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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  امسةالدورة اخل
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥- ٤جنيف، 

  لسامية حلقوق اإلنسان، وفقاًجتميع للمعلومات أعدته املفوضية ا
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

  شيلي

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك                 
. عليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من الوثائق الرمسية ذات الصلة لألمـم املتحـدة                املالحظات والت 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبـالف                  
 املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس وهو يّتبع هيكل. ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وقـد  . وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير            . حقوق اإلنسان 
ويف حال عدم وجود معلومـات  . روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات  

وملا كان هذا التقريـر     . العتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة          حديثة، أُخذت يف ا   
ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمـددة                  

أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل     /اهدة ما و  أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على مع            
  .أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان

  

                                                      

 .قدمي هذه الوثيقةتأخر ت   *

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/WG.6/5/CHL/2 
9 March 2009 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH/SPANISH 



A/HRC/WG.6/5/CHL/2 
Page 2 

 

   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

ــية   ــة األساسـ ــدات العامليـ  املعاهـ
  )٢(حلقوق اإلنسان

 تاريخ التصديق أو االنضمام 
  فظاتالتح/اإلعالنات  أو اخلالفة

ــددة   ــصاصات احمل ــراف باالخت  االعت
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
 التمييز العنصري

  أكتوبر/ تشرين األول٢٠
١٩٧١  

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
 واالجتماعية والثقافية 

  -   ال يوجد  ١٩٧٢فرباير / شباط١٠

  نعم): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد  ١٩٧٢فرباير / شباط١٠  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل     

  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  -   ال يوجد  ١٩٩٢مايو / أيار٢٧

اين للعهد الدويل   الربوتوكول االختياري الث  
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف     

  إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

  -   ))١(٢املادة (نعم   ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
  ضد املرأة

  ديسمرب/ كانون األول٧
١٩٨٩  

  -   )عامة(نعم 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      
  أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية       املعاملة

  أو املهينة

  نعم): ٢١املادة ( الشكاوى املتبادلة بني الدول    ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٣٠
  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة     
 التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة        

  بة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةأو العقو

  ديسمرب/ كانون األول١٢
٢٠٠٨  

  -   ال يوجد

  -   ال يوجد  ١٩٩٠أغسطس / آب١٣  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  إعالن ملزم مبوجب  ٢٠٠٣يوليه / متوز٣١
  اماً ع١٨: ٣املادة 

 -  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

    ال يوجد  ٢٠٠٣فرباير / شباط٦

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال 
  املهاجرين وأفراد أسرهم

) ٥(٢٢املادتان  (نعم    ٢٠٠٥مارس / آذار٢١
  ))٢(٤٨و

  ال): ٧٦املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول 
  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 

  -   ال يوجد  ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      

  األشخاص ذوي اإلعاقة
   ال):٧ و٦املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد  ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩

) ٣(الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         : املعاهدات األساسية اليت ليست شيلي طرفاً فيها      

ة مجيع األشـخاص مـن      واالتفاقية الدولية حلماي  ) ١٩٩٩توقيع فقط،   (والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           
  .)٢٠٠٧توقيع فقط، (االختفاء القسري 

  
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة       صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم    اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال    نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم      )٤(بروتوكول بالريمو
  ١٩٦١ و١٩٥٤نعم باستثناء اتفاقييت عام       )٥(الجئون وعدميو اجلنسيةال

 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث  )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
  نعم    )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم)  األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةمنظمة(اتفاقية اليونسكو 
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نظام روما األساسي للمحكمـة     ، شجعت جلنة حقوق الطفل شيلي على التصديق على          ٢٠٠٧يف عام     - ١
ن تصدق على ، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل شيلي أ٢٠٠٦ويف عام . )٨(اجلنائية الدولية

  .)٩(الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

   اإلطار الدستوري والتشريعي–باء 

، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف مجلة أمور، بإلغاء عقوبة اإلعدام وباإلصـالح              ٢٠٠٧يف عام     - ٢
جملس الشيوخ ولنظام تنصيبهم مدى احلياة، وللحكم الذي ينص         الدستوري الذي وضع هنايةً لنظام تعيني أعضاء        

ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، . )١٠(على عدم جواز تسريح قادة القوات املسلحة من قبل رئيس اجلمهورية
. )١١(واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة مناهضة التعذيب بإصالح قانون اإلجراءات اجلنائيـة              

  .)١٢(وأبرزت جلنة مناهضة التعذيب، بصفة خاصة التغيريات الرامية إىل حتسني محاية احملتجزين

، أثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على شيلي لقيامها، يف مجلة أمور،               ٢٠٠٦ويف عام     - ٣
عال العنف األسري، والقـانون املتعلـق       بإصدار القانون الذي حيدد اإلجراءات والعقوبات الالزمة فيما خيص أف         

  .)١٣(بالتحرش اجلنسي يف أماكن العمل، والقانون اجلديد للزواج املدين الذي جييز الطالق

، شعرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالقلق ألن بعض احلقوق ٢٠٠٤ويف عام   - ٤
ويف هـذا اخلـصوص،   . سكن ال ُتعترب حقوقاً قابلة للمقاضاة يف شـيلي       املشمولة بالعهد، مبا يف ذلك احلق يف امل       

الحظت اللجنة ندرة السوابق القضائية اليت جرى فيها االحتجاج باحلقوق الواردة يف العهد أمام حمـاكم حمليـة                  
  .)١٤(وطبقتها هذه احملاكم مباشرة

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها–جيم 

، مل يكن لدى شيلي مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة من قبـل جلنـة               ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦حىت    - ٥
 وأوصى كل من اللجنة املعنيـة حبقـوق         )١٥(التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       

 اخلاص املعين حبالة اإلنسان، واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلنة حقوق الطفل، واملقرر
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني شيلي بأن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مبا يتماشى               

  .)١٦(مع مبادئ باريس

املعنية بالسجن السياسي والتعذيب ، رحبت جلنة مناهضة التعذيب بإنشاء اللجنة الوطنية ٢٠٠٤ويف عام   - ٦
بيد أهنا أعربت عن قلقها إزاء حمدودية والية تلك          .)١٧(ا التعذيب خالل النظام العسكري    الرامية إىل حتديد ضحاي   

  .)١٨(اللجنة وشروط احلصول على التعويضات

   التدابري السياساتية–دال 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتماد وتنفيذ بـرامج          ، رحبت   ٢٠٠٤يف عام     - ٧
وخطة ) Chile Solidarity Plan(  لتحسني حالة أفقر الفئات يف اجملتمع، مثل خطة التكافل يف شيليحمددة اهلدف
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(Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas) إتاحة الفرص للجميع بضمانات صرحية
 كمـا  .)١٩(

شاء اهليئة الوطنيـة للنـهوض      بالتدابري اليت اختذت لتحسني حالة الشعوب األصلية، مبا يف ذلك إن          رحبت اللجنة   
  .)٢٠(بالسكان األصليني واعتماد قانون السكان األصليني

 العمل الوطنية من أجل األطفـال واملـراهقني         ةـي مجلة أمور خبط   ـة حقوق الطفل، ف   ـورحبت جلن   - ٨
ـ    ٢٠٠٧ ويف عام    .)٢٢( وبإعادة تنظيم الدائرة الوطنية حلماية القصر      )٢١()٢٠١٠- ٢٠٠١( رباء ، أشارت جلنة اخل

املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل اعتماد خطة ملنع عمل األطفال واألحـداث      
  .)٢٣(يف شيلياً ومكافحته تدرجيي

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان–ألف 

  اتالتعاون مع هيئات املعاهد –١

  )٢٤(هيئة املعاهدة
آخر تقريـر   
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية آخر مالحظات  قُدم وُنظر فيه

جلنة القـضاء علـى التمييـز       
  العنصري

تأخر تقدمي التقارير من اخلامس عشر        -   ١٩٩٩أغسطس /آب  ١٩٩٨
 إىل  ٢٠٠٠إىل الثامن عشر منذ عام      

 على التوايل، وقُدمت يف     ٢٠٠٦عام  
 النظر فيها يف    ملقرر ومن ا  ٢٠٠٨ عام

  ٢٠٠٩عام 
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية 

  واالجتماعية والثقافية
  نوفمرب/الثاين تشرين  ٢٠٠٣

٢٠٠٤  
حيل موعد تقدمي التقريـر الرابـع يف          - 

  ٢٠٠٩عام 
 /ن األولـتشري  ٢٠٠٧مايو /أيار  ٢٠٠٦  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  ٢٠٠٨أكتوبر 
رير الـسادس يف    حيل موعد تقدمي التق   

  ٢٠١٢عام 
جلنة القضاء على التمييز ضـد      

  املرأة
حيل موعد تقدمي التقريرين اخلـامس        -   ٢٠٠٦أغسطس /آب  ٢٠٠٤

  ٢٠١١والسادس يف عام 
أبريـل  /نيسان  ٢٠٠٤مايو /أيار  ٢٠٠٤  جلنة مناهضة التعذيب

٢٠٠٧  
 ٢٠٠٧قُدم التقرير اخلامس يف عـام       

  ٢٠٠٩ومن املقرر النظر فيه يف عام 
حيل موعد تقدمي التقريـرين الرابـع         -   ٢٠٠٧أبريل /نيسان  ٢٠٠٥  نة حقوق الطفلجل

  ٢٠١٢واخلامس يف عام 
الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق بإشـراك     

  األطفال يف الرتاعات املسلحة 

حيل موعـد تقـدمي املعلومـات يف          -   ٢٠٠٨فرباير /شباط  ٢٠٠٧
  ٢٠١٢عام 

ياري التفاقية  الربوتوكول االخت 
حقوق الطفـل املتعلـق ببيـع       
األطفال وبغاء األطفال واستغالل 

  األطفال يف املواد اإلباحية

حيل موعـد تقـدمي املعلومـات يف          -   ٢٠٠٨فرباير /شباط  ٢٠٠٧
  ٢٠١٢عام 

 ، أرسلت جلنة القضاء على التمييز العنصري رسالة تتعلق بقضايا السكان األصليني،           ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ويف عامي     - ٩
  .٢٠٠٨سبتمرب / وردت شيلي على تلك الرسالة يف أيلول.)٢٥(يف إطار إجراء اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلة
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

ة للسكان األصـليني    املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسي         آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
، والفريق العامل املعين مبسألة اسـتخدام املرتزقـة         )٢٠٠٣يوليه  / متوز ٢٩- ١٨(
  ).٢٠٠٧يوليه / متوز١٣- ٩(

  .املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
 املعين باحلق يف التعليم، واملقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفـال يف   املقرر اخلاص   الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

  . ٢٠٠٧عام 
يعرب املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للـسكان               التعاون أثناء البعثات/التيسري

على األصليني والفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة عن امتناهنما للحكومة 
  .)٢٦(تعاوهنا الكامل معهما

  ال يوجد  متابعة الزيارات
وإضافة .  بالغاً إىل احلكومة٢٥يف الفترة املشمولة باالستعراض، أرسل ما جمموعه       الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

 فرداً، منهم ٦٠إىل البالغات املرسلة فيما خيص فئات معينة، مشلت هذه البالغات           
  . بالغا١٨ًويف الفترة نفسها أجابت شيلي عن . أة امر١١

 عـن   )٢٩(يف الفترة املشمولة باالستعراض، أجابت شيلي يف املواعيـد احملـددة              )٢٧(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 استبياناً أرسـلها املكلفـون بواليـات يف إطـار           ١٣أربعة استبيانات من أصل     

  .)٢٨(اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان - ٣

 ٢٠٠١نوفمرب  /أُنشئ املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية التابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف تشرين الثاين              - ١٠
يكا الالتينية يف سانتياغو بشيلي، عمالً مبذكرة تفاهم بني املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واللجنة االقتصادية ألمر

 ويعمل املكتب مع البلدان يف املنطقة لتعزيز قدرات احلكومات الوطنية ومنظمـات             .)٣٠(ومنطقة البحر الكارييب  
كما يقدم الدعم إىل أفرقة األمم املتحدة القطرية يف إدراج هنج       . اجملتمع املدين على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      

، أعادت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تنظيم أشكال ٢٠٠٧ ويف عام .)٣١(قائم على حقوق اإلنسان يف الربجمة
، جرى جتميع العمليات يف مكتب إقليمي وحيد يف بنما ٢٠٠٨يناير /واعتباراً من كانون الثاين. وجودها اإلقليمي

 مكتب إقليمي ثان وُيعاد النظر حالياً يف جدوى إعادة إنشاء. )٣٢(سييت، واحُتفظ مبكتب اتصال صغري يف سانتياغو
  .)٣٣(يف سانتياغو

 من أجل وضع بـرامج      ٢٠٠٠ووقعت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مع شيلي اتفاق تعاون يف عام              - ١١
 وأسدت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان املشورة لشيلي يف وضع خطـة            .)٣٤(للتعاون التقين وتنفيذها يف البلد    

 ؛)٣٦( وإعداد التقارير اليت تقدمها إىل هيئات املعاهدات، ومتابعـة توصـياهتا           ؛)٣٥(عملها الوطنية ملكافحة التمييز   
 وإدراج حقوق اإلنسان يف صلب الربامج ؛)٣٧(وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مبا يتماشى مع مبادئ باريس

ضية السامية حلقـوق    وقدمت شيلي مسامهات مالية إىل املفو     . )٣٨(احلكومية وبرامج أفرقة األمم املتحدة القطرية     
  .)٤٠( وإىل صناديق العمل اإلنساين التابعة لألمم املتحدة)٣٩(اإلنسان
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   تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان-  باء

   املساواة وعدم التمييز- ١

 من حيث ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء القوانني اليت متيز ضد املرأة٢٠٠٧يف عام   - ١٢
وأوصت اللجنة شيلي بـأن  . قدرهتا على إدارة ممتلكاهتا، مثل النظام املتعلق بامللكية املشتركة بني الزوج والزوجة        

املشتركة تعجل خبطى اعتماد القانون الذي يلغي امللكية املشتركة بني الزوج والزوجة ويستعيض عنه بنظام للملكية 
 إىل أهنا طلبت منذ سنوات      ٢٠٠٧اء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام         وأشارت جلنة اخلرب   .)٤١(لألصول املكتسبة 

 من القانون التجاري اليت تنص على أنه ال جيوز للمرأة أن تـدخل يف أي                ٣٤٩عديدة إىل احلكومة أن ُتعّدل املادة       
 بني الزوجني من    صلاتفاق إلقامة عالقة جتارية بدون موافقة خاصة من زوجها ما مل تكن متزوجة مبوجب نظام الف               

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن شواغل مماثلة يف            .)٤٢(حيث وضعهما القانوين  
ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة شيلي إىل كفالة حتقيق تغيري مـستدام حنـو                  .)٤٣(٢٠٠٤عام  

  .)٤٤(الرجل يف مجيع جوانب احلياة العامة واخلاصة، من خالل اإلصالح القانوين الشاملاملساواة الكاملة بني املرأة و

، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بارتياح إلغاء القوانني اليت جتّرم العالقات اجلنسية ٢٠٠٧ويف عام  - ١٣
ذي يتعرض لـه أشـخاص معينـون       إال أهنا ما زالت قلقة إزاء التمييز ال       . بني املثليني الراشدين اليت تتم برضاهم     

 .)٤٥(بسبب ميوهلم اجلنسية، من بني أسباب أخرى، أمام احملاكم ويف إمكانية احلصول على الرعاية الصحية

، أشار املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني إىل ٢٠٠٣ويف عام  - ١٤
تفاع مستويات الفقر وتدين مستويات التنمية البشرية نتيجة لتـارخيهم     أن أكثرية السكان األصليني يعانون من ار      

 .)٤٦(الطويل يف التعرض للتمييز واالستبعاد االجتماعي، وبوجه خاص خالل احلكـم الـدكتاتوري العـسكري              
الذي ال يزال يتعرض لـه       عن شواغل إزاء التمييز حبكم األمر الواقع         ٢٠٠٧وأعربت جلنة حقوق الطفل يف عام       

 .)٤٧(سيما يف جمايل التعليم والصحة ال السكان األصليني، والأطف

وأوصت جلنة حقوق الطفل بتعزيز اجلهود الستعراض ورصد وكفالة تنفيذ تشريع يضمن مبـدأ عـدم                  - ١٥
  التمييز واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز، على أساس اجلنس أو األصل اإلثين أو الـدين                 

 .)٤٨(سس أخرى ضد مجيع الفئات الضعيفة يف مجيع أحناء البلدأو أي أ

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي - ٢

ادعاءات تفيد استمرار إسـاءة معاملـة       ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء         ٢٠٠٤يف عام     - ١٦
 وشرطة التحقيقـات، وشـرطة      سالكارابينريويصل يف بعض احلاالت إىل التعذيب على يد          األشخاص، وهو ما  

، شددت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على أنه ما زالت حتدث حاالت إلساءة املعاملة ٢٠٠٧ ويف عام .)٤٩(الدرك
 .)٥٠(على يد قوات األمن، وبصورة رئيسية عند االحتجاز، وضد أكثر األشخاص ضعفاً، ومن بينـهم الفقـراء                

 وأوصت جلنة مناهضة التعذيب باعتماد مجيع       .)٥١(٢٠٠٧ثلة يف عام    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن شواغل مما      
التدابري الضرورية لضمان إجراء حتقيقات غري متحّيزة وكاملة وسريعة بشأن مجيع االدعاءات اخلاصة بالتعـذيب               

وفري التعويض وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ومالحقة مقترفيها قضائياً ومعاقبتهم، وت     
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 ١وأوصت اللجنة أيضاً باعتماد تعريف للتعذيب يتماشى مع ما تنص عليه املادة             . )٥٢(العادل واملناسب للضحايا  
  .)٥٣(من اتفاقية مناهضة التعذيب

 إزاء نظام احلبس االنفرادي     ٢٠٠٧وكررت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اإلعراب عن شواغلها يف عام             - ١٧
وأوصت باختاذ ما يلزم من تدابري تشريعية إللغاء االحتجاز قيَد          .  الذي قد متتد فترته إىل عشرة أيام       اجملاز قانوناً، 

 وأوصت جلنة مناهضة التعذيب كذلك بتحسني الظروف السائدة يف مرافق احلرمان            .)٥٤(احلبس االنفرادي املطوَّل  
ة ملعاجلة االكتظاظ يف السجون وغريها من مرافق من احلرية كي تستجيب للمعايري الدولية، وباختاذ التدابري العاجل       

االحتجاز، والعمل بنظام ملراقبة ظروف االحتجاز، ومعاملة السجناء، والعنف القائم بني السجناء والعنف اجلنسي 
  .)٥٥(يف السجن

، أعرب الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة عن قلقه إزاء ما تقوم به شركات               ٢٠٠٨ويف عام    - ١٨
   وأوصـى الفريـق، يف مجلـة        .)٥٦(أمن خاصة من جتنيد وتدريب مئات األطفال الشيليني ألداء مهام يف اخلارج           

 االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم،       ما أوصى به، أن تنضم شيلي بدون تأخري إىل          
 .)٥٧(نح صالحية رصد أنشطة شركات األمن اخلاصةوأن تضع آلية قد تأخذ شكل جلنة برملانية أو مفوض ومت

، ظلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقة إزاء عدم كفايـة املعلومـات                ٢٠٠٦ويف عام     - ١٩
املتاحة عن أسباب االجتار ونطاقه يف شيلي، كبلد منشأ ومرور عابر ومقصد، وإزاء نقص التشريعات الوطنيـة،                 

، أشارت جلنة   ٢٠٠٨ ويف عام    .)٥٨(ية ملكافحة ظاهرة االجتار باألشخاص واالستغالل يف البغاء       وغياب تدابري كاف  
 من القانون اجلنائي ال حتظر مجيع أنـواع وأشـكال االجتـار             ٣٦٧من املادة   ) ب(أن الفقرة   حقوق الطفل إىل    

تماد مـشروع القـانون    وأوصت باع.)٥٩()كاالجتار ألغراض السخرة أو االجتار داخل حدود البلد       (باألشخاص  
، وإكمال عملية   )٦٠(جترمي االجتار باألطفال وفقاً لربوتوكول بالريمو     املعروض على جملس الشيوخ الذي يرمي إىل        

التوفيق بني التشريعات الوطنية والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال           
 .)٦١(اإلباحيةواستغالل األطفال يف املواد 

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال املعرضني لالستخدام ٢٠٠٧ويف عام   - ٢٠
أو املهينة، وأوصت شيلي بأن تواصل وتعزز جهودها ملنع االستغالل االقتصادي ومكافحته            /يف األعمال اخلطرة و   

 ٢٠٠٧وأشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام . )٦٢(من خالل التنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنية
وأشارت . إىل أن أطفال السكان األصليني وأطفال الشوارع يتعرضون تعرضاً شديداً ألسوأ أشكال عمل األطفال          

  .)٦٣( طفل يعيشون يف الشارع٦ ٥٠٠ وفقاً للدائرة الوطنية حلماية القصر إىل ما يزعم من أن أكثر من

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون - ٣

، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق لعدم توضيح سوى عدد قليل مـن حـاالت                ٢٠٠٤يف عام     - ٢١
إىل اللجنة معلومات مستكملة عن وضع  وأوصت شيلي بأن تقدم .)٦٤(االختفاء اليت حدثت أثناء احلكم العسكري

عمليـة  "، و "قافلة املوت " يف جرائم سابقة تنطوي على التعذيب، مبا يف ذلك احلاالت املعروفة باسم              التحقيقات
  .)٦٥("كولونيا ديغنيداد"و" النسر األمريكي
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، شعرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالقلق إزاء عدم إجراء حتقيقات رمسية لتحديـد              ٢٠٠٧ويف عام     - ٢٢
 وأوصـت   .)٦٦(من انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان خالل احلكم الديكتاتوري       املسؤولية املباشرة عما ارتكب     

شيلي بأن تضمن أال ينعم املسؤولون عن االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان اليت ارتكبت خالل تلـك الفتـرة                  
 اليت مجعتها   وينبغي لشيلي أيضاً أن تتيح لعامة اجلمهور إمكانية االطالع على مجيع الوثائق           . باإلفالت من العقاب  

اللجنة الوطنية املعنية بالسجن والتعذيب اليت من شأهنا أن تفيد يف حتديد هوية أولئك املسؤولني عـن حـاالت                   
، ردت شيلي على اللجنة بأهنا أحرزت       ٢٠٠٨ ويف عام    .)٦٧(اإلعدام بدون حماكمة واالختفاء القسري والتعذيب     

  .)٦٨(نية تأكيد طابع ونطاق تورط املوظفني املسؤولنيتقدماً هاماً يف معاجلة تلك احلاالت وإتاحة إمكا

   مرسـوم العفـو   -  إزاء قـانون وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب عن قلقهمـا     - ٢٣
 ١٩٧٣سبتمرب  / أيلول ١١ الذي حيظر إقامة دعاوى قضائية ضد انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت من              ١٩٧٨لعام  
-   وتشري اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، حسبما ذكرته شيلي، إىل أن هذا القانون.)٦٩(١٩٧٨مارس /ار آذ١٠إىل 

 وأوصت جلنة   .)٧٠(املرسوم مل يعد مطبقاً لدى احملاكم، لكنها ترى أن استمرار سريانه ُيبقي إمكانية تطبيقه واردة              
لجنة مبينة أن القيود السياسية الداخلية ال ميكن        وأضافت ال  .)٧١(١٩٧٨مناهضة التعذيب بإلغاء قانون العفو لعام       

 وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان شيلي .)٧٢(أن تستخدم كمربر لعدم امتثال شيلي اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية
  مرسـوم العفـو     -  بأن تبذل أقصى جهودها إلدراج األحكام القضائية للمحكمة العليا فيما يتعلـق بقـانون             

  .)٧٣(يف القانون الوضعي الداخلي بأسرع ما ميكن ١٩٧٨لعام 

، أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً أن احملاكم العسكرية يف شيلي ال تزال تأخذ               ٢٠٠٧ويف عام     - ٢٤
وأوصت بالتعجيل باعتماد القانون الذي ُيعّدل      . باالختصاص القضائي الذي جييز حماكمةَ املدنيني يف قضايا مدنية        

عدالة العسكرية، وجعل االختصاص القضائي للمحاكم العسكرية يقتصر على حماكمة األفراد العسكريني            قانون ال 
 وأوصت جلنة مناهضة التعذيب شيلي بإلغاء مبدأ الطاعة .)٧٤(املتهمني بارتكاب جرائم ذات طابع عسكري حصراً

  .)٧٥(العمياء من قانون العدالة العسكرية، لكي يتماشى مع االتفاقية

وكررت جلنة حقوق الطفل ما أعربت عنه من قلق إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين حياكمون يف إطـار                    - ٢٥
وشعرت بالقلق أيضاً ألن التشريعات اجلديدة املتعلقة بقضاء األحداث جتيز حرمان           . نظام العدالة اجلنائية للبالغني   

دة قد تصل إىل مخس سنوات وتطبيق عقوبـات   عاماً من احلرية مل  ١٦ و ١٤املراهقني الذين تتراوح أعمارهم بني      
  .)٧٦( عاماً يف ظروف معينة١٤جنائية على األطفال دون سن 

  احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف حياة أسرية - ٤

حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل شيلي على املـضي يف مراجعـة                    - ٢٦
 كما أوصت اللجنة شيلي     .)٧٧( عاماً كحد أدىن لزواج البنني والبنات على السواء        ١٨التشريع هبدف حتديد سن     

بأن تقدم املزيد من الدعم إىل األسر ملنع فصل األطفال عن ذويهم وذلك على سبيل املثال من خـالل إسـداء                     
  .)٧٨(املشورة ودعم الوالدين وتقدمي اإلعانات املالية
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وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي      حرية الدين أو املعتقد والتعبري        - ٥
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل االستخدام املفرط للقـوة واالحتجـاز                   - ٢٧
، أرسل كل ٢٠٠٥  ويف عام.)٧٩(٢٠٠٦التعسفي على أيدي الشرطة أثناء املظاهرات اليت قام هبا الطالب يف عام      

من املمثل اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الـرأي والتعـبري                   
خطاباً إىل شيلي يتعلق باالستخدام املفرط للقوة على أيدي الشرطة خالل املظاهرات السلمية اليت قامت هبا مجاعة 

ثنني من املدافعني عن حقوق اإلنسان بتهمة اإلخالل بالنظام العام وهتديـد            ا السكان األصليني فضالً عن احتجاز    
 وشكر املمثل اخلاص شيلي على ردها وطلـب مزيـداً مـن             .)٨٠(أحد أفراد الشرطة الكارابينريوس أثناء اخلدمة     

  .)٨١(املعلومات لتوضيح وقائع هذه القضية

قوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني      ، أوصى املقرر اخلاص املعين حبالة ح      ٢٠٠٣ويف عام     - ٢٨
بعدم حظر أو جترمي أنشطة االحتجاج املشروعة أو املطالب االجتماعية اليت تقدمها املنظمات وجمتمعات السكان               

  .)٨٢(األصليني بأي حال من األحوال

الثنائي، وهو ما يضعف    ، مل جير بعد إصالح النظام االنتخايب        ٢٠٠٦وحسب التقييم القطري املوحد لعام        - ٢٩
، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ٢٠٠٧ويف عام  .)٨٣(املنافسة بني القوى السياسية الرئيسية ويستبعد األقليات

. بقلق أن النظام االنتخايب املستخدم، كما أشارت احلكومة، ميكنه أن يعوق فعالية التمثيل الربملاين جلميع األفـراد                
 املزيد من اجلهود لتذليل العقبات السياسية اليت حتول دون تعديل القانون الدستوري املتعلق              وأوصت شيلي بأن تبذل   

  .)٨٤(بالتصويت الشعيب وفرز األصوات لضمان حق اجلميع يف االقتراع العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني

رز مؤخراً يف مناصب صنع القرار      ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالتقدم الذي أح            - ٣٠
 إىل أن مشاركة املـرأة يف الربملـان والبلـديات ويف وزارة             ٢٠٠٦يف احلياة العامة، لكنها أشارت بقلق يف عام         

 يعـد  ال الـذي  وأوصت مبضاعفة اجلهود املبذولة إلصالح النظام االنتخايب الثنائي       .)٨٥(اخلارجية ال تزال ضعيفة   
  .)٨٦(السياسية احلياة يف املرأة مشاركة لزيادة تدابري واختاذ للمرأة، السياسي للتمثيلاً مؤاتي

، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان شيلي بتعجيل خطى اعتماد تشريع يعترف باحلق             ٢٠٠٧ويف عام     - ٣١
فني االستنكاف الضمريي عن تأدية اخلدمة العسكرية وبكفالة عدم فرض شروط متييزية أو عقابية على املستنك              يف  

ضمريياً، واالعتراف باحلق يف االستنكاف ضمريياً عن تأدية اخلدمة يف أي وقت، مبا يف ذلك بعد البدء فعليـاً يف                    
  .)٨٧(تأدية اخلدمة العسكرية

   احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية- ٦

والثقافية عن قلقها إزاء املعلومات ، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ٢٠٠٤يف عام   - ٣٢
اليت تفيد أن احلد األدىن لألجر ال يكفي لضمان مستوى معيشة الئق للعمال وألسرهم، وأن بعض فئات العمال،                  

وأوصت شيلي بأن تتخذ تـدابري       .)٨٨(وبوجه خاص، العاملون يف املنازل غري مشمولني بشرط احلد األدىن لألجر          
  .)٨٩( لألجر كافياً لضمان متتع مجيع العمال وأسرهم مبستوى معيشة الئقلضمان أن يكون احلد األدىن
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 واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز      ٢٠٠٦وأشار كل من تقرير التقييم القطري املوحد الصادر يف عام             - ٣٣
ارق كبرية يف الرجال وأن هناك فو أوساط يف منها أعلى النساء أوساط يف البطالةضد املرأة بقلق إىل أن معدالت 

مستوى مشاركة املرأة يف  أن  والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     .)٩٠(األجر بينهما 
 وأوصت شيلي بأن تتخذ تدابري فعالة إلزالة        .)٩١(القوى العاملة ال يزال من أضعف املستويات يف أمريكا الالتينية         

كة املرأة يف سوق العمل وأن تدرج يف تشريعاهتا مبدأ املساواة يف األجر بـني               احلواجز الكثرية اليت تعترض مشار    
 وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً بعكس عبء         .)٩٢(العاملني والعامالت مقابل العمل املتساوي القيمة     

ب العمـل تعليـل تـدين    اإلثبات يف القضايا املتعلقة بالتمييز ليصبَح يف صاحل العامالت، حبيث ُيطلَب إىل أصحا         
  .)٩٣(مستويات توظيف املرأة واملسؤوليات املسنَدة إليها واملَرتَّبات املمنوحة هلا

 من إصالح يف تشريعات العمل، إال أهنا        ٢٠٠٥والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ما جرى يف عام            - ٣٤
زاء ما أُفيَد من الناحية العملية من أن العمـال          ظلت قلقة إزاء التقييدات اليت ال تزال حتد من احلقوق النقابية، وإ           

وأوصت بإزالة مجيع العقبات . املضربني عن العمل يستعاض عنهم ويهددون بالفصل للحيلولة دون تكوين نقابات
 من العهد، وتبسيط    ٢٢التشريعية أو أي عقبات أخرى تعترض املمارسة التامة للحقوق املنصوص عليها يف املادة              

  .)٩٤(الة وإتاحة املساعدة القانونية للعمال لتمكينهم من تقدمي شكاواهم والنظر فيها إلجياد حل هلاإجراءات العم

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق- ٧

أدى تضافر النمو املستدام مع وجود برامج اجتماعية موجهة         وفقاً للفريق العامل املعين باحلق يف التنمية،          - ٣٥
 غري أن احلد من الفقر مل يكن متمـاثالً  .)٩٥(جيهاً حسناً يف التسعينات إىل احلد من الفقر مبا يزيد على النصف       تو

فالفقراء يتركزون بدرجة أكرب يف املناطق الريفية ويف أوسـاط شـرائح            . فيما بني املناطق واجملموعات السكانية    
، أوصت اللجنة املعنية بـاحلقوق      ٢٠٠٤ ويف عام    .)٩٦(سيما جمموعات السكان األصليني    السكان الضعيفة، وال  

سيما بني الشعوب األصلية  االقتصادية واالجتماعية والثقافية شيلي بأن تواصل تعزيز جهودها للحد من الفقر، وال
 ويف  .)٩٧(وأن جتعل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ضمن مجيع براجمها املعنية بالتخفيف من حدة الفقر             

، أوصت جلنة حقوق الطفل شيلي بأن تويل أولوية وختصص األموال الكافية للتصدي لتزايد حاالت               ٢٠٠٧م  عا
  .)٩٨(انعدام املساواة واحلد فعلياً من التفاوتات يف مستوى املعيشة بني املناطق احلضرية والريفية

ثقافيـة بـالقلق ألن نظـام        شعرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال       ٢٠٠٤ويف عام     - ٣٦
املعاشات اخلاص القائم على أساس االشتراكات الفردية ال يكفل ضماناً اجتماعياً مالئماً لشرحية واسـعة مـن                 

 وأوصت شيلي   .)٩٩(السكان الذين ال يعملون يف االقتصاد الرمسي أو ال ميكنهم االشتراك بشكل كاف يف النظام              
يع العمال للتمتع مبا يكفي من مزايا الضمان االجتماعي، مع االهتمام بوجه            بأن تتخذ تدابري فعالة تكفل أهلية مج      

  خاص بوضع احلرمان الذي تواجهه املرأة والعدد الكبري من العمال املؤقتني واملـومسيني والعـاملني يف القطـاع                  
  .)١٠٠(غري الرمسي

 اخلدمات الصحية من الناحية وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل ضرورة بذل املزيد من اجلهود لضمان توفري  - ٣٧
   وحسب التقييم القطـري املوحـد   .)١٠١(العملية ألفراد الشعوب األصلية وذوي الدخل املنخفض وسكان الريف 

 نقطة عن املعدل الوطين ٤٠، فإن معدالت وفيات األطفال لدى بعض اجلماعات اإلثنية تزيد مبا قدره ٢٠٠٦لعام 
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وتكرب احتماالت وفيات األطفال .  الوالدة الذي يقل عشرة أعوام عن املتوسطوهو ما يتجلى يف العمر املتوقع عند
املابوتشي بسبب االلتهاب الشعيب الرئوي، كما أن معدالت الوفيات مبرض السل لدى فئة األميارا قد ضـاعفت                 

د من املوارد    وأوصت جلنة حقوق الطفل شيلي، يف مجلة ما أوصتها به أن تواصل تقدمي املزي              .)١٠٢(املعدل الوطين 
، وتعزيز احلصول على اخلدمات الطبيـة يف  إتاحة الفرص للجميع بضمانات صرحية   من أجل النظام الصحي خلطة      

وأوصت اللجنة أيضاً بتعزيز االستراتيجيات     . املناطق الريفية بني األسر ذات الدخل املنخفض والشعوب األصلية        
  .)١٠٣(الرامية إىل استخدام الطب الشعيب للسكان األصليني

، كررت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اإلعراب عن قلقها إزاء قوانني اإلجهاض التقييدية ٢٠٠٧ويف عام   - ٣٨
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن شواغل مماثلة مضيفة أن              .)١٠٤(اليت ال مربر هلا يف شيلي     

وحثت جلنة حقوق الطفل الدولة  .)١٠٥(ن أسباب الوفيات النفاسيةعمليات اإلجهاض السرية تشكل سبباً رئيسياً م
على مراجعة تشريعاهتا اليت جتّرم إهناء احلمل يف مجيع الظروف، مبا يف ذلك يف حاالت االغتصاب وسفاح احملارم                  

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب شيلي، يف مجلة ما أوصتها  .)١٠٦(واحلاالت اليت تكون فيها حياة األم عرضة للخطر
ألغراض املالحقة القضائية من نساء حياولن احلصول على رعاية طبيـة           به القضاء على ممارسة انتزاع االعترافات       

، قدمت شيلي تعليقات على توصيات جلنـة        ٢٠٠٧ ويف عام    .)١٠٧(عاجلة نتيجة لعمليات إجهاض غري مشروعة     
  .)١٠٨(مناهضة التعذيب

 فإن النسبة اإلمجالية ٢٠٠٨وحسب ما أشار إليه أحد مصادر شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام   - ٣٩
 يف املائة ٩ إىل ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٨,٦لسكان املناطق احلضرية الذين يعيشون يف أحياء فقرية قد ارتفعت من 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية باختاذ تدابري فعالة لتعزيز        وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق      .)١٠٩(٢٠٠٥يف عام   
احلق يف املسكن وضمان توفري محاية كافية لألشخاص الذين يعيشون يف مستوطنات غري قانونية واملعرضني لإلخالء 

 وشددت جلنة حقوق الطفل على أن تعزيز فرص احلصول على املياه النظيفة الـصاحلة للـشرب                 .)١١٠(القسري
  .)١١١(بكات تصريف مياه اجملارير ينبغي أن تكون يف عداد األولويات يف املناطق الريفيةوش

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع- ٨

 سلطت اليونسكو الضوء على أن اإلنفاق العام على التعليم قد ارتفع إىل أكثر من ثالثة                ٢٠٠٤ يف عام     - ٤٠
 وأن املساعدة االجتماعية قد حتسنت مما يعزز قيد األطفال الفقراء يف ٢٠٠٣ و١٩٩٠ بني عامي أمثال يف الفترة ما

، ورحبت مبا مفاده أن الدستور يكرس       ٢٠٠٧ وأبدت جلنة حقوق الطفل مالحظات مماثلة يف عام          .)١١٢(املدارس
  .)١١٣(احلق يف التعليم اجملاين يف املدارس لفترة إثين عشر عاماً

   يف املائـة    ١٠ إىل أن معدل األمية بلغ       ٢٠٠٧نة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام         وأشارت جل   - ٤١
 وأعربت جلنة حقوق الطفل .)١١٤( يف املائة للسكان غري األصليني٤,٤فيما خيص السكان األصليني باملقارنة بنسبة 

لية، والالجئني، واألطفال الذين يعيشون يف عن قلقها ألن فرص احلصول على التعليم املتاحة ألفراد الشعوب األص     
 وأوصت اللجنة شيلي يف مجلة ما أوصتها به أن تواصل زيـادة         .)١١٥(الفقر ويف املناطق الريفية ال تزال غري كافية       

سيما التعليم   االعتمادات املخصصة يف امليزانية لقطاع التعليم وأن تركز على حتسني نوعية التعليم بوجه عام، وال              
 وأوصت .)١١٦(ناطق الريفية، وأن تضمن توسيع نطاق الربنامج املتعدد الثقافات الثنائي اللغة للشعوب األصليةيف امل
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اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضاً شيلي بأن تواصل تعزيز جهودها للتصدي ملـسألة               
  .)١١٧(هقات من أجل مواصلة تعليمهنالتسرب، مبا يف ذلك ضمان الدعم الكايف لألمهات املرا

سيما لكفل   وأشارت جلنة حقوق الطفل أيضاً بقلق إىل عدم كفاية املوارد املتاحة لألطفال املعوقني، وال               - ٤٢
 وأوصت اللجنة شيلي بأن تتابع جهودها لضمان متتع األطفال املعوقني حبقهم يف التعليم إىل .)١١٨(حقهم يف التعليم
  .)١١٩(أقصى حد ممكن

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن مشروع القانون الرامي إىل تعديل  أشارت جلنة ،٢٠٠٧يف عام   - ٤٣
، وجه املقرر ٢٠٠٤ ويف عام .)١٢٠(٢٠٠٠الدستور لالعتراف بالشعوب األصلية اعترافاً دستورياً قد رفض يف عام 

ق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني نداء عاجالً إىل الكونغرس الشيلي يطلب اخلاص املعين حبالة حقو
 وقدمت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية .)١٢١(فيه املوافقة على االعتراف الدستوري بالشعوب األصلية وحبقوقها

  .)١٢٢(واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل توصيات مماثلة

ملقرر اخلاص املعين بالسكان األصليني الضوء على مشكلة خطرية ومزمنة تؤثر يف الشعوب األصلية وسلط ا  - ٤٤
الحظـت  ،  ٢٠٠٧ويف عام   . )١٢٣(تتعلق مبلكيتها لألراضي وحقوقها اإلقليمية، وبوجه خاص يف حالة املابوتشي         
يني، األمر الـذي أثـار تـوترات        اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق البطء يف حتديد ختوم أراضي السكان األصل           

ما زالت معرضة للخطر من جراء اتساع مساحات        " األراضي القدمية "وأسفت اللجنة ملا أُفيَد من أن       . اجتماعية
 وأوصت اللجنة شيلي بأن تبذل كل       .)١٢٤(املناطق احلرجية واملشاريع الضخمة املتصلة باهلياكل األساسية والطاقة       

مفاوضاهتا مع مجاعات السكان األصليني إىل التوصل فعلياً إىل حل تراعـى فيـه   ما يف وسعها لضمان أن تفضي     
وأوصت شيلي أيضاً باإلسراع يف خطى اإلجراءات الرامية إىل االعتراف هبذه           . حقوق هذه اجلماعات يف أراضيها    

 قـد يتعـارض     األراضي اليت توارثها أبناء الشعوب األصلية عن أسالفهم، وأن تعيد النظر يف أي تشريع قطاعي              
مضمونه مع احلقوق احملددة يف العهد، وأن تتشاور مع مجاعات السكان األصليني قبل منح رخـص مـن أجـل             
االستغالل االقتصادي لألراضي مثار اجلدل، وأن تكفل أال يؤدي هذا االستغالل يف أي حال من األحـوال إىل                  

ويف  .)١٢٦(اص املعين بالسكان األصليني توصيات مماثلة وقدم املقرر اخل.)١٢٥(املساس باحلقوق املعترف هبا يف العهد
، ردت شيلي على اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مشرية إىل أهنا قد بذلت كل ما بوسعها لالسـتجابة                  ٢٠٠٨عام  

للطلبات املتعلقة باألراضي املقدمة من السكان األصليني وجمتمعاهتم احمللية وأهنا على مدى سنوات كـثرية قـد                 
  .)١٢٧(زءاً كبرياً من ميزانيتها هلذه الغايةكرست ج

بإجراء اإلنذار  نظرت جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف إطار البند املتعلق ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ويف عامي   - ٤٥
املبكر واإلجراءات العاجلة من جدول أعماهلا، يف حالة مجاعات السكان األصليني من املابوتشي املتضررة مـن                

بالبيئة والصحة، مبا يف ذلك إنشاء مواقع لطرح النفايات وخطط الستحداث منشآت ملعاجلة مياه  األنشطة الضارة   
 قدمت شيلي رداً تفصيلياً إىل اللجنة تشري فيه إىل أن األمانة الفنية للنفايات الصلبة             ٢٠٠٨ ويف عام    .)١٢٨(اجملاري

  .تعكف يف الوقت احلايل على معاجلة هذه املسألة
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  لالجئون وملتمسو اللجوء املهاجرون وا- ١٠

  بالتعديالت املدخلة على الدستور الرامية إىل إهناء حاالت انعـدام اجلنـسية            رحبت جلنة حقوق الطفل       - ٤٦
فيما خيص أطفال الشيليني املولودين يف اخلارج، لكنها شعرت بالقلق ألن أطفال األجانب غري احلاصـلني علـى               

  .)١٢٩(ضني خلطر انعدام اجلنسيةظلون معرتصريح إقامة قانوين يف شيلي قد ي

، ذكر تقرير صادر عن مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون الالجـئني أن تـدفق                ٢٠٠٦ويف عام     - ٤٧
 يف املائة خالل عام واحد، وأشار التقرير إىل أن الالجئني           ٤٠الالجئني، وأغلبيتهم من الكولومبيني قد زاد بنسبة        

 وأبدت جلنة حقوق الطفل أسفها ألن شـيلي مل تعتمـد بعـد    .)١٣٠(كنجيدون صعوبة يف العثور على عمل وس     
 وأوصت اللجنة شيلي يف مجلة ما أوصتها به أن          .)١٣١(تشريعات مناسبة وفقاً لاللتزامات الدولية حبماية الالجئني      

 بشأن خفض حاالت ١٩٦١ بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقية عام   ١٩٥٤تصدق على اتفاقية عام     
 وأوصت جلنة حقوق الطفل أيضاً أن تكفل اإلسراع يف جتهيز طلبات التسجيل املقدمة مـن                .)١٣٢(عدام اجلنسية ان

أطفال الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين ووثائق هويتهم وعدم حرماهنم من التمتع باخلدمات الصحية والتعليم 
  .)١٣٣(خالل فترة التجهيز

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ١١

، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء تعريف اإلرهاب الوارد يف قـانون               ٢٠٠٧يف عام     - ٤٨
، فقد أتاح هذا التعريف اهتام أعضاء يف مجاعة املابوتشي باإلرهاب           18.314مكافحة اإلرهاب وهو القانون رقم      

. )١٣٤( بالدفاع عن حقوقهم يف أراضيهم     على ما أبدوه من احتجاجات أو ما قدموه من مطالب اجتماعية تتصل           
وأعرب عن شواغل مماثلة كل من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملقرر اخلاص املعين               
بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، والفريق العامـل املعـين مبـسألة     

  .)١٣٥(، واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصلينياستخدام املرتزقة

18.314وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان شيلي بأن تعدِّل القانون رقم   - ٤٩
 وأن تعتمد تعريفاً أضيق )١٣٦(

وينبغي هلذا التعريف أن    . يديولوجيةجلرائم اإلرهاب مبا يكفل عدم تطبيقه على أفراد لدوافع سياسية أو دينية أو إ             
يقتصر على اجلرائم اليت ُتضاهي حبق من حيث ما يترتب عليها من آثار خطرية األفعالَ اإلرهابية وأن يكفل مراعاة 

  .)١٣٧(الضمانات اإلجرائية الواردة يف العهد

اختذت القرار املتعلـق    ، ردت شيلي على اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن الرئيسة قد            ٢٠٠٨ويف عام     - ٥٠
يف قضايا تشتمل على أفراد من السكان األصليني بسبب  18.314بالسياسات الذي يقضي بعدم تطبيق القانون رقم 

  .)١٣٨(طلبات وتظلمات متوارثة عن أجدادهم

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات–ثالثاً 
ادية واالجتماعية والثقافية بتقدير إىل التحسن الذي طرأ على خمتلف أشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتص  - ٥١

املؤشرات االجتماعية، مبا يف ذلك حتسن نطاق التعليم االبتدائي والثانوي، والتقدم احملرز يف جمـال احلـد مـن                   
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األهداف ، حققت شيلي معظم ٢٠١٠- ٢٠٠٧ويف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة . )١٣٩(الفقر
بيد أنه علـى     .)١٤١( وهي من أجنح األمثلة على االنتقال صوب الدميقراطية وتوطيد دعائمها          )١٤٠(اإلمنائية لأللفية 

  الرغم من حتقيق تلك اإلجنازات، فإن شيلي تواجه حتديات هامة، مثل ضرورة تذليل الـصعوبات النامجـة عـن         
  والتفاوتات اإلقليمية واإلثنيـة، وضـرورة حتقيـق تكـافؤ          عدم املساواة يف الدخل وعدم املساواة بني اجلنسني         

  .)١٤٢(الفرص للجميع

، هناك حاجة أيضاً إىل تكييف التشريع احمللي مع املعايري الدولية ٢٠٠٦ووفقاً للتقييم القطري املوحد لعام   - ٥٢
نية للتعذيب واالجتـار    حلقوق اإلنسان، فيما يتعلق على سبيل املثال بقانون مكافحة اإلرهاب، والتعاريف القانو           
  .)١٤٣(باألشخاص، فضالً عن احلاجة إىل إنشاء مؤسسة وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
   تعهدات الدولة –ألف 

ج يف قوانينـها الوطنيـة      ، التزمت شيلي باملضي قدماً يف التعديالت التشريعية لكي تدر         ٢٠٠٨يف عام     - ٥٣
  .)١٤٤(القواعد الرئيسية للقانون الدويل اليت حتمي حقوق اإلنسان وتعززها

   توصيات حمددة للمتابعة –باء 

، معلومات تتعلق بتنفيـذ  ٢٠٠٨مارس  /طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل شيلي أن تقدم، يف آذار            - ٥٤
قوق اإلنسان اليت ارتكبت أثناء فترة احلكم الديكتاتوري، وبـشأن          توصييت اللجنة بشأن االنتهاكات اخلطرية حل     

   وقـدمت شـيلي تقريرهـا بـشأن املتابعـة يف            .)١٤٥(اعات السكان األصليني يف األراضـي     محاية حقوق مج  
  .)١٤٦(٢٠٠٨عام 

نة  معلومات عن تنفيذ توصيات اللج٢٠٠٥مايو /وطلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل شيلي أن تقدم يف أيار  - ٥٥
اللجنة الوطنية املعنية بالسجن السياسي والتعذيب، وحاالت اإلجهاض غري القانوين، والبيانات مبدة ووالية املتعلقة 

  رداً مفـصالً إىل جلنـة       ٢٠٠٧ يف عام     وقدمت شيلي  .)١٤٧(اإلحصائية املتعلقة بقضايا التعذيب وإساءة املعاملة     
  .)١٤٨(مناهضة التعذيب

  املساعدة التقنية بناء القدرات و- خامساً 
خفض : على جماالت التعاون التالية   ) ٢٠١٠- ٢٠٠٧(يركز إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية          - ٥٦

معدالت أوجه عدم املساواة يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والدميغرافية واجلنسانية واإلقليمية واإلثنية، وزيادة 
ستناد إىل األهداف اإلمنائية لأللفية، وتعزيز مشاركة شيلي يف إطار التعاون بني بلدان الالمركزية والتنمية احمللية باال

  .)١٤٩(اجلنوب مع بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب والبلدان النامية األخرى
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