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لشيلي*

 -1نظــال انة اــي امل ا ــي بــوق اال اصاتيــوالجي ااصةتوول ــي اانا وق ــي د انت اجــا انــدا انااب ـ
نش ـ ـ ـ ـ ةن بشـ ـ ـ ــدو اخل ـ ـ ـ ــا ان اـ ـ ـ ــد انـ ـ ـ ــداة ا ـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ــوق اال اصاتيـ ـ ـ ــوالجي ااصةتوول ـ ـ ـ ــي اانا وق ـ ـ ـ ــي
( )E/C.12/CHL/4د ةةس ـ ــت او انااب ـ ــي ااناة ـ ــث اا ومس ـ ــي ااناة ـ ــث امل ـ ـ ـاال ث ج ـ ــامن  9ا10
حزجااو/جان ـ ـ ـ  E/C.12/2015/SR.34( 2015ا )35االتوـ ـ ــدل د ةةسـ ـ ــتاو ا وسـ ـ ــث امل ـ ـ ـاالة
د  19حزجااو/جان  2015املةحظول ا توم ي انتون ي.

ألف -مقدمة
 -2اح ـ ـ ـ ــا انة اـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــونت اجا انـ ـ ـ ـ ــدا انااب ـ ـ ـ ـ ـ نش ـ ـ ـ ـ ـ ةن ابا تا ـ ـ ـ ــو األ و ـ ـ ـ ـ ـ ي املاحـ ـ ـ ـ ــدة
( )HRI/CORE/CHL/2013اباالااله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو لةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ او و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو انـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ احتا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو انة ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
( .)E/C.12/CHL/Q/4/Add.1ا ــاا انة اــي أجضــو لــت اح ااــو بــوقاا انااــوج انــا أةا ـ م ـ اقــد
انداني انطاف اناق املستاى انا ضم خرباج مت خمتةف انازا ال.

باء -الجوانب اإليجابية
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احا انة اي بتيدجق انداني انطاف لة انيكاك اندان ي انتون ي:

(أ)
الجسورب 2009؛

اص خلوا ــي اندان ــي قووجــي ش ـ األاــتو مــت اصختخلــوج ان ســا د  8كــوناو األا /

(ا) انربا اك ــا اصخت ــو ص خلوا ــي ماوهض ــي انت ــاجا الـ ـ م ــت ض ــااا امل ومة ــي أا
ان ابي ان و ي أا انةإنسون ي أا املا اي د  12كوناو األا /الجسورب 2008؛
* التودهتو انة اي د الا هتو ا ومسي اا وسث ( 19-1حزجااو/جان .)2015
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(ج) انربا اك ـ ــا اصخت ـ ــو انا ـ ــوو املةح ـ ــق بون ا ـ ــد ان ـ ــداة ا ـ ــو
اانس و ي اهلوالف إىل إنغوج ل ابي اإللدام د  26أجةا  /اتورب 2008؛
(ال)
جان 2008؛

ا خلوا ــي ح ــاال األا ــتو

(هـ)
مو س .2005

اص خلوا ي اندان ي قووجي ح اال ش ان وو املاوةاجت اأقااال أ اهم د  21آبا /
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با اإللوا ــي اباا اكاهل ــو اصخت ــو

ب ـ ــوق اال املدن ـ ــي
د  29مت ــاز/

ا احا انة اي بولتووال انيكاك انتون ي:
(أ)

ان وناو ام  20845املت ةق بونت ة م املد ن انشوم د  29أجو /موجا 2015؛

(ا) ان ـ ــوناو ا ـ ــم  20830املت ة ـ ــق بانش ـ ــوج ا خل ـ ــوال اصاـ ـ ـ او امل ـ ــدو د  28ك ـ ــوناو
اناوو/جاوجا 2015؛
(ج) ان وناو ام  20786املت ةـق بت ـدج أجـوم ان وـ اانااحـي اأةـا ان ـومةث املاـزن ث
د  19شاجت األا /أكتابا 2011؛
(ال) ان وناو ام  20545املت ةق بت ـدج نظـوم يوجـي األمامـي امـاا اإلةـوزال انااندجـي
ب د اناصالة د  6شاجت األا /أكتابا.2011
 -5ا اح ــا انة ا ــي ب ــوبااال ان ـ ب ــانتاو اندان ــي انط ــاف م ــت أة ـ إالم ــوج ان ــاا ان ــو م لة ـ
ح ـ ــاال اإلنسـ ــوو د جط ـ ـ س ان ـ ـربام اانس و ـ ــول اصةتوول ـ ــي ا يـ ــو واو ا اخل ـ ــاهو ا ـ ــدهو
ا واو .ا احا انة اي لة اة ا يا بانشوج اهل ئول انتون ي:
(أ)

ازا ة اؤاو املاأة ااملسوااة بث اباسث د لوم 2015؛

(ا) اجملةس انا ين نالوجي انطخلاني د لوم 2014؛
(ج)

امل اد انا ين ق اال اإلنسوو د لوم .2009

 -6ا احــا انة اــي أجضــو ب ــوم اندانــي انطــاف بــوناظا د انتيــدجق لة ـ انربا اكــا اصخت ــو
املةحق بون اد انداة ا و بوق اال اصاتيوالجي ااصةتوول ي اانا وق ي.

جيم -أوجه القلق الرئيسية والتوصيات
إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الواردة في العهد
 -7ةح ــل انة ا ــي بو ــومل امل ةام ــول امل دم ــي م ــت اندان ــي انط ــاف بش ــدو طا ــق ان ا ــد م ــت
ةونـا ااــوكم انا ا ـي قضــة لــت لوة ـي اإل ــةمل اند ـتا انااـ نكااــو ـاال اإللـااا ــدالا
لــت اة اــو ( E/C.12/1/Add.105انخل ــاة  )12إزاج لــدم الـ اف اند ــتا بــا ا اق ــاال اصاتيــوالجي
ااصةتوول ــي اانا وق ــي .ا ش ـ ا انة اــي بــون ةق كــان إزاج ا ــتااوج ــدب اقووجــي ان ونان ــي املايــا
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لة ـ د اند ــتا ب ــا اق ــاال ان ـاا الة د ان اــد مــو نــد مــت إمكون ــي طا ــق بن ـ انتــدب طا ــو
ماوااا مت ةونا ااوكم انا ا ي (املوالة  2انخل اة .)1
فييي ضييوء توصيييتها السييابقة  ،E/C.12/1/Add.105الفقييرة  ،)29توصييي اللجنيية الدوليية
الطييرب بييأن تكفيير االعت يراب الكاميير بييالحقوق االقتصييادية واالجتماعييية والثقافييية فييي اليين
الدسييتوري الجديييد وتييوفير الحماييية القانونييية الالقميية لتليين الحقييوق ،وضييمان أن تييتم عملييية
اإلصالح الدستوري المزمع بطريقة شفافة وتشياريية وتوجيه اللجنية انت ياد الدولية الطيرب أيضيا
إلى تعليقها العام رقم  )1998 9بشأن التط يق المحلي للعهد
حقوق الشعوب األصلية
 -8ص ـزا انة اــي ش ـ ا بــون ةق إزاج لــدم ال ـ اف اند ــتا د ــاال انش ـ اا األ ــة ي الــدم
اةاال آن ي اونان ي كخل اقيـا لةـ مااق ـي انشـ اا األ ـة ي املسـا ي ااقـاة ااملسـتا ة نـدى اجـوب
اـاا ال مــت اــدتو أو ــؤ ا د وو ــي ح اااــو اصاتيــوالجي ااصةتوول ــي اانا وق ــي .ا لــم ابا ـاال ان ـ
بــانتاو اندانــي انطــاف د ــو ا ـ م حــداال أ اضــن انســكوو األ ــة ث ش ـ ا انة اــي بــون ةق إزاج
حمداالجــي يوجــي ح ــاال انشـ اا األ ــة ي د انتيــاف داجــي د اااهتــو اماا الهــو انطا ــي اد أ اضــن
أ ةقاو (املوالة .)1
تحث اللجنة الدولة الطرب على ما يلي:
أ) الوف يياء ب ييااللتزام الم ييجيور ا ييالو جلس يية التح يياور بض ييمان االعتي يراب بحق ييوق
الشعوب األصلية في الدستور الجديد؛
ب) اتخ يياا م ييا يل ييزم م ييي ت ييدابير تشي يريعية وإداري يية لض ييمان الحص ييوو عل ييى موافق يية
الشيعوب األصييلية الحييرة والمسي قة والمسيتنيرة لييد اتخيياا قيرارات ميي شييأنها أن تيية ر م اشييرة
في ممارسة حقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
ج) قيادة جهودها الهادفية إليى ضيمان حيق الشيعوب األصيلية فيي التصيرب بحريية
فييي أراضيييها وأقاليمهييا ومواردهييا الط يعييية ،بمييا يشييمر االعتيراب الدسييتوري والحماييية القانونييية
الالقمة
المعهد الوطني لحقوق اإلنسان
 -9ةحــل انة اــي مـ ان ةــق لــدم حيــا امل اــد انــا ين ق ــاال اإلنســوو لةـ مــو جكخلــن مــت
املاا ال نةاقوج باصجت لة حنا ق و (املوالة  2انخل اة .)1
توصي اللجنية الدولية الطيرب بتزوييد المعهيد اليوطني لحقيوق اإلنسيان بيالموارد الماليية
والمادية وال شرية التي تكفر أداءد لواليته بفعالية
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ال يانات اإلحصائية
 -10ةح ــل انة ا ــي م ـ ـ ان ة ــق حمداالج ــي انا ون ــول اإلحي ــو ي املس ــتكوةي امل دم ــي م ــت اندان ــي
انطاف بشدو إلوو اق اال اصاتيوالجي ااصةتوول ي اانا وق ي (املوالة  2انخل اة .)1
توصي اللجنة الدولة الطيرب بيأن تواصير تعزييز الجميع المنهجيي لل يانيات ،فضيال عيي
تطييوير واسييتخدام اإلحصيياءات المتعلقيية بمةش يرات حقييوق اإلنسييان ،بمييا فييي اليين الحقييوق
االقتص ييادية واالجتماعي يية والثقافي يية ،اس ييتنادا إل ييى تل يين ال يان ييات وف ييي ه ييجا الص ييدد ،تحي يير
اللجن يية الدول يية الط ييرب إل ييى اإلط ييار المف يياهيمي والمنهج ييي لمةشي يرات حق ييوق اإلنس ييان الت ييي
وضييعتها مفوضييية األمييم المتحييدة السييامية لحقييوق اإلنسييان انظيير  )HRI/MC/2008/3وتحييث
اللجنيية الدوليية الطييرب علييى أن تضييمي تقريرهييا الييدوري التييالي بيانييات إحصييائية سيينوية مقارنيية
بش ييأن ممارس يية ي يير ح ييق م ييي الحق ييوق المنص ييوا عليه ييا ف ييي العه ييد ،موقع يية حس ييب العم يير،
والجنس ،واألصر اإل ني ،واالنتماء الحضري أو الريفي وغير الن مي المعايير اات الصلة
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والشريات
 -11ةحــل انة اــي بو ــومل مــو ادمت ـ اندانــي انطــاف مــت م ةامــول بشــدو اض ـ خطــي ا ا ــي
ت ةق بونشاكول اح ـاال اإلنسـوو نكااـو شـ ا بـون ةق إزاج ا ـتواا اقت ـو اندانـي انطـاف إىل إ ـو
اظ وــن جكخل ـ اصح ـ ام انكوم ـ نةح ــاال اصاتيــوالجي ااصةتوول ــي اانا وق ــي مــت ةونــا انشــاكول
ان ومةي د انداني انطاف ا ةـ ا وضـ ي ناصجتاـو ان ضـو ي ااناواـطي د ا ـو ج .اجسـوا انة اـي اةـق
خــو إزاج ا ــتواا ــد ا انشـ اا األ ــة ي ةـااج أنشــطي انشــاكول انـ وـ لةـ ا ــتغة املـاا ال
انطا ي د أ اض او (املوالة  2انخل اة .)1
فييي ضييوء ال يييان الصييادر عييي اللجنيية بشييأن التزامييات الييدوو األطيراب المتعلقيية بقطييا
األعم يياو والحق ييوق االقتص ييادية واالجتماعي يية والثقافي يية  ،E/2012/22–E/C.12/2011/3المرف ييق
السادس ،الفر ألف) ،توصي اللجنة الدولة الطرب بما يلي:
أ) وض ييع إط ييار تنظيم ييي واض ييم للش ييريات ،بم ييا فيه ييا تل يين الت ييي ت ييدير ص ييناديق
المعاشييات التقاعدييية العامليية فييي الدوليية الطييرب ،علييى نحييو يضييمي عييدم تييأ ير أنشييطتها سييل ا
على ممارسة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
ب) اتخي يياا التي ييدابير التش ي يريعية واإلداريي يية المالئمي يية لضي ييمان المسي ييةولية القانونيي يية
للشريات وفرو تلن الشريات التي توجد مقارها فيي إقلييم الدولية الطيرب أو تيدار منيه ،فيميا
يتعلق بانتهايات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في مشاريعها في الخارج؛
ج) وضي ييع أنظمي يية وم ي ييادض توجيهيي يية واضي ييحة لتقيي يييم األ ي يير االجتمي يياعي وال ي ي ييي
المترتي يب عل ييى مش يياريع اس ييتاالو الم ييوارد الط يعي يية ،ال س يييما تل يين الت ييي تنف ييج ف ييي أراض ييي
الشعوب األصلية؛
4/14

GE.15-11214

E/C.12/CHL/CO/4

د) الحييرا علييى أن تيين اتفاقييات ميينم االمتييياقات الم رميية مييع ييانييات القطييا
الخيياا علييى تقييديم تعييويم ييياب للمجتمعييات المتضييررة ،ال سيييما أف يراد الشييعوب األصييلية
المتضررة
عدم التمييز
 -12حت س انة اي لةوـو بومل ةامـول انـ اـدماو اناقـد بشـدو ا ـ ا ان ـوناو اـم  20609املت ةـق
بونتــداب املتتــاة ملكوقحــي انتو ــز .ب ــد أو ان ةــق جســوا انة اــي إزاج ا ــتواا انتو ــز ضــد انســكوو
األ ـ ــة ث ااملاة ـ ــول ااملاة ـ ــث امزالاةـ ــن امل ـ ـ اباسـ ــن امغـ ــوجا اهلاجـ ــي اباسـ ــون ي ااملا ـ ــوةاجت
امةتوسـ ــن انة ـ ــاج اانةةئـ ــث اخيا ـ ــو د م ـ ــداو ان و ـ ـ اانت ة ـ ـ م قضـ ــة لـ ــت انا ـ ــا لة ـ ـ
ا دمول انيح ي (املوالة  2انخل اة .)2
توصييي اللجنيية الدوليية الطييرب ب ي جراء اسييتعرال شييامر للقييانون رقييم  20609علييى
نح ييو يض ييمي الحماي يية الفعال يية ض ييد التميي ييز وعل ييى وج ييه الخص ييوا ،توص ييي اللجن يية الدول يية
الطرب بما يلي:
أ) تضيميي قوانينهييا جمييع أسييس التميييز المحظييورة المنصيوا عليهييا فيي المييادة ،2
الفقييرة  ،2مييي العهييد ،مييع مراعيياة تعليييق اللجنيية العييام رقييم  )2009 20بشييأن عييدم التمييييز
في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
ب) تعريييف مفهييوم التمييييز الم اشيير وغييير الم اشيير وفقييا اللتزامييات الدوليية الطييرب
بموجب العهد؛
ج) إدراج األحكام التي تتيم االنتصياب فيي حياالت التميييز ،بميا يشيمر الوسيائر
القضائية واإلدارية ،وباعتماد موارد فعالة ويافية لضحايا التمييز؛
د) اتخيياا مييا يلييزم م ييي تييدابير لمنييع ومكافحيية التميي ييز المسييتمر ضييد الش ييعوب
األص ي ييلية ،والمثلي ي ييات والمثلي ي يييي ومزدوج ي ييي المي ي يير الجنس ي ييي وما ي ييايري الهوي ي يية الجنس ي ييانية،
والمه ي يياجريي ،وملتمس ي ييي اللج ي ييوء والالج ي يييي وجمي ي ييع األش ي ييخاا أو الف ي ييات المحروم ي يية أو
المهمش يية ،بم ييا يش ييمر تنظ يييم حم ييالت توعي يية ،باي يية ض ييمان ممارس يية تل يين الف ييات حقوقه ييا
المعترب بها في العهد ممارسة ياملة ،ال سيما ميا يتعليق بالحصيوو عليى عمير ،والوصيوو إليى
ادمات الضمان االجتماعي ،والرعاية الصحية والتعليم
المساواة بيي الرجر والمرأة
 -13جســوا انة اــي ان ةــق إزاج ا ــتواا اــا األقكــو اناوط ــي ان و وــي لة ـ نــا ابــاس الاخ ـ
األ اة ااجملتو  .اجسوا انة اـي ان ةـق أجضـو إزاج ا ـتواا انخل ـاة انكاـ ة د األةـا اان ـدام املسـوااة
د مكوو ان و بث اناة ااملاأة (املوالة .)3
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مراعاة لتعليق اللجنة العيام رقيم  )2005 16بشيأن المسياواة بييي الرجير والميرأة فيي
التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،توصي اللجنة الدولة الطرب بما يلي:
أ) اتخاا ما يلزم مي تدابير لتايير النظيرة المتعلقية بيدور الجنسييي فيي المجتميع،
مي االو جملة إجراءات تشيمر حميالت توعيية بشيأن المسياواة فيي تقاسيم المسيةوليات بييي
الرجيير والم يرأة داايير األسييرة ،وتكييافة فييرا االرتقيياء الييوييفي نتيجيية للتعليييم والتييدريب فييي
مياديي بخالب تلن التي يهيمي عليها في العادة أحد الجنسيي؛
ب) اتخاا اطوات لسيد الفجيوة المسيتمرة فيي األجيور بييي الجنسييي ،ميي ايالو
مكافحة الفصر العمودي واألفقيي فيي العمير ،ميا يجعير النسياء يشيالي وييائف متدنيية األجير
ويواجهي عوائق تحوو دون تمتعهي على قيدم المسياوة بينفس فيرا االرتقياء اليوييفي المتاحية
للرجاو
إدارة األمواو الزوجية
 -14ص جـزا ان ةــق جســوا انة اــي إزاج ا ــتواا نخلــوب األحكــوم ان ونان ــي ان ـ مت ــز ضــد املـاأة ق وــو
جت ةق باالا ة األماا انزاة ي (املوال وو  3ا.)10
تحييث اللجنيية الدوليية الطييرب علييى اتخيياا مييا يلييزم مييي تييدابير لتعييدير أحكييام القييانون
المييدني التييي تيين علييى أنظميية الملكييية الزوجييية ،بمييا يمكييي الم يرأة بالكاميير مييي التصييرب
بأمواله ييا أو إدارة تل يين األم ييواو بحري يية ،ويض ييعها عل ييى ق ييدم المس يياواة م ييع الرجيير ف ييي التمت ييع
بالحقوق الخاصة باألمواو الناتجة مي الرباط الزوجي
ال طالة
 -15لم انتداب املتتاة ملكوقحي اناطوني شـ ا انة اـي بـون ةق إزاج ا ـتواا ـد
د ا ل او يب لة انشاوا ااناسوج (املوالة .)6

ةـ انظـوهاة

توص ييي اللجن يية الدول يية الط ييرب بتعزي ييز جهوده ييا ف ييي سي ي ير الح ييد م ييي ارتف ييا مع ييدو
ال طاليية ،مييي اييالو جمليية تييدابير تشييمر وضييع سياسيية شيياملة للعماليية تنطييوي علييى اطيية عميير
اات أهييداب محييددة ،مييع الترييييز بصييفة ااصيية علييى أيثيير الف ييات تعرضييا لل طاليية ،مييي ق ييير
الش ي اب والنسيياء وتوصييي اللجنيية بمواصييلة إيييالء األولوييية ل يرامت التييدريب والتأهييير التقنييي
والمهني ييي اي الجي ييودة ،بمي ييا ينسي ييجم واحتياجي ييات سي ييوق العمي يير ويراعي ييي احتياجي ييات أيثي يير
األشخاا والف ات حرمانا وتهميشا
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قطا االقتصاد غير الرسمي
 -16جس ــوا انة ا ــي ان ة ــق إزاج امل ةام ــول ان ـ خل ــد بتزاج ــد ل ــدال األا ــتو ان ــومةث د اط ــو
اصاتيـ ــوال ل ـ ـ انامشـ ــن الـ ــدم ـ ــا أانئ ـ ـ األاـ ــتو بونتـ ــوة ب ـ ــوناو ان و ـ ـ أا باظـ ــوم اقووجـ ــي
اصةتوول ي (املااال  6ا 7ا.)9
توصي اللجنة الدولة الطرب بما يلي:
أ) اتخيياا ييير مييا يلييزم مييي تييدابير لتنظيييم قطييا االقتصيياد غييير الرسييمي تييدريجيا
وتعزيز وصوو العامليي في هيجا القطيا إليى الفوائيد األساسيية للحمايية االجتماعيية وغيرهيا ميي
الحقوق المنصوا عليها في العهد؛
ب) إاضييا قطييا االقتصيياد غييير الرسييمي علييى نحييو منهجييي ألنشييطة اييدمات
تفتيش العمر
يروب العمر المنزلي
 -17لم امل ةامول ان ادماو اناقد بشـدو انتيـدجق لةـ ا خلوا ـي ماظوـي ان وـ اندان ـي املت ة ـي
بون و ــو اان ــومةل املا ـ ـزن ث املؤ خ ــي  ( 2011ا ــم  )189اانت ــداب انتشـ ـاج ي املتت ــاة نتحس ــث
ظ ــااف لوةا ــم جس ــوا انة ا ــي ان ة ــق إزاج امل ةام ــول انـ ـاا الة ل ــت املوو ــول انتو زج ــي د ان وـ ـ
املازة (املوالة .)7
توصي اللجنة الدولة الطرب بما يلي:
أ) اتخيياا مييا يلييزم مييي تييدابير لضييمان تمتييع العييامليي فييي الخدميية المنزلييية بيينفس
شروط العمر التي يتمتع بها سائر العامليي؛
ب) إنشاء آلية تفتيش فعالة لرصد يروب عمر العامليي في الخدمة المنزلية؛
ج) إنشيياء آليييات فعاليية لالبييال عييي حيياالت إسيياءة المعامليية واالسييتاالو ،نظ يرا
لحالة الضعف التي يعاني منها الكثير مي العامليي في الخدمة المنزلية
المساواة في األجر عي العمر المتساوي القيمة
 -18ةحــل انة اــي م ـ ان ةــق أو ش ـاج اندانــي ص جــاد إص بيــا ة حمــداالة لة ـ ماــدأ املســوااة
د األةا لت ان و املتسوا ان وي (املوالة .)7
توصييي اللجنيية الدوليية الطييرب بييأن تضيياعف جهودهييا مييي أجيير ضييمان المسيياواة فييي
األجر بيي الرجاو والنساء عيي العمير المتسياوي القيمية ،عليى نحيو ميا هيو منصيوا علييه فيي
المييادة  ،7الفقييرة أ) ،ال نييد ط) مييي العهييد ،مييي اييالو جمليية تييدابير تش يمر إج يراء دراسييات
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مقارنة لمختلف ف ات العمر فيما يتعليق بالمسياواة فيي األجيور والقيمية المتسياوية ،بايية وضيع
استراتيجية متكاملة
الحقوق النقابية
 -19جسوا انة اي ان ةق إزاج ا تواا قاض ا ـاال مخلا ـي لةـ وو ـي اق ـاال انا وب ـي مـت اا ـ
اقــق د املخلواضــي ابوول ــي ااقــق د اإلض ـااا اإزاج لــدم اصل ـ اف لة ـ اناحــا انااةــا بتة ـ
اق اال ااج لة اني د اند تا أا ان وناو (املوالة .)8
توصي اللجنة الدولة الطرب باتخياا ميا يليزم ميي تيدابير لضيمان االعتيراب عليى النحيو
الواجييب بييالحقوق النقابييية فييي الدسييتور الجديييد ،وفقييا للمعييايير الدولييية ،ومواءميية التعييديالت
التي أدالت على قانون العمر وقدمت إليى الكيونارس اليوطني مواءمية تامية ميع ميا تين علييه
المييادة  8مييي العهييد ،فضييال عييي أحكييام اتفيياقيتي منظميية العميير الدولييية المتعلقيية إحييداهما
بالحرييية النقابييية وحماييية الحييق فييي التنظيييم النقييابي لعييام  1948رقييم  ،)87واألايير بييالحق
فييي التنظيييم النقييابي والمفاوضيية الجماعييية لعييام  1949رقييم  )98يمييا تحييث اللجنيية الدوليية
الطييرب علييى إنشيياء آليييات فعاليية لحماييية الحقييوق النقابييية ،مييي اييالو جمليية تييدابير تشييمر
التحقيييق الفعيياو فييي جميييع االدعيياءات التييي تقييدم إليهييا وتحديييد تعييويم مناسييب للعييامليي
المتضرريي
نظام الضمان االجتماعي
 -20احــا انة ا ــي م ـ اص ــومل بوإل ــةحول ان ـ باا ــا م ــو د نظــوم انض ــووو اصةتو ــولن ــو
جش ــو إنش ــوج ــاداال ض ــومين امتاجـ ـ بنـ ـ اني ــاداال .ب ــد أو ان ة ــق ص جـ ـزا جس ــوا انة ا ــي إزاج
ا ــتواا ب ــوج اــاني كا ـ ة مــت انســكوو خــو ج نظــوم انالوجــي الــدم التوــوال اندانــي انطــاف ح ـ ا و
نظومو اومة نةحووجي اصةتوول ي جاقا اقد األالىن مت مستاجول اقووجي بو انسكوو (املوالة .)9
مراعيياة لتعليييق اللجنيية العييام رقييم  )2008 19بشييأن الحييق فييي الضييمان االجتميياعي
وبيانهييا المتعلييق بالحييد األدنييى لمسييتويات الحماييية االجتماعييية  ،)2015تحييث اللجنيية الدوليية
الطرب على ما يلي:
أ) تعزي ييز جهوده ييا الهادف يية إل ييى وض ييع نظ ييام للض ييمان االجتم يياعي يكف يير تاطي يية
اجتماعية واسعة النطاق بما يضمي اسيتحقاقات يافيية لجمييع العمياو واألشيخاا ،بميي فييهم
أيثر الف ات حرمانا وتهميشا ،بارل تمكينهم مي العيش في يروب الئقة؛
ب) مضيياعفة جهودهييا فييي س ي ير تحديييد مسييتويات دنيييا مييي الحماييية االجتماعييية
تنطوي على ضمانات أساسية في إطار نظام الضمان االجتماعي؛
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ج) اتخاا ما يلزم مي تيدابير لكفالية فعاليية عمير نظيام الضيمان االجتمياعي ،حتيى
في حاو تفويم مسةولية إنفاا الن الحق ،اصوصيا فيميا يتعليق بنظيام المعاشيات التقاعديية،
إلى ييانات غير تابعة الدولة
االستاالو االقتصادي لألطفاو
 -21جس ــوا انة ا ــي ان ة ــق إزاج زاج ــد ل ــدال األ خل ــو املات ــا ث د ــاال ان وـ ـ اخيا ــو د
م والجت خط ة ص وو اطولول انز الي اانت دجت اان و املازة (املوالة .)10
تحييث اللجنيية الدوليية الطييرب عليى تعزيييز جهودهييا فييي مجيياو مكافحيية عميير األطفيياو،
عييي طريييق جمليية تييدابير تشييمر ضييمان التط يييق الصييارم للتشيريع المتعلييق بحماييية األطفيياو مييي
االسييتاالو االقتصييادي ،وتعزيييز آليييات رصييد عميير األطفيياو وتوصييي اللجنيية الدوليية الطييرب
باتخ يياا ت ييدابير م ييي أج يير تعزي ييز ال ي يرامت الهادف يية إل ييى من ييع االس ييتاالو االقتص ييادي لألطف يياو
والقضاء عليه ،فضال عي تقديم الدعم إلى األسر الفقيرة
العنف الممارس ضد األطفاو
 -22ــاا انة ا ــي ل ــت اة ا ــو إزاج خلش ــن وو ــي ان ا ــف ابس ــد ااناخلس ــن ض ــد األ خل ــو د
انداني انطاف (املوالة )10
توصييي اللجنيية الدوليية الطييرب باتخيياا مييا يلييزم مييي تييدابير تشيريعية وإدارييية لمنييع جميييع
أشكاو العنف الممارس ضد األطفاو والمعاق ة عليها
العنف المنزلي
 -23إب حت ـ س انة اــي لةوــو بي ـ ولي اــوناو اــوم ملكوقحــي ش ـ أاــكو ان اــف املوــو س ضــد
املاأة جسوا انة اي ان ةـق إزاج ا خلـو حـوصل ان اـف املاـزة د اندانـي انطـاف اان ـاال انـ جتضـوااو
انتشاج اقوة لة حنا ج ق ا ا انضحوجو إىل ان داني (املوالة .)10
توصييي اللجنيية الدوليية الطييرب بالتعجييير بعملييية صييياغة واعتميياد تشيريع شييامر للقضيياء
عل ييى جمي ييع أش ييكاو العن ييف المنزل ييي ،بم ييا يفض ييي إل ييى تجي يريم جمي ييع أن ييوا العن ييف المنزل ييي
والجنس يياني ودرجات ييه والمعاق يية عليه ييا بش ييكر مناس ييب وتح ييث اللجن يية الدول يية الط ييرب عل ييى
اتخياا ييير مييا يليزم مييي تييدابير فعالية لمنييع حيياالت العنيف المنزلييي وحماييية جمييع الضييحايا عييي
طريييق تمكينهييا مييي الوصييوو علييى نحييو ييياب إلييى مرايييز االسييتق او وتزويييدها بالحماييية ال دنييية
الفورييية ،وتزويييدها بالمشييورة القانونييية والخييدمات الط ييية ،فضييال عييي تييأميي س ي ر االنتصيياب
والتعييويم لهييا وتحييث اللجنيية الدوليية الطييرب أيضييا علييى تنظيييم حمييالت إعالمييية مييي أجيير
قي ييادة وع ييي الس ييكان وت ييوفير الت ييدريب للم ييويفيي المكلف يييي ب نف يياا الق ييانون وللقض يياة بش ييأن
الطابع الخطير واإلجرامي للعنف المنزلي
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الفقر وانعدام المساواة
 -24ل ــم أ ــي م ــو أح ــاز م ــت د ــا ااتي ــوال د اندان ــي انط ــاف ام ــو اج ــا م ــت ــداب د ــو
مكوقحــي انخل ــا لــت اجــق شةــي ب ـاام مــت اا ـ انتحــاجةل انا دجــي جســوا انة اــي ان ةــق ن ــدم
ق ون ــي ة ـ انتــداب ــو جكخلــن نت ة ـ د ق ــاة ان ــدام املســوااة قضــة لــت ا ــتواا ــد مســتاجول
انخل ا اانخل ا املدا لة أكاا انخلئول حامونو اهتو شو ص وو انش اا األ ة ي (املوالة .)11
في ييي ضي ييوء بيانهي ييا المتعلي ييق بي ييالفقر والعهي ييد الي ييدولي الخي يياا بي ييالحقوق االقتص ي ييادية
واالجتماعية والثقافية  ،)2001توصي اللجنة الدولة الطرب بما يلي:
أ) اعتميياد اطيية شيياملة لمكافحيية الفقيير والفقيير المييدقع بمييا يفضييي إلييى وضييع
أهداب محددة وإنشاء آليات فعالة للتنسيق بييي مختليف القطاعيات واليوقارات ،ويهيدب إليى
الحييد بدرجيية ملموسيية م ييي فجييوة انعييدام المسيياواة ،م ييع مراعيياة احتياجييات أيثيير القطاع ييات
االجتماعييية حرمانييا وتهميشييا فييي المنيياطق الريفييية والحض يرية علييى السييواء ،ال سيييما الشييعوب
األصلية؛
ب) يفاليية تنفيييج ال يرامت االجتماعييية الهادفيية إلييى مكافحيية الفقيير ،ال سيييما الفقيير
الم ييدقع ،عل ييى نح ييو يري ييز عل ييى حق ييوق اإلنس ييان وي ييوفر الم ييوارد الكافي يية لتنفي ييجها ،وإي ييالء
االهتمام الواجب بالفروقات والفجوات القائمة بيي مختلف الف ات االجتماعية
الحق في الاجاء
 -25جســوا انة اــي ان ةــق إزاج ا خلــو م ــد انادانــي بســاا انتحــا انتغــاا د اندانــي انطــاف
الدم اةاال داب اومةي مل وبي ها املشكةي (املوالة .)11
توصييي اللجنيية الدوليية الطييرب بمضيياعفة جهودهييا مييي أجيير وضييع اسييتراتيجية وطنييية
شاملة لحماية وتعزييز الحيق فيي غيجاء يياب عليى نحيو يفضيي إليى التشيجيع عليى اعتمياد نظيم
غجائي يية أيث يير ص ييحية وإدم يياج الجوان ييب المتص ييلة بالتج ييارة ،والتخط ييي اإلقليم ييي ،والتعل يييم
والسياسيية الض يري ية وينطييوي علييى مشييارية جميييع أصييحاب المصييلحة وتحييير اللجنيية الدوليية
الطرب إلى تعليقها العام رقيم  )1999 12بشيأن الحيق فيي غيجاء يياب ،فضيال عيي الم يادض
التوجيهييية الطوعييية لييدعم اإلعميياو التييدريجي للحييق فييي غييجاء ييياب فييي سييياق األمييي الاييجائي
العالمي ،التي اعتمدتها منظمة األمم المتحدة لألغجية والزراعة
الحق في سكي الئق
 -26ل ــم انت ــداب املتت ــاة ص ـزا حون ــي ان ــا د د املس ــوكت او و ــي د اندان ــي انط ــاف اه ــن
متــس أكاــا األ ــا حامونــو اهتو شــو ص ـ وو ة ـ ان ـ ـ ط د املاــو ق اناجخل ــي ااملاــو ق اقض ـاجي
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اااامي ااملستا اول ان شاا ي اجسـوا انة اـي ان ةـق إزاج لـدم كخلوجـي ةـ انتـداب د ان ضـوج لةـ
ا تواا جي انخلي اإل كوو ااص تا وال اصةتوولن (املوالة .)11
في ي ييي ض ي ي ييوء تعليقيه ي ي ييا العي ي يياميي رق ي ي ييم  )1991 4بش ي ي ييأن الحي ي ييق ف ي ي ييي س ي ي ييكي الئ ي ي ييق
ورقيم  )1997 7بشييأن عمليييات اإلاييالء القسييري ،توصييي اللجنيية الدوليية الطييرب ب عييادة النظيير
في التدابير المتخجة في مجاو اإلسكان بهدب اعتماد استراتيجية شاملة للسكي االجتماعي:
أ) تسييتند إل ييى حييق ييير فييرد ف ييي س ييكي الئييق ومعق ييوو الكلفيية ،وتعتم ييد مع ييايير
محددة مي حيث الجودة وقابلية السكي؛
ب) تييولي األولوييية لألشييخاا والف ييات المحروميية والمهمشيية ممييي يعيشييون فييي
المخيمي ييات ،والمسي ييتوطنات العشي ييوائية أو في ييي يي ييروب غيي يير مسي ييتقرة وغيي يير مواتيي يية ،وتكفي يير
الحماية مي عمليات اإلاالء القسري ،بما يضمي توفير تعويم ياب أو ايار سكي الئق؛
ج) ال تييةدي إلييى الفصيير واالسييت عاد االجتميياعي بس ي ب الظييروب االقتصييادية أو
االجتماعية ،أو بأي دافع آار مي دوافع التمييز التي يحظرها العهد؛
د) تخصي ي م ييوارد تتناس ييب وحاج يية اإلس ييكان االجتم يياعي الت ييي ل ييم تل ييب بع ييد،
فضال عي اتخياا تيدابير فعالية لرصيد حالية اإلسيكان فيي الدولية الطيرب ووضيع إطيار للمسياءلة
بشأن تنفيج السياسات والخط
الحق في مياد الشرب والصرب الصحي
 -27جســوا انة اــي ان ةــق إزاج حمداالجــي انا ــا إىل خــدمول م ــو انشــاا اانيــاف انيــحن
اخيا ــو د املا ــو ق اناجخل ــي قض ــة ل ــت ل ــدم او ــا ا ــتتدام امل ــو د ــاولي انت ــدجت ال ــدم
ا تدامي بن اص تتدام (املوالة .)11
توصيي اللجنيية الدوليية الطييرب بكفاليية وصيوو أيثيير الف ييات حرمانييا وتهميشييا ،اصوصييا
في المنياطق الريفيية ،إليى ميياد الشيرب وايدمات الصيرب الصيحي ،واتخياا ميا يليزم ميي تيدابير
لضمان االعتداو في اسيتخدام الميياد فيي صيناعة التعيديي ،بميا يشيمر اعتمياد معيايير لمعالجية
المياد المستخدمة في التعديي
النظام الصحي
 -28لــم مــو اــاد نظــوم انالوجــي انيــح ي د اندانــي انطــاف مــت إ ــةمل مــدف حتســث قــا
انا ــا إىل ا ــدمول انيــح ي جســوا انة اــي ان ةــق إزاج ا ــتواا حمداالجــي انا ــا إىل ا ــدمول
اني ــح ي األ و ـ ـ ي لةـ ـ حن ــا ــس خيا ــو قئ ــول اجملتوـ ـ املاوش ــي ااااام ــي م ــت با ان ــدخ
املاتخلا (املوالة .)12
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توصي ييي اللجني يية الدولي يية الطي ييرب بتخصي ييي مي ييا يكفي ييي مي ييي مي ييوارد للقطي ييا الصي ييحي،
ومواصييلة جهودهييا الهادفيية إلييى ضييمان الوصييوو إلييى الرعاييية الصييحية ،وتييوافر تليين الرعاييية،
والقدرة على تحمر تكاليفهيا وجودتهيا ،ميع إييالء اهتميام اياا الحتياجيات الف يات المهمشية
والمحروميية ،ال سيييما اوو الييدار الميينخفم ،فضييال عييي الشييعوب األصييلية ،والمهيياجريي ،وطييال ي
اللجوء والالج ييي وتوجيه اللجنية انت ياد الدولية الطيرب إليى تعليقهيا العيام رقيم  )2000 14بشيأن
الحق في التمتع بأعلى مستو مي الصحة يمكي بلوغه
الصحة الجنسية واإلنجابية
 -29حت ـ س انة اــي لةوــو اواشــي مشــاا ان ــوناو املت ةــق بوإلةاــوض اصخت ــو نكااــو ش ـ ا
بــون ةق إزاج قــاض حظ ــا ــو م لة ـ لوة ــول اإلةاــوض .اجس ــوا انة اــي ان ة ــق أجضــو إزاج ا خل ــو
م ــدصل ي ـ املااه ــول انــا ج ــزى ةز ــو إىل ل ــوا خــدمول انيــحي اباس ـ ي ااإل وب ــي الــدم
كخلوجي امل ةامول امل دمي د هاا اجملو (املوالة .)12
توصي اللجنة الدولة الطرب بما يلي:
أ) التعجي يير باعتم يياد مش ييرو الق ييانون المتعل ييق باإلجه ييال االاتي يياري ،وض ييمان
توافييق اليين القييانون مييع الحقييوق األساسييية مييي ق ييير حييق الم يرأة فييي الصييحة والحييياة ،مييع
مراعاة توسيع نطاق الظروب التي تسمم بجلن؛
ب) مضيياعفة جهودهييا الهادفيية إلييى ضييمان إمكانييية الوصييوو إلييى اييدمات الصييحة
الجنسييية واإلنجابييية وتوافرهييا بتكلفيية معقوليية ،بمييا فييي اليين التزويييد بوسييائر منييع الحميير فييي
الحاالت الطارئة؛
ج) توسيييع نطيياق التثقيييف الشييامر والمالئييم لكيير ف يية عمرييية فييي مجيياو الصييحة
الجنس ي ييية واإلنجابي ي يية ،وتعزي ي ييزد ف ي ييي المن ي يياهت الدراس ي ييية للتعل ي يييم االبت ي ييدائي والث ي ييانوي لك ي ييال
الجنسيي
الحق في التعليم
 -30احا انة اـي بوإل ـةمل انـا ا ـتاةت اندانـي انطـاف د ـو انت ةـ م قضـة لـت اباـاال
اهلوالقــي إىل ا ـ نطــوال ــاق انت ة ـ م اصبتــدا ن ب ــد أتــو ش ـ ا بــون ةق إزاج ا ــتواا ســاا اــا
امل ـاا ال اد ب ــا األح ــوو ــدو نال ــي انت ة ـ م ان ــوم د ا خل ــو ظ ــوهاة انخلي ـ اانتو ــز أل ــاوا
اةتوول ي اااتيوالجي لة حنا ند مت اقااك اصةتوولن د انداني انطاف (املوالة .)13
توصي اللجنة الدولة الطرب بما يلي:
أ) اتخاا ما يلزم مي تيدابير لضيمان أن يفضيي إصيالح النظيام التعليميي إليى إقالية
جميييع اآلي ييات الت ييي ت ييةدي إلييى التميي ييز والفصيير ب يييي الطييالب بسي ي ب وض ييعهم االقتص ييادي
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واالجتميياعي ،فضييال ،فييي جمليية اطييوات ،عييي ضييمان التنفيييج الفعيياو لقييانون اإلدميياج الييجي
ييينظم ق ييوو الطييالب مييي الجنسيييي ،ويقضييي علييى تقاسييم التموييير ،ويحظيير علييى المةسسييات
التعليمية التي تتلقى مساهمات مي الدولة التماس الربحية؛
ب) اتخيياا مييا يلييزم مييي تييدابير للقضيياء علييى الفييوارق الحييادة القائميية حاليييا فييي
نوعية التعليم بيي الميدارس الخاصية ،والميدارس المدعومية والميدارس العامية ،بميا يكفير أيضيا
تمتع المرايز التعليمية يافة ب نية تحتية مالئمة ومدرسيي مدربيي تدري ا سليما؛
ج)

إجراء تقييمات دورية لتنفيج التدابير التي اعتمدها إصالح النظام التعليمي؛

د) اعتمياد تيدابير ملموسية تهيدب إليى التنفييج التيدريجي لمجانيية التعلييم الثيانوي
والعالي استنادا إلى قدرة ير فرد في المجتمع
الحقوق الثقافية
 -31لم ابااال املااانـي ةحـل انة اـي ب ةـق ا ـتواا حمداالجـي انتـداب املتتـاة صحـ ام انتاـا
انا ــود ا ش ـ ا ــت وو نغــول انش ـ اا األ ــة ي قضــة لــت لــدم كخلوجــي ابا ـاال انشــومةي اهلوالقــي
إىل زجز وقي انغول انش اا األ ة ي اخيا و د و انت ة م (املوالة .)15
توصي اللجنة الدولة الطرب بما يلي:
أ) اتخ يياا م ييا يل ييزم م ييي ت ييدابير لتعزي ييز حماي يية الحق ييوق الثقافي يية واحتي يرام التن ييو
الثقافي ،عي طريق جملة س ر مي بينها تعزيز تنفيج التعليم الثنائي اللاة الشامر للثقافات؛
ب) تعزيز الوعي بتراث الشعوب األصلية؛
ج) تهي يية الظ ييروب المواتي يية التي يي تمك ييي الش ييعوب األص ييلية م ييي الحف ييا عل ييى
هويتهي ييا ،وتاريخهي ييا ،و قافتهي ييا ،ولااتهي ييا ،وتقاليي ييدها وعاداتهي ييا ،وتطي ييوير تلي يين الهويي يية والتي يياري
والثقافة واللاات والتقاليد والعادات والتع ير عنها ونشرها

داو -توصيات أار
 -32تش ييجع اللجن يية الدول يية الط ييرب عل ييى التص ييديق عل ييى ال روتوي ييوو االاتي يياري التفاقي يية
القضاء على جميع أشكاو التمييز ضد المرأة
 -33تطلييب اللجنيية إلييى الدوليية الطييرب أن تنشيير هييجد المالحظييات الختامييية علييى نطيياق
واسييع علييى جميييع ش يرائم المجتمييع ،واصوصييا فييي صييفوب الشييعوب األصييلية ،والمييويفيي
الحكومييي ،والسلطات القضيائية ،والمشيرعيي ،والمحياميي ومنظميات المجتميع الميدني ،وأن
ت لغ اللجنة فيي تقريرهيا اليدوري المق ير بجمييع الخطيوات المتخيجة لتنفييجها وتشيجع اللجنية

GE.15-11214

13/14

E/C.12/CHL/CO/4

أيض ييا الدول يية الط ييرب عل ييى الس ييعي إل ييى إشي يرال منظم ييات المجتم ييع الم ييدني ف ييي المناقش ييات
الجارية على المستو الوطني ق ر تقديم تقريرها الدوري المق ر
 -34تطلب اللجنة إلى الدولية الطيرب أن تقيدم تقريرهيا اليدوري الخيامس فيي موعيد أقصياد 30
حزيران/يونيييه  2020وتييدعوها إلييى اسييتكماو و يقتهييا األساسييية الموحييدة ،حسييب االقتضيياء،
وفقي ييا للم ي ييادض التوجيهيي يية المنسي ييقة بشي ييأن تقي ييديم التقي ييارير إلي ييى الهي ي ييات المنشي ييأة بموجي ييب
المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان
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