامـات  ، ليفي بالت  "حلماية الالجئني  "٢٠-٤٣٠ القانون رقم    ٢٠١٠ُنشر يف عام      -٥٣

لالجـئ  ملفهـوم ا   واسع النطاق    ويكّرس القانون اجلديد تعريفاً   . شيلي الدولية يف هذا اجملال    
كما . ويعترف مببادئ عدم اإلعادة القسرية ومصلحة الطفل العليا، ومجع مشل العائلة، واجملانية

ينص القانون بوضوح على حقوق الالجئ، وأسباب سقوط صفة الالجئ عنـه، واإلجـراء        
ه، وُيمنح طالب اللجوء صفة املقيم املؤقت ريثما ُيبت يف طلب         . ق باالعتراف هبذه الصفة   املتعل
احلصول على مجيع االستحقاقات االجتماعية اليت تقدمها الدولة، وُيمنح صفة املقيم           تاح له   ُيو

 ٢٠١٣ أغـسطس /  حـىت آب   ٢٠٠٩منذ عـام    و. الدائم منذ حلظة االعتراف به كالجئ     
  . شخصا٣١١ً  ل جئبصفة الالاعترفت شيلي 

لالجئني يف اجملتمع  يف عملية إدماج السكان اأحرزت شيلي تقدماً، ٢٠١٠منذ عام و  -٥٤
تنفيذ برنامج الدعم املايل لطاليب اللجوء والالجئني، عـن طريـق إبـرام اتفاقـات               بفضل  

 كـانون   مـن و. للتحويالت املالية إىل منظمات خاصة معترف باختصاصها يف هذا اجملـال          
  . أجنبيا٦٧٧ًفاد من هذا الربنامج ، است٢٠١٣أغسطس / حىت آب٢٠١٢يناير /الثاين

  حقوق املهاجرين    
التشجيع مبدأ  نفذت شيلي سياسةً الستقبال املهاجرين وإدماجهم يف اجملتمع بتطبيق            -٥٥

  كان وضعهم القانوين    معينة، أياً   حقوقاً  وتكفل الدولة للمهاجرين كافةً    .اإلقامة القانونية على  
، كحقوق العمل، وحق النساء احلوامل يف الصحة، وحق األطفال واملراهقني يف            هاجرينكم

فادة من خدمات شبكة محاية الطفولة وشبكة       درسي وقبل املدرسي، واحلق يف االست     التعليم امل 
  . محاية ضحايا العنف األسري

شروع ، عرضت السلطة التنفيذية على الكونغرس الوطين م٢٠١٣يونيه /ويف حزيران  -٥٦
صـراحةً حبقـوق     ويعتـرف    هنج حقوق اإلنسان فيه    يكّرس   قانون لتحديث قانون اهلجرة   

واجب الدولة حتديد سياسـة وطنيـة        ويقر ب  املهاجرين النظاميني وغري النظاميني وواجباهتم    
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التزام الدولة مبكافحة االجتار باألشخاص، وتتماشـى       أيضاً  يوطّد مشروع القانون    و. للهجرة
  . ن محاية الالجئني اجلديدأحكامه مع قانو

  الشعوب األصلية  -دال  

  )٥٩ و١٩ و١٨ و١٦التوصيات  (تعزيز حقوق الشعوب األصلية    
االلتحـام    "  ب،  ٢٠١٠ألصلية، النافذة منذ عام      ُسميت السياسة املتعلقة بالشعوب ا      -٥٧

فالـة  هنج احلوار مع شعوب البلد األصلية التسعة هبـدف ك تلك السياسة  وتعتمد  ."باملاضي
حصول هذه الشعوب على الفرص اليت تتيح تنميتها، مع االحترام الكامل حلقوقها وتقاليدها             

  .وهويتها وثقافتها
اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة      ومن النقاط بالغة األمهية املميِّزة هلذه السياسة تنفيذ           -٥٨
الـشعوب  هنج شامل يف التعامل مـع موضـوع         اتباع   واعتراف الدولة بضرورة     ١٦٩ رقم

  .   جملس الوزراء لشؤون الشعوب األصلية٢٠١٠األصلية، وهو ما أُنشئ من أجله يف عام 

 ٦٤ و ٦٣ و ٦٢التوصـيات   (اً  مشاورة الشعوب األصـلية واالعتـراف هبـا دسـتوري             
  )٦٧و ٦٦و

ويف ". التشاور بشأن مؤسسات الـشعوب األصـلية       "٢٠١١مارس  /بدأ يف آذار    -٥٩
، أحدثت احلكومة تغيريات يف عملية التشاور فعـّدلت بعـض           سبتمرب من ذلك العام   /أيلول

اجلوانب املنهجية للعمل املشترك مع املؤسسات اليت متثل الشعوب األصـلية إثـر ترحيبـها               
ورأى قادة هذه الشعوب واحلكومة علـى       . مبالحظات منظمات شىت متثل الشعوب األصلية     

از تقدم يف مسائل أخرى، كاالعتراف حد سواء أنه، ما مل ُتجرى عملية تشاور، ال ميكن إحر
 إطار معيـاري  صيانةمما أفضى إىل تركيز النقاش على      ،  )٥٨ و ٥٧التوصيتان  (الدستوري،  

 إلجراء املشاورات، ويف الوقت نفسه، صياغة صك ُيدمج االلتزام مبشاورة الشعوب            ومنهجي
  . مشاورةً مسبقة ومتمايزةيف الئحة نظام تقييم األثر البيئي األصلية
ويف هذا امليدان اجلديد، أجرت دائرة تقييم األثر البيئي على مدى أكثر مـن عـام                  -٦٠

عملية تشاور هتدف إىل إدماج االلتزام مبشاورة الشعوب األصلية مسبقاً يف الالئحة اجلديـدة      
لنظام تقييم األثر البيئي، مبا يوجب الوفاء به كلما ترتبت على مشروع معروض على هـذا                

/  الئحة نظـام تقيـيم األثـر البيئـي يف آب           بصدورو. س الشعوب األصلية  النظام آثار مت  
، أصبحت الالئحة البيئية اجلديدة تتضمن، للمرة األوىل، االلتزام مبـشاورة           ٢٠١٣ أغسطس

  .)٤(الشعوب األصلية مسبقاً وعلى حنو متمايز
وبالتوازي، وعقب عملية حوار مع شىت منظمات الـشعوب األصـلية، قـدمت               -٦١

فبعـد أن   ". مشروع الئحة بشأن التشاور واملشاركة    "،  ٢٠١٢أغسطس  /مة، يف آب  احلكو
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اجتمعت منظمات الشعوب األصلية يف أكثر من مائة حلقـة عمـل واستـشارت خـرباء            
مستقلني، وهي العملية اليت حظيت بدعم احلكومة، قدمت مقترحاهتا املضادة، مث ُشكلت بعد         

وُدعيت إىل حضور هذه العملية بصفة      . ثلي احلكومة من ممثليها ومم  " جلنة توافق اآلراء  "ذلك  
  .مراقب منظومة األمم املتحدة واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

وبعد أن أجنز ممثلو الشعوب األصلية وممثلو احلكومة عملهم، أبرموا بروتوكوالً ُيقر              -٦٢
يت ستنص عليها هذه    االتفاقات اليت توصلوا إليها بشأن سبع عشرة مادة من املواد العشرين ال           

، وحتديـد   ١٢٤وتربز من بني هذه االتفاقات إلغاء املرسوم السامي رقـم           . الالئحة اجلديدة 
تعريف املشاورة، واهليئات اليت جيب أن ُتجريها، واملؤسسات والشخصيات ذات التمثيليـة            
الواجبة مشاورهتما، والدور الذي جيب أن تضطلع به املؤسسة الوطنيـة لتنميـة الـشعوب               
األصلية خالل املشاورة، وكذلك تعريف حسن النية، وتعريف اإلجراءات املالئمة، واجلهـة            
املسؤولة عن عملية التشاور، وأسبقية املشاورة، وتقييم مدى ضرورة أو أمهية الـشروع يف              

. مشاورة، وخصوصاً، حتديد الكيفية اليت جيب هبا تنفيذ املشاورة ومراحل وآجال تنفيـذها            
 يقر هذا الربوتوكول املواضيع اليت مل يتحقق بشأهنا اتفاق تـام، ومنـها              وفضالً عن ذلك،  

موضوع التأثري املباشر، والتدابري اليت ينبغي التشاور فيها، واملـشاريع أو األنـشطة الـالزم               
وكانت النتيجة الرئيسية اليت متخضت عنها هذه العمليـة         . إخضاعها لنظام تقييم األثر البيئي    

 أتاح ترسيخ بناء بلد متعدد الثقافات، فمكّن من استعادة الثقة فيما بني             إفساح جمالٍ للحوار  
  .)٥(الشعوب األصلية والدولة وباقي اجملتمع

  )٧٠ و٦٩ و٦٨التوصيات (تطبيق قانون مكافحة اإلرهاب على الشعوب األصلية     
 لوزارة الداخلية   ،"قانون السلوك اإلرهايب    "  ب، املسمى   ١٨-٣١٤ُيجيز القانون رقم      -٦٣

وحكام األقاليم واحملافظني إقامة دعاوى جنائية على األشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عـن    
 تستحدث وزارة الداخلية قـط أي مبـادئ توجيهيـة           ومل. هذا القانون سلوكيات جيّرمها   

 ١٨-٣١٤وال يطبَّق القانون رقـم      . سياسات لتطبيق هذا القانون على الشعوب األصلية       أو
إذا كانت بعض األفعال اخلاضعة للتحقيق تقع يف خانة األفعال اجلنائيـة املبّينـة فيـه،                 إال
. عالقة لتطبيقه مبشاركة أفراد الشعوب األصلية أو مجاعات حمـددة يف هـذه األفعـال               وال

 إال يف ثالث دعاوى فحسب      ١٨-٣١٤والدليل على ذلك أنه مل يتم االعتداد بالقانون رقم          
 دعوى اليت أقامتها هذه الوزارة يف سياق حالة إقلـيم           ١١١بالغ عددها   من مجلة الدعاوى ال   

  .أراوكانّيا، نظراً خلطورة األفعال ذات الصلة اليت وافقت حتقّق أركان الفعل اجلنائي

  )٦٨ و٦٦ و٦٥التوصيات (ألراضي امنح     
َحفَزت احلكومة على إنشاء آليات ملنح األراضي بشروط شفافة، وُحددت لـذلك              -٦٤
ئمة باجملتمعات احمللية اليت كانت قد قدمت طلبات للحصول على أراضٍ وفقـاً ألقدميـة               قا

  .املطالبات
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 األوىل بـشكاوى    ُتعىن. ضي خاصتان بالشعوب األصلية    آليتان لشراء األرا   وتوجد  -٦٥
، وتنفَّذ اآللية الثانية )من قانون الشعوب األصلية) أ(٢٠املادة  (تتعلق بفقدان أراضٍدعاوى  أو
من ) ب(٢٠املادة  (اً   األسر الضعيفة واملهددة اجتماعي    لفائدةن طريق مسابقة منح األراضي      ع

وقد ُعزز هذا الربنامج األخري بقوة؛ إذ ُيعّد آليةً عادلة وشفافة ملنح            ). قانون الشعوب األصلية  
الـيت تتقـدم    األراضي، على أساس مسابقات سنوية ومعايري موضوعية، للمجتمعات احمللية          

  .تستويف شروط حالة الضعفات لشراء األراضي وبطلب

  ١اجلدول 
بـني   الوطنية لتنمية الشعوب األصلية يف الفترة ماموجز باملساحات اليت اشترهتا املؤسسة     

  )باهلكتار (٢٠١٣  من عامالنصف األول و٢٠١٠عام 
  املساحات املشتراة

 اإلمجايل  )ب(٢٠ )أ(٢٠  العام

٣٠٥ ٣ ٣٠٥ ٣ – ٢٠١٠ 

٠١٧ ١٤ ٣٣٤ ١٠ ٦٨٣ ٣ ٢٠١١ 

٧٤٥ ١٩ ٩٨٩ ١٥ ٧٥٦ ٣ ٢٠١٢ 

 ٩٢٢ ٥ ٥٧٩ ٢ ٣٤٣ ٣  ٢٠١٣أغسطس /آب

 ٩٨٩ ٤٢ ٢٠٧ ٣٢ ٧٨٢ ١٠ اإلمجايل

  )٦١ و٦٠ و٥٤التوصيات (مكافحة الفقر     
إضـافة  للدراسة االستقصائية للخصائص االجتماعية االقتـصادية الوطنيـة         اً  وفق  -٦٦

 يف  ٨,١، أي ما يعادل      نسمة ١ ٣٦٩ ٥٦٣لي   األصليني يف شي   ، يبلغ عدد السكان   توضيحية
 قيـست األهـداف     ،إىل هذه الدراسة االستقصائية   اً  واستناد. املائة من عدد السكان املقّدر    

يف حتديد أولويـات  اً  مة جد وكانت نتيجتها قيّ  . اإلمنائية لأللفية فيما يتعلق بالشعوب األصلية     
  .وُنُهج السياسات املوجهة للشعوب األصلية

   مشاريعهاتشجيع الشعوب األصلية ومكانةتعزيز     
ارتفع مستوى تغطية برنامج تنمية أراضي الشعوب األصلية يف الفتـرة مـا بـني                 -٦٧
 أسرة، ويشجع هذا الربنامج علـى       ٣٠ ٠٠٠ أسرة إىل    ٣ ٠٠٠ من   ٢٠١٢ و ٢٠٠٩ عامي

  .الستثمارتنمية األراضي وزراعتها جبهود ذاتية، عن طريق التدريب ومنح رأس املال العامل وا
 إنشاء أول غرفة جتارية لشعب مابوتشيه، واستمر دعم         ،٢٠١٢ يف عام    ،وقد تسىن   -٦٨

الذي جيمع مهنيني من خمتلـف التخصـصات مـن شـعب          " لقاء مابوتشيه الوطين  "إجراء  
وعالوة على ذلك، حفزت احلكومة إنشاء مؤسسة حاضنة للمشاريع اإلنتاجيـة           . مابوتشيه
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ملت على إنشاء صندوق استثماري للشعوب األصلية يتيح دعم         لنساء الشعوب األصلية، وع   
  . املشاريعتطوير
واعُتمدت يف العام نفسه خطة التنمية االجتماعية واالقتصادية إلقليم أراوكانّيا، اليت             -٦٩

 مليون دوالر خالل أربع سنوات، وهو ما أمثر حىت          ٤ ٥٠٠تتوخى استثماراٍت عامة بقيمة     
 فرص عمل، ٣٨ ٥٠٨ يف املائة يف هذا اإلقليم، وهتيئة      ٥,٤ادياً مبتوسط   هذا التاريخ منواً اقتص   

 ٢٠٠٩ يف املائـة يف عـام        ٢٧,١وختفيض نسبة الفقر يف صفوف الشعوب األصلية مـن          
  .٢٠١١ يف املائة يف عام ٢٢,٩ إىل
جيب إبراز   ١٦٩بأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         عمالًو وفضالً عن ذلك،    -٧٠

 تضمن تعديلني بالَغي األمهيـة،      ؛ الذي  الستصالح الغابات  ٧٠١رسوم بقانون رقم    تعديل امل 
 استصالح الغابات يف األراضي اليت اشترهتا املؤسسة الوطنية لتنمية الـشعوب األصـلية              :مها

  .وإمكانية وقف األراضي إذا ما قرر أصحاهبا ذلك
نمية الـشعوب األصـلية     ولتمويل هذه الربامج وغريها، زادت املؤسسة الوطنية لت         -٧١

  :ميزانيتها زيادةً هائلة على النحو املبيَّن أدناه

  ٢اجلدول 
   بالدوالر٢٠١٣-٢٠١٠امليزانية التارخيية للمؤسسة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية للفترة 

 ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  
 ٦٧١٫٦٠ ٦١ ٩٣٣٫٥٣ ٥٩ ٣٠١٫٠٩ ٥٨ ٤٩٧٫٢٠ ٥٥ صندوق األراضي واملياه

 ٠٦٩٫٨٦ ٩ ٢٣١٫٣٤ ٧ ٨١١٫٣١ ٦ ٢١٠٫٢٣ ٤ إلمنائيالصندوق ا
 ٣١٩٫٤٤ ٢ ٦٢٦٫٧٧ ١ ٥٨٢٫٤١ ١ ٢٧٩٫٨٥ ١ صندوق الثقافة

 ٢٥٢٫٢٩ ٢٦ ٧٠٣٫٩٢ ٢١ ١١٢٫٧٦ ٢١ ١٨٥٫٩٩ ١٥ املنح
 ٠٩٦٫٦٨ ١٢٧ ٤٤٧٫٢٠ ١١٩ ٠٦٦٫١٢ ٩٩ ٩٩٨٫٨١ ٨٦  )٦(امليزانيةإمجايل 

  الصحة والتعليم    
اص بالشعوب األصلية الذي يهـدف إىل إدمـاج         ُتدير وزارة الصحة الربنامج اخل      -٧٢

 ٢٦ويباشر الربنامج أعماله يف     . معارف هذه الشعوب وممارساهتا يف خدمات الرعاية الصحية       
مراكز صحية مـشتركة    مخسة  ففي إقليم أراوكانّيا تباشر     . دائرة صحية على الصعيد الوطين    

 مستشفى جزيرة باسـكوا  ٢٠١٢ ديسمرب/بني الثقافات أعماهلا، كما افُتتح يف كانون األول   
 والناظم حلقـوق    ٢٠١٢ الصادر يف عام     ٢٠-٥٨٤والقانون رقم   . ب السلف املتالئم مع ط  

باملعارف واملمارسـات   يعترف  األشخاص وواجباهتم فيما يتعلق بإجراءات الرعاية الصحية،        
   .اخلاصة بنظم الصحة للشعوب األصلية، وحيميها
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 يف تنفيذ خطة إنقاذ     ٢٠١٢ ُشرع يف عام     ،)٦٤التوصية  (ويف جمايل الثقافة والتعليم       -٧٣
.  يف املائة فحسب من السكان األصليني يتحدثون لغتهم ويفهموهنا١١اللغة؛ إذ تبيَّن أن نسبة 

.  شخص دروساً يف اللغـات األصـلية  ١٠ ٠٠٠وخالل العام األول من هذا الربنامج تلقى       
فال مشتركة بني الثقافات، مـزّودة       روضة لألط  ١٥٠وعالوة على ذلك، أنشئت أكثر من       

 روضة منها تعليم اللغات األصلية      ٤٤وأَدجمت  . مبواد تعليمية متصلة بثقافة الشعوب األصلية     
  .يف نظامها

تعليم اللغات  ) ٦٥التوصية  (املشترك بني الثقافات    اللغة  وأتاح برنامج التعليم الثنائي       -٧٤
 منه   مدرسة، واستفاد  ٥٠٠ ،٢٠١٣الل عام    هذا الربنامج خ   وقد مشل . صلية يف املدارس  األ

 مخـس   ٢٠١٣ و ٢٠١٠كما أُنشئت يف الفترة ما بني عـامي         .  طالب ٦٠ ٠٠٠أكثر من   
  . الثقافات، تقع مجيعها يف إقليم أراوكانّياتتسم بالتفّوق متعددمدارس 

، شهدت املنح الدراسية للطالب من الشعوب األصلية زيادةً هائلـة           ٢٠١٢يف عام     -٧٥
 دوالراً بـدوالرات    ٢٤ ١٨٦ منحة بقيمة إمجالية تبلغ      ٦٩ ٧٥٨قماً تارخيياً بلغ    فسجلت ر 

وزادت أيضاً املوارد املرصودة لدور إيواء الطالب من الشعوب األصـلية           . الواليات املتحدة 
 دوالراً بدوالرات الواليـات     ٣٣١ ٧٧٦ داراً، بقيمة إمجالية إضافية تبلغ       ١٣والبالغ عددها   

  .املتحدة

  اإلعاقةألشخاص ذوو ا  -هاء  
وبغرض إدمـاج   . يعاين واحد من كل مثانية أشخاص يف شيلي من إعاقٍة بدرجٍة ما             -٧٦

النموذج اجلديد، الذي أنشأته اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، يف              
 لتكافؤ الفرص واإلدماج االجتماعي لفائـدة     ٢٠-٤٢٢سياسات الدولة، دخل القانون رقم      

وأُنشئت مبوجب هذا القانون مؤسـسات      . ٢٠١٠فرباير  /إلعاقة حيز النفاذ يف شباط    ذوي ا 
، ومهمته الرئيـسية تفعيـل املـشاركة واحلـوار          اجمللس االستشاري جديدة، تتألف من    

 الـيت هتـدف إىل   لتنمية االجتماعية،واللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية با     االجتماعي،  
والـدائرة الوطنيـة    ساق تنفيذه والتنسيق فيما بني القطاعات،       السهر على تنفيذ القانون وات    

، اليت تضطلع مبهمة تعزيز تكافؤ الفرص لصاحل األشـخاص ذوي           لألشخاص ذوي اإلعاقة  
  .اإلعاقة وتعزيز إدماجهم يف اجملتمع ومشاركتهم وتيسري وصوهلم

 ذوي  ، كل من مقترح السياسة الوطنية إلدماج      ٢٠١٣ و ٢٠١٢وُنفذ، خالل عامي      -٧٧
اإلعاقة يف اجملتمع ومقترح خطـة العمـل الوطنيـة إلدمـاج ذوي اإلعاقـة يف اجملتمـع                  

، استناداً إىل عملية تشاور وبناء توافق اآلراء أُجريت مع اجلهـات            )٢٠٢٠-٢٠١٢ للفترة(
  .الفاعلة يف اجملتمع املدين ومع املؤسسات العامة واخلاصة املعنية بذوي اإلعاقة

أبرمت الدائرة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة جمموعـةً مـن          وعالوة على ذلك،      -٧٨
ويربز من بينها   . االتفاقات إلدماج متغري اإلعاقة يف برامج وسياسات اهليئات العامة واخلاصة         



A/HRC/WG.6/18/CHL/1 

19 GE.13-18566 

 منحة دراسية للطـالب     ٣٠٠االتفاق املربم مع وزارة التعليم، الذي أتاح تقدمي ما يربو على            
 وحده، فضالً عـن تنفيـذ   ٢٠١٢لتعليم العايل يف عام ذوي اإلعاقة دون غريهم يف مرحلة ا      

 لتيسري وصول الطالب ذوي اإلعاقة يف التعلـيم العـايل جتـاوزت             ٢٠١٣مشاريع يف عام    
ويربز أيضاً االتفاق املـربم مـع       .  دوالرات بدوالرات الواليات املتحدة    ٦٧٩ ٠٠٩ قيمتها

 ذوي اإلعاقة يف االحتكام إىل      املؤسسة اإلدارية للسلطة القضائية هبدف كفالة حق األشخاص       
القضاء وتعميم احترام حقوقهم، وذلك بتكييف اإلجراءات القانونية والبيئـة احمليطـة مـع              

  .احتياجاهتم اخلاصة وبتدريب املوظفني والقضاة فيما يتعلق هبذا املوضوع
 بلغة اإلشارة بوصفها وسيلة التواصل الطبيعيـة يف         ٢٠-٤٢٢ويعترف القانون رقم      -٧٩
 الئحة تنص على قواعد لتطبيق آليات التواصـل         ٢٠١١كما صدرت يف عام     . مع الصم جمت

  .السمعي البصري اليت جتعل الربامج التلفزيونية يف متناول ذوي اإلعاقة السمعية

  املسّنون  -واو  
لتسارع معدل الشيخوخة يف شيلي، استحدثت الدائرة الوطنيـة للمـسنني           اً  تصدي  -٨٠

وقد ُرمست هـذه  . ٢٠٢٥ و٢٠١٢ة اإلجيابية للفترة ما بني عامي سياسةً متكاملة للشيخوخ  
محاية صحة  :  حتقيق ثالثة أهداف رئيسية هي     ل مع مجيع الوزارات، وترمي إىل     السياسة بالعم 

املسنني الوظيفية وقدرهتم على االعتماد على الـذات، وحتـسني انـدماجهم يف اجملـاالت               
  .تمع، ورفع مستوى رفاههم الذايتاالجتماعية والثقافية واالقتصادية يف اجمل

ويربز يف هذا السياق تدبريان لدعم السياسة املشار إليها؛ أوهلما إعفاء املسنني الذين               -٨١
، من دفـع    ٢٠١١نوفمرب  /يستوفون الشروط املنصوص عليها يف القانون، منذ تشرين الثاين        
 هذه النسبة، منذ كـانون      اشتراك نظام الصحة احملدد قانوناً بنسبة سبعة يف املائة، أو خفض          

، من سبعة إىل مخسة يف املائة، حبيث تتكفل الدولة بدفع هذا االشتراك             ٢٠١٢ديسمرب  /األول
، ٢٠١٠ لعـام   ٢٠-٤٢٧وثانيهما، سّن القانون رقم     .  شخص ٧٤٠ ٠٠٠لفائدة أكثر من    

د سياسات  الذي يهدف إىل املعاقبة على إساءة معاملة املسنني، وُيلزم الدولة، صراحةً، باعتما           
وهبذا، أنشأت الـدائرة الوطنيـة   . ملنع العنف األسري ضد املسنني وتقدمي املساعدة للضحايا       

، الذي قدم خدماته حـىت      "ائهمالربنامج الوطين ملكافحة إساءة معاملة املسنني وإيذ      "للمسنني  
  . نشاطاً للرعاية يف شىت أحناء البلد٢٥٤ شخصاً ونفّذ ٦٩٨ إىل ٢٠١٣سطس أغ/آب
ا تربز يف هذا السياق برامج مراكز الرعاية النهارية، وخدمات الرعاية املرتليـة،             كم  -٨٢

ودعم الدولة مؤسسات اإلقامة املطّولة غري اهلادفة للربح، وهتدف كل هـذه اخلـدمات إىل               
وستعرض احلكومة . تأخري حاجة املسنني إىل االعتماد على الغري وإىل رعايتهم وإعادة تأهيلهم

مشروع قانون ينشئ صندوق مسابقات لتقدمي الدعم       ) الكونغرس(س الشيوخ   على جمل اً  قريب
يعانون من ضعف   الذين  املباشر للمسنني، يستهدف املسنني املعتمدين على الغري بدرجٍة ما و         

  .احلال أو املسنني ضحايا إساءة املعاملة
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حداث وقد شاركت شيلي مشاركةً نشطة، عن طريق الدائرة الوطنية للمسنني، يف أ             -٨٣
 املعـين    الثالث  اإلقليمي املؤمتر احلكومي دولية مثل اجتماعات متابعة تنفيذ إعالن برازيليا، و       

، ودورات الفريق العامل التابع لألمـم   بالشيخوخة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب      
اقية البلـدان  املتحدة املعين حبماية حقوق اإلنسان للمسنني، ودورات الفريق العامل املعين باتف         

  .األمريكية حلقوق املسنني

 ومغـايرو   املتحولون جنسياً ومزدوجو امليل اجلنسي و   اً  املثليات واملثليون جنسي    -زاي  
  اهلوية اجلنسانية

فئتان حتظيان باحلماية   امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية     أن   قانون مكافحة التمييز     يعترب  -٨٤
، التمييز الذي تعرضت لـه  ٢٠١٢ديسمرب / األول أدان أول حكم قضائي، يف كانون وعليه،

  .ألحكام هذا القانوناً ، عقب إقامة دعوى قضائية وفقعشريتان مثلّيتان
ـ       -٨٥ بـشأن  اً ويف السياق التشريعي ذاته، قدمت احلكومة مشروع قانون ينـشئ اتفاق

اآلثـار  بطور اإلجراء الدستوري األول، ويهدف إىل تنظـيم         اً  ، ومير املشروع حالي   املعاشرة
العشريين املثلـيني   ، وبني   العشريين الغرييني القانونية املترتبة على احلياة العاطفية املشتركة بني        

  .على حد سواء

  األشخاص احملرومون من احلرية  -حاء  
حلرية  العديد من املبادرات الرامية إىل متكني األشخاص احملرومني من ا          أطلقت شيلي   -٨٦

تـرم كرامتـهم وهتيـئ إعـادة إدمـاجهم يف اجملتمـع              حت من قضاء عقوباهتم يف ظروف    
 تدبرياً  ١١ليت تضمنت   وكانت اخلطوة األوىل يف هذا الصدد اعتماد اخلطة ا         ).٣٥ التوصية(

ن، واليت أتاحت حل مشاكل النظام اإلصالحي املتعلقـة باهلياكـل           لتحسني ظروف السج  
دوالرات  دوالراً ب٤ ٩٠٣ ٩٥٢ مارٍ قيمتهاألساسية واألمن واإلقامة والصحة والتغذية، باستث

  .الواليات املتحدة
عن   ، فضالً على النحو األمثل   النظامية وحتسينه    السجون مراجعة منوذج    توقد أتاح   -٨٧

تطبيق سياسة ترشيد استخدام العقوبات السالبة للحرية، احلد من نسبة اكتظـاظ الـسجون    
كما ُرصـد  . ٢٠١٣خالل عام  يف املائة ٢٣ إىل ما دون ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٥٧,٥ من

دوالرات الواليات  دوالراً ب٣٤ ١٧٠ ٢٧١  مبلغ٢٠١٣ و٢٠١٠  ما بني عاميخالل الفترة
 دوالراً  ٢٩ ٢٦٦ ٣١٩، واسُتثمر مبلغ قدره      بعناصر األمن ومعداته   السجوناملتحدة لتزويد   

  .دوالرات الواليات املتحدة يف جتديد اهلياكل األساسية وجتهيز فرق املطافئب
يف عمليات التدخل واإلدماج االجتماعي، حبيـث       اً  جديداً  واستحدثت شيلي هنج    -٨٨

نفـسية االجتماعيـة   يتمكن األشخاص احملرومون من احلرية من تنمية مهاراهتم اإلدراكية وال    



A/HRC/WG.6/18/CHL/1 

21 GE.13-18566 

لعمل األشخاص احملرومني من    اً  أساسياً   نظام ٢٠١١ت وزارة العدل يف عام      ووضع. واملهنية
 ومنذ دخـول النظـام      .نزالء السجون اإلنتاجي داخلها وتنظيمه    احلرية هبدف حفز نشاط     

 ١٣,٢األساسي حيز النفاذ، ارتفعت نسبة نزالء السجون الذين يباشرون أنشطةً مهنية مـن              
 يف املائة، ومشل ذلك ارتفاع متوسط عدد الرتالء املـوظفني مـن جانـب               ١٨يف املائة إىل    

 اً،وأخـري . )٧( نزيالً ٨٩٨إىل     نزيالً ٦١٣ من   ٢٠١٣شركات قائمة داخل السجون يف عام       
 ٢٠١٢ منشأة تعليمية للتعليم االبتدائي والثـانوي، أتاحـت يف عـام             ٩٨ السجونحتوي  

  . طالباً من نزالء السجون إمتام عامهم الدراسي١٥ ٢٢٥  ل
 يف املائة من عدد السكان احملـرومني مـن          ٨,٧ نسبة   ٢٠١٢ومثلت النساء يف عام       -٨٩

فنظمت يف ذلك العام مائدة مستديرة تناولت السياسة اإلصالحية من منظور           احلرية يف شيلي،    
جنساين، شاركت فيها مؤسسات الدولة واجملتمع املدين، وأسفرت عن نشوء عدة مبـادرات،             
منها إنشاء برنامج الكفاءات االجتماعية للمرأة، الذي يسعى إىل تعزيز قدرات النـساء علـى               

، الذي يتألف   "نفتح األبواب "ماالت العودة إىل اإلجرام، وبرنامج      تقوية ذواهتن مبا حيّد من احت     
  .من استراتيجية دعم متكامل لألجّنة أو األطفال الرّضع الذين ُحرمت أمهاهتم من احلرية

 بالفعـل، اعُتمـد يف      آخر احللـول  جلعل العقوبة السالبة للحرية     اً  ضمانو،  وأخرياً  -٩٠
تلـك  نشئ نظاماً جديداً لعقوباٍت بديلة عـن         الذي يُ  ٢٠-٦٠٣ القانون رقم    ٢٠١٢ عام

من هـذه العقوبـات،     اً  السالبة أو املقّيدة للحرية هتدف بصورة رئيسية إىل تعزيز احلد فعلي          
  .  احلماية للضحاياع على االندماج االجتماعي، وتوفريوالتشجي

  االحتكام إىل العدالة  -طاء  
) ٣٧ و ١٣ و ١٢ و ٥التوصيات  ( يف إطار حتديث نظام اإلجراءات املدنية الشيلي        -٩١

 االحتكام إليـه، عرضـت      زيادة تيسري املساواة أمام القضاء املدين و    مزيد من    حتقيق   وهبدف
انون جديد لإلجراءات املدنيـة،      مشروع ق  ٢٠١٢ مارس/كومة على الكونغرس يف آذار    احل

  . اإلجراء الدستوري األولاً يف مرحلة حالييوجد
أقرب إىل املواطنني، أجـرت     تكون  رتاعات القضائية   بغرض إنشاء آليات حلسم ال    و  -٩٢

املعـين   دراسةً عملية تتوخى تنفيذ برنامج الوحدات القـضائية          ٢٠١١وزارة العدل يف عام     
 رتاعات اليت تتصل طبيعتها باجلريان    ، الذي يهدف إىل تقدمي أدوات حلسم ال       بدعاوى اجلريان 

إىل (ق أو الوساطة أو التحكيم أو اإلحالـة       اجملتمعات احمللية، عن طريق إجراءات التوفي     بأو  /و
يباشر الربنامج أعمالـه     ٢٠١٣أغسطس  /يف آب و). حماكم الشرطة احمللية أو العمل الشبكي     

 بلدية، وقـد تلقّـت هـذه        ٢٠، ولديه أربعة مكاتب تقدم خدماهتا إىل         إقليم العاصمة  يف
  .طيف املتوساً  يوم٣٩ دعوى، ُحددت للبت فيها مهلة ١٣ ٩١٩ املكاتب

 ٢٠١٣ينـاير   /أما فيما خيص القضاء اجلنائي، فقد قدمت احلكومة يف كانون الثـاين             -٩٣
إذ يعزز هذا املشروع قدرة الضحية واملدَّعي       . مشروع القانون املعدِّل لقانون اإلجراءات املدنية     



A/HRC/WG.6/18/CHL/1 

GE.13-18566 22 

على مراقبة سري عملية املقاضاة اجلنائية وينص على شروط حمددة لتنفيذ إجراء التعـّرف علـى           
عن ذلك، تعكـف وزارة العـدل         وفضالً. لصحة مرحلة التحقيقات ونزاهتها   اً  ملتهمني ضمان ا

 يتمحور أساسـاً    )٢٩و ٦التوصيتان  ( على استحداث قانون جنائي جديد       ٢٠١٣عام   منذ
حول إنشاء الئحة تتفق مع واقع اجلرمية احلايل، مع استعادة منهجية القانون اجلنائي، وإدمـاج               

 احلديثة املتعلقة باملشاركة يف اجلرمية، وتنفيذ اجلرمية، ودافع اجلرميـة، ضـمن             النظريات اجلنائية 
ويف إطار استحداثه،   . عن إدماج معيار موّحد لتوقيع العقوبات يف املطلق         نظريات أخرى، فضالً  

  ).٣٣ و٣٢التوصيتان (سُينظر يف تعديل تعريف التعذيب الوارد يف قانون البلد 
 من االحتكام إىل هيئات قضائية نزيهة وخمتصة على النحو          وبغرض متكني األشخاص    -٩٤

أُنشئت احملاكم الضريبية واجلمركيـة واحملـاكم        يف الرتاعات بالغة التعقيد،      لنظرباالواجب  
، ٢٠١٣ و ٢٠١٠وتشكل احملاكم الضريبية والبيئية، اليت أُنشئت فيما بني عـامي           . )٨(البيئية

دف إىل البت يف الشكاوى الـضريبية واجلمركيـة         لمحكمة العليا، هت  تابعة ل هيئات قضائية   
املقدمة من أشخاص طبيعيني أو اعتباريني ضد القرارات اإلدارية اليت تتخذها دائرة الضرائب             

  .الداخلية أو الدائرة الوطنية للجمارك
تربز يف هذا الصدد اللجنـة       احتكام فئات حمددة إىل القضاء،       وفيما يتعلق بإمكانية    -٩٥

اء اجلنائي، وتتألف مـن النيابـة       املعنية باحتكام املهاجرين إىل القض     املؤسسات   املشتركة بني 
 العالقات اخلارجية وجهاز الشرطة    ووزارة   العامة ومكتب الدفاع اجلنائي العام ووزارة العدل      

 وقد اتُّفق يف إطارها على إنشاء ثالث أدوات لتيسري ذلك، أوهلا            .وجهاز شرطة التحقيقات  
بشأن حقوق الضحايا واحملتجزين، املعروضة للجمهور يف مجيع خمافر الشرطة          الوصايا العشر   

عمل اللجنة، اإلشـارة إىل     اإلنكليزية، واليت تتضمن، بفضل     يف ملصقات باللغتني اإلسبانية و    
عالوة على ذلك، ُتتاح يف مجيـع خمـافر         و. حق األجنيب يف تلقي املساعدة من قنصلية بالده       

ايا إىل اإلنكليزية والفرنسية واألملانية والربتغالية والـصينية، وإىل         الشرطة ترمجات هلذه الوص   
أما األداة الثانية، فهـي     . لغات مابودونغون وكيتشوا وأميارا األصلية واللغة الغوارانية األصلية       

، وأخرياً. تاح بنفس اللغات  نص حقوق الضحايا واحملتجزين امل     قراءة   من أشكال شكل جديد   
ثة يف تنفيذ نظام إخطار مباشر بني أفراد الشرطة ووزارة العالقات اخلارجية            تتمثل األداة الثال  

احتجازه بها ضحية جرمية ما أو      قنصلية من القنصليات بوقوع أحد مواطين بلد      هبدف إبالغ   
 سبب تنفيذ هـذا     الضحية أو الشخص احملتَجز، قبوله    الرتكاب جرمية ما، شريطة أن ُيبدي       

  . قبل ذلكاإلخطار
 يتعلق بالشعوب األصلية، وّسع مكتب الدفاع اجلنائي العام نطـاق ختـصص     وفيما  -٩٦

الـدفاع اجلنـائي    فرعه املتمثل يف مكتب الدفاع اجلنائي لشعب مابوتشيه ليصبح مكتـب            
وقدم املكتب  . يوّسع بذلك نطاق تقدمي خدماته مبا يشمل الصعيد الوطين        للشعوب األصلية، ف  

من الشعوب األصـلية، وارتفـع هـذا العـدد       اً   متهم ١ ٧٧٦ إىل   ٢٠١٠خدماته يف عام    
علـى الـصعيد    اً   فرع ١٦عقب توّسع املكتب إىل     اً   متهم ٧ ٠٧٤ ليصل إىل    ٢٠١١ عام يف

ويتوىل إدارة  . من الشعوب األصلية  اً   شخص ٥ ٦٣٦مثّل املكتب   ،  ٢٠١٢يف عام   و. الوطين
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بني الثقافات،  اً  ركمشت  ميسِّرون مؤهلون تأهيالً  ب مهنيون متخصصون، من أبرزهم      هذا املكت 
، معنيـاً اً   مهني ١٤٠ ألكثر من    ٢٠١١وقُدم التدريب يف عام     . ينتمون إىل الشعوب األصلية   

لشعوب األصلية، شـارك يف      أكادميية للدفاع اجلنائي خاصة با     ٢٠١٢م  بينما أُنشئت يف عا   
قارير  ساعة زمنية، وُدرِّست فيها مواد متعلقة باستخدام ت        ٥٠٠ حمامي دفاع يف     ٥١أنشطتها  

اخلرباء، ورؤية الشعوب األصلية للكون، والقواعد املقررة يف اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة      
عن ذلك، تدير املؤسسة الوطنية لتنمية        فضالًو. ، من مجلة معاهدات دولية أخرى     ١٦٩ رقم

  للدفاع القانوين يف املسائل املدنية يسدي املشورة ملن يطلبـها مـن            اًالشعوب األصلية برناجم  
  .ليةاألشخاص املنتمني إىل الشعوب األصلية وجمتمعاهتا احمل

، وبقصد مواءمـة    )٤٩ و ٤٨ و ٤٧ و ٤٦التوصيات  (وخبصوص القضاء العسكري      -٩٧
هذا النظام مع القواعد الدولية من أجل كفالة احلق يف حماكمـة عادلـة، ُنـشر يف كـانون                   

احملاكم العـسكرية، الـذي      املعدِّل الختصاص    ٢٠-٤٧٧ القانون رقم    ٢٠١٠ديسمرب  /األول
  .ينص على تقييد اختصاصها القضائي واستبعاد إمكانية حماكمة املدنيني والقاصرين فيها مطلقاً

اً مدَّعى عليهم أو مـدانني مـدني  متهمني أو وال يوجد حىت هذا التاريخ أي مدنيني         -٩٨
ألنه منـذ   اً  ية، نظر يف أي نيابٍة عسكرية، حبرية أو جوية، وال يف أي حماكم عسكر           اً  جنائي أو

 مجيع الـدعاوى الـيت      دخول التعديل املذكور حيز النفاذ، ُحددت مهلة ستة أشهر إلحالة         
ي، وبلـغ جممـوع      يف احملاكم العسكرية إىل القضاء العـاد       جيري النظر فيها  ها أو   في ُشرع
  . دعوى٢ ١٩٥ عدده
إصالح تشريعي   حبث إجراء عملية     ، يعمل يف هذا السياق فريق عامل هبدف       وأخرياً  -٩٩

 للقضاء العسكري، ُتقيَّم يف إطارها مسألة تقييد تنفيذ عقوبة اإلعدام يف احلاالت       معاًوإجرائي  
 اليت يرتكبها  يف قانون القضاء العسكري، واملتعلقة فحسب باجلرائم         املنصوص عليها املعدودة  

  .)٣٠التوصية ( يف حاالت احلرب من اجليشأفراد 

  التعويضاتاحلقيقة والعدالة و  -ياء  
إىل مواصلة عملية تقصي احلقيقة وإقامة العدل وتعويض ضـحايا انتـهاكات            اً  سعي  -١٠٠

 / ُسـّن يف كـانون األول      ن احلكم الديكتاتوري العسكري،   حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت إّبا    
 الذي وّسع صالحيات برنامج حقوق اإلنسان التابع        ٢٠-٤٠٥ القانون رقم    ٢٠٠٩ديسمرب  

 التحقيق  جعل من أولوياته دفه   ة واألمن العام لتشمل اختاذ إجراءات قانونية، و       لوزارة الداخلي 
يف األفعال اليت تعرض هلا ضحايا اإلعدام خارج نطاق القضاء أو ضحايا القتـل، وضـحايا            

أو جرائم احلـرب،    /اإلنسانية و االختفاء القسري أو اخلطف، يف سياق اجلرائم املرتكبة ضد          
 ألسـر   ساعدة واملعلومـات   نشطة يف عمليات التحقيق ويقدم امل      يشارك الربنامج مشاركةً  ف

 /ومنـذ أيـار   ). ٤٥ و ٩التوصيتان  (يف كل ما يقتضي ذلك من أحوال        ويرافقها  الضحايا  
 دعوى جنائية بشأن انتهاكات     ٧٣٧، أقام الربنامج    ٢٠١٣سبتمرب  / حىت أيلول  ٢٠٠٩ مايو

، ومتثـل هـذه     ١٩٩٠ و ١٩٧٣ي  جسيمة حلقوق اإلنسان ارُتكبت يف الفترة ما بني عـام         
 اللجنة الوطنية للحقيقة واملصاحلة واملؤسـسة الوطنيـة    ضحية اعترفت هبا١ ٠٠٠عاوى  الد
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 دعوى جنايـة، متثـل      ٨٣٧ويشارك الربنامج حىت هذا التاريخ يف       . للتعويضات واملصاحلة 
 منـها  ٧٨، انتـهى  هنائيـاً اً  حكم ٨٣وصدر يف الفترة نفسها     .  ضحية ١ ٦٧٢جمموعه   ما
  .اإلدانة إىل

على عمل فريق التحقيقات يف اجلرائم املرتكبة ضـد حقـوق           اً  وجيدر التشديد أيض    -١٠١
 كان حمط إشـادة   عمل دائرة الطب الشرعي، الذي      على  اإلنسان التابع لشرطة التحقيقات و    

  .)٩(هيئات كفريق األمم املتحدة العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي
 اللجنة االستـشارية الرئاسـية لالعتـراف    ٢٠١٠وة على ذلك، ُشكلت يف عام       وعال  -١٠٢

ضحايا اإلعدام السياسي والسَّجن السياسي والتعذيب، اليت قُدم تقريرها إىل          بباحملتجزين املختفني و  
 حالة جديـدة مـن      ٣٠    وُيعترف يف هذه الوثيقة ب    . ٢٠١١أغسطس  /رئيس اجلمهورية يف آب   
  .وضحية تعذيباً سياسياً سجين٩ ٧٩٥تفني وضحايا اإلعدام السياسي، وحاالت احملتجزين املخ

 املتعلـق بـالعفو     ٢-١٩١وال تطبق احملاكم القضائية يف البلد املرسوم بقانون رقم            -١٠٣
الـيت  واجلنح  ، إذ أمجعت احملاكم على عدم جواز تطبيقه يف اجلرائم           )٣٩ و ٣٨التوصيتان  (
وجود مشروع قانون قيد    مبا سبق، جتدر اإلشارة إىل      ودون اإلخالل   . تهك حقوق اإلنسان  تن

 منـه إىل حتديـد      ، يف مادٍة واحدةٍ   ، اإلجراء الدستوري الثاين، يهدف    اً بلغ مرحلة  النظر حالي 
 ٩٣ املادةاملعىن والنطاق احلقيقيني ألسباب اإلعفاء من املسؤولية اجلنائية املنصوص عليها يف            

إنـه  حيـث    الفعل اجلنائي وتقادم العقوبة،      فة وتقادم من القانون اجلنائي، وهي العفو والرأ     
للقانون الدويل، جـرائم إبـادة      اً  ُيجيز األخذ هبذه األسباب يف اجلرائم اليت تشكل، وفق         ال

  .مجاعية وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب
وانتهجت دولة شيلي سياسةً دائمة لتعويض ضحايا انتهاكات حقـوق اإلنـسان              -١٠٤

 ٢ ٣١٧ فقد قدم برنامج حقوق اإلنسان، خدماته وأسـدى املـشورة إىل       . )٣١التوصية  (
ضحية، من بينهم سجناء سياسيون سابقون معترف هبم وغري معتـرف هبـم، وأشـخاص               

 أسرة من أسـر     ٥ ٨٧٦كما قدم الربنامج املساعدة إىل      . منفيون، وعائدون، ومعفى عنهم   
ألعمال التعويضات الرمزيـة،    اً  ع مشرو ٢٣ تنفيذ   ضحايا اإلعدام أو املختفني، وأشرف على     

تنفيذ سياسة  اً  َتواصل أيض و.  دوالراً بدوالرات الواليات املتحدة    ٤٢٠ ٤٣٥    بتقّدر ميزانيتها   
. التعويضات بتقدمي االستحقاقات وخدمات برامج الصحة والتعليم، ضمن خدمات أخـرى          

أُنفـق علـى    و أشخاص،   ١٠٤ ٨٠٥ يدين من هذه التدابري   بلغ عدد املستف   ٢٠١٢يف عام   و
دوالرات الواليات املتحدة حتت بنـد اسـتحقاقات         دوالراً ب  ٣٤٨ ١٣٤ ٧٢٤مبلغ   ذلك

  .التعويضات فحسب
ـ          اً  حرصو اً،وأخري  -١٠٥ اً من الدولة على أداء واجبها فيما يتعلق بتخليد الذكرى، وإدراك

قـوق  اكات جسيمة حل  يف تاليف تكرار وقوع انته    اً  أساسياً  منها أن هذه املسألة تشكل ركن     
 يف سانتياغو متحف ختليد الـذكرى وحقـوق   ٢٠١٠يناير / افُتتح يف كانون الثاين  اإلنسان،
وُيعرَّف هذا املتحف بأنه مشروع لرد االعتبار املعنوي لضحايا انتهاكات حقـوق            . اإلنسان

. اإلنسان املرتكبة إّبان احلكم الديكتاتوري، وقد أتاح آلالف األشخاص تدّبر هذه احلقيقـة            
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وأخذ عدد   زيارة،   ١٠٣ ٠٠٠ل املتحف خالل العام األول من افتتاحه ما يربو على           واستقب
  .٢٠١٢ زيارة يف عام ٢٠٢ ١٤٥الزيارات يتزايد حىت بلغ 

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -كاف  

  التعليم    
سة ، ُنفذت سيا  ٢٠١٠فمنذ عام   . شكل التعليم أحد احملاور الرئيسية لعمل احلكومة        -١٠٦

 واجلودة، مما اقتضى     الثالث يف شيلي أال وهي التمويل والتغطية       حلل مشاكل التعليم الرئيسية   
ـ    ٣ ٣٠٠ بأكثر من    ٢٠١٤ و ٢٠١٠زيادة املوارد فيما بني عامي       دوالرات  مليون دوالر ب

 ٢٠١٤وستحظى وزارة التعليم يف عـام       .  يف املائة  ٣٥,٣، أي بنسبة    )١٠(الواليات املتحدة 
ـ ٩ ٤٤٥ ٨٦٦كومة، بقيمـة  ة من بني مجيع بنود ميزانية احل  بأكرب ميزاني  دوالرات  دوالراً ب

  . ٢٠١٤ يف املائة من إمجايل ميزانية احلكومة املركزية لعام ٢١ واليات املتحدة، وهو ما ميثلال
 جلودة التعليم واملـساواة     ٢٠-٥٠١ويربز، يف اجلانب التشريعي، اعتماد القانون رقم          -١٠٧

 املنشئ للنظام الوطين لضمان ومراقبة جودة التعلـيم مـا قبـل             ٢٠-٥٢٩قم  فيه، والقانون ر  
لق بالعنف املدرسي، والقـانون      املتع ٢٠-٥٣٦املدرسي واألساسي واملتوسط، والقانون رقم      

لبلـوغ  اً  ومن العناصر األساسية أيض   .  الذي يزيد دعم الدولة للمرافق التعليمية      ٢٠-٦٣٧ رقم
 إلقرار إلزامية التعليم    ٢٠١٣يونيه  /ستور الذي قُدم يف حزيران    هذه األهداف مشروع إصالح الد    

  .قبل املدرسي، على اعتبار أهنا املرحلة اليت حتدث فيها أهم التطورات اإلدراكية وغري اإلدراكية

  التعليم يف املناطق الريفية    
. ائـة مل يف ا ٩٤ األساسي يف املنـاطق الريفيـة     تبلغ نسبة التغطية بالتعليم     يف شيلي،     -١٠٨

ملعايري التعليم الوطنيـة،    اً   يف هذا اجملال يف حتقيق عملية التعلّم وفق        وتتركز التحديات الرئيسية  
وملواجهة . توسيع نطاق تغطية التعليم قبل املدرسي     يف  ية، و يف حتسني الشروط التقنية التربو    و

 ريفياًاً  يتعليماً  مركز "٣٧٩ تشغيل   من أبرزها هذه التحديات، ُنفذت سلسلة من السياسات،       
 بني املعلمـني يف املنـاطق الريفيـة       على الصعيد الوطين، وإنشاء شبكات دعم حملية        " صغرياً
 احلصول علـى    لتيسري+" درسة  امل" يف املائة من جمموع املدارس الريفية، وبرنامج         ٦٢ تضم

ـ الذي يقدم للمدارس الريفية املواد احلا     " روابط" االفتراضية، وبرنامج    املوارد التربوية  وبية س
ية تفاعلية خاصة باملدارس الريفية مبا يعزز االتصال يف جمـال           وحيّدثها ويستحدث مواد تربو   

التعليم يف املناطق الريفية، وإنشاء وسائل للنقل املدرسي الريفـي للمـساعدة يف التغلـب               
 الوصول إىل املدارس، وبرنـامج التعلـيم        تعذر أو   املسافةمشكلة عدم احلضور بسبب      على
يف سن الرابعة   املدرسي واحلضانات، الرامي إىل تنفيذ إلزامية الرعاية التعليمية لألطفال          قبل   ما

وعالوة على  . ٢٠١٥تغطية هذه الفئة العمرية بالتعليم الرمسي حبلول عام         واخلامسة وإكمال   
 قُدمت إىل املدارس جمموعة من املساعدات التفضيلية لضمان تعليم األطفال األضـعف        ذلك،
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املناطق الريفية، كما ُمـنح املعلمـون يف املـدارس الريفيـة مكافـآٍت خاصـة                يف  حاالً  
  ).٥٦ و٥٥ التوصيتان(

  تعليم حقوق اإلنسان    
التعلـيم  " منه على أن     ٢ القانون العام للتعليم، الذي تنص املادة        ٢٠٠٩ُسّن يف عام      -١٠٩

 حقوق  وم على احترام  تق(...) احل حياة الفرد و   هو عملية التعلم الدائم اليت تشمل خمتلف مر       
 التعليم االبتـدائي مـواد      ومن هذا املنطلق، يتضمن   ".  وتقديرها اإلنسان واحلريات األساسية  

عن وحدات دراسـية      ، فضالً جتماعية والثقافية وتقديره  متعلقة بفهم تنوع البيئة الطبيعية واال     
راسـة  ويعّمق التعليم الثانوي هذه املواد ويـشمل، كـذلك، د         . خاصة عن حقوق الطفل   

يف و اً،وأخري. انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة إبان احلكم الديكتاتوري العسكري وتدّبرها        
إطار الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان التابع ملفوضية األمم املتحدة الـسامية              

  يف٤٨,٢حلقوق اإلنسان، كشفت دراسة استقصائية أُجريت ملؤسسات التعليم العايل عن أن 
ان، ها االستراتيجية املؤسساتية موضـوع تنميـة حقـوق اإلنـس           خططَ ُتضّمناملائة منها   

  ).١٧التوصية (ه يف مناهج مواد دراسية حمددة  يف املائة منها تدرج٦٣,٥ وأن

  الصحة    
تشكل زيادة إمكانية حصول مجيع األشخاص، وال سيما األشخاص األضعف حـاالً،              -١١٠

لذا، يربز يف هذا املضمار     .  جودهتا أكرب حتدٍّ قائم يف جمال الصحة       على اخلدمات الصحية وحتسني   
خطة الرعاية الصحية   "ما اتُّخذ من مبادرات ترمي إىل إهناء قوائم االنتظار للحصول على خدمات             

اً إىل نطاق تغطية اخلطة اعتبار    اً  جديداً   مرض ١١، وكذلك إىل إضافة     "للجميع بضماناٍت واضحة  
كما يربز يف هـذا اجملـال اعتمـاد    .  مرضا٨٠ً، لتغطي بذلك ما جمموعه   ٢٠١٣يوليه  /من متوز 

الناظم حلقوق األشخاص وواجباهتم فيما يتعلـق بـإجراءات الرعايـة            "٢٠-٥٨٤القانون رقم   
معلومات حق املريض يف املعاملة الكرمية، ويف احلصول على         اً مثل   ، والذي يشمل حقوق   "الصحية

ة، ويف قبول أي عالج أو رفضه حبرية، ويف طلـب اخلـروج              الصحي مناسبة ومفهومة عن حالته   
  .الطوعي من املستشفى أو طلب استقبال الزيارات واملرافقة والدعم الروحي

  اإلسكان    

  حماور سياسة اإلسكان احلكومية    
ترتكز سياسة اإلسكان احلكومية على حماور عدة، منها خفض العجـز اإلسـكاين               -١١١

ات، مبا حيد من أوجه التفاوت بني الـسكان ويعـزز اإلدمـاج             الذي تعاين منه أضعف الفئ    
االجتماعي وتطوير األحياء، وخفض العجز يف األمـاكن العامـة، وحتـسني الـشبكات              

  .االجتماعية
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تيح خفض العجز الكمـي يف      وفيما يتعلق خبفض العجز اإلسكاين، أُنشئت برامج ت         -١١٢
كالصندوق التضامين  (كن املستخدمة   تشييد مساكن جديدة وشراء املسا    املساكن عن طريق    

امج تتيح خفض العجز النوعي فيهـا عـن         ، وبر )املختيار املساكن ونظام اإلعانات املتك    ال
كربنامج محاية العقارات األسرية وبرنامج جتديـد       (ها  طريق حتسني املساكن القائمة وتوسيع    

  ).فرصة ثانية: جتماعية املشتركةاملمتلكات اال

  إعادة اإلعمار    
ـ  ٢٧شيلي يف   ا  تسبَّب الزلزال واملوجة املّدية اللذان ضرب       -١١٣  يف  ٢٠١٠فربايـر   /باط ش

  مرتل، مما اقتضى استحداث برنامج إلعادة اإلعمار يقدم حلوالً ٢٢٠ ٠٠٠أكثر من   خسارة  
إسكانية لألسر املنكوبة هبذه الكارثة الطبيعية، من أجل شراء مساكن جديدة وترميم املساكن            

 برنـامج يعتمـد     وضع ُبذلت جهود من أجل      وعالوة على ذلك،  .  سواء املتضررة على حد  
  .ط املدن واملساكن ونوعية احلياةمعايري أفضل فيما يتعلق بتخطي

 /ويتبّين فيما يلي التقدم الذي أحرزه البلد يف جمال إعادة اإلعمـار حـىت أيلـول                 -١١٤
 :٢٠١٣ سبتمرب

  ١الشكل 
  مار وتنفيذ األشغالالتقدم احملرز يف منح إعانات إعادة اإلع

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 التقدم احملرز يف منح إعانات إعادة اإلعمار وتنفيذ األشغال

 اإلعانات املمنوحة أُجنز

 األشغال املنجزة

 األشغال اليت ُشرع يف تنفيذها

 أُجنز
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  احلق يف بيئة خالية من التلوث  -الم  
 يف إنشاء مؤسسات وطنية معنية بالبيئة تتألف مـن          ،٢٠١٠من عام   اً   اعتبار ا،ُشرع  -١١٥

ثالث هيئات، هي وزارة البيئة، املعنية بوضع السياسة البيئية والتنظيم البيئي، ودائرة تقيـيم              
ولة عن إدارة نظام تقييم األثر البيئي، وهيئة الرقابة البيئية، ومهمتها مراقبة            األثر البيئي، املسؤ  

  . تنفيذ الصكوك املتعلقة باإلدارة البيئية وتطبيق العقوبات
االسـتدامة،  زراء الدولة املعين ب   ومن اهليئات اجلديدة الرئيسية يف هذا اجملال جملس و          -١١٦

 اقتراح سياسات على رئيس اجلمهوريـة       مهامها وزيراً ومن    ١١ وهو هيئة مؤهلة تتألف من    
إلدارة استدامة املوارد الطبيعية املتجددة واستخدامها واالستفادة منـها، واقتـراح معـايري             

 الـوزارات   طيط اليت تقوم هبا   االستدامة الواجب إدماجها يف رسم السياسات وعمليات التخ       
يس اجلمهورية من مـشاريع قـوانني       واهليئات املتصلة هبا، وإبداء الرأي فيما ُيعرض على رئ        

 وتكفـل   .بغض النظر عن الوزارة اليت وضعتها     ،  ضمن قواعد بيئية الطابع   تت وإجراءات إدارية 
  .هذه املهمة األخرية االتساق املعياري يف جمال البيئة

 /وهبدف استكمال املؤسـسات البيئيـة اجلديـدة، أُنـشئت يف كـانون األول               -١١٧
  .عة حلسم الرتاعات يف هذا اجملالئية، اليت ُخّولت صالحيات واس احملاكم البي٢٠١٢ ديسمرب
 مـشاركة   ٢٠١٠ يف عـام     عزز اإلجراء التنظيمي املعتمد   عالوة على ذلك، فقد     و  -١١٨
 أدوات جديدة لإلدارة البيئية فيه كالتقييم البيئي        ه بإدماج طنني يف نظام تقييم األثر البيئي     املوا

  .االستراتيجي واملعلومات البيئية
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