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 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والثمانون

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف
  من العهد٤٠عمالً باملادة 

 خلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنساناملالحظات ا

 شيلي

 ٢٤٣٠ و٢٤٢٩ يف جلستيها رقمي (CCPR/C/CHL/5)نظرت اللجنة يف التقرير الدوري اخلامس لشيلي  -١
CCPR/C/SR.2429) واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية     ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٥ و ١٤املعقودتني يف   ) 2430 و ،

 .٢٠٠٧مارس / آذار٢٦املعقودة يف  (CCPR/C/SR.2445) ٢٤٤٥يف جلستها 

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي شيلي تقريرها الدوري اخلامس، إال أهنا تنوه أنه قُدِّم متأخراً مدة أربع سنوات عن                  -٢
كما ترحب اللجنة مبا تضمنه التقرير من معلومات مفصلة عن التشريع الساري يف الدولة           . املوعـد املقرر لتقدميه   

 اسَتَجدَّ من مشروعات قوانني فيها؛ غري أهنا ُتعرب عن أسفها لعدم تقدمي الدولة الطرف معلومات                الطرف وعما 
وُتعرب اللجنة عن امتناهنا للدولة الطرف على تقدميها        . كافـية عـن وضع أحكام العهد موضع التطبيق الفعلي         

وُترحب اللجنة كذلك جبودة    . للجنةردودها املكتوبة قبل وقت كاٍف، ما أتاح ترمجتها إىل لغات العمل األخرى             
الـردود اليت قدمها وفد الدولة الطرف، ما أتاح إجراء حوار صريح ومنفتح وبناء بشأن خمتلف املشاكل القائمة                  

 .لدى الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 كبرية توطيداً   ومؤسساتية) ٢٠٠٥يف عام   (ُترّحب اللجنة مبا أجرته الدولة الطرف من تغيريات تشريعية           -٣
 ، ومن بني هذه التغيريات     ١٩٩٩لسـيادة القانون وعلى سبيل املتابعة ملا قدمته اللجنة إليها من توصيات يف عام               

 :ما يلي
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اإلصـالح الدستوري الذي وضع هنايةً لنظام تعيني أعضاء جملس الشيوخ ولنظام تنصيبهم مدى      )أ( 
قبل رئيس اجلمهورية؛ واإلصالح الدستوري الذي َتَضمََّن احلـياة، ولعدم جواز تسريح قادة القوات املسلحة من          

 إجراء إصالحات يف جملس األمن القومي؛

 اإلصالح الدستوري الذي جعل الرجل واملرأة سواسية أمام القانون؛ )ب( 

إصالح قانون اإلجراءات اجلنائية؛ والفصل بني السلطات اليت تتوىل مقاضاة املتهمني وتلك اليت              )ج( 
 م؛تتوىل إصدار األحكا

 وضع السياسات الكفيلة بتحسني نظام السجون؛ )د( 

إصدار قانون الزواج املدين اجلديد الذي ُيبيح الطالق؛ واعتبار التحرش اجلنسي والعنف اُألسَري     )ه( 
 .جرميتني ُيعاقب عليهما القانون

 .٢٠٠١وُترّحب اللجنة بإلغاء عقوبة اإلعدام يف عام  -٤

 وصيات دواعي القلق الرئيسية والت-جيم 

وهي إذ  .  املتعلق بالعفو  ١٩٧٨ لعام   ٢١٩١ُتعـرب اللجنة جمدداً عن قلقها إزاء املرسوم التشريعي رقم            -٥
تـنوه بإفـادة الدولة الطرف بأن هذا القانون مل يعد مطبقاً لدى احملاكم، ترى أن استمرار سريانه ُيبقي إمكانية                 

 املتعلقة حبظر التعذيب أو غريه من ضروب        ٢٠عامة رقم   وتعيد اللجنة إىل األذهان مالحظتها ال     . تطبـيقه واردة  
املعاملـة أو العقوبـة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، من حيث إن قوانني العفو فيما يتعلق بانتهاكات حقوق                   
اإلنسان تتعارض عموماً مع واجب الدولة الطرف بأن حتقق يف هذه االنتهاكات وأن تكفل لألفراد عدم التعرض                 

 من ٢املادة ( االنتهاكات يف املناطق اخلاضعة لواليتها وأن حترص على عدم ارتكاب انتهاكات شبيهة مستقبالً هلذه
 ).العهد

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها يف سبيل املبادرة بالسرعة املمكنة إىل تضمني أحكام قانوهنا     
 املتعلق  ١٩٧٨ لعام   ٢١٩١ي رقم   الداخـلي الوضـعي فتوى احملكمة العليا بشأن املرسوم التشريع         

 .بالعفو، ضماناً لعدم إفالت مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان من العقاب

وُتقر اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف مـن جهود يف هذا الشأن، إال أهنا تالحظ مع القلق أنه مل ُتنشأ حىت  -٦
 ). من العهد٢املادة (اآلن يف شيلي مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان 

ينـبغي للدولة الطرف أن ُتبادر يف أقرب وقت إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، مبا يتوافق                 
، )مبادئ باريس (متامـاً مع املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها             

ه الغاية، أن ُتجري مشاورات يف هذا       وينبغي هلا، حتقيقاً هلذ   . ٤٨/١٣٤املرفقة بقرار اجلمعية العامة     
 .الشأن مع مؤسسات اجملتمع املدين
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، الذي قد   ١٨٣١٤وُتعرب اللجنة عن قلقها بشأن تعريف اإلرهاب الوارد يف قانون مكافحة اإلرهاب              -٧
ابوتشي ومما ُيقلق اللجنة أيضاً أن هذا التعريف قد أتاح اهتام أعضاء يف مجاعة امل             . يكـون تعريفاً فضفاضاً للغاية    

باإلرهـاب عـلى مـا أبدوه من اعتراضات أو ما قدموه من مطالب اجتماعية تتصل بالدفاع عن حقوقهم يف                    
 ١٤كما تالحظ اللجنة أن تطبيق القانون املذكور حيد من الضمانات القضائية املنصوص عليها يف املادة . أراضيهم

 ). من العهد٢٧ و١٤ و٢املواد (من العهد 

ف أن تعتمد تعريفاً أدق جلرائم اإلرهاب مبا يكفل عدم توجيه اهتامات إىل أفراد              ينـبغي للدولة الطر   
وينبغي للتعريف أن يقتصر على اجلرائم اليت ُتضاهي من . لدوافـع سياسـية أو دينية أو أيديولوجية       

ة حيث ما يترتب عليها من آثار خطرية األفعالَ اإلرهابية وأن يكفل مراعاة الضمانات القضائية الوارد
 .يف العهد

وُتعرب اللجنة جمدداً عن قلقها بشأن التشريع املفرط التقييد واملتعلق باإلجهاض، وخباصة يف احلاالت اليت  -٨
وتأسف اللجنة لعدم اعتزام حكومة الدولة الطرف َسنَّ تشريع يف هذا الشأن . تكون فيها حياة األم ُعرضة للخطر

 ). من العهد٦املادة (

 أن ُتعدل تشريعها مبا يساعد النساء على جتنب حاالت احلمل غري املرغوب            ينـبغي للدولـة الطرف    
وينبغي . وعلى عدم االضطرار إىل اللجوء إىل عمليات اإلجهاض السرية اليت قد ُتعرض حياهتن للخطر

 .هلا كذلك أن تعيد النظر يف تشريعها املتعلق باإلجهاض جلعله متوائماً مع أحكام العهد

علماً بأن الدولة الطرف قد اختذت تدابري لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان اليت وحتـيط اللجنة    -٩
ارتكبـتها الديكتاتورية العسكرية يف شيلي، ومن بني هذه التدابري إنشاء اللجنة الوطنية املعنية بالسجن السياسي                

سؤولية املباشرة عما ارتكب أثناء     ، إال أنه ُيقلقها عدم إجراء حتقيقات رمسية لتحديد امل         ٢٠٠٣والتعذيب يف عام    
 ). من العهد٧ و٦ و٢املواد (تلك احلقبة من انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان 

يتوجـب على الدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابري لعدم استمرار اإلفالت من العقاب على ما               
 ال سيما بضمان املقاضاة ارتكب أثناء فترة احلكم الديكتاتوري من انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان؛

كما جيب اختاذ تدابري إضافية لتحديد املسؤوليات       .الفعلية للمشتبه مبسؤوليتهم عن تلك االنتهاكات     
أما فيما يتعلق مبن نفَّذوا فترات العقوبة احملكومني هبا على هذه األفعال، فيجب دراسة              . الفـرديـة 

طرف أن تتيح للعامة إمكانية االطالع على ما        وينبغي للدولة ال  . مدى أهليتهم ملمارسة وظائف عامة    
مجعته اللجنة الوطنية املعنية بالسجن السياسي والتعذيب من وثائق ومستندات من شأهنا أن ُتسهم يف               

 .حتديد هوية املسؤولني عن حاالت اإلعدام بدون حماكمة وحاالت االختفاء القسري والتعذيب

حتدث حاالت إساءة معاملة على أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ         وتالحـظ اللجنة مع القلق أنه ما زالت          -١٠
  ٧املادتان  (القوانـني، وبصورة رئيسية عند االعتقال، وضد أكثر األشخاص ضعفاً، ومن بينهم أكثر الناس فقراً                

 ). من العهد٢٦و
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اقب موظفي  ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فورية وفعالة لوضع هناية هلذه التجاوزات، وأن تر              
الشـرطة الذيـن يرتكـبون أفعال إساءة معاملة ضد الفئات املستضعفة، وأن حتقق يف هذه األفعال                 

وينبغي للدولة الطرف أن تعمم دورات      . وتقاضـي مرتكبـيها عليها وتصدر أحكاماً عقابية حبقهم        
 .التوعية حبقوق اإلنسان على مجيع املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

 أيام ١٠للجنة جمدداً عن قلقها إزاء نظام احلبس االنفرادي، اجملاز قانوناً، الذي قد متتد فترته إىل وتعرب ا -١١
 ). من العهد١٠ و٧املادتان (

 .توصي اللجنة جمدداً باختاذ ما يلزم من تدابري تشريعية إللغاء االحتجاز قيَد احلبس االنفرادي املطوَّل 

ر األخذ باالختصاص القضائي الذي جييز للمحاكم العسكرية الشيلية         وتالحـظ اللجنة مع القلق استمرا      -١٢
ومما يقلق اللجنة أيضاً صياغة     .  من العهد  ١٤حماكمةَ املدنيني يف قضايا مدنية، األمر الذي يتناىف مع أحكام املادة            

" ضرورة هلا أشكال عنف ال    " مـن قانون القضاء العسكري اليت ميكن تأويلها بأهنا جتيز استخدام             ٣٣٠املـادة   
 ). من العهد١٤ و٧املادتان (

ينـبغي للدولـة الطـرف أن تبادر إىل اعتماد القانون املعدِّل لقانون القضاء العسكري، بغية جعل                  
االختصـاص القضـائي للمحاكم العسكرية مقتصراً فقط على حماكمة األفراد العسكريني املتهمني             

على عدم تضمني هذا القانون أي نص قد بارتكـاب جرائم ذات طابع عسكري حصراً؛ مع احلرص          
 .جييز ارتكاب انتهاكات للحقوق املنصوص عليها يف العهد

وحتيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف اعتماد قانون يعترف باالستنكاف الضمريي عن تأدية اخلدمة               -١٣
 ).  من العهد١٨ة املاد(العسكرية، إال أنه ما زال يساورها قلق لعدم االعتراف بعد هبذا احلق 

ينـبغي للدولـة الطرف أن تبادر إىل اعتماد تشريع يعترف باالستنكاف الضمريي عن تأدية اخلدمة                 
العسـكرية، مـع احلـرص على عدم فرض شروط متييزية أو عقابية على املستنكفني ضمريياً، ومع                 

 . تأدية اخلدمة العسكريةاالعتراف باحلق يف االستنكاف ضمريياً يف أي وقت، مبا يف ذلك بعد البدء يف

 من إصالح يف تشريعات العمل، إال أهنا ما زالت قلقة إزاء            ٢٠٠٥وتـنوه اللجـنة مبـا جرى يف عام           -١٤
التشريعات اليت ما زالت حتد من احلقوق النقابية يف شيلي، وإزاء ما أُفيَد من أنه توجد عملياً تعديالت أجريت من 

مي وأجره، وعن االستعاضة عن العمال املضربني عن العمل وهتديدهم          جانب واحد على عدد ساعات العمل اليو      
وال تعاجلَ شكاوى العمال يف كثري من األحيان، نظراً لطول فترات . بالصـرف للحـيلولة دون تكويـن نقابات      

 ).  من العهد٢٢املادة (الدعاوى املتصلة هبذه الشكاوى ولتكاليفها الباهظة 

 من العهد   ٢٢ل ما يعترض املمارسة التامة للحقوق احملددة يف املادة          ينبغي للدولة الطرف أن تزيل ك      
وينبغي للدولة الطرف أن تبادر إىل النظر يف الدعاوى         . مـن عقـبات تشريعية أو أية عقبات أخرى        

 العمالـية وأن تتـيح للعمال ما يلزمهم من مساعدة قانونية لتمكينهم من طرح شكاواهم والعمل                
 . على معاجلتها
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نوِّه اللجنة حبذف اإلشارة يف الدستور إىل نظام االنتخابات الثنائي، إال أهنا تالحظ مع القلق أن الدولة            وت -١٥
املادتان (الطرف قد بيَّنت أن النظام االنتخايب املعمول به يف شيلي قد حيول دون متثيل اجلميع متثيالً فعاالً يف الربملان 

 ). من العهد٢٥ و٣

 تضاعف جهودها يف سبيل إزالة العقبات السياسية اليت حتول دون إصالح            ينـبغي للدولة الطرف أن     
القانون األساسي الدستوري املتعلق باالنتخابات الشعبية واإلدالء باألصوات، ضماناً حلق اجلميع يف            

 .  من العهد٢٥االقتراع العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني، وهو حق منصوص عليه يف املادة 

 اللجنة بإلغاء األحكام اليت كانت تعاقب على العالقات اجلنسية بني املثليني الراشدين املسؤولني، وترحب -١٦
إال أهنـا مـا زالت قلقة إزاء التمييز الذي يتعرض لـه أشخاص معينون بسبب ميوهلم اجلنسية، من بني أسباب                    

 ).  من العهد٢٦ و٢ املادتان(أخرى، أمام احملاكم ويف إمكانية احلصول على الرعاية الصحية 

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للجميع املساواة يف احلقوق املقررة يف العهد، بصرف النظر عن ميوهلم  
كما ينبغي هلا . اجلنسية، مبا يف ذلك املساواة أمام القانون ويف إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية

 .مل االجتماعيأن تنفِّذ برامج توعية هتدف إىل مكافحة أشكال التحا

وتـنوه اللجـنة بالتقدم احملرز يف جمال التشريعات املناِهضة للتمييز بني اجلنسني، إال أهنا ما زالت قلقة                   -١٧
الستمرار سريان التشريع اُألَسري الذي مييز ضد املرأة من حيث قدرهتا على إدارة ممتلكاهتا، من قبيل النظام غري                  

 ). من العهد٢٦ و٣املادتان (كة بني الزوج والزوجة املَدوَّن املتعلق بامللكية املشتر

ينبغي للدولة الطرف أن تعجِّل خبطى اعتماد جملس الشيوخ القانون الذي يلغي نظام امللكية املشتركة       
بـني الـزوج والزوجة بوصفه قانوناً غَري ُمَدوَّن، واالستعاضة عنه بنظام للملكية املشتركة لألصول               

 .املكتسبة

لجنة علماً باعتماد مدونة قواعد السلوك يف القطاع العام، إال أهنا ما زال يساورها قلق إزاء                وحتـيط ال   -١٨
 ). من العهد٢٦ و٣املادتان (التمييز ضد املرأة يف جمال العمل، وخباصة يف القطاع اخلاص 

ل، ينـبغي للدولـة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املرأة يف جمال العم                 
باختاذها تدابري من قبيل عكس عبء اإلثبات يف الدعاوى املتعلقة بالتمييز ليصبَح يف صاحل العامالت، 
حبيث ُيطلَب إىل صاحب العمل تعليل تدين مستويات توظيف املرأة واملسؤولية املسنَدة إليها واملَرتَّبات 

 .املمنوحة هلا

ن اعتزامها االعتراف دستورياً بالشعوب األصلية، إال أهنا        وحتـيط اللجنة علماً مبا أبدته الدولة الطرف م         -١٩
تعـرب عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات شىت متطابقة مفادها أن بعض مطالب الشعوب األصلية، وبصفة                  
رئيسـية شعب املابوتشه، مل ُيستجب هلا، وإزاء البطء يف حتديد ختوم أراضي الشعوب األصلية، األمر الذي أثار                  

ما زالت معرضة للخطر من جراء اتساع       " األراضي القدمية "وتأسف اللجنة ملا أُفيَد من أن       . اجتماعيةتوتـرات   
 ). من العهد٢٧ و١املادتان (مساحات املناطق احلرجية واملشاريع الضخمة املتصلة باهلياكل األساسية والطاقة 
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 :ينبغي للدولة الطرف 

وضاهتا مع مجاعات الشعوب األصلية إىل      أن تبذل كل ما يف وسعها كيما تفضي مفا         )أ(  
١ من املادة ٢التوصل فعلياً إىل حل تراعى فيه حقوق هذه اجلماعات يف أراضيها مبا يتفق مع الفقرة 

وينبغي للدولة الطرف اإلسراع يف خطى املساعي الرامية إىل االعتراف .  منه٢٧من العهد ومع املادة 
 وب األصلية عن أسالفهم؛هبذه األراضي اليت توارثها أبناء الشع

 من العهد، وأن تعيد النظر      ٢٧، مبواءمته مع املادة     ١٨٣١٤أن تعدِّل القانون رقم      )ب(  
 يف التشريع القطاعي الذي قد يتعارض مضمونه مع احلقوق احملددة يف العهد؛

أن تتشـاور مـع اجملتمعات احمللية قبل منح رخص من أجل االستغالل االقتصادي               )ج(  
ي موضع اجلدل، وأن تكفل أن هذا االستغالل لن يؤدي يف أي حال من األحوال إىل املساس                 لألراض

 .باحلقوق املعترف هبا يف العهد

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف نشر التقرير األويل للدولة الطرف وهذه املالحظات اخلتامية على نطاق                -٢٠
 .واسع يف الدولة الطرف بلغاهتا الرمسية

 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة، ٧١ من املادة ٥ للفقرة وطبقاً -٢١
 من هذه املالحظات ١٩ و٩املعلومـات ذات الصلة عن تقييم احلالة وتنفيذ توصييت اللجنة الواردتني يف الفقرتني            

 .اخلتامية

أبريل / نيسان١ املقبل، املقرر تقدميه يف موعد أقصاه وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتَضمَِّن تقريَرها -٢٢
 .، معلومات عن متابعة التوصيات األخرى اليت قدمتها اللجنة وعن تنفيذ أحكام العهد إمجاال٢٠١٢ً

 ـ ـ ـ ـ ـ


