
العامـةاجلمعيـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.09-10852    220409    220409 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥- ٤جنيف، 

  من مرفق) أ(١٥جب الفقرة تقرير وطين مقدم مبو
  ٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان 

 *شيلي

                                                      

 .الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدةمل ُتحرر هذه   *

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/WG.6/5/CHL/1 
16 February 2009 
 
ARABIC 
Original: SPANISH 



A/HRC/WG.6/5/CHL/1 
Page 2 

 

 املنهجية -  أوالً

لرئاسة، يف  األمانة العامة ل- الوزارة  من مكتب منسقت وزارة العالقات اخلارجية إعداد هذا التقرير بدع  - ١
  .سياق عملية مشاورات مكثفة شارك فيها العديد من الوزارات ودوائرها

تمع املدين يف عملية مشاورات أعربت خالهلا طائفة واسعة من املنظمات عن آرائها وأبدت وقد شارك اجمل  - ٢
وأقيم منتدى افتراضي علـى املوقـع       . كما شاركت األوساط األكادميية الشيلية يف هذه املشاورات       . مالحظاهتا

. د خالل األعـوام املاضـية     حقوق اإلنسان يف البل   حالة  اإللكتروين لوزارة العالقات اخلارجية لتلقي اآلراء حول        
 .االعتباروأُخذت لدى إعداد هذه الوثيقة طائفة كبرية من التعليقات واملقترحات واالنتقادات البناءة يف 

  السياق - ثانياً 
، أصبح تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف شيلي يستندان إىل ثالثة           ١٩٩٠منذ استعادة الدميقراطية يف عام        - ٣

 عاماً إىل دميقراطية تعترف باحلقوق املدنية والسياسية        ١٧دام  استبدادي  م  االنتقال من نظا  ) أ: (حماور أساسية هي  
تقصي احلقيقة والعدالة وجرب الضرر فيما يتعلق باالنتهاكات اجلسيمة واملنهجية ) ب(؛ محاية كاملةالفردية وحتميها 

وتركيزاً علـى    أكثر عدالة على قواعد   قٍ  سوالاقتصاد  نظام  إرساء  ) ج(حلقوق اإلنسان اليت ارُتكبت يف املاضي؛       
 .القضايا االجتماعية، األمر الذي حقق حتسناً كبرياً يف األوضاع املعيشية للسكان

  قانوين واملؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنساناإلطار ال - ثالثاً 
عـداد  وحـسب الت  .  منطقة، تنقسم كل منطقة منها إىل حمافظـات        ١٥شيلي دولة وحدوية تنقسم إىل        - ٤

منهم مـن   يف املائة ٤٩,٣ نسمة،  ١٥ ١١٦ ٤٣٥عدد سكان شيلي حىت ذلك احلني       بلغ  ،  ٢٠٠٢السكاين لعام   
  . من اإلناث يف املائة٥٠,٧الذكور و

 املؤلفة مـن    - وينّص النظام الدستوري على قيام مجهورية ذات طابع رئاسي ُتنتخب سلطاهتا السياسية               - ٥
  . انتخاباً دورياً مباشراً من املواطنني املؤهلني للتصويت- ية لطين والسلطات احملرئيس اجلمهورية وأعضاء اجمللس الو

، هبـدف   ١٩٨٠عام  يف  وقد أُدخلت إصالحات هامة على الدستور السياسي للجمهورية، الذي ُوضع             - ٦
منه على  تضمينه املعايري الدولية يف ميدان حقوق اإلنسان، وذلك عن طريق إجراء تعديل جذري للمادة اخلامسة                

احترام احلقوق  وتنص هذه املادة اآلن، بعد التعديل املذكور، على مسؤولية سلطات الدولة عن             . وجه اخلصوص 
على التزام هيئات الدولة باحترام وتعزيز احلقوق الـيت يكفلـها           كما تنّص   ن طبيعة اإلنسان،    عاألساسية املنبثقة   

  . املفعول اليت صّدقت عليها شيليالدستور، وتلك اليت تكفلها الصكوك الدولية السارية

تنظيم سلطات اهليئة التنفيذية فيمـا      ) أ: (وتشمل التعديالت اهلامة األخرى اليت أجريت للدستور ما يلي          - ٧
حرية التنقل والـرأي،    (يتعلق باحلرمان من ممارسة احلقوق الدستورية أو تقييدها يف حاالت الطوارئ الدستورية             

 حرية ترسيخ) ج(وإلغاء الرقابة على األعمال السينمائية؛    ) ب(و؛  )عمل وما إىل ذلك   واحلق يف التجمع، وحرية ال    
وضع ) و(وتعزيز مبدأ املساواة بني اجلنسني أمام القضاء؛     ) ه(وإصالح نظام العدالة اجلنائية؛     ) د(واإلبداع الفين؛   
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إرساء مبدأ التعليم اإللزامي جماناً ملدة اثين ) ز(والتزام على الدولة بتعزيز التعليم قبل املدرسة وضمان توفريه جماناً؛ 
  .عشر عاماً

ذاته، إذ هتدف إىل القضاء   بدأ  ، من امل  ٢٠٠٥وتنطلق التعديالت األخرية اليت أُدخلت على الدستور، يف عام            - ٨
الطابع إلغاء ) أ: (اليت تعرقل ممارسة احلقوق السياسية بالكامل، وتشمل هذه التعديالت ما يلي" جيوب السلطة"على 

إلغـاء  ) ب(امللزم لقرارت جملس األمن القومي ووضع حد للنفوذ احلاسم لقادة القوات املسلحة يف هذه القرارات؛                
تغيري تشكيلة احملكمة الدستورية ووضع حد لتـدخل        ) ج(نظام تسمية أعضاء جملس الشيوخ وتعيينهم مدى احلياة؛         

اجلمهورية سلطة إحالة القادة األعلى للقوات الربية والبحريـة    ختويل رئيس   ) د(القوات املسلحة يف تعيني أعضائها؛      
قوات الشرطة، قبل انتهاء املدة القانونية ودون االضطرار إىل طلب          القائد األعلى ل  واجلوية إىل التقاعد، شأهنم شأن      

رية واجلويـة    إدراج نّص يقضي بتشكيل القوات املسلحة من القوات الربية والبح          )ه(وموافقة جملس األمن القومي؛     
حصراً وتكون تابعة لوزارة الدفاع الوطين، أما قوات النظام واألمن العام، املؤلفة من الشرطة وقوات األمن، فقـد                  

  . أصبحت تابعة لوزارة األمن العام

يل ومل ُيبّت بعد يف اإلصالح الذي قدمته احلكومة واهلادف إىل تعديل نظام االنتخابات الثنائي الذي يستبعد التمث                  -٩
  .غري أن احلكومة تصّر على التزامها بإحداث هذا التغيري. مي إىل االئتالفات الكربىتالسياسي لألقليات اليت ال تن

   اهليئات العامة املكلفة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان- ألف 

ى أن الدولة وتنّص هذه املادة عل. يضمن الدستور يف مادته األوىل االلتزام باحترام وتعزيز حقوق اإلنسان  - ١٠
أن تساهم يف هتيئة الظروف االجتماعية املواتية للسماح لكل فرد من أفراد            "وأن عليها لذلك    " يف خدمة اإلنسان  "

لحقـوق  اجملتمع الوطين أن يبلغ أعلى قدر ممكن من االزدهار الروحي واملادي، بالتالزم مع االحتـرام التـام ل                 
  ". الدستوراليت يكرسهاوالضمانات 

 احلماية، عندما تتعرض    اتبإجراء  من الدستور احلريات واحلقوق األساسية املكفولة من جهة        ١٩املادة  وحتدد    - ١١
خرى بطلب   أ ممارستها املشروعة للعرقلة أو التشويش أو التهديد جراء فعل أو إغفال تعسفي أو غري قانوين، ومن جهة                

  . أو السجن املنافية ألحكام الدستور والقانونمي من عمليات التوقيف أو االحتجازاملثول أمام احملكمة الذي حي

وينظر املؤمتر الوطين   . وتسعى احلكومة إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تقوم على مبادئ باريس             - ١٢
مؤخراً مشروع إلصالح الدسـتور     إليه  حالياً يف مشروع القانون الذي ينّص على إنشاء هذه اهليئة، كما أحيل             

وفضالً عن ذلك، جيري . از للدفاع عن األشخاص، وهو مشروع ُيزمع طرحه للتصويت قريباًيهدف إىل إنشاء جه
  .العمل على وضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان ُينتظر إجنازها هذا العام

ومن بني السلطات واهليئات ذات الصلة حبقوق اإلنسان جتدر اإلشارة، على صعيد السلطة التنفيذية، إىل                 - ١٣
، واللجنة االستشارية الرئاسية    )١(ية الرئاسية لوضع وتنفيذ السياسات ذات الصلة حبقوق اإلنسان        اللجنة االستشار 

دائـرة  التابعة لرئاسة اجلمهوريـة، و . )٣(، واملفوضية الرئاسية لشؤون السكان األصليني)٢(حلماية حقوق اإلنسان 
، ودائرة التنوع   )٥()التابع لوزارة الداخلية  (، وبرنامج حقوق اإلنسان     )٤()التابعة لوزارة اخلارجية  (حقوق اإلنسان   

ومكتب حقوق اإلنسان التابع ملكتـب املـساعدة        ،  )٦() األمانة العامة للحكومة   -  مكتب الوزارة (وعدم التمييز   
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ومثة أجهزة عامة ُتعىن بشواغل فئات معينة، وأمهها اجلهاز الوطين للقّصر، واجلهـاز             . )٧()وزارة العدل (القانونية  
الوطنية اجلمعية  يدز، و إلواجلهاز الوطين للمسّنني، واللجنة الوطنية ل     للمعوقني،  رأة، والصندوق الوطين    الوطين للم 

  .للنهوض بالشعوب األصلية

على مستوى السلطة التشريعية، جتدر اإلشارة إىل جلنيت حقوق اإلنسان التـابعتني جمللـسي النـواب                و  - ١٤
ة املستقلة هي املختصة، وفقاً ألحكام الدستور والقانون، بالفصل يف احملاكم اليت تشكل السلطة القضائيو. والشيوخ

  .)٨( الذين يرون أن حقوقهم قد انُتهكت-  من رعايا شيلي أو غريهم - الشكاوى الصادرة من األشخاص 

   التزامات شيلي على صعيد القانون الدويل حلقوق اإلنسان- باء 

: وقد صّدقت مؤخراً على الـصكوك التاليـة  . ق اإلنسان شيلي عضو يف الصكوك الرئيسية املتصلة حبقو        - ١٥
الشعوب األصلية والقبلية يف البلـدان املـستقلة؛ والربوتوكـول           بشأن   ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛ وبروتوكـول               
قية األمريكية حلقوق اإلنسان املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام؛ والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب االتفا

ذوي وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص                
  .وبروتوكوهلا االختيارياإلعاقة 

نظام : مة قصارى جهدها لتحقيق الغالبية الالزمة يف اجمللس الوطين العتماد الصكوك التالية           وتبذل احلكو   - ١٦
اتفق الربملان على إدراج اجلرائم ضد اإلنسانية يف قانون العقوبات قبل           (روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية      

ة حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء        ؛ واالتفاقية الدولي  )تعديل الدستور على حنو يسمح باعتماد هذا النظام       
ز تقدم كبري يف إدراج اجلرائم اليت تتناوهلا هذه رحيف جملس الشيوخ، وقد أُجتري حالياً قراءهتا الثانية القسري، اليت 

  .)٩(االتفاقية يف القانون الداخلي

املتعلقة حبقوق اإلنـسان،   وتتعاون شيلي بصورة دائمة مع اآلليات املكلفة مبتابعة تنفيذ الصكوك الدولية              - ١٧
وذلك بتقدمي التقارير الدورية إىل هيئات املعاهدات، واحلرص على متابعة توصياهتا وتكييف قوانينها الداخلية مع               

كما وضعت شيلي موضع التنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن هيئات حقوق اإلنسان للبلدان . هذه الصكوك
واعتماد قانون بـشأن الـشفافية      ) اإلغواء األخري للمسيح  قضية  (ل الدستور   األمريكية، وكان من نتائجها تعدي    

ينّص على إجراءات وسبل انتصاف وينـشئ آليـة         ) نيكلود رييس وآخر  قضية  (والوصول إىل املعلومات العامة     
  .مكلفة برصد تطبيق أحكام القانون) اجمللس املعين بالشفافية(

  ن يف النظام القضائي الداخلي مركز القانون الدويل حلقوق اإلنسا- جيم 

أصبح للحقوق املنصوص عليها يف الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مركز دسـتوري، مبوجـب               - ١٨
وتطبيقاً هلذا املبدأ، تستند حماكم .  الدستور، وهو تعديل سبقت اإلشارة إليه أعاله من٥ من املادة ٢الفقرة تعديل 

ومن اجلدير بالذكر يف هذا الصدد أن احملكمة العليا قد استشهدت باحلكم            . دويلإىل القانون ال  أحكامها  شيلي يف   
 معيدةً التأكيد على أن حظر اجلرائم ضد        أملوناسيدالصادر عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية          

  .)١٠(اإلنسانية هو قاعدة من القواعد اآلمرة
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حلق يف احلياة اليت ارُتكبت يف التدابري املتعلقة بانتهاكات ا   - رابعاً 
  حقبة النظام العسكري

اضطلعت الدولة بواجبها يف التحقيق بشأن االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية حلقوق اإلنسان املرتكبة يف ظل   - ١٩
فاحلقيقة والعدالة واجلـرب هـي      . النظام العسكري ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، ومل تزل ماضيةً يف هذا االجتاه          

  .اليت تقوم عليها سياسات احلكومات الدميقراطية املتعاقبة يف هذا اجملالكان األر

) جلنة ريتيـغ (فعلى صعيد احلقيقة، أنشأت احلكومة الدميقراطية األوىل اللجنة الوطنية للحقيقة واملصاحلة       - ٢٠
ذين فُقدوا أو أُعدموا  هبدف التحقيق يف أوضاع السجناء السياسيني ال١٩٩٠أبريل /اليت باشرت أعماهلا يف نيسان

وعندما ُعمـم هـذا   .  ضحية٣ ١٩٥وأحصت اللجنة، يف تقريرها األخري، ما جمموعه . يف ظل النظام العسكري  
  .التقرير اعتذر الرئيس باسم الدولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبها النظام العسكري

حوار من أجل مـشاركة       مائدة ١٩٩٩ عام   ومن املنطلق ذاته أنشأت حكومة الرئيس إدواردو فراي يف          - ٢١
القوات املسلحة يف احلوار الوطين بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان يف ظل النظام العسكري وجلمع معلومات عن                

وقد شارك يف هذا احلوار ممثلون للجيش وللمؤسسات الدينية واجملتمع املدين، فضالً عن . مصري السجناء املفقودين
نسان، وأتاح احلوار هتيئة بيئة تعاون جديدة لتقصي احلقائق والعدالة فضالً عن متهيد الطريق مدافعني عن حقوق اإل

  .عالقة جديدة بني املدنيني والقوات املسلحةإلقامة 

". ما من مستقبل بـال مـاضٍ      " قدم الرئيس ريكاردو الغوس مبادرة بعنوان        ،٢٠٠٣أغسطس  /ويف آب   - ٢٢
واعتماد قوانني تنّص ) جلنة فاليش(لوطنية املعنية بالسجناء السياسيني والتعذيب وكان من أهم مثارها إنشاء اللجنة ا

على سبل جربٍ لضحايا السجن السياسي أو التعذيب وعلى منح تعويضات ألسر السجناء السياسيني الذين فُقدوا                
  . ق اإلنسانأو أُعدموا، فضالً عن طرح مشروع قانون على اجمللس الوطين بشأن إنشاء مؤسسة وطنية حلقو

الضحايا على األشخاص الذين ُحرموا من حريتهم وُعذبوا ألسباب سياسية،          صفة  وأطلقت جلنة فاليش      - ٢٣
 ٢٨ ٤٥٩ ت شخصاً، اعترب  ٣٥ ٨٦٨وتلقت اللجنة شهادات من     . وهي حاالت مل تشملها حتقيقات جلنة ريتيغ      

  .)١١(ضحايامن ال، من املقيمني يف الداخل أو يف اخلارج،  منهمشخصاً

وخالل األعوام األخرية،   . حتقيق العدالة، فلم تنقطع اجلهود قط رغم العقبات       إىل  أما على صعيد السعي       - ٢٤
زمخاً جديداً بفضل التقدم الذي أحرزته احملاكم يف حبث القضايا املتعلقة بانتهاكات حقـوق              ت هذه اجلهود    تلق

أسر الضحايا وحماميهم املثرية لإلعجاب يف دفع هذه ويرجع الفضل يف ذلك خاصةً إىل سببني مها مثابرة          . اإلنسان
باإلجراءات القضائية املتعلقـة حبقـوق      بوجه خاص   ، مكلفني   ٢٠٠١التحقيقات قدماً، وتعيني قضاة، منذ عام       

  .اإلنسان، مما أّدى إىل إعادة تنشيط هذه القضايا وتسريع البّت فيها

ن انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وإدانتهم، أعلنت       وفيما يتعلق مبحاكمة موظفي الدولة املسؤولني ع        - ٢٥
العفو العام الذي اعُتمد إبان حكم النظام       الصادر بشأن   قانون   ال احلكومات الدميقراطية معارضتها لتطبيق مرسوم    

ومثة مشروع . الربملانية الالزمة هلذا الغرضحصوهلا على األغلبية العسكري، ولكنها مل تنجح يف إلغائه بسبب عدم 
 من قانون العقوبات على حنو يستبعد سقوط املسؤولية اجلنائية ٩٣انون، يدرسه جملس الشيوخ حالياً، يفسر املادة ق
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عن طريق العفو العام أو اخلاص أو عن طريق التقادم، وذلك يف اجلرائم اليت تنطوي على اإلبـادة اجلماعيـة أو                     
  .ة يف الصكوك اليت صّدقت عليها شيلياجلرائم ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب، بصيغتها املعّرف

العفـو العـام يف   الصادر بشأن قانون  ال، عن تطبيق مرسوم  ١٩٩٨وقد امتنعت احملكمة العليا، منذ عام         - ٢٦
، ألن املبادئ اليت تنّص عليها الصكوك الدولية املتعلقة بالقانون اإلنساين وحقوق اإلنسان اليت أحكامهاالعديد من 

. )١٢(السارية يف البلد تنّص على أن اجلرائم ضد اإلنسانية ال تسقط بالتقادم أو بالعفو العام              صّدقت عليها شيلي و   
فيما يتعلق باحملتجزين املفقودين، وأصبح يقف حائالً دون        " االحتجاز الدائم "وعالوة على ذلك فقد اعُتمد مبدأ       

  .)١٣(إصدار العفو يف هذه اجلرمية أو إسقاطها بالتقادم

كومة اإلجراءات املتخذة يف احملاكم عن طريق برنامج حقوق اإلنسان التابع لوزارة الداخليـة،  وتتابع احل   - ٢٧
دعـوى   ٣٣٨ هناك ت، كان٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ويف  . طرفاً يف معظم هذه اإلجراءات    عترب  والذي ي 

 ٤٩١وخيضع . لدعاوىا من هذه ٢٥٤امج حقوق اإلنسان طرفاً يف ويعترب برن.  من الضحايا١ ١٢٨قضائية بشأن 
 موظفاً سـابقاً يواجهـون عـدة    ١٧٣من بينهم من املوظفني احلكوميني السابقني إلجراءات قضائية واهتامات،    

 ٤٧ موظفاً سابقاً وصدرت أحكام متعددة حبق        ٢٥٧فضالً عن ذلك فقد أدين      .  واحد إجراءات واهتامات يف آن   
وجتـدر  .  عقيداً ٧٢ مقدماً و  ١٧ لواء برياً وحبرياً، و    ٤٥ينو  ومن بني املوظفني الذين حوكموا وأد     . موظفاً منهم 

اإلشارة إىل أن مثة إدانات صدرت حبق بعض كبار املسؤولني بأجهزة أمن النظام العسكري احلاكم، وال سـيما                  
 برافو، اللواء مانويل كونتريراس فالديبينيتو، املدير السابق إلدارة جهاز املخابرات الوطين، واملقدم بيدرو أسبينوزا         

  .عقوبة السجن احملكوم هبا عليهماويقضي كالمها اآلن . نائب املدير السابق لنفس اجلهاز، كمثالني بارزين

أما بالنسبة للصعوبات اليت تواجه شيلي على صعيد السعي لتحقيق العدالة، فتجدر اإلشارة إىل أهنـا مل                   - ٢٨
وكيف أسباب وفاهتم   زين أو املفقودين بدقة، وتوضيح      تتمكن يف غالبية القضايا من حتديد مصري األشخاص احملتج        

وعالوة على ذلك، فقد ُخففت مؤخراً العقوبات الصادرة حبق بعض املدانني بذريعة الظـروف              . أُخفيت جثثهم 
  .)١٤("شبه التقادم"املخففة وتطبيق مبدأ 

 تقريرها النهائي، وهـي  وعلى صعيد اجلرب، ُنفذت إحدى التوصيات الرئيسية الصادرة عن جلنة ريتيغ يف     - ٢٩
، وُخصصت على أساسها معاشات واستحقاقات متنوعة يف جمايل         )١٥(املتعلقة بإنشاء هيئة وطنية للجرب واملصاحلة     

نوفمرب /ويف تشرين الثاين. التعليم والصحة ألزواج وأطفال ضحايا عمليات االختفاء القسري أو اإلعدام السياسي       
ويتلقى أيضاً األشخاص الذين تنطبق علـيهم صـفة         . مبلغ املعاشات ، أضيفت استحقاقات أخرى وزيد      ٢٠٠٤

  .فاليش معاشات دورية واستحقاقات يف جمايل الصحة والتعليمالضحايا وفقاً للجنة 

وقـد  .  أنشئ املكتب الوطين للعائدين، املكلف بتيسري إعادة إدماج الالجئني السياسيني          ١٩٩٠ويف عام     - ٣٠
 لتناول حاالت ١٩٩٣كما ُوضع برنامج يف عام . )١٦(عملهيف السنوات األربع من  حالةً، ٥٢ ٥٧٧تناول املكتب 

  . وذلك هبدف منح تعويضات هلم، األشخاص الذي ُحرموا من وظائفهم يف ظل النظام العسكري ألسباب سياسية

ة اخلاصة لتدابري وقد ُشيدت يف مجيع أحناء البلد معامل تذكارية، تكرمياً للضحايا، لتصبح شاهداً على األمهي  - ٣١
بوسع الدولة القيام مببادرة شـكلية      . "..اجلرب الرمزية، مبا يتفق مع إحدى توصيات جلنة ريتيغ اليت جاء فيها أن              
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افتتاح املتحف  وسيتمثل أحد املظاهر اجلديدة هلذه السياسة يف        ". واختاذ رموز تضفي بعداً وطنياً على تدابري اجلرب       
  .، وهو مثرة مبادرة قامت هبا الرئيسة احلالية للجمهورية٢٠٠٩، يف أواخر عام التذكاري

ففي الفترة . وقد استثمرت الدولة مبالغ طائلة لتمويل تدابري اجلرب لصاحل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان  - ٣٢
 لتمويل املعاشـات    )١٧( مليون دوالر  ١١٣، خصصت الدولة ما يعادل أكثر من        ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٠من عام   

ويف الفترة . اليت تتلقاها أسر األشخاص احملتجزين واملفقودين واألشخاص الذين أُعدموا ألسباب سياسيةالتعويضية 
 مليون دوالر لتخصيص قسائم ألطفال الـضحايا    ١٠٢، أنفقت الدولة أكثر من      ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٥من عام   

اء الفترة نفسها، بلغ جممـوع      وأثن. الذين مل حيصلوا على تعويضات أو الذين حصلوا على تعويضات جزئية فقط           
وخالل الفترة بـني عـام      .  مليون دوالر  ١٩٥املعاشات املدفوعة لضحايا السجن والتعذيب السياسيني ما يناهز         

، بلغ جمموع التعويضات املدفوعة لألشخاص الذين ُحرموا من وظائفهم ألسباب سياسـية             ٢٠٠٨ وعام   ١٩٩٦
  . مليون دوالر١ ٦٠٠د أنفقت الدولة يف هذا اجملال أكثر من ويف احملصلة فق.  مليون دوالر١ ٢٠٥أكثر من 

   احلقوق املدنية والسياسية- خامساً 
وجتدر اإلشـارة خاصـةً إىل      . أجرت شيلي عدة تغيريات لتعزيز احلقوق املدنية والسياسية على أراضيها           - ٣٣

حلرية واألمان الشخصي ومراعاة     لضمان ا  ١٩٩٠التغيريات اليت أُدخلت على قانون اإلجراءات اجلنائية منذ عام          
عملية إعادة  ويندرج هذا اإلصالح يف     .  بأكمله األصول القانونية واليت تكللت بإصالح نظام اإلجراءات اجلنائية       

والعدالـة يف  لعدالة اجلنائية لألحداث لنشاء حماكم لشؤون األسرة وإرساء نظام تشكيل نظام القضاء اليت تشمل إ    
  .جمال العمل

جنازات األخرى اليت حتققت يف ميدان محاية احلقوق املدنية، جتدر اإلشارة إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ومن اإل  - ٣٤
 املنطبقة يف فترات السالم، وجترمي التعذيب، والتقدم احملرز يف جمال  األحكام العسكرية من قانون العقوبات وقانون     
 أحكام جديدة يف جمال النسب تساوي بني األطفال أما على صعيد األسرة، فهناك. حرية التعبري والدين والوجدان

املولودين ضمن رباط الزوجية وخارجه، وإصالح نظام الزواج املدين، وفرض عقوبات يف حاالت العنف األسري، 
والتقدم احملرز يف جمال توصيف اجلرائم اجلنسية، وتنفيذ سياسات خاصة باملساواة أمام القانون وعدم التمييز ضد                

  .عيفةالفئات الض

   التحديث الشامل لنظام إدارة القضاء- ألف 

سـيادة  يشكل الوصول إىل العدالة واحلق يف تسوية قضائية سريعة ومالئمة ركناً أساسياً مـن أركـان      - ٣٥
  .إعادة القضاءلنظام ومن هذا املنطلق أجريت عملية إعادة تشكيل شاملة . القانون

   إصالح اإلجراءات اجلنائية- ١

كـرس هـذا    وي. جراءات جنائية جديد يتفق مع املعايري الدولية يف جمال حقوق اإلنسان          اعُتمد قانون إ    - ٣٦
ُمثل العدالة الكفيلة بتسوية املنازعات االجتماعية   القانون نظام احملاكمة احلضورية والشفوية الذي يسمح بتجسيد         

وهو يضع حـداً    . ملتنازعةعلى حنو سريع وشفاف وفعال وحمايد وميّسر، وباحترام احلقوق األساسية لألطراف ا           
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،  واحدلنظام االستجواب القائم على الكتابة والسرية الذي يقوم فيه القاضي بدور احملقق واملّدعي والقاضي يف آن
حيث أصبحت املهمتان األوىل والثانية تقعان على عاتق مكتب املّدعي العام، وهي هيئة مستقلة قائمة بذاهتا مكلفة 

 أما مكتب الدفاع العام يف القضايا اجلنائية فهو مكلف بتمثيل من ليس لديه حمامٍ مـن       .حبماية الضحايا والشهود  
  .املتهمني أو املّدعى عليهم

خطـوة  بأنـه   هذا اإلصالح    ،بوجه عام خرباء وطنيون وأجانب، فضالً عن اجملتمع الشيلي        وصف  وقد    - ٣٧
، الفصل ٢٠٠٥ق على أراضي شيلي كافةً منذ عام منذ تنفيذ نظام العدالة اجلنائية اجلديد، الذي ينطبمت و. ناجحة

 يف املائة من القضايا يف النظام القدمي، وأصبح متوسط ٨٧ شهراً، مقابل ١٥أقل من يف  يف املائة من القضايا ٩٦يف 
  . يوما٩٠ًاملدة اليت تستغرقها اإلجراءات القضائية 

   العدالة اجلنائية لألحداث- ٢

وقد وضع هذا النظام خصيصاً للجاحنني . ٢٠٠٧لية اجلنائية لألحداث يف عام ُوضع النظام اجلديد للمسؤو  - ٣٨
، وخيتلف يف إجراءاته ونتائجه عن نظام مقاضاة البالغني إذ يتيح إمكانيات فعالة إلعادة إدماج األحداث    األحداث

نّص على تدابري احلرمان    ويكّرس هذا النظام مبدأ تناسب العقوبات وال ي       . يف اجملتمع يف إطار برامج تديرها الدولة      
ولذلك تسعى الدولة هبمة إىل حتـسني       . وقد طُبق هذا اإلصالح دون صعوبات ُتذكر      . من احلرية إال كمالذ أخري    

أوضاع احتجاز األحداث تدرجيياً، وذلك بتعزيز التنسيق بني املؤسسات عن طريق حلقات العمل وتعيني موظفني               
  .ة عالية ستباشر عملها قريباً مراكز جديدة ذات نوعي١٠متخصصني وبناء 

   حماكم شؤون األسرة- ٣

وقـد حققـت    . ٢٠٠٥أكتوبر  /باشرت احملاكم اجلديدة املعنية بشؤون األسرة عملها يف تشرين األول           - ٣٩
 قاضياً خمتصاً   ٥١ قاضياً خمتصاً بشؤون األسرة مقابل       ٢٥٨تغيريات ليست كمية فقط، حيث يضّم النظام اجلديد         

ابقاً، وإمنا حققت نتائج نوعية أيضاً إذ أصبحت هناك حمكمة واحدة معنية بالنظر يف القضايا               بقضايا األحداث س  
  . األسرية كافةً

   العدالة يف جمال العمل- ٤

وأسـرع  ات حضورية وشفوية ومركزة      إىل إجراء  ة خمتلط اتانتقل نظام العدالة يف جمال العمل من إجراء         - ٤٠
وأصبح بإمكان القضاة تفادي التأخري     . قاضي وأطراف الرتاع واألدلة املعروضة    وتريةً ييّسر االتصال املباشر بني ال     

العمال فريد للدفاع القضائي عن مجيع      وُوضع نظام   . بدون مربر والعقبات اليت ميكن أن تعطل الفصل يف القضايا         
قانون واحلق يف حماكمـة     حمام للدفاع، وهو نظام يكفل املساواة أمام ال       توكيل  الذين يفتقرون إىل املوارد الكافية ل     

وحلسن سري العمل يف هذا النظام، زادت الدولة عدد القضاة العاملني به . عادلة والتوازن الالزم بني أطراف الرتاع
  . قاضياً وزادت عدد املوظفني اإلداريني العاملني فيه٨٤إىل 
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   القضاء العسكري- ٥

. اختصاص القضاء العسكريتعديل  إدارة القضاء يف يكمن أحد املواضيع الرئيسية اليت يقوم عليها حتديث  - ٤١
احملاكم العسكرية يف فترات السلم، حيـث ال تـزال هـذه    عمل ومل ُيجر أي تعديل هيكلي لألحكام اليت تنظم         

فنطاق اختصاص هذه احملاكم واسع بصورة مفرطة إىل . االختصاصات غري متطابقة مع املعايري الدولية يف هذا اجملال
بيد أن ذلك ال ينفي حدوث تقدم . كان احملاكم العسكرية أن حتاكم أشخاصاً مدنيني يف حاالت معينةدرجة أن بإم
 ألغي من قانون القضاء العسكري ُحكٌم يتعلق جبرمية معينة ال مكان هلا فيه، هي               ٢٠٠٥ففي عام   . يف هذا اجملال  

دنيني الذين حيرضون العسكريني على     يتيح للمحاكم العسكرية مقاضاة امل    كان  التحريض على الفتنة، وهو ُحكم      
معنية بإصـالح   وقد أنشئت جلنة    . إثارة االضطرابات أو خمالفة األوامر أو االمتناع عن تأدية مهامهم العسكرية          

وُينتظر تقدمي مشروع قانون هذا العام بشأن قـانون جديـد           . القضاء العسكري من أجل مواجهة هذا التحدي      
  .يري الدولية حلقوق اإلنسانللقضاء العسكري يتفق مع املعا

ولكي يتسىن لشيلي الوفاء بالتزاماهتا الدولية على أمتّ وجه، فقد اقُترح إلغاء عقوبة اإلعـدام يف فتـرة                    - ٤٢
احلرب، وهي العقوبة املنصوص عليها يف قانون القضاء العسكري، واستبداهلا بعقوبة السجن املؤبد، عن طريـق                

  . حالياً على دراستهمشروع قانون يعكف اجمللس الوطين

   أوضاع السجون- باء 

).  حمتجزاً ٥٠ ٢٣٠اليت تأوي ما جمموعه     (اختذت الدولة تدابري لتحسني أوضاع االحتجاز يف السجون           - ٤٣
العمـر  من بينها   و عدة معايري يتعني مراعاهتا لدى إنشاء السجون أو حتويلها           ١٩٩٨وحتدد لوائح السجون لعام     

تكبة وخطورهتا والتدابري األمنية أو الصحية اخلاصة اليت يقتضيها وضع حمتجزين معينني            واجلنس ونوع اجلرمية املر   
  .وطبيعة أنشطة وتدابري إعادة اإلدماج، فضالً عن معايري أخرى تتعلق بإدارة السجون

وبفضل برنامج االمتيازات يف جمال اهلياكل األساسية للسجون، متكنت احلكومة مـن االسـتفادة مـن                  - ٤٤
ويهدف الربنامج إىل   . ت املالية التكميلية للقطاع اخلاص وخرباته لتزويد السجون بتجهيزات عملية للغاية          القدرا

  . وجود نظام فعال للسجون يوفر ضمانات أمنية للمواطنني ويشجع إعادة إدماج احملتجزين ومحايتهم

ملشترك بني القطـاعني العـام      وينطوي النظام اجلديد لالمتيازات يف جمال اهلياكل األساسية للسجون، ا           - ٤٥
وقـد  .  سجون يف خمتلف أحناء شيلي     ١٠ مليون دوالر لبناء وجتهيز      ٢٨٠واخلاص، على استثمار أويل يزيد على       
  .٢٠٠٨ مليون دوالر لتشغيلها يف عام ١١٥اعتمدت ميزانية تبلغ و. باشرت ستة سجون منها بالفعل عملها

فإن مشكلة اكتظاظ السجون مل ُتحلّ بعد بل تفاقمت  إنكاره، ميكنالرغم من هذا التقدم الذي ال على و  - ٤٦
بسبب احلالة املتردية لبعض املباين املستخدمة كمراكز احتجاز، إىل حد يهدد يف بعض احلاالت سالمة احملتجزين                

ويقتضي حل هذه املشكلة ختصيص موارد هائلة، وتسعى الدولة إىل مواجهتها عن طريق طرح . وموظفي السجون
وُيزمع بناء ستة سجون جديدة خالل السنوات األربع القادمة وترميم مثانية سجون            . مج لبناء سجون جديدة   برنا

  . سجني إضايف٩ ٠٠٠أخرى، مما سيزيد سعة السجون الستيعاب 
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 يف املائـة مـن جممـوع    ٣٤ مكاناً جديداً، وهو ما يعادل  ١٦ ٣٣٥وإمجاالً، ستتيح السجون اجلديدة       - ٤٧
 متراً مربعاً تقريباً ٢٧ متراً مربعاً، أي مبتوسط ٤٤٠ ٢٧١نني أو املتهمني على مساحة إمجالية قدرها احملتجزين املدا

فئاهتم اجلنائية،  وجممعات السجون اجلديدة مصممة على أساس الفصل الصارم بني السجناء حسب            . لكل سجني 
نزانات مجاعية ميكن أن تأوي ثالثة      وهي تضّم زنزانات فردية للمحتجزين الذي يتطلبون حراسة أمنية مشددة وز          

  .سجناء كحد أقصى، ومجيعها جمهزة مبرافق صحية

   حقوق الشعوب األصلية- جيم 

 تتحاحلكومات الدميقراطية سياسة تقسيم اجملتمعات احمللية وإدماج الشعوب األصلية وفُ         جميء  انتهت مع     - ٤٨
ومن هذا املنطلق   . م ومشاركتهم والنهوض هبم   صفحة جديدة قائمة على احترام السكان األصليني واالعتراف هب        

واستناداً إىل أعمال هـذا     . بالشعوب األصلية وُعقد املؤمتر الوطين للشعوب األصلية      املعنية  أنشئت اللجنة اخلاصة    
وينّص هذا القانون على حقوق الشعوب األصلية،     . ١٩٩٣املؤمتر، اعُتمد قانون خاص بالسكان األصليني يف عام         

خاصة تتكفل هبذه الشرحية السكانية، وحيدد السياسات العامة يف جمال إعادة األراضي واملوارد املائية              وينشئ هيئة   
  . ومحايتها وتنمية اإلنتاج وترسيخ الثقافة والتعليم

مركزية هلا   وهي هيئة عامة ال   . وأنشئت الرابطة الوطنية للنهوض بالشعوب األصلية تطبيقاً هلذا القانون          - ٤٩
لـشاملة  اخلاصة، وهي مكلفة بتعزيز وتنسيق وتنفيذ القرارات اليت تتخذها السلطات لصاحل التنميـة              ميزانيتها ا 

وتدير الرابطة املذكورة صندوق املياه واألراضي وصندوق التنمية وبرنامج . واجملتمعات احملليةاألصليني لألشخاص 
ابطة الشروع يف عملية إعادة األراضي، وحتديد أوىل        وكان من بني التدابري األوىل اليت اختذهتا الر       . التعليم والثقافة 

  .الشعوب األصلية اخلاصة بطالب منحلل ووضع برنامج )١٨(املناطق اخلاصة بالشعوب األصلية 

 لتناول القضايا اجلنائية املتعلقة     ٢٠٠١يف عام   أمني املظامل   ومن اإلجنازات اجلديرة بالذكر إنشاء مكتب         - ٥٠
مني يف تيموكو، وهي عاصمة املنطقة اليت تضّم أكرب عدد من هذا اجملتمع األصلي، ومن مث                بأفراد املابوتشي، املقي  

، وتكليفه باالهتمام خاصةً حبماية حقـوق الـسكان         ٢٠٠٨يف املدينة نفسها يف عام      أمني املظامل   إنشاء مكتب   
ة معنية بشؤون السكان  أيضاً، أنشئت يف الوزارات ويف مكاتب حكام املقاطعات أجهز٢٠٠٨ويف عام . األصليني
وجتدر اإلشارة أيضاً إىل إنشاء اجمللس الوزاري لشؤون السكان األصليني، وحلقات العمل اإلقليميـة              . األصليني

  .احلكومية املعنية بالسكان األصليني، وحلقات العمل املشتركة بني القطاعني اخلاص والعام بشأن السكان األصليني

ومن األمثلة على ذلك احلوارات     .  يف وضع السياسات العامة اليت ختصها      وقد أُشركت الشعوب األصلية     - ٥١
 الفريق العامل املعين بالـشعوب      ٢٠٠٠، واالجتماعات اليت عقدها يف عام       ١٩٩٩اجملتمعية اليت أجريت يف عام      

ات احمللية األصلية األصلية، وإنشاء جلنة احلقائق التارخيية والقسمة اجلديدة، وتنفيذ برنامج التنمية الشاملة للمجتمع
)Orígenes( .       وقد اُتخذت توصيات اللجنة أساساً لسياسة القسمة اجلديدة للشعوب األصلية، الـيت ُنـشرت يف  

ميثـاق  : االعتـراف " حتت عنـوان     ٢٠٠٨ باخلطة اليت وضعتها عام      ه، واليت دعمتها الرئيسة باشلي    ٢٠٠٤عام  
  ".اجتماعي لصاحل التعددية الثقافية
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لسياسة العامة اخلاصة بالسكان األصليني إىل إعادة األراضي هلذه اجملتمعات األصلية على وجه        وقد أّدت ا    - ٥٢
 استناداً إىل صكوك حيازة أصلية ُجردوا منها - وتقوم هذه السياسة على االعتراف حبقهم يف األراضي . اخلصوص

 ٥٠٠ ٠٠٠، أعيد أكثر من ٢٠٠٨ وعام ١٩٩٤ويف الفترة بني عام    . يف ظروف مهينة ومسيئة يف أغلب األحيان      
  . عائلة٢٢ ٠٠٠هكتار من األراضي إىل اجملتمعات احمللية األصلية، واستفادت منها 

 هـي برنـامج     ٢٠٠٠أما على صعيد التنمية االقتصادية، فإن إحدى الوسائل الرئيسية القائمة منذ عام               - ٥٣
"Orígenes"         لتنمية، والذي يرمي إىل حتسني األوضاع       الذي ُيمّول بواسطة قرض من مصرف البلدان األمريكية ل

شي يف املناطق الريفية وتعزيز تنميتهم على حنو حيفظ هويتهم، وذلك يف تاملعيشية لشعوب أيامارا وأتاكامينيو ومابو
  .اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية

امج عنوانه برنامج الصحة    ، يف إطار برن   ١٩٩٤لع بعمل منهجي مع الشعوب األصلية منذ عام         وقد اضطُ   - ٥٤
ويقوم هذا الربنامج على االعتراف مبا ملختلف الشعوب األصلية من معارف وممارسـات يف              . والشعوب األصلية 

  ".التنوع الثقايف يف ميدان الصحة"جمال الصحة وقد أُطلق عليه اسم 

: نسائهم، جتدر اإلشارة إىل   وفيما يتعلق بالسياسات املتخذة لصاحل أطفال السكان األصليني ومراهقيهم و           - ٥٥
برنامج املنح الدراسية لصاحل السكان األصليني، املوجهة لطالب املراحـل التعليميـة االبتدائيـة والثانويـة                ) أ(

إنشاء ريـاض أطفـالٍ     ) ج(إطالق وزارة التعليم برناجماً ثنائي اللغة للتعليم املتعدد الثقافات؛          ) ب(؛  )١٩(والعليا
إنشاء جهاز معـين بنـساء الـسكان        ) د(قاطعات الرئيسية املأهولة بالسكان األصليني؛      متعددة الثقافات يف امل   

األصليني، ضمن الرابطة الوطنية للنهوض بالشعوب األصلية، هبدف دعم النساء يف دورهن كحارسات للثقافـة               
  .وتعزيز املساواة بني اجلنسني وتشجيعها

. ة التراث املعماري واألثري والتارخيي للشعوب األصـلية       أما يف امليدان الثقايف، فقد ُوضعت خطة حلماي         - ٥٦
  .٢٠٠٨ والثاين يف عام ٢٠٠٦وقد ُنظم حىت اليوم معرضان لفنون الشعوب األصلية وثقافتها، األول يف عام 

ومن اجلدير بالذكر أيضاً اإلدماج التدرجيي ملنظور ُيعىن بالـشعوب األصـلية يف األدوات اإلحـصائية                  - ٥٧
، والدراسات االستقـصائية    ٢٠٠٢ و ١٩٩٢دميوغرافية الرئيسية يف البلد، كالتعداد السكاين لعامي        االجتماعية ال 

 اليت أتاحت   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٦بشأن احلالة االجتماعية االقتصادية للسكان األصليني يف األعوام         
وضع الـسياسات العامـة    تكوين فكرة أدّق عن الواقع الذي يعيشه هؤالء السكان، وباتت تشكل دعامة هامة ل             

  .املتعلقة هبذه الشرحية السكانية

وتنطـوي  .  وإصدارها ١٦٩وعلى الصعيد التشريعي متّ التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم              - ٥٨
 على تدابري حمددة هتدف إىل تنفيذ أحكام هذه االتفاقية، وهو ما يدلّ على العزمية               )Re-conocer(خطة االعتراف   

وقد أُصدر كذلك القانون الذي ينّص .  للحكومة على تعزيز االعتراف حبقوق الشعوب األصلية واحترامها املاضية
  .)٢٠(على إنشاء جمال ساحلي حبري للشعوب األصلية

وتطمح احلكومة إىل اختاذ املزيد من اإلجراءات وتواصل بعزم تنفيذ التدابري اليت حتقق مصاحل الشعوب األصلية،   - ٥٩
 خاصةً إىل االستجابة بشكل أفضل للمطالبات باألراضي، وحتديد مناطق إمنائية للسكان األصليني، وتشجيع واليت هتدف
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 يف املائة مـن     ٧٠مشاركتهم يف احلياة السياسية، وتعزيز التنوع الثقايف خباصةً يف املناطق الريفية اليت تتركز فيها نسبة                
ور والتشريعات اليت ينظر فيها اجمللس الوطين واليت تتعلق باالعتراف          سكان البلد األصليني، وإقرار مشاريع تعديل الدست      

  .نوي -  بالشعوب األصلية يف الدستور وبالوضع اخلاص جلزيرة باك اليت تقطنها إثنية رابا

أما بالنسبة ألحداث العنف اليت وقعت يف املاضي القريب يف مناطق املابوتشي، فمن املهم التأكيد على أن   - ٦٠
  .  الدميقراطية مل تضع قط أية معايري إثنية أو اجتماعية أو ثقافية أو سواها لتطبيق القانوناحلكومات

  فؤ الفرص بني الرجال والنساءا تك- دال

كان التدبري األول الذي اختذته شيلي من أجل ضمان تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف االستفادة من   - ٦١
وتضطلع هذه اخلدمة بوضع واقتراح وتنسيق سياسات . ١٩٩١للنساء يف سنة مزايا التنمية هو إنشاء خدمة وطنية 

 علـى   وإصالحات تشريعية تقوم على تكافؤ احلقوق والفرص بني النساء والرجال، من أجل القـضاء تـدرجيياً               
 مهمة  أيضاًوتتوىل هذه اخلدمة    . املمارسات التمييزية يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية للبلد        

د املرأة واملعاقبة   واتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ض      اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       تنفيذ  
  .)٢١(والقضاء عليه وكذلك النصوص اليت اعتمدهتا املؤمترات العاملية واإلقليمية لألمم املتحدة

ـ     ـت العامـة، أع  وإلدماج املساواة بني اجلنسني يف السياسـا       - ٦٢ ة أوىل  ـدت اخلدمـة الوطنيـة للمرأة خط
 سلسلة من التدابري لصاحل مساواة املرأة الريفيـة         ١٩٩٧ووضعت يف سنة    .  بشأن مساواة املرأة   ١٩٩٩- ١٩٩٤للفترة  

 لتكافؤ الفرص بني النساء والرجال، اليت استهدفت تعزيز ٢٠١٠- ٢٠٠٠ اخلطة اخلاصة بالفترة ١٩٩٩وأعدت يف سنة 
. ٢٠٠٠وقد أنشئ اجمللس الوزاري املعين بتكافؤ الفـرص يف سـنة           . ياسات يف هذا اجملال داخل املؤسسات العامة      الس

ويضطلع هذا اجمللس باإلشراف على خطة تكافؤ الفرص وتنفيذها ودفع الوزارات وخدمات ومؤسسات الدولـة إىل                
 ويف إطار حتديث إدارة الشؤون العامة، أدجمـت         ،٢٠٠٢ويف سنة   . إدماج إشكالية املساواة بني اجلنسني يف سياساهتا      
الذي يهدف إىل حتـسني فـرص النـساء يف    " املساواة بني اجلنسني  "احلكومة يف برنامج حتسني اإلدارة النظام املسمى        

وعلى مدى هذه السنوات األخرية، . املشاركة يف إعداد السياسات العامة واالستفادة منها على قدم املساواة مع الرجال      
  ".٢٠١٠- ٢٠٠٦برنامج احلكومة للمساواة بني اجلنسني، " دقيقة يف إطار  أهدافاًباشليهدت الرئيسة حد

فزادت املساواة بني اجلنسني يف النظام التعليمي على مجيـع          . وأتاحت هذه التدابري حتقيق تطورات كبرية       - ٦٣
وميثل تعزيز املساواة بـني     . ائة يف امل  ٤٠املستويات وارتفعت معدالت عمل املرأة حيث سجلت ألول مرة نسبة           

ومن العناصر اهلامة األخرى القانون الذي اعُتمد .  من أبرز التدابري املتخذةالنساء والرجال يف إطار الدستور واحداً
، واهلدف منه هو منع ١٩٩٤ والذي حل حمل القانون املتعلق بالعنف األسري الساري منذ عام )٢٢(٢٠٠٥يف عام 

  .)٢٣(ه والقضاء عليه بشكل فعالالعنف األسري وقمع

وتشغل منصب رئاسة اجلمهورية . كبرياً وشهد عدد النساء اللوايت يشغلن مناصب داخل اجلهاز التنفيذي ارتفاعاً         -٦٤
  . امرأة، وقد شكلت منذ تسلمها مهامها جملس وزراء يتساوى فيه عدد النساء مع عدد الرجال٢٠٠٦منذ سنة 

حتسني أجور النساء وتعزيز قدرهتن على التنظيم والتفاوض من أجل : ية فيما يليوتتمثل التحديات الرئيس  - ٦٥
متكينهن من النفاذ إىل سوق العمل يف ظروف املساواة مع االستفادة يف الوقت نفسه من استقرار أكرب؛ وتقويـة                   
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 القرارات اليت ختص    يفبقدر أكرب على الرجال     اآلليات اليت ُوضعت حلمايتهن من العنف األسري؛ وضمان مشاركتهن          
جرمية بتعريف  ومل ُيوافَق بعد على مشاريع قوانني خمتلفة قُدمت إىل الربملان، منها مشروع القانون املتعلق               . احلياة العامة 

قتل اإلناث، ومشروع القانون الذي يعدل نظام الزواج، ومشروع القانون الذي ينص على جعل االسم العائلي لألب                 
  .لي لألم، ومشروع القانون الذي يرسخ املساواة يف األجور بني الرجال والنساء باالسم العائمتبوعاً

   حقوق األطفال واملراهقني- هاء 

الربوتوكـولني  ، ووقعت وصادقت بعدها على      ١٩٩٠ يف سنة    اتفاقية حقوق الطفل  صادقت شيلي على      - ٦٦
ال واملراهقني، وباألخص ألولئك الذين     ونتيجة لذلك، ُعّدلت التشريعات هبدف تقدمي محاية لألطف       . امللحقني هبا 

يقعون ضحايا انتهاك بعض حقوقهم أو أشكال املعاملة السيئة أو االعتداءات اجلنسية أو أشـكال أخـرى مـن      
  .االستغالل أو العنف

، الذي يركـز  ١٩٦٧ عامر لإلغاء القانون املتعلق بالقّصاليت تواجهها احلكومة حالياً  ومن بني التحديات      - ٦٧
وال مييز بدقة، فيما خيص اإلجراءات القضائية واملعاجلة اليت تقـدمها العدالـة، بـني    النظاميني طفال غري على األ 

وينظر اجمللس االستشاري للرئاسة املكلـف      . األطفال احملتاجني إىل املساعدة واحلماية واألطفال املخالفني للقانون       
  .وعة من القواعد اليت تتماشى مع املعايري الدوليةبإعداد سياسات مواتية لألطفال يف وضع جمم

 اتفاقيـة    اللتزاماهتا مبوجـب   ، وضعت شيلي سياسات عامة لصاحل األطفال واملراهقني وفقاً        ذلك عن   وفضالً  - ٦٨
وبناًء على منظور وممارسة قائمني على مفهوم تقدمي املـساعدة          .  هبا االختياريني املتعلقني الربوتوكولني   و حقوق الطفل 

وقد انطلق هذا   . احلقوقكفالة   حنو نظام للحماية االجتماعية يقوم على مبدأ         مت التوجه تدرجيياً  غري النظاميني،   ألطفال  ل
  .(Chile Solidario)التضامن يف شيلي ، مع استحداث نظام ٢٠٠٠ وأخذ نطاقه الكامل يف سنة ١٩٩٠النظام يف سنة 

، الذي ُوضع حتت رئاسة السيدة ميشيل "شيلي تكرب معك"سمى ونظام احلماية الكاملة للطفولة املبكرة امل  - ٦٩
باشليه، يقوم على هنج مشترك بني القطاعات ومتعدد التخصصات غري مسبوق باملرة يف البلد، ويغطي اإلقلـيم                 

  . يف السياسة اخلاصة باألطفال حامساًوميثل هذا النظام حدثاً. برمته، ويطبق على األطفال منذ فترة اإلجناب

ويرجع حتسن الظروف املعيشية لألطفال واملراهقني إىل اخنفاض مستوى الفقر لدى األسر الـيت لـديها                  - ٧٠
وإىل بلوغ ) ٢٠٠٦ و١٩٩٠ يف املائة بني عامي ٢١ إىل ٥١اخنفض هذا احلد من ( عاماً من العمر ١٨أطفال دون 

 ٢٠٠٦ و ١٩٩٠ الفترة بـني عـامي        يف املائة بني األطفال من مجيع فئات السن يف         ١٥نسبة االلتحاق باملدارس    
ويف تلك الفترة تقلص الفارق بني الشرحية األشد فقراً والـشرحية           . وبصفة أخص يف مرحلة التعليم قبل االبتدائي      

 يف ٩,٣ يف املائة، بينما اخنفض عدد األطفال واملراهقني املتخلفني يف الدراسة بنسبة ٦,٩ إىل ١٠,٥األكثر غىن من 
 يف املائة، بينما اخنفـضت    ٨٨,٢ إىل   ٧٧,٥فترة ارتفعت نسبة املراهقني املتفرغني للدراسة من        ويف نفس ال  . املائة

 يف املائة واخنفضت أيضاً نسبة املراهقني غري املسجلني يف املدارس ٢,٣ إىل ٨,٤نسبة املراهقني املتفرغني للعمل من 
  . يف املائة٦,٨ إىل ١٤,٥والذين ال يعملون من 

وتتمثـل املهمـة   .  الوطنية للقُصَّر اآلن بتعديل وظائفها وفقاً لتوصيات جلنة حقوق الطفل وتقوم الدائرة   - ٧١
الدائمة للدائرة يف نشر االتفاقية بني األطفال واآلباء بالتعاون مع اجملتمع املدين وهيئات أخرى مع السهر بـصفة                  



A/HRC/WG.6/5/CHL/1 
Page 14 

 

 مستويات التعليم وضمان خدمات     خاصة على إدراج مسألة حقوق اإلنسان يف مجيع املناهج الدراسية على كافة           
  .الصحة التناسلية للمراهقني واحلق يف احلصول على التثقيف اجلنسي يف املدارس

   حقوق العمال املهاجرين- واو 

تقع شؤون اهلجرة ضمن اختصاص إدارة األجانب ووزارة الداخلية بالتشاور مع وزارات وخدمات عامة     - ٧٢
يف هذا اجملال مبوجب الصكوك اليت أصبحت شيلي طرفاً فيها، أي على وجه             وحيدَّد نشاط اهليئات العامة     . أخرى

التحديد االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة                
و املكمل التفاقيـة    اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجل            

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة               
  .النساء واألطفال

السياسة الوطنية " حتت عنوان ٢٠٠٨سبتمرب /ولقد مت، عمالً بالتعليمات الرئاسية الصادرة يف شهر أيلول          - ٧٣
وتركـز  . شاء جملس معين بسياسة اهلجرة ومكلف بإسداء املشورة للقطاعني العام واخلـاص           ، إن "يف جمال اهلجرة  

  .التعليمات على حتديث األجهزة املكلفة بتدبري شؤون املهاجرين الذين مت االعتراف هبم كأشخاص ذوي حقوق

 الداخلية بأن عدد وتفيد عمليات التعداد السكاين وسجالت إدارة األجانب وشؤون اهلجرة التابعة لوزارة  - ٧٤
وتقدر نسبة املقيمني منهم بصفة غري نظاميـة        . ٢٠٠٨ نسمة يف عام     ٢٩٠ ٩٠١األجانب املقيمني يف شيلي بلغ      

ومن اجلدير بالذكر أن نسبة النساء      ).  يف املائة من العدد اإلمجايل     ٥٠( يف املائة، يأيت أغلبهم من بريو        ١٠بقرابة  
  .وأن أغلبهن يأيت من قارة أمريكا اجلنوبية) ملائة من العدد اإلمجايل يف ا٥٥(املهاجرات يف زيادة مستمرة 

وتتاح جلميع األجانب ومجيع املهاجرين املقيمني بصفة نظامية إمكانية احلصول على اخلدمات الـصحية                - ٧٥
ين ولكن على الرغم من ذلك، وضعت وزارة الصحة باالشتراك مع الصندوق الوط           . مثلهم مثل املواطنني الشيليني   

 عاماً ملواجهة بعض املشاكل الصحية اليت       ١٨للصحة وإدارة األجانب برامج خاصة للحوامل واألطفال دون سن          
  .واُتِخذت تدابري شبيهة لضمان إمكانية احلصول على التعليم. يعاين منها املهاجرون الضعفاء غري النظاميني

واستفاد من هذا الربنامج . رين غري النظاميني يف تطبيق برنامج لتسوية وضع املهاج     ٢٠٠٧وُشرِع يف عام      - ٧٦
واستهلت املرحلة الثانية من الربنامج يف .  يف املائة منهم من مواطين بريو٦٣,٩ شخص، وكان ٥٠ ٠٠٠أكثر من 

  .العام املاضي وهي مرحلة طلب ترخيص اإلقامة الدائمة

ين بشأن مركز الالجئني، واألعمـال      ويتم اآلن إعداد مشروعي قانون أحدمها بشأن مسألة اهلجرة والثا           - ٧٧
  .جارية حالياً لتسوية عدد من الصعوبات اإلدارية القائمة يف هذا اجملال

  ملعوقنيا حقوق - زاي 

وأفاد إنشاؤه يف   . ، وهو من اخلدمات العامة الالمركزية     ١٩٩٤أنشئ الصندوق الوطين للمعوقني يف عام         - ٧٨
دارية واعتبار اإلعاقة مسألة ختص اجملتمع برمته، كما أفاد يف حـث            إدراج مسألة املعوقني يف مجيع القطاعات اإل      
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اجملتمع على املشاركة ويف تشجيع التعاون بني القطاعني العام واخلاص بغية تلبية احتياجات األشخاص املعـوقني،       
دته السلطات  وُبِذلت هذه اجلهود يف إطار النهج الذي اعتم       . وخباصة إدماجهم يف نظام التعليم ويف ميدان العمل       

منذ أكثر من عشر سنوات لتناول مسألة اإلعاقة من منطلق السياسات العامة واالبتعاد عن النهج احلمائي املتبع من 
  .قبل والذي أفضى إىل هتميش األشخاص املعوقني وإبعادهم عن اجملتمع العام

زها الصندوق الوطين للمعوقني يف     جنأ، وهي دراسة    "الدراسة الوطنية األوىل بشأن اإلعاقة يف شيلي      "وبينت    - ٧٩
 ١٢,٩أي ( نسمة ٢ ٠٦٨ ٠٧٢ باالشتراك مع معهد اإلحصاءات الوطين، أن عدد املصابني بإعاقة يبلغ ٢٠٠٤عام  

 منهم بعجز كبري يف الوظائف أو يواجهون صعوبات كـبرية يف تأديـة              ٩١٧ ٩٣٩، ويعاين   )يف املائة من السكان   
  .من حوهلممية، كارتداء الثياب وتناول الطعام والتنقل والتغلب على عقبات البيئة الوظائف األساسية يف احلياة اليو

وجدير بالذكر أن شيلي كانت من أول البلدان اليت صدقت على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة                  - ٨٠
  .وعلى بروتوكوهلا االختياري

   حقوق األشخاص املسنني- حاء 

يف جمال محاية حقوق األشخاص املسنني يف إنشاء الدائرة الوطنية لألشخاص يتمثل أحد اإلجنازات البارزة   - ٨١
 وكلفت الدائرة بإدماج األشخاص املسنني يف اجملتمع ومحايتهم من اإلمهال والعوز والسماح ٢٠٠٣املسنني يف عام 

 يف اجلهود اليت تبذهلا ولقد منحتهم احلكومة مركز الصدارة. هلم بالتمتع باحلقوق املقررة هلم يف الدستور والقانون     
لدعم نظام احلماية االجتماعية القائم على أساس احلقوق والذي يهدف إىل إنشاء جمتمع يهتم جبميع األشـخاص                 

  .بغض النظر عن سنهم

   حقوق األقليات اجلنسية- طاء 

ألقليات سعت السلطات، منذ إعادة احلكم الدميقراطي، إىل اعتماد سياسة قائمة على عدم التمييز ضد ا                - ٨٢
وأدخلت احلكومة تعديالت هامة على جمايل التعليم والصحة بعد احلوار الـصريح            . اجلنسية وإدماجها يف اجملتمع   

، نـشرت   ٢٠٠٤ويف عام   . الذي مت بني السلطات وممثلي مجاعات املثليني جنسياً والسحاقيات واحملولني جنسياً          
 التمييز وتضع هذه اخلطة حداً للتـهميش القـائم علـى           األمانة العامة للحكومة خطة وطنية ملكافحة      -  الوزارة

ورداً على التمييز الذي كان ضحيته بعض الطالب واألساتذة بسبب تفضيلهم . التفضيل اجلنسي أو اهلوية اجلنسية
" خطة التثقيف اجلنسي والعواطف   " يف خطتها املعنونة     ٢٠٠٥اجلنسي، تناولت وزارة التربية هذه املسألة يف عام         

(Educación Sexual y afectividad) .  

   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية- سادساً 
   الفقر والتفاوت االجتماعي- ألف 

وأدى . مسح منوذج التنمية الذي جيمع بني النمو االقتصادي والعدل االجتماعي بتحسني مستويات املعيشة  - ٨٣
من  وشرعت شيلي منذ التسعينات   . مة دوراً أساسياً يف هذا الشأن     استثمار املوارد يف توفري اخلدمات االجتماعية العا      
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اإلنفاق  وزاد. القرن املاضي يف جمموعة من اإلصالحات املؤسسية يف جماالت الصحة والتعليم والضمان االجتماعي            
غ معـدل  ويف نفس الفترة بل   .  يف املائة بالقيمة احلقيقية    ١٨٨ بنسبة   ٢٠٠٧ و ١٩٩٠االجتماعي يف الفترة بني عامي      

. ٢٠٠٧ و ١٩٩٠ يف املائة بني عـامي       ١٦١ يف املائة يف املتوسط أي أنه زاد بنسبة          ٥,٤النمو االقتصادي السنوي    
  .)٢٥( دوالرا٩ً ٨٨٤ ما يعادل ٢٠٠٧وبلغ الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد يف عام 

.  يف املائة  ٢,١٧ املتوسط    مبعدل سنوي بلغ يف    ٢٠٠٧ و ١٩٩٠وزاد عدد الوظائف يف الفترة بني عامي          - ٨٤
وبعدما كـان  .  يف املائة يف املتوسط٢,٢١ وظيفة، مبعدل منو سنوي بلغ   ١ ٩٩٨ ٠٠٠ومت يف نفس الفترة إنشاء      

 يف املائـة،    ١٠ نسبة   ٢٠٠٤ و ١٩٩٩ يف املائة، بلغ هذا املعدل يف عامي         ٦,١ هو   ١٩٩٧معدل البطالة يف عام     
  وزادت األجور احلقيقيـة يف الفتـرة بـني         .  طوال الفترة املذكورة   وكانت نسبة النساء أعلى من نسبة الرجال      

 ١٩٩٠ يف املائة يف املتوسط بينما زاد احلد األدىن لألجر بني عامي             ٢,٤ مبعدل سنوي بلغ     ٢٠٠٧ و ١٩٩٤عامي  
  .٢٠٠٧ يف املائة ١٢٠بنسبة جتاوزت 

 ٣٨,٦، أي ما يعادل     ١٩٩٠ نسمة يف عام     ٤ ٩٦٨ ٣٠٢وبلغ عدد األشخاص الذين يعانون من الفقر          - ٨٥
وبلـغ عـدد    .  يف املائـة   ١٣,٧ إىل   ٢٠٠٦واخنفضت هذه النسبة يف عام      . يف املائة من العدد اإلمجايل للسكان     

.  يف املائة من العدد اإلمجايل للسكان      ١٣، أي ما يعادل     ١٩٩٠ نسمة يف عام     ١ ٦٧٤ ٧٣٦األشخاص املعوزين   
 ١ ٠٥٨ ٦٧٩ بلغ عدد األسر الفقرية      ١٩٩٠ويف عام   . ٢٠٠٦ام   يف املائة يف ع    ٣,٢واخنفضت هذه النسبة إىل     

.  يف املائة من العدد اإلمجـايل     ١٠,٧ و ٣٣,٣ أسرة، أي ما يعادل      ٣٣٨ ٧٢٤أسرة بينما بلغ عدد األسر املعوزة       
  .٢٠٠٦ يف املائة على التوايل يف عام ٢,٧ و١١,٣واخنفضت هاتان النسبتان إىل 

زت هبا السياسات العامة املطبقة خالل تلك الفترة واليت مسحت بتحقيـق            وُيذكر بني اخلصائص اليت متي      - ٨٦
النتائج املشار إليها أعاله، االنتقال من اإلجراء القائم على مفهوم املساعدة إىل إجراء قائم على مفهوم التشجيع                 

عليم والصحة ومنطلقاً   الذي يهدف إىل تنمية املوارد البشرية والذي كان منطلقاً لإلصالحات املنجزة يف جمايل الت             
للمبادرات اليت ركزت على مسألة الفقر تركيزاً قوياً مثل نظام احلماية االجتماعية املعروف بالتضامن الـشيلي                 

"Chile Solidario "وبإلقاء نظرة سريعة على الربامج . )٢٦(الذي قام بتغيري السياسة االجتماعية بصورة ملحوظة
 كبرياً من اخلدمات واالمتيازات االجتماعية القائمة على أساس احلقوق يف خمتلف املعمول هبا يالحظ أن هناك قدراً

  ويـشكل برنـامج    . قطاعات السياسة االجتماعية، وخباصة فيما يتعلق باستراتيجيات القـضاء علـى الفقـر            
"Chile Crece Contigo"س طوال ، كما يشكل إصالح الضمان االجتماعي، وااللتحاق اإللزامي واجملاين باملدار

سنوات التعليم اإلثنيت عشرة، ونظام الصحة بضمانته الصرحية، أمثلة على السياسات العامة القائمة على أسـاس                
  .احلقوق واليت تسري على اجلميع وترصد مبالغ لتحقيقها

واهلدف باختصار هو أن تكون السياسة االجتماعية أداة للتنمية تأخذ يف االعتبار بصفة خاصة، وفقـاً                  - ٨٧
وليات االقتصاد الوطين الكلي، أوضاع خمتلف الفئات اليت ال ميكنها االستفادة من ميزات النمو االقتصادي واليت أل

وجيب أن يقوم هذا النهج على أسـس        . ال تتمتع باالستقاللية الكافية لتلبية احتياجاهتا يف إطار األسواق العادية         
ومن هذا املنطلق أصبح مبدأ حقوق اإلنسان يتعدى        . اضأخالقية متينة ومتماسكة تساعد على حتقيق تلك األغر       
  .اليوم النطاقني املدين والسياسي ليشمل نطاق التنمية أيضاً
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   احلق يف الصحة- باء 

   ٢١ ٦٠٢ ٠١٦ مـن    ١٩٩٠زاد عدد احلاالت الـيت قـدمت فيهـا الرعايـة الطبيـة منـذ عـام                    - ٨٨
 حالـة،  ١٥ ٨٨١ ٦٨٧ حالـة إىل   ٦ ٤٨٦ ٦٣٢ حالة، بينما زادت حاالت الطوارئ من        ٣٨ ٩٢٩ ٢٨٧إىل  

 تقريراً، وزادت الفحـوص     ١ ١٩٠ ١١٤ تقريراً إىل    ١ ٠٨١ ٤٧٩وزادت تقارير اخلروج من املستشفيات من       
ويعود هذا التغري بصفة رئيسية إىل تعزيـز        .  فحصاً ٦٦ ٨٣٠ ١٦٧ فحصاً إىل    ٢٢ ١٤٨ ٠٠١التشخيصية من   

وبلغ عدد الذين استفادوا من الرعاية الصحية األولية يف . فيات جديدةالرعاية الصحية األولية وإنشاء وجتهيز مستش
  . )٢٧( نسمة١٠ ٤٣٦ ٩٥٤  حنو٢٠٠٨عام 

   ١٩٩٩ و ١٩٩٠وبلغ متوسط االستثمارات العامة السنوية يف قطاع الصحة خالل الفترة بـني عـامي                 - ٨٩
وبلغـت تلـك    . ر املاضـية   مليون دوالر، أي ستة أضعاف ما كانت عليه يف السنوات العـش            ١٤١ما يعادل   

 مليـون دوالر    ١٥٢ مبلغ   ٢٠٠٦ورصد يف عام    . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ مليون دوالر بني عامي      ٣٩٠االستثمارات  
 مليـون  ٤٨ حنـو  ٢٠٠٧وبلغت النفقات االستثمارية يف إطار نظام الضمانات اجلديد يف عام . لتمويل املشاريع 

  .الر مليون دو١٥٢ حنو ٢٠٠٨دوالر، بينما بلغت ميزانية عام 

 ١ ٠٠٠ حالة لكل    ٧,٦ إىل   ١٦ من   ٢٠٠٦ و ١٩٩٠واخنفض معدل وفيات الرضع يف الفترة بني عامي           - ٩٠
 مولود حي، وهو    ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ١٩,٨ إىل   ٤٠مولود حي بينما اخنفض معدل وفيات األمهات من         

  .اةمن أحسن األرقام املسجلة يف العامل فيما يتعلق بنسب بقاء الرضع على قيد احلي

ومت االنتقال من نظام قائم     . وأنشئ نظام جديد يف جمال اخلدمات الصحية وهو نظام الضمانات الصحية            - ٩١
وهتدف السياسة اجلديدة إىل تقدمي جمموعة مـن احللـول   . على مفهوم املساعدة إىل نظام قائم على حقوق الفرد        

ويعين ذلك أنه حيق لكل فرد احلصول       .  يف القانون  امللموسة للمشاكل القائمة مع مراعاة املواعيد والشروط املبينة       
  على رعاية أفضل وأكثر فعالية ومالئمة حلالته دون متييز بسبب عدم القدرة على سـداد التكـاليف أو اجلـنس         

ودخلت تدرجيياً يف النظام تكاليف األمراض واملشاكل الصحية اليت تشكل اليوم األسـباب الرئيـسية               . أو العمر 
 مشكلة من املشاكل الصحية والتطلع إىل زيادة عـدد          ٥٦قة وتردي نوعية احلياة، مما مسح بعالج        للوفيات واإلعا 

وتسعى شيلي، نظراً لضيق املوارد املتاحة، إىل احلفاظ على مستوى . ٢٠١٠ حالة حبلول عام ٨٠تلك احلاالت إىل 
لت توجد بشأهنا   از يف النظام واليت ما   العناية الالزمة لكافة تلك األمراض دون إمهال األمراض اليت مل تدخل بعد             

  .قوائم انتظار ينبغي التخلص منها

   احلق يف التعليم- جيم 

وتكمن التحديات يف حتسني مستوى التعليم .  يف املائة١٠٠يبلغ معدل االلتحاق باملدارس يف شيلي نسبة    - ٩٢
وبدأت يف التسعينات   . يف هذين اجملالني  واُتخذ قرار على الصعيد الوطين من أجل حتقيق نتائج إجيابية           . واإلنصاف

وكان اهلدف من . من القرن املاضي عملية إصالح متعمقة وتدرجيية للنظام التعليمي يف املدارس االبتدائية والثانوية
ومسـح  . ذلك هو اختاذ تدابري تدرجيية تسمح بضمان الوصول إىل التعليم بطريقة عادلة ومتكافئة وبدون متييـز               
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سبة األمية، وزيادة متوسط عدد سنوات االلتحاق باملدرسة، وزيادة نسبة الذين يستكملون كل    اإلصالح خبفض ن  
  .سيما يف املرحلة قبل االبتدائية مرحلة من املراحل الدراسية، وتطوير التعليم، ال

. ٢٠٠٨ و١٩٩٠ يف املائة يف الفترة بني عامي ١٥,٧ إىل ١١,٨وزاد نصيب التعليم يف ميزانية الدولة من   - ٩٣
 يف ٩٨ عاماً أكثـر مـن   ٢٤ و١٥وبلغ معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني    

األطفال (وظل معدل املسجلني يف مدارس التعليم األساسي . املائة، أي قرابة مجيع املشمولني يف فئة العمر املذكورة
كانت نسبة التالميذ الناجحني إىل الصف اخلامس االبتدائي و.  يف املائة٩٠يف حدود )  سنة ١٣ سنوات إىل    ٦من  

 أيضاً، بلغت النسبة الصافية للمسجلني يف التعليم الثانوي         ٢٠٠٦ويف عام   . ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٩٣,٣تعادل  
ما وفي. ٢٠٠٠ يف املائة، أي بزيادة تبلغ تسع نقاط باملقارنة بعام ٧١)  سنة١٧ و١٤الذين تتراوح أعمارهم بني (

   يف املائة من التالميذ املسجلني يف الفتـرة بـني           ٨٥يتعلق بالذين أمتوا التعليم الثانوي، فقد أمت هذه املرحلة قرابة           
  .٢٠٠٦ و٢٠٠١عامي 

 التعليم الثانوي إلزامياً وجمانياً وفرض على الدولـة         ٢٠٠٣وجعل اإلصالح الدستوري الذي مت يف عام          - ٩٤
 عاماً وضمان االلتحاق باملدارس ملدة اثـين        ٢١ املرحلة لكافة الشيليني حىت سن       التزاماً بضمان الوصول إىل تلك    

، مبـنح معونـة     ٢٠٠٣ويوجد باإلضافة إىل ذلك خمطط دراسي كامل يقضي، منذ عام           . عشر عاماً على األقل   
ألطفال على للمؤسسات اليت تقبل أطفال الفئات الفقرية للغاية للتشجيع على املواظبة على الدارسة وحث هؤالء ا

ثنيت عشرة؛ وينص املخطط أيضاً على تعزيـز        إلعدم ترك املدرسة وتكملة دراستهم حىت هناية سنوات التدريس ا         
  .التدابري الرامية إىل وقاية املراهقات من احلمل، ومنع عمل األطفال، وتوحيد مستوى التعليم

دولة بتشجيع التعليم على مستوى دور  ال٢٠٠٧ و١٩٩٩وُتلزِم اإلصالحات الدستورية املنجزة يف عامي   - ٩٥
) األطفال رياض األطفال وقبل رياض(احلضانة وضمان إمكانية االستفادة جماناً من التعليم يف مرحلة ما قبل االبتدائي 

 سنوات ٥ و٤ولقد زادت نسبة األطفال املسجلني الذين تتراوح أعمارهم بني . ومتويل هذا التعليم من ميزانية الدولة
إىل إدماج   مشروعاً يهدف    ٢٠٠٦وأطلقت احلكومة يف عام     .  يف املائة خالل الفترة املذكورة     ٧٤,٦ىل   إ ٤٠من  

 يف املائة   ٤٠عدد أكرب من األطفال املنتمني إىل أفقر فئات اجملتمع منذ بداية احلياة يف النظام التعليمي، أي ما يعادل                   
  .)٢٨( يف املائة٢٤٠ بنسبة ٢٠٠٧ و٢٠٠٥وزاد عدد دور احلضانة يف الفترة بني عامي . من السكان

ومت عمالً بالضمانات املنصوص عليها يف الدستور والصكوك الدولية اليت وقعت وصدقت عليها شيلي تعديل   - ٩٦
القانون األساسي اخلاص بالتعليم الذي وأصبحت املؤسسات التعليمية اليت تقرر فصل املراهقات احلوامل أو األمهات 

وهتدف األحكام اجلديدة أيضاً إىل منع التمييز عند اختيار . )٢٩(ة أو ترفض قبوهلن عرضة للتغرمياملراهقات عن املدرس
  .التالميذ، وتنص على أن تكون عملية االختيار نزيهة وشفافة وأن تكفل االحترام لكرامة الطالب وأسرهم

   احلق يف العمل واالدخار- دال 

 تقدماً كبرياًً يف جمال محاية حقوق العاملني ٢٠٠٨ و١٩٩٠امي حقق قانون العمل الشيلي يف الفترة بني ع  - ٩٧
  .وتعزيز البعدين االجتماعي واالقتصادي يف العالقات املهنية



A/HRC/WG.6/5/CHL/1 
Page 19 

وتشمل حقوق العمل املكرسة يف الدستور احلق يف العمل، واحلق يف الضمان االجتماعي، واحلق يف تكوين   - ٩٨
 إصالح أساسية لقانون العمل هبدف استرجاع عدد معني مـن           وأجريت، تعزيزاً لتلك احلقوق، عملية    . النقابات

ومت تعزيز احلقوق النقابية واحلق . حقوق العاملني اليت انتهكت يف ظل النظام العسكري وتوليد مزيد من الوظائف        
وجتدر اإلشارة أيضاً إىل إصـالح      . يف إجراء مفاوضات مجاعية وأضيفت صيغ جديدة إىل العقود املفتوحة األجل          

  .كم العملحما

ويشمل .  من أكرب االجنازات اليت حتققت يف ميدان العمل        ٢٠٠٨وإصالح نظام االدخار الذي مت يف عام          - ٩٩
معاش أساسي لكل شخص غري ملتحق بنظام لالدخار؛ وعالوة إضافية تدفعها الدولـة             : اإلصالح العناصر التالية  

شات ضئيلة؛ وحوافز لدفع اشتراكات طوعية مـن        لزيادة املعاشات التقاعدية لألشخاص الذين حيصلون على معا       
 وتتجـاوز . أجل تشجيع االدخار االختياري للشيخوخة؛ وآلية للتمويل من أجل زيادة فعالية النظام وشـفافيته             

 مليون دوالر، وسيستخدم هذا املبلغ لزيادة املعاشات األساسية، وتوسيع نطاق التغطية،            ٥٠٠تكاليف اإلصالح   
زمة للعالوة اإلضافية، وتكملة النظام اجلديد، واالبتكارات اجلديدة األخرى، مثل اإلعانات اليت وتوفري األموال الال

، واإلعانة اليت متنح ألرباب العمل الذين       ٢٠٠٩يوليه  /متنح عن كل طفل للنساء املتقاعدات اعتباراً من شهر متوز         
  .يعينون الشباب

   احلق يف السكن- هاء 

وال يوجد متييز على أسـاس      . سكن قواعد ملزمة ونظماً خمتلفة ملنح اإلعانات      تنظم مسألة احلصول على       - ١٠٠
ويتمتع األجانب احلاصلني على ترخيص     . اجلنسية أو اجلنس أو احلالة املدنية أو الدين أو العقيدة أو مكان اإلقامة            

ج البلد بنفس احلقوق سواء     اإلقامة بنفس االمتيازات اليت يتمتع هبا مواطنو البلد، ويتمتع الشيليون املقيمون خار           
 سنة ١٨جيب أن يكون الشخص بالغاً (وتقدم اإلعانات حسب السن . كانوا حيملون جنسية أخرى أو ال حيملوهنا

  .، وحجم األسرة، ومشاركة األسرة الواحدة يف كل مشروع حمدودة)من العمر ليحق له احلصول على سكن

مطلع التسعينات من القرن املاضي متزايداً  باستمرار، وأفادت         وكان العجز يف عدد املساكن املتوافرة يف          - ١٠١
وكانت هناك عالوة علـى ذلـك       .  أسرة بدون مأوى يف ذاك الوقت      ٩٠٠ ٠٠٠اإلحصاءات بوجود أكثر من     

ومل .  أسرة تقريباً تعيش يف مساكن غري صاحلة لالستعمال٦٦٠ ٠٠٠ فكانت ،مشاكل هامة أخرى تتعلق باجلودة
واليوم، اخنفض هذا العجز الكمي بنسبة      .  لتلبية احتياجات األسر األشد فقراً إال جزئياً       افر كافياً يكن العرض املتو  

وقد ُبنَيت نسبة أربعني يف املائة من املساكن املتـوافرة حاليـاً   .  وحدة٤٠٠ ٠٠٠تتجاوز النصف ويقدر حبوايل  
  .خالل السنوات الثماين عشرة املاضية

احلضرية اليت وضعتها احلكومة على االندماج االجتماعي وعلى زيـادة عـدد            وتقوم السياسة السكنية      - ١٠٢
ومن التحديات األساسية اليت تواجهها حالياً تعزيز االنـدماج االجتمـاعي           . املساكن وجودهتا والبيئة احلضرية   
  .وحتسني جمموعة املساكن املتوافرة
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   احلق يف بيئة سليمة- واو 

واللجنة الوطنية للبيئة هي الكيان العام      .  العيش يف بيئة خالية من التلوث      يعترف الدستور حبق املواطن يف      - ١٠٣
 علـى   ١٩٩٤ واملعتمد يف عام     )٣٠(وينص القانون األساسي اخلاص بالبيئة    . املكلف بالسهر على مراعاة هذا احلق     

  .ومت مؤخراً تعيني امرأة يف منصب وزير البيئة. جمموعة من القواعد حلماية البيئة

   اخلامتة- سابعاً 
سهرت شيلي طوال السنوات التسع عشرة املاضية على إعادة االحترام الكامل للحقوق املدنية والسياسية       - ١٠٤

وعلى النهوض باحلريات العامة وتعزيزها؛ ومضت شيلي قدماً يف طريق احلق والعدالة واجلرب رداً على انتهاكات                
حوظاً يف جمال محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية، على حقوق اإلنسان اليت وقعت يف املاضي وحققت تقدماً مل

" La manera de hacer bien las cosas" املعنون ٢٠٠٩النحو الوارد يف تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعام 
تبة الثانية بـني    والذي يبني أن شيلي تأيت يف املرتبة األربعني من دليل التنمية البشرية على الصعيد العاملي ويف املر                

  .بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

ولقد أثبت بلدنا األمهية اليت يوليها ملراعاة مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها والدفاع عنها وهي حقوق غري                  - ١٠٥
  .وتعرب شيلي عن تصميمها على مواصلة حتسني سيادة القانون وتعزيزها. قابلة للتجزئة ومترابطة

ويشكل االستعراض الدوري الشامل، يف نظرنا، أداة مفيدة تسمح بتحديد كيفية وفاء البلد بالتزاماته يف                 - ١٠٦
  .جمال حقوق اإلنسان ويف نفس الوقت بالتشجيع على إقامة تعاون دويل بغية التمتع جبميع احلقوق األساسية

ة األعمال اليت تقوم هبا وعلى تعبئة كافة وما يزال هناك الكثري مما ينبغي إجنازه وشيلي مصممة على مواصل  - ١٠٧
 وعدالة  اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة واحلكومة واجملتمع املدين من أجل إقامة جمتمع وطين ودويل أكثر انفتاحاً              

  . حلقوق اإلنسانواحتراماً

Notes 

1  Tiene por función asesorar a la Presidenta de la República en temas referidos al apoyo y reparación de las 

víctimas de violaciones de derechos humanos. y a sus familiares. 

2  Tiene por misión velar por la defensa y promoción de los derechos e intereses de las personas ante 

acciones u omisiones de los organismos públicos en lo relativo a la prestación de estos servicios. 

3  Encargado de impulsar el diálogo con las comunidades indígenas y sus dirigentes, supervisar el avance de 

las políticas indígenas y favorecer los cambios necesarios para que la sociedad chilena asuma su carácter 

multicultural. 

4  Coordina la acción internacional en materia de derechos humanos. como parte de la política exterior de 

Chile. 

5  Tiene funciones relacionadas específicamente con el esclarecimiento de la verdad en los casos de 

ejecuciones y desapariciones forzadas de responsabilidad del pasado régimen militar, dando asistencia legal 

y social a los familiares de las víctimas y llevando a cabo medidas de reparación. 
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6  Encargado de iniciativas orientadas a promover la participación, el ejercicio de los derechos ciudadanos, 

la asociación y el respeto a la diversidad y no discriminación. 

7  Atiende casos de derechos humanos. acaecidos antes y con posterioridad al retorno a la democracia, como 

por ejemplo de abusos policiales. 

8  Integran el Poder Judicial, como tribunales ordinarios de justicia, la Corte Suprema, las Cortes de 

Apelaciones, los Presidentes y Ministros de estas Cortes, los tribunales de juicio oral en lo penal, los 

juzgados de letras y los juzgados de garantía. Forman parte del Poder Judicial como tribunales especiales: 

los juzgados de familia; los juzgados de letras del trabajo; los juzgados de cobranza laboral y previsional; y 

los tribunales militares en tiempo de paz. Todos ellos se rigen en su organización y atribuciones por las 

disposiciones orgánicas constitucionales contenidas en el Código del Trabajo, en el Código de Justicia 

Militar, y en las respectivas leyes complementarias. Las disposiciones del Código Orgánico rigen para estos 

tribunales sólo cuando los cuerpos legales citados se remitan en forma expresa a él. Los demás tribunales 

especiales se rigen por las leyes que los establecen y reglamentan, sin perjuicio de quedar sujetos a las 

disposiciones generales del Código Orgánico. 

9  Se mantienen pendientes de ratificación: la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas; la Convención Sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad; el 

Protocolo Facultativo a la Convención Americana Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales o 

Protocolo de San Salvador; el Protocolo Facultativo a la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer. 

10  Ver fallo de la Corte Suprema, el 13 de diciembre 2006, homicidios calificados de Hugo Vásquez 

Martínez y Mario Superby Jeldres; fallo de 18 de enero de 2007, en la causa rol nº 2666-04 por homicidio 

calificado de José Matías Ñanco; en el fallo vinculado al homicidio de Manuel Tomás Rojas Fuentes, causa 

rol nº 3125-04; y en la sentencia de 10 de mayo de 2007 por el secuestro calificado de Ricardo Troncoso 

Muñoz y otros, causa rol nº 3452-06. 

11  Texto de Informe Valech en: http://www.comisiontortura.cl/listado_informes.html. 

12  Es posible afirmar que en 1998, se dio inicio a una nueva etapa jurisprudencial, en base al fallo dictado 

por la Corte Suprema, el 9 de septiembre de ese año, en el caso por la desaparición de Pedro Poblete 

Córdoba, causa rol nº469-98. La Corte, interpretando la normativa interna, estimó que a la fecha del ilícito 

el Estado de Chile se encontraba en “estado o tiempo de guerra”, siendo aplicables los Convenios de 

Ginebra, en los que se consagra la obligación de garantizar la seguridad de las personas, especialmente de 

las detenidas. Agrega la Corte, que los acuerdos internacionales deben cumplirse de buena fe y que, en razón 

de su naturaleza y fines, tienen aplicación preeminente según la letra del articulo 5º de la Carta 

Fundamental. Al mismo tiempo la Corte Suprema dictaminó que para sobreseer definitivamente el proceso 

en virtud de la amnistía, debía estar agotada la investigación, es decir, encontrarse establecidas las 

circunstancias de la desaparición de la víctima y la identidad de quienes participaron en el hecho. 

13  Esta posición adoptada por la Corte Suprema en sus fallos, es otro de los cambios que ha permitido 

seguir adelante con las investigaciones judiciales sobre violaciones de derechos humanos. cometidas por el 

régimen militar; se sustenta en la doctrina que afirma que el secuestro es un delito de carácter permanente y 

de efecto continuo, que mantiene su acción en el tiempo hasta que la víctima aparezca viva o muerta; por 

esta razón cualquiera petición de amnistía o prescripción del delito es considerada extemporánea mientras 

las condiciones indicadas no se cumplan. 

14  A diciembre de 2008, habían 99 agentes del Estado condenados por sentencia firme, de los cuales 40 se 

encuentren cumpliendo penas efectivas de presidio. 
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15  Texto de Informe Rettig en: http://www.ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html. 

16  En beneficio de estas personas se dictaron leyes que otorgaron franquicias arancelarias para la 

internación de bienes; se habilitaron títulos profesionales; se reconocieron estudios realizados en el 

extranjero; y se llevaron adelante programas de reinserción laboral. El programa de retorno se llevó a cabo 

mediante la colaboración del Gobierno de Chile y la cooperación internacional. 

17  Todas las cifras en dólares del presente texto, se basaron en el valor promedio anual en Chile del dólar 

observado, en el período 1990-2008. Fuente: www.bcentral.cl. 

18  Las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) se ubican en territorios de alta concentración de población 

indígena; su existencia persigue la focalización de la acción que deben desarrollar los organismos de la 

administración del Estado, en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades. 

19  La Ley de Presupuestos del Sector Público contempla recursos especiales para satisfacer este programa a 

partir de 1991. Entre el 2000 y 2007, ha aumentado su marco presupuestario en cerca de un 155 por ciento y 

su cobertura en algo más del 133 por ciento. 

20  Se refiere a un espacio marino delimitado, cuya administración es entregada a asociaciones de 

comunidades indígenas que han ejercido su uso consuetudinario, las que deberán asegurar la conservación 

de estos recursos conforme a un plan de administración aprobado por la autoridad competente. 

21  Estos documentos son: la Plataforma de Acción de Beijing, el Programa de Acción de El Cairo, la 

Declaración de Viena, más el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 

que, en su conjunto, constituyen el cuerpo de derechos humanos. de las mujeres. 

22  Instrumento de apoyo a la gestión de los Servicios Públicos cuyo objetivo es mejorar la gestión global de 

estos. Se basa en el desarrollo de áreas estratégicas comunes de la gestión pública y comprende etapas de 

desarrollo o estados de avance para cada una de ellas. El cumplimiento de estas etapas permite que los 

funcionarios accedan a un incentivo monetario. 

23  La nueva ley, nº 20.066, vigente desde el 7 de octubre de 2005, derogó íntegramente la anterior,  

nº 19.325 de agosto de 1994, distinguiendo las materias de orden civil de aquéllas de naturaleza penal, para 

adecuarlas al nuevo sistema procesal penal vigente en el país, instaurando un nuevo delito denominado 

“maltrato habitual” y modificando el Código Penal y la Ley sobre Tribunales de Familia, en materias 

relacionadas con el accionar del Ministerio Público. 

24  El elemento de esta ley que ha tenido más efectos prácticos es el referido a la posibilidad de que los 

jueces de familia y de garantía dicten medidas cautelares, como fijar alimentos, prohibir el porte de armas, 

restringir la presencia del ofensor en el hogar, lugar de estudios o de trabajo de la víctima; adoptar medidas 

de protección para niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o discapacitados. 

25  Banco Central Indicadores Macroeconómicos 2007. 

26   Programa coordinado por el Ministerio de Planificación que busca promover la incorporación de familias 

y personas en situación de extrema pobreza a las redes sociales, dando acceso a mejores condiciones  

de vida. 

27  Entre el año 2000 y el 2008 el presupuesto sectorial creció desde 1.244.746.000 pesos a 2.565.281.000. 

Ello ha permitido un aumento del personal de 22.368 funcionarios a 32.663, entre los años 2003 a 2007, es 

decir un 163 por ciento, lo que significó la disminución del déficit de horas con respecto al estándar del Plan 

de Salud Familiar de 62,5 hrs. a 0,7 hrs. faltantes por cada 10.000 habitantes. La dotación de médicos entre 

el 2003 y el 2008, experimentó un crecimiento de 142 por ciento, equivalente a 1.617 jornadas de 44 horas 
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semanales; en el mismo período, la dotación de odontólogos creció un 95 por ciento, las enfermeras/os, en 

ese lapso, aumentaron 102 por ciento, correspondientes a 1.065 jornadas laborales de 44 horas semanales. 

Gracias a las nuevas líneas de acción de prevención el porcentaje de beneficiarios diabéticos en control 

periódico creció desde un 45 por ciento en 1999 al 95 por ciento en 2007 y los hipertensos en control 

periódico crecieron desde el 45,2 por ciento al 80 por ciento en igual período. 

28   A marzo de 2006 había en el país 708 salas cuna públicas; en diciembre de 2006 el Estado construyó 800 

más y en 2007, 900 adicionales; a marzo de 2010, en sólo cuatro años, se habrán construido 3.500 nuevas 

salas cuna públicas y gratuitas en Chile, para atender a 70.000 nuevos lactantes (hasta de dos años). 

29   De acuerdo a cifras entregadas por el Servicio de Registro Civil, cada año se registran en Chile, 

alrededor de 40 mil casos de madres adolescentes que se ubican en un rango de edades que fluctúa entre los 

15 y los 19 años. Un tercio de ellas son escolares. La circunstancia de que una alumna se encontrara 

embarazada fue utilizada frecuentemente para justificar la negativa a su solicitud de ingreso o la expulsión 

del establecimiento educacional en el que se encontraba cursando sus estudios. 

30  Los objetivos de la Ley son: dar un contenido concreto y un desarrollo jurídico adecuado a la garantía 

constitucional que asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación; crear la institucionalidad que permita solucionar los problemas ambientales existentes y 

evitar la generación de otros nuevos.; crear los instrumentos para una eficiente gestión, de modo de dar una 

adecuada protección ambiental; disponer de un cuerpo legal general al cual se pueda referir toda la 

normativa ambiental; incorporar la regulación ambiental al desarrollo del país; establecer criterios para la 

definición de objetivos de calidad ambiental, y regular los procedimientos para medir los impactos 

ambientales en las decisiones sobre los proyectos y actividades susceptibles de causar impacto ambiental. 

Fuente: www.conama.cl. 

----- 


