
(A)   GE.13-18387    211113    211113 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

 السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً        األمم املتحدة  فوضيةوجز أعدته م  م    
 ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *شيلي    

 إىل عملية االستعراض    )١( جهة معنية  ٢٩هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
 هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان     وهو يتَّبع . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩يف مقّرره   
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

 حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف          وقد ذُكرت بصورة منهجية يف    . حمدَّدة
بقـرار    وعمـالً . التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغـيري           

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية          ١٦/٢١ اجمللس
 على التقّيد الكامل مببـادئ  حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء     

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت           . باريس
وقد روعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات        . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   

  .اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 
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لوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة     ا املؤسسةاملعلومات املقدمة من      - أوالً  
   مببادئ باريستامال داالستعراض واملعتمدة بناء على التقّيموضوع 

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  
رأت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أنه جيب على الدولة الطرف أن تصّدق على               -١

 بالعمال املرتليني، وبروتوكول سـان       املتعلقة ١٨٩كل من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
سلفادور املتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري امللحق          

  .)٢(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةباتفاقية 
 ملكافحـة   ٢٠٦٠٩وأبرزت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إصدار القانون رقم           -٢

وقد ُوسِّع نطاق مضمون جرمييت هتريـب       . )٣(ا يف ذلك التمييز بسبب امليل اجلنسي      التمييز، مب 
ليشمل العمل اجلربي واالسترقاق واستئصال     ) ٢٠٥٠٧القانون رقم   (األشخاص واالجتار هبم    

 بعدم جواز تطبيق قانون مكافحة اإلرهاب على        ٢٠٥١٩ويقضي القانون رقم    . )٤(األعضاء
  .)٥(القاصرين

 ملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بأن الدولة مل تستحدث خطـةً وطنيـةً           وأفادت ا   -٣
ومما ال غىن عنه أن ُتنشئ الدولة باملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان آليـةً             . )٦(حلقوق اإلنسان 

  .)٧(وطنيةً ملنع التعذيب

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء  
 كافة أمام القانون، ال تزال الفوارق بني الرجـل          على الرغم من تساوي األشخاص      -٤

إذ يلزم سـّن قـانون      . واملرأة ملموسة، كما هو احلال يف مسأليت األجور والتمثيل السياسي         
  .)٨(ينص على اعتماد تدابري إجيابية

وأكدت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وقوع حاالت اعتداء من جانـب أفـراد               -٥
وعالوة على ذلك، فقد قُدمت بالغات حبـاالت         .)٩(تعذيب شكوى   ١٤الشرطة، وقَدمت   

اعتداء جنسي من جانب أفراد من الشرطة على املراهقني خالل املظاهرات، وكذلك علـى              
األطفال والنساء من الشعوب األصلية خالل عمليات التفتيش اليت ُتجريها الشرطة يف أراضي             

  .)١٠(الشعوب األصلية
. ٢٠١٠ يف املائـة يف عـام        ٥٤ يف املائة، مقابل     ٢٥ وتبلغ نسبة اكتظاظ السجون     -٦

وجيب على الدولة ترشيد استخدام العقوبة السالبة للحرية، وحتسني أحوال السجون، وتنفيذ            
  .)١١(سياسة فعالة إلعادة اإلدماج يف اجملتمع
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وأشارت املؤسسة الوطنية حلقـوق اإلنـسان إىل أن نطـاق مـضمون القـانون                 -٧
عاقب على جرمية قتل اإلناث، يقتصر على العنف يف إطار العالقـات            ، الذي يُ  ٢٠٤٨٠ رقم

األسرية، ويستبعد ما ُيرتكب يف إطار عالقاٍت عاطفية أخرى من اعتداءاٍت وجـرائم قتـل               
  .)١٢(مدفوعة بأسبابٍ جنسانية

وأوضحت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أنه مل جتـرِ مواءمـة نظـام القـضاء                 -٨
وجيب أن يأخذ   .  اليت تقتضيها حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان       العسكري مع املعايري  

نظام القضاء العسكري يف االعتبار مراعاة أصول احملاكمات يف الدعاوى القضائية، وتعـديل             
  .)١٣(اختصاصه مبا يضمن عدم خضوع املدنيني للوالية القضائية العسكرية

ّبان احلكم الـديكتاتوري، فقـد أكـدت        وفيما يتعلق باالنتهاكات اليت ارُتكبت إ       -٩
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان اجتاه احملاكم القضائية إىل تطبيق نظم لتخفيـف املـسؤولية              

  .)١٤(اجلنائية، كالتقادم اجلزئي
ورأت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أنه جيب علـى الدولـة تنفيـذ القـانون                 -١٠
أمـا عـن    . بوب الصبيحة ألي امـرأة تطلبـها       الذي ُيلزم البلديات مبنح ح     ٢٠٤١٨ رقم

اإلجهاض، فلم خيتلف تنظيمه اجلنائي، إذ ما زال ال يتوخى أسباب اإلعفاء من املـسؤولية                
 مشروَع قانوٍن بشأن اإلجهـاض      ٢٠١٢وقد قدمت جمموعة من املشرِّعني يف عام        . اجلنائية
  .)١٥(العالجي

جود آلييت متييز ُتضعفان إنفاذ احلق      وأشارت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل و        -١١
. يف التعليم يف البالد، أال ومها عدم جمانية التعليم للجميع وانتقاء الطالب يف نظام التعليم العام               

وجيب أن تشمل أحكام الدستور احلق يف التعليم بنطاق نظام احلماية القضائية الـذي ميـنح               
  .)١٦(تدبري احلماية

ة حلقوق اإلنسان استمرار أشكال التمييز ضد الـشعوب         كما رأت املؤسسة الوطني     -١٢
. األصلية، واليت تتجلى فيما تعكسه املؤشرات االجتماعية من أوجه عدم إنـصاٍف هيكلـي             

 .)١٧(وُيضاف إىل ذلك تطبيق قوانني جنائية خاصة على األفراد املنتمني إىل هذه الشعوب

 .)١٨(ى االعتـراف الدسـتوري    ومل حتصل الشعوب األصلية يف البالد حىت اآلن عل          -١٣
وعدم تنظيم حق الشعوب األصلية يف مشاورهتا ال ُيعفي الدولة من واجب التـشاور معهـا             

. كما جيب أن تنشئ الدولة آلياٍت مناسبة لتحديد األراضي وإعادهتا إىل أصحاهبا           . )١٩(مسبقاً
ياه والتعـدين والطاقـة     القوانني املتعلقة بامل  (وما زال من الالزم مواءمة التشريعات القطاعية        

  .)٢٠(والتشريعات البيئية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان) والغابات
ت اوفيما يتعلق باملهاجرين، مينح القانون السلطة اإلدارية سلطةً تقديرية يف اختاذ قرار             -١٤

مـد  وجيب أن تعت  . طرد املهاجرين، ويتضمن قواعد متييزية، وال ُيقّر ضماناٍت قضائية كافية         
  .)٢١(يتفق مع واقع اهلجرة احلايل يف البالداً جديداً الدولة قانون
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  املعلومات املقدمة من جهات معنية أخرى  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

   نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 ومنظمة العفو الدولية بأن تصدق شيلي على الربوتوكول         ٨أوصت الورقة املشتركة      -١٥
  .)٢٢(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةباتفاقية تياري امللحق االخ
 بأن تصدق شيلي على الربوتوكول االختياري ١٠ و١وأوصت الورقتان املشتركتان      -١٦

  .)٢٣(الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفل
 بأن تصدق الدولة على بروتوكول سان سلفادور،        ٣كما أوصت الورقة املشتركة       -١٧
لربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           وا

 املتعلقـتني بالعمـال املرتلـيني،      ١٨٤ و ١٨٩والثقافية، واتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم       
  .)٢٤(وبالسالمة والصحة يف الزراعة، على التوايل

 عدم تقادم جـرائم     اتفاقيةضم إىل   وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن شيلي مل تن          -١٨
وقد اقترحت احلكومة على الكونغرس االنضمام إىل       . احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية    

  .)٢٥(االتفاقية مع إبداء حتفٍّظ قد ُيبطل الغرض منها
 ١٩٥٤ بأن تصدق شيلي على اتفاقييت عـام         ١٠ و ٣وأوصت الورقتان املشتركتان      -١٩
  .)٢٦(االت انعدام اجلنسية املتعلقتني حب١٩٦١و

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
أشارت اللجنة األخالقية ملناهضة التعـذيب إىل أن قـانون مكافحـة اإلرهـاب                -٢٠
ُيقّر تعريفاٍت جنائية فضفاضة ُتجيز تطبيقه على أفعالٍ ال صلة          ) ١٨٣١٤رقم   (١٩٨٤ لعام

عض التعديالت إلدخاهلا على هـذا       ب ٢٠١٠وقد أصدرت الدولة يف عام      . )٢٧(هلا باإلرهاب 
 بأن تعديل القانون يشكل     ٦واعترفت الورقة املشتركة    . )٢٨()٢٠٤٦٧القانون رقم   (القانون  

السـتمرار إمكانيـة تطبيقـه علـى جـرائم متـّس           اً  خطوةً إجيابية لكنها غري كافية، نظر     
قـانون مكافحـة    وأوصت اللجنة األخالقية ملناهضة التعذيب الدولة بإلغاء        . )٢٩(املمتلكات

 بأال تطبـق الدولـة قـانون        ٩وأوصت الورقة املشتركة    . )٣٠(٢٠١٤اإلرهاب خالل عام    
  .)٣١(مكافحة اإلرهاب على القضايا املتعلقة مبطالبات شعب مابوتشيه

 بأن تنفذ الدولة اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة           ٥كما أوصت الورقة املشتركة       -٢١
لق بواجبها مشاورة الشعوب األصـلية واحلـصول علـى          فيما يتع   كامالًاً   تنفيذ ١٦٩ رقم

  .)٣٢(موافقتها املسبقة وعن علم
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 بأنه رغم مظاهر التقدم التشريعي املهمة، مل حتدد الدولة          ٢وسلّمت الورقة املشتركة      -٢٢
 .)٣٣(أي إصالحاٍت تشمل إدماج أحكام اتفاقية حقوق الطفـل يف التـشريعات الوطنيـة             

يف مشروع قانون بشأن احلمايـة      اً   أن الكونغرس ينظر حالي    ١٠وأوضحت الورقة املشتركة    
  .)٣٤(الشاملة لألطفال ال يتفق مع أحكام االتفاقية

وأفادت اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم بأن احلكومة قد أرسلت إىل الربملان يف     -٢٣
. )٣٥( مشروع قانون إلقرار حق االستنكاف الضمريي من اخلدمـة العـسكرية           ٢٠٠٦عام  
وأوصت اهليئة بأن تـسّن     . )٣٦(ترِد أي إفادات بإحراز تقدم بشأن مشروع القانون هذا         ومل

  .)٣٧(من اخلدمة العسكريةاً ُيجيز إعفاء املستنكفني ضمريياً شيلي قانون
وأوصت منظمة حترير النساء والفتيات ذوات اإلعاقة بأن يشمل مشروع قانون أمـني       -٢٤

  .)٣٨( الربملان إنشاء مكتب ألمني املظامل متخصص يف شؤون املعاقنيعلىاً املظامل املعروض حالي

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
 بطء التقدم يف إنشاء مؤسسات حلقوق اإلنسان رغـم        ٣أوضحت الورقة املشتركة      -٢٥

 ٣وأوصت الورقة املـشتركة     . )٣٩(انالدور الذي تضطلع به املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنس       
احلكومة بتعزيز صالحيات الرقابة املمنوحة للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ وحفز النقاش           
بشأن إنشاء مكتب أمني املظامل، مبا يف ذلك إنشاء مكاتب متخصصة ألمناء املظامل، ووضع              

  .)٤٠(خطة وطنية حلقوق اإلنسان مبشاركة املواطنني على نطاق واسع
وأشارت املنظمة األخالقية ملنع التعذيب إىل أنه كان جيب أن ُتنشئ شيلي آليةً وطنية     -٢٦

وأوصت بأن تنفذ الدولة اآللية الوطنيـة ملنـع         . )٤١(٢٠١٠فرباير  /ملنع التعذيب منذ شباط   
  .)٤٢(٢٠١٤التعذيب خالل عام 

ملراهقني يف البالد مثرية     أن حالة املؤسسات املعنية باألطفال وا      ٢ورأت الورقة املشتركة      -٢٧
وأوصت الورقة   .)٤٤(وجيمع البلد بني برامج محاية احلقوق وبرامج الرقابة االجتماعية        . )٤٣(للجزع

  .)٤٥( بأن ُتنشئ الدولة مكتب أمني مظامل معين بالطفل بصفٍة ومهامٍ مستقلتني٢املشتركة 
ياساٍت عامة فعالة هتـدف      أن من املقلق افتقار البلد إىل س       ٣وترى الورقة املشتركة      -٢٨

إىل احلد من مؤشرات انتحار املراهقني املثرية للجزع يف شيلي، مبن يف ذلك املثليون واملثليات               
 ٣وأوصت الورقـة املـشتركة      . )٤٦(ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية     اً  جنسي

  .)٤٧(مبعاجلة قضية انتحار املراهقني معاجلةً مالئمة، تشمل أضعف الفئات

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
 اجتماع الدولة مبنظمات اجملتمع املدين يف سنتياغو من         ٣ة املشتركة   ق الور أوضحت  -٢٩

أجل التشاور بشأن أهم املواضيع اليت ينبغي إدماجها يف التقرير الوطين املتعلق باالسـتعراض              
  .)٤٨(الدوري الشامل الثاين لشيلي
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  لتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ اال  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
 ملكافحـة التمييـز يف      ٢٠٦٠٩ بإصدار القانون رقـم      ٤أفادت الورقة املشتركة      -٣٠
وتعتري هـذا   . )٤٩(، الذي يشمل امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية بني فئاته احملمية         ٢٠١٢ عام

كما أنه ال ينص علـى  . ص على تعويض الضحايا اقتصادياًالقانون أوجه قصورٍ منها عدم الن   
  .)٥٠(إجراءاٍت إجيابية وال على إنشاء مؤسساٍت ملكافحة التمييز

 افتقار البلد حىت اآلن، فيما يتعلق بقضية التمييز ضد          ٣وأوضحت الورقة املشتركة      -٣١
 .)٥١(ت واليـة الرجـل    املرأة، إىل قانوٍن يعدل النظام التمييزي للملكية الزوجية املشتركة حت         

 بأن تعتمد احلكومة مشروع القانون املعدِّل لنظام امللكية الزوجية          ٣وأوصت الورقة املشتركة    
املشتركة حتت والية الرجل، مبا حيقق االعتراف بكامل األهلية القانونية للمرأة واملـساواة يف              

  .)٥٢(احلقوق بني الزوجني
 مـن القـانون   ٣٧٣ لتواصل استخدام املـادة     عن األسف  ٤وأعربت الورقة املشتركة      -٣٢

اجلنائي الحتجاز األشخاص ومضايقتهم بسبب ميوهلم اجلنسية أو هوياهتم اجلنـسانية؛ إذ تـنص        
يعاقَب بالسَّجن كلُّ من يأيت بفعلٍ فاضحٍ خيدش احلياء أو ينتهك األعراف احلسنة على              "على أن   
 العاطفية بني األشخاص من نفس نوع اجلنس         التعبريات  وتعترب الشرطة أن إبداءَ    ."... أي حنو 

ومثة مشروع قانون يلغي هذه املادة معروض على الكونغرس منذ          . )٥٣(خمالف لآلداب العامة  
 بأن تعّجل الدولة باعتماد مـشروع القـانون         ٧وأوصت الورقة املشتركة    . )٥٤(٢٠٠٧عام  

  .)٥٥( من القانون اجلنائي٣٧٣الذي يلغي املادة 
 إىل استمرار ارتفاع نسبة محل املراهقات ونسبة التسلّط         ٧رقة املشتركة   وأشارت الو   -٣٣

 الدولة على   ٧وحثت الورقة املشتركة    . ومغايري اجلنسانية اً  الناجم عن كراهية املثليني جنسي    
  .)٥٦(منع التمييز والعنف بسبب اهلوية اجلنسانية وامليل اجلنسي يف املرافق التعليمية

 عدم إحراز تقدم خبصوص املقتـرحني التـشريعيني         ٣تركة  وأوضحت الورقة املش    -٣٤
خارج إطـار   اً  املتعلقني بإجازة الزواج من نفس نوع اجلنس واتفاق الشركاء على العيش مع           

كما ال تعترف الدولة حبق مغايري اهلوية اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية يف تعديل             . الزواج
بشأن اً   بأن تعتمد الدولة قانون    ٣الورقة املشتركة   وأوصت  . )٥٧(أمسائهم ونوع جنسهم قانوناً   

االرتباط املدين، وتصدر تشريعات بشأن الزواج من نفس نوع اجلنس، وتعتمـد مـشروع              
  .)٥٨(القانون املتعلق باهلوية اجلنسانية

وترى شبكة املواطن العاملي استمرار تعدد أشكال التمييز املماَرس ضد العديد مـن               -٣٥
 استمرار ممارسة أشكال قوية مـن       ٢وترى الورقة املشتركة    . )٥٩( املهاجرون الفئات، مبا فيها  

التمييز ضد أطفال الشعوب األصلية أو األطفال املهاجرين أو الالجـئني أو األطفـال ذوي               
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. اإلعاقة أو املنتمني إىل طبقات اجتماعية اقتصادية حمرومة أو القاطنني يف املنـاطق الريفيـة              
  .)٦٠(تعليم أعلى نسب التمييز يف البالدالصحة وال ويشهد جماال

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
أفادت منظمة العفو الدولية بأن اللجنة االستشارية املعنية بتحديد حاالت االختفـاء             -٣٦

القسري وحاالت اإلعدام السياسي وضحايا السجن السياسي والتعذيب، اليت باشرت أعماهلا 
، قد أكدت وجود مخس حاالت اختفاء       ٢٠١١أغسطس  / حىت آب  ٢٠١٠رباير  ف/منذ شباط 

 حالة تعذيب ارُتكبت يف الفترة ما بـني         ٩ ٧٩٥ حالة قتل سياسي، و    ٢٥قسري أخرى، و  
وقد انُتقدت اللجنة الفتقارها إىل الشفافية فيمـا يتعلـق باملعـايري        . ١٩٩٠ و ١٩٧٣عامي  

  .)٦١(، ولطبيعتها املؤقتةاملعتمدة لتحديد احلاالت الواردة يف تقريرها
وأوصـت  . )٦٢( أن القانون اجلنائي ال جيّرم التعـذيب       ١٣٦٧وأوضحت مؤسسة     -٣٧

  .)٦٣(املؤسسة بأن جتّرم الدولة التعذيب بوصفه جرميةً ضد اإلنسانية
 إىل شدة قمع مظاهرات املواطنني الـيت انـدلعت يف           ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٣٨

كما أُبلغ  . عدد كبري من احملتجزين تعرضهم للتعذيب وإساءة املعاملة       ويّدعي  . األعوام األخرية 
 ١٣٦٧وأفـادت مؤسـسة     . )٦٤(عن تعّرض البنات ألشكال متعددة من العنف اجلنـسي        

 على إثر االحتجاجات االجتماعية اليت       فحسب ٢٠١١ شخص يف عام     ١٥ ٨٠٧ باحتجاز
منهم، وُوقّعت  اً   شخص ١١٤ وقد ُرفعت دعاوى قضائية على    . اندلعت على الصعيد الوطين   

. )٦٥( منهم، واحُتجز ثالثة أشخاص منهم فحسب احتياطياً       ٢٨عقوبات بدرجاٍت معينة على     
وأوصـت  . )٦٦(وعالوة على ذلك، فقد تأكدت ممارسة التعرية القسرية للقاصرين يف البالد          

ين  بأن حتقق الدولة فيما ارُتكب من اعتداءاٍت علـى املـراهقني والقاصـر             ١٣٦٧مؤسسة  
األخرية، اً  والشباب يف سياق االحتجاجات االجتماعية اليت اندلعت يف الثالثة والعشرين عام          

  .)٦٧(وأن تعاقب مرتكبيها، وتقدم تعويضات للضحايا
االطالع على بروتوكـوالت    اً  وتكراراً   أنه قد طُلب مرار    ١٣٦٧وأضافت مؤسسة     -٣٩

لت بالرفض على اعتبار أن هـذه الوثـائق         حفظ النظام العام احملدَّثة، لكّن هذه الطلبات قوب       
  .)٦٨(التصال مضموهنا مباشرةً بأمن الدولةاً سرية نظر

مشروع قانون جيّرم اإلخالل اً  أن الربملان يناقش حالي١٠وأوضحت الورقة املشتركة   -٤٠
، ويعاقب بالسَّجن كل من يـشغل أمـاكن عامـة           جديداًاً  جنائي  باألمن العام بوصفه فعالً   

 بوقف مناقـشة    ١٠وطالبت الورقة املشتركة    . )٦٩(ددة، وكل من ُيخفي هويته    خاصة حم  أو
إذ يلزم، صوناً ألمن املواطنني االجتماعي، التشجيع على تنظيم أنشطة          . مشروع القانون هذا  

  .)٧٠(توعوية بشأن حقوق اإلنسان، ال سّن قوانني قمعية
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دابري حكومية عديدة فيما يتعلق      أنه بالرغم مما اتُّخذ من ت      ٣ورأت الورقة املشتركة      -٤١
، وقـصور   ) يف املائـة   ٢٥بنسبة  (بنظام السجون، فال يزال مشوباً بشدة اكتظاظ السجون         

اهلياكل األساسية، وإضرار أحوال السجون بالصحة، وعدم كفاية الرعاية الطبيـة، ونقـص        
لك، فثُلث  وعالوة على ذ  . التدريب، وشدة حمدودية فرص العمل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع        

وأوصـت  . )٧١(النساء احملرومات من احلرية حمتجزات دون صدور أي أحكام إدانة حبقهـن           
 احلكومة بإعادة النظر يف السياسة اجلنائية املشجِّعة على التجرمي والسَّجن،           ٣الورقة املشتركة   

وحتسني اهلياكل األساسية، وتنفيذ سياساٍت تكفل لألشـخاص احملـرومني مـن احلريـة              
  .)٧٢(حقوقهم

 إىل احتجاز األشخاص مغايري اهلوية اجلنسية ومغايري        ٧وأشارت الورقة املشتركة      -٤٢
وتـشجع  . )٧٣(مع الرجال، دون احترام هوياهتم اجلنسانية     اً  اهلوية اجلنسانية واملتحّولني جنسي   

 على أن تشمل الدولة عدم التمييز بسبب اهلوية اجلنـسانية يف سياسـاهتا              ٧الورقة املشتركة   
  .)٧٤(صالحيةاإل
وأعربت منظمة حترير النساء والفتيات ذوات اإلعاقة عن أسفها الفتقار البلـد إىل               -٤٣

  .)٧٥(إحصاءات وبروتوكوالت خاصة برعاية األشخاص ذوي اإلعاقة يف السجون
 ملكافحة العنف األسـري     ٢٠٠٦٦ أن القانون رقم     ٣وأوضحت الورقة املشتركة      -٤٤

 معاجلةً جزئية وتعتري تطبيقه أوجه قصور، كاشتراط أن تكون          يعاجل قضية العنف ضد املرأة    
ومن أوجه القصور الرئيسية يف تطبيق هذا القانون االفتقار إىل منظورٍ           . إساءة املعاملة اعتيادية  

وقائي، وحمدودية امليزانية املرصودة، وعدم توفري احلماية للضحايا، واالفتقار إىل سجل وطين            
ضـحايا  اً   أن املثليات جنـسي    ٧وأوضحت الورقة املشتركة    . )٧٦(واحد حلاالت قتل اإلناث   

للعنف غري معترٍف   اً  اجلنسانية الالئي يتعرضن دوم   /العنف األسري أو مغايرات اهلوية اجلنسية     
وأعربت منظمة حترير النساء والفتيات ذوات اإلعاقة عن أسـفها          . )٧٧(هبن يف نظام احلماية   

اجلنسي الـذي يـستهدف النـساء والبنـات ذوات          لعدم توفر معلومات عن واقع العنف       
  .)٧٩( باعتماد قانون شامل ملكافحة العنف ضد املرأة٣وأوصت الورقة املشتركة . )٧٨(اإلعاقة
 بأن العقاب البدين   البدين لألطفال  اباملبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العق     وأفادت    -٤٥

ها يف أن تقدم الدول إىل شيلي توصـيةً         وأعربت املبادرة عن أمل   . لألطفال مشروع يف شيلي   
حمددة بسنِّ تشريعاٍت حتظر صراحةً العقاب البدين لألطفال يف املرتل ويف مجيع أوساط الرعاية    

  .)٨٠(البديلة
 أن إجراءات مكافحة االجتار باألشخاص وهتريبـهم        ٣وأوضحت الورقة املشتركة      -٤٦

انب الوقاية ومحاية الضحايا ومساعدهتم إىل تركز على جانب املقاضاة اجلنائية بينما ُترجئ جو
وعالوة على ذلك، يفتقر البلد إىل سجل وطين للضحايا، كما مل ُتجرى دراسة             . مرتبٍة ثانوية 

وافية عن أسباب هذه الظاهرة وال عن البلدان األصلية وبلـدان املـرور العـابر وبلـدان                 
  .)٨١(املقصد
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 ملنـع االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال          اعتماد قوانني  ١وأبرزت الورقة املشتركة      -٤٧
من االهتمام باستحداث سياساٍت عامة ملنـع       اً  وتتعلق اجملاالت اليت يلزمها مزيد    . ومكافحته

 باعتماد برامج ملنـع     ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٢(االستغالل اجلنسي ومساعدة ضحاياه   
  .)٨٣(يثةاالستغالل اجلنسي للقاصرين، وخباصة باستخدام التكنولوجيات احلد

. لويرى احتاد نقابات العمال أن البلد يفتقر إىل سياسٍة للقضاء على عمل األطفـا               -٤٨
يف العديد من اجملاالت اإلنتاجية، وخباصة يف احلقول        اً  يزال عمل األطفال غري الرمسي قائم      فال

إذ يعمـل يف الـبالد   . )٨٤(ويف جمال التجارة ويف أوساط الباعة من أصحاب املهـن احلـرة     
 قاصر فيما بني سن اخلامسة      ١٠٢ ٠٠٠ طفل دون سن اخلامسة عشرة وحنو        ٦٧ ٠٠٠ وحن

 بإنشاء وتنفيذ دائـرة مؤسـساتية       ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٥(عشرة والسابعة عشرة  
للتدخل يف جمال عمل األطفال، ُتناط بكل مؤسسٍة فيها مهام حمددة وُترصـد هلـا ميزانيـة                

 بأن جترَي الدولة دراسةً عن ظاهرة عمل األطفال يف ١٠شتركة وطالبت الورقة امل. )٨٦(حمددة
  .)٨٧(موثوقةًاً البالد تتضمن أرقام

  الت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلف  -جيم  
أعربت رابطة أسر احملتجزين املختفني عن أسفها الستمرار تعيني أعـضاء احملكمـة               -٤٩

  .)٨٨(ص السياسيالعليا بنظام احلص
 سريان اختصاص القضاء العسكري بالنظر يف اجلرائم        ٣وأوضحت الورقة املشتركة      -٥٠

إذ تنظر يف بالغات العنف الُشُرطي حماكم . املرتكبة على يد قوات األمن النظامية ضد املدنيني     
 ٣وأوصت الورقة املـشتركة     . )٨٩(عسكرية تتسم بارتفاع مستوى اإلفالت من العقاب فيها       

بإصالح نظام القضاء العسكري من أجل استبعاد املدنيني من نطاق اختـصاصه القـضائي،              
وقَصرِه على النظر يف اجلرائم ذات الطبيعة العسكرية املرتكبة من جانب أفـراد عـسكريني               

  .)٩٠(اخلدمة أثناء
ورأت رابطة أسر احملتجزين املختفني أن إنشاء جلان احلقيقة واللجنـة االستـشارية               -٥١
ـ  اً  يف تقّصي احلقيقة، نظر   اً  جزئياً  يكن سوى إسهام   مل بعـدم  اً لتقييد عمل هذه اللجان قانون

من تاريخ انتهاء   اً   عام ٥٠جواز الكشف عن هويات منتهكي حقوق اإلنسان إال بعد مضي           
وطالبت الرابطة بإنشاء جلنة حقيقة هلا صفة دائمة تتلقى البالغات ذات الـصلة،             . )٩١(عملها

 .)٩٢(ن مثة اآلالف من الشيليني الذين مل يبلغوا عن حالة القمع الـيت كابـدوها              على اعتبار أ  
 باإلعالن عن عدم سرية امللفات املتعلقة بأجهزة األمن العاملة إبان           ١٣٦٧وأوصت مؤسسة   

احلكم الديكتاتوري، وكذلك الشهادات اليت حصلت عليها اللجنة املعنية حباالت الـسجن            
  .)٩٣(السياسي والتعذيب
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وأشارت رابطة أسر احملتجزين املختفني إىل أن معظم الشكاوى املتعلقة جبرائم احلكم              -٥٢
 شخص أُقيمت ضدهم دعـاوى جنائيـة        ٨٠٠ومثة  . )٩٤(الديكتاتوري ما زالت قيد النظر    

اً  شخـص  ٧٠ُوجهت هلم اهتامات أو أُدينوا، لكن مل ُتوقَّع عقوبات فعلية إال على حنـو                أو
وقـد مسـح   .  عن األسف الستمرار نفاذ قانون العفو  ٣قة املشتركة   وأعربت الور . )٩٥(منهم

تطبيق نظام التقادم التدرجيي ومنح األشخاص املدانني مزايا ببقاء بعض أفراد الشرطة املُدانني             
 بإلغاء مرسوم قانون العفو وإعادة فتح ما أُغلق مـن           ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )٩٦(طلقاء

وطالبت رابطـة أسـر احملتجـزين       . )٩٧(املرتكبة ضد اإلنسانية  دعاوى جنائية بشأن اجلرائم     
 لتعـديل   ٢٠٠٥املختفني احلكومة بإعادة تفعيل مشروع قانون كان قـد قُـدم يف عـام               

 من قانون اإلجراءات اجلنائية لتاليف تطبيق التقادم على منتهكي حقـوق            ١٠٣ و ٩٣ املادتني
  .)٩٨(اإلنسان

 بتحقيق الكثري من اإلجنازات     فاين الثالث والعشرين  رابطة مجاعة البابا جيو   واعترفت    -٥٣
القـانون  (يف نظام قضاء األحداث عقب تنفيذ قـانون املـسؤولية اجلنائيـة للمـراهقني               

بيد أنه ينبغي للحكومة صوغ سياسـة تكفـل لألطفـال     . )٩٩()٢٠٠٧ لعام   ٢٠٠٨٤ رقم
. )١٠٠( اإلدماج يف اجملتمـع    واملراهقني املخالفني للقانون حماكماٍت سليمة وتعزز فعالية إعادة       

 بأن تضمن الدولة فعالية وكفاية مستوى وتوصي رابطة مجاعة البابا جيوفاين الثالث والعشرين
، وتعتمد األدوات املالئمـة لبـدء   ختصص اجلهات صاحبة املصلحة يف نظام قضاء األحداث     

  .)١٠١(حوار بّناء مع منظمات اجملتمع املدين املعنية باملوضوع

، واحلق يف املشاركة يف احلياة      ة التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي     حري  -دال  
  العامة واحلياة السياسية

أوضحت هيئة مراسلون بال حدود أن شيلي تتسم بتركّز وسائط اإلعالم فيها على               -٥٤
 يف املائة من الصحف يف يد هيئتني إعالميتني خاصتني، بينما           ٩٥إذ تتركز قرابة    . حنو مفرط 

وتناضل وسـائط   .  يف املائة من احملطات اإلذاعية يف يد هيئة صحفية إسبانية          ٦٠كز حنو   تتر
اإلعالم املستقلة من أجل البقاء، يف غياب تشريعاٍت تكفل التوازن فيما بني خمتلـف أنـواع    

 مساحة حقيقية من احلرية على شبكة اإلنترنت،         بيد أنه توجد   .)١٠٢(وسائط اإلعالم يف البالد   
ودعت هيئة مراسلون بال حدود شيلي إىل اعتماد قانون         . )١٠٣(تداول معلومات بديلة  مما يتيح   

جديد يضمن حتقيق التوازن فيما بني خمتلف وسائط اإلعالم يف فضاء البث بالبالد، هبـدف               
  .)١٠٤(يع على حتقيق إعالمٍ تعددي حقيقيالتشج
 حدود بأن شيلي هي أول بلٍد أدمج يف القانون مبـدأ            واعترفت هيئة مراسلون بال     -٥٥

 .)١٠٥()٢٠١٠ لعـام  ٢٠٤٥٣القانون رقم (حياد الشبكة ملستهلكي اإلنترنت ومستخدميها     
لعدم تعمـيم فـرص اسـتخدام شـبكة     اً إال أن حرية تداول املعلومات مقّيدة يف البلد نظر     

  .)١٠٦(اإلنترنت
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لدان األمريكية حلقوق اإلنسان عن قلقها      ، أعربت جلنة الب   ٢٠١١أغسطس  /ويف آب   -٥٦
بشأن ما ارُتكب من أعمال عنف أثناء مظاهرات الطالب االحتجاجية الـيت انـدلعت يف               

، إذ مشلت هذه األعمال احتجاز املئات من احملتجِّني، مبن فيهم طالب            ٢٠١١أغسطس  /آب
وحثت .  متناسب يف املرحلة الثانوية وطالب جامعيون، واستخدام القوة ضدهم على حنو غري          

جلنة البلدان األمريكية الدولة على اعتماد التدابري الالزمة لضمان االحترام الكامل حلرية التعبري 
وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، وعدم فرض قيـود عليهـا إال مبقتـضى الـضرورة               

  .)١٠٧(القصوى
ات النتـهاك وأشارت هيئة مراسلون بال حدود إىل تواتر وقوع الصحفيني ضـحايا              -٥٧

وطالبت اهليئة قوات حفظ النظام     . )١٠٨( احلركات االحتجاجية  قوات حفظ النظام على هامش    
  .)١٠٩(باحلرص على سالمة الصحفيني البدنية واحترام عملهم أثناء احلركات االحتجاجية

 إىل أنه قد قُدمت يف السنوات اخلمس األخـرية عـدة          ٧وأشارت الورقة املشتركة      -٥٨
 من أجل إصالح النظام االنتخايب الثنائي، دون أن يكتمل يف أحدمها النصاب             مشاريع قوانني 

وأوصت الورقة املشتركة بأن تتخذ الدولة تدابري هتدف إىل تغـيري           . القانوين الالزم العتماده  
 أن ٣وأوضحت الورقة املـشتركة  . )١١٠(نظام االنتخابات هبدف توطيد الدميقراطية يف البالد     

وأفادت . )١١١(ش تشريع املساواة بني الرجل واملرأة يف قانون االنتخابات األولية        الربملان مل يناق  
 باستمرار عدم متثيل الـشعوب األصـلية يف الربملـان وال يف املنـاطق               ٦الورقة املشتركة   

وأوصت الورقـة   . )١١٣(كما ال ُيعترف حبق الشيليني يف اخلارج يف التصويت        . )١١٢(اإلدارية
  .)١١٤(س الدولة حق الشيليني يف اخلارج يف التصويت دون قيد أو شرط بأن تكر٣ِّاملشتركة 

  احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية  -هاء  
أعرب احتاد نقابات العمال عن أسفه لعدم اعتراف الدستور بـاحلق يف اإلضـراب                -٥٩

 إذ ال يعترف قـانون      .)١١٥(وعدم اعتراف القانون باحلق يف تشكيل نقابات يف القطاع العام         
 لكّن املفاوضـة    اً،العمل إال حبق اإلضراب يف إطار عملية املفاوضات اجلماعية املنظمة قانون          

وأوصى االحتاد بـأن تنفـذ الدولـة مجيـع          . )١١٦(اجلماعية حتظى بغطاء قانوين ضئيل جداً     
نية بتنفيذ االتفاقيات   التوصيات املقدمة إليها من جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية واملع          

 بشأن تعديل كل من قـانون  ٢٠١١يف هناية عام ) يف اجتماعها الثاين والثمانني   (والتوصيات  
  .)١١٧(باحلق يف اإلضراباً صرحياً العمل والدستور حبيث يعترفان اعتراف

 الذي ينص على املساواة     ٢٠٣٤٨ باعتماد القانون رقم     ٣وأشادت الورقة املشتركة      -٦٠
وفيما يتعلق بالعمل   . )١١٨(إال أن الفجوة يف األجور قد ازدادت      . ر بني الرجل واملرأة   يف األجو 

املومسي يف قطاع الصادرات الزراعية، حيث العاملني فيه بصفة رئيسية نساء، تتسم ظـروف              
 عن قلق بشأن عدم     ٣كما أعربت الورقة املشتركة     . )١١٩(العمل بعدم االستقرار إىل حد كبري     

وأوصت . )١٢٠( للعامالت املرتليات، الالئي يتعرضن ألشكال خطرية من التمييز        توفري احلماية 
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 باعتماد مشروع قانون معدِّل لألحكام املتعلقة بيـوم عمـل العـامالت            ٣الورقة املشتركة   
  .)١٢١(املرتليات وأوقات الراحة احملددة هلن وماهية أجورهن

قة ممارسة التمييز ضد األشخاص والحظت منظمة حترير النساء والفتيات ذوات اإلعا        -٦١
 ١٨٦٠٠وأوصت املنظمة بإلغاء القانون رقم      . ذوي اإلعاقة فيما يتعلق بالتمتع حبقوق العمل      

  .)١٢٢(الذي ُيجيز عمل ذوي اإلعاقة العقلية دون غطاٍء قانوين حلقوق العمل

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -واو  
لف الدويل للموئل أن سياسة اإلسكان يف البالد تعزز فكرة احلـق يف             أوضح التحا   -٦٢

بيد أن هـذه الـسياسية      . )١٢٣(السكن؛ فقد أُنشئت آلية مالية إلتاحة احلصول على السكن        
يعوزها منظور حقوق اإلنسان، كما ال توجد بالبالد آليات للمقاضاة على انتـهاك هـذه               

ية يف التخطيط للتنمية احلضرية وإدارة األراضـي،        وما مل تتدخل الدولة بفعال    . )١٢٤(احلقوق
ستظل املساكن املخصصة ألضعف فئات السكان تقع يف مناطق دون املستوى الالئـق مـن      

  .)١٢٥(املدن، ميا ُيدمي ظاهريت االستبعاد االجتماعي والعزل املكاين
ق  أن نظام االشتراكات الفردية يف مجعيـات صـنادي         ٣وأوضحت الورقة املشتركة      -٦٣

املعاشات التقاعدية ما زال يصّنف اجلداول املتعلقة بالعمر املتوقع حبـسب نـوع اجلـنس،               
  .)١٢٦( يف املائة٣٠يترتب عليه حصول املرأة على معاش تقاعدي أقل من الرجل بنسبة  مما

  احلق يف الصحة  -زاي  
إلجنابيـة   أن الوضع يف البالد فيما يتعلق بالصحة اجلنسية وا         ٣رأت الورقة املشتركة      -٦٤
 .)١٢٧(حول هذه القـضية   اً  دميقراطياً  ومل تفتح الدولة حوار   اً  فال يزال اإلجهاض جمرَّم   . حرِج

بتوزيع وسائل منع احلمـل، إال أن هـذا         اً  كما أنه على الرغم من التزام مرافق الصحة قانون        
 ملنـع اجز أمام توزيع وسائل معينـة       احلكم القانوين ال ينفَّذ ألن سلطات البلديات تضع حو        

 بأن تعدِّل الدولـة     ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢٨(إىل اعتباراٍت أيديولوجية  اً  احلمل استناد 
التشريع املتعلق باإلجهاض، بإلغاء جترمي اإلجهاض مبا يكفل ممارسة احلقوق اجلنسية ويسهم            

  .)١٢٩(يف تاليف وفيات األمهات الناجم عن عمليات اإلجهاض السرية
 وثـائق   ٢٠١١ أن وزارة الصحة أصدرت يف عـام         ٧املشتركة  وأوضحت الورقة     -٦٥

معيارية من أجل تنظيم جزء من خدمات الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابيـة مـن أجـل                
ومزدوجي امليل  اً  األشخاص مغايري اهلوية اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية واملتحولني جنسي        

لعـدم درايـة العـاملني      اً  د املعيارية نظر  ومل يتسَن تطبيق هذه القواع    . اجلنسي من السكان  
 الدولة على أن ُتدمج     ٧وشجعت الورقة املشتركة    . املراكز الصحية بقضية اهلوية اجلنسانية     يف

  .)١٣٠(يف مناهج إعداد العاملني يف جمال الصحة التوعية بقضييت اهلوية اجلنسانية وامليل اجلنسي
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بني بفـريوس نقـص املناعـة       ورأت مؤسسة سافيا أن حقوق األشخاص املـصا         -٦٦
وُيلزم التعديل التعسفي لالئحة املتعلقة باختبار الكشف عن فـريوس          . اإليدز مقّيدة /البشرية

نقص املناعة البشرية األشخاَص املصابني به بتقدمي معلومات عن األشخاص الذين يباشـرون             
المتـصاص املنـاعي    مقايسة ا معهم العالقة اجلنسية، كما ُيلزم مجيع النساء احلوامل بإجراء          

  .)١٣١( للكشف عن فريوس نقص املناعة البشريةاملرتبط باألنزميات
وأوضحت منظمة حترير النساء والفتيات ذوات اإلعاقة أن الدولة ال تكفل لـذوي               -٦٧

وأوصت املنظمة بأن تكفـل الدولـة       . )١٣٢(اإلعاقة تغطيةً شاملة يف شبكة الصحة العامة هبا       
  .)١٣٣(صول على اخلدمات الصحيةلذوي اإلعاقة إمكانية احل

وأشارت شبكة املواطن العاملي إىل أن املهاجرين، وخباصة غري النظـاميني، يواجهـون               -٦٨
 أن تستحدث   ١٠واقترحت الورقة املشتركة    . )١٣٤(صعوبات يف إمكانية اإلفادة من نظام الصحة      

  .)١٣٥(باملواضيع املتعلقة هبموزارة الصحة إجراًء لرعاية السكان املهاجرين وُتنشئ مكتباً ُيعىن 

  احلق يف التعليم  -حاء  
 أن نظام التعليم ال يزال يتسم بوجود ممارسـات متييزيـة            ٢رأت الورقة املشتركة      -٦٩

ورأت املؤسسة الوطنية   . )١٣٦(مؤسساتية على أساس األصل االجتماعي االقتصادي لألطفال      
يات متييزية، ذلك أن املرافق التعليمية       أن بنظام التعليم آل    )ACCIONGAY(للوقاية من اإليدز    

قد تستبعد الطالب بسبب الطبقة االجتماعية أو األصل العرقي أو الدين أو اهلوية اجلنـسية               
  .)١٣٧(للطفل أو لوالديه

وأوضحت شبكة املواطن العاملي تواصل احلد من إمكانية متتع املهاجرين النظـاميني              -٧٠
ن والدْين مهاجرْين يف وضعٍ غـري نظـامي يواجهـون           باحلق يف التعليم، لكّن القاصرين م     

وعالوة على ذلك، فقد تأكّد أن األفعال التمييزية اليت متاَرس يف املرافق            . )١٣٨(صعوباٍت أكرب 
  .)١٣٩(كثرية بوجود مهاجريناً التعليمية تتصل أحيان

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -طاء  
ة أن التصديق على اتفاقية حقـوق       ترى منظمة حترير النساء والفتيات ذوات اإلعاق        -٧١

األشخاص ذوي اإلعاقة مل يترَجم إىل مواءمة قانونية مع التشريعات الداخلية، وخباصة فيمـا              
يتعلق بإمكانية احلصول على خدمات الصحة والتعليم والعمل وإمكانية ممارسة احلقوق املدنية            

 ويشكل اهليكل املؤسسي املعين     كما يفتقر البلد إىل سياسٍة وطنية لذوي اإلعاقة،       . والسياسية
مـي املؤسـسي،    مستوى أدىن يف الترتيب اهلر    ) الدائرة الوطنية لشؤون املعاقني   (التابع للدولة   

  .ويفتقر إىل املوارد
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  الشعوب األصلية  -ياء  
 بأن أكثر من ثلث أفراد شعب مابوتشيه يعيشون حتـت           ٨أفادت الورقة املشتركة      -٧٢

 .)١٤٠( املائة منهم يتلقَون التعلـيم بعـد املرحلـة الثانويـة           خط الفقر وأن أقل من ثالثة يف      
 أن أعلى مستويات الفقر تتركز يف صفوف نـساء الـشعوب   ٦وأوضحت الورقة املشتركة   

األصلية، وأهنن ميثّلن أدىن مستويات التمثيل السياسي والتمتع باحلق يف التعليم وفرص العمل             
  .)١٤١(يف شيلي

 أن احلكومات املتعاقبة قد استحدثت سياسـاٍت أحاديـة          ٩وترى الورقة املشتركة      -٧٣
وُيستجاب ملطالبها  . الثقافة، تستبعد مشاركة الشعوب األصلية يف اختاذ القرارات اليت تعنيها         

  .)١٤٢(بالضغط والتقاضي بوجه عام
.  استمرار عدم اعتراف الدستور بالشعوب األصـلية       ٦وأوضحت الورقة املشتركة      -٧٤
 اآلن مشروع التعديل الدستوري املعروض علـى جملـس الـشيوخ منـذ              مل ُيعتمد حىت   إذ
لالعتراف بأفراد ) ١٩٢٥٣القانون رقم (كما ال يكفي قانون الشعوب األصلية      . ٢٠٠٩ عام

 بـأن   ٦وأوصت الورقة املشتركة    . )١٤٣(الشعوب األصلية بوصفهم أصحاب حقوق مجاعية     
  .)١٤٤( أجلٍ ممكنبالشعوب األصلية يف أقرباً تعترف الدولة دستوري

، ١٦٩ إىل قصور تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٦وأشارت الورقة املشتركة   -٧٥
وأوضـحت الورقـة    . )١٤٥(وال سيما فيما يتعلق حبق الشعوب األصلية يف مشاورهتا مسبقاً         

تشاور بشأن مؤسسات الشعوب    " عملية   ٢٠١١ أن احلكومة قد أجرت منذ عام        ٩املشتركة  
عن ذلك، فقد وضعت احلكومة موضع التنفيـذ          فضالً. )١٤٦(فيهااً  باتت مشكوك " يةاألصل

كقـانون  (قوانني تنتهك حق الشعوب األصلية يف احلياة دون إجراء مشاورات مناسبة معها             
  .)١٤٧()صيد األمساك، ونظام تقييم األثر البيئي، وقانون محاية الغابات

درة احملاكم إىل الفصل لصاحل االعتـراف حبـق    تزايد مبا٧وقّيمت الورقة املشتركة    -٧٦
وقد قضت احملاكم بوقف اعتماد بعـض       . الشعوب األصلية يف مشاورهتا وحقها يف ممتلكاهتا      

املشاريع املتعلقة بالغابات وتوليد الطاقة الكهرمائية يف إقليم شعب مابوتشيه وبعض مشاريع            
  .)١٤٨(التعدين يف أراضي شعوب اإلنديز

 والعمـل الـسلمي     وماسية وحكم الشعوب األصـلية    كة الدولية للدبل  الشب"ورأت    -٧٧
 أن بوسع الدول أن تسأل شيلي       (INDIGENOUS)" والتنظيم من أجل التفاهم وتقرير املصري     

أو /يف إطار ثاين استعراضٍ دوري شامل هلا عما أجرته احلكومة من إصـالحاٍت قانونيـة و               
  .)١٤٩(شعوب األصلية على الصعيد الوطينسياسية لتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن ال

، اسـتمرار   ٦وأوضحت عدة منظمات، من بينها املنظمات مقدِّمة الورقة املشتركة            -٧٨
 .)١٥٠(جترمي احتجاج الشعوب األصلية االجتماعي وتطبيق قوانني الطوارئ على احتجاجاهتـا  

املرفوعة علـى شـعب    ارتفاع معدل أحكام الرباءة يف الدعاوى ٦وأبرزت الورقة املشتركة    
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. )١٥١(مابوتشيه يف إطار قانون مكافحة اإلرهاب، مما يدلِّل على استخدامه التقديري واملسيَّس           
وحثّت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان الدولة على اعتماد تدابري مـن أجـل تـاليف        

  .)١٥٢(اإلفراط يف استخدام القوة يف هذه العمليات مستقبالً
 أن لعدم وجود ضمانات حلقوق الـشعوب األصـلية يف           ٥ة املشتركة   وترى الورق   -٧٩

وعالوة على ذلك، تستخرج شركات     . )١٥٣(على حقوق أخرى  اً  أراضيها تبعاٍت هائلة وتأثري   
تعدين النحاس الكبرية، العامة واخلاصة، املوارد دون االمتثال ألحكام اتفاقية منظمة العمـل             

 الشعوب األصلية يف الفوائد املترتبة على هذه األنشطة،  فيما يتعلق مبشاركة١٦٩الدولية رقم   
كما أهنا تتجاهل املالحظات اليت تبديها الشعوب األصلية بشأن ما هلذه األنشطة من آثـارٍ               

 أن السياسات الـيت     ٦وترى الورقة املشتركة     .)١٥٤(سلبية على صحة أفرادها وتراثها الثقايف     
ب األصلية عاجزة عن تقدمي حلول للمشاكل املتعلقـة  تنتهجها املؤسسة الوطنية لتنمية الشعو    

وال ميوِّل صندوق األراضي واملياه أي مبـادرات تتعلـق بأراضـي األسـالف              . باألراضي
 بأن ُتنشئ احلكومـة آليـةً       ٨وأوصت الورقة املشتركة    . )١٥٥(األراضي املستخدمة عرفياً   أو

 بأن يبّت ٥صت الورقة املشتركة كما أو. )١٥٦(إلعادة أراضي األسالف إىل الشعوب األصلية   
كل من وزارة املمتلكات الوطنية والسجل العقاري يف مهلٍة غايتها ستة أشـهر يف طلبـات                

  .)١٥٧(ترسيم حدود أراضي اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية

  املهاجرون  -كاف  
 ال يكفـل حقـوق      ١٩٧٥ أن قانون األجانب لعام      ٣أوضحت الورقة املشتركة      -٨٠

 عـن  ٣وأعربت الورقة املشتركة  . )١٥٨(ين وال يتواءم مع واقع اهلجرة احلايل يف البالد        املهاجر
األسف، كذلك، حلرمان األطفال املولودين يف البلد من آباٍء أجانب يف وضع غري نظامي من               

ـ اً   بأن تعتمد الدولة إطار    ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )١٥٩(اجلنسية الشيلية  حلمايـة  اً  قانوني
  .)١٦١(، وتضمن حصول األطفال املولودين يف شيلي على اجلنسية)١٦٠(هاجرينحقوق امل

كما أوضحت شبكة املواطن العاملي وقوع انتهاكاٍت من جانب السلطة يف نقـاط               -٨١
احلدودي واختاذ تدابري مهينة للكرامة اإلنسانية يف املرافق اليت ُيحتجز فيها املهاجرون              التفتيش

  .)١٦٢(املقرَّر طردهم

  احلق يف التنمية واملسائل البيئية  -مال  
أوضحت الرابطة اإلقليمية للموظفني السابقني يف الـشركة الوطنيـة للتعـدين أن               -٨٢

الدستور وقانون مسؤولية الشركات فيما يتعلق باملسؤولية البيئية يعترفان باحلق يف بيئٍة خاليٍة             
 منطقةً مشبَّعة   ١٩٩٣يف عام   ) رائيسومبدينة َبلبا (وقد اعُتربت بلدية بوتشونكايب     . من التلوث 

بيد أن األنشطة الصناعية مل تتوقف،      .  صناعةً ملوِّثة  ١٨ألهنا مقر ما يربو على      اً  بالتلوث نظر 
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وأوصت الرابطة اإلقليمية الدولـة بإقامـة   . )١٦٣(متسببةً يف ارتفاع مؤشرات التلوث يف البلد 
ئية، واعتماد الئحة بيئية بشأن االنبعاثـات  العدل وتعويض الضحايا املتأثرين باالنتهاكات البي    

  .)١٦٤(امللوِّثة الصادرة من مصانع صهر املعادن
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