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احلقوق االقتصادية  التقرير الدوري الثالث لشيلي املقدم إىل اللجنة املعنية ب        
 االقتصاديةواالجتماعية والثقافية بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق         

 من العهد ١٧ و١٦املادتني  مبوجب واالجتماعية والثقافية           

يصف التقرير الدوري الثالث لشيلي اخلاص بتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          
 من العهد، التقدم الذي أحرزته شيلي والصعوبات اليت واجهتها يف تنفيذ ١٧ و١٦ية املقدم مبوجب املادتني والثقاف

احلقوق الواردة يف العهد والنافذة املفعول بالكامل واليت جيري العمل تدرجيياً وعلى حنو ملموس على تنفيذها يف                 
، واليت مل   ٢٠٠٢ و ١٩٩٠ث اليت طرأت يف الفترة ما بني        ويتّضمن التقرير مجيع املعلومات املتعلقة باألحدا     . شيلي

 .ُتقّدم خالهلا أي تقارير

 املعلومات األساسية عن اهليكل السياسي      (HRI/CORE/1/Add.103)وتتضّمن الوثيقة األساسية لشيلي      
 .واإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان يف هذا البلد

، فإن التقرير ُمقسَّم إىل جزأين، يتعلق       (E/C.12/1999/1)جنة  وعمـالً باملبادئ التوجيهية اليت أصدرهتا الل       
ولقد كان سعينا، وحنن نعد تقارير . اجلزء األول باألحكام العامة اخلاصة بالعهد، ويتعلق اجلزء الثاين باحلقوق احملددة

 .بادئ التوجيهيةعن كل مادة من مواد العهد، هيكلة التقرير برمته مبا يتفق والترتيب املنصوص عليه يف تلك امل

، الذي يفسر املختصرات املستخدمة يف الوثيقة، واملرفق ١وسعيا إىل تسهيل فهم النص، أضفنا املرفق رقم  
 .، الذي يتضّمن قائمة باجلداول اإلحصائية والرسوم البيانية٢رقم 

(UF)وبوحدة التنمية   ) وهي العملة الوطنية  (وبغية حتقيق اهلدف ذاته، مت حتويل األرقام اليت ترد بالبيزو            
)١( ،

وقد مت التحويل باالستناد إىل أسعار صرف . اليت تقتضي يف حد ذاهتا التحويل إىل البيزو، إىل دوالر الواليات املتحدة
 ).http://bcentral.cl: انظر املوقع على اإلنترنت(دوالر الواليات املتحدة، اليت ينشرها البنك املركزي يف شيلي 

 :وتستخدم األرقام على النحو التايل 

عندما تشري األرقام الواردة بالبيزو إىل شهر معني يف سنة حمددة، فإن سعر الصرف املستخدم هو  -١ 
 السعر املتوسط املعمول به يف الشهر املعين؛

دد، فإن السعر املستخدم هو عندما تشري األرقام الواردة بالبيزو إىل سنة كاملة وليس إىل شهر حم -٢ 
 :السعر املتوسط املعمول به يف تلك السنة، كاآليت

 السنة سعر الصرف
٣٠٤,٩٠ 
٣٤٩,٢٢ 
٣٦٢,٥٨ 
٤٠٤,١٧ 
٤٢٠,١٨ 
٣٩٦,٧٧ 

١٩٩٠ 
١٩٩١ 
١٩٩٢ 
١٩٩٣ 
١٩٩٤ 
١٩٩٥ 
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٤١٢,٢٧ 
٤١٩,٣١ 
٤٦٠,٢٩ 
٥٠٨,٧٨ 
٥٣٩,٤٩ 
٦٣٤,٩٤ 
٦٨٨,٩٤ 

١٩٩٦ 
١٩٩٧ 
١٩٩٨ 
١٩٩٩ 
٢٠٠٠ 
٢٠٠١ 
٢٠٠٢ 

 كانون ٣١ا ترد إشارة إىل وحدة التنمية يف سنة حمددة، يكون الرقم قد ُحوِّل إىل البيزو يف عندم -٣ 
 ديسمرب من تلك السنة مث ُحوِّل بعدئذ استناداً إىل متوسط سعر الصرف بالنسبة لذلك الشهر؛/األول

كانون  ٣١بالنسـبة للبـيانات احلالـية، اسـتخدمت قيمة وحدة التنمية، اليت مت حساهبا يف                 -٤ 
 .، ومتوسط سعر الصرف املعمول به يف ذلك الشهر٢٠٠٢ديسمرب /األول
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 مقدمة

كما ال خيفى على اجملتمع الدويل، قامت شيلي يف مطلع التسعينات بأهم عملية انتقال إىل الدميقراطية يف                  -١
 ١٩٨٩ديسمرب /ول كانون األ١٤وُنظِّمت يف .  السياسي خالل السنوات الثالثني األخرية -تارخيهـا االجتماعي    

.  عاماً على التوايل   ١٦ و ١٩أول انتخابات الختيار رئيس للجمهورية واختيار أعضاء اجمللس الوطين ُتجرى منذ            
وقـد وطد ائتالف األحزاب من أجل الدميقراطية، خالل التسعينات، مركزه السياسي املهيمن وجنح حىت اآلن يف      

 .تاليةتكوين االئتالف احلكومي ملدة ثالث واليات مت

وانُتِخب باتريسيو آيلوتن أثوكار . ١٩٩٠مارس / آذار١١وتّوىل أول ائتالف حكومي مقاليد السلطة يف  -٢
 يف املائة من األصوات يف انتخابات مجاهريية مل متتنع فيها عن            ٥٣,٧٩رئيسـاً لـلجمهورية بعدما حصل على        

ين مهامه يف التاريخ نفسه بعدما حصل ائتالف        وباشر اجمللس الوط  ).  يف املائة  ٥,٣٠(التصـويت إال نسبة ضئيلة      
 يف املائة من    ٥٠,٥٥ يف املائة من األصوات يف جملس الشيوخ وعلى          ٥٠,٨٣األحزاب من أجل الدميقراطية على      

، وإبان والية الرئيس آيلوين وبفضل اإلصالح الذي        ١٩٩٢يونيه  / حزيران ٢٨ويف  . األصـوات يف جملس النواب    
 . عاما٢١ً انتخابات بلدية ألول مرة منذ قامت به احلكومة، ُنظمت

وتلـت حكومته حكومة جديدة مت انتخاهبا بالطريقة نفسها لوالية مدهتا ست سنوات، كما ينص على                 -٣
 تاغل، مث بعد ذلك تشكلت احلكومة احلالية للرئيس ريكاردو          -ذلـك الدستور، وترأسها ريكاردو فراي رويز        

 .٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٠الغوس إيسكوبار لوالية للفترة من 

وبـرزت شيلي يف احلقل الدويل بفضل اإلصالحات املؤسسية اليت ما انفكت تقوم هبا يف جماالت التأمني                  -٤
وقد اتسع بالفعل نطاق هذه التغيريات لُتغطي حقالً واسعاً، وهلذه          . االجتماعي والتعليم والصحة منذ الثمانينات    

ال سيما وأن التغريات يف التركيز، اليت طبعت        . لعامة وتنفيذها التغيريات وقع مباشر يف طرق صياغة السياسات ا       
إدارة الدولـة يف هذه اجملاالت منذ عودة الدميقراطية، قد انطوت على تغيريات هامة يف اهلياكل ويف كيفية عمل                   

 .املؤسسات العامة املسؤولة عن السياسات االجتماعية واالقتصادية

دخلة يف إطار عمليات التكّيف اهليكلي اليت أجريت يف املنطقة خالل           وخالفاً لإلصالحات االجتماعية املُ    -٥
الثمانيـنات، فإن التغيريات يف السياسة العامة اليت أدخلتها احلكومات االئتالفية قد متّت يف سياق منوذج تنموي                 

 ما بالعودة إىل    وقد مسح ذلك إىل حد    . يسـعى إىل حتقيق اندماج فعال بني النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية          
مستويات املعيشة اليت كانت قد تدّنت خالل العقد السابق، وذلك عن طريق توجيه مستويات عالية من االستثمار 

 .حنو توسيع اخلدمات االجتماعية العاملية

فمعّدالت التغطية حبسب . وتبعـث املؤشـرات احلالـية لرفاه السكان على االرتياح يف جماالت متعددة        -٦
الجتماعية األساسية تضع شيلي ضمن جمموعة البلدان اليت حققت مستويات متوسطة من التنمية، أي              اخلدمات ا 

الـبلدان الـيت تفوق مستويات معيشتها بوضوح مستويات املعيشة يف البلدان الفقرية إال أهنا بلدان تبدي نقصا                  
 .جوهريا باملقارنة مع مؤشرات البلدان املتقدمة
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لثروات، ال سيما من خالل تصدير املواد األولية، من قبيل النحاس واألخشاب            وشـيلي هي بلد مولِّد ل      -٧
ومع ذلك، تكشف األرقام اخلاصة     . ومنتجات صيد األمساك، اليت تعد عنصراً هاماً للغاية يف الناتج احمللي اإلمجايل           

وعلى الرغم من أن . ربتوزيع الدخل عن بعض النقائص وأوجه التفاوت؛ ال سيما فيما يتعلق باستمرار تفشي الفق
 من قبيل - يف املائة، إال أن مثة قطاعات ال تزال يف وضع حرج ٢٠نسبة الفقراء قد اخنفضت فهبطت إىل أقل من 
 . سيكون حتسني ظروفها بطيئا-اجملموعات اليت تعيش حتت احلد األدىن للفقر 

وأصبحت مندجمة أكثر يف    وقـد حافظـت شيلي خالل التسعينات على مستوى مستقر نسبياً من النمو               -٨
وتوقفت هذه العملية يف . وأدى هذا النمو املستدام يف االقتصاد إىل ارتفاع هام يف دخل الفرد        . االقتصـاد العاملي  

 نتيجة لآلثار اليت خلفتها األزمة الدولية وتنفيذ سياسة صارمة لتكييف اإلنفاق احمللي، إال أهنا انطلقت ١٩٩٩عام 
 . يف املائة٥,٤ث وصل معدل النمو يف هذه السنة إىل ، حي٢٠٠٠جمدداً يف عام 

 يف املائة؛ وبلغ ٦,٣، بلغ االقتصاد معدالً سنوياً متوسطاً من التوسع بنسبة ٢٠٠٠-١٩٩٠وخالل الفترة  -٩
 ٧٠ ٠١٩، بلغ الناتج احمللي اإلمجايل      ٢٠٠٠ويف عام   .  يف املائة  ٩٦,٤،  ٢٠٠٠-١٩٨٩جممـوع التوسع، خالل الفترة      

 يف املائة يف    ٦٦,٣وأّدى التوسع املطرد لالقتصاد إىل ارتفاع بنسبة        . الر من دوالرات الواليات املتحدة    مليون دو 
 دوالرات من دوالرات    ٤ ٦٠٣وبلغ دخل الفرد يف السنة األخرية       . ٢٠٠٠ و ١٩٨٩دخل الفرد يف الفترة ما بني       

 .الواليات املتحدة

 يف خلق فرص للشغل؛ ومتثل ذلك يف اخنفاض         ١٩٩٨عام  وقـد جتّسد النمو االقتصادي املستدام، حّتى         -١٠
 إىل ارتفاع البطالة، اليت مت      ١٩٩٩وأدى توقف النمو الذي شهده عام       . معدل البطالة واالرتقاء بنوعية الوظائف    

 ١٩٩٠ومنذ عام   .  يف املائة  ٥,٤، وهو عام ارتفع فيه الناتج احمللي اإلمجايل مبعدل          ٢٠٠٠امتصاصها ثانية يف عام     
 .جور، ال سيما احلد األدىن لألجور، تعرف انتعاشاًواأل

النمو وتوقف .  يف املائة٢ منت القوة العاملة مبعّدل سنوي متوسط قدره ١٩٩٩ و١٩٩٠ويف الفترة ما بني  -١١
 مت  ،٢٠٠٠-١٩٩٠وخالل الفتـرة   .  يف املائة  ١، وهي سنة شهدت فيها القوة العاملة انكماشاً بنسبة          ٢٠٠٠يف عـام    
 مبعدل سنوي متوسط قدره     ١٩٩٨ و ١٩٩٠وازدادت العمالة يف الفترة ما بني       .  موطن شغل  ٩١٨ ٠٠٠خلـق   
، حيث انكمشت العمالة يف هاتني السنتني بنسبيت        ٢٠٠٠ و ١٩٩٩وتوقف هذا االجتاه يف العامني      .  يف املائة  ٢,١
 وبلغت نسبة   ٢٠٠٠-١٩٩٠ وتفاوتت معدالت البطالة خالل الفترة    .  يف املائة على التوايل    ٠,٤ يف املائة و   ٠,٥
؛ وما انفك معدل البطالة لدى النساء، يف تلك )١٩٩٩يف عام   ( يف املائة    ٨,٩و) ١٩٩٧يف عام   ( يف املائـة     ٥,٣

، ارتفعت معدالت األجور ٢٠٠٠ و١٩٨٩وخالل الفترة املمتدة ما بني . الفترة، يفوق معدل البطالة لدى الرجال
 يف املائة وليصل احلد األدىن من األجور إىل متوسط معدل           ٣,٦سبة  احلقيقـية لتصل إىل متوسط معدل سنوي بن       

 . يف املائة٥,٨سنوي يبلغ 

 تشري إىل أن الناتج احمللي اإلمجايل ٢٠٠٣وتدل توقعات السلطات االقتصادية على أن اآلفاق املرتقبة عام    -١٢
ومن املتوقع أن يتزايد    . ة هذه السنة   يف املائة مع هناي    ٣ يف املائة وبأن التضخم سيبلغ نسبة        ٤,٠سـينمو مبعـدل     

كما .  يف املائة، ويرجع ذلك، جزئياً، إىل انتعاش متواضع يف معدالت التبادل التجاري            ٤,٥الطلب احمللي مبعدل    
 .ُيتوقع حدوث عجز طفيف يف احلساب اجلاري
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 يف املائة، وأن ٥,٨بة وُيـتوقَّع أن يـرتفع معدل اإلنفاق االجتماعي باألرقام احلقيقية، يف املتوسط، بنس           -١٣
ويفوق املعدل . ٢٠٠٣-٢٠٠١ يف املائة خالل الفترة  ١١,١يـرتفع معـدل اإلنفاق العام على االستثمار بنسبة          

املسـجل يف هذه السنوات املعدل املتوسط املسجل خالل التسعينات والذي مت حتقيقه بفضل اجلهود اجلبارة اليت                 
أخرى من اإلنفاق من قبيل إنفاق األداء العملي واإلنفاق على          ُبذلـت مـن أجل كبح قصور النمو يف قطاعات           

ويف واقع األمر، انعكس تصميم خمتلف احلكومات االئتالفية الواضح على إعطاء األولوية جلدول أعمال              . الدفاع
ات العدالـة انعكاسـاً ملموساً يف ارتفاع االستثمار االجتماعي، فيما يتعلق بتوسيع نطاق تغطية الربامج واخلدم               

 .وتوسيع وتنويع الربامج واخلدمات املتعلقة بالعرض

 من خملفات األحداث اليت   ٢٠٠٢ومـن الضـروري اإلشارة إىل أن االقتصاد الشيلي مل ينُج خالل عام               -١٤
فنمو االقتصاد الشيلي، كما جاء يف التقرير السنوي الذي أعدته اللجنة االقتصادية            . حلّـت باالقتصـاد العاملي    

، على الرغم ٢٠٠٢ و)٢(٢٠٠٠تينية ومنطقة البحر الكارييب، سار على وترية متواضعة السرعة يف عام ألمريكا الال
 .من أن توقعات النمو، يف نظر السلطات االقتصادية الوطنية، قد حتققت بشكل ُمرض

وى أدىن وأدى تدهور األوضاع يف االقتصاد الكلي إىل اخنفاض يف اإليرادات الضريبية اليت هبطت إىل مست -١٥
ومع ذلك ينبغي التأكيد على أن هذا الوضع مل يستلزم أية تعديالت صارمة . من املستوى املتوخى يف قانون امليزانية

انظر (يف اإلنفـاق العـام املخطط؛ فقد مت حتقيق اهلدف املتوخى من كفالة متويل اخلدمات االجتماعية األساسية                  
 .اراً مل تستطع بذله إال بلدان قليلة يف املنطقةوقد تطلب هذا األمر جمهوداً جب). ٢احلاشية 

 ال تزال البطالة املشكلة الرئيسية      ٢٠٠٣وبالـرغم مـن التوقعات اليت تشري إىل عودة االنتعاش يف عام              -١٦
ومما خفف  .  يف املائة  ١٠ومل يتجاوز معدل البطالة يف فصل الشتاء، وألول مرة منذ ثالث سنوات، نسبة              . العالقة

طالة إىل حد ما وضع برامج مباشرة وعامة للعمالة وتقدمي إعانات للعمالة يف القطاع اخلاص ُتدفع يف                 من حدة الب  
 .شكل بدالت إلعادة اإلدماج وللتدريب

فالنجاح الذي  . وال ينحصـر التحّسن يف مؤشرات البلد التنموية يف حتّسن مؤشرات القطاع االقتصادي             -١٧
املنظمة للتغلّب على الفقر جناح ال نظري لـه حىت اآلن، وذلك سواء يف سياق حتقق يف احلقل االجتماعي يف احلملة 

 .تنمية البلد أو باملقارنة مع بلدان أخرى يف املنطقة

 شخصاً، أو ما يعادل ٣ ٠٠٠ ٠٨٠، بلغ عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر قرابة      ٢٠٠٠ويف هنايـة عـام       -١٨
 أسرة، أي ما يعادل     ٦٤٣ ٠٠٠د األسر اليت تعيش هذه الوضعية قرابة        وبلغ عد .  يف املائـة مـن جمموع السكان       ٢٠,٦
 . يف املائة من جمموع األسر املعيشية١٦,٦

 يف املائة ٥,٧ أي ما يعادل - شخص ٦٥٠ ٠٠٠وبلغ عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع زهاء  -١٩
 يف املائة من    ٤,٦ أي ما يعادل     -رة   أس ١٧٨ ٠٠٠من السكان؛ وبلغ عدد األسر اليت تعيش يف فقر مدقع زهاء            

 إىل  ١٩٩٠ يف املائة يف عام      ٣٨,٦وخالل العقد اخنفضت نسبة السكان الذين يعيشون يف فقر من           . جمموع األسر 
وموازاة لذلك، اخنفضت النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون يف فقر          . ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٢٠,٦ما يقارب   
 . يف املائة خالل الفترة ذاهتا٥,٧ىل  يف املائة إ١٢,٩مدقع من 
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لفترة ما بني            -٢٠ لفقرية يف ا ملئوية لألسر ا لنسبة ا ملائة   ٣٣,٣ من   ٢٠٠٠ و ١٩٩٠واخنفضـت ا  يف ا
ملئوية لألسر اليت تعيش يف فقر مدقع من               ١٦,٦إىل   لنسبة ا ملائـة، واخنفضت ا ملائة إىل    ١٠,٦ يف ا  يف ا
ملائة٤,٦  . يف ا

قتصادي املعقد الذي كان يسود االقتصاد يف تلك الفترة، استمر عدد األشخاص            وبالرغم من املشهد اال    -٢١
؛ ومل تتراجع اإلجنازات اهلائلة اليت حققتها       ٢٠٠٠ و ١٩٩٨الذيـن يعيشون يف الفقر يف الرتول يف الفترة ما بني            

 .شيلي خالل هذا العقد من الزمن

ة على مستوى املعيشة بالنسبة ألشد األسر فقراً يف وجتلى العامل الذي خفف من حدة اآلثار السلبية للبطال -٢٢
فقد استطاعت شيلي، خالل هذه الفترة احلفاظ على جمموعة متنوعة من الربامج            . اسـتقرار السياسة االجتماعية   

وينبغي أن ُينسب . االجتماعية املصممة لتحسني مستوى معيشة األسر، ال سيما الفقرية منها، وتعزيز هذه الربامج        
جناز إىل قدرة شيلي على اإلبقاء على اقتصاد سليم وعلى االدخار بقصد اإلبقاء على السياسات االجتماعية هذا اإل

ويتجّسد ذلك بشكل ملموس يف ارتفاع اإلنفاق االجتماعي املدرج يف امليزانية الذي ارتفع             . كما هي بدون تغيري   
 .٢٠٠٠ و١٩٩٨ ١٨,٦ يف املائة يف الفترة ما بني ١٨,٦بنسبة 

 أن املكاسب اليت حققتها الربامج الصحية       ٢٠٠٠وأوضـح تقييم أجرته وزارة التخطيط والتعاون لعام          -٢٣
 .والتعليمية، إىل جانب اإلعانات املالية، قد حسنت كثريا من مستوى معيشة األسر الفقرية

نت من بلوغ   ومـن بـني أهـم ما مييز السياسات العامة اليت مت تنفيذها خالل هذه السنوات واليت مكَّ                  -٢٤
املعـدالت اليت توضحها املؤشرات، كاملعدالت املشار إليها سابقاً، االنتقال من إجراءات املساعدة إىل إجراءات               

وهذا ما يوضح الزخم الذي اكتسبته اإلصالحات اليت أُدخلت . تروجيية تعطي األولوية إىل تنمية رأس املال البشري
 وهو جوهر نظام احلماية االجتماعية - املتخذة للتركيز خصيصاً على الفقر يف امليدانني التعليمي والصحي والتدابري

 .يف شيلي الذي يقوم على التضامن

ويتم التعبري عن هذه اجلهود يف درجة التركيز على الوظيفة الفعالة اليت من واجب الدولة أن تضطلع هبا                   -٢٥
حتقيق التماسك والتكامل بني عمليات النمو      يف احملـيط االجـتماعي، إىل جانـب اختاذ سياسة هتدف عمدا إىل              

 .االقتصادي والتنمية االجتماعية

واإلجنـازات السابقة ال تستبعد التغيريات اليت أُدخلت مؤخرا على أساس جترييب يف املمارسات التروجيية                -٢٦
 اليت نشأت من    للوكـاالت احلكومـية املسؤولة عن تنفيذ السياسات االجتماعية ذات الوقع العام البعيد املدى،             

وعلى الرغم من أن هذا الدين قد مت تسديده         . لصاحل الفقراء واملهمشني  " الدَّْين الالاجتماعي "اعتراف الدولة مببدأ    
إىل حـد كـبري عن طريق احملافظة على إرادة سياسية ملموسة هتدف إىل اإلبقاء على اإلنفاق االجتماعي، إال أن    

ت الضعيفة بصورة خاصة، اليت تتباين مستويات معيشتها حبدة مع          الوضـع املهمـش احملسـوس لبعض اجملموعا       
مستويات معيشة اجملموعات ذات الدخل األعلى، يكفل يف الوقت احلايل استمرار جدول أعمال احلكومة يف اجملال 

 .االجتماعي يف احتالل مكانة مرموقة
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ان إىل حد كبري على النمو االقتصادي،       ووعيا بأن التنمية االجتماعية والقضاء على الفقر مسألتان تتوقف         -٢٧
ولكن ال ميكن التسليم بأهنما أثر للقصور الذايت هلذا النمو، لعبت السياسات العامة دوراً حمورياً استراتيجياً للدفع               

 .باإلصالحات االجتماعية اجلارية يف الوقت احلاضر وحتقيق استدامتها

سات االجتماعية األخرية يف شيلي، اكتسى مفهوم العاملية    وخالفـاً للمراحل األخرى اليت مرت هبا السيا        -٢٨
طابعاً خمتلفاً، ويرجع ذلك أساساً إىل كون مسألة متركز اخلدمات االجتماعية قد مت قبوهلا كوسيلة مفيدة لترشيد                 

ق، جمرد  وال تعترب العاملية، من هذا املنطل     . اسـتخدام املوارد احملدودة وتوزيعها بفعالية لدى أضعف فئات اجملتمع         
موقـف يـتعارض مـع االنتقائية اليت حتكم اخلدمات االجتماعية، بل هي مسألة تعكس احلاجة إىل بذل اجملهود           
الضرييب الالزم للسماح بتوسيع نطاق تغطية هذه اخلدمات إىل درجة تبقى معها يف عالقة مباشرة مع املعايري الدنيا 

 .ةللرفاه، وهو ما ينبغي للدولة كفالته للسكان قاطب

وحتمـل السياسات االجتماعية اليت تتبعها احلكومات االئتالفية طابعاً مميزاً يتمثل يف توّخي هنج أخالقي                -٢٩
وينبغي التأكيد على هذه املسألة، مبا أن عناصر اإلصالحات األساسية، ونتيجة لألمهية . متني جتاه األمور السياسية

دارة العامة املطبقة يف السياسات والربامج االجتماعية، تبدو أقل املـتزايدة الـيت تكتسـبها العناصر التقنية يف اإل       
ومن مث فإن ما يهم الفقراء      . وضـوحاً يف بعـض الظـروف حبيث ُيفهم غرضها باالستناد إىل أسسها األخالقية             

وأضعف اجلماعات، أو اجلماعات اليت تعاين من االستبعاد على حساب أوجه اإلجحاف الراسخة يف اقتصاد البلد            
ويف هيكله االجتماعي، هو أكثر من جمرد بيانات تديل هبا اجلهات احلكومية الفاعلة يف خطبها؛ فما يهمهم معبَّر                  

 .عنه بصريح العبارة يف حتديد أولويات برامج احلكومة

ويف الوقـت الـذي ال ختفـى فيه سيطرة سياسات االقتصاد الكلي واألثر احلتمي الذي خلَّفته العوامل                -٣٠
 يف االقتصاد احمللي، مثة اهتمام جبعل آليات السياسة العامة أدوات فعالة لتحقيق األهداف اإلمنائية هلذه                اخلارجـية 
ومييل االجتاه احلايل، يف واقع األمر، إىل جعل هذه اآلليات أكثر متاسكاً بغية إدراجها مجيعاً يف نظام محاية . احلكومة

 .اجتماعية موّحد ومنّسق

دف يكمن يف تغيري السياسة االجتماعية وجعلها آلية إمنائية من شأهنا أن تتماشى مع              وباختصار، فإن اهل   -٣١
األولويـات الوطنـية لالقتصاد الكلي وأن تتأثر بدرجة كبرية حبقائق حمددة متس جمموعات خمتلفة من األشخاص    

الستقاللية لالستجابة الذيـن ال يتمـتعون مبـا يكفي من الفرص جلين مثار النمو االقتصادي، وال مبا يكفي من ا                
ومما ال شك فيه أنه ال ميكن حتقيق ذلك بدون االرتكاز على أساس صلب              . حلاجـياهتم يف األسـواق العاديـة      

 .ومتماسك من شأنه أن يوفِّر املبادئ التوجيهية اليت ُتمكِّن من بلوغ هذه األهداف

ة لتوجيه التدابري اليت تتخذها الدولة يف       وخلق آليات توفِّر أهم التوّجهات األخالقية والسياسية الضروري        -٣٢
اجملال االجتماعي ال خيتلف عن العمل يف إطار تصور بلد ملتزم باحلاجة إىل حتقيق النمو مع بذل جهود أكثر مشوالً 

وال تقتصر هذه املهمة على جمرد تلقي شكاوى من جمموعات منظمة جتمعها أوضاع حمددة من التهميش . وإدماجاً
 مـن النظام القائم؛ بل هي مهمة تقتضي قبول الدَّْين كمبدأ توجيهي وكدعامة الختاذ قرارات يف                 أو االسـتبعاد  

 .السياسة العامة يكون هلا وقع على األمناط العامة لألولويات
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وتدعو العوامل واحلقائق السابقة الذكر إىل صياغة استراتيجية مستدامة مع وضع إسقاطات تعزز جمموع               -٣٣
. ية القائمة يف اإلدارة ويف النهوض بالسياسات العامة، االقتصادية منها واالجتماعية على حد سواءاملؤسسات احلال

غـري أن توفّـر آلية من هذا النوع ال ميكنه بذاته أن يكفل حتقيق األهداف املقترحة املتعلقة بالشمولية والتنمية؛                    
ي تكافؤ الفرص وتساويها، كما أن تنفيذمها امللموس فهاتان املسألتان ينبغي أن ترتكزا على اإلدماج الفعال ملفهوم
وخالصة القول إن املهمة تكمن يف احلرص على أن . ينبغي أن يتأثر بترتيب األولويات يف املصاحل ومسارات العمل

 .متتثل السياسات العامة للمبادئ األخالقية األساسية اليت مت قبوهلا لذلك الغرض

ومن .  حيظى بأمهية متزايدة يف املناقشات اجلارية حول السياسات العامةومـا انفك مبدأ حقوق اإلنسان     -٣٤
الالفـت للـنظر أن هـذا املبدأ ليس حديثاً من وجهيت نظر األصل والوجود، بل أنه حظي، يف اآلونة األخرية،                     

 .يباالعتراف كإطار أخالقي له القدرة على جتاوز نطاق احلقوق املدنية والسياسية وبلوغ اجملال التنمو

ومـن مث اكتسـب التوصـل التدرجيي إىل متتع مجيع املواطنني الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية                 -٣٥
والثقافية واملدنية والسياسة زمخاً باعتباره هدفاً من أهداف السياسات العامة، وأصبح يف العديد من احلاالت احملور 

وقد . لة االستدامة الضريبية لتمويل اخلدمات االجتماعية     املركزي للمناقشات حول قدرة النظام الضرييب على كفا       
تأثرت هذه املناقشات كثرياً بال شك باملنظمات الدولية اليت شّجعت على تبين مبادئ صالحية العاملية، اليت تنادي 

 .يف املناقشات اليت جتري حول التنميةالنقطة احملورية بأن يشكِّل الفرد 

ر اإلطار الالزم هلذا املبدأ، تعد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ذات صلة          ومـن بني اآلليات اليت توفِّ      -٣٦
وثـيقة بالسياسـة االجتماعية، مبا أن إعمال هذه احلقوق ميثل هدفاً لتنمية فرادى البلدان فضالً عن كون ضمان هذه                    

 .ة اليت يتعني على احلكومات اختاذهااحلقوق ومحايتها وتعزيزها يتطلب التزامات تؤثر يف قرارات السياسة العام

وتكمـن املسامهة األساسية هلذا النهج يف السياسات االجتماعية يف شيلي، يف الوقت احلايل، يف الظهور                 -٣٧
التدرجيي لطريقة جديدة لتصور التنمية مبنظور قائم على احلقوق تؤدي احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              

كما أن مسامهته ُتلمس، فضال عن ذلك، . خالقي لتحديد السياسات االقتصادية واالجتماعيةمن خالله دور إطار أ
يف جمال االستراتيجيات الرامية إىل التغلب على الفقر؛ وهذه االستراتيجيات عندما ننظر إليها يف إطار الضمانات                

بح آفاقاً تعرِّف باألهداف املتعلقة بالتأثري اليت توفرها نرى أهنا غيَّرت وظيفة احلدود االجتماعية الدنيا وطورهتا لتص
 .يف جمال النهوض برفاه أكثر الناس فقراً

وقـد متـت مالحظـة اعتماد هذا النهج يف تصميم السياسات العامة وحتديد املزايا املرسومة مؤخراً يف              -٣٨
 ومنطقة البحر الكارييب إن وتقول اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية. صفوف املسؤولني عن وضع االستراتيجيات

أمهـية احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تكمن يف كوهنا ُتنشئ نظاماً قانونياً مؤسسياً يساهم يف زرع               "
االجتاهـات األخالقية لتقدمي اقتراحات مجاعية وبالتايل اختاذ قرارات اقتصادية وسياسية ميكن من خالهلا إصالح               

ومن ). ٢٠٠٠اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، " (مساواةالعـيوب وتقليص أوجه الال  
املالمـح املمـيزة للعملية يف شيلي جند حتديداً الشكل الذي مت التعبري عنه بفعالية وعلى حنو ملموس يف الربامج                    

 .واخلدمات االجتماعية املعروضة
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تحدة اإلمنائي إىل أن النهج اإلمنائي القائم على أساس احلقوق جيعل من            وعلى نفس املنوال، يشري برنامج األمم امل       -٣٩
ويتزايد كل يوم االعتراف بأمهية النظر يف األهداف . حقـوق اإلنسـان جزءا ال يتجزأ من العمليات والسياسات اإلمنائية       

 ويرجع الفضل هلذا    ).٢٠٠٠برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     (والسياسـيات اإلمنائية من منظور حقوق اإلنسان        
الربط بالتحديد يف تعبئة اجلهود احلالية اليت بذلتها احلكومة لدعم اإلصالحات االجتماعية الشاملة لعدة قطاعات               
يف إطـار التزام أخالقي أساسي تطرح احلقوق من خالله حتدياً أمام الدولة لتنشئ مواطنة أمشل وأفضل يف إطار                   

 .منوذج أكثر مشوال وتكامال

 هـذا السياق، الذي ُوضعت فيه األمهية على اعتماد منظور تشكل فيه احلقوق أساس إدارة الشؤون        ويف -٤٠
ومن هذا املنطلق، تالحظ اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية        . العامة، تكتسب السياسة االجتماعية دورا مركزيا     

اجملموعة الكاملة لألهداف واملعايري واألنظمة ينبغي أن جتمع وتطرح ومنطقة البحر الكارييب أن آلية من هذا القبيل 
اليت يتعهد اجملتمع من خالهلا بكفالة احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، ويطالب من خالهلا ببناء وتوطيد               
القـدرات والفرص لتمكني األفراد من النهوض بأسباب معيشتهم، والتمتع حبرية أكرب، والتأثري يف القرارات اليت                

ومن هذا املنظور، سامهت اإلجنازات العديدة اهلامة اليت مت حتقيقها يف السنوات العشر األخرية  يف إيصال                 . هممتس
األمـور إىل مرحلة أصبحت فيها سياسات اجليل اجلديد تأخذ تدرجييا هبذا النهج عند حتديد االلتزامات امللموسة                 

 .للرقي باألوضاع املعيشية للسكان

ه أن مصفوفة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ترتبط ارتباطا وثيقاً باحلقوق    وممـا ال جـدال في      -٤١
فاهلدف الذي تسعى إليه احلقوق األوىل هو كفالة الرفاه االقتصادي والوصول إىل الوظائف             . املدنـية والسياسية  

وسيكمن التحدي  . فرد وحرياته واملـرافق الصحية والتعليم والثقافة؛ أما احلقوق الثانية فتشمل احترام حقوق ال           
املطـروح إذن يف توجـيه تلك اجلهود مبوازاة التعزيز التدرجيي للهيكل املؤسسي الدميقراطي، الذي حيترم التنوع                 

 .ويتمركز يف إطار احلكم املستدام

  فيما بني اجملموعات القطاعية    -وال ميكـن اعتـبار حتديـد أوجه القصور القائمة يف احمليط االجتماعي               -٤٢
 ممارسة أخرى تضاف إىل العمليات الرامية إىل النهوض بدرجة التطور يف األسس التقنية، اليت يتم                -واإلقليمـية   

بل على العكس من ذلك، تدعو  . معهـا توفـري وتقدمي املعلومات الضرورية الختاذ القرارات املتعلقة باألولويات          
س أوجه الالمساواة والتفاوت على وجه التحديد يف وضع الضرورة يف الوقت احلايل إىل أن تقوم هذه املمارسة بقيا

 أي أن تقوم، مبعىن آخر، مبسامهات ملموسة يف التعريف باحلدود           -تعـاريف للمؤشـرات واألهـداف اإلمنائية        
 .االجتماعية الدنيا يف صفوف السكان قاطبة، ال سيما يف صفوف اجلماعات املنخفضة الدخل

للربامج القائمة يكشف النقاب عن سلسلة من اخلدمات العامة واملزايا     ولعـل القـيام مبـراجعة موجزة         -٤٣
االجتماعـية املعروضة واليت ُينظر إليها يف سياق احلقوق يف خمتلف اجملاالت اليت هتم السياسات االجتماعية، وال                 

 .سيما يف سياق االستراتيجيات الرامية إىل القضاء على الفقر

ن العدالة االجتماعية وما يتمخض عن ذلك من أنظمة حلماية وتعزيز واالعـتراف بـاحلقوق والبحث ع     -٤٤
تساوي الفرص كلها مسائل تقتضي سياسة اجتماعية موجهة حنو التكامل من خالل وساطة املؤسسات اليت تعمل   

 .بشكل منسق وتعمل، من باب األولوية، مبا يتفق ومبادئ العاملية والتضامن والفعالية
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 علق باألحكام العامةاجلزء من التقرير املت

 ١املادة 

 احلق يف تقرير املصري

 حرية تقرير املركز السياسي

وخالل فترة والية احلكم .  من الدستور السياسي جلمهورية شيلي٥ و ٤هـذا احلـق مكّرس يف املادتني         -٤٥
 مخود هذا   ويف مراحل . ، تقلص احلق يف تقرير املصري بصورة حادة       ١٩٧٣سبتمرب  /العسكري اليت بدأت يف أيلول    

النظام، واستنادا إىل اتفاق ُعقد بني خمتلف قوى املعارضة، مت قبول القواعد اليت سنها احلكم العسكري يف الدستور 
 بشأن مسألة التصديق    ١٩٨٨أكتوبر  / تشرين األول  ٥وعمالً بأحكام الدستور، ُنظِّم استفتاء يف       . ١٩٨٠يف عام   

ة أو رفض تعيينه إبان فترة االنتقال إىل الدميقراطية اليت تدوم، كرئيس للجمهوريأوغوستو بينوشيه  عـلى تعـيني     
 على األغلبية املطلقة بنسبة     - املعارضون للتعيني    -وقد حصل الرافضون    . ١٩٩٧حسب الدستور، إىل غاية عام      

.  يف املائة  ٤٣,٠١ على   - أنصار اجلنرال بينوشيه     - يف املائـة مـن األصوات، يف حني حصل املؤيدون            ٥٤,٧١
 . يف املائة من االمتناع عن التصويت٢,٤٧كانت مشاركة الناخبني هائلة؛ إذ مل ُيسجَّل سوى و

ومـن مث بدأت عملية من املفاوضات السياسية بني احلكومة العسكرية ومؤيديها وبني اجملموعات املؤيدة          -٤٦
. ١٩٨٠االستبدادية يف دستور فيما يتعلق بالتحضري النتخابات دميقراطية للسلطات العامة وتعديل بعض اجلوانب      

 ٣٠وانتهـت العملـية بإدخـال سلسلة من اإلصالحات هلذا الصك صدَّق عليها املواطنون يف استفتاء ُنظِّم يف                   
 . يف املائة٨٥,٧٠ وأفرز نسبة مئوية مؤيدة بلغت ١٩٨٩يوليه /متوز

 عاماً، ١٩مهورية منذ ، ُنظمت أوىل االنتخابات ملنصب رئيس اجل  ١٩٨٩ديسمرب  / كانون األول  ١٤ويف   -٤٧
، مت ١٩٩٠مارس / آذار١١ويف .  عاما١٦ًكما ُنظمت أوىل االنتخابات الختيار أعضاء اجمللس الوطين لوالية مدهتا 

وكان .  يف املائة من األصوات يف مجيع أحناء البالد٥٣,٧٩انتخاب باتريتسيو آيلوين أزوكار رئيساً؛ وحصل على 
وشرع اجمللس الوطين يف االضطالع مبهامه يف السنة ذاهتا؛ ).  يف املائة٥,٣٠(ضاً معدل االمتناع عن التصويت منخف

وحصلت اجملموعة اليت اشتهرت باسم ائتالف األحزاب من أجل الدميقراطية، وهو ائتالف يدعم احلكومة اجلديدة، 
 ٢٨ويف . ب يف املائة يف جملس النوا٥٠,٥٥ يف املائـة مـن األصـوات يف جملس الشيوخ وعلى     ٥٠,٨٣عـلى   

، وخالل والية الرئيس باتريتسيو آيلوين وبفضل اإلصالح الذي أجرته احلكومة، ُنظمت            ١٩٩٢يونيه  /حزيـران 
 . عاما٢١ًاالنتخابات البلدية ألول مرة منذ 

تاغل، وقد مت انتخاهبا بالطريقة ذاهتا ولوالية مدهتا        -وتلت حكومته حكومة الرئيس ريكاردو فراي رويز       -٤٨
مـا ينص على ذلك الدستور، مث جاءت بعدها حكومة الرئيس ريكاردو الغوس إسكوبار،             سـت سـنوات، ك    

 .٢٠٠٠مارس /وتوىل الرئيس الغوس منصبه يف آذار. وكالمها ينتمي إىل االئتالف السياسي املشار إليه سابقاً

سسي اليت  ، ال تزال بعض اجلوانب من اهليكل املؤ       ١٩٨٩وعـلى الرغم من اإلصالحات املدخلة يف عام          -٤٩
 :وتكمن هذه العوائق يف ما يلي.  تطرح بعض العوائق أمام تقرير املصري١٩٨٠وضعها دستور عام 
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كـون النظام االنتخايب يشتمل على بعض اجلوانب من نظام التصويت الثنائي، وهو نظام غري                )أ( 
ناسيب ومتوازن لألغلبية   معـتاد يف شـيلي وغريب على واقع التعددية احلزبية يف شيلي؛ وهو ال يسمح بتمثيل ت                

واألقلية، كما أنه نظام يدعم القوة االنتخابية الثانية ويقصي جمموعات األقلية اليت ال متثيل هلا يف الربملان ما مل تكن 
 طرفاً يف اتفاق انتخايب؛

كون بعض األعضاء يف جملس الشيوخ ال ُينتخبون باالقتراع الشعيب، وإمنا ُيعيِّنهم كل من حمكمة  )ب( 
 من الدستور،   ٤٥وال يزال ساريا احلكم الوارد يف املادة        . العـدل العليا وجملس األمن الوطين ورئيس اجلمهورية       

الـذي يـنص عـلى تعيني تسعة أعضاء يف جملس الشيوخ ال يتم انتخاهبم باالقتراع املباشر، إىل جانب الرؤساء                    
 .السابقني للجمهورية

 دميقراطية يف طابعها، مبا أن بعض أعضائها ُيعّينهم جملس          كون عضوية احملكمة الدستورية ليست     )ج( 
أضف إىل ذلك أن إدراج ثالثة قضاة من احملكمة العليا كأعضاء يف هذه احملكمة حيدث يف التطبيق                 . األمن الوطين 

ون وتتك. كما أن شروط األهلية الختيار األعضاء هتدف إىل تقييد تشكيلة احملكمة     . العملي ازدواجية يف الوظائف   
ثالثة قضاة من احملكمة العليا تعيِّنهم احملكمة العليا؛ وحماميان يعيِّنهما          : احملكمة يف الوقت احلاضر من سبعة أعضاء      

 جملس األمن الوطين؛ وحمام يعيِّنه رئيس اجلمهورية؛ وحمام ينتخبه جملس الشيوخ؛

ارات باألغلبية املطلقة، فيما يكون     كون سلطات جملس األمن الوطين وطريقة عمله متكِّنه من اختاذ القر           )د( 
ويرأس . الوزن املرّجح يف عملية اختاذ القرارات     ) ويشكلون أربعة أعضاء من أصل مثانية يف اجمللس       (ملمثلي القوات املسلحة    

اجمللـس يف الوقـت احلاضر رئيس اجلمهورية؛ ويتكون األعضاء اآلخرون من رئيسي جملس الشيوخ واحملكمة العليا ومن                  
 واملراقب املايل العام للجمهورية؛) الشرطة شبه العسكرية( العام للقوات املسلحة واملدير العام للّدرك القائد

واملدير العام للّدرك ال    ) اجليش والبحرية والقوات اجلوية   (كون القادة العامني للقوات املسلحة        )ه( 
 من املادة ١٨وتسرد الفقرة . م من مناصبهمميكن عزهلم من مناصبهم؛ أي أنه ال ميكن لرئيس اجلمهورية أن يزحيه

وتنص املادة  .  من بني صالحيات الرئيس صالحية تعيني وفصل أفراد السلطات العسكرية املشار إليهم أعاله             ٣٢
 على  ٩٤وتنص املادة   .  على أنه ميكن تعيينهم لوالية مدهتا أربع سنوات مع عدم جواز تعيينهم لفترة جديدة              ٩٣

ات املسلحة والشرطة وترقيتهم وإحالتهم إىل التقاعد كلها أمور تتم مبوجب مرسوم سام    أن تعـيني ضـباط القو     
 ".طبقا ألحكام القانون األساسي الدستوري اخلاصة بذلك واليت حتددها الصكوك القانونية األساسية ذات الصلة           "

تعيني الضباط وترقيتهم بـيد أن القوانـني األساسـية املنشئة للقوات املسلحة والشرطة يف شيلي، تنص على أن              
أن يقترح ذلك القائد العام للقوات      "وإحالـتهم إىل التقاعد أمور تتم مبوجب مرسوم سام، وتنص على وجوب             

وبعبارة أخرى، فإن هذه القاعدة متنع رئيس الدولة، يف         . "املسلحة املعنية واملدير العام للشرطة، حسب االقتضاء      
يف هذا الشأن، مبا أنه ال يستطيع بدون توصية من القيادة العليا للقوات             املمارسـة العملـية، من اختاذ أي قرار         

 .املسلحة أو الّدرك، أن ميارس صالحيته الدستورية

وسعياً وراء إصالح هذه العيوب املؤسسية، قدمت حكومتا الرئيس باتريتسيو آيلوين والرئيس إيدواردو              -٥٠
ات دستورية على اجمللس الوطين هتدف، يف املقام األول، إىل          فراي جمموعة متنوعة من االقتراحات إلدخال إصالح      

أي (تغـيري الوضع املتعلق باألداء؛ وبصالحيات جملس األمن الوطين وعضويته؛ وإلغاء مناصب النواب املؤسسيني               
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ة ؛ وتعديل نظام التصويت الثنائي؛ وتعديل القوانني األساسي)الـنواب الذيـن ال يـتم انتخاهبم باالقتراع الشعيب     
الدستورية اليت حتكم القوات املسلحة والّدرك بغية منح رئيس اجلمهورية سلطة إحالة الضباط العامني إىل التقاعد                

بيد أن هذه التعديالت مل يتم تنفيذها ألهنا مل جتد دعماً من قبل . بـدون توصـية مسـبقة من القائد العام املعين    
ة الرئيس الغوس، أعيد فتح باب املناقشات حول التعديالت         وخالل فترة والي  . الـربملانيني املعارضـني للحكومة    

الدستورية السابق ذكرها استناداً إىل مشروع تعديل دستوري أعدته جلنة الشؤون الدستورية والتشريعية والعدالة              
 .واألنظمة األساسية مبجلس الشيوخ

 ة الطبيعيواملوارد بالثرواتالتصرف احلر احلق يف التنمية االقتصادية ويف 

. ينـبغي اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن مثة عدة أحكام دستورية نافذة تدعم حقّنا يف التنمية االقتصادية                  -٥١
ويضمن الدستور حق كل شخص يف مزاولة أي نشاط اقتصادي ال يتناىف مع األخالق أو ال يضر بالنظام العام أو           

 .)٣(باألمن الوطين وميتثل للقوانني املنطبقة عليه

ن الدستور لكل شخص حرية حيازة أصول من مجيع األصناف ما عدا تلك اليت جعلتها الطبيعة                ويضـم  -٥٢
. )٤( بكاملها واليت نص القانون على أن تكون كذلكتلك اليت ينبغي أن تكون ملكاً لألمةملكاً شائعاً بني اجلميع أو 

، أي أهنا ختضع    "تها االجتماعية وظيف"ويـنص الدستور على أن حيازة امللكية ختضع لقيود وواجبات ناشئة عن             
ويسمح الدستور  . )٥(للمصـاحل العامـة لألمة ولألمن الوطين وللخدمات والصحة العمومية واحملافظة على البيئة            

عنه مبوجب قانون عام أو خاص معتمد من قبل ويسمح         " نزع امللكية "بـتجريد شخص ما من ملكيته من خالل         
 . املصلحة الوطنية، ووفق ما حيدده املشرِّع على النحو الواجببرتع امللكية من أجل الصاحل العام أو

وتسـيطر الدولة سيطرة مطلقة وحصرية وغري قابلة للتصرف وال للتقادم على مجيع املناجم، مبا يف ذلك                  -٥٣
ات وغريها من املواد األحفورية،     اهليدروكربونالفحم و رواسب  رواسـب الغوانو والرمال املعدنية ومناجم امللح        

أما اكتشاف أو استغالل أو إنتاج اهليدروكاربونات السائلة أو الغازية والرواسب           . )٦(استثناء األوحال السطحية  ب
مـن أي نوع كان يف املياه البحرية اخلاضعة للوالية الوطنية، واليت توجد يف مناطق هلا حبكم القانون أمهية لألمن                    

 أو منشآهتا أو ميكن القيام هبا عن طريق احلصول على           الوطـين، فهـي أنشطة مهمة ميكن أن تضطلع هبا الدولة          
. امتيازات إدارية أو عقود عمليات خاصة، بعد أن ُيصدر رئيس اجلمهورية متطلبات وشروطا مبوجب مرسوم سام

وجيوز لرئيس اجلمهورية يف أي وقت، وبدون أي تربير مع تقدمي التعويض املناسب، إهناء االمتيازات اإلدارية أو                 
وجيوز للخواص أن يستكشفوا ويستغلوا . )٧(لعمليات املتعلقة باستغالل املناطق اليت ُيصرَّح أهنا هامة لألمن الوطينعقود ا

وُتمنح هذه االمتيازات   ). amparo(مناجم أخرى تابعة ألمالك الدولة، مبوجب امتياز حيصلون عليه ووفقاً لنظام محاية             
ددة األجل، ومتنح الفرد احلقوق وتفرض عليه االلتزامات املنصوص   دومـاً مبوجـب قرار صادر عن احملكمة وتكون حم         

 .)٨(عليها يف قانون يقره أربعة أسباع من أعضاء جملس النواب وأعضاء جملس الشيوخ أثناء مدة واليتهم

ووفقـاً لـلحكم االنـتقايل الثالث من الدستور، فإن الصناعة الكربى للتنقيب عن النحاس وغريها من               -٥٤
، ١٩٢٥ للدستور السياسي لعام     ١٧العاملة يف ذات امليدان، اليت أُمِّمت مبوجب احلكم االنتقايل رقم           الشركات  

 )٩(وقد أُدرج احلكم االنتقايل األخري. ١٩٨٠تظـل خاضعة للقواعد الدستورية السارية وقت إصدار دستور عام           
 فيها املسامهون من شركات متعددة      هبدف السماح بتأميم الصناعة الكربى الستخراج النحاس، اليت كان يتحكم         
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ملا كانت املصلحة   ":  من احلكم االنتقايل العاشر يف الدستور السابق على ما يلي          ١وتـنص الفقرة    . اجلنسـيات 
الوطنية تقتضي أن تتصرف الدولة حبرية، بصدد ممارستها حلقها السيادي وغري القابل للتصرف يف ثرواهتا ومواردها 

 من الدستور السياسي احلايل، ُتؤمم الشركات املكوِّنة للصناعة ١٠ من املادة   ١٠ام الفرع   الطبيعية مبا يتفق وأحك   
الكـربى للتنقيـب عن النحاس واليت يصنفها القانون بصفتها تلك، ومعها الشركة األندية للتعدين، ومن مث يتم                  

 ."إعالن أهنا تدخل ضمن النطاق الكامل واحلصري ألمالك الدولة

 ٢املادة 

، باستخدام مجيع الوسائل، مبا )ال سيما التدابري االقتصاديـة والتقنية( بعض التدابري اعتماد
 فيها خاصة اعتماد تدابري تشريعية، هبدف اإلعمال التدرجيي للحقوق املُعترف هبا يف العهد

ملُعترف هبا يصف هذا التقرير بتفصيل مجيع التدابري املتخذة هبدف الوصول إىل اإلعمال التدرجيي للحقوق ا -٥٥
ويشمل ذلك اعتماد تدابري تشريعية وكذلك وضع سياسات عامة مصممة إلنفاذ هذه احلقوق يف سياق . يف العهد 

 من العهد يضمن الدستور     ١ودون املساس باملبادئ األساسية املنصوص عليها يف املادة         . قطاعات حمددة يف اجملتمع   
ية املواطن، احلريات السياسية واالقتصادية األساسية للفرد كما ، الذي حيدد الضمانات األساسية حلما)١٠(السياسي

 .)١١(يضمن الدستور السياسي يف مجهورية شيلي أغلبية احلقوق املُعترف هبا يف العهد

وباإلضـافة إىل اآللـيات اإلجرائـية املزمعة يف النظام القانوين ككل لكفالة احترام احلقوق واالمتثال                 -٥٦
.  من الدستور وُيعرف باحلماية٢٠ليها يف القانون، مثة حل إنصايف ُتعبِّر عنه صراحة املادة          لاللتزامات املنصوص ع  

وجيوز ألي مواطن أن . واحلمايـة هي إجراء فعال بشكل خاص يف حاالت انتهاك أي ضمان من هذه الضمانات   
. العليا بالدرجة الثانية  يلـتمس سبيل االنتصاف هذا مباشرة من حمكمة االستئناف بالدرجة األوىل ومن احملكمة              

وبناء عليه، فإن احلق يف حرية اختيار نظام الوقاية الصحية واحلرية يف العمل واحلق يف االنضمام إىل نقابة واحلق يف 
العيش يف بيئة غري ملوثة حيميها دستورياً سبيل االنتصاف هذا، وهو سبيل يتم تطبيقه بذات الطريقة اليت ُيطبق هبا            

 .أمر اإلحضار

 من الدستور على أن     ٥وفـيما يـتعلق حبماية احلقوق األساسية املنبثقة عن طبيعة اإلنسان، تنص املادة               -٥٧
يضمنها هذا الدستور واليت تضمنها املعاهدات الدولية        من واجب هيئات الدولة محاية وتعزيز احلقوق اليت       "(...) 

الدولة يف خدمة الفرد ويكمن هدفها يف       " على أن    ١، يف حني تنص املادة      "النافذة واملصدَّق عليها حاليا يف شيلي     
 ".تعزيز االندماج املتماسك جلميع قطاعات األمة... ومن واجب الدولة ... تعزيز الصاحل العام 

 )١٢(االفتقار إىل ضمانات خاصة باحلقوق املنصوص عليها يف العهد بالنسبة لغري املواطنني وتربير االختالفات القائمة

ي العنصر األساسي الذي تعترف دولة شيلي من خالله حبقوق األفراد املكونني للدولة والذي              اجلنسية ه  -٥٨
ومن مث، فإن من احليوي إقامة أنظمة فعالة        . تعـزز مـن خالله آليات محاية هذه احلقوق واحلريات املنبثقة عنها           

 الدولة يف تنظيم دخول األجانب      للهجرة توفق بني واجب الدولة يف احترام احلقوق الطبيعية لغري املواطنني وحق           
 .وإقامتهم يف إقليمها، مع مراعاة مصلحة مواطنيها
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 كما مت   )١٣(وترد باألساس اللوائح السارية حاليا واملتعلقة مبوضوع األجانب واهلجرة يف قانون األجانب            -٥٩
ع الالجئني وبروتوكوهلا   بشأن وض  ١٩٥١أما فيما يتعلق باللجوء، فإن شيلي طرف يف اتفاقية عام           . تعديله الحقاً 
 .)١٤(، مت إحراز جمموعة من اإلجنازات يف هذا اجملال١٩٩٦ويف عام . ١٩٦٧اإلضايف لعام 

وفيما يتصل بالعالقة القائمة بني القواعد املنصوص عليها يف قانون األجانب واحلقوق واملبادئ املنصوص               -٦٠
وبناء . باحلق يف احلرية الشخصية والسالمة الفردية"خص عليها يف الدستور السياسي، يكفل هذا األخري متّتع كل ش

ألي شخص احلق يف اإلقامة والبقاء يف أي بقعة من بقاع اجلمهورية، ويف التنقل من مكان إىل مكان                  ) أ(علـيه،   
ودخـول أراضـي اجلمهورية ومغادرهتا، شريطة احترام القواعد املنصوص عليها يف القانون وشريطة أال تتعرض                

وُيؤكِّد هذا احلكم الدستوري على حق اإلقامة كضمان يكفله الدستور، ويف الوقت ذاته . )١٥("لثة ألذىأطراف ثا
وال ينبع تنظيم اإلقامة من احلاجة إىل      . يعطي املشرِّع سلطة تنظيم املتطلبات والشروط اليت حتكم ممارسة هذا احلق          

ن احلاجة إىل احملافظة على أصول أخرى حممية محايـة حقـوق دستورية أخرى أو احملافظة عليها فحسب، وإمنا م        
 من الدستور، ٥ويف هذا الصدد، ينبغي استحضار أن احلقوق احملمية تتسع لتشمل، طبقاً للمادة . مبوجب الدستور

 .احلقوق الواردة يف الصكوك الدولية، اليت صدَّقت عليها شيلي والنافذة يف هذا البلد

 الدستور ذاته قيوداً على الصالحيات التنظيمية لكل من املشرِّع          بـيد أنـه، ويف الوقـت نفسه، يفرض         -٦١
ضمان بأال متس الصكوك القانونية اليت تنظم أو تكمِّل الضمانات          "والسـلطات اإلداريـة، حبيث يوفر لكل فرد         

املنشـأة مبوجـب ذلك الصك، وفق ما ينص عليه الدستور، أو ُتقيِّد، مىت كان ذلك جائزاً، تلك الضمانات يف                    
ويف هذا الصدد،   ". جوهـرها أو ألن يفـرض شروطاً أو رسوماً أو متطلبات تعوق التمتع هبذه الضمانات حبرية               

وعمـالً بالتشريعات ذات الصلة، ُتمارس صالحيات السلطات اإلدارية ملنح اإلقامة وتراخيص أخرى على أساس    
لرخصة على قائمة حمدودة من     تقديـري؛ وترتكـز حـاالت رفض إعطاء رخصة اإلقامة أو حاالت إلغاء هذه ا              

 .األسباب حيددها القانون؛ وتنطبق هذه احلالة على تدابري الطرد

إعالن حقوق اإلنسان   "وعـلى العموم تتفق القواعد اليت تنظم الدخول إىل شيلي ومغادرته مع حمتويات               -٦٢
ري أحكام هذا اإلعالن وكأهنا      بقدر ما ال يتم تفس     )١٦("فيه لألفـراد الذين ليسوا من مواطين البلد الذي يعيشون        

أحكـام تقيد حق الدولة يف سن قوانني وأنظمة أساسية بشأن دخول األجانب ومدة وشروط إقامتهم أو وكأهنا                  
، أي  "تأشرية السياحة "وتقتصر القيود املفروضة على الدخول يف ما ُيطلق عليه          . ُتمـيِّز بني املواطنني واألجانب    

لدان ال تربطها بشيلي عالقات دبلوماسية يف تسجيل أنفسهم لدى القنصلية           الواجب الذي يفرض على مواطين ب     
كما حيتوي القانون على    . الشيلية املختصة قبل الدخول إىل شيلي، مراعاة العتبارات املبدأ الدويل للمعاملة باملثل           

طرد (ان االجتماعي  استناداً إىل أسس األمن الداخلي والصحة العامة والضم)١٧(شـروط آمرة تتعلق مبنع الدخول   
وطرد األشخاص الذين   ) األشخاص الذين ال يستطيعون العيش يف شيلي دون أن تشكل إقامتهم عبئاً على اجملتمع             

إال أن هذه املادة تشتمل على . ارتكـبوا جرائم من قبيل االجتار باملخدرات أو املشاركة يف االجتار بالرقيق البيض    
العمومية وتفتقر إىل ما يكفي من الدقة، ومن مث ُتمكِّن سلطات اهلجرة من جمموعة من األسس للمنع وتتميز بفرط 

انتماؤهم إىل نقابة عمالية أو اشتهارهم      "منع دخول األشخاص استناداً إىل أسس إيديولوجية حمضة، مبا يف ذلك            
سألة على االرتياح من أجل الدعوة إىل اعتناق بعض املذاهب؛ وال تبعث هذه امل" بإثارة الشغب أو بالعمل النضايل

 .سواء مبوجب املعايري الدستورية أو مبوجب املعايري الدولية
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؛ إذ يسمح أحد األحكام، على سبيل )١٨(كما أن القوانني اليت تنظم احلصول على اإلقامة تتميز بعدم الدقة -٦٣
 .معايري حمددةبدون تقدمي أية " راحة الدولة أو منفعتها"املثال، برفض طلبات اإلقامة استناداً إىل 

، اجتمعت جلنة حكومية دولية لصياغة      ٢٠٠٢أبريل  / ونيسان ٢٠٠١سبتمرب  /ويف الفـترة ما بني أيلول      -٦٤
وترى احلكومة أنه، بالرغم من كون اإلبقاء على سريان تشريع . اقتراح يهدف إىل حتديث سياسة اهلجرة يف شيلي

ال أن الضرورة تدعو إىل وضع سلسلة من املعايري واملبادئ          لـه طابع دائم كقانون األجانب ُيعترب أمراً معقوالً، إ         
بشأن القرارات الواجب على السلطات اختاذها يف هذا اجملال، دون املساس بأي إصالح يتم إدخاله على القانون                 

ومت اختاذ هذه التدابري لكي تتماشى الصالحيات اليت متارسها السلطات مبوجب           . وقد يثبت أنه إصالح مستصوب    
 .ن األجانب مع التزامات الدولة فيما يتعلق حبقوق األشخاص املهاجرينقانو

وحيظر " ...ومحاية هذه احلرية  حرية العمل"وفـيما يتعلق باحلق يف العمل، يكفل الدستور لكل شخص       -٦٥
ازة أي متييز ال يقوم على املهارات أو القدرة الشخصية، بالرغم من أن القانون قد يشترط يف بعض احلاالت حي                  "

نسبة األشخاص من   "وينص قانون العمل، يف هذا الصدد، على أن         . )١٩("اجلنسية الشيلية أو عدم جتاوز سن معني      
وال ينطبق هذا احلكم    .  يف املائة  ٨٠جنسـية شيلية، الذين يعملون لدى نفس صاحب العمل، ينبغي أال تقل عن              

وبغية التوصل إىل النسبة املشار إليها . )٢٠(...مالً  عا٢٥على أصحاب العمل الذين ال يتجاوز عدد العاملني لديهم 
 مراعاة جمموع األشخاص الذين يعملون لدى صاحب العمل        -١: يف الفقرة السابقة، ينبغي مراعاة القواعد التالية      

 ال ُيحسب املوظفون التقنيون -٢يف إقليم شيلي، واستبعاد األشخاص الذي يعملون على انفراد يف فروع مستقلة؛ 
 كل شخص أجنيب حيمل زوجه أو أبناؤه -٣ختصون الذين ال ميكن االستعاضة عنهم مبوظفني من مواطين البلد؛ امل

 حيق لألجانب الذين    -٤اجلنسـية الشيلية، أو كل أرملة أو أرمل ملواطن شيلي، يستحق حيازة اجلنسية الشيلية؛               
وترتبط ." ضطراري، حيازة اجلنسية الشيلية   أقـاموا يف شيلي ملا يزيد على مخسة أعوام، بدون حاالت الغياب اال            

 .)٢١(هذه القواعد بالقواعد اليت تقتضي اإلشارة إىل جنسية العامل يف عقد عمله

 أحكام حمددة ملكافحة التمييز يف التشريعات الوطنية

: لي على ما ي   ١وتنص املادة   . يكفل الدستور السياسي بأن متارس حقوق األفراد بدون أي متييز أيا كان            -٦٦
الدستور " على أن    ١٩، بينما تنص املادة     "...يولـد الرجال والنساء أحرارا ومتساوين، وهلم حقوق متساوية          "

وال توجد يف شيلي فئات مميزة من األفراد أو اجلماعات          .  املساواة أمام القانون   -٢(...) يكفل جلميع األشخاص    
 املساواة يف احلماية اليت يوفرها القانون عند ممارسة -٣ ة؛وال ميكن للقانون أو ألية سلطة أن تقيم فوارق تعسفي...

ويتمتع كل شخص باحلق يف حرية العمل وحرية اختيار          .هذه احلرية   حرية العمل ومحاية   -١٦..." حقوقهـم   
وُيحظر أي متييز ال يقوم على املهارات أو القدرة الشخصية، بالرغم من أن             ... " العمـل مع دفع تعويض عادل     

حظر التمييز  -٢٢(...) يف بعض احلاالت حيازة اجلنسية الشيلية أو عدم جتاوز سن معني             قـد يشترط  القـانون   
وال ميكن ألي قطاع أو نشاط      . التعسفي يف املعاملة اليت متارسها الدولة واهليئات التابعة هلا يف املسائل االقتصادية           

بعض املزايا، أو حتميل أفراد أو مجاعات من األفراد أو منطقة جغرافية أن تستفيد مباشرة أو بطريقة غري مباشرة من 
ويف حاالت  . القانون ضمنا على هذا التمييز     مبصـاريف خاصـة، إال مبقتضى قانون ما، بقدر ما ال ينطوي هذا            

 ".اإلعفاء من الرسوم أو حاالت منح امتيازات مباشرة، يتعني إدراج التكاليف التقديرية سنويا يف قانون امليزانية
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تتناىف كل مظاهر التمييز واالستبعاد والتفضل القائمة على اعتبارات         : " من قانون العمل على ما يلي      ٢تنص املادة   و -٦٧
العرق أو اللون أو نوع اجلنس أو االنضمام إىل نقابة عمالية أو الدين أو اآلراء السياسية أو اجلنسية أو األصل االجتماعي مع                      

 ".من هذا القبيل  ميكن ألي رب عمل أن يستخدم عماال حتت شروطونتيجة لذلك، ال. مبادئ قانون العمل

 من قانون حرية الرأي واملعلومات وممارسة مهنة الصحافة على أن أي جهة تصدر              ٣١وتـنص املـادة      -٦٨
منشورات أو تذيع أخبارا، باستخدام أي وسيلة من االتصاالت االجتماعية، هبدف تعزيز الكراهية أو العداوة ضد 

 ٢٥أو مجاعات استناداً إىل العرق أو نوع اجلنس أو الدين أو اجلنسية ُيعاقـب عليها بغرامة تتراوح بني أشخاص 
 .)٢٢( وحدة ضريبة شهرية٢٠٠ويف حالة تكرر اجلرمية، قد تتزايد الغرامة لتصل إىل .  وحدة ضريبية شهرية١٠٠و

إن التمييز الظاهر واملتعّمد ضد السكان      ":  على ما يلي   )٢٣( من قانون السكان األصليني    ٨وتـنص املادة     -٦٩
 "األصليني بسبب أصلهم أو ثقافتهم جرمية

للجنة املعنية باحلقوق   ) ١٩٩٤ (٥التعليق العام رقم    (احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمعوقني       
 )االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 التسعينات يف شيلي، يف جمال العجز، باالهتمام يف عدد          حظيـت اإلجراءات اليت اختذهتا الدولة يف مطلع        -٧٠
ويتركز االهتمام الرئيسي هبذا اجملال يف القطاع اخلاص ويف         . قلـيل مـن القطاعات احلكومية كالصحة والتعليم       

، ويف ظل احلكومة االئتالفية األوىل، بدأت الدولة الشيلية ُتبدي    ١٩٩٠ويف عام   . صفوف املنظمات غري احلكومية   
ومن اجلدير باالهتمام   .  االهتمام مبشاكل املعوقني، وبدأت تضع خططا وبرامج حمددة هلذه الفئة من السكان            بعض

 .اليت اعتمدهتا خمتلف املنظمات الدولية" االتفاقات اخلاصة بالعجز"خباصة يف هذا اجملال مشاركة شيلي يف إقرار 

ر يف موضوع العجز يف شيلي وحتسني األوضاع املعيشية وقد مت اختاذ هذه التدابري يف إطار عمل موجَّه للنظ -٧١
احلكومي، وبدأ األشخاص املصابون " جدول العمل االجتماعي"وأدرج موضوع العجز يف . هلذه الفئة من السكان

بعجـز، باعتـبارهم جمموعة حتتل األولوية يف السياسات االجتماعيـة، يضطلعـون بـدور هـام كموضوع              
 املعلومات الرمسية اليت كشفت عنهـا الدراسة االستقصائيـة الوطنية للخصائص          وتشري. لــهذه السياسـات   

 يف املائة من السكان يف      ٤,٣، إىل أن املعوقني يشكلون      )٢٤(١٩٩٦ االقتصادية، اليت أجريت يف عام       -االجتماعية  
 يف املائة من    ٥,٣ن  ، أن املعوقني يشكلو   ٢٠٠٠وكشفت الدراسة ذاهتا، اليت أجريت يف عام        . كافـة أحناء البالد   

 .السكان يف شيلي قاطبة

 ٢٠٠٠-١٩٩٠أهم املنجزات يف جمال العجز يف شيلي يف الفترة 

 :مت االضطالع باألنشطة التالية -٧٢

املشاركة يف موافقة اجلمعية العامة على برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني، الذي اعتمدته يف               )أ( 
 إىل  ١٩٨٣كما أعلنت اجلمعية العامة السنوات من       . ١٩٨٢ديسمرب  /ن األول  كانو ٣، املؤرخ   ٣٧/٥٢قـرارها   
ووفّرت هذه املسألة أساساً إلدراج هذا .  عقداً للمعوقني هبدف تنفيذ برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني١٩٩٢

 املوضوع يف جدول األعمال االجتماعي يف شيلي؛
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لعمل الدويل اخلاص بإعادة التأهيل املهين، الذي       ، صـدقت شيلي على معيار ا      ١٩٩٥يف عـام     )ب( 
 ١٥٩وقد صادف هذا التاريخ وضع االتفاقية رقم . ١٩٨٣يونيه / حزيران٢٢اعـتمدته منظمة العمل الدولية يف   

ووفرت هذه الصكوك أسس وضع سياسة وطنية يف بلدان خمتلفة من أجل إعادة             . ١٠٠ و ٩٩والتوصـيتني رقم    
 تأهيل املعوقني وتوظيفهم؛

، لقواعد املوحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني     صـدقت شـيلي على اعتماد اجلمعية العامة ل         )ج( 
ويكمن اهلدف من وراء هذا القرار يف متكني        . ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/٩٦مبوجب قرارها   

عضاء يف جمتمعاهتم، بذات    الذكـور واإلنـاث والرجال والنساء الذين يعانون من العجز من التمتع، باعتبارهم أ             
وتتحمل الدولة مسؤولية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد . احلقوق والواجبات اليت يتمتع هبا غريهم من الناس

 املعوقني وتعزيز مشاركتهم يف اجملتمع؛

ق وقد عرَّف هذا القانون الشخص املعوَّ     .  نافذاً )٢٥(يف هـذا السياق العاملي، أصبح قانون العجز        )د( 
شخص يرى أن قدرته على تلقي العلم أو على العمل قد تقلصت مبا ال يقل عن الثلث، نتيجة معاناته من               "بأنـه   

عاهات جسدية أو نفسية أو حسية، خلقية كانت أو مكتسبة، وميكن التنبؤ بأهنا ذات طابع دائم بصرف النظر عن 
 ".األسباب اليت أدت إىل ظهور هذه العاهات

 :انون كذلك املسائل التاليةويغطي هذا الق -٧٣

 حتديد العجز وتشخيصه؛ )أ( 

الوقايـة وإعادة التأهيل، مبا يف ذلك اختاذ التدابري اهلادفة إىل الوقاية من أسباب اإلصابة حباالت                 )ب( 
واع الـنقص اليت قد تؤدي إىل اإلصابة بالعجز، واختاذ التدابري اهلادفة إىل الوقاية من تطور العجز أو حتوله إىل أن                   

أخـرى مـن العجز؛ وخلق فرص متساوية يف الوصول إىل التعليم والثقافة واملعلومات واالتصاالت، وتوفري حيز      
مـادي، واإلعفاء من الضرائب اجلمركية عند استرياد السيارات؛ واالستعانة بالسجل الوطين للعجز، الذي ُصمِّم     

ابني بعجز وعن اهليئات الواردة يف القانون       جلمـع مـا استجد من معلومات واالحتفاظ هبا عن األشخاص املص           
 ؛)منظمات األشخاص املعوقني واملنظمات اليت تدعمهم(

 اإلجراءات واجلزاءات املتعلقة بالتمتع باحلقوق واملزايا اليت هتدف إىل مساعدة األشخاص املعوقني؛ )ج( 

 اكتساب وممارسة احلقوق الصندوق الوطين للعجز، وهو هيئة مستقلة تتمتع بالقدرة الكاملة على )د( 
 .والتعهد بااللتزامات؛ ويهدف هذا الصندوق إىل إدارة املوارد املخصصة لألشخاص املعوقني

 :وتأيت األنظمة األساسية التالية الذكر لتكميل قانون العجز -٧٤

وهي (ية  النظام األساسي املتعلق بالسجل الوطين للعجز التابع لدائرة األحوال املدنية وحتديد اهلو            )أ( 
. )٢٦() على مزايا ينص عليها القانون التسجيل فيهااملعوقني الراغبني يف احلصولالدائرة الوحيدة اليت ميكن لألشخاص 

 حالة؛ واشتمل هذا الرقم على أشخاص ماديني وأشخاص اعتباريني          ٢٠ ٠٠٠ تسـجيل    ١٩٩٩وشـهد عـام     
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في السجل املدين بتوفري مرافق لألشخاص املعوقني       ومت السماح ملوظ  . ومجعيات مهنيني ممن يهتمون بقضايا العجز     
 ومعاملتهم معاملة تفضيلية؛

وهذا النظام هو نشاط مستمر تضطلع به جلنة الطب         . الـنظام األساسي املتعلق بتقييم العجز وإقراره       )ب( 
 أجل خلق   وحتتوي وزارة الصحة على فضاء إلعادة التأهيل، أنشئ من        . الوقـائي والعجز، بطلب من الشخص املعاق      

 ؛)٢٧(أساس لتوفري هذه اخلدمة لألشخاص الذين يلتمسوهنا يف خمتلف الدوائر العامة ويف كل بقعة من بقاع شيلي

النظام األساسي الذي يقتضي توفري خدمات النقل اجلماعي يف املناطق احلضرية والقروية على حد  )ج( 
 مقاعد سهل الوصول بالنسبة     ١٠ى األقل من أصل     سواء، باستثناء استئجار السيارات، بغية جعل مقعد واحد عل        

 ؛)٢٨(لألشخاص املعوقني

املخصصة أساسا   الـنظام األساسي الذي حيكم اإلجراءات والشروط املتعلقة باسترياد العربات          )د( 
وقد استفاد من هذا النظام، خباصة، املستوردون الذين أسسوا         . للنقل اجلماعي اخلاص املتعلق باألشخاص املعوقني     

ومل ُتسجل أية حالة من استخدام هذا النظام لدى         . شركات للنقل لألشخاص املعوقني باستخدام عربات صغرية      
 ؛)٢٩(املشغلني اخلواص للنقل اجلماعي

 ؛)٣٠(النظام األساسي املتعلق باسترياد العربات لألشخاص املعوقني جسميا  )ه( 

يط املدن والبناء، الذي يقضي بإزالة احلواجز       النظام األساسي املعدل للقانون العام اخلاص بتخط       )و( 
وينص على إقامة معابر وصول يف البنايات اليت يستخدمها اجلمهور، ومسارات يف            . املعمارية يف البنايات اجلديدة   

معابر املشاة، وفضاءات يف مواقف السيارات خاصة حصرا باألشخاص املعوقني، وينص خباصة على بناء مراحيض        
واهلواتف واإلشارات واملرافق ) املالعب واملتاجر، وهلم جرا( االستراحة أو قاعات االنتظار العامة جمهزة يف أماكن

 ؛)٣١(الوقائية اجملهزة خصيصا لكي يستخدمها األشخاص املعوقون

لألشخاص املعوقني أو   )  نقاط لكل شخص   ١٠(النظام األساسي الذي خيصص عدداً من النقاط         )ز( 
 ؛)٣٢( السكن يف إطار نظام اإلعانات اليت تقدمها الدولةمعوقا، يف العملية العادية من البحث عناليت تضم فرداً األسر 

النظام األساسي املتعلق بإدماج التالميذ من كال اجلنسني الذين هلم احتياجات تعليمية خاصة يف               )ح( 
دماج الذكور واإلناث ذوي    ومثـة كم هائل من املدارس العامة واخلاصة اليت تضع برامج إل           . الـنظام املدرسـي   

وعالوة على ذلك، ما انفك اجمللس الوطين لرياض األطفال    . االحتـياجات اخلاصة يف املؤسسات التعليمية العادية      
(Junji)           وكان لزاما على هذه املؤسسات أن ُتحدث       . ١٩٩٤يـنفذ بـرناجما إلدماج األطفال الصغار منذ عام

ىل أن وزارة التعليم متوِّل برامج إلجراء جتارب خاصة باإلدماج التعليمي   وينبغي اإلشارة إ  . تغـيريات يف بـناياهتا    
ويكمن اهلدف من وراء هذا . وشـراء أدوات يسـتخدمها املعوقـون من الذكور واإلناث أثناء عملية إدماجهم     

م العادي، ويف   الربنامج التعليمي اخلاص يف االستجابة إىل احلاجيات التعليمية جلميع التالميذ املعوقني داخل النظا            
 فىت وفتاة   ٦٥ ٠٠٠ومثة حاليا ما يربو على      . حتسني التعليم األساسي لصاحل مجيع الذكور واإلناث بطريقة عادلة        

واملبدأ املتوخى من وراء هذا املشروع هو حتقيق        . مـن املعوقني الذين يلتحقون باملدارس يف إطار برامج اإلدماج         
عليمي العام ال تتوفر لديها الشروط الضرورية لالستجابة لالحتياجات         تساوي الفرص، مبا أن مؤسسات النظام الت      
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التعليمية اخلاصة لألطفال املعوقني يف إطار النظام التعليمي املتوسط؛ وجيعل هذا الوضع إدماج هؤالء األطفال يف                
 ذوي الدخل املنخفض كما يسعى املشروع إىل دعم عمليات اإلدماج التعليمي لألطفال املعوقني. اجملتمع أمراً صعباً

ووضع القرار الذي اعتمده جملس     . )٣٣( مناطق من البالد   ٦وُينفذ هذا املشروع حاليا يف      . يف التعلـيم املتوسـط    
، قواعد لكي يتلقى األشخاص الذين يعانون من إعاقات مسعية          ١٩٩٤يوليه  / متوز ٩الـتلفزيون الوطـين بتاريخ      

وتقوم قنوات التلفزيون احلرة يف شيلي بتنفيذ هذا القرار من خالل           . زيوناملعلومات اليت تبثها دوائر اإلذاعة والتلف     
 .ومل تقم أية قناة بإدخال الترمجة إىل لغة اإلشارات. استخدام آالت الطباعة عن بعد يف نشرات األخبار

 احلق يف العمل

صحة العاملية يف عام    ُيسـتخَدم التصنيف الدويل للعاهات وحاالت العجز واإلعاقة، الذي أقرته منظمة ال            -٧٥
 يف خمـتلف جوانـب الشـؤون الوطنية، من قبيل التأهيل والتعليم وعلم اإلحصاء وعلم السكان وعلم                  ١٩٨٠

وال يزال ُيستخدم يف دمج     . االجـتماع وعـلم االقتصاد وعلم اإلنسان والتشريع والسياسة وغريها من امليادين           
 والدراسة االستقصائية الوطنية اليت أُجريت يف ١٩٩٢طين لعام متغريات العجز يف الصكوك الرمسية مثل التعداد الو

 .٢٠٠٢ حول اخلصائص االجتماعية واالقتصادية، وتعداد السكان واإلسكان لعام ٢٠٠٠ و١٩٩٦عامي 

.  يف املائة٢١,٥، بلغت نسبة املعوقني من العاملني ٢٠٠٠ووفقاً للمعلومات اليت خرج هبا االستبيان لعام  -٧٦
، هناك زيادة   ١٩٩٩بادئ الواردة يف السياسة الوطنية لدمج املعوقني يف اجملتمع واليت ُوضعت يف عام              وعمـالً بامل  

مطـردة يف اجلهـود الرامـية إىل دمج املعوقني يف القوى العاملة، حيث جيري، حتقيقاً هلذه الغاية، إعداد برامج                    
ل املعوقون معاملة خاصة أبداً فيما يتعلق بالعمالة؛        وال يعامَ . للمعوقني معنية بالتوظيف والعمالة اخلاصة باملعوقني     

 .ولكن الوظائف الشاغرة توفر هلم يف النظم اإلدارية العادية التابعة للكيانات العمومية واخلاصة

لِزم الكيانات العمومية واخلاصة بإشراك املعوقني -٧٧ ومع ذلك، وكوسيلة . وال توجد يف شيلي قواعد حمددة ُت
توظيف املعوقني، وبالتالزم مع إصدار قانون املعوقني، فقد أصدر رئيس اجلمهورية تعليمات يف             من وسائل تعزيز    

 لكافة الكيانات العمومية بقصد إعطاء األولوية للمعوقني، عند متتعهم جبميع اجلوانب األخرى على           ١٩٩٤عـام   
 .الزمة ألدائهاحد سواء من حيث املؤهالت املطلوبة للحصول على وظيفة ما واستيفاء الشروط ال

 احلق يف الضمان االجتماعي

للجميع احلق يف الضمان االجتماعي، بغض النظر عن العوامل االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية أو الصحية                 -٧٨
واحلكومة عاكفة باستمرار على حتسني شروط احلصول على الضمان االجتماعي من أجل تعيني احلد األدىن               . أو اإلثنية 
 .انات، وخاصة لألشخاص الذين يعانون من إعاقات من أي نوع وليس لديهم ضمان اجتماعيمن الضم

وتنطبق القواعد املتعلقة بالترقيات وفترات الراحة على مجيع من ُيعتَبرون عماالً، سواء كانوا يعملون يف                -٧٩
لقة باحلوادث اليت تقع أثناء     ويف هذا الصدد، ختضع مؤسسات القطاع اخلاص للوائح املتع        . القطاع العام أو اخلاص   

العمـل واألمـراض املهنـية ونظام الضمان اخلاص باملعاشات التقاعدية؛ وتطبَّق اللوائح املذكورة أعاله والنظام          
 . من العهد هذه املسائل بالتفصيل٩وتتناول فقرات املادة . األساسي اإلداري يف اإلدارة العمومية
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سة إىل املوارد أن يقدموا طلباً للحصول على معاش كإعانة حبجة           وجيـوز لألشخاص الذين هم حباجة ما       -٨٠
وجيري تدرجيياً توسيع نطاق االنتفاع هبذه اإلعانة هبدف حصول املزيد من األفراد            . العجـز أو القصـور العقلي     

ملنتفعني ، تبلغ نسبة املعوقني ا    ١٩٩٦ووفقاً للمعلومات اليت خرجت هبا الدراسة االستقصائية عام         . املعوقني عليها 
 . يف املائة، ما ميكنهم من احلصول على الدخل والرعاية الصحية الشاملة على مجيع املستويات٢٩,٧هبذه اإلعانة 

وُتدفَع هذه . ١٩٩٨-١٩٩٤ يف املائة خالل الفترة ١٢وازداد عدد احلاصلني على معاش كإعانة مبا نسبته  -٨١
.  لألشخاص الذين ليس لديهم موارد وال ضمان اجتماعياملسـاعدات املستحقة الدفع على أساس اإلصابة بعجز    

ويرد توزيع معاشات اإلعانة التقاعدية أثناء الفترة . وُتدفَع ألجل غري مسمى وُتلغى بالتايل عند وفاة املستفيد منها
 : يف اجلدول التايل١٩٩٨-١٩٩٠

 ١اجلدول 

 عدد املعاشات املدفوعة كإعانة واملقطوعة سنوياً
 اب اليت دعت إىل منحهاحبسب عدد األسب

 السنة ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨
 العجز ١٦٣,٣٩٧ ١٦٦,٣٤٣ ١٧١,٦٠٧ ١٧٨,٨٤٠ ١٨٣,٢٠٨

 .١٩٩٨معهد توحيد الضمان االجتماعي، : املصدر

وختصَّص اإلعانات العائلية املوّحدة للمصابني بقصور عقلي، ممن ليس لديهم موارد أو ضمان اجتماعي؛               -٨٢
 ٦,٥، فقد ازداد عدد احلاصلني على هذه اإلعانة مبقدار ٢ومثلما يبني ذلك اجلدول . انة العائليةوهي مكافئة لإلع

وُتدفَع هذه اإلعانة ملدة ثالث سنوات وباإلمكان جتديدها إذا بقيت          . ١٩٩٨-١٩٩٤مـرات أثناء فترة األعوام      
 .الظروف االجتماعية واالقتصادية اليت دعت إىل منحها دون تغيري

 ٢اجلدول 

 اإلعانات العائلية املوّحدة املدفوعة على أساس القصور العقلي

 السنة ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨
 اجملموع ٨٤ ١٥٦ ٢٦٦ ٤٢٣ ٥٤٤

 .١٩٩٨معهد توحيد الضمان االجتماعي، : املصدر

خل مايل  والدولة، مبا متنحه من معاشات اإلعانة وما تقدمه من إعانات عائلية موحدة، متّد املستفيدين بد               -٨٣
فضـالً عـن إعطـاء األولوية للمعوقني يف مسائل تتعلق بسبل حصوهلم على الرعاية الصحية والتعليم والربامج                  

، بلغت نسبة ٢٠٠٠ووفقاً للمعلومات اليت خرجت هبا الدراسة االستقصائية لعام . االجتماعية اليت تعدها احلكومة
 . يف املائة٨١,٢م الرعاية الصحية العمومي املعوقني الذين حصلوا على الرعاية اليت يقدمها نظا
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 احلق يف التمتع مبستوى معيشة الئق

وبالنظر لسعة الطابع   . يشـمل احلق يف التمتع مبستوى معيشة الئق مجيع األبعاد اليت يتطور ضمنها الفرد              -٨٤
ملها احلقوق األخرى   الذي يتسم به هذا احلق، ستقتصر دراسته يف هذا املوضوع فيما يتعلق باجملاالت اليت مل تش               

 .املنصوص عليها يف العهد

 القصَّر من املعوقني

، من خالل شبكة من املؤسسات املتعاونة، على رعاية أكثر          )Sename(تعكف الدائرة الوطنية للمعوقني      -٨٥
 ٢٦٠وهذه الشبكة مؤلفة من     .  فىت وفتاة ومراهق يعانون من حاالت عجز نفسية أو بدنية أو حسية            ٤ ٩٠٠من  
وهلذه اإلدارة أربع شبكات    .  منشأة منتشرة يف مجيع أحناء البلد      ٨٠٠سة ال هتدف الربح، مبعية ما يزيد على         مؤس

 أنشئت لرعاية الفتيان والفتيات الذين يعانون من حاالت قصور عقلي، تتراوح من األخف إىل األكثر )٣٤(مساعدة
 .لمعوقنيوتوفر اثنتان من هذه الشبكات احلماية ل. حدة من حيث الدرجة

توفّر احلماية لألشخاص الذين يعانون من حاالت قصور متوسطة أو معتدلة ضمن إطار ما يوفَّر هلم من                  -٨٦
سكن يتسم بطابع املساعدة، املوجهة إىل الفتيان والفتيات ممن هم دون مستوى الذكاء العادي بشكل طفيف أو                 

 . مركزاً موزعاً يف مجيع أحناء البلد٢٤ويوجد . معتدل

وتوفَّر احلماية لألشخاص الذين يعانون من حاالت قصور عقلي شديد ضمن إطار ما يوفَّر هلم من سكن                 -٨٧
ويوفر هذا املخطط أيضاً العالج لالضطرابات البدنية واحلسية والنفسية اليت تتفشى مبعية            . عـلى سبيل املساعدة   

ن هم دون مستوى الذكاء العادي بشكل خطري أو         املشاكل العقلية اليت يعاين منها الفتيان والفتيات واملراهقون مم        
 . مراكز يف مجيع أحناء البلد٨وهناك . بشكل حاد جداً

وإضـافة إىل ذلك، يوجد نوعان من املراكز يتسمان بطابع الوقاية ُصمِّما لتوفري الرعاية اليومية للفتيان                 -٨٨
فري العالج املناسب حلاالت القصور اليت    والفتـيات ويف احلـاالت اليت تتعرض فيها حقوقهم للتهديد من أجل تو            

 :وهذه الشبكات هي كالتايل. يعانون منها

مراكـز الرعاية اليومية للفتيان والفتيات واملراهقني الذين يعانون من حاالت قصور متوسطة أو     )أ( 
 وهناك مخس منشآت متعاونة؛. معتدلة

 .ويوجد أربع منشآت متعاونة. أو الشديد جداًمراكز الرعاية اليومية حلاالت القصور العقلي الشديد  )ب( 

 املعوقون احملرومون من احلرية

ويتمثل املبدأ العام الذي يربز أمهية هذا .  مركز كولينا اإلصالحي١٩٩٩افتتحت الشرطة الشيلية يف عام  -٨٩
 وبراجمه وخدماته   املشروع االستراتيجي لتطوير املؤسسات وتعصريها يف أنه ينبغي هلذا املشروع أن يعد سياساته            

ومـوارد بنيـته التحتية ويكلّف ويدرب موظفيه من الشرطة واملهنيني واإلداريني على حنو تلىب فيه االحتياجات                 
 :اخلاصة للرتالء املعوقني يف امليادين التالية
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التأهـيل يف مـيدان الصـحة؛ ويوفَّر التأهيل للمعوقني احملرومني من احلرية ممن حيصلون على                 )أ( 
عدات االجتماعية والتشخيص والعالج والفحوص بصورة منتظمة، والرعاية يف املستشفيات ضمن املراكز            املسـا 

ويتلقى مخسة عشر نزيالً حالياً العالج اخلاص يف سجن . املتخصصة للدائرة أو الشبكات اخلارجية للرعاية الصحية
خصائيون اجتماعيون وممرضون ومساعدون    أ(، اجملهز ببنية حتتية مناسبة وعمال مهنيني متخصصني         ١كولينا رقم   

 ؛)طبيون ومتخصصون بالعالج املهين

التعلـيم؛ ويوفَّر التعليم للمعوقني احملرومني من احلرية، ممن لديهم سبيل للحصول، ضمن نطاق               )ب( 
 ية؛الشبكات اإلصالحية الثالث، على العمليات والربامج ومستويات التعليم املتاحة للرتالء يف املؤسسة املعن

ويوفَّر للمعوقني احملرومني من احلرية، ممن لديهم سبيل للحصول،   : العمـل والضمان االجتماعي    )ج( 
 يف الشبكات اإلصالحية الثالث، على الربامج ومستويات التدريب والعمالة املتاحة للرتالء يف املؤسسة املعنية؛

 ممن حيصلون على املعونة التقنية مبوجب       املعونـة التقنـية؛ وتقدَّم للمعوقني احملرومني من احلرية         )د( 
 ؛١٩٩٧أكتوبر /يف تشرين األول) Fonadis(االتفاق املربم مع الصندوق الوطين اخلاص باملعوقني 

وتوفر للمعوقني احملرومني من احلرية، ممن يستخدمون بىن حتتية مالئمة         : إزالـة العقـبات املادية      )ه( 
 جون اجلديدة من معايري ووسائل تكيف؛جاءت نتيجة لتنفيذ ما يتصل بتشييد الس

الرعاية املقدمة يف اجملاالت األخرى اليت تفتقر إليها؛ ويتلقى املعوقون احملرومون من احلرية، إضافة  )و( 
إىل ذلك، العالج املناسب كنتيجة للتدريب الذي حصل عليه موظفو الشرطة الشيلية يف املواضيع املتصلة بالعجز                

يز؛ ويشارك املعوقون يف األنشطة التعليمية والثقافية واإلنتاجية طبقاً للمجلس الوطين لتقدمي            والتسامح وعدم التمي  
 .ويعاَملون معاملة غري متييزية بفضل ما متخض عن التعاون الدويل من نتائج) Panar(املساعدة ملرتكيب اجلرائم 

ية اليت تستند إىل قاعدة رصينة يف       وتشـكل معاملة الشرطة الشيلية للمعوقني جزءاً من السياسة املؤسس          -٩٠
. ميدان التأهيل، يدعمها يف ذلك من الناحيتني التقنية والنظرية ما يعرف بالنموذج العام ملعاملة نزالء اإلصالحيات

ويتمـثل املبدأ األساسي هنا يف أنه ينبغي توجيه اجلهود الرئيسية الرامية إىل تعزيز دمج الرتالء يف اجملتمع توجيهاً                   
اً حنو الرتالء الذين سيتمكنون قريباً من تقدمي طلب لإلفراج عنهم، أو تزويدهم، أثناء قضاء مدة السجن                 رئيسـي 

احملكوم هبا عليهم، بوسائل يف ميدان املهارات االجتماعية والتدريب على العمل، األمر الذي يسهل دجمهم جمدداً                
خلصوص حتظى سياسة فصل السجناء بأمهية خاصة؛       ويف هذا ا  . واحلـيلولة دون عودهتم إىل اإلجرام يف املستقبل       

وبالنظر لتطبيقها يف وسط مغلق، فإهنا تنطوي على تصنيف الرتالء حسب الصفات املشتركة اليت جتمعهم من أجل 
 .محاية حقوقهم وسالمتهم البدنية والنفسية وحتسني نوعية حياهتم وتيسري تأهيلهم ودجمهم جمدداً يف اجملتمع الحقاً

 الصحةاحلق يف 

وتعمل الوزارة، . ُتعّد مسألة شهادات العجز واحدة من الوظائف اليت تؤديها وزارة الصحة لصاحل املعوقني -٩١
 لـدى هنوضها هبذه املهمة، بالتعاون على حنو وثيق مع مكتب مدير الضمان االجتماعي وصندوق الصحة الوطين           

)Fonasa ( والصندوق الوطين للمعوقني)Fonadis.( 
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 نطاق الربنامج املصمم لكافة املستفيدين من نظام الرعاية الصحية العمومي، لوزارة الصحة جمال              وضمن -٩٢
للتأهـيل، أنشئ إلرساء أساس لتقدمي خدمات التأهيل جلميع املعوقني ممن يستفيدون من خمتلف اخلدمات املقدمة                

 مستشفيات وعيادات جراحية    -اء البلد   وهلذا النظام دوائر رعاية صحية يف مجيع أحن       . لعامـة املوجودين يف البلد    
للـرعاية األولـية ومراكز ومؤسسات تقدم للمرضى اخلارجيني العالج من املستوى املتوسط والعايل من حيث                

كما أبرمت الوزارة اتفاقات مع القطاع اخلاص بشأن التشخيص والعالج والتأهيل من أجل زيادة توافر               . التعقيد
 .ال منع اإلعاقةاالستحقاقات، وال سيما يف جم

. (Fonasa)وتوفّـر االستحقاقات املتاحة ضمن نطاق النظام العمومي من خالل صندوق الصحة الوطين        -٩٣
، أو حيصلون على اإلعانات املقدمة لفرادى اُألسر بالرعاية (Pasis)وحيظى األشخاص الذين يتقاضون معاش إعانة 
 .معوقني الذين حيصلون على هذه اإلعاناتجماناً؛ وهكذا ُتلىب احتياجات الرعاية الصحية لل

وتـتخذ وزارة العـدل من خالل براجمها األساسية ووحداهتا اخلاصة إجراءات رامية إىل منع وتشخيص                 -٩٤
األمراض اليت تسبب العجز يف اجملاالت املتعلقة باإلشراف الصحي على األطفال، والتحصني، واستحثاث التطور              

ورة بشأن العوامل الوراثية، والربامج املعنية باملسنني، ورفع مستوى الصحة النفسية، النفسي واحلركي، وتقدمي املش
والوزارة ناشطة أيضاً يف ميدان التأهيل، وتقييم وتنفيذ التدابري اليت تتسم . ومكافحة األمراض السارية، وغري ذلك

 . عجز، واليت تؤدي إىل اإلصابة هبابطابع ختفيض مستويات اإلصابة باألمراض، واألسباب اليت تقف وراء حاالت ال

وغايتها اإلسهام يف حتقيق رفاه     . وُتعـّد وحدة الصحة النفسية هيئة تقنية خاضعة لسلطة وزارة الصحة           -٩٥
األفـراد يف ميدان الصحة النفسية من أجل تلبية متطلبات تعايش قائم على التضامن يف جمتمع ميهد الطريق لتنمية                 

حبيث تضم تدابري   (ها حثّ السكان على النهوض مبستوى صحة الفرد واجملتمع          وتشـمل مهام  . بشـرية شـاملة   
، مبا يف ذلك جوانب الصحة النفسية؛ وتقدمي املساعدة يف حتسني سبل حصول األفراد على خدمات الوقاية )وقائية

نشطة التعزيزية والوقائية يف    وفيما يتعلق باأل  . والعالج والتأهيل يف القطاعني العام واخلاص املعنيني باالضطرابات النفسية        
ميدان الصحة النفسية، تسعى الوحدة إىل دعم األفراد واألسر والفئات، اليت تشجع تطوير املهارات املكتسبة من خالل                 

 .التفاعل مع أشخاص آخرين ومع البيئة واليت تشكل أسلوب حياة يفضي إىل حتقيق الصحة النفسية

.  اليت حتظى باألولوية يف ميدان السياسات الصحية       ١٦ اجملاالت ال      وُصّنفت الصحة النفسية كمجال من     -٩٦
وحتظى نسبة مئوية كبرية منهم     .  األويل والثانوي والعايل   -ويتلقى املستفيدون منها الرعاية على مستويات ثالثة        

 .بالرعاية األولية أو تتلقى العالج يف دوائر الرعاية االستعجالية يف املستشفيات

التأهيل النفسي املعين باألشخاص الذين تعلَّق اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضدهم بسبب مرضهم            وبرنامج   -٩٧
النفسـي مصـمم لتقليل أعراض العجز اليت يعانون منها واإلسهام يف تلقينهم عادات جديدة يف جماالت العمل                  

 لفترة غري   ١٩٩٨ الربنامج يف عام     وأنشئ. والعـيش يف اجملتمع والرعاية الذاتية وتلبية متطلبات املعيشة األساسية         
وعلَّقت احملاكم إجراءات جنائية متخذة .  املنتشرة يف مجيع أحناء البلد٢٨حمددة وجيري تنفيذه يف املراكز الصحية ال  

 .حبق أربعمائة شخص بسبب مرضهم النفسي وأدرجوا ضمن الربامج املعنية بالعالج والتأهيل النفسي
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 بتقدمي الدعم لتطوير تنظيم فئات املستفيدين من خدمات الصحة النفسية وأُسرهم إىل ويسعى الربنامج املعين -٩٨
مسـاعدة األشـخاص املعنـيني يف تولّي وظائف تعاضدية، ورفع مستوى الوعي واملعرفة باملوضوع داخل اجملتمع،         

 بلغ عدد فئات ١٩٩٩م ويف عا. والدفـاع عن حقوق املستفيدين، وتقدمي خدمات التأهيل والدمج جمدداً يف اجملتمع          
وانطلق الربنامج يف عام    .  فئة ٤٠٠املستفيدين اليت حصلت على الدعم التقين واملايل من لُدنْ نظام الصحة العمومي             

 . املوجودة يف مجيع أحناء البلد٢٨ لفترة غري حمددة وهو يغطي البلد تغطية كاملة من خالل دوائره الصحية ال  ١٩٩٣

يف أوائل التسعينات والشروع يف بذل جهود رامية إىل استحداث مراكز رعاية جديدة وبعودة الدميقراطية  -٩٩
ويف . للصحة النفسية، دبَّ املزيد من النشاط يف مجاعات أُسر املرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية شديدة               

 (Anafadis)فسية  ، أنشئت الرابطة الوطنية ُألسر وأصدقاء األشخاص الذين يعانون من اضطرابات ن           ١٩٩٨عام  
، (Prais)وأُسست يف نفس الوقت شركة املستفيدين من برنامج الرعاية الصحية الشاملة . بدعم من وزارة الصحة

. وغريها من املنظمات القائمة على املساعدة الذاتية واليت ُشكِّلت استجابة ملشاكل ناشئة، من قبيل مرض الزهامير              
 :اعاتوفيما يلي املهام األساسية هلذه اجلم

الدفاع عن حقوق املرضى يف التمتع بالكرامة، وتلقي معاملة الئقة، وعدم التمييز، واحلصول على  )أ( 
 خدمات ومعلومات ذات جودة عالية، واحلصول على موافقة املرضى إلخضاعهم للعالج؛

دعم ممارسـة ضغوط اجتماعية من أجل إنشاء دوائر أفضل للصحة النفسية والعقلية، وتيسري ال              )ب( 
 النفسي املتبادل فيما بني املشاركني، وتوفري التعليم بشأن األمراض وعالجها، وحل املشاكل املشتركة؛

رفع مستوى الوعي داخل اجملتمع وفيما بني السلطات ووسائط االتصال وغريها من القطاعات              )ج( 
 .، وضمان القبول باختالف الطبائعفيما يتعلق باألمراض النفسية وآثارها على اُألسر وأمهيتها بالنسبة للمجتمع

 سياسات احلكومة الرامية إىل تشجيع املعوقني على ممارسة حقوقهم

 :ُتعىن وزارة التخطيط والتعاون باملعوقني باالشتراك مع الدوائر التالية -١٠٠

، وهو هيئة مستقلة ملحقة بوزارة التخطيط     (Fonadis)الصـندوق الوطـين اخلـاص باملعوقني         )أ( 
ويرتـبط بعالقـات مباشـرة مع وزارات كل من الصحة والتعليم والعمل واألشغال العامة والنقل                . ونوالـتعا 

واالتصـاالت السلكية والالسلكية واألمانة العامة للداخلية ومعهد توحيد الضمان االجتماعي والسلطات البلدية             
وتنبثق هذه العالقات مباشرة . كونغرس الوطينومكاتب احملافظني واملكاتب اإلدارية ودوائر احلالة املدنية واهلوية وال

ويسهم هذا الصندوق، بتمويله للمعونات التقنية      . عـن احلـاالت اليت جتعل دمج املعوقني يف اجملتمع أمراً صعباً           
واملشاريع املعنية باملعوقني، يف دمج املعوقني يف اجملتمع، وييّسر سبل حصوهلم على التأهيل والتعليم والعمل والثقافة 

وجيري تنفيذ  . والترفـيه وجمـاالت ممارسة األنشطة البدنية واملعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية والنقل           
وقد حّدد .  ولفترة غري حمددة١٩٩٥الربنامج املعين بتمويل املعونات التقنية يف مجيع أحناء البلد؛ وقد انطلق يف عام 

وال بد من تقييد اسم الفرد يف السجل        .  معونة تقنية كل عام    ٤ ٥٠٠لنفسه هدفاً يتمثل يف تقدمي ما ال يقل عن          
 .الوطين للمعوقني بغية احلصول على سبيل لالخنراط يف هذا الربنامج
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 يف اإلسهام يف خلق فرص متكافئة       (Fosis)أهداف صندوق التضامن واالستثمارات االجتماعية       )ب( 
 عن طريق إدراجهم كمستفيدين ضمن نطاق ما يضطلع به          للمعوقني ممن يعيشون يف حالة فقر يف املنطقة احلضرية        

. وجيري االضطالع بأنشطة مماثلة يف املناطق األخرى من البلد.  من أنشطة خمتلفة يف تلك املنطقة(Fosis)الصندوق 
 ضمن إطار برنامج الدعم اإلنتاجي لصاحل املعوقني، وهو حصيلة إبرام           ١٩٩٢وموِّلت أوىل هذه األنشطة يف عام       

 .اق بني الصندوقني املذكوريناتف

يعـد دمج املعوقني املنتمني إىل السكان األصليني يف اجملتمع عن طريق تلبية احتياجاهتم اخلاصة املستمدة     )ج( 
 .(Conadi)من عجزهم وحالتهم اإلثنية على حد سواء واحداً من أهداف الشركة الوطنية لتنمية السكان األصليني 

وغرضها اإلسهام يف   . ة عبارة عن دائرة ملحقة بوزارة التخطيط والتعاون       دائـرة الشباب الوطني    )د( 
 .دمج الشباب املعوقني يف اجملتمع

، اكتسبت  ١٩٩٩مـنذ إصـدار قانون املعوقني ووضع السياسة الوطنية لدمج املعوقني يف عام                )ه( 
ات نظر السلطات إىل الطلبات اليت      املـنظمات املعنية باملعوقني والعاملة من أجلهم زمخاً؛ حيث توّجه هذه املنظم           

وقد أسهم هذا التطور أيَّما إسهام يف إدراج هؤالء األفراد واحتياجاهتم يف سياسات وخطط              . يقدمهـا أعضاؤها  
وجيري استنباط عدد من التدابري  القانونية واإلدارية والقضائية اخلاصة لإلسهام يف دمج . وبرامج الربملان واقتراحاته

كما جيري حتقيق األهداف واملبادئ التوجيهية للسياسة الوطنية لدمج املعوقني، اليت . تمع دجماً كامالًاملعوقني يف اجمل
تـنادي بأن املعوقني قادرون على لعب دور يف املشاركة مشاركة فعالة يف جمتمعاهتم اخلاصة هبم؛ كما بإمكاهنم                  

 املؤسسات والدوائر املعنية باملعوقني، وال سيما       ممارسـة حقوقهم املدنية ممارسة كاملة وتبّوئ مكانتهم يف كافة         
الدوائر املعنية بالتأهيل والتعليم والعمل، كأساس لتطويرهم؛ وأن يشاركوا بفعالية يف ختطيط وحبث األنشطة اليت               
تسـتتبع مشاركتهم، وخاصة يف ميداين التأهيل والدمج؛ وأن يتمتعوا إىل أقصى درجة ممكنة بالقدرة على التنقل                 

 يتسىن هلم استخدام اجملاالت البدنية والدخول إىل املباين ووسائل النقل؛ وأن يتمتعوا باالستقاللية من الناحية           كيما
االقتصادية، إما من خالل ممارسة مهنة أو وظيفة ما تدر عليهم دخالً، أو عن طريق احلصول على احلد األدىن من                  

 .من خالل إعانات اجتماعية) حسب احلالة(الدخل 

للجنة احلقوق االقتصادية   ) ١٩٩٥ (٦التعليق العام رقم    ( املسنني االقتصادية واالجتماعية والثقافية      حقـوق 
 )واالجتماعية والثقافية

 بأية حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية خاصة أو حقوق خمتلفة عن تلك شيليال تتمـتع فئة املسنني يف    -١٠١
وتبلغ نسبة املسنني من سكان شيلي اليوم       . متع هبا مجيع رعايا البلد    املنصوص عليها يف الدستور السياسي واليت يت      

، وبعبارة أخرى، سيكون    ٢٠٠٠ يف املائة من السكان حبلول عام        ١٦ يف املائة، ويقدر أن تشكل هذه النسبة         ١٠
 . عاما٦٠ً ماليني فرد تزيد أعمارهم على ٣هناك 

وشكلت هذه املبادئ مبعث إهلام . املتحدة للمسنني، اعتمدت حكومة شيلي مبادئ األمم ١٩٩١ويف عام  -١٠٢
لصـياغة ووضع السياسة الوطنية للمسنني، اليت أصبحت رمسية ووافق عليها جملس وزراء الشؤون االجتماعية يف                

 .١٩٩٦مارس /آذار
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، تولت إحدى اللجان املعروفة باسم اللجنة الوطنية املعنية         ٢٠٠٢ وعام   ١٩٩٦وخـالل الفترة بني عام       -١٠٣
، حيث عملت على تعزيز تدابري وبرامج       "املسّنني"باملسـنني تنسيق السياسات االجتماعية للحكومة املتعلقة بفئة         

 .جديدة تعود عليهم بالنفع وقدمت مقترحات إىل رئيس اجلمهورية

، الذي أقره الكونغرس الوطين بتاريخ ١٩ ٨٢٨، أصدر رئيس اجلمهورية القانون رقم ٢٠٠٢ويف عـام     -١٠٤
ـ  ٣٠ وبدأت اهليئة اجلديدة عملها يف األول من . يوليه من ذلك العام، وأنشئت مبوجبه دائرة املسنني الوطنية/وز مت

هيئة عمومية  "ويعرِّف القانون الدائرة بأهنا     . ، حيث حلّت حمل اللجنة الوطنية للمسنني      ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاين 
ية وأصوهلا اخلاصة، وختضع إلشراف رئيس اجلمهورية الذي ال مركزية من الناحية الوظيفية، وهلا شخصيتها القانون

وتتمثل الوظيفة الرئيسية للدائرة يف اقتراح سياسات     ". ميارس هذا اإلشراف عن طريق مكتب األمني العام للرئاسة        
 وتعكف. مصـممة لتحقيق دمج املسنني يف أُسرهم ويف اجملتمع دجماً فعلياً وإجياد حلول للمشاكل اليت تؤثر فيهم                

الدائـرة أيضاً على النظر يف إنشاء جلان إقليمية ُتناط هبا مسؤولية اختاذ تدابري ترمي إىل تنفيذ السياسات املتعلقة                   
باملسنني، وإدارة صندوق سداد الديون اخلاص بالدائرة وتقدمي املشورة لرؤساء اإلدارة بشأن تعزيز وتنفيذ اخلطط               

لقانون الناظم للدائرة إنشاء صندوق خاص بسداد الديون لتمويل         كما يقترح ا  . والـربامج على الصعيد اإلقليمي    
وحيدَّد املبلغ املودع يف هذا الصندوق سنوياً يف إطار قانون          . الـتدابري اليت تنطوي على دعم املسنني دعماً مباشراً        

الدائرة األموال مباشرة وستحيل . امليـزانية، بيد أنه جيوز له أيضاً أن يتلقى تربعات؛ وستتوىل اهليئة اجلديدة إدارته
إىل املناطق عن طريق اللجان اإلقليمية، اليت سترصد األموال لتنفيذ املشاريع اليت تقدمها منظمات املسنني واهليئات 

 .العاملة مبعية هذه الفئة العمرية

ب نقطة  ، جعلت اللجنة الوطنية للمسنني، لدى علمها برغبة املسنني يف العمل، التدري           ٢٠٠٢ولغاية عام    -١٠٥
من نقاط القوة الرئيسية اخلمس الدافعة ألنشطتها، سعياً منها لتزويدهم بوسائل من شأهنا أن تيسر سبل حصوهلم                 

وتشمل امليادين اليت ُوفِّر فيها التدريب إعداد املشاريع وحبثها؛ وتقدمي          . عـلى العمـل ودجمهم جمدداً يف اجملتمع       
لدوائر احلكومية؛ والعناية بالنفس من الناحيتني الصحية      معلومـات عـن الوظـائف الشـاغرة يف املؤسسات وا          

والتغذوية؛ والقيادة والتواصل والثقة بالنفس؛ والتعود على التقدم يف السن؛ والتعامل مع حاالت فقدان األقارب               
 .واحلزن؛ وحسم النـزاعات

أُبرم بني حكومة شيلي ونشأ مشروع إجياد وتوسيع مركز منوذجي للتدريب والتطوير للمسنني عن اتفاق      -١٠٦
وأثناء هذه الفترة، بلغ عدد املسنني املقيمني       . ١٩٩٩-١٩٩٧وُنفِّذ خالل الفترة    . وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   

 ١ ٦٥١يف املنطقـتني احلضريتني اخلامسة والسادسة الذين حصلوا على التدريب يف امليادين املذكورة يف الفقرة السابقة                 
اً  كز النموذجي للتدريب، الذي ُشيِّد يف مدينة ترينوكو واحداً من اجملاالت اليت حقق فيها هذا               وُيعـّد املر  . مسـّن

املشروع جناحاً؛ وقد مّولته كل من وزارة اإلسكان وختطيط املدن وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي فضالً عما قدمته 
 .اليابان من تربعات

 :لتدابري التاليةواُتِخذت يف ميداين التدريب واملشاركة ا -١٠٧

 حتقيق مشاركة منسقة ملا يقارب ١٩٩١ومت يف عام . تشجيع ودعم املسنني واملنظمات املعنية هبم )أ( 
  مسن، ُنظمت يف النوادي واحتادات كبار السن وفرادى املقاطعات؛٢٠٠ ٠٠٠
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 خاصة  وأنشأت الدولة صناديق لسداد الديون    . تشـجيع ودعم الفرص اجلديدة املتاحة للمسنني       )ب( 
باملنظمات املعنية باملسنني من خالل دوائرها ووزاراهتا ومؤسساهتا مثل صندوق التضامن واالستثمارات االجتماعية 

)Fosis (واملعهد الوطين للرياضة ووزارة الصحة؛ 

وال تزال هناك محالت ُتَشن ضد التمييز على أساس         . تشـجيع ودعـم املسنني يف ميدان العمل        )ج( 
، ُعِقدت حلقة دراسية بشأن التمييز ضد املسنني، استرعت االنتباه إىل هذا النوع من              ١٩٩٨ ويف عـام  . العمـر 

وتبدي مؤسسات القطاع اخلاص اهتماماً متزايداً باستخدام املسنني بالنظر لسمعتهم ذائعة الصيت فيما             . التميـيز 
 يتعلق بشعورهم باملسؤولية ومتتعهم بضمري حي أثناء تأديتهم للعمل؛

جيع األفراد أثناء تقدمهم يف السن؛ والنهوض مبستوى التغيري الثقايف املوجه حنو إعطاء املسنني تش )د( 
 .قيمتهم والنظر إليهم على أهنم موارد بشرية متاحة، وال سيما العمل االجتماعي

 احلق يف العمل

ة أعداداً كبرية من    وأظهرت الدراسات والربامج أن مث    . احلق يف العمل مطمح رئيسي من مطامح املسنني        -١٠٨
ترغب يف العمل بعد بلوغ سن التقاعد من أجل املضي يف لعب دور ) وال سيما الرجال(األفراد املنتمني هلذه الفئة   

ويعزَّز هذا املطمح مبستوى املعاشات     . يف اجملـتمع والشـعور باالنـتماء إليه بعد ما فقدت كليهما عند التقاعد             
ن املسنني يرغبون يف مواصلة تقدمي إسهاماهتم للمجتمع، ولكن يف شكل خمتلف عن ويبدو أيضاً أ. التقاعدية املتدين

إسهاماهتم اليت قدموها أثناء حياهتم العملية اليت سبقت تقاعدهم، وعلى أساس العمل لبعض الوقت أو املرونة يف                 
م فرصة للتطور على الصعيد     وُيعتَبر العمل الطوعي عنصراً مهماً يف دمج املسنني جمدداً يف اجملتمع ومنحه           . الوقت

 . الشخصي من خالل األنشطة الثقافية والسفر والترفيه

 عاماً  ٦٥ووفقاً للبيانات املقدمة من املعهد الوطين لإلحصاء، كانت معدالت مشاركة البالغني من العمر               -١٠٩
 : كاآليت١٩٩٩-١٩٩٦أو أكثر يف القوى العاملة أثناء الفترة 

 ٣اجلدول 

  عاماً أو أكثر يف القوى العاملة٦٥لبالغني من العمر معدالت مشاركة ا
 )النسب املئوية(

 السنة ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩
 الرجال والنساء ١٥,٨ ١٥,٨ ١٦,٣ ١٤,٩
 الرجال ٢٧,٤ ٢٧,٤ ٢٨,٣ ٢٥,٥
 النساء ٦,٢ ٦,٢ ٦,٥ ٦,٢

 .املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر
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 احلق يف ظروف عمل منصفة ومرضية

ك أية استقصاءات أو معلومات متاحة تقدم أدلة عن أية امتيازات خاصة ختتلف عن تلك               ليسـت هـنا    -١١٠
 .املنصوص عليها يف قانون العمل اخلاص باألفراد املنتمني هلذه الفئة العمرية

 احلق يف التنظيم

ت للمتقاعدين  وهناك يف البلد فئات ومجعيا    . ال ينطـبق هذا احلق على األفراد املنتمني هلذه الفئة العمرية           -١١١
 .واحملالني على املعاش ستطالب بإحلاح وباستمرار حبقوقها االقتصادية واالجتماعية

 احلق يف الضمان االجتماعي

 . عاماً للرجل٦٥ عاماً للمرأة و٦٠حدد القانون سن التقاعد يف شيلي ب   -١١٢

دخلت متشياً مع مؤشر    ، بـدأت عملية إدخال تعديالت خاصة، فضالً عن تلك اليت أُ           ١٩٩٥ويف عـام     -١١٣
أسعار االستهالك، على املعاشات التقاعدية الدنيا اليت تتقاضاها األرامل، واملعاشات التقاعدية اليت تقل قيمتها عن 
مبالغ معينة حددهتا وزارة املالية مبعية مكتب وكيل أمني الضمان االجتماعي يف وزارة العمل والضمان االجتماعي، 

، ال  ١٩٩٧ومنذ عام   .  عاماً، ومعاشات اإلعانة   ٧٠لدنيا اليت يتقاضاها البالغون من العمر       واملعاشات التقاعدية ا  
تزال عالوات الشتاء ُتدفع لكافة املتقاعدين واحملالني على املعاش ممن يتقاضون معاشات تقاعدية تقل قيمتها عن                

، من أن ١٩٩٨ يف البلد، اعتباراً من عام ومتكَّن احملالون على املعاش. املبلغ الذي حتدده السلطات املختصة كل عام
من أجل قبوهلم ضمن املستفيدين من خمططات اإلعانات اإلضافية         ) ٣٥(يصـبحوا أعضاء يف غرفة موازنة املعاشات      

وُيعد هذا التدبري خطوة مهمة حنو حصول املستفيدين على         . واالئـتمانات االجتماعية واالستحقاقات التكميلية    
 .كمل للضمان الذي حيصلون عليه مبوجب القانونالضمان االجتماعي امل

 احلق يف محاية األسر واألمهات واألطفال

، ُعقدت حلقة دراسية    ١٩٩٧ويف عام   . ُوّجهت التدابري اليت اُتخذت حنو تأكيد دور األسرة جتاه املسنني          -١١٤
وكان القصد  .  مع هذه الفئة   بشأن املسنني واألسرة ملؤسسات القطاعني العام واخلاص واملسنني عموماً والعاملني         

 .من ورائها نشر املعرفة عن أمهية تعزيز دور األسرة يف هذا امليدان

ويشـكل التضـامن فيما بني األجيال جزءاً من األسس الرصينة اليت تستند إليها السياسة الوطنية املعنية                 -١١٥
وكجزء من التظاهرة املعروفة .  بني األجيالواُتخذ عدد كبري من التدابري اليت تشمل أنشطة مشتركة فيما. باملسنني

 برنامج  ١٩٩٧، اسُتهل يف عام     ١٩٩٤أكتوبر من كل عام منذ سنة       /اليت ُتنظّم يف تشرين األول    " عش حياتك "ب    
 وتالميذ من مرحلة ما قبل التعليم األساسي يف تلك          "Integra"مبعية مؤسسة   " صـّور أجدادك  "حتـت عـنوان     

 .فضل املتباريناملؤسسة، وُمنحت جوائز أل
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 احلق يف التمتع مبستوى معيشة الئق

 نوعية احلياة

يتمثل اهلدف األساسي للسياسة الوطنية املعنية باملسنني، اليت أصبحت رمسية وأقرها جملس وزراء الشؤون            -١١٦
 إحداث تغيري ثقايف ضمن نطاق السكان ككل، األمر الذي سيؤدي إىل          "، يف   ١٩٩٦مارس  /االجتماعـية يف آذار   

معاملـة وتقدير املسنني على حنو أفضل يف جمتمعنا، مما يدل ضمناً على اختالف مفهوم الشيخوخة واحلفاظ على                  
 ."مستويات أفضل لنوعية احلياة بالنسبة لكافة املسنني

 :وفيما يلي الربامج اليت اسُتهلت يف إطار هذه السياسة لتحسني نوعية حياة املسنني، وهي -١١٧

، حتققت إجنازات )Fosis(، وبرعاية صندوق التضامن واالستثمارات االجتماعية ١٩٩٥منذ عام  )أ( 
متتع "وأسهم برنامج . رئيسـية يف مـيادين كل من اإلدارة الذاتية واالعتداد بالنفس ومشاركة املسنني يف اجملتمع              

 إسهاماً -ان املشاريع  تقدمي اخلدمات للمسنني والصندوق اخلاص بالتنافس يف ميد-وفرعاه " باحلياة أكثر يف سنك
 مسن الفوائد املتأتية عنه، ويف      ٧٥ ٠٠٠ومبوجب الربنامج األول، تلقى     . جوهـرياً يف حتسني نوعية حياة املسنني      

  مشروع؛٣ ٠٠٠إطار الربنامج الثاين مت تقدمي 

نامج أُنشئ بر) املعهد الوطين للرياضة اآلن(ومـن خالل وساطة املديرية العامة السابقة للرياضة       )ب( 
للرياضات الترفيهية للمسنني لتمكني املسنني الذين لديهم موارد قليلة من املشاركة يف األنشطة البدنية اليت تتسم                

  مسن يف هذا الربنامج؛٢٥ ٠٠٠، شارك ١٩٩٩ وعام ١٩٩٥وخالل الفترة بني عام . بطابع الترفيه والرياضة

.  على تنفيذ برنامج سياحي للمسنني١٩٩٢م منذ عا) Sernatur(وتعكف دائرة السياحة الوطنية  )ج( 
ومن بني الربامج األخرى . ١٩٩٩ وعام ١٩٩٤ مسناً يف الفترة بني عام ٣ ٠٤٠ومبوجب هذا الربنامج، مت تأهيل 

 ٧٤٩الـيت نفذهتـا هذه الدائرة برنامج التخفيضات اليت قدمتها املرافق السياحية للمسنني، الذي شاركت فيه                 
  شخص؛٣ ٢٠٠أحناء البلد، واجتماعات املسنني السياحية السنوية، اليت شارك فيها مؤسسة موزعة يف مجيع 

 على تنظيم برنامج ختفيض الرسوم ١٩٩٦يناير / منذ كانون الثاين"Metro SA"وتعكف شركة  )د( 
 . شخصاً نفسه يف هذا الربنامج٢٤ ٣٣٢، سجل ١٩٩٩ويف عام . للمسنني

 الغذاء

شهد العام األخري إنشاء الدائرة      (٢٠٠٢ وعام   ١٩٩٦مسنني يف الفترة بني عام      قامت اللجنة الوطنية لل    -١١٨
بدمج املبادئ اليت وضعتها منظمة الصحة للبلدان األمريكية بشأن صحة املسنني، يف كافة             ) الوطنـية للمسـنني   

يف اجملتمع، يف مجيع الرعاية الذاتية من الناحيتني الصحية والتغذوية واألنشطة البدنية واملشاركة   : أنشـطتها، وهي  
 :وفيما يتعلق بالغذاء، اُتخذت التدابري التالية. أنشطتها

" حساء سنوات العمر الذهبية   "، كيلوغرامني من    ١٩٩٩يوفر برنامج الغذاء التكميلي، الذي بدأ يف عام          )أ( 
عاماً ممن يراقبون صحتهم     ٧٠ للمسنني الذين تزيد أعمارهم على       - وهـو مادة غذائية غنية بالفيتامينات والربوتينات         -
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، بلغ  ١٩٩٩ديسمرب  /ويف كانون األول  .  عاماً ممن يعانون من السلّ     ٧٠باستمرار ولكافة املسنني الذين تقل أعمارهم عن        
وباالشتراك مع وزارة الصحة، أُعد كتّيب عن طريقة حتضري         .  شخص ٥٥ ٠٠٠عـدد املسـنني املشمولني هبذا الربنامج        

 ها هبذه املادة الغذائية وُوزع على نطاق واسع يف اللقاءات مع املسنني؛الوجبات اليت ميكن إحضار

، وباالشتراك مع معهد تكنولوجيات التغذية والغذاء التابع جلامعة شيلي، أُعدت           ١٩٩٩يف عام    )ب( 
بطاقـة تغذيـة؛ وتوّزع هذه البطاقة يف اللقاءات ودورات التدريب املخصصة لكل من املسنني واألشخاص يف                  

 .سسات العاملة مع هذه الفئة العمريةاملؤ

 اإلسكان

 :فيما يتعلق باإلسكان، اُتخذت التدابري التالية -١١٩

، وبالـنظر الرتفاع مستوى الطلب على أماكن اإلقامة لتلبية احتياجات تنمية          ١٩٩٥يف عـام     )أ( 
 املسنني املتكاملة، ُشرع يف إنشاء مراكز جمتمعية للمسنني يف خمتلف مناطق البلد؛

، ومببادرة من اللجنة الوطنية للمسنني، خصصت وزارة اإلسكان وختطيط املدن ١٩٩٧ومنذ عام  )ب( 
وليست هناك أية شروط . للمسنني) منازل أو شقق ( يف املائـة من مجيع املساكن األساسية اليت شيدهتا           ٢نسـبة   

وعندما ال يتجاوز دخل . تقضـي بامـتالك املسن ألية مدخرات من أجل تقدمي طلب بشأن احلصول على سكن         
يوفَّر السكن جماناً؛ ويصبح    )  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة     ٣٦,٤٥( وحدة تنمية    ١,٥األسـرة املعيشية    

، بلغ عدد   ١٩٩٨ويف عام   . اإلجيـار واجب السداد يف احلاالت اليت يتجاوز فيها دخل األسرة املعيشية هذا املبلغ             
  مسكناً؛٩٥٠ كان عددها ١٩٩٩مسكناً، ويف عام  ٨٦٠املساكن اليت ُخصصت للمسنني 

تعاونت اللجنة الوطنية للمسنني مع وزارة اإلسكان وختطيط املدن يف وضع خطة لتحسني برنامج  )ج( 
 اإلسكان االجتماعي للمسنني؛

 مركز من املراكز النهارية للمسنني يف مجيع ١٠٠، ُبين قرابة ١٩٩٩ و١٩٩٨يف الفترة بني عامي  )د( 
 .ء البلدأحنا

 احلق يف الصحة النفسية والعقلية

 :اُتخذت التدابري التالية يف ميدان الصحة -١٢٠

، ومببادرة من اللجنة الوطنية للمسنني، أُنشئ برنامج للمسنني داخل وزارة الصحة ١٩٩٨يف عام  )أ( 
وألول مرة يف تاريخ الصحة . ديشمل مراقبة صحة املسنني وُنفّذ يف كافة املراكز الصحية األساسية املوجودة يف البل

وهلذا الغرض متت زيادة    . العامة يف شيلي، جيري تنفيذ برنامج خاص للرعاية الصحية يستهدف هذه الفئة العمرية            
 دوالراً من دوالرات الواليات     ٣ ٧٨٠ ٥٢٧( بليون بيزو    ١,٥املـوارد املـتاحة مبقدار ست مرات، لترتفع من          

. ١٩٩٩يف عام   )  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة     ١٧ ٦٨٩ ٣٧٤(ني بيزو    بالي ٩ إىل   ١٩٩٥يف عام   ) املتحدة
  مسن للفحص؛١٥٠ ٠٠٠وخالل السنة األخرية، خضع 
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أبريل من كل   / محلة شاملة للتطعيم ضد األنفلونزا؛ وجتري عادة يف نيسان         ١٩٩٧شنت يف عام     )ب( 
 البلد؛ يف املائة من كافة املسنني يف ١٠٠عام وتشمل عملياً نسبة 

 برنامج تقومي األعضاء وتوزيع األطراف االصطناعية عن طريق توسط          ١٩٩٥اسـتهل يف عام      )ج( 
 ٣٩ ٥٣١، حني وزع    ١٩٩٥وبدأ توزيع اإلعانات التقنية جماناً يف عام        . (Fonasa)صـندوق الصـحة الوطين      

  جهازاً؛٢٨٤ ٧٣١، وزع ١٩٩٩جهازاً؛ ويف عام 

، ُمنحت إعانات قدرها    ١٩٩٥يف عام   : ها تكاليف باهظة جداً   األمراض اليت تترتب على عالج     )د( 
  مسناً؛٣٣ ٠٦٧، بلغ عدد املسنني ممن تلقوا إعانات يف هذه الفئة ١٩٩٠ إعانة؛ ويف عام ٣ ٢٣٤

 تدخالً، ١ ٣٨٣، بلغ عدد التدخالت اجلراحية اليت ُنفذت ١٩٩٦يف عام : برنامج العالج املبكر  )ه( 
  تدخالً؛٣٣ ٠٦٧بلغ عددها ١٩٩٩ويف عام 

، بدأ توزيع األدوية بشكل مبكر للمصابني بارتفاع ضغط         ١٩٩٩خالل النصف الثاين من عام       )و( 
ديسمرب من ذلك العام، بلغ عدد احلاصلني على العالج /الـدم وداء السـكري واالكتئاب؛ وحبلول كانون األول        

  شخصاً؛١٥٦ ٨٧١

، صمم للمسنني   "ية املسنني املصابني ببلية   رعا"، أُنـتج شـريط فيديو بعنوان        ١٩٩٩يف عـام     )ز( 
 وإضافة إىل ذلك، ُنشر دليل عن التمارين اليت يزاوهلا املسنون؛. والقائمني على رعايتهم على حد سواء

ومع ذلك،  . ُعقـدت حلقـات عمل على صعيد البلديات لتحسني ذاكرة املسنني واعتدادهم بنفسهم             )ح( 
 وجهت حنو الصحة النفسية مل حتظ بنفس األمهية اليت حتظى هبا الصحة البدنية؛جتدر اإلشارة إىل أن التدابري اليت 

من أجل  "يعكـف العمـل فيما بني القطاعات على مواصلة إعداد مضمون دليل حتت عنوان                )ط( 
لتشجيع الفرد على رعاية صحته ذاتياً كتدبري يتعني تنفيذه يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية بغية " أسلوب حياة صحي

 .متتعه بصحة جيدة عند بلوغه سن الشيخوخة

 عاماً أو ٦٥ يف املائة من كافة املسنني البالغني من العمر ٩٠ويغطي خمطط الرعاية الصحية العمومي نسبة  -١٢١
 يف ٤٠؛ وهو يغطي اآلن ما نسبته ١٩٩٩مايو /وبرنامج األغذية املكملة موضع التنفيذ منذ أيار. أكـثر يف شيلي  
 . عاما٧٠ً املسنني الذين تتجاوز أعمارهم املائة من مجيع

جراحة عدسة  (االضطرابات املوهنة   : ، وهي ١٩٩٥وجيـري تنفيذ أربعة برامج يف املستشفيات منذ عام           -١٢٢
؛ وتقومي األعضاء واألطراف   )العـني، والتخـثري الضـوئي، وعملـيات غرس ضابطات النبض، وجراحة الورك            

؛ )دات السمع، واألسنان االصطناعية، وكراسي املقعدين، ومشايات العّجزالنظارات الصحية، ومساع(االصطناعية 
 .والفرص املتاحة للرعاية يف ميدان جراحة املرارة؛ وهتدل الرحم، وغدة الربوستات

 تنفيذ برنامج إلدخال املسنني املستشفى ملعاجلة االلتهاب الرئوي من الدرجة           ١٩٩٨وجيـري مـنذ عام       -١٢٣
وجيري حالياً تطعيم كافة املسنني     . الت االلتهاب الرئوي اليت ال تتطلب الدخول إىل املستشفى        الثالثة، ومعاجلة حا  
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وفيما يتعلق باجلانب الوقائي، جترى . ضد األنفلونزا جماناً، بغض النظر عن خمطط املعاشات التقاعدية املشمولني به
 .املسنون املعنيونفحوص صحية أولية وفحوص متابعة وفقاً لعوامل اخلطورة اليت يظهرها 

 احلق يف التعليم

 :اختذت يف هذا اجملال التدابري التالية -١٢٤

 برنامج حتسني تعليم البالغني لتمكني املسنني من إكمال تعليمهم األساسي ١٩٩٠اسُتهل يف عام  )أ( 
 واملتوسط واخلروج من األمية؛

م يف السْن من خالل فرص تضـمنت بعـض الدروس اجلامعية مناهج دراسية حول عملية التقد        )ب( 
 وإمكانات خمتلفة توفرها شتَّى اجلامعات يف شيلي؛ 

احـتفل بـإدراج يـوم املسـنني الـدويل يف الروزنامة املدرسية وذلك يف األول من تشرين                   )ج( 
 .أكتوبر/األول

 احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية

مع الشعبة الثقافية التابعة لوزارة التعليم، بغية       ، بتنسيق   ١٩٩٨عملـت اللجنة الوطنية للمسنني يف عام         -١٢٥
 :وضع مشروع للنظر يف املبادرات الثقافية املتصلة مبختلف أشكال التعبري الفين

، موّجهة إىل الشباب،    "اإلبداع الفين يف صفوف املتقّدمني يف السن      "ُعقدت حلقة دراسية بشأن      )أ( 
 لدراسة إسهامات املسنني يف اإلبداع الفين؛

 سينمائية أساسية للمسنني بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمسنني واملنسق          -ُعقـدت دورة فيديو      )ب( 
 الوطين املعين باملسنني؛

أُعـدت ورقـة معلومات للمسنني عن املتاحف واملكتبات العامة تضّمنت قائمة باخلدمات اليت       )ج( 
 .تقدمها مديرية املكتبات واحملفوظات واملتاحف

 ٣املادة 

 لتزام بضمان حق الرجل واملرأة على حد سواء يف التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف العهداال

تعّهـدت خمتلف احلكومات االئتالفية منذ البداية بإضفاء الطابع الدميقراطي على مجيع اجلوانب املتعلقة               -١٢٦
ن ضمان حصول املرأة بشكل     بالـبلد وبالقضاء، إىل جانب ذلك، على أوجه الالمساواة بني اجلنسني، بالنظر أل            

 .منصف على الفوائد واملوارد والفرص ميكنها من التمتع مبواطنتها متتعاً كامالً
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 باعتماد القانون الذي أنشئت مبوجبه اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة         ١٩٩١وحتقـق هـذا اهلدف يف عام         -١٢٧
(Sernam)وتعكف هذه اهليئة، . ١٩٩٩-١٩٩٤ لألعوام  والقيام الحقاً بصياغة خطة تكافؤ الفرص املتاحة للمرأة

على تيسري وتعزيز اجلهود الرامية إىل حتقيق تكافؤ        ) موعد إنشاء هذه اإلدارة    (١٩٩١يناير  / كانون الثاين  ٣مـنذ   
 وهي مهمة قبلت هبا مجيع احلكومات اليت   -الفـرص بني اجلنسني على الصعيد الدويل إىل جانب الصعيد الوطين            

واإلدارة املذكورة هيئة عمومية ال مركزية؛ وتتمتع السيدة اليت تديرها . ١٩٩٠قراطية منذ عام انُتخبت بطريقة دمي
التعاون مع اهليئة التنفيذية يف دراسة وتقدمي مقترحات  "وينص القانون على أن مهمتها تتمثل يف        . برتبة وزير دولة  

متع باملساواة مع الرجل يف احلقوق والفرص يف        بشـأن اخلطط والتدابري العامة اليت تفضي إىل متكني املرأة من الت           
  ".سياق تنمية البلد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً

وهذا . ، أصبحت اخلطة املذكورة أعاله جزءاً من أولويات احلكومة الدميقراطية الثانية          ١٩٩٥ويف عـام     -١٢٨
ال صلة هلا ببقية اجملتمع بل تدمج عوضاً عن ذلك يف           يعـين أن املشـاكل اليت تؤثر يف املرأة مل َتُعد تعترب مسائل              

واخلطة عبارة عن وسيلة لصياغة مقترحات من شأهنا أن تيسر تصميم سياسات عمومية تعود              . أولويات احلكومة 
وقد فسح وضع هذه اخلطة اجملال أمام . بالنفع على املرأة وتوجه اإلجراءات اليت تتخذها القطاعات احلكومية املعنية

واعتمدت تدابري رامية إىل رفع مستوى الوعي باحلقائق اليت . ز تقدم كبري يف حتسني حالة املرأة ونوعية حياهتاإحرا
تواجههـا املـرأة يف خمتلف النظم وامليادين والقطاعات؛ وأُحرز تقدم يف دمج البعد اجلنساين يف األنشطة اليومية                  

لى املرأة، وأيضاً يف إنشاء دوائر وبرامج موجهة حنو تلبية     للمؤسسـات، ويف اختاذ إجراءات إجيابية تعود بالنفع ع        
 .احتياجاهتا مبا يتفق وواقع حاهلا

. أما فيما يتعلق مبيدان تعصري الدولة، فيجري إدماج املواضيع اجلنسانية تدرجيياً يف هيكل الدولة املؤسسي -١٢٩
 السياسات العمومية، مما يفسح اجملال أمام قدر        ويتجلى وجود ثقافة للمساواة والتعددية يف هذا اجملال تدرجيياً يف         

 .أكرب من التركيز والفعالية بالنسبة للتدابري اليت تتخذها الوزارات والدوائر العمومية ومؤسسات الدولة

وهي تبدأ خبطوات ترمي إىل    . وعملـية حـث املرأة هذه على إدارة الدولة ال تزال جارية منذ أمد بعيد               -١٣٠
جدول األعمال العام األساسي، وبالتايل يف جدول األعمال املؤسسي، حيث تنطوي على إنشاء             إدراج العملية يف    

 متكني املرأة من القبول -ويعد ). مثل اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة(هياكل مؤسسية خمصصة حصراً لشؤون املرأة       
ء هبا، وبالتايل التغلب على أوجه      بالـتزامات ومسؤوليات حمددة يف ميداين التخطيط واإلدارة وتوسيع نطاق الوفا          

التميـيز القائم على اجلنس واإلسهام يف تنمية البلد على أساس الشعور باملواطنة التامة واحداً من التحديات اليت                  
 .تواجه حالياً آلية الدولة برمتها

 األساسية ويـدل دمـج املنظور اجلنساين يف عمليات التعصري ضمناً على إحداث تغيري يف بعض العناصر        -١٣١
وجيب أال تكون هذه العناصر سليمة من الناحية التقنية فحسب، بل جيب     . لإلدارة الداخلية يف الكيانات العمومية    

وهذا يعين إحداث تغيري يف     . أن تتسـم أيضـاً بطابع اإلسهام يف عملية االبتكار يف اإلدارة العمومية بشكل عام              
ويف هذا الصدد، يعد تشكيل جملس الوزراء املعين بتكافؤ         . راراتاهلياكل احلكومية على مستوى عاٍل من صنع الق       

وحصل ابتكار آخر خالل هذه الفترة متثل يف التغيريات اليت طرأت على بعض . الفرص خطوة كبرية جداً إىل األمام
 . وهي خطوة إىل األمام مل يشهد هلا البلد مثيالً-عناصر اإلدارة 
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 مسؤول عن اإلشراف على خطة تكافؤ الفرص وتنفيذها عن طريق           )٣٦(الفرصوجملـس الوزراء املعين بتكافؤ       -١٣٢
وقد فسح تشكيل هذا اجمللس اجملال . دمج سياسات حمددة ذات مضامني جنسانية يف وزارات ودوائر الدولة ومؤسساهتا    

ول مرة جيري التطرق أمام طفرة نوعية إىل األمام فيما يتعلق بدمج للسياسات بتكافؤ الفرص يف الكيانات العمومية؛ وأل
وعلى سبيل املثال، تعّهدت مجيع اهليئات اليت كانت أعضاء يف اجمللس           . للمسـألة اجلنسانية بوصفها مسألة متس الدولة      
 .؛ وبالتايل جرى تقييم ما اُتخذ من إجراءات٢٠٠٢مارس /بالتزامات عامة يف هذا اجملال، وذلك يف آذار

، ووزارات كل من )اليت تترأس االجتماعات(األمانة العامة للرئاسة : اليةوأنشئ اجمللس بعضوية اجلهات الت -١٣٣
االقتصـاد والتنمـية واإلعمار؛ والتخطيط والتعاون؛ والصحة؛ والتعليم؛ والعدل؛ والداخلية؛ والعمل والضمان             

ضر مديرية امليزانية   وإضافة إىل ذلك، حت   ). املمثلة بأمانتها التنفيذية  (االجـتماعي؛ واإلدارة الوطنية لشؤون املرأة       
 .التابعة لوزارة املالية وشعبة التنسيق فيما بني الوزارات التابعة لألمانة العامة للرئاسة بصفة املراقب الدائم

وتسارعت العملية  . وتدل التغيريات الطارئة على إدارة الدولة ضمناً على عملية دمج البعد اجلنساين دجماً تدرجيياً              -١٣٤
لرئيس الغوس من خالل استحداث أربعة وسائل رئيسية لإلدارة، ُمنح مبوجبها اجلانب التقين للبعد              أثـناء مـدة والية ا     

 :وهذه الوسائل هي. اجلنساين مكانة رمسية وأرسيت األسس اليت يستند إليها يف دجمه يف حتليل أوصاف امليزانية

تتولّى وزارة التخطيط   ، وهو عبارة عن وسيلة للتخطيط       نظـام االسـتثمارات األساسية العام      )أ( 
(Mideplan)  وجيـب أن تقدم املقترحات املتعلقة بالدراسات والربامج واملشاريع املخصصة للتمويل           .  تنسـيقها

وجيري . العمومي لتقييمها من الناحية التقنية كل عام بواسطة امللفات اليت يعدها نظام االستثمارات األساسية العام
 كمرفق للتعليمات العامة، كما وضعت بعض اإلجراءات بغية دمج املنظور            دمج البعد اجلنساين   ٢٠٠١منذ عام   

 اجلنساين يف حتديد اجلهات املستفيدة ووصف الربامج وتربيرها؛

وهو برنامج حلفز املؤسسات يتسم بطابع يعود . ، الذي نسقته وزارة املاليةبرنامج حتسني اإلدارة )ب( 
وتقوم خمتلف  . ة ممن ينفذون عناصر الربنامج أو يستوفون شروطاً معينة        بالنفع املايل على موظفي اخلدمة العمومي     

الدوائـر بإعداد برامج حتسني اإلدارة ضمن إطار جمموعة من اجملاالت املتعلقة بتحسني اإلدارة واليت تعد مشتركة               
ديد يتعلق ، تقرر دمج نظام أو جمال ج٢٠٠١وخالل عام . بالنسـبة لكافة املؤسسات املعنية وتقدم خطة موجزة     

ويهدف إىل محل   . ٢٠٠٢يف عملية امليزنة لعام     " املساواة بني اجلنسني  "بـربنامج حتسـني اإلدارة حتـت عنوان         
. املؤسسات على استحداث عمليات من شأهنا أن تعزز وتدمج تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف جتهيز منتجاهتا                

ولة عن تقدمي الدعم لتأميم النظام وحتديد وسائل التحقق منه          وتعتـرب اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة املؤسسة املسؤ       
 وتقدمي املشورة التقنية للمؤسسات ومنح شهادات تقنية بأهداف العملية؛

 وهذه األداة مبثابة عامل تنسيق داخل وزارة املالية يف          . يف املائة  ٢صندوق سداد الديون بنسبة      )ج( 
 مسألة  ٢٠٠١قة بصندوق سداد الديون اخلاص مبمارسات امليزنة لعام         ومشلت التعليمات املتعل  . إعـداد امليزانـية   

وقامت نفس التعليمات بالنسبة لعام . التمييز حبسب جنس اجلهات املستفيدة من الربامج املطبقة على هذا الصندوق
فيدة،  حتليل املشاكل، وحتديد اجلهات املست     - بدمـج املـنظور اجلنساين يف مجيع مراحل صياغة الربنامج            ٢٠٠٢

واملغزى من ذلك هو أن املنظور اجلنساين سيكون        . وهـدف الـربنامج وغرضه، وتعاريف املكونات واملؤشرات       
 حاضراً يف الربامج اإلبداعية املقبلة اليت تبعثها احلكومة؛ 
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، الذي أنشأته األمانة العامة للرئاسة، لرصد االلتزامات        نظام متابعة الربامج احلكومية   وصـمم    )د( 
وسيفسح إدراج  . د هبـا لصاحل تكافؤ الفرص واإلجراءات املتخذة من جانب السلطات احلكومية عموماً            املـتعهّ 

إدراج املنظور اجلنساين يف : املنظور اجلنساين ضمن نطاق هذا النظام اجملال أمام إحراز تقدم يف جانبني حمددين، مها
لاللتزامات اليت تعّهدت هبا    ) الفصلي(ري  أعمـال التخطـيط العاديـة لكافة الوزارات؛ والرصد املنهجي والدو          

 .الوزارات ضمن إطار اخلطة املعنية بتكافؤ الفرص

ويعّد دمج املنظور اجلنساين، يف سياق العامل احلايل، الذي تعترب فيه املعلومات سلعة عمومية تسهم بشكل  -١٣٥
وهلذا . القرارات من جانب اهليئات العموميةكبري يف تنمية اجملتمع، يف هذه املعلومات أمراً مهماً للغاية لغرض صنع 

السـبب، بـدأت عملية تعصري اإلجراءات املتعلقة بإدارات اإلحصاء يف الكيانات العمومية، واملتصلة باملواضيع               
ويف بعض احلاالت تطلّب األمر ضمناً بذل جهوٍد إضافية من جانب خمتلف الدوائر املوجهة حنو تطويع                . اجلنسانية

وحتقيقاً هلذه الغاية، .  يتفق والتحديات اجلديدة، فيما يتعلق بتفسري البيانات ومعاجلتها على حٍد سواءهذه النظم مبا
 :وهذه التدابري هي. متّ اختاذ عدد من التدابري اليت يتعني تنفيذها تباعاً

 مقترح خبصوص أحد النظم     ٢٠٠٢؛ قدِّم يف بداية عام      إعداد نظام وطين للمؤشرات اجلنسانية     )أ( 
املعنـية باملؤشرات اجلنسانية الذي يفسح اجملال أمام التقييم املنهجي للمجاالت اليت تعترب ضرورية بالنسبة لتطوير      

وُروعيت، لدى صياغة املقترح، التجارب اليت خاضتها بلدان أخرى والتوصيات اليت           . تكـافؤ الفرص يف شيلي    
 هيئة عمومية على ٦٠قاً هلذه الغاية إىل ما يزيد على وضعتها منظمات دولية متخصصة يف هذا امليدان، وطُلب حتقي
 الصعيد املركزي أن تقدم جمموعة من املعلومات اإلحصائية؛ 

 تقييم حلالة التقدم الذي ٢٠٠١؛ أُجري خالل عام تصنيف اإلحصاءات العمومية حبسب اجلنس )ب( 
ومن شأن هذا التدبري أن     . حبسب اجلنس املستفيدين  /أحـرزته الدوائر العمومية فيما يتعلق بتصنيف املستخدمني       

يفسـح اجملال أمام التدرج يف إدخال حتسينات على اجملاالت اليت تفتقر إىل املعلومات بشكل كبري وإحراز تقدم                  
 بالتالزم مع حتسني وحتديث نظام املؤشرات اجلنسانية؛

 أعداد كبرية من    ، مجع ٢٠٠١؛ تطلبت هذه العملية، خالل عام       إنشاء قاعدة بيانات إحصائية    )ج( 
البيانات من خمتلف الدوائر العمومية وتنظيمها ودجمها يف نظام معلومايت مركزي يؤدي وظيفته على حنو تفاعلي                

. ويفسـح اجملـال أمام حتليل املعلومات اإلحصائية املتعلقة بالرجال والنساء على امتداد السنوات العشر األخرية               
جهات ومسألة صنع القرارات بشأن نطاق السياسات العمومية وآثارها      وسـيتيح هـذا األمر الفرصة للتنبؤ بالتو       

وحاملا تتوفر إمكانية للحصول على املعلومات عن طريق اإلنترنت، فسوف يتسّنى حتسني سبل             . داخـل الـبلد   
 حصول الدوائر العمومية واألكادميية أيضاً وعامة املواطنني على املعلومات الرمسية املصنفة حبسب اجلنس؛

، ونتيجة للجهود املشتركة    ٢٠٠١؛ خالل عام    نشر املعلومات املتعلقة بالرجل واملرأة يف البلد       )د( 
 Mujeres Chilenas: Estadísticas para elالـيت بذلت مبعية املعهد الوطين لإلحصاء، ُنشر كتاب حتت عنوان  

Ñuevo Siglo) صفحة على موقع ٢٠٠٢ عام وسُيفتح يف منتصف). إحصاءات للقرن اجلديــد: املرأة الشيلية 
اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة على شبكة اإلنترنت خمصصة لقاعدة بيانات املؤشرات اجلنسانية، ستتضمن إحصاءات 

 .وطنية وإقليمية من خمتلف الكيانات التابعة للدولة
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كتب املصارف  كمـا أُحرز تقدم يف وضع مؤشرات اإلدارة يف النظام املايل، وهي مهمة يتحمل مدير م                -١٣٦
وبناًء على هذه املبادرة، نشرت دراسة عن املديونية داخل النظام املايل،           . واملؤسسـات املالـية مسؤولية تأديتها     

أظهـرت أن املـرأة تتمكن من احلصول على خمتلف أنواع االئتمانات وهي أقل ميالً إىل املديونية التجارية، وهلا       
 .سجل أفضل من الرجل من حيث السداد

وإضافة إىل ذلك، وبالنظر إىل مسؤولية الدولة عن ضمان املساواة بني اجلنسني داخل هياكلها املؤسسية                -١٣٧
فضالً عن ضماهنا داخل البلد، أُحرز تقدم بصياغة خطط معنية بتكافؤ الفرص داخل الوزارات والدوائر العمومية                

 .ع املساواة بني اجلنسنيوباختاذ تدابري أخرى يف ميدان تنمية املوارد البشرية بالتالزم م

، اختذت خطوة إجيابيـة أخرى جتلَّت يف إنشـاء جملس تنسيقي مؤلف من وزارة العمل            ٢٠٠١ويف عام    -١٣٨
ومتثل هدف هذا التدبري يف تنفيذ الربوتوكول امللحق        . واإلدارة الوطنية لشؤون املرأة واحتادات املوظفني العموميني      

: وكلَّف اجمللس نفسه باملهام التالية    .  واملوظفني العموميني بشأن شروط العمل     باتفـاق أُبرم بني رئيس اجلمهورية     
حتليل مسألة االفتقار إىل املساواة بني املوظفني العموميني من الرجال والنساء عن طريق إجراء دراسات استقصائية 

 .ميني؛ وتنفيذ هذه اخلطةبسيطة على الصعيدين املركزي واإلقليمي؛ وإعداد خطة لتكافؤ الفرص للموظفني العمو

ومن . ويعـد إدراج شيلي يف السياق الدويل جانباً آخر من جوانب إضفاء الطابع العصري على الدولة                -١٣٩
 :املهم مبكان ذكر املنجزات اليت حتققت يف هذا امليدان، وهي كما يلي

انية يف جملس التعاون تعترب شيلي عضواً نشطاً يف الفريق االستشاري املخصص لدمج املسألة اجلنس )أ( 
وحقق هذا الفريق بالفعل جناحاً باهراً جتلى يف ازدياد مشاركة املرأة يف            . االقتصـادي لبلدان آسيا واحمليط اهلادئ     

 قطاعات من قبيل النقل والعلوم والتكنولوجيا؛ 

، باحلاجة إىل دمج    ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٧اعترف إعالن سانتياغو بشأن جمموعة ريو، املؤرخ         )ب( 
البعد اجلنساين يف تصميم وتنفيذ السياسات العمومية ويف املهام االستراتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ويف              

كما أكّد اإلعالن أمهية تقييم دور املرأة جمدداً يف مجيع جوانب حياة املواطن كجزٍء من مهمة                . تعزيز الدميقراطية 
 إضفاء الطابع العصري على الدولة؛

 شـيلي منصب الرئيس الدائم للمؤمتر اإلقليمي بشأن املرأة يف أمريكا الالتينية والبحر              تشـغل  )ج( 
، عقد الرؤساء اجتماعهم الثالث، الذي دعوا فيه الدول األعضاء يف اللجنة            ٢٠٠١وخـالل عـام     . الكـارييب 

ر جنساين ودمج املواضيع    االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب إىل التطرق ملشكلة الفقر من منظو           
 الناشئة مثل اآلليات التمويلية واملؤسسية الالزمة لتعزيز احلوار بني احلكومات واجملتمع املدين؛

وتعكف اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة، بالتعاون مع األمم املتحدة، على إنشاء فريق عامل ثالثي               )د( 
 لدراسة خمتلف أشكال العنف الذي ميارس ضد املرأة - املدين  مؤلف من احلكومة وهيئات األمم املتحدة واجملتمع-

 .بقصد اإلسهام، من خالل هنج شامل، يف بناء جمتمع يرفل باملزيد من التطور والسالم والدميقراطية واملساواة
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 تنص سابقاً على ما     ١وكانت املادة   .  من الدستور السياسي   ١٩ و ١، عدِّلت املادتان    ١٩٩٩ويف عـام     -١٤٠
بعبارة " الرجال"؛ واستبدلت كلمة    "لَد الرجال أحراراً ويتمتعون باملساواة من حيث الكرامة واحلقوق        ُيو": يـلي 

الرجال "؛ وتنص اليوم حتديداً على أن       "املساواة أمام القانون  " للجميع   ١٩وتكفل املادة   ". مجـيع األشـخاص   "
 ".والنساء سواسية أمام القانون

 حتققت فيما يتعلق بضمان متتع الرجل واملرأة على حٍد سواء باحلق يف             ويرد وصف لبعض املنجزات اليت     -١٤١
وقد قدمِّت سابقاً معلومات عن . الصحة واحلق يف العمل واحلق يف التعليم يف الفصول ذات الصلة من هذا التقرير       

ي الثاين لشيلي بشأن    هذه احلقوق إىل اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف التقرير الدور              
، الذي مت   )CEDAW/C/CHI/3 و CEDAW/C/CHI/2(تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          

 . ١٩٩٩النظر فيه يف عام 

 ٤املادة 

 القيود املفروضة على احلقوق املضمونة يف العهد

 ١٩ من املادة    ٢٦وينص الفرع   . حكام العهد يتفق النظام القانوين احمللي اتفاقاً تاماً مع هذا احلكم من أ           -١٤٢
مـن الدسـتور على أن احلقوق األساسية ال ميكن أن تنظم أو تستكمل إال بالقانون، الذي يقتصر حبد ذاته على    

ويفرض نفس الفرع قيداً آخر هو أنه ال جيوز لقوانني من هذا القبيل أن تؤثر يف   . القضـايا اليت يأذن هبا الدستور     
ويتعلق هذا . ال تفرض شروطاً أو ضرائب أو متطلبات قد حتول دون ممارسة هذه احلقوق حبرية     مضمون احلقوق و  

 من الدستور، الذي ينص على أن الدولة، ومما ال شك           ١ من املادة    ٤احلكم الدستوري باحلكم الوارد يف الفرع       
ا يف النهوض مبستوى الصاحل     هي يف خدمة الفرد، ويتمثل هدفه     "فيه الدولة بوصفها الكيان الذي يضع القوانني،        

وجيب عليها حتقيقاً هلذه الغاية أن تسهم يف خلق الظروف االجتماعية اليت تفسح اجملال أمام كل فرد بل                  . العـام 
ومجـيع األفراد املنتمني إىل اجملتمع الوطين لتحقيق أعظم اإلجنازات الروحية واملادية املمكنة، بالتالزم مع احترام                

 ".لراسخة يف الدستور احتراماً تاماًاحلقوق والضمانات ا

 ٥املادة 

مع أنه ال توجد أحكام يف النظام القانوين احمللي تعرب صراحة عن هذه املبادئ التفسريية فيما يتعلق بأحكام  -١٤٣
 ٧ و ٦ و ٥ واملواد   ١ من املادة    ٤ و ١وخاصة الفرعني   (العهد، فإن التطبيق املنهجي لعدد من األحكام الدستورية         

 .ميكن أن ُيعترب بالتأكيد، عن طريق التفسري، أنه حيقق نفس الغاية) ١٩ من املادة ٢٦ع والفر

 اجلزء من التقرير املتعلق حبقوق حمددة

 ٦املادة 

 احلق يف العمل

 : صدقت حكومة شيلي على االتفاقيات التالية املربمة برعاية منظمة العمل الدولية -١٤٤
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 تشرين  ٢٠، مت التصديق عليها يف      )١٢٢رقم  (١٩٦٤عمالة،  االتفاقـية املـتعلقة بسياسة ال      )ا( 
ومت تقدمي أربعة تقارير بشأن هذه االتفاقية إىل جلنة منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق              . ١٩٦٨أكـتوبر   /األول

 ، ١٩٩٢يونيه  / حزيران ٣٠-١٩٩٠يوليه  / متوز ١: االتفاقـيات والتوصيات، ومشلت على التوايل الفترات التالية       
 ؛ ١٩٩٦يونيه  / حزيران ٣٠-١٩٩٤يوليه  / متوز ١؛ و ١٩٩٤يونـيه   / حزيـران  ٣٠-١٩٩٢يولـيه   / متـوز  ١و
 ؛١٩٩٨يونيه / حزيران٣٠-١٩٩٦يوليه / متوز١و

 ٢٠ مت التصديق عليها يف      ،)١١١رقم   (١٩٥٨،  )العمالة واملهن (االتفاقـية املتعلقة بالتمييز      )ب( 
ن هذه االتفاقية إىل جلنة منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق          ومت تقدمي عشرة تقارير بشأ    . ١٩٧١سبتمرب  /أيلـول 

 ؛ ١٩٩١يناير  / كانون الثاين  ١-١٩٩٠يوليه  / متوز ١: االتفاقيات والتوصيات، ومشلت على التوايل الفترات التالية      
 ١، و ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٣٠-١٩٩٢يوليه  / متوز ١؛ و ١٩٩١فرباير  / شـباط  ١٤-١٩٩٠يولـيه   / متـوز  ١و

يوليه / متوز ١؛ و ١٩٩٥يونيه  / حزيران ٣٠-١٩٩٤يوليه  / متوز ١؛ و ١٩٩٤يونيه  / حزيران ٣٠-١٩٩٣ه  يولي/متوز
 تشرين  ١؛ و )ملحق (١٩٩٧سبتمرب  / أيلول ٣٠-١٩٩٥يوليه  / متوز ١؛ و ١٩٩٧سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠-١٩٩٥
 .١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٥-١٩٩٧أكتوبر /األول

 لعمالة الناقصة بشكل عام وبوصفها تطال فئات معينة من العمالحالة ومستويات واجتاهات العمالة والبطالة وا

 مبعدل  - وإن يكن مبعدالت متباينة      - تزايد عدد القوة العاملة بشكل متواصل        ١٩٩٨-١٩٩٥أثـناء الفـترة      -١٤٥
 . وافد جديد على سوق العمل١ ٠٤٦ ٠٠٠ وهو ما يعادل - يف املائة ٢,٢سنوي متوسطه بنسبة 

 واصلت القوة العاملة تزايدها، ولكن على حنو أكثر بطئاً وأثناء هذه الفترة بلغ            ٢٠٠١-١٩٩٩ وأثـناء الفـترة    -١٤٦
 ).٤ وافداً جديداً على سوق العمل؛ انظر اجلدول ٣٤ ٤٧٠ما يعادل ( يف املائة فقط ٠,٢متوسط معدل الزيادة السنوية 

 ٤اجلدول 

 )آالف األشخاص (٢٠٠١-١٩٩٠اجتاهات العمالة يف شيلي، 

١٩٩٠ ١٩٩٥ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 

 جمموع البلد ديسمرب/أكتوبر إىل كانون األول/تشرين األول

  عاماً فأكثر١٥السكان الذين تبلغ أعمارهم  ٩ ٢٢٥,٣ ١٠ ٠٩٢,٢ ١٠ ٧٨٢,٨١ ١٠ ٩٧٧,٠٢ ١١ ١٥٣,٦٩

 القوى العاملة ٤ ٨٨٨,٦ ٥ ٥٣٨,٢ ٥ ٩٣٣,٥٦ ٥ ٨٥٧,٠٤ ٥ ٩٤٨,٨٢

 العاملون ٥٣,٠ ٥٤,٩ ٥٥,٠   ٥٣,٤    ٥٣,٣  
 نسبة املشاركة ٤ ٥٢٥,٥ ٥ ١٧٤,٤ ٥ ٤٠٤,٤٨ ٥ ٣٨١,٤٦ ٥ ٤٧٩,٣٩

 العاطلون عن العمل ٣٦٣,١ ٣٦٣,٨ ٥٢٩,٠٨ ٤٨٩,٤٢ ٤٦٩,٤٣

  ٧,٩ 
  ٢٥,٧ 
  ١٧,٠ 

  ٨,٣ 
  ٢٥,٢ 
  ١٨,٤ 

  ٨,٩ 
  ٢٦,٨ 
  ١٨,٨ 

٦,٦ 
- 
- 

٧,٤ 
- 
- 

 معدالت البطالة
 )١٩-١٥(األعمار 
 )٢٤-٢٠(األعمار 

 .عهد الوطين لإلحصاءامل: املصدر
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 ١٩٩٨ و ١٩٩٠ويف الفترة ما بني     .  وظيفة جديدة  ٩١٨ ٠٠٠، أنشئت   ٢٠٠٠-١٩٩٠وأثـناء الفترة     -١٤٧
، واخنفض  ٢٠٠٠ و ١٩٩٩وانعكس مسار هذا االجتاه يف      .  يف املائة  ٢,١تـزايدت العمالة مبعدل سنوي متوسطه       

 .ملائة على التوايل يف ا٠,٤ يف املائة و٠,٥املعدل أثناء هاتني السنتني بنسبة 

 يف املائة يف ٥٣تراوح معدل املشاركة بدرجة متزايدة ما بني ) ٢٠٠٠-١٩٩٠(وأثناء هذه الفترة نفسها  -١٤٨
وكانت املعدالت بالنسبة للرجال والنساء خمتلفة، . ١٩٩٤-١٩٩٣ يف املائة يف الفترة ٥٦ و١٩٩١-١٩٩٠الفترة 

 يف املائة، بينما تراوح املعدل بالنسبة للنساء ما بني          ٧٢,٩يف املائة و   ٧٧,٨فبالنسبة للرجال تراوح املعدل ما بني       
 . يف املائة٣١,٥ يف املائة و٣٦,٥

 هبطت معدالت املشاركة لكل من الرجال والنساء، مع هبوط ٢٠٠١ و٢٠٠٠ و١٩٩٩وأثناء السنوات  -١٤٩
 ).٥ل اجلدو(املعدل بالنسبة للرجال حبدة أشد من هبوط املعدل بالنسبة للنساء 

 ٥اجلدول 

 )النسبة املئوية** (٢٠٠١-١٩٩٠، *معدالت املشاركة حسب نوع اجلنس

 السنة الرجال النساء  اجملموع
١٩٩٠ ٧٥,٤ ٣١,٧ ٥٣,٠ 
١٩٩١ ٧٥,٦ ٣١,٥ ٥٣,٠ 

       ١٩٩٢ ٧٦,٠ ٣٣,٦ ٤,٣ 
١٩٩٣ ٧٧,٨ ٣٥,٢ ٥٦,٠ 
١٩٩٤ ٧٧,٥ ٣٥,٤ ٥٦,٠ 
١٩٩٥ ٧٦,٢ ٣٤,٥ ٥٤,٩ 
١٩٩٦ ٧٥,٥ ٣٤,٥ ٥٤,٤ 
١٩٩٧ ٧٤,٦ ٣٥,٢ ٥٤,٤ 
١٩٩٨ ٧٥,٠ ٣٦,١ ٥٥,١ 
١٩٩٩ ٧٤,٤ ٣٦,٥ ٥٥,٠ 
٢٠٠٠ ٧٢,٩ ٣٥,٠ ٥٣,٦ 

 Indicadores Económicos y sociales 1990-2000يف (املعهـد الوطين لإلحصاء  : املصـدر   
 ).Mideplan(، وزارة التخطيط )٢٠٠٠-١٩٨٩املؤشرات االقتصادية واالجتماعية   (

 .) عاماً فأكثر١٥يف صفوف السكان الذين تبلغ أعمارهم (ة القوة العامل *  
 ديسمرب من كل  / كانون األول  -أكتوبر  /األرقـام بالنسبة لفصل تشرين األول      ** 

 .سنة، وهو الفصل الذي يتسم باحلراك  

.  سنة مرتفعة على الدوام    ٢٤ و ١٥وكانـت معـدالت الـبطالة بني الشباب البالغني من العمر ما بني               -١٥٠
  ١٩٩٩ يف املائة يف     ١٨,٨ و ١٩٩٦ يف املائة يف     ١٢,٨ سنة، بلغ معدل البطالة      ٢٤-٢٠لنسـبة للفئة العمرية     وبا
 سنة تبلغ ١٩-١٥وكانـت املعدالت بالنسبة لألشخاص املندرجني يف الفئة العمرية  . ٢٠٠١ يف املائـة يف    ١٧و

 ).٤اجلدول  (٢٠٠١ يف املائة يف ٢٥,٧ و١٩٩٩ يف املائة يف ٢٦,٨

. وحتدث يف الوقت احلايل تغيريات كبرية يف تركيبة الوظائف اجلديدة، مقارنةً باحلالة يف العقود السابقة                -١٥١
. وتوجـد نزعة ملحوظة إىل االبتعاد بعملية خلق فرص العمل عن القطاعات األولية واالجتاه إىل قطاع اخلدمات                

 يف املائة من الوظائف اجلديدة يف قطاع ٧٠إنشاء وحسب األرقام اليت أصدرها املعهد الوطين لإلحصاء، فإنه قد مت 
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 يف  ٦٣ أي   - ٢٠٠١ وظيفة جديدة يف     ٢٧ ٠٠٠، بينما وفر هذا القطاع      ١٩٩٨ و ١٩٩٠اخلدمـات يف الفترة ما بني       
ويف املقابل، قامت قطاعات الزراعة وتربية املواشي والتعدين        .  من مجيع فرص العمل اليت مت إنشاؤها يف البلد         املائة

 . وهو اجتاه مستقر بالفعل منذ زمن طويل يف قطاعي الزراعة والتعدين-عة باحلد من عدد العاملني والصنا

، فإن معظم الوظائف اجلديدة أنشئت يف       )٣٧(وفـيما يـتعلق باحلالة من وجهة نظر شىت املناطق يف البلد            -١٥٢
وأثناء . ئت يف املناطق األخرىمـنطقة العاصـمة، وهو ما فاق بشكل كبري جداً عدد الوظائف اجلديدة اليت أنش           

 ٢٠٠١-١٩٩٩ يف املائة من مجيع الوظائف اجلديدة يف هذه املنطقة؛ ويف الفترة ٦٠، أنشئ ١٩٩٨-١٩٩٢الفترة 
 . يف املائة٨٨ارتفعت هذه النسبة لتصل إىل 

  ١٩٩٩ويف الفترة ما بني     . ويف املـناطق األخرى اختلفت احلالة من حيث احلجم فضالً عن االجتاهات            -١٥٣
ال سيما يف قطاعات    ( ولّدت املناطق األوىل والثانية والرابعة والثامنة واحلادية عشرة فرص عمل جديدة             ٢٠٠١و

 يف املائة؛ ٠,٥ يف املائة و٤,٩، وتراوحت الزيادات ما بني )صيد األمساك، والتعدين، واحلراجة، والصناعة الزراعية
 .٦٧٠ و١١ ٦٠٠لف ما بني وفقدت املناطق األخرى فرص عمل على مستوى خيت

وكانـت فـئات السكان األكثر تضرراً أو حرماناً فيما يتعلق بالعمالة توجد بشكل رئيسي يف املناطق                  -١٥٤
وكانت ). الركود االقتصادي(والثانية عشرة ) املناطق املزروعة مبحاصيل غري حمّولة(والسابعة ) اخلدمات(اخلامسة  

 . وى الوطين هي الشباب والنساء الالئي يعلن أسراً معيشيةأكثر فئات السكان تضرراً على املست

ويف الفترة ما بني    . ويف أعقـاب األزمة اآلسيوية هبط معدل منو االقتصاد ليعود إىل مستويات السنوات السابقة              -١٥٥
 يف  ٥,٦ و ١٩٩٥ يف املائة يف     ٦,٦ إىل   ١٩٩٠ يف املائة يف     ٧,٤ اخـتلف معدل البطالة، إذ اخنفض من         ٢٠٠٠ و ١٩٩٠

وعلى مدى هذه الفترة كان معدل البطالة . ٢٠٠٠ يف املائة يف ٨,٣، وارتفع مرة أخرى ليصل إىل ١٩٩٧املائة يف 
 ).٦اجلدول (بالنسبة للنساء أعلى مما كان عليه بالنسبة للرجال 

 ٦اجلدول 

 )النسب املئوية* (٢٠٠٠-١٩٩٠معدالت البطالة حسب نوع اجلنس، 

 سنةال الرجال النساء  اجملموع
١٩٩٠ ٦,٦ ٩,٢ ٧,٤ 
١٩٩١ ٦,١ ٩,٤ ٧,١ 
١٩٩٢ ٥,٠ ٨,٩ ٦,٢ 
١٩٩٣ ٥,٣ ٨,٨ ٦,٤ 
١٩٩٤ ٦,٥ ١٠,٣ ٧,٨ 
١٩٩٥ ٥,٥ ٨,٩ ٦,٦ 
١٩٩٦ ٤,٨ ٦,٧ ٥,٤ 
١٩٩٧ ٤,٧ ٦,٦ ٥,٣ 
١٩٩٨ ٧,٠ ٧,٦ ٧,٢ 
١٩٩٩ ٨,٢ ١٠,٣ ٨,٩ 
٢٠٠٠ ٨,٠ ٩,٠ ٨,٣ 

 .، وزارة التخطيط"٢٠٠٠-١٩٩٠دية واالجتماعية، املؤشرات االقتصا"يف (املعهد الوطين لإلحصاء : املصدر
ديسمرب من كل سنة،    / كانون األول  -أكتوبر  /األرقـام بالنسبة لفصل تشرين األول      *  

 .وهو الفصل الذي يتسم باحلراك
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، كان معدل البطالة بالنسبة     ١٩٩٠ففي  . تتـباين معـدالت البطالة عندما تصنف حسب نوع اجلنس          -١٥٦
 يف املائة يف الفصل األخري من ٨,٢، ولكنه ارتفع إىل ١٩٩٥ يف املائة يف ٥,٥ة، واخنفض إىل  يف املائ  ٦,٦للرجال  
؛ يف حني اخنفض املعدل بالنسبة      ٢٠٠١ يف املائة يف الفصل األول من        ٧,٦، مث اخنفـض مـرة أخرى إىل         ١٩٩٩

 يف املائة ١٠,٣ وارتفع إىل ،١٩٩٥ يف املائة يف    ٨,٩، ليصل إىل    ١٩٩٠ يف املائة يف     ٩,٢للنساء، الذي كان يبلغ     
 ).٧اجلدول  (٢٠٠١ يف املائة يف ٨,٦، مث اخنفض مرة أخرى إىل ١٩٩٩يف 

 ٧اجلدول 

 ٢٠٠١-١٩٩٠اجتاهات البطالة لدى الرجال والنساء يف شيلي، 
 )بآالف األشخاص(

١٩٩٠ ١٩٩٥ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 

 ديسمرب/ كانون األول-أكتوبر /تشرين األول

 رجال نساء رجال نساء رجال نساء جالر نساء رجال نساء

 

 ) عاما١٥ً <(السكان  ٤ ٥٠١,٨ ٤ ٧٢٣,٦ ٤ ٩٣٣,٧ ٥ ١٥٨,٥ ٥ ٢٨٠,٣ ٥ ٥٠٢,٦ ٥ ٣٦٩,٠ ٥ ٥٩١,٥ ٥ ٤٦٥,٦ ٥ ٦٨٨,١

 القوة العاملة ٣ ٣٩٢,٧ ١ ٤٩٥,٩ ٣ ٧٥٨,٠ ١ ٧٨٠,٣ ٣ ٩٢٦,٥ ٢ ٠٠٧,٠ ٣ ٩١٣,٠ ١ ٩٥٧,٨ ٣ ٩٦٦,٢ ١ ٩٨٢,٦

 املشاركة ٧٥,٤ ٣١,٧ ٧٦,٢ ٣٤,٥ ٧٤,٤ ٣٦,٥ ٧٢,٩ ٣٥,٠ ٧٢,٦ ٣٤,٩

 العاملون ٣ ١٦٧,٩ ١ ٣٥٧,٦ ٣ ٥٥١,٩ ١ ٦٢٢,٥ ٣ ٦٠٣,٦ ١ ٨٠٠,٩ ٣ ٦٠٠,٤ ١ ٧٨١,٩ ٣ ٦٦٣,٦ ١ ٨١٥,٨

 العاطلون ٢٢٤,٨ ١٣٨,٢ ٢٠٦,١ ١٥٧,٨ ٣٢٢,٩ ٢٠٦,٢ ٣١٢,٥ ١٧٦,٩ ٣٠٢,٦ ١٦٦,٩

 معدل البطالة ٦,٦ ٩,٢ ٥,٥ ٨,٩ ٨,٢ ١٠,٣ ٨,٠ ٩,٠ ٧,٦ ٨,٤

 .املعهد الوطين لإلحصاء: راملصد

 السياسات والتدابري الرامية إىل ضمان العمالة الكاملة

فـيما يتعلق مبوضوع التدابري املتخذة يف شيلي من أجل ضمان توفري العمل جلميع األشخاص الراغبني يف           -١٥٧
يلي، عمالً بأحكام املادة العمل والساعني إىل احلصول على عمل، جتدر اإلشارة إىل التقارير اليت قدمتها حكومة ش

، واليت تعاجل   ١٩٩٨يونيه  / حزيران ٣٠-١٩٩٠يوليه  / متوز ١ من دستور منظمة العمل الدولية، بشأن الفترة         ٢٢
 ).١٢٢االتفاقية رقم (١٩٦٤التدابري املتخذة لتنفيذ أحكام االتفاقية املتعلقة بسياسة العمل، 

 إنتاجية اليد العاملة

وبالقيمة احلقيقية زاد اإلنتاج للعامل .  زادت اإلنتاجية زيادة كبرية يف شيلي١٩٩٨-١٩٩٠خالل الفترة  -١٥٨
وحدث التوسع الكبري يف جمال التعدين والنقل، اللذين حققا زيادات يف اإلنتاجية أعلى من              .  يف املائة  ٥٠بنسـبة   

لى نسب االرتفاع يف ؛ وُسجلت أع٢٠٠١ يف املائة يف عام ٢,٧وزادت اإلنتاجية بنسبة   . )٣٨(املتوسـط الوطـين   
 ).وهي ليست قطاعات كثيفة االستخدام لليد العاملة(قطاعات التعدين والكهرباء والغاز واملاء 

: ويؤدي هذا إىل نتيجتني   . ٢٠٠٠-١٩٨٩ يف املائة أثناء الفترة      ٦١,٥وزادت إنتاجية اليد العاملة بنسبة       -١٥٩
يق معدل خلق فرص عمل يتمشى مع منو القوة العاملة          أوالً، يفـرض معـدالً مرتفعاً لنمو اإلنتاج من أجل حتق          
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وكذلـك إبقاء البطالة عند مستويات مقبولة؛ وثانياً، تسمح الزيادات يف اإلنتاجية بإجراء تعديالت يف األجور                
 ).٨اجلدول (الفعلية دون أن يؤدي ذلك إىل ضغوط تضخمية 

 ٨اجلدول 

 ٢٠٠٠-١٩٨٩متوسط اإلنتاجية لكل شخص عامل، 

 السنة )١٠٠= ١٩٨٩(اإلنتاجية  )النسبة املئوية( السنوي التغيري
١٩٨٩ ١٠٠,٠ ٤,٦ 
١٩٩٠ ١٠١,٢ ١,٢ 
١٩٩١ ١٠٧,٨ ٦,٥ 
١٩٩٢ ١١٥,٩ ٧,٦ 
١٩٩٣ ١١٧,٢ ١,١ 
١٩٩٤ ١٢٢,٥ ٤,٥ 
١٩٩٥ ١٣٤,٠ ٩,٤ 
١٩٩٦ ١٤١,٩ ٥,٩ 
١٩٩٧ ١٤٩,٢ ٥,١ 
١٩٩٨ ١٥٢,٣ ٢,١ 
١٩٩٩ ١٥٣,٨ ١,٠ 
٢٠٠٠ ١٦١,٥ ٥,٠ 

املؤشرات االقتصادية  "بـنك املركزي لشيلي، املعهد الوطين لإلحصاء، يف         ال: املصـدر 
 .، وزارة التخطيط"٢٠٠٠-١٩٩٠واالجتماعية، 

 التدابري الرامية إىل ضمان حرية اختيار العمل

يضـمن كل من الدستور السياسي جلمهورية شيلي وقوانني العمل النافذة يف البلد ضماناً كامالً حرية                 -١٦٠
 .د باإلضافة إىل ممارسة حرياته السياسية واالقتصادية األساسيةالعمل للفر

حرية العمل  " من الدستور السياسي جلمهورية شيلي جلميع املواطنني         ١٩ من املادة    ١٦ويكفـل الفرع     -١٦١
حيظر أي متييز ) ب(لكل شخص احلق يف حرية العمل واالختيار احلر لنوع العمل، مقابل أجر عادل؛ ) أ: (ومحايته

 يسـتند إىل املهـارات أو القدرات الشخصية، مع أن القانون قد يشترط يف بعض احلاالت اجلنسية الشيلية أو                ال
 ."حدوداً معينة من حيث السن

 : من قانون العمل٢وفيما نص املادة  -١٦٢

ُيعترف بالوظيفة االجتماعية اليت يؤديها العمال وحبرية الفرد يف التعاقد وتكريس جهوده للعمل    " 
 ".ملشروع الذي خيتارها
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تعترب مجيع أشكال التمييز واالستبعاد والتفضيل على أساس العرق أو اللون أو نوع اجلنس أو االنتماء                " 
النقايب، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو اجلنسية، أو األصل االجتماعي، منافية للمبادئ الواردة يف تشريع العمل            

 ".عمل أن جيعل توظيف أي عامل مشروطاً بأي من هذه الظروفوبناء على ذلك، ال جيوز ألي صاحب 

تقـوم الدولـة حبمايـة حـق العامل يف اختيار نوع عمله وضمان االمتثال للقواعد الناظمة لتوفري                  " 
 ".اخلدمات

ويف . ييزيةمتغـري أن أشكال التمييز أو االستبعاد أو التفضيل القائمة على أساس املؤهالت املطلوبة لوظيفة حمددة ال تعترب        
ضوء ما تقدم، ودون املساس باألحكام األخرى الواردة يف هذا القانون، فإن أي عرض عمل مقدم من أي صاحب 
عمـل، بصـورة مباشـرة أو من طرف ثالث أو أي وسيط، يضع كشرط مسبق لطلب العمل أياً من الشروط                     

فقرتني الثانية والثالثة والتزامات أصحاب العمل      وتشكل أحكام ال  . املذكورة يف الفقرة الثانية، يعترب عمالً متييزياً      
 .الناشئة عنها جزءاً من مجيع العقود اليت يتم إبرامها

 التأمني ضد البطالة يف شيلي

، بدأ العمل على صياغة قانون ينظم  ٢٠٠٠مارس  /فور تويل الرئيس ريكاردو الغوس قيادة البلد يف آذار         -١٦٣
وأقر القانون رقم . وكان هذا أول مشروع قانون ُيعرض على الربملان. ياًخمطـط الـتأمني ضد البطالة القائم حال      

، وبعبارة أخرى، مل يستغرق نظر      ٢٠٠١مايو  /، الـذي ينص على التأمني اإللزامي ضد البطالة، يف أيار          ١٩٧٢٨
لربملانيني ويكمن السبب الرئيسي يف إقراره على وجه السرعة يف إدراك ا          .  شهراً ١٤الربملان يف هذا القانون سوى      

وما أن دخل هذا القانون حيز      . لـلحاجة إىل تشريع بشأن هذا املوضوع ويف توافق اآلراء الذي حظي به املقترح             
اليت سيتم  ) حسبما يقتضي القانون  (الـنفاذ، بنشره يف اجلريدة الرمسية بدأت عملية حتديد اجلهة املنفذة الوحيدة             

 .خطط بأكملهتسليمها أموال التأمني ضد البطالة وستدير امل

 برامج التدريب التقين واملهين

، أدخل عدداً من التعديالت ووضع صكوكاً       )٣٩( سن قانون جديد يتعلق بالتدريب والعمل      ١٩٩٧مت يف    -١٦٤
وقد شكلت التعديالت املدخلة على     . ترمي إىل حتديث النظام الشيلي للتدريب املهين وجعله مركزاً على املستقبل          

للعمال وأصحاب املشاريع على املشاركة يف التدريب من خالل إنشاء اجمللس الوطين للتدريب             هذا القانون حافزاً    
ويتمثل الغرض من   . وجلـان ثنائية األطراف معنية بالتدريب، إىل جانب جمالس إقليمية تعمل يف إطار ال مركزي              

 التدابري املتعلقة بالتدريب    إتاحة نقاش واسع النطاق بشأن سبل ووسائل التوسع يف        ) أ: (هذه الصكوك يف ما يلي    
توسيع ) ب(حبيث تشمل قطاعات أعرض من السكان عن طريق سياسات ترمي إىل تعزيز اإلدماج االجتماعي؛ و              

تغطـية نظام التدريب الوطين، واستهداف املشاريع البالغة الصغر والصغرية بآلية ختفيف الضرائب بوصفه حافزاً،          
وتشمل عمليات التخفيف املذكورة منح إعفاءات ضريبية وتوفري .  الوطينويف الوقت ذاته إنشاء صندوق التدريب

 .موارد من امليزانية العامة لتدريب العاملني والعاطلني

ومـن خـالل الصندوق الوطين للتدريب والعمل تعزز الدولة الشيلية تنمية املهارات املهنية للعمال بغية        -١٦٥
 .زيادة إنتاجية العمال واملشاريع وحتسني نوعية العمليات واملنتجاتاإلسهام يف حتقيق مستوى مرٍض من العمل، و
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واألدوات اليت يستخدمها الصندوق الوطين للتدريب والعمل هي إدارة احلوافز الرامية إىل إجياد طلب على  -١٦٦
ف فئات يف التدريب من جانب املشاريع من خالل اإلعفاءات الضريبية وتنسيق برامج للمنح التدريبية اليت تستهد         

مثل الشباب والنساء املعيالت، واملعوقني، والعاطلني، واألشخاص الذي حيصلون على          (اجملتمع فرصها قليلة نسبياً     
والعاملني يف قطاعات إنتاجية متدهورة     ). احلـد األدىن من األجور، والعاملني يف املشاريع بالغة الصغر والصغرية          

 الربامج من خالل مؤسسات تدريبية وجامعات، ومؤسسات مهنية، وجيري تنفيذ هذه. أصبحت زائدة عن احلاجة
 .ومراكز للتدريب التقين

وباإلضـافة إىل ذلـك، يقوم الصندوق الوطين للتدريب والعمل بالتعاون مع السلطات البلدية، بتطوير                -١٦٧
لتوجيه والتدريب  أنشطة وسيطة يف ميدان العمل موجهة حنو حتسني أداء سوق العمل من خالل أنشطة اإلعالم وا               

واهلدف هو تنسيق وإدارة عدد من اهليئات اليت توفر خدمات وسيطة من أجل تشجيع تناسب مهارات . والتوظيف
العمـل لدى العمال بأقصى ما ميكن مع املوارد البشرية اليت يطلبها أصحاب العمل، ووضع آلية لتدريب العمال                  

 يف احلصول على عمل، ومعاجلة طلبات إعادة التدريب املقدمة تـرمي إىل حتسني فرص العمال غري املاهرين نسبياً  
 .من عمال يف القطاعات االقتصادية اليت متر بأزمة

 ما يزيد ١٩٩٨-١٩٩٠وحسـب أرقام مقدمة من الصندوق الوطين للتدريب والعمل، شارك يف الفترة          -١٦٨
ا، يف الوقت الذي زادت فيه النسبة        مليون عامل يف أنشطة تدريبية قامت الدولة بتمويلها وتشجيعه         ٣,٥عـلى   

 .١٩٩٨ يف املائة يف ٩,٦ إىل ١٩٩٠ يف املائة يف ٤,٦املئوية للعمال املدربني يف العدد اإلمجايل للعاملني من 

 من جامعات ومؤسسات مهنيـة ومراكز للتـدريب       -ويوجــد يف شيلي عدد كبري من املؤسسات          -١٦٩
أو املهين؛ وتفتح طريق التعليم العايل أمام /البلد، وتوفر التدريب التقين و أنشئت يف كل منطقة من مناطق -التقين 

 . شخص سنويا٣٨٠ً ٠٠٠أكثر من 

 وكالة تنفيذية تقنية مسجلة يف الوقت      ٣ ٠٠٠وباإلضـافة إىل ذلك، يوجد يف جمال التدريب التقين حنو            -١٧٠
بري من املوارد، اليت ميكن للمشاريع أن تدرجها        احلايل، وهي تقدم التدريب التقين، ويتاح هلا الوصول إىل قدر ك          

 كانت هذه اهليئات تقدم     ١٩٩٩كـنفقات يف كشـوفها الضريبية للحصول على االستقطاعات املقابلة هلا ويف             
 . عامل٥٠٠ ٠٠٠التدريب إىل أكثر من 

 الصعوبات املواجهة يف حتقيق العمالة الكاملة والعمل املنتج وحرية اختيار العمل

ـ  -١٧١ م كل من نوعية وثبات الوظائف القائمة بأمهية أساسية من زاوية اإلنتاجية ووضع العمال يف سوق     يتس
وينتج عن ذلك وجود    . ونسبة كبرية من الوظائف اجلديدة غري ثابتة، ومحايتها ضعيفة وأجورها ضئيلة          . العمـل 

سية لسياسة العمالة هو    وهكذا كان أحد الشواغل األسا    . نسـبة من العمال يف ظروف عمل هشة بصورة دائمة         
 .حتسني نوعية الوظائف

. ويشمل مفهوم جودة الوظائف عوامل تتعلق بظروف العمل، وبثبات الوظائف، واحلماية االجتماعية، واألجور             -١٧٢
وتشمل هذه الشروط   . وميكـن تعـريفه بأنه جمموعة من الشروط الدنيا اليت جيب أن تفي هبا الوظيفة لكي تعترب مقبولة                 

 .، والثبات، وساعات العمل، والدخل، وبيئة العمل وما إىل ذلك)عقد العمل( االجتماعية، ومحاية العمل احلماية
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وميكن مالحظة جمموعة من االجتاهات املختلفة يف ميدان العمل؛ فبعض مؤشرات اجلودة تشري إىل وجود                -١٧٣
غري .  االجتاهات العامة أمراً صعباً    وهذا جيعل تفسري  . حتسينات، بينما تبني مؤشرات أخرى أن احلالة عكس ذلك        

أنـه باللجوء إىل بعض املؤشرات احملددة، ميكن للمرء أن يتوصل إىل نتائج معينة ميكن استخدامها يف السياسات                  
 .املتعلقة بالعمل واملهن

. وهناك عامالن رئيسيان يؤثران على جودة الوظائف مها غياب عقود العمل ومحاية الضمان االجتماعي              -١٧٤
 ١٩٩٠وحسب املعلومات املتاحة، فإن نسبة أصحاب الذين يعملون بدون عقود عمل تزايدت يف الفتـرة ما بن          

ويف . والنساء) )٤٠( يف فئة الدخل٢اخلمسان ا و(وكان هذا الوضع سائداً أكثر يف صفوف أفقر العمال         . ١٩٩٨و
 كانت ١٩٩٨ويف . عقود عمل)  شخص٩٥٨ ٠٠٠( يف املائة من أصحاب األجور ٢٤,٧، مل يكن لدى ١٩٩٨

 . يف املائة٦٣النسبة اإلمجالية للعاملني املسامهني يف خمططات الضمان االجتماعي تبلغ حنو 

وتغري متوسط اإليرادات   . ويتمـثل عامل ثالث مرتبط جبودة العمل يف مستويات األجور واجتاهاهتا وتباينها            -١٧٥
 يف املائة   ٤,٣ إذ تزايد بالقيمة احلقيقة مبعدل بلغ حوايل         ٢٠٠٠-١٩٩٠املتأتية من العمل بشكل إجيايب أثناء الفترة        

ومـع ذلـك ميكن مالحظة وجود تفاوتات يف معدالت النمو؛ وكانت املعدالت أكثر اخنفاضاً لدى أقل                 . سـنوياً 
داخيل وتسهم هذه احلالة يف توسيع الفجوة بني خمتلف الطبقات االجتماعية واالقتصادية، ذلك أن م             . األمخاس دخالً 

 . ليست فقط منخفضة نسبياً، وإمنا هي باإلضافة إىل ذلك دون املتوسط الوطين٣ و٢ و١العمال يف األمخاس 

وإلجـراء هذه الدراسات، كان من املهم بشكل خاص القيام بدراسة استقصائية للخصائص االجتماعية               -١٧٦
ى حنو دوري من احلالة االجتماعية واالقتصادية وترمي هذه الدراسة االستقصائية إىل التحقق عل. واالقتصادية للبلد

لألسر املعيشية والسكان، وتقييم درجة تركيز الربامج االجتماعية وأثر إعادة توزيعها، ومن مث فهي تسهم يف رسم 
وهي متثل مجيع األسر املعيشية يف البلد على املستوى الوطين ومستوى     . سياسـات الـربامج االجتماعية وتقييمها     

، ١٩٨٥وقد مت القيام هبذه الدراسة مرة كل سنتني اعتباراً من           . وحبسب املناطق احلضرية واملناطق الريفية    املناطق  
 . ١٩٩٠، وتعني القيام هبا يف ١٩٨٩باستثناء يف سنة 

 ١,٥ بلغت   ٢ و ١، فإن القيم بالنسبة للخمسني      )٤١(وإذا ُحسب متوسط الدخل على أساس خطوط الفقر للفرد         -١٧٧
، مرتفعة بذلك عن مستوى خطني من خطوط الفقر،      ١٩٩٨ على التوايل يف     ٣,٠ و ٢,١، و ١٩٩٠توايل يف    على ال  ٢,١و

 .)٤٢(الذي يعترب مستوى أدىن لكي ال تصنف أي وظيفـة على أنـها رديئة اجلودة من حيث دخل العمالة

توصل إىل نتائج وتوزيع األشخاص املستخدمني حسب الدخل الشهري الذي حيصلون عليه يتيح وسيلة لل         -١٧٨
 يف  ٧١,٣، كان   ١٩٩٠ويف  . بشأن درجة التركز يف خمتلف املستويات، وال سيما احلالة لدى أقل الفئات دخالً            

 خطوط من خطوط الفقر أو يقل عنها،        ٤املائة من األشخاص املستخدمني حيصلون على دخل من العمل يساوي           
٢٠٠٠ من خطوط الفقر، وحبلول عام       ٨ و ٤بني   يف املائة منهم حيصلون على دخول تتراوح ما          ١٧,٦وكـان   

ويف إطار هذا   .  يف املائة على التوايل؛ لقد حدث حتول رئيسي        ٢٦,٢ يف املائة و   ٤٩,٣تغريت هذه النسب لتصبح     
االجتاه نفسه، فإن نسبة األشخاص املستخدمني الذين كانت دخوهلم من العمل تعادل خطني من خطوط الفقر أو                 

 ١٤,٧ إىل ١٩٩٠ يف املائة يف ٣٨,٠٥، فهبطت من ٢٠٠٠-١٩٩٠ة كبرية أثناء الفترة أقل منهما اخنفضت بدرج
 .)٤٣(٢٠٠٠يف املائة يف 
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تبني أن هناك   ) التركز والنسبة حتت مستوى معني    (وبالـرغم من أن مؤشرات توزيع دخل اليد العاملة           -١٧٩
 يف املائة حيصلون على     ١٤,١(لركب  حتسـناً ملموساً، فهي توضح أيضاً استمرار وجود فئة كبرية متخلفة عن ا            

 .وبعبارة أخرى فإن كون املرء لديه عمل ال يكفل دخالً كافياً). دخل يقل عن خطني من خطوط الفقر

فبعض املؤشرات تدل على    . وتكشـف االجتاهات يف املؤشرات املتعلقة جبودة الوظيفة عن حاالت خمتلفة           -١٨٠
 للمؤشرات املتعلقة بدخل العمالة، بالرغم من أن بعض الفئات من           إحـراز تقدم كبري؛ وهذه هي احلالة بالنسبة       

ومن ناحية أخرى، فإن    . ختلفت، والفجوة يف اإليرادات آخذة يف االتساع      ) ال سيما من بني األشد فقراً     (العاملني  
ة حتديات وتشكل هذه االجتاهات املتباعد. ما زال يتناقص) عقود العمل(نطاق احلماية القانونية ألصحاب األجور 

 .هامة أمام سياسات العمالة والعمل يف املستقبل

وهـناك عامل آخر ذو صلة يتمثل يف الصعوبات الناشئة يف البلد بسبب شدة سوء األحوال املناخية اليت                   -١٨١
تؤثـر سـلبياً على الطاقة اإلنتاجية يف مناطق شاسعة؛ ففي الشمال توجد فترات جفاف طويلة األمد، بينما يف                   

ويف هذا السياق، جيعل عدم وجود     . تتلف األمطار واحلرارة احملاصيل وتعوق تنمية أنشطة تربية املواشي        اجلـنوب   
 وهي مشكلة آخذة يف التفاقم      -تدريب للعمال من الصعب إجياد وظائف هلم عندما يكونون عاطلني عن العمل             

 .مع ارتفاع مستويات البطالة

ذ برامج بلدية يف جمال العمل، وجيري تقدمي االستثمارات واختاذ          وبغـية ختفيف آثار البطالة، جيري تنفي       -١٨٢
مـبادرات الستخدام القوى العاملة بصورة مؤقتة ويف الوقت ذاته إنشاء آليات لتوظيف العمال يف جماالت العمل        

 .ويف القطاع اخلاص حيث يوجد طلب مستمر

ارسات اإلدارية أو العالقات العملية بني األفراد       التمييز واالستبعاد وفرض القيود واحملاباة يف التشريع أو املم        
 ومجاعات األفراد اليت تنفي أو تعوق النهوض مببدأ تكافؤ الفرص أو املعاملة يف العمل أو املهنة

يولد : " من الدستور السياسي بشكل عام املساواة يف الكرامة واحلقوق على النحو التايل        ١تكفـل املادة     -١٨٣
كفالة حق كل فرد يف املشاركة يف احلياة ... من واجب الدولة "و" ين يف الكرامة واحلقوقالرجال والنساء متساو

، وينص على   ١٩ من املادة    ٢ومثة ضمان آخر هلذه املبادئ يرد يف الفرع         ". الوطنـية يف كـنف تكـافؤ الفرص       
 ".ات أو القدرات الشخصية، حيظر أي متييز ال يقوم على أساس املهار١٦ويف البند " مساواة اجلميع أمام القانون"

وباإلضـافة إىل احلظـر العام جلميع أشكال التمييز والالمساواة يف الكرامة واحلقوق املنصوص عليها يف             -١٨٤
 حيظر بشكل أكثر    )٤٤(الدستور السياسي، فإن القانون األساسي احلايل املتعلق بالصندوق الوطين للتدريب والعمل          

ييز التعسفي القائم على أساس اجلنس أو السن أو العرق أو الوضع االجتماعي أو              التم" منه   ٢٩حتديداً، يف املادة    
الدين، أو املذهب العقائدي، أو االنتماء النقايب، ومن غري املسموح به بأي حال من األحوال القيام بأي عمل من       

ا احلكم إىل عقوبات تصل وميكن أن يؤدي أي انتهاك هلذ". شأنه تشجيع هذه األشكال من التمييز أو الدعوة إليها
 .)٤٥(إىل إلغاء التصريح املمنوح هليئة التدريب املعنية
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 حالة املرأة وتكافؤ الفرص

وتتصل . توجـد يف املمارسة العملية عوامل خمتلفة تشكل عائقاً لتكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة يف شيلي               -١٨٥
ليها، بالرغم من أن معدل مشاركة املرأة ارتفع        إحدى جمموعات هذه العوامل بنوع الوظائف اليت حتصل املرأة ع         

، وما زال عمل املرأة يتسم بدرجة عالية من     )٤٦(٢٠٠٠ يف املائة يف     ٣٤,٧ إىل   ١٩٩٠ يف املائـة يف      ٣١,١مـن   
ذلـك أن الوظائف اليت حتتلها املرأة مركزة يف جماالت معينة، ال سيما يف اخلدمات التجارية واجملتمعية                 . التميـيز 

ة والشخصية؛ وتقل مشاركتها يف األنشطة يف جماالت التجهيز، والتعدين، والكهرباء واإلمداد باملياه             واالجتماعي
 .وتقل أكثر من ذلك يف قطاعي البناء والنقل

وباإلضـافة إىل ذلك، يتبّين جبالء، عند دراسة هشاشة الوضع وجودة الوظائف، أن املرأة متيل أكثر من                  -١٨٦
 وهو قطاع ينخفض فيه احلماية ومتوسط اإليرادات عن         - يف القطاع غري النظامي      الرجل إىل احلصول على عمل    

 يف املائة؛ وبالنسبة ٣٤ يف املائة، والرجل ٤٢,٧املرأة، :  هي كالتايل١٩٩٨واألرقام بالنسبة لعام . القطاع النظامي
 .)٤٧( يف املائة٤٩,٤ يف املائة؛ والرجل ٥٧,٤املرأة، : ٢٠٠٠لعام 

ذه الظاهرة إىل حد كبري القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس واليت ُتسند للمرأة أنشطة               وتطـابق ه   -١٨٧
تعتـربها امـتداداً لدورها التقليدي يف املرتل، كما تسند إليها املسؤولية عن رعاية اآلخرين، مثلما هي احلال يف                   

 .قطاعات اخلدمات والصحة والتعليم

 يفترض أن لدى كل عامل عقد عمل، سواء كان صرحياً أو غري صريح،              وبالرغم من أن التشريع الشيلي     -١٨٨
 يف املائة ٧٢,٣فهناك أيضاً أشكال هشة من العمالة بأجر، كما يوجد تفاوت ليس يف صاحل املرأة، ذلك أن نسبة      

 .)٤٨( يف املائة بالنسبة للرجال٧٧,٢فقط من النساء لديها عقد عمل مقابل 

ال التمييز األساسية ضد املرأة، باإلضافة إىل أنواع العمل اليت حتصل عليها، يف ويتمثل شكل آخر من أشك -١٨٩
وتستخدم هذه  . التميـيز الناجم عن عبء مسؤولياهتا العائلية، ال سيما عندما يكون لديها أبناء أو تكون حامالً               

عترب عوامل ُتستخدم ضد    العوامل يف املمارسة لتربير منح أجور أقل ورفض إعطاء فرص للترقي أو التدريب؛ بل ت              
 .املرأة عند عملية التعيني يف الوظائف

 حلظر جعل وصول املرأة إىل العمل أو حراكها أو          )٤٩(وبالـنظر إىل هـذا الوضع مت تعديل قانون العمل          -١٩٠
وبالتايل وضع هذا القانون حدا ملمارسة مطالبة النساء        . ترقيـتها أو إعـادة تدريـبها مرهوناً بشرط عدم محلها          

 .لعامالت باجتياز اختبار عمل كشرط أساسي للدخول يف عالقة عملا

ومثـة شكل آخر من أشكال التمييز هو املضايقة اجلنسية، اليت، باإلضافة إىل التأثري بشكل خطري على كرامة                   -١٩١
غري أن مثل هذه    . )٥٠(ةاملرأة العاملة وعلى بيئة العمل، ّمما يتسبب هلا يف كثري من األحيان يف فقدان وظيفتها أو االستقال                

وقد انبثق مشروع القانون الذي يعاقب على ارتكاب        . احلاالت ال ُيغطّيها وال ُيعاقب عليها صراحة التشريع ذو الصلة         
وقدمت السلطة التنفيذية اقتراحات، مت إدراجها فيا بعد يف الدورة . ١٩٩٤املضايقة اجلنسية عن اقتراح قدمه الربملان يف 

وقامت . ؛ ولكن ما زالت العملية التشريعية مل تكتمل بعد)١٩٩٨مايو / أيار- ١٩٩٨سبتمرب /أيلول(ة التشريعية اخلاص
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،كشكل من أشكال االستجابة هلذه املشكلة، بوضع إجراءات ومعايري لإلحالة إىل احملاكم بعد             ١٩٩٧مديرية العمل يف    
 . الغرضورود شكاوى باملضايقة اجلنسية وعيّنت موظفني مسؤولني من أجل ذلك

 الوضع الراهن فيما يتعلق بالتوجيه والتدريب املهنيني والعمل واملهنة حبسب العرق واللون واجلنس والدين واألصل العرقي

يعكس التوجيه والتدريب املهنيان على املستوى املهين ميل الرجال والنساء إىل التركز يف قطاعات معينة                -١٩٢
، والقانون ) يف املائة٦٠(ل يف جماالت تتطلب املعرفة مثل اهلندسة الزراعية ويرتع الرجال إىل العم. من سوق العمل

، ) يف املائة  ٦٠,٢(بينما تتركز النساء الطالبات يف ميادين الصحة        )  يف املائة  ٧٨,٤(والتكنولوجيا  )  يف املائة  ٦٥(
 .)٥١() يف املائة٥٤,٩(والعلوم االجتماعية )  يف املائة٥٥,٠(والتعليم 

مع إعطاء األفضلية ( برنامج تدريب من أجل احلصول على عمل للنساء ذوات الدخل املنخفض          وهـناك  -١٩٣
ويتوخى هذا الربنامج مرحلة . ، يعمل يف إطار الصندوق الوطين للتدريب والعمل)للنساء الالئي يعلن أسراً معيشية

وهذا الربنامج مكيف مع احلقائق     . لتلمذة، تتضمن تدريباً على مهنة أو عمل يدوي، تتبعها فترة جتربة أثناء العم            
يف سوق العمل يف كل منطقة من املناطق ويتضمن عمليات جتريب مثل التدريب على مهن يقوم هبا الذكور تقليدياً 

 .وتشجيع وضع مبادرات منتجة) وأجورها أعلى(

 عن العمل أو غري     وبرنامج الصندوق الوطين لتدريب الشباب موجه حنو أفراد أقل الفئات دخالً العاطلني            -١٩٤
وبعبارة أخرى، . النشيطني واخلارجني عن إطار النظام التعليمي؛ وهو موجه حنو الرجال أكثر مما هو موّجه للنساء

ال توجد عوائق قانونية أو تنظيمية لقبول الرجال فقط أو النساء فقط يف هذه الربامج؛ ولكن التمييز حيدث وفقاً                   
 . االجتماعي خاصة بالبلد-ارخيي ألمناط سلوكية تتعلق باألصل الت

 أشكال التمييز أو االستبعاد أو احملاباة بسبب الشروط احملددة للوظيفة املعنية واليت ال تعترب قائمة على أساس نوع اجلنس

إن املقارنـة بـني األرقام الواردة يف الدراسات االستقصائية الوطنية للخصائص االجتماعية واالقتصادية      -١٩٥
 بشأن العمالة مفصلة حبسب نوع اجلنس تبني أن غالبية النساء املستخدمات            ٢٠٠٠ و ١٩٩٦ و ١٩٩٢لألعـوام   

 يف ٣٧,٢؛ و١٩٩٦ يف املائة يف ٢٤,٥، و١٩٩٢ يف املائة يف ٢٣,٢(التجارة واملطاعم : تتركز يف القطاعات التالية
 ٤٤,٩ يف املائة، و٤٥,٥ت نفسها يف هذه السنوا(، واخلدمات اجملتمعية واالجتماعية والشخصية )٢٠٠٠املائة يف 
 .)٥٢() يف املائة٣٢,١يف املائة و

وهـذا التميـيز القائم على اجلنس ال ينظر إليه عموماً على أنه متييز من حيث املمارسة يف جمال العمل، ذلك أن       -١٩٦
)  التعليم قبل سّن املدرسة    مثل(أنواع الوظائف اليت تتركز فيها النساء، وال سيما تلك اليت تقتضي مشاركة حصرية تقريباً               

ومن الصعب  . األنثى؛ وبالتايل، ُيعترب من األفضل أن تشغل املرأة هذه الوظائف         : هي الوظائف اليت تعترب امتداداً لدور األم      
 .حتليل هذا التمييز، ذلك أنه ينطوي على تغيريات ثقافية طويلة األجل لطبيعة عملية راسخة
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 ٧املادة 

  عمل عادلة ومرضيةاحلق يف التمتع بشروط

 نظام األجور الدنيا

 أساليب ضمان عدم اخنفاض األجور الدنيا

 من قانون العمل يف شيلي على أنه ال جيوز أن يقل مبلغ األجر الشهري الفعلي عن احلد                  ٤٤تنص املادة    -١٩٧
 .األدىن لألجر الشهري، الذي حيدده القانون كل سنة

لألجور يف شيلي على أساس سنوي يهدف التعويض عن اخلسائر          مت تعديـل احلد األدىن       ١٩٩٠ومـنذ    -١٩٨
واعتمد هذا القرار ومت التوسع فيه أثناء       . الكـبرية بالقـيمة احلقيقـية اليت حدثت يف هذا املتغري أثناء الثمانينات            

ماعي التسعينات من قبل حكومات ائتالف األحزاب من أجل الدميقراطية، أثناء السنوات األوىل يف إطار حوار اجت
ثالثي األطراف بني العمال وأصحاب العمل واحلكومة، وأثناء النصف الثاين من هذا العقد، ومنذ ذلك احلني يف                 

 .إطار مفاوضات مع منظمات العمال الرئيسية يف هذا البلد

ويقـدر أن احلـد األدىن لألجور يقوم يف مجيع احلاالت بدور أساسي يف محاية العمال، وخاصة أضعف                -١٩٩
ل، نظـراً ألن مستوى مهارهتم منخفض، أو ألن قدرهتم على املفاوضة مباشرةً مع أصحاب عملهم بشأن        العمـا 

 . مستويات احلد األدىن لألجور حمدودة، أو ألن معظمهم منحدر من أسر معيشية منخفضة الدخل

 آلية حتديد احلد األدىن لألجر ورصده وتعديله

 مبلغ احلد األدىن لألجر يف أي وقت تأخذ يف االعتبار ثالثة عناصر      إن اآللـية الـيت أنشئت يف شيلي لتحديد         -٢٠٠
وتستجيب هذه العناصر الثالثة للمبدأ العامل للسياسة االجتماعية        . التضخم يف املستقبل واإلنتاجية والرتاهة    : أساسـية 

 .ت تبعيةومفاده أنه ينبغي أن تزيد الدخول احلقيقية على أساس مستدام دون أن يؤدي ذلك إىل اختالال

وتسعى دراسة التضخم يف املستقبل إىل احلفاظ على القوة الشرائية لألجور، ويف الوقت ذاته، إىل حتديد                 -٢٠١
وقد بدأ تشغيل هذه اآللية يف      . منوها هبدف احلد من التضخم أثناء صالحية كل عملية من عمليات إعادة التعديل            

ة التدرجيية للقوة الشرائية للحد األدىن لألجور، اليت تآكلت         ، وهـي السنة اليت مت فيها البدء يف االستعاد         ١٩٩٠
وبدأ تنفيذ هذا النظام من خالل عملية حوار اجتماعي متثلت نتائجها يف            . تدرجيـياً أثناء فترة احلكم العسكري     

 .١٩٩٤-١٩٩٠االتفاقات املربمة بشأن هذا املوضوع بني العمال وأصحاب العمل واحلكومة خالل السنوات 

وتـرمي دراسـة اإلنتاجية إىل ربط الزيادات يف اإليرادات احلقيقية بالزيادات يف متوسط إنتاجية االقتصاد، مما                  -٢٠٢
يساعد على جتنب اآلثار غري املرغوب فيها يف سوق العمل واليت تتمثل إما يف ارتفاع معدل البطالة أو التوسع يف القطاع                     

 .غري النظامي

 مساندة العمال الذين تقل أجورهم بدرجة كبرية عن أجور اآلخرين بغية            ويسعى تطبيق مبدأ العدل إىل     -٢٠٣
 .حتسني أوضاعهم النسبية يف سوق العمل واإلسهام يف الوقت ذاته يف حتسني رفاه أفقر األسر املعيشية
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ني  مت للمرة األوىل حتديد إعادة تعديل احلد األدىن لألجر بالتفاوض ب           ١٩٩٨وجتـدر اإلشارة إىل أنه يف        -٢٠٤
 .احلكومة ومنظمات العمال ملدة ثالث سنوات

 االجتاهات يف احلد األدىن لألجر

عمالً بسياسة صرحية ترمي إىل حتسني احلد األدىن لألجور بصورة أسرع من االرتفاع يف الرقم القياسي                 -٢٠٥
 يف املائة يف ٧٢,٥ بنسبة  ويف متوسط اإليرادات، مت رفع احلد األدىن لألجور بالقيمة احلقيقية)٥٣(ألسعار االستهالك

 زادت  ٢٠٠٠-١٩٨٩، وأثناء الفترة    ١٩٩٩يناير  / وكانون الثاين  ١٩٩٠يناير  /الفـترة مـا بـني كانون الثاين       
 يف املائة، بينما ارتفع احلد األدىن لألجر مبعدل سنوي متوسطه ٣,٦اإليرادات احلقيقية مبعدل سنوي متوسطه بنسبة 

 ).٩ انظر اجلدول( يف املائة ٥,٨بنسبة 

وبالرغم من أن سياسة إعادة تعديل احلد األدىن لألجور ترتبط بالزيادات يف الرقم القياسي ألسعار االستهالك                 -٢٠٦
واإلنتاجـية، من املمكن حتديد القوة الشرائية على أساس سلة شهرية من األغذية األساسية ألسرة متوسطة مكونة من                  

حلد األدىن لألجر لشراء السلة الشهرية من األغذية األساسية ألسرة           مرة ا  ١,٧، كان يلزم    ١٩٩٠ويف  . أربعة أشخاص 
ومن .  يف املائة  ٠,٩ ليصبح   ١٩٩٩معيشـية هلا اخلصائص املوصوفة أعـاله، يف حني اخنفض هذا الرقم مع بداية عام               

 .وجهة النظر االجتماعية يشري ذلك إىل حدوث حتسن بالقيمة احلقيقية يف احلد األدىن لألجور

 ام احلد األدىن لألجررصد نظ

يشـكل نظام احلد األدىن لألجور عنصراً رئيسياً يف عمليات املراقبة اليت تقوم هبا مديرية العمل، اليت مت                   -٢٠٧
 .تزويدها بعدد إضايف من املوظفني هلذا الغرض

 ٩اجلدول 

 املؤشرات بالقيمة احلقيقية لإليرادات واحلد األدىن لألجور،
 )١٠٠=١٩٩٩األساس  (٢٠٠٠-١٩٨٩

االختالف السنوي 
 )النسبة املئوية(

االختالف السنوي  )احلقيقي(مؤشر اإليرادات 
 )النسبة املئوية(

مؤشر احلد األدىن لألجر 
 )احلقيقي(

 
 السنة

١٩٨٩ ١٠٠,٠ ١١,٢ ١٠٠,٠ ٢,٠ 
١٩٩٠ ١٠٦,٨ ٦,٨ ١٠١,٩ ١,٩ 
١٩٩١ ١١٦,٤ ٩,٠ ١٠٦,٨ ٤,٩ 
١٩٩٢ ١٢١,٦ ٤,٤ ١١١,٦ ٤,٥ 
١٩٩٣ ١٢٧,٦ ٥,٠ ١١٦,٤ ٤,٣ 
١٩٩٤ ١٣٢,٣ ٣,٧ ١٢٣,٩ ٦,٥ 
١٩٩٥ ١٣٨,٣ ٤,٥ ١٢٩,٨ ٤,٨ 
١٩٩٦ ١٤٤,١ ٤,٢ ١٣٥,٣ ٤,٢ 
١٩٩٧ ١٤٩,٢ ٣,٥ ١٣٨,٩ ٢,٧ 
١٩٩٨ ١٥٧,٩٢ ٥,٨٦ ١٤٢,٢ ٢,٤ 
١٩٩٩ ١٧١,٩٩ ٨,٩١ ١٤٥,٦ ٢,٤ 
٢٠٠٠ ١٨٤,٢٥ ٧,١٣ ١٤٧,٧ ١,٤ 

 ).وزارة التخطيط (٢٠٠٠-١٩٩٠ات االقتصادية واالجتماعيةاملؤشرالبنك املركزي، املعهد الوطين لإلحصاء، يف : املصدر
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 مت االستعاضة عن مؤشر اإليرادات القائم آنذاك مبؤشر آخر لإليرادات، استناداً إىل نظام              ١٩٩٣أبريل  /يف نيسان 
 .جديد إلحصاءات اإليرادات، وبالتايل ال ميكن مقارنة األرقام األخرية بشكل كامل مع األرقام السابقة

اواة يف األجور عن العمل ذي القيمة املتساوية، وخاصة متتع املرأة بشروط عمل أقل إنصافاً من تلك                 الالمس
 اليت يتمتع هبا الرجل

فـيما يـتعلق باملعلومات املقدمة إىل منظمة العمل الدولية بشأن املساواة يف األجور، جتدر اإلشارة إىل                  -٢٠٨
). ١٠٠االتفاقية رقم    (١٩٥١ية املتعلقة باملساواة يف األجر لعام       الـتقارير اليت قدمتها حكومة شيلي عن االتفاق       

 ٣٠ - ١٩٩١يوليه  / متوز ١؛ و ١٩٩١يونيه  / حزيران ٣٠ - ١٩٨٩يوليه  / متوز ١وتشمل هذه التقارير الفترات     
 ٣٠ - ١٩٩٦يوليه  / متوز ١؛ و ١٩٩٦يونيه  / حزيران ٣٠ - ١٩٩٣يوليه  / متـوز  ١؛ و ١٩٩٣يونـيه   /حزيـران 
 .١٩٩٨يونيه /حزيران

وبالـرغم من أنه من املؤكد أنه توجد أوجه ال مساواة بني أجور النساء وأجور الرجال، فإن عالقة النسبة               -٢٠٩
، ارتفعت أثناء العقد األخري     ١٩٩٠ يف املائة يف     ٦٤,٥املئوية ملتوسط دخل املرأة ومتوسط دخل الرجال، اليت بلغت          

وتتضح أصغر االختالفات عند . ة املئوية وفقاً للمستوى التعليميوختتلف هذه النسب. ١٩٩٨ يف املائة يف ٧٠,٩لتبلغ 
). ١٩٩٨ يف املائة يف ٧٢,٣ و١٩٩٠ يف املائة يف ٨٤,٠(مقارنة اجملموعات اليت مل تتلق أي قسط من التعليم الرمسي 

اصلني على  وتـتزايد أوجه التفاوت مع ارتفاع املستوى التعليمي، وهي أكرب عند مقارنة أجور الرجال والنساء احل               
 ). ١٩٩٨ يف املائة يف ٦٥,١، و١٩٩٠ يف املائة يف ٤١,٧(تعليم تقين، أو تعليم عال أو تعليم جامعي 

 .وال توجد إحصاءات بشأن األجر عن العمل ذي القيمة املتساوية -٢١٠

 الطرائق املتفق عليها لتشجيع التقييم املوضوعي للوظائف على أساس العمل املضطلع به

غري أن  . صور بأن املرأة العاملة ُتكلّف أكثر من نظريها الذكر، وخاصة بسبب تكاليف األمومة            هـناك ت   -٢١١
إعانات األمومة اليت حتصل عليها املرأة العاملة أثناء الفترة السابقة للوالدة والفترة التالية إّنما تدفعها الدولة وليس     

 .صاحب العمل

إدراج وحدة قياس تتعلق بتكاليف العمالة مفصلة حسب نوع ومتثلت إحدى طرائق تقييم هذا الوضع يف         -٢١٢
وهكذا لوحظ أن األمومة . اجلنس يف الدراسة االستقصائية الوطنية بشأن العمالة اليت جيريها املعهد الوطين لإلحصاء

ألمومة ويف الوقت ذاته، تعادل تكلفة ا     .  يف املائة من التكاليف الكلية جلميع النساء العامالت        ١,٧تكلف الدولة   
 .)٥٤(جلميع النساء العامالت أقل من ربع اإليرادات اليت ال حتصل عليها النساء لكوهنن نساًء

 توزيع الدخل يف القطاع العام

يتناول هذا الفرع العاملني يف القطاع العام املطبق عليهم جدول املرتبات املوحد، الذي حيدد أجور مجيع العاملني                  -٢١٣
ـ   ٨٨,٥يف الـبلد و    وعلى أساس املعلومات املقدمة من     .  شخص ١٢٥ ٠٠٠ة من جمموع املوظفني البالغ عددهم        يف املائ

بلغ متوسط الدخل اإلمجايل يف     : ١٩٩٩مديـرية امليزانـية التابعة لوزارة املالية، مت التوصل إىل النتائج التالية بالنسبة لعام               
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). ١٩٩٩ت املتحدة بسعر الصرف املعمول به يف  دوالر من دوالرات الواليا  ٨٠٠حوايل  ( بيزو   ٤٠٥ ٢٠٠القطاع العام   
 ومن حيث إعادة التوزيع، استأثرت نسبة     .  يف املائة من العاملني يف القطاع العام أقل من املتوسط          ٦٤,١وكـان دخـل     

على  يف املائة من جمموع اإلنفاق       ٢٥ يف املائـة مـن األجـور األكثر ارتفاعاً املدفوعة للعاملني يف القطاع العام ب                   ١٠ال    
 . يف املائة من هذا اجملموع٢٠ يف املائة من أقل العاملني دخالً حبوايل ٤٠األجور، بينما استأثرت رواتب ال  

 الشروط املتعلقة بالسالمة والصحة يف مكان العمل

 الصك األساسي الذي ينظم شرطي      ١٩٦٨فرباير  / شباط ١ الصادر يف    ١٦٧٤٤يشـكل القـانون رقم       -٢١٤
الوقاية من األخطار   (لصحية اللذين جيب االستجابة هلما يف أماكن العمل وفقاً للباب السابع            السـالمة والنظافة ا   

 . وما يليها٦٥، املواد )املهنية

. )٥٥(كذلـك أصدرت وزارة العمل والتأمني االجتماعي لوائح تنظم الصحة والسالمة يف أماكن العمل              -٢١٥
 .)٥٦(لق بالشروط الصحية والبيئية يف أماكن العملوباإلضافة إىل ذلك، أصدرت وزارة الصحة لوائح تتع

ووزارة الصحة ووزارة العمل والتأمني االجتماعي خمولتان من خالل هيئاهتما الفنية املختصة بإنفاذ هذه               -٢١٦
 توقيع اتفاق بني هاتني املؤسستني يتم       ١٩٩٨وبغية حتسني جودة ونطاق تغطية عمليات التفتيش، مت يف          . اللوائح
وضع برنامج تفتيش مشترك على نطاق البلد، وتوحيد صكوك التفتيش وتدريب املسؤولني عن إنفاذ هذه               مبوجبه  
 .وما زال هذا االتفاق سارياً. اللوائح

.  بتقدمي خدماته يف بيئة خالية من املخاطر املهنية- املنصوص عليه ضمنياً يف عقد عمله -ويتمـتع كل عامل باحلق    -٢١٧
 .، جيب على العامل وصاحب عمله أن ميتثال لاللتزام باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتحقيق هذا اهلدفوحتقيقاً هلذه الغاية

وينبغي للعمال، الذين هم املستفيدون من الوقاية من املخاطر املهنية ويف الوقت ذاته املستهدفون هبا، أن                 -٢١٨
ة املُشرع على هذه الفكرة منح العمال احلق يف         وبعد موافق . يكونـوا الداعـني الرئيسيني إليها واملشرفني عليها       

فمن ناحية، يتعني عليهم احترام القواعد الواردة يف اللوائح الداخلية اخلاصة بالصحة            . املشـاركة يف هذه املسائل    
 .؛ ومن ناحية أخرى يستطيعون إبداء أي انتقادات بشأن هذه القواعد)٥٧(والسالمة التابعة للشركة

ك، يتوخى القانون إمكانية إشراك العمال يف اللجان املشتركة اليت يتعني إنشاؤها يف املؤسسات              وعالوة على ذل   -٢١٩
، ميكن )أصحاب العمل والعمال بأعداد متساوية(وبالنظر إىل الطابع التقين للغاية هلذه اهليئات ولتكوينها   . اليت يعملون فيها  

 .ف اليت يعملون فيها، وعند االقتضاء، فرضها على املؤسسةللعمال أن يعربوا عن شواغلهم فيما يتعلق بسالمة الظرو

واملؤسسـة هي الكيان املطالب مبوجب القانون باعتماد مجيع التدابري الالزمة على حنو فعال حلماية حياة    -٢٢٠
 وصحة العاملني، ويتعني عليها أن تضع قواعد للصحة والسالمة وأن تعززها، وأن ترصد امتثال القوة العاملة هلا                

 :وتنفيذ التدابري العملية التالية للوقاية من املخاطر

إنشاء جلان مشتركة معينة بالصحة والسالمة تكون إجبارية يف املؤسسات اليت يعمل فيها أكثر               )أ( 
  عامالً؛٢٥من 
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 وضع قواعد داخلية للسالمة والصحة وحتديثها باستمرار؛ )ب( 

وتكون هذه اإلدارة هي املصدر الرئيسي .  خبري يف الوقايةإقامة إدارة للوقاية من املخاطر، يرأسها )ج( 
للمشورة املقدمة إىل املؤسسة بشأن امتثاهلا لاللتزام بوقاية العاملني فيها، وهي إجبارية بالنسبة للمشاريع التعدينية             

  عامل؛ ١٠٠والصناعية والتجارية اليت تستخدم أكثر من 

 صراحة اخلدمات الصحية، واجلهة اإلدارية املختصة، وإدارة        تنفيذ تدابري السالمة اليت تقضي هبا      )د( 
 الوقاية من املخاطر، واللجان املشتركة؛

 تزويد العاملني فيها باملعدات واألدوات الالزمة للوقاية من املخاطر املهنية جماناً؛  )ه( 

 قة مالئمة ويف الوقت املناسب؛تزويد العاملني فيها باملعلومات املتعلقة باملخاطر الكامنة يف عملهم، بطري )و( 

عدم مطالبة صاحب العمل ألي عامل بأداء مهام تتجاوز طاقته أو ميكن أن تكون ضارة بصحته      )ز( 
 .أو سالمته؛ أو السماح له بذلك

 اآلنف الذكر من اجلمعيات واالحتادات التعاونية ألصحاب العمل اليت          ١٦٧٤٤ويقتضـي القانون رقم      -٢٢١
املزايا واإلعانات أن تضطلع بأنشطة متواصلة يف جمال الوقاية من املخاطر، وينبغي حتويل هذه هتدف إىل منح بعض 

وحتقيقاً هلذا الغرض، يتعني على كل      . األنشـطة إىل تدابـري ممنهجة تنطبق على مجيع العمال يف مجيع مؤسساهتا            
 املخاطر، مزّودة بعدد مناسب     مجعيات أصحاب العمل التعاونية أن تقوم بتشغيل وحدة متخصصة يف الوقاية من           

وهذه اجلمعيات مطالبة بكفالة االمتثال جلميع القواعد واللوائح السارية املتعلقة بالصحة           . وكـاف من املوظفني   
والسـالمة يف العمل؛ وحتقيقاً هلذه الغاية ميكن هلا أن تفرض غرامات على اجلهات املنتسبة إليها اليت ختالف هذه                   

 .ن ترفع رسوم عضويتها فيهاالقواعد واللوائح أو أ

وتضـطلع مديـرية العمل باملسؤولية عن رصد االمتثال لتشريع العمل؛ وتشمل وظائفها مسائل تتعلق                -٢٢٢
وتتضمن هذه املسائل بوجه خاص الصالحيات املمنوحة للمفتشني إلجراء زيارات تفتيش يف . باحلماية من املخاطر

 .كل من وجهة نظرهم خطراً وشيكاً على صحة العمالأماكن العمل وللتعليق الفوري ألي عمل يش

 :وتقع على عاتق مديرية العمل املسؤوليات التالية أيضاً -٢٢٣

رصـد إنشاء وأداء اللجان املشتركة املعنية بالصحة والسالمة اليت جيب عليها أن تعمل يف إطار                 )أ( 
ظمات التابعة للدولة، واليت يقوم باإلشراف      مؤسسـات، باستثناء تلك العاملة يف إطار املؤسسات واهليئات واملن         

 عليها مكتب مدير التأمني االجتماعي؛

اإلشـراف على الوقاية من املخاطر والصحة الصناعية يف مجيع أماكن العمل وكذلك االمتثال               )ب( 
خاطر وفرض  لـلمعايري املـتعلقة بإصدار لوائح السالمة الداخلية، وأداء اللجان املشتركة وإدارات الوقاية من امل              

 عقوبات على املؤسسات املخالفة؛
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 سلطة إصدار أوامر بوضع تدابري تتعلق بالصحة والسالمة يف فرادى املؤسسات؛ )ج( 

سلطة رصد أنشطة الوقاية من املخاطر اليت تقوم بتنفيذها كل من اجلمعيات التعاونية واملؤسسات  )د( 
 مع اإلدارات املفوضة؛

كمهين (مة شخص ما ملمارسة مهنة اخلبري يف جمال الوقاية من املخاطر            سلطة البت يف مدى مالء      )ه( 
 ؛)أو ممارس

 سلطة التحقق من شرعية أو مالءمة القواعد الداخلية للصحة والسالمة وإدخال تعديالت عليها؛ )و( 

 .تقدمي املشورة يف جمال الوقاية من املخاطر إىل اللجان املشتركة يف املؤسسات )ز( 

ظـائف معهد الصحة العامة العمل كمخترب وطين ومرجعي يف ميدان الصحة املهنية؛ وتوفري              وتشـمل و   -٢٢٤
اخلدمـات االستشارية التقنية؛ واالضطالع بأنشطة موجهة صوب حتديد وتقييم خماطر حوادث العمل واألمراض              

 .املهنية واقتراح تدابري وقائية

رية، بوصفها سلطة الشرطة البحرية هي املسؤولة عن        واملديـرية العامـة لإلقليم البحري والبحرية التجا        -٢٢٥
 .ضمان االمتثال لتدابري السالمة على املراكب الراسية يف موانئ شيلي ويف العمل يف البحر ويف األهنار والبحريات

. ومكتـب مدير التأمني االجتماعي هو السلطة التقنية املكلفة باإلشراف على اهليئات اإلدارية للمخطط              -٢٢٦
 اجتماعية، ومالية، وتأمينية، وقانونية وإدارية ويشمل       - اإلشراف الذي متارسه هذه السلطة مسائل طبية         ويغطي

ولديه سلطة إصدار تعليمات فيما يتعلق بتحسني نظام دفع . سلطة إصدار مبادئ توجيهية إلزامية يف هذه اجملاالت       
ر؛ وإصدار أحكام بشأن تفسري القوانني      االسـتحقاقات ألصـحاب املطالبات، وتنفيذ خطط الوقاية من املخاط         

 .واللوائح الناظمة للتأمني االجتماعي؛ ومطالبة اهليئات اإلدارية باالمتثال هلذه األحكام

 العمال الذين تنطبق عليهم قواعد السالمة والصحة املهنيتني

بعية، بغض النظر عن العمال املستخدمون، أي األفراد الذين يقدمون خدمات حمددة يف عالقة مرؤوسية وت -٢٢٧
 . طابع املؤسسة، واإلدارة اليت يعملون لديها أو الفرد الذي يعملون لديه، مبن فيهم خدم املنازل واملتدربون

 على إدراج املوظفني احلكوميني ضمن املستفيدين من املخطط؛ ١٦٧٤٤ من القانون رقم ٢١وتنص املادة  -٢٢٨
 .١٩٣٤٥ مبوجب القانون ١٩٩٥مارس / آذار١ يف ولكن مل يتم إدراجهم بالفعل يف املخطط إال

وموظفو نقابات العمال مشمولون بالتأمني ضد احلوادث اليت يتعرضون هلا من جراء واجباهتم النقابية أو                -٢٢٩
 .أثناء أدائهم هلذه الواجبات

لبّت يف إدراج  رئيس اجلمهورية ا١٦٧٤٤العاملون حلساهبم اخلاص ختول الفقرة األخرية من القانون رقم  -٢٣٠
املزارعون الفالحون  : وقد مت القيام بذلك حىت اآلن بالنسبة للفئات التالية        . العمال املنتسبني هلذه الفئة يف املخطط     

الوارثـون لألراضي، وبائعو الصحف، والسائقون املالكون لسيارات األجرة، وسائسو اخليل املهنيون، وكناسو             
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 املالكون لعربات نقل -عدينية يدوية صغرية، وصائغو الفضة؛ والسائقون نفايات الذهب، والعاملون يف صناعات ت
؛ والتجار احلاصلون على رخصة     ٣٥٠٠عام، والنقل املدرسي ونقل البضائع اخلاضعون للمرسوم التشريعي رقم          

 .يونملزاولة أعماهلم يف الشوارع أو على الشواطئ؛ وصغار صيادي األمساك املستقلون؛ وموظفو اجلمارك احلكوم

يؤدون عمالً للمؤسسات اليت ينتمون إليها ويشكل هذا        ) أ: (وأخـرياً، تشمل هذه التغطية الطلبة الذين       -٢٣١
الذين ينتمون إىل مؤسسات بلدية أو خاصة ويتعرضون حلوادث ) ب(العمل مصدراً للدخل للقسم الذي يتبعونه؛ و

وهم يتمتعون باحلماية مبوجب املرسوم     . هم املهين بسـبب دراستهم أو تدريبهم املهين، أو أثناء دراستهم وتدريب         
 الصادر عن وزارة العمل والتأمني االجتماعي، وحيصلون على مساعدات صحية           ١٩٧٢ لعام   ٣١٣السامي رقم   

 .ومالية من معهد توحيد نظم التأمني االجتماعي

 العمال غري املشمولني بلوائح السالمة والصحة املهنيتني

يت ال تزال غري مشمولة هبذا املخطط هي فئة العاملني حلساهبم اخلاص أو العمال املستقلني، الفئة الوحيدة ال -٢٣٢
 عامالً  ١ ٧٣٢ ٩٦١ويف الوقت الراهن يوجد حنو      . ١٦٧٤٤اليت مل يتم إدخاهلا حىت اآلن يف نطاق القانون رقم           

 بشكل رئيسي، عمال مستقلون وهم،).  يف املائة من قوة العمل النشطة يف البلد       ٣١,٧أو  (غري مشمول باملخطط    
 .يعملون يف أشغال تفتقر إىل االستقرار، كثرياً ما تنطوي على درجة عالية من املخاطر

وجتدر اإلشارة إىل أنه ال يسمح للعمال املستقلني كقاعدة عامة باالشتراك يف هذا الفرع من التأمني، ذلك  -٢٣٣
 وأسرهم يشملهم هذا القانون مبوجب شروط مالية         ينص على أن العمال املستقلني     ١٦٧٤٤أن القـانون رقـم      

وقد أدى اللجوء إىل هذه السلطة إىل إنشاء عدد من الكيانات القانونية      . وشروط أخرى حيددها رئيس اجلمهورية    
 .اليت أدرجت فئات حمددة من العمال املستقلني يف إطار هذا املخطط، كما أشري إىل ذلك أعاله

 تواتر حوادث العمل واألمراض املهنية إحصاءات بشأن عدد وطبيعة و

 حوادث العمل

إصابة يتعرض هلا أي شخص نتيجة ألداء عمل أو أثناء "يف التشريع الشيلي، ُيعّرف حادث العمل على أنه  -٢٣٤
أداء عمله ويترتب عليه عجز أو إصابات مفضية إىل املوت حتدث يف الطريق املباشر ذهاباً وإياباً بني املرتل ومكان 

 ".عمل، وتلك اليت يتعرض هلا رؤساء النقابات نتيجة أداء مهامهم النقابية أو أثناء أدائهاال

دون أخذ احلوادث اليت    (وتراوحـت معدالت حوادث العمل يف املؤسسات املنضمة إىل مجعيات تعاونية             -٢٣٥
 يف الـمائة ١٢,٦ني ، ما ب١٩٩٧-١٩٩٠خالل الفتـرة ) يتم التعرض هلا أثناء الذهـاب واإلياب يف احلسـبان

، ما بني   ٢٠٠١-١٩٩٧، بينما تراوحت يف الفترة      ) حوادث ٢٦٥ ٣٠٦( يف املائة    ١١,١و)  حادثاً ٢٦٨ ٧٥١(
وتعكس هذه األرقام اخنفاضاً يف ).  حادثا٢٠٥ً ٠٩٤( يف املائة ٧,٩٣و)  حادثـاً ٣١٢ ٦٨٣( يف املائـة   ١٠,٨

 .املعدالت وبالتايل اخنفاضاً يف عدد حوادث العمل

 ٢٠٣ ٣٤٢( يف املائة    ٧,٩٨ شهد معدل حوادث عمل بلغ نسبة        ٢٠٠٠ومـن اجلدير مالحظة أن عام        -٢٣٦
وحتتاج هذه األرقام إىل املزيد من التحليل       ).  حادثاً ٢٠٥ ٠٩٤ (٢٠٠١ يف   ٧,٩٣، بيـنما بلغ املعدل      )حادثـاً 
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واألرقام املقدمة هي . بطالةلتفسـريها، ذلـك أهنا تتزامن مع فترة من االنكماش االقتصادي وارتفاع يف معدل ال       
األرقام املنشورة يف نشرة اإلحصاءات اليت يصدرها مكتب مدير التأمني االجتماعي وهي تتفق مع نسبة مئوية من                 

 .مجيع العمال، ذلك أن األرقام املتعلقة باخلدمات الصحية غري مدرجة فيها

العمـل علـى مـا هـي عليه يف الفترة        يف املائة من حوادث      ٨٥وظلـت أنواع اإلصابات اليت تسببها        -٢٣٧
اإلصابات يف  "املرتبة األوىل، تليها    " الصدمات األخرى "ومـن بـني هذه اإلصابات، احتلت فئة         . ١٩٩٦-١٩٩٢

يف املرتبة  " حاالت االلتواء يف األطراف السفلى    "و" حاالت اعتالل العظام والعضالت   "، وجاءت   "األطـراف العليا  
 .يف املرتبة الرابعة" حاالت دخول جسم غريب يف العني"وجاءت . ها أثناء هذه السنواتالثالثة؛ وتزايد عدد كل من

واألنشطة االقتصادية اليت أبقت بشكل دائم على معدالت حوادث العمل أعلى من املتوسط يف كل سنة                 -٢٣٨
 .ل، هي يف املقام األول، البناء، تليه الصناعة، والزراعة فالنق٢٠٠١-١٩٩٠من سنوات الفترة 

 األمراض املهنية

مرض ناشئ بصورة مباشرة عن ممارسة شخص ما ملهنة أو          "ُيعرَّف املرض املهين يف التشريع الشيلي بأنه         -٢٣٩
 حدود وتقييم كل من حوادث العمل واألمراض املهنية ويضع          )٥٨(وينظم القانون ". وظيفة نتج عنه عجز أو وفاة     

 إدراج أمراض جديدة، وبذلك يكون الوعي بتأثري العمل على صحة           ويقّيد هذا التعريف  . قائمة لألمراض املهنية  
 .أي عامل وعياً جزئياً فقط

وتكشف املعلومات املتوفرة بشأن األمراض املهنية عن نقص يف التشخيص ونقص يف التبليغ، يف كل من                 -٢٤٠
س حوادث العمل، يتطلب    وعلى عك .  املشار إليه آنفاً   ١٦٧٤٤القطاعني العام واخلاص املشمولني بالقانون رقم       

الكشـف عـن هـذه األمراض إجراء تقييم حلالة العامل عن طريق نظام لرصد الصحة يتناسب مع املخاطر اليت       
ويف الوقت احلايل، توجد قيود على تغطية هذا النظام، فيما يتعلق بعدد العاملني الذين . يواجهها العمال أثناء العمل

 .ية املدرجة يف هذا التشريعجيري رصد صحتهم وعدد املخاطر املهن

 ١٩٩٦، ويف ) حالة٩ ٧٣٠( عامل ١ ٠٠٠ لكل   ٢,٩ لألمراض املهنية    )٥٩( بلغ املعدل العام   ١٩٩٥ويف   -٢٤١
وتباين معدل األمراض املهنية يف اجلمعيات التعاونية       ).  حالة ٨ ٨٢٨( عامل   ١ ٠٠٠ لكل   ٢,٣بلـغ هذا املعدل     

 ٢,٢و)  حالة٩ ٤١١( عامل ١ ٠٠٠ لكل ٤إذ تراوحت األعداد ما بني  تباينا كبرياً، ١٩٩٩-١٩٩٥أثناء الفترة 
ويبني هذا الوضع أن املعدالت العامة تباينت ولكن بدرجة صغرية جداً؛ ويف ).  حالة٥ ٨٢٩( عامل ١ ٠٠٠لكل 

وعند تفسري هذه األرقام ينبغي أن      . بعـض السنوات حدثت زيادة يف تشخيص األمراض يف اجلمعيات التعاونية          
ن مـاثالً يف األذهان أهنا حمسوبة على أساس العمال بأكملهم ال على أساس العاملني املعرضني خلطر حمدد                  يكـو 

 .يتسبب يف مرض ما، وبالتايل، يبني هذا املعدل مستوى من املخاطر أدىن من املستوى الفعلي

ري أثنـاء الفتـرة   يف املائـة مـن احلاالت بال تغي      ٨٠وظلـت عمليات التشخيص اليت تغطي أكثر من          -٢٤٢
 يف املائة من    ٢٦املرتبة األوىل، إذ استأثرت ب        " حـاالت اعتالل العظام والعضالت    "واحتلـت   . ١٩٩٦-١٩٩٥

وجاءت يف املرتبة الثالثة،    .  يف املائة  ٢٣اليت بلغت   " األمراض اجللدية وأمراض النسيج الضام    "احلـاالت، تلـيها     
 . يف املائة١٢اليت بلغت " أمراض اجلهاز التنفسي" يف املائة، و١٥اليت بلغت " اآلثار السامة"حسب السنوات، 
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 يف املائة من األمراض املهنية أثناء       ٨٠وكانـت قطاعات النشاط االقتصادي اليت وقع فيها ما يزيد على             -٢٤٣
 . تتمثل يف اخلدمات املالية، والصناعة والزراعة والتجارة١٩٩٦ و١٩٩٥

 الوفيات النامجة عن حوادث العمل

 ظل معدل الوفيات بني العمال املنتسبني إىل مجعيات تعاونية ثابتاً إىل      ١٩٩٨ و ١٩٩٥يف الفـترة ما بني       -٢٤٤
، يف حني ) حالة٣٢٦( عامل ١ ٠٠٠ لكل  ١٣و)  حالة ٢٩٤( عامل   ١ ٠٠٠ لكل   ١٢حد ما، إذ تراوح ما بني       

)  حالة٢٦١( عـامل ١٠٠ ٠٠٠ لكل ١٢,٤٣ تراوح عدد الوفيات ما بني ٢٠٠١ و١٩٩٩أن يف الفترة ما بني 
 ). من احلاالت٣٠٢ (١٠٠ ٠٠٠ لكل ١١,٦٨و

 فترات الراحة وأوقات الفراغ وساعات العمل واإلجازات املدفوعة

وتصنف ساعات العمل   .  ساعة ٤٨يـنص تشريع العمل الشيلي على أنه جيب أال يتجاوز أسبوع العمل              -٢٤٥
نبغي أن يتم االتفاق عليها كتابة يف عقد العمل أو يف وثيقة            الزائدة على هذا املستوى كساعات عمل إضافية، وي       

 .)٦٠( يف املائة األجر اليومي العادي٥٠الحقة، وجيب أن ُيدفع أجر الساعات اإلضافية مبا يفوق 

ويـنص التشريع أيضاً على أن أيام األحد واأليام اليت ينص القانون على أهنا أيام عطالت رمسية هي أيام         -٢٤٦
 ١٥ وعلى أنه حيق للعاملني الذين لديهم مدة خدمة تزيد على سنة، أن حيصلوا على إجازة سنوية تعادل ،)٦١(راحة

 ١٠كذلك ينص التشريع على أنه حيق للعاملني الذين لديهم مدة خدمة تبلغ     . )٦٢(يوم عمل ُيدفع عنها أجر كامل     
لوا على يوم عطلة إضايف عن كل       سنوات، سواء كانت متصلة أم ال، لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، أن حيص             

 . سنوات عمل إضافية٣

ويف شـيلي، تـتركز العامالت يف قطاعي اخلدمة واملطاعم، اللذين تكون ساعات العمل فيهما طويلة؛ وهذه     -٢٤٧
 احلقـيقة، إىل جانب الوقت الذي يستغرقه الذهاب واإلياب بني املرتل والعمل وعبء املهام الروتينية املرتلية، تعين أن                 

وقد قام املشرع بزيادة عدد أنواع الوظائف اليت جيب أن مينح فيها            . العامالت ليس لديهن عملياً أي وقت فراغ للراحة       
. )٦٣(العاملون يوم أحد للراحة شهرياً كوسيلة أولية لضمان متتعهم حبد أدىن من الراحة بإمكاهنم أن يقضوه مع أسرهم                 

 ٨رية وغريها من املؤسسات اليت تفرض ساعات عمل يومية تتجاوز ال              وسـاعات العمـل املتواصلة يف املراكز التجا       
 .ساعات القانونية تؤثر على التمتع الكامل بالراحة يف يوم األحد وهلا أثر متزايد الضرر على ظروف العمل

 يتم  والنسـاء العامالت كخدم يف املنازل مستبعدات من احلماية القانونية العامة املوفرة للعمال إىل حني               -٢٤٨
 .)٦٤(حتديد ساعات عمل قانونية وحد أدىن لألجر للنساء العامالت يف املنازل اخلاصة

وأدى قـيام النساء بإضافة العمل املدفوع األجر إىل مشاغلهن املرتلية إىل زيادة يف املسؤولية فيما يتعلق                  -٢٤٩
ادة تنظيم عبء العمل من أجل الوفاء       بأسلوب تقسيم وقتهن بني العمل املرتيل والعمل املدفوع األجر وبكيفية إع          

وبشكل عام، يكرس الرجال مزيداً من الوقت للعمل املدفوع األجر وللراحة أكثر من النساء،              . بكلتا املسؤوليتني 
وبالرغم من أن كال اجلنسني . الالئـي يكرسن قدراً أكرب من الوقت للعمل املرتيل وساعات أقل للراحة أو الترفيه  
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 من الوقت يف العمل املرتيل أثناء عطالت هناية األسبوع، ختصص النساء هلذا النوع من األنشطة     يقضيان قدراً أكرب  
 .)٦٥(ضعف ما خيصصه لـه الرجال من وقت

 ٨املادة 

 احلقوق النقابية

 شروط تكوين النقابات واالنضمام إليها

 :من أجل تشكيل نقابة، جيب استيفاء الشروط التالية -٢٥٠

 للعمال، شريطة توافر احلد األدىن من النصاب القانوين الذي يقتضيه القانون، جيـب عقد مجعية   )أ( 
 .والذي خيتلف وفقاً لنوع النقابة املراد إنشاؤها ووفقاً حلجم املؤسسة

جيب أن يتم يف هذه اجلمعية إقرار النظام األساسي للنقابة وانتخاب جلنة إدارهتا، وجيب تسجيل                )ب( 
 .كل ذلك يف حماضر

قتضي تنفيذ هذه القوانني وجود موظف عمومي، وميكن أن يكون هذا املوظف احلكومي مفتش ي )ج( 
ناً بصفته هذه من قبل مكتب                      عمـل أو موثقاً عاماً أو مسؤوالً يف السجل املدين، أو موظفاً يف إدارة الدولة معّي

 .العمل، أو أي شخص معني مبوجب النظام األساسي للنقابة

 . األصوات سرية وشخصيةجيب أن تكون مجيع )د( 

جيـب إيداع احملاضر األصلية املتعلقة بإنشاء النقابة، باإلضافة إىل نسختني من نظامها األساسي                )ه( 
 .مصدق عليهما من املوظف العمومي، لدى مفتشية العمل يف املنطقة اليت يوجد فيها مقر النقابة

 . ابتداء من تاريخ انعقاد اجلمعية التأسيسية يوماً متتالية،١٥جيب إيداع هذه الوثائق يف غضون  )و( 

أعاله، تكتسب النقابة على الفور  ) ه(مبجـرد إيـداع الوثـائق املشار إليها يف الفقرة الفرعية             )ز( 
 .شخصية قانونية

 .إذا مل يتم إيداع هذه الوثائق خالل املهلة الزمنية املنصوص عليها، جيب عقد مجعية تأسيسية جديدة )ح( 

 يوماً متتالية ميكن هلا فيها أن تبدي        ٩٠ا يتم إيداع احملاضر، تتاح ملفتشية العمل فترة مّدهتا          حامل )ط( 
اعتراضات على إنشاء النقابة، إما على أساس أنه مل يتم الوفاء باملتطلبات الالزمة إلنشائها أو ألن نظامها الداخلي 

 .ال يتوافق مع القانون

أو نظامها األساسي، جيب على النقابة أن       /تعلق بإنشاء النقابة و   مبجـرد إبداء املالحظات فيما ي      )ي( 
 يوماً، اعتباراً من تاريخ إخطارها هبذه املالحظات، بتصحيح العيوب الواردة يف إجراءاهتا أو              ٦٠تقوم يف غضون    
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كمة تكييف نظامها الداخلي مع املالحظات الصادرة أو أن تقوم، خالل هذه الفترة نفسها، باالستئناف لدى حم               
 .العمل املناسبة، وإذا تقاعست عن القيام بذلك، فإهنا تفقد شخصيتها القانونية بصورة آلية

ابتداء من  ) مبعىن أنه ال ميكن إقالتها دون إذن مسبق من احملكمة         (تتمـتع إدارة النقابة باحلصانة       )ك( 
ضر يف غضون الفترة احملددة يف الفقرة       وتتوقف هذه احلصانة إذا مل يتم إيداع احملا       . تاريخ عقد اجلمعية التأسيسية   

 .أعاله) و(الفرعية 

جيب على جلنة النقابة أن تزود إدارة املؤسسة أو املؤسسات يف حالة النقابة املتعددة، مبا يلي من                  )ل( 
 :القوانني والوثائق املسجلة اخلاصة بالنقابة، يف اليوم التايل لدخوهلا حيز النفاذ

 ة وتعيني جلنة اإلدارة؛عقد اجلمعية التأسيسي `١` 

 تنصيب اللجنة كلما مت جتديدها؛ `٢` 

 .تعيني ممثل النقابة `٣` 

 ممثل النقابة

يقـوم بانـتخاب ممثل النقابة العمال املنتمون إىل مؤسسة ما، والذين هم أعضاء يف نقابة مؤقتة متعددة                   -٢٥١
 .راً يف نقابتهماملؤسسات، والذين يبلغ عددهم مثانية على األقل، ومل ينتخبوا مدي

 النصاب القانوين املطلوب لتكوين النقابات حبسب النقابة

 :بالنسبة للنقابات اليت تضم مؤسسة واحدة -٢٥٢

 عامالً أو أقل، ال بد أن يتألف احلد األدىن للنصاب           ٥٠بالنسـبة للمؤسسـات اليت يعمل فيها         )أ( 
 ئة من العمال؛ يف املا٥٠القانوين من مثانية، شريطة أن ميثلوا أكثر من 

 عامالً، ال بد أن يتألف احلد األدىن للنصاب         ٥٠بالنسـبة للمؤسسات اليت يعمل فيها أكثر من          )ب( 
  يف املائة على األقل من العاملني يف املؤسسة؛١٠ عامالً ميثلون ٢٥القانوين من 

لنسبة املئوية   عامالً أو أكثر يف أي مؤسسة أن يشكلوا نقابة، بصرف النظر عن ا             ٢٥٠جيـوز ل       )ج( 
 اليت ميثلوهنا؛

 يف  ٤٠ عامالً ميثلون    ٢٥يف املؤسسات اليت تضم أكثر من منشأة، جيوز أن يقوم بتشكيل نقابة              )د( 
 .املائة على األقل من العاملني يف هذه املنشأة

ب أن يشارك   ويف حالـة النقابات املتعددة املؤسسات، اليت يعمل فيها عاملون بصفة غري منتظمة أو مؤقتون، جي                -٢٥٣
. وطبقاً للقانون، ال حيق سوى للعاملني مبوجب عقود غري حمددة املدة املشاركة           .  عـامالً على األقل يف تشكيل نقابة       ٢٥
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وجيوز للعاملني  . وجيوز للعاملني مبوجب عقود حمددة املدة أو عقود العمل بالقطعة أن ينضموا إىل النقابة حاملا يتم إنشاؤها                
 .النقابات أن حيتفظوا بعضويتهم النقابية على الرغم من أهنم ال يقدمون خدماتاملنتسبني ملثل هذه 

 . عامالً على األقل يف تكوين النقابة٢٥بالنسبة لنقابات العمال املستقلني، جيب، طبقاً للقانون، أن يشارك  -٢٥٤

 األحكام القانونية اخلاصة اليت تنظم النقابات وفقاً لفئات حمددة

 من قانون العمل بإنشاء أنواع خمتلفة من النقابات حسب املؤسسة أو املؤسسات اليت              ٢١٦دة  تعترف املا  -٢٥٥
يقـدم فيها العمال خدماهتم؛ سواء نقابات مؤسسية مكونة من عمال تابعني ملؤسسة واحدة، أو نقابات متعددة                 

 .املؤسسات تتألف من عمال يعملون لدى اثنني من أصحاب العمل أو أكثر

ومن مث، فهي تعترف بإنشاء نقابات .  مفهوم النقابات وفقاً لطبيعة اخلدمات املقدمة٢١٦حدث املادة كما تست -٢٥٦
للعمـال املسـتقلني، تتألف من عمال ال يعتمدون على صاحب عمل وحيد؛ ونقابات العاملني بصفة غري منتظمة أو                   

 . سواء لفترات دورية أو متقطعةاملؤقتني، تتألف من عمال يقدمون خدمات على أساس التبعية أو املرؤوسية

 القيود القانونية فيما يتعلق باحلق يف تأسيس نقابات أو االنضمام إليها

ويسلم الدستور السياسي   . ال توجد قيود من أي نوع مفروضة على تأسيس نقابة أو االنضمام إليها أو تركها               -٢٥٧
ويؤكد قانون العمل هذا احلق الدستوري    . )٦٦(لقانونبـاحلق يف تشكيل نقابات يف احلاالت وبالطرق اليت ينص عليها ا           

 .)٦٧(الذي خيّول العاملني يف القطاع اخلاص ويف مؤسسات الدولة تكوين أية نقابات يروهنا مناسبة دون إذن مسبق

وتكمـل هذه القاعدة مبدأ احلق يف التنظيم، حيث إهنا تنص على أن العمال أحرار يف االنضمام إىل أي                    -٢٥٨
 من قانون ٢١٧وبالرغم من ذلك، جتدر اإلشارة إىل أنه طبقاً للمادة . )٦٨( االستقالة منها مىت شاؤوا ذلكنقابة أو
ال ينطبق هذا الفرع والفرع الذي يليه على موظفي مؤسسات الدولة امللحقني بوزارة الدفاع الوطين أو                ": العمل

 ."مرتبطني باحلكومة من خالل هذه الوزارة

إىل أي نقابة أو االستقالة منها، يتعني على العمال املعنيني أن يتقيدوا بالقواعد الواردة يف               عند االنضمام    -٢٥٩
النظام األساسي للنقابة، على أن يكون مفهوماً أن متطلبات عضوية واستقالة األعضاء هي القواعد الدنيا اليت يتعني 

 .أن يشملها النظام األساسي

  احتادات أو نقابات عمالية دوليةتدابري لكفالة احلق يف االنضمام إىل

حيق للنقابات إنشاء احتادات أو كنفدراليات واالنضمام إليها واالستقالة         ":  من قانون العمل   ٢١٣طـبقاً للمادة     -٢٦٠
حيق هلا إنشاء منظمات نقابية دولية، واالنضمام إليها واالستقالة         "(...) كذلك فإن مجيع هذه املنظمات النقابية       . "مـنها 
 ."على النحو املنصوص عليه يف اللوائح ذات الصلة، والقواعد واألعراف واملمارسات يف القانون الدويلمنها 

وكمـا هو احلال على الصعيد الشخصي، يتمتع العاملون يف القطاع اخلاص ويف مؤسسات الدولة حبرية                 -٢٦١
ء احتادات أو كنفدراليات لنقابات     إنشـاء أي منظمات يروهنا مناسبة؛ وتتمتع هذه النقابات باحلق نفسه يف إنشا            
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ويف املقابل، جيوز الحتادات أو كنفدراليات نقابات العمال أن تنشئ نقابات عمالية            . العمـال أو االنضمام إليها    
 .دولية أو أن تنضم إليها

 حرية التنظيم واملفاوضة اجلماعية

 بصورة معقولة، نظراً ألنه يستند إىل       إن تشـريع العمل املتعلق مبنظمات النقابات العمالية كامل ومتقدم          -٢٦٢
وهذا يتضح يف مجيع القواعد املتعلقة بتأسيس النقابات وعضويتها واالستقالة منها، ويف تعددية . مبدأ حرية التنظيم

وحل النقابات بقرار قضائي فقط، , النقابات، واحلق يف إنشاء احتادات وكنفدراليات، واحلق يف الشخصية القانونية
 .للنقابات االحتفاظ باستقاللية كبرية من أجل اعتماد نظمها األساسية وإدارة املمتلكات اخلاصة هباوبالنسبة 

 جمموعة من تدابري احلماية من أجل احملافظة على حق          ٢٠٠١ الصادر يف    ١٩٧٥٩وينشـئ القانون رقم      -٢٦٣
 ذاته محاية العمال من عمليات      تكويـن الـنقابات وعلى املمارسة احلرة للحق يف املفاوضة اجلماعية، ويف الوقت            

. الفصل وغريها من املمارسات التعسفية األخرى اليت ميكن أن حتدث عند إنشاء نقابة أو إجراء مفاوضة مجاعية                
 يوماً من تكوين أي نقابة أو إكمال عملية         ٣٠ومـن الناحـية العملية، ال ميكن فصل أي عامل إال بعد انقضاء              

سيط الكثري من اإلجراءات التنظيمية يف هذا املضمار، ال سيما فيما يتعلق بتكوين ويف الوقت نفسه، مت تب. مفاوضة
 .النقابات وما يتصل بذلك من التزام بتسجيلها لدى سلطات العمل

وجتـدر اإلشارة إىل أنه متت يف هذا الصدد مواءمة القانون الشيلي، مبوجب القواعد املذكورة آنفاً، مع                  -٢٦٤
، املتعلقتني باحلق يف التنظيم ويف ٩٨ ورقم ٨٧ة يف اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم      الصـكوك الدولـية الوارد    

، ودخلتا حيز النفاذ على     ١٩٩٩فرباير  / شباط ١املفاوضـة اجلماعية على التوايل، واللتني مت التصديق عليهما يف           
 .٢٠٠٠فرباير / شباط١الصعيد الدويل يف 

 العمل حق العمال يف التنظيم بأي صورة من الصور عن طريق            ومـن ناحـية أخرى، إذا قّيد أصحاب        -٢٦٥
إجراءات معينة، مبا يشكل ممارسات مناهضة للنقابات، فإن التشريع اجلديد يعاقب على اختاذ مثل هذه اإلجراءات 

إىل ونظراً ألن سلطة البت يف هذه اإلجراءات والفصل فيها تقع على عاتق احملاكم، فإن هذا يفضي           . عقاباً شديداً 
ونتيجة لذلك، كثرياً ما يكون لدى العمال انطباع بأن حقوقهم ال حتظى            . الـتأخري يف جتهيز احلاالت وتسويتها     

 .حبماية كافية، وينشأ شعور بعدم التيقن والضعف بسبب حاالت التأخري يف حماكم العمل

 عدد النقابات العمالية وتكوينها وهيكلها

ؤسسة الواحدة، والنقابات املتعددة املؤسسات، ونقابات العمال املستقلني يعترف قانون العمل بنقابات امل -٢٦٦
 بيانات إحصائية تتعلق مبثل هذه املنظمات عن الفترة ١٠ويوفر اجلدول  . ونقابـات العـاملني بصفة غري منتظمة      

١٩٩٩-١٩٩٠. 
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 ١٠اجلدول 

 ١٩٩٩-١٩٩٠التغيريات يف أعداد النقابات حسب نوع النقابة 

 
 اجملموع

بات العاملني نقا
 السنة نقابات املؤسسة الواحدة نقابات املؤسسات املتعددة نقابات املستقلني بصورة غري منتظمة

   ١٩٩٠ ٥ ٨٢٢       ٦٧٦  ٢ ٠٣٩ ٣٢٤ ٨ ٨٦١ 
   ١٩٩١ ٦ ٤٦٢       ٧٤٦  ٢ ٣١٤ ٣٣٦ ٩ ٨٥٨ 
   ١٩٩٢ ٧ ٠٣٧       ٨١٣  ٢ ٥٦٠ ٣٤٦ ١٠ ٧٥٦ 
   ١٩٩٣ ٧ ٤٠٨       ٨٦١  ٢ ٧٦٢ ٣٥٨ ١١ ٣٨٩ 
   ١٩٩٤ ٧ ٧٦٠       ٩٠٩  ٣ ٠٧٠ ٣٧٠ ١٢ ١٠٩ 
   ١٩٩٥ ٨ ٠٨٣       ٩٤٩  ٣ ٠٣٧ ٣٧٦ ١٢ ٧١٥ 
   ١٩٩٦ ٨ ٤٠١       ٩٧٥  ٣ ٤٩٩ ٣٨٣ ١٣ ٢٥٨ 
   ١٩٩٧ ٨ ٦٩٣       ١ ٠٠٤  ٣ ٧٠٥ ٣٩٣ ١٣ ٧٩٥ 
   ١٩٩٨ ٨ ٩٢٣       ١ ٠١٨  ٣ ٩٢٧ ٤٠٨ ١٤ ٢٧٦ 
   ١٩٩٩ ٩ ١١٨       ١ ٠١٨  ٤ ٠٧٧ ٤١٥ ١٤ ٦٥٢ 

 .إدارة عالقات العمل، مكتب العمل :املصدر

 التغّيرات اليت طرأت على أعـداد النقابـات والعضـوية فيها على مدى الفتـرة    ١١يـبني اجلـدول      -٢٦٧
 . تفصيالً حسب نوع النقابة١٢، ويوفر اجلدول ١٩٩٩-١٩٩٠

 ١١اجلدول 

 ١٩٩٩-١٩٩٠العدد اإلمجايل للنقابات العمالية ولألعضاء فيها يف شيلي، 

 السنة عدد النقابات عدد األعضاء

 ١٩٩٠ ٨ ٨٦١  ٦٠٦ ٨١٢ 
 ١٩٩١ ٩ ٨٥٨  ٧٠١ ٣٥٥ 
 ١٩٩٢ ١٠ ٧٥٦  ٧٢٤ ٠٦٥ 
 ١٩٩٣ ١١ ٣٨٩  ٦٨٤ ٣٦١ 
 ١٩٩٤ ١٢ ١٠٩  ٦٦١ ٩٦٦ 
 ١٩٩٥ ١٢ ٧١٥  ٦٣٧ ٥٧٠ 
 ١٩٩٦ ١٣ ٢٥٨  ٦٥٥ ٥٩٧ 
 ١٩٩٧ ١٣ ٧٩٥  ٦١٧ ٧٦١ 
 ١٩٩٨ ١٤ ٢٧٦  ٦١١ ٥٣٥ 
 ١٩٩٩ ١٤ ٦٥٢  ٥٧٩ ٩٩٦ 

 .إدارة عالقات العمل، مكتب العمل: املصدر    
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 ١٢اجلدول 

 ١٩٩٩-١٩٩٠التغيريات يف عضوية النقابات العمالية حسب نوع النقابة يف شيلي 

 نوع النقابة

 اجملموع
نقابة العاملني 
 بصورة غري منتظمة

 
 نقابة املستقلني

 
 النقابة املتعددة املؤسسات

 
 السنة حدةنقابة املؤسسة الوا

١٩٩٠ ٤١٧ ٥١٤ ٦٩ ٦٥١ ٩٠ ٩٨٧    ٢٨ ٦٦٠ ٦٠٦ ٨١٢ 
١٩٩١ ٤٥٥ ٨٧١ ٩٢ ٧٥٧ ١١٤ ٦٣٩    ٣٨ ٠٨٨ ٧٠١ ٣٥٥ 
١٩٩٢ ٤٧٣ ٩١٤ ٨٧ ٣٢٣ ١٢١ ٦٣٠    ٤١ ١٩٨ ٧٢٤ ٠٦٥ 
١٩٩٣ ٤٦٠ ٢١٩ ٧٥ ٤٣٦ ١١٥ ٢٩٥    ٣٣ ٤١١ ٦٨٤ ٣٦١ 
١٩٩٤ ٤٤٨ ٣٧٠ ٧٣ ٥٦١ ١١٤ ١٠٤    ٢٥ ٩٣١ ٦٦١ ٩٦٦ 
١٩٩٥ ٤١٧ ٧٩٦ ٧١ ١٦٦ ١١٩ ٤٧٦    ٢٩ ١٣٢ ٦٣٧ ٥٧٠ 
١٩٩٦ ٤٢٦ ٨١٨ ٧٢ ٢٤٦ ١٢٤ ٤٠٢    ٣٢ ١٣١ ٦٥٥ ٥٩٧ 
١٩٩٧ ٤٠٥ ٤٤٠ ٦٨ ١٤٣ ١١٦ ٣٧٥    ٢٧ ٨٠٣ ٦١٧ ٧٦١ 
١٩٩٨ ٣٩٠ ٤٦٢ ٦٩ ٥١٥ ١٢١ ٥٧٨    ٢٩ ٩٨٠ ٦١١ ٥٣٥ 
١٩٩٩ ٣٥٩ ٣٦٨ ٧٤ ٥٦٠ ١١٦ ٩٢٥    ٢٩ ١٤٣ ٥٧٩ ٩٩٦ 

 .لإدارة عالقات العمل، مكتب العم :املصدر

 االحتادات والكنفدراليات

وتتكون الكنفدرالية من احتاد مخسة احتادات أو       . يـتألف االحتاد من احتاد ثالث نقابات عمالية أو أكثر          -٢٦٨
 . نقابة أو أكثر إىل إنشاء احتاد أو كنفدارلية٢٠كذلك ميكن أن يؤدي احتاد .  نقابة أو أكثر٢٠أكثر أو من 

ميني، مبن فيهم العاملون يف البلديات، ُيرسي القانون قواعد ناظمة جلمعيات           ويف حالـة املسؤولني احلكو     -٢٦٩
املسـؤولني التابعني إلدارة الدولة، معترفاً حبقوقهم، يف القيام دون إذن مسبق، بتكوين نقابات، حسب ما يرونه                 

 مجعية بلغ جمموع ١ ١١٧، كانت هناك ١٩٩٧ويف . )٦٩(مناسباً، شريطة توافقها مع القانون واللوائح ذات الصلة
 شخصاً؛  ١٣٥ ٥٩٦ مجعية بلغ جمموع أعضائها      ١ ٢٤١، كان هناك    ١٩٩٨ شخصاً؛ ويف    ١٣٠ ٨٧٣أعضائها  

 . شخصا١٣٨ً ٨٦٣ مجعية بلغ جمموع أعضائها ١ ٣٣٥، كان هناك ١٩٩٩ويف 

 احلق يف اإلضراب

 القيود املفروضة على احلق يف اإلضراب

، وتطَّبقان حتديداً يف    )٧٠(تني هامتني تنظمان عملية التفاوض اجلماعي     يـنص القانون على قاعدتني قانوني      -٢٧٠
حالة اإلضراب لتنظيم عملية استبدال العمال املشاركني يف اإلضراب وإعادة كل فرٍد من هؤالء العمال إىل موقع                 

 . عمله السابق
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 يوظف عماالً حيلّون حملّهم وفيما يتعلق باستبدال العمال املشاركني يف اإلضراب، جيوز لصاحب العمل أن -٢٧١
 :منذ اليوم األول لإلضراب شريطة أن يفي آخر عرٍض ُمقّدم بالشروط التالية جمتمعةً

 أن ُيقدم العرض كتابةً؛ )أ( 

أن ُيصرح كتابةً بأن العرض قد ُسلم إىل العمال وإىل جلنة التفاوض، وأُودع لدى مفتشية العمل       )ب( 
 ؛املكلفة بعملية التفاوض اجلماعي

أن ُيقـدم العرض قبل يومني على األقل من انتهاء املهلة الزمنية اليت منحت للعمال كي يدلوا بأصواهتم                   )ج( 
 إما بقبول العرض أو بشّن اإلضراب، وأن يودع هذا العرض لدى مفتشية العمل قبل املوعد النهائي املذكور؛

ملقترحات الواردة يف العقد أو االتفاق أن تكون املقترحات املقدمة شبيهة يف شكلها ومضموهنا با )د( 
أو التحكـيم السـاري وقت تقدمي االقتراح، شريطة القيام بتسوية جديدة تعادل التغيري الكامل يف مؤشر أسعار             

  بني تاريخ آخر تعديٍل وتاريخ انتهاء العمل بالصك؛)٧١(االستهالك

دنيا ويتفق مع مؤشر أسعار     أن جيـيز العـرض إدخال تعديل سنوي جديد يكون يف حدوده ال              )ه( 
 االستهالك، مستثنياً من ذلك األشهر اإلثين عشر األخرية من العقد؛

 لكل عامٍل مت توظيفه كعامٍل بديل، ولصاحل        )٧٢("وحدات تنمية "أن يتضـمن دفع مكافأة أربع        )و( 
 .هؤالء العمال املستبدلني

 الواردة أعاله، جيوز لصاحب العمل استبدال العمال        ويف احلالة اليت ال يستويف فيها العرض األخري الشروط         -٢٧٢
غري أنه إذا مل يكن هناك أي اتفاق مجاعي يف املؤسسة، جيوز . املشاركني يف اإلضراب منذ اليوم اخلامس عشر لبدايته   

 لصاحب العمل أن يستبدل العمال املشاركني يف اإلضراب منذ يومه األول، شريطة التأكد من أن العمال املشاركني                
من ) ج(يف عملية التفاوض قد اطلعوا على عرضه األخري خالل اآلجال الزمنية احملّددة املشار إليها يف الفقرة الفرعية                  

كما يتعني على صاحب العمل أن ينظر يف إدخال تعديٍل سنوي جديد يتناسب مع التغري احلاصل يف                 . الفقرة السابقة 
 .مستثنياً من ذلك األشهر اإلثين عشر األخريةمؤشر أسعار االستهالك خالل مدة سريان العقد، 

 :وفيما يتعلق بإعادة كل فرٍد من العمال املشاركني يف اإلضراب إىل عمله، تطبق القواعد التالية -٢٧٣

ال تـتخذ إجراءات إعادة العاملني إىل عملهم إال اعتباراً من اليوم اخلامس عشر من اإلضراب،                 )أ( 
وميكن، يف احلالة اليت يسلم . خري احلد األدىن من الشروط اليت يستلزمها القانون      وذلـك عندما يستويف العرض األ     

فيها العرض األخري بعد موعده النهائي، ورغم استيفائه للحد األدىن من الشروط، أن تصبح إعادة العامل إىل عمله 
 .  لإلضرابنافذة اعتباراً من اليوم اخلامس عشر لتسليم العرض األخري، أو من اليوم الثالثني

يف احلـاالت اليت تفتقر إىل وجود أي اتفاٍق نافٍذ، ال يطبق شرط إعادة تشغيل العامل من اليوم                   )ب( 
 .اخلامس عشر لإلضراب إال إذا كان العرض األخري مستوفياً لذات الشروط الواجب تطبيقها عند استبدال العمال
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ميتثلوا للشروط املنصوص عليها يف العرض يـتعني عـلى العمال املعاد تشغيلهم بصفٍة فردية أن            )ج( 
 . األخري، ما مل يتفاوضوا مع أصحاب عملهم بشأن شروٍط أفضل

 من قانون العمل، مبا فيها      ٣٨١أخرياً، إذا جلأ صاحب العمل إىل اإلمكانيات اليت توفرها املادة            )د( 
 . يه يف تلك املادةتشغيل عمال بديلني فإنه ال جيوز له أن يسحب عرض احلد األدىن املشار إل

ينص قانون العمل على أنه رغم امتالك بعض العمال القدرة على التفاوض اجلماعي، فإهنم ال يستطيعون                 -٢٧٤
فهم عمالٌ يشتغلون إما يف مشاريع لتوفري اخلدمات العامة وإما يف مشاريع أخرى             . )٧٣(ممارسة احلق يف اإلضراب   

ا، إىل إحلاق أضراٍر خطرية بالصحة أو باإلمدادات العامة أو باقتصاد           قـد يؤدي توقف العمل فيها، نظراً لطبيعته       
ويف هذه احلالة، ال يكفي أن تكون املؤسسة يف حالة من احلاالت اليت تشري إليها املادة؛ بل . البلد أو باألمن الوطين

اع الوطين ووزارة    وهي هنا وزارة العمل والضمان االجتماعي ووزارة الدف        -مثة شرط آخر هو أن تعلن السلطة        
وجيب، يف تلك   . يوليه/ يف قرار تصدره، انطباق هذه الشروط مرةً يف السنة على األقل، يف شهر متوز              -االقتصاد  

 .احلالة، إخضاع العمال امللزمني هبذه القيود لتحكيٍم إجباري

  يف التنظيم ويف اإلضرابالقيود املفروضة على حق أفراد القوات املسلحة أو الشرطة أو موظفي اإلدارات احلكومية

ال ميكن، مبوجب القانون، وألسباب تتعلق باألمن الوطين، ألفراد القوات املسلحة أو املسؤولني عن النظام  -٢٧٥
وينطبق األمر ذاته على موظفي املؤسسات احلكومية امللحقة بوزارة الدفاع أو التابعة            . واألمـن تكويـن نقابات    

 .)٧٤(للحكومة عن طريق تلك األخرية

  من العهد٨التعديالت اليت تؤثر على احلقوق اليت حتميها املادة 

أُدخلـت، يف السـنوات العشر األخرية، بعض التعديالت اهلامة جداً على التشريعات املتعلقة باحلركة                -٢٧٦
دود النقابية، اليت كانت حىت بداية التسعينات يف حالة فوضى عارمة، إذ مل تكن قادرة على أن تتصرف خارج ح                

ولقد كانت االحتادات والكنفدراليات غري قادرة على توقيع اتفاقاٍت قانونية سارية املفعول، وكانت             . املؤسسـة 
الـنقابات املندجمة سرية أو قائمة حبكم الواقع، حبيث بدت وكأهنا منوذج ثنائي الطرف كان الطرف النقايب غائباً            

راهن، أن تربم، باتفاٍق مشترك مع أصحاب العمل، اتفاقات         وجيوز لالحتادات والكنفدراليات، يف الوقت ال     . فـيه 
وهذا يعين أن مجيع الشروط     . مجاعية سارية املفعول، وقد أصبحت االحتادات املندجمة اآلن جزءاً من قانون العمل           

القانونية مستوفاة لقيام شريك عمل متني ومتثيلي ومناط بصالحيات، وأيضاً مبسؤوليات، تسمح بتطوير النموذج              
 .الثنائي الطرف تطويراً كلياً

وميكن إضافة أن   .  قواعد ناظمة لإلضرابات وحلاالت إغالق أماكن العمل       )٧٥(ويتضـّمن قـانون العمل     -٢٧٧
، بشأن عالقات   ١٩٧٨ اليت وضعت يف عام      ١٥١حكومة شيلي صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          

 . تنفيذ االتفاقات باعتماد آلياٍت مناسبة لتطبيقها تطبيقاً فعاالً، وتسعى حالياً من أجل)اخلدمة العامة(العمل 
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 ٩املادة 

 احلق يف الضمان االجتماعي

وينص على . يكفل دستور شيلي السياسي متتع مجيع املواطنني باحلق يف الضمان االجتماعي دومنا أي متييز -٢٧٨
اته األساسية على قدم املساواة، سواء أكانت       أنه من واجب الدولة أن تكفل إمكانية حصول الفرد على استحقاق          

متـنحها املؤسسـات العامة أم اخلاصة أو كانت ممّولة من االشتراكات أم ال، وأن تشرف على ممارسة احلق يف                    
 .)٧٦(الضمان االجتماعي كما ينبغي

عي يشمل مجيع   نظام تأمني اجتما  ) أ: (وتتوىل شيلي مسؤولية إدارة نظامني متوازيني للضمان االجتماعي        -٢٧٩
نظام الستحقاقات البطالة واألسرة ُيموَّل من اإليرادات الضريبية، وهو         ) ب(العمال، يف القطاعني العام واخلاص؛      

مبن فيهم الطاعنون (نظام يقدم املساعدة اجملانية لألشخاص غري املشمولني بنظام التأمني االجتماعي املشار إليه آنفاً 
 ).الذين يعيشون يف حالة فقريف السن واملعاقون واألطفال 

 هذا النظام خمططات نظام الضمان االجتماعي القائمة، ونطاق االستحقاقات وطبيعتها ومقدارها، وطرق متويل

 الرعاية الطبية

وضعت شيلي منذ فترة الثمانينات نظاماً صحياً يف متناول اجلميع، وهو نظام يلزم املنتسب إليه باالختيار   -٢٨٠
ائل اليت يقدمها القطاع اخلاص عرب مؤسسات التأمني الصحي أو الصندوق الصحي الوطين للصحة              بني خمتلف البد  

 .الذي تشرف عليه الدولة

غري أن  . ١٩٩٨ و ١٩٩٠واشترك معظم السكان يف النظام الصحي العام خالل الفترة الواقعة بني عامي              -٢٨١
 يف املائة، بينما ارتفعت نسبة      ٦١,٨ يف املائة إىل     ٦٧نسبة املشتركني يف هذا النظام اخنفضت إبان تلك الفترة من           

 . يف املائة٢٣,١ يف املائة إىل ١٥,١املشتركني يف النظام اخلاص من 

ويـنظم القـانون املعمـول به حالياً عملية ممارسة احلق الدستوري يف احلماية الصحية ويؤسس نظاماً                  -٢٨٢
ماً ويغطي العاملني واملوظفني واملتمرنني يف املشاريع الصناعية         يطبق تطبيقاً عا   )٧٨(السـتحقاقات الرعاية الصحية،   

، تشمل استحقاقات   )٧٩(ووفقاً هلذا التشريع  . والـتجارية، فضـالً عن العاملني يف املنازل وعمال اخلدمة املرتلية          
يف تقاضي معاشات   املساعدة الطبية أفراد أسرة املشترك يف هذا النظام إذا كانوا من الُمعالني أو إذا كان هلم احلق                  

ويبدأ تقدمي املساعدة الطبية مع بدء اإلصابة بأي مرض وتتواصل   . ، مبا يتفق وأحكام القانون    "اليتامى"و" األرامل"
 من القانون، تبدأ الرعاية الطبية مبرحلة الوقاية، وهي مرحلة          ٨ووفقاً للمادة   . مع تواصل ظهور آثار هذا املرض     

 التشخيص املبكر ملرض السل ولألمراض اليت ينقلها االتصال اجلنسي والزرق خاصة بإجراء فحوٍص طبية ترمي إىل
والسـرطان والسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وقصور الكلى املزمن واألمراض األخرى اليت حتددها               

ية ال وزارة الصحة واليت ميكن أن حيول تشخيصها وعالج املريض منها يف مرحلٍة مبكرة دون حدوث تغيريات صح
وتلي هذه التدابري فيما بعد مساعدةٌ طبية عالجية تشمل االستشارات والفحوص الطبية والتشخيص             . رجعة فيها 

 - مبا فيها األدوية     -والعمليات اجلراحية والعالج يف املستشفيات والرعاية اخلاصة بالتوليد وتوفري وسائل العالج            
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 من ذلك القانون، ُيصنف األشخاص      ٢٩ووفقاً للمادة   . وأي تدابـري أخـرى مناسـبة خاصة بالرعاية الصحية         
 :املشمولون هبذا النظام، حبسب مستوى دخلهم، يف الفئات التالية

 )٨٠( األشخاص املعوزون أو الذين ال دخل هلم ويتلقون معاشات املساعدة االجتماعية:الفئة ألف )أ(
 ؛)٨١(أو الذين حيق هلم احلصول على إعانة أسرية

املشتركون يف النظام الذين يتقاضون دخالً شهرياً ال يزيد على احلد القانوين األدىن : باءاجملموعة  )ب(
  املطبَّق على العمال فوق سن الثامنة عشرة ودون اخلامسة والستني؛)٨٢(لألجر

املشتركون الذين يتقاضون دخالً شهرياً يزيد على احلد القانوين األدىن من األجر : اجملموعة جيم )ج(
 ضعف هذا املبلغ، باستثناء احلالة اليت يعيل فيها املشترك ثالثة أشخاٍص أو ١,٤٦يقل عن ولكن 

 أكثر، وهي احلالة اليت يعتربون فيها منتمني إىل اجملموعة باء؛

 ضعف احلد القانوين ١,٤٦ املشتركون الذين يتقاضون دخالً شهرياً يزيد على :اجملموعة دال )د(
غري أهنم إذا كانوا يعيلون ثالثة أشخاص . عيلون أكثر من شخصنياألدىن لألجر الشهري، وال ي

 .أو أكثر، يعتربون يف هذه احلالة منتمني إىل الفئة جيم

 يف املائة من ٧، يدفع العمال واملتقاعدون اشتراكاً تبلغ نسبته )٨٣(وفيما يتعلق بتمويل النظام الصحي العام -٢٨٣
 من هذا القانون، فإن الدولة تساهم يف متويل خدمات          ٣٠فقاً للمادة   وو. مرتـباهتم أو مـن معاشاهتم التقاعدية      

وتغطي هذه املسامهة اليت تقدمها الدولة القيمة اإلمجالية جلميع         . الـرعاية الطبـية من خالل النظام الصحي العام        
وعلى أية . ئة دال يف املائة للف٥٠ يف املائة للفئة جيم أو عن ٧٥استحقاقات الفئتني ألف وباء، وقد تقل عن نسبة 

 . يف املائة للفئة دال٧٥حال، فإن املسامهة اليت يقدمها النظام الصحي العام لألطفال ال ميكن أن تقل عن 

 يف املائة من املرتب حداً أدىن لالشتراكات املخصصة للعمال واملتقاعدين، ٧ويف النظام اخلاص، تعد نسبة  -٢٨٤
. بلغ كبري وفقاً للخطة اليت يعتمدها نظام ما من نظم التأمني الطيب اخلاصةويتيح هذا النظام خيار االشتراك بدفع م

إجازة األمومة قبل الوالدة    (ومبوجـب هـذه اخلطط، ال تقدم اإلعانة احلكومية إال يف إطار استحقاقات األمومة               
 ).وبعدها أو إصابة الرضع دون السنة األوىل من العمر مبرٍض خطري

، وهي استحقاقات التحصني والصحة البيئية      "االستحقاقات العامة "ل ما يدعى ب       وتدفـع الدولة بالكام    -٢٨٥
وجيري العمل اآلن على تطبيق خطة تأمٍين صحي خاصة تغطي نفقات العالج من األمراض       . واألغذيـة التكميلية  

 .اليت تعد باهظة التكلفة، وذلك بغية التخفيف من وطأة األثر االقتصادي للعالج" اخلطرية"

، مما "مسامهات مشتركة"وفيما يتعلق بالقوات املسلحة، اسُتبدلت التغطية الشاملة السابقة السابقة جبدول  -٢٨٦
وبناًء على ذلك، يدفع املشتركون نسبة مئوية من إمجايل تكاليف          . جيعـل اخلطـة تتمشى أكثر مع النظام العام        

 . الرعاية، وهي نسبة تعدل وفقاً لدخوهلم
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  املقدمة يف حالة املرضاالستحقاقات النقدية

ففي حالة ". استحقاق العجز عن العمل"يعرف هذا االستحقاق، يف نظام الضمان االجتماعي يف شيلي، ب   -٢٨٧
أما يف حالة موظفي    . يف املائة من الدخل نقداً    ١٠٠موظفـي القطاع العام، تغطي استحقاقات املرض هذه نسبة          

ى أساس املتوسط الشهري للمبلغ النقدي للدخل الذي يتقاضاه         القطـاع اخلاص، فإن هذا االستحقاق حيسب عل       
 شهراً مع ١٢ويف النظام الصحي اخلاص، يربم املوظف عقداً ملدة . املوظف عن األشهر الثالثة السابقة لبداية مرضه

 وختتلف قيمة هذه االستحقاقات باختالف طبيعة العقد املربم، إال أهنا جيب أن           . شـركة خاصـة للتأمني الصحي     
 .تعادل على األقل استحقاقات نظام التأمني العام لدى القطاع احلكومي

وُتدفع هذه . )٨٤(ويـنص التشـريع عـلى دفـع اسـتحقاقات العجز عن العمل لعمال القطاع اخلاص          -٢٨٨
ن  أو اعتباراً م   - إذا كانت تزيد على عشرة أيام        -االسـتحقاقات اعتباراً من اليوم األول لإلجازة الطبية املقابلة        

ويتواصل دفع هذه االستحقاقات لغاية هناية اإلجازة املقابلة، وحىت  .اليوم الرابع، إذا بلغت عشرة أيام أو قلت عنها
بيد أنه يشترط للحصول على هذه االستحقاقات االخنراط يف اخلطة . يف احلاالت اليت يكون فيها عقد العمل منتهياً

اٍت خالل فترة األشهر الستة السابقة لبداية تاريخ اإلجازة الطبية          ملـدة ستة أشهر كحٍد أدىن ودفع ثالثة اشتراك        
أما العاملون بعقوٍد يومية، الذين يتلقون أجراً على أساس النوبات أو األيام اليت يعملون فيها، فإهنم   . )٨٥(املقابلـة 

د األدىن ملدة   كـي حيصـلوا على تلك االستحقاقات يطلب منهم أن يكونوا قد استوفوا، باإلضافة إىل شرط احل                
العضـوية يف اخلطة املذكورة آنفاً، شرط تسديد اشتراك شهٍر على األقل خالل فترة األشهر الستة السابقة لبدء                  

غري أنه إذا كان العجز عن العمل نامجاً عن حادث، ال تنطبق يف هذه احلالة ال الفترات                 . تـاريخ اإلجازة املقابلة   
 .)٨٦(العامة وال اخلاصة املشار إليها أعاله

 استحقاقات األمومة

حيق للعامالت، وفقاً للتشريع الساري حالياً، أن حيصلن على إجازة أمومة سابقة للوالدة ملدة ستة أسابيع  -٢٨٩
وال ميكن إنكار هذين احلقني، كما ال جيوز للمرأة أن تعمل،           . )٨٧( أسبوعاً ١٢وعـلى إجازة الحقة للوالدة ملدة       

وباإلضافة إىل ذلك، جيب احلفاظ على وظائفهن أو        . تسبق أو تلي متاماً والدة طفلها     أثـناء فترة االستراحة، اليت      
 .مناصبهن خالل هاتني الفترتني

وجيوز يف حالة عمل كال الوالدين منح أحدمها، حسبما تقرر األم، اإلجازة والعالوة الالزمينت لرعاية األطفال               -٢٩٠
وحيق لألب احلصول على هذه اإلجازة يف حالة وفاة األم أو إذا            . )٨٨(الرضع دون سن الواحدة يف حالة اشتداد مرضهم       

وحيق ألي عامل، ذكر كان أم أنثى، مسؤوٍل عن رضيع دون  . )٨٩(كانـت احملكمـة قد منحته احلق يف حضانة الطفل         
صل على  الواحدة من العمر، وكانت احملكمة قد منحته احلق يف حضانته أو يف رعايته الشخصية كإجراء محائي، أن حي                 

كما تقرر أنه حيق للعامل يف حالة والدة أو وفاة طفله، أو وفاة زوجته، أن حيصل، باإلضافة    . )٩٠(اإلجازة والعالوة معاً  
 .)٩١(إىل إجازته السنوية، على يوم إجازة مدفوع األجر، خالل األيام الثالثة التالية للوالدة أو للوفاة

لعاملة عندما تستوجب حالة طفلها الذي مل يبلغ الثامنة عشرة من العمر   ووفقاً هلذا القانون، حيق للمرأة ا      -٢٩١
عناية شخصية من والديه بسبب إصابة خطرية أملت به أو مرض عضال بلغ مرحلته النهائية أو مرض خطري أو حاد 
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مل قـد يـؤدي إىل الوفاة، أن تتغيب عن العمل لعدٍد من الساعات يصل جمموعها إىل ما يعـادل عشرة أيام ع                    
. وإذا كان كال الوالدين يعمالن، حيق ألحدمها، وفقاً ملا تقرره األم، أن يستفيد من هذا االستحقاق               . )٩٢(عاديـة 

ومن ناحية أخرى، حيق للوالد احلصول على اإلجازة إذا كانت احملكمة قد منحته، مبوجب أحد قراراهتا، احلق يف                  
ويف حالة . على االستفادة من اإلجازة ألي سبٍب من األسبابحضانة الطفل، أو يف حالة وفاة األم أو عدم قدرهتا 

وجيب تعويض صاحب العمل    . غياب الوالدين معاً، حيق ملن يتوىل حضانة الطفل أن حيصل على هذا االستحقاق            
عـن الفـترة الزمنية املستخدمة يف سياق هذه اإلجازة باقتطاع ما يعادهلا من اإلجازة السنوية القادمة أو بالعمل       

 .ضايف أو بأي طريقة أخرى يتفق بشأهنا الطرفاناإل

وميكن تقدمي إعانة للعامالت يف القطاع اخلاص، الاليت يطالنب بإجازة تسبق أو تلي الوالدة أو إجازة تكميلية أو                   -٢٩٢
ألسـباب تـتعلق بصحة رضيع دون الواحدة من العمر، ُتحسب وفقاً ملتوسط صايف األجر الشهري الذي يتقاضينه، أو                   

ولن . توسط االستحقاق، أو لكليهما، املتراكمني خالل األشهر التقوميية الثالثة األقرب إىل الشهر الذي بدأن فيه اإلجازة             مل
 .)٩٣(ُتخصم من هذا االستحقاق سوى تكاليف الضمـان االجتماعي والرسوم القانونية املقابلـة

التقاعدي الذي اشتركن يف صندوقه عوضاً عن       ويف حالة العامالت املستقالت، يؤخذ يف احلسبان املعاش          -٢٩٣
وختصم اشتراكات الضمان االجتماعي والضرائب املقابلة هلا من األجور أو املعاشات           . األجور اخلاضعة للضريبة  
 .التقاعدية اخلاضعة للضريبة

ة ووفقـاً هلـذا التشـريع، تدفـع استحقاقات إجازة األمومة من الصندوق املوحد الستحقاقات األسر             -٢٩٤
 .)٩٥(، الذي أنشأته وزارة العمل والضمان االجتماعي)٩٤(واستحقاقات البطالة اجلزئية

 من قانون العمل، نصت على أنه ال جيوز         ١٩٤ويف مواضـع أخرى، أُضيفت فقرة هنائية جديدة للمادة           -٢٩٥
م طلب أي ألصـحاب العمـل جعل استئناف العمل مشروطاً بوجود أو بعدم وجود حالة محٍل، كما ال جيوز هل     

 .)٩٦(شهادة طبية أو إجراء أي فحص للتأكد مما إذا كانت األنثى العاملة حامالً أم ال

 عاملة أو أكثر، أياً كانت أعمارهن أو حالتهن املدنية، بأن ٢٠وُيلزم قانون العمل املؤسسات اليت توظف  -٢٩٦
هلن وإطعامهم دون السنتني    توفـر هلـن غرف استراحة منفصلة عن مكان عملهن، حيث يستطعن إرضاع أطفا             

ووفقاً لقانون العمل، للعامالت احلق يف فتريت استراحة من أجل إرضاع . )٩٧(وتركهم فيها بينما يضطلعن بأعماهلن
أطفـاهلن وإطعامهم على أال يزيد جمموع هاتني الفترتني ساعةً واحدة يف اليوم، تعتربان عند حساب األجر مبثابة                  

 .) ٩٨(النظام املتبع لدفع األجوروقت عمٍل فعلي، أياً كان 

وحيق للحوامل أن حيصلن، يف إطار خدمات الصحة العامة، على استحقاقاٍت صحية، حىت وإن كن غري                 -٢٩٧
وال متنح هذه االستحقاقات خالل فترة األسابيع الستة السابقة للوالدة . )٩٩(مشتركات يف نظاٍم للضمان االجتماعي

ة هلا فحسب، إمنا خالل فترة احلمل أيضاً، وهي تسعة أشهٍر، وخالل األشهر الستة              واألسـابيع اإلثين عشر التالي    
كما حيق للطفل املولود حديثاً أن يتمتع حبماية ومتابعة صحية من الدولة حىت يبلغ              . )١٠٠(التالـية لـوالدة الطفل    

غاية الشهر السادس من الوضع، مبا هلذا، متنح االستحقاقات الصحية كاملةً وجماناً أثناء فترة احلمل ول. أشهره الستة
 . فيها استحقاقات احلمل والفحوص الطبية اليت جيريها الطبيب أو القابلة بعد الوضع
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وقد تصل مسامهات الدولة، من خالل الصندوق الصحي الوطنـي، يف املدفوعـات من االستحقاقات              -٢٩٨
 املتاحة للمشتركني من الفئتني جيم ودال، وإىل نسبة          يف املائة للرعاية اخلاصة بالوالدة     ٧٥ إىل نسبة    )١٠١(الطبـية 
وهذا يعين أن الرعاية اخلاصة بالوالدة هي رعاية جمانية . يف املائة هلذه الرعاية للمشتركني من الفئتني ألف وباء١٠٠

شتركون أما امل. متاماً للمشتركني من الفئتني ألف وباء، املخصصتني لألشخاص املعوزين من أصحاب الدخل املتدين
 يف املائة من    ٧٥من الفئتني جيم ودال، اللتني تضمان أشخاصاً ميسورين اقتصادياً، فإهنم ُيعفون من تغطية نسبة               

 . يف املائة٢٥التكاليف اخلاصة بالوالدة، فال حيتاجون عندئٍذ إال إىل سداد النسبة املتبقية والبالغة 

 استحقاقات الشيخوخة 

اقات، ال بد من مراعاة أنّ لشيلي نظامني للمعاشات التقاعدية يشمالن           لـتحديد نطـاق هذه االستحق      -٢٩٩
نظام املعاشات التقاعدية القدمي واخلاص بالقطاع العام، وهو نظام تأمٍني يرتكز على طريقة : السكان املدنيني، ومها

عايري الضمان  توزيـع تـنظمها سلطات الضمان االجتماعي املدجمة حالياً يف هيئة واحدة تدعى مؤسسة توحيد م               
، الذي يستند إىل نظام تكوين رأس املال الفردي الذي يتوىل           )١٠٢(االجتماعي؛ ونظام املعاشات التقاعدية اجلديد    

 ١إدارتـه مديرو صندوق املعاشات التقاعدية، وهو نظام يغطي مجيع األشخاص الذين دخلوا سوق العمل بعد                 
 .ذي يؤدونه أو قطاع النشاط الذي ينتمون إليه، أياً كان منط العمل ال١٩٨٣يناير /كانون الثاين

وميكـن للعمال املنخرطني يف النظام القدمي أن ينقلوا اخنراطهم مىت شاؤوا إىل نظام املعاشات التقاعدية                 -٣٠٠
اجلديـد؛ يف حـني أنّ مجيع العاملني الداخلني سوق العمل بعد التاريخ املذكور آنفاً ملزمون، من ناحية أخرى،            

 .)١٠٣(إىل النظام اجلديد وفقاً للقانونباالنضمام 

 معاشات الشيخوخة يف نظامي املعاشات التقاعدية القدمي واجلديد

؛ )١٠٤(يف حالـة اُألجـراء، يغطـي النمط السابق من التأمني ضد الشيخوخة العمال اليدويني واحلرفيني                -٣٠١
 من أنواع الوظائف أو احلرف أو املهن؛        والعـاملني يف اخلدمـة املرتلـية وطاليب العمل واملتدربني على أي نوعٍ            

واملشـتغلني يف املنازل؛ وأفراد أسر أصحاب العمل العاملني بأجٍر مدفوع؛ والعاملني احلاصلني على استحقاقات               
التأمني من خالل صندوق االدخار الوطين السابق واملعتمد على ريع سباق اخليل، واملدمج اآلن يف مؤسسة توحيد    

 .جتماعي، كما هو مبني أعاله؛ وأخرياً، فإن هذا التأمني يغطي العاملني املهنينيمعايري الضمان اال

ويف حالـة العمال املستقلني، تغطي خدمات التأمني االجتماعي السابقة مجيع فئات العمال اليدويني املشار إليهم          -٣٠٢
 . أضعاف احلد األدىن لألجر السنوي، شريطة أن أال يفوق إمجايل الدخل السنوي للعامل ثالثة)١٠٥(يف هذا القانون

 )١٠٦(ويغطي صندوق االدخار السابق واملخصص ملوظفي القطاع اخلاص استحقاقات الشيخوخة للفنانني           -٣٠٣
ويتلقى الصندوق الوطين ملوظفي وصحفيي القطاع العام اشتراكاٍت من . )١٠٧(ولسائقي سيارات األجرة املالكني هلا

 . يف الصندوق هلذا الغرضاحملامني املستقلني املنخرطني

وميكـن ألي شـخص يستويف الشروط القانونية االشتراك يف صندوق معاشات تقاعدية، وهي إمكانية                -٣٠٤
فهذا النظام ال يتضمن سوى متييٍز وحيد هو التمييز بني اُألجراء والعمال            . يتيحها نظام املعاشات التقاعدية اجلديد    
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إىل الصندوق  يتعني على مجيع العمال غري املنتسبني: "، ينص القانون على أنهويف حالة الصندوق السابق. املستقلني
أما يف حالة   . )١٠٨("أن ينتسبوا إىل النظام تلقائياً منذ مباشرهتم العمل وأن يشتركوا يف صندوق معاشات تقاعدية             

الذين ال يعملون لصاحل أي حيق مبقتضى هذا القانون جلميع األشخاص الطبيعيني "العمال املستقلني، فينص على أنه 
وبعبارٍة أخرى، فإن انتساب . )١٠٩("صاحب عمل وإمنا ميارسون نشاطاً يدر عليهم دخالً أن ينتسبوا إىل هذا النظام

 . العمال املستقلني إىل هذا النظام أمر اختياري، خبالف ما هو عليه بالنسبة لُألجراء

سبةً كبرية من القوة العاملة، باملقارنة مع ما كان يغطيه النظام           وتغطـي اخلطـة اجلديدة للمعاشات التقاعدية ن        -٣٠٥
 . إال أنه يستثين الراغبني يف االشتراك من أفراد القوات املسلحة والشرطة على أساس أن هلم صناديقهم اخلاصة. القدمي

 االشتراكات وقيمة املعاشات التقاعدية

العمال تسديدها لصندوق املعاشات التقاعدية، يصل هذا       فـيما يتعلق مببلغ االشتراكات اليت يتعني على          -٣٠٦
 يف املائة من مرتبات احلرفيني، بينما يصل إىل نسبة متوسطة تعادل            ١٩,١املـبلغ، وفقاً للنظام القدمي، إىل نسبة        

 . يف املائة من مرتبات املوظفني٢٠,٧

إىل صندوق معاشاهتم التقاعدية؛ وباإلضافة  يف املائة من دخلهم ١٠ويف النظام اجلديد، يسدد املشتركون نسبة  -٣٠٧
 يف املائة من دخلهم، فضالً عن عمولة ثابتة تتراوح بني صفر ٢,٥٥ و٢,٠٩إىل ذلك، فإهنم يسددون نسبةً تتراوح بني   

تبعاً ملا حتدده   )  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ١,٣٤أي ما يعادل نسبة تتراوح بني صفر و       ( بـيزو    ١ ٠٠٠أو  
ارة صندوق املعاشات التقاعدية ذي الصلة، وذلك لتغطية النفقات اإلدارية وتكاليف التأمني اخلاص باملعوقني              خطـة إد  

 وحدة من   ٦٠وكان احلد األقصى للدخل الذي خيضع لالشتراك يف النظام القدمي يبدأ عند             . وبالـباقني على قيد احلياة    
أما احلد األدىن األساسي للمسامهة، فهو احلد       ). والراً د ١ ٣٤٣( بيزو   ١ ٠٠١ ٠١٦وحدات التنمية، وهو ما يعادل      

 .٢٠٠٢يونيه / حزيران١ دوالراً اعتباراً من ١٤٩األدىن القانوين لألجر، أي 

وإن القانون ينص، يف حالة     . )١١٠(وميـيز الـنظام اجلديـد بـني االشتراكات اإللزامية واالشتراكات الطوعية            -٣٠٨
 يف املائة مما يتقاضونه من أجٍر أو        ١٠العمال املنتسبني إىل النظام على املسامهة بنسبة        االشـتراكات اإللزامية، على إجبار      

  بيزو  ١ ٠٠٤ ٦٤٧ وحـدة تنمـية، وهـو ما يعادل          ٦٠ إىل   )١١٢(، تصـل قيمـته    )١١١(دخـٍل خاضـع للضـريبة     
شتراكات هو احلد األدىن    واحلد األدىن لال  . ، وذلك يف اليوم األخري من الشهر الذي يسبق تقاضي األجر          ) دوالراً ١ ٤٣١(

 تنص على أنه جيوز ١٨أما يف حالة االشتراكات الطوعية، فإن  املادة . األساسـي ذاته الذي كان معتمداً يف النظام القدمي        
 وحدة تنمية يف الشهر، وهو      ٥٠للعمال أن يسددوا، حلسابات رأس ماهلم الشخصي، اشتراكات طوعية إضافية تصل إىل             

ـ  ٨٣٧ ٠٦٢مـا يعـادل        بيزو ١٠ ٠٤٤ ٧٤٥ وحدة تنمية يف السنة، أي ما يعادل         ٦٠٠، أو   ) دوالراً ١ ١٩٢(يزو   ب
 على أن إخضاع الدخل الشهري الشتراكات سيعتمد        ٩٠ويف حالة العمال املستقلني، تنص املادة       ).  دوالرات ١٤ ٣٠٩(

بع هلا، شريطة أال يقل دخله عن احلد        على التقرير الذي يقدمه املشترك كل شهر إىل إدارة صندوق املعاشات التقاعدية التا            
 ).  دوالرا١ً ٤٣١( بيزو ١ ٠٠٤ ٦٤٧ وحدة تنمية، أي ما يعادل ٦٠األدىن لألجر، وأال يزيد على 

 إىل  ١٩٩٩ديسمرب  /كانون األول ١ويف الـنظام القدمي، وصلت قيمة احلد األقصى للمعاش التقاعدي يف             -٣٠٩
ة احلد األدىن للمعاش التقاعدي قد وصلت اعتباراً من كانون          وكانت قيم ).  دوالراً ١ ٢٧٩( بـيزو    ٦٨٨ ٧٨٦
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عند املتقاعدين دون السبعني من العمر، ووصلت )  دوالرات١٠٨( بيزو ٧٢ ٣٦١,٦٢ إىل ٢٠٠١ديسمرب /األول
 . عند املتقاعدين الذين جتاوزوا السبعني من العمر)  دوالرا١١٨ً( بيزو ٧٩ ١٢١,٨٤اعتباراً من التاريخ ذاته إىل 

، ارتفع متوسط القيمة الشهرية للمعاشات التقاعدية املسددة ١٩٩٩ و١٩٨٩ويف الفترة الواقعة بني عامي  -٣١٠
ويف عام  .  يف املائة  ٤٠,٤إىل صناديق املعاشات التقاعدية التابعة لنظام التأمني القدمي اخلاص بالقطاع العام بنسبة             

).  دوالرا٢٨٣ً( بيزو ٨٦ ٥٠٠لغ متوسط قيمته الشهرية ، ُدفع شهرياً يف املتوسط مليون معاش تقاعدي ب١٩٩٠
  بيزو  ١٢٢ ٠٠٠ معاشاً تقاعدياً بلغ متوسط قيمته الشهرية        ٩٩٠ ٠٠٠،  ُدفع شهرياً ما يقرب       ١٩٩٩ويف عام   

 . )١١٣(١٩٩٩ديسمرب /اعتباراً من كانون األول)  دوالرا٢٣٩ً(

 أن يعرف املرء مسبقاً القيمة الدنيا لالستحقاقات        ويف نظـام املعاشات التقاعدية اجلديد، من املستحيل        -٣١١
ألن النظام يرتكز على مبدأ التجميع الشخصي لرأس املال؛ وألنه نظام إداري يلزم : احملتملة، وذلك لألسباب التالية

صلوا املديرين القائمني عليه بضمان أن تدر صناديق املعاشات التقاعدية أرباحاً؛ وألنه حيق للمستفيدين منه أن حي               
على معاشاهتم التقاعدية من خالل تأمني مينحهم معاشاً مدى احلياة أو على أساس راتٍب سنوي مؤقت مع تأجيل                 

 .)١١٤(تقاضي معاش مدى احلياة أو على أساس معاٍش تقاعدي سنوي مربمج

نظام اجلديد  وأخـرياً، تكفـل الدولة، مبوجب القانون، حداً أدىن من املعاشات للمسنني املنتسبني إىل ال               -٣١٢
 .، فيما يتصل بسنوات اخلدمة وبسنوات املسامهة)١١٥(املستنفدة أمواهلم والذين ميتثلون جلميع الشروط القانونية

 يف  ٨٧,٨وقـد واصلت نسبة املشتركني من القطاع اخلاص ارتفاعها خالل هذا العقد، إذ ارتفعت من                 -٣١٣
وفيما يتعلق بالتغطية اليت يوفرها هذا النظام، فقد ارتفعت . ١٩٩٩ يف املائة يف عام ٩١,٣ إىل ١٩٩٠املائة يف عام 

 يف املائة إىل    ٥٨,٧ من   ١٩٩٩ و ١٩٩٠نسبة املشتركني وإىل إمجايل عدد اُألجراء خالل الفترة الواقعة بني عامي            
.  يف املائة٥٩,١ يف املائة إىل  ٥٤,٤ يف املائة؛ يف حني ارتفعت نسبة املشتركني إىل إمجايل القوة العاملة من              ٦٤,٨

 .)١١٦( مليون مشترك٣,٥، وصل عدد املشتركني إىل ١٩٩٩وحبلول عام 

 معاشات اإلعاقة يف النظامني القدمي واجلديد

ينبغي بدايةً توضيح أن ما قيل يف السابق بشأن وجود نظامني ملعاشات الشيخوخة ينطبق متاماً على استحقاقات                  -٣١٤
 .عاقة اليت تعطي احلق يف احلصول على معاش خيتلف أيضاً من نظاٍم آلخرفاملعايري اليت حتدد مدى اإل. اإلعاقة

عدم القدرة عموماً على ممارسة أي نشاٍط مهين، أو          ، على )١١٧(ويـنص مفهوم اإلعاقة، يف النظام القدمي       -٣١٥
ددة من القدرة مبزيٍد من التحديد، عدم القدرة على تأدية العمل الذي كان يؤدَّى وقت اإلصابة أو فقدان درجٍة حم

ويف هذا النظام، كان ال بد من التمييز بني اإلعاقة الكاملة واإلعاقة اجلزئية عند احلرفيني               . عـلى كسـب الرزق    
فاإلعاقة تكون كاملة عندما يصبح الشخص املؤمن عليه غري قادٍر على أن حيصل، من خالل            . والعمـال اليدويني  

قل من املرتب العادي الذي يكسبه عامل يتمتع بصحة جيدة يف            يف املائة على األ    ٣٠عملـه، عـلى أجٍر يعادل       
وتكون اإلعاقة جزئية عندما تسمح حالة عجز الشخص املؤمن عليه بأن           . ظـروف عمٍل مماثلة ويف نفس املنطقة      

 يف املائة من املرتب العادي، شريطة أن يكون فقدان          ٦٠ يف املائة ولكن تقل عن       ٣٠يكسـب نسـبة تزيد على       
، أو جهاز الدوران أو التهاب الشعب الرئوية أو         )مبا يف ذلك احلواس   (ئاً عن خلل يف اجلهاز العصيب       القـدرة ناش  
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ويعترب املشتركون املأجورون معاقني مىت فقدوا، نتيجة مرٍض أو عجٍز يف       . اجلهـاز العضـلي والعظمي واملفصلي     
 وميكن منح معاشاٍت دائمة للمشتركني      .قدراهتـم البدنـية أو العقلية، ثلثي مقدرهتم على العمل على أقل تقدير            

 .املصابني مبرٍض جيعلهم عاجزين متاماً وهنائياً عن تأدية أي شكٍل من أشكال العمل

، مينح استحقاق معاش العجز الكامل للمشتركني الذين مل يستوفوا شروط احلصول )١١٨(ويف النظام اجلديد -٣١٦
 قدرهتم على العمل نتيجة مرٍض أو فقداٍن لقدراهتم البدنية أو على معاش الشيخوخة لكنهم فقدوا على األقل ثلثي 

وينص احلكم ذاته على أن ُيدفع معاش اإلعاقة اجلزئية للمشتركني الذين يعانون من فقدان نسبة تبلغ أو                 . العقلية
ملشترك ويضيف احلكم أنه جيب التأكد من حالة ا       .  يف املائة ولكن تقل عن ثلثي قدرهتم على العمل         ٥٠تزيد على   

مـن جلـنة تتشـكل من ثالثة جّراحني مسؤولني عن كل منطقة، يعينهم املشرف على إدارة صناديق املعاشات                   
 .)١١٩(التقاعدية وفقاً ملا تنص عليه القواعد الناظمة

 أن يكون املشتركون قد سددوا      )١٢٠(ويف النظام القدمي، تشترط أحكام نظام الضمان االجتماعي السابق         -٣١٧
 أسبوع دون االمتثال هلذه     ٤٠٠ أسبوعاً، وفقاً لشروط تراكم االشتراكات، أو سددوا اشتراكات          ٥٠اشتراكات  

وللحصول على معاش   . الشـروط، عـلى أال يكون املشترك دون اخلامسة والستني من العمر عند بداية اإلعاقة              
بوعاً كحٍد أدىن، أن يكون قد       أس ٥٠اإلعاقة، ُيشترط يف الشخص املعين، باإلضافة إىل تسديد االشتراكات لفترة           

 يف املائة من ٥٠ يف املائة من االشتراكات أثناء فترة انتسابه األساسية، أو عن         ٤٠سـدد نسـبةً ال تقـل عـن          
وال يلزم سوى املشتركون من الذكور بتسديد هذه النسبة، ويلغى هذا الشرط            . اشتراكات فترة االنتساب كاملةً   

 . أسبوعا٤٠ًاكاته ملدة تزيد على يف حالة استكمال الشخص سداد اشتر

 يف املائة من املرتب األساسي، ٥٠ويف النظام القدمي، يتكون معاش اإلعاقة الكامل من مبلٍغ أساسي يعادل  -٣١٨
 أسبوعاً سددت فيها االشتراكات زيادةً على األسابيع        ٥٠ يف املائة من هذا املرتب عن كل         ١باإلضافة إىل نسبة    

ـ      يف املائة من املرتب األساسي ٧٠يت سددت فيها االشتراكات حىت بلوغ حد أقصى قدره          اخلمسـمائة األوىل ال
 يف املائة من متوسط املرتب املخصص لكل طفٍل شرعي أو مولود خارج ١٠الشهري، مضافاً إليه إعانة متثل نسبه 

ي فئٍة عمرية وإىل    إطـار الزواج أو طفل متبّنى دون اخلامسة عشر من العمر، أو لكل شخص معاق ينتمي إىل أ                 
 . يف املائة مما ورد ذكره آنفا٥٠ًويصل معاش اإلعاقة اجلزئية إىل نسبة . أسرة معيشية ال تتلقى معاشاً تقاعدياً

ويشـترط صندوق االدخار السابق املخصص للعاملني يف القطاع، اخلاص الذي أنشأه النظام القدمي، أن                -٣١٩
رض لإلصابة املسببة للعجز، وأن يكون قد سجل سداد اشتراكات ثالث يكون املشترك قائماً على عمله وقت التع

ويبقـى هذان الشرطان نافذين حىت انقضاء مدة سنتني على توقف الشخص عن دفع             . سـنواٍت عـلى األقـل    
وعـالوةً عـلى ذلك، جيب أن يكون املشترك دون اخلامسة والستني من العمر وقت اإلصابة                . )١٢١(اشـتراكاته 

 يف املائة من ٢ يف املائة من املرتب األساسي، مضافاً إليها ٧٠صل مبلغ معاش اإلعاقة إىل نسبة تعادل وي. باإلعاقة
املرتب عن كل سنة من سنوات اخلدمة زيادةً على األسابيع العشرين األوىل اليت سددت فيها االشتراكات، حىت                 

 .حّد أقصى يعادل املرتب األساسي

. ن حتديد قيمة االستحقاق مسبقاً ألن ذلك يتوقف على جمموعة عوامل متغرية           ويف النظام اجلديد، ال ميك     -٣٢٠
 ٧٠، أن يقل عن نسبة      )١٢٢(ورغم ذلك، فإن قيمة معاش اإلعاقة للعمال املشتغلني ال ميكن، وفقاً للقواعد الثابتة              
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لسنوات العشر السابقة يف املائة من الدخل األساسي، اليت تقابل متوسط األجر املدفوع والدخل املصرح به خالل ا
وفيما يتعلق باحلاالت اخلاصة اليت تستويف . للشهر الذي أعلنت فيه اإلصابة باإلعاقة، واحملسوب وفقاً للقيم السائدة

، جيب أن يكون احلد األدىن ملعاشات اإلعاقة معادالً للمعاشات املدفوعة           )١٢٣(الشروط املنصوص عليها يف القانون    
 .مبوجب النظام القدمي

وتدفـع االستحقاقات النقدية، اليت يتمثل الغرض منها يف وقاية األشخاص من اإلعاقة أو احليلولة دون                 -٣٢١
إصابتهم هبا أو التخفيف من حدهتا أو معاجلة املصابني هبا الذي بسببها إما حيصلون على معاش اإلعاقة وإما حيق                   

 .١٨٤٦٩نون رقم هلم احلصول على معاش، وفقاً للشروط املنصوص عليها يف القا

 (Pasis) معاشات املساعدة

متثل الغرض من معاشات املساعدة يف تأسيس نظاٍم للمعاشات التقاعدية يشمل مجيع املسنني واملعاقني ممن  -٣٢٢
لديهم موارد رزٍق حمدودة الذين ال يستطيعون ألسباب عديدة احلصول على هذا االستحقاق من أي نظام للتأمني، 

أو حيق للمعاقني ولألشخاص فوق اخلامسة والستني من العمر ممن ميتلكون . د األدىن من الكفافوذلك ملّد هم باحل
 الصادر ٨٦٩موارد رزق حمدودة احلصول على هذا النمط من املعاش التقاعدي وفقاً ألحكام املرسوم بقانون رقم 

 .ث سنواٍت على األقل وتعديالته الالحقة، شريطة أن يكونوا قد أقاموا يف البلد ملدة ثال١٩٧٥يف 

وُيعترب أي شخص جتاوز الثامنة عشرة من العمر معاقاً إذا أصبح عاجزاً، لفترٍة يفترض أهنا دائمة، عن تأدية عمله                    -٣٢٣
ومـنعه ذلك من تلبية احتياجاته املعيشية، وإذا كان ال حيصل على معاٍش لسبب يعزى إىل إصابة عمل أو على معاش من                      

 .وجيب التصريح عن حدوث اإلعاقة إىل دائرة الصحة الوطنية. الضمان االجتماعيأي نظام آخر من نظم 

ويعترب األشخاص أصحاب موارد رزٍق حمدودة يف حالة عدم تقاضي أي دخل أو تقاضي دخل يقل عن                  -٣٢٤
 و  بيز ٣٣ ٢٠٠يعادل  ١٩٩٩ والذي كان يف عام      )١٢٤( يف املائـة من احلد األدىن للمعاش الذي أقره القانون          ٥٠

. ، وشـريطة أن يكون أيضاً متوسط دخل األسرة املعيشية، يف كلتا احلالتني دون هذه النسبة املئوية           ) دوالراً ٦٥(
ويفترض، للغرض ذاته، أن تتكون     . وحيـدد هذا املتوسط بقسمة إمجايل دخل األسرة املعيشية على عدد أفرادها           

 .ة أم ال، يقيمون إقامةً دائمة حتت سقٍف واحداألسرة املعيشية من أشخاصٍ، سواء أكانت تربطهم صلة قراب

، ارتفع متوسط القيمة الشهرية ملعاشات املساعدة بنسبة        ١٩٩٩ و ١٩٨٩ويف الفـترة الواقعة بني عامي        -٣٢٥
 معاش شهري، مبعّدل قيمة شهري تساوي قيمته        ٣٥٠ ٠٠٠، ُمنح يف املتوسط     ١٩٩٩ويف عام   .  يف املائة  ٦١,٨

 .لفقرة أعالهقيمة املبلغ املبني يف ا

 استحقاقات الباقني على قيد احلياة يف نظامي املعاشات القدمي واجلديد 

تنطبق التعليقات اليت أبديت بشأن نظامي املعاشات التقاعدية على هذه احلالة أيضاً، غري أنه ميكن مالحظة  -٣٢٦
ففي . صة للباقني على قيد احلياة    أن نظـام التأمني اخلاص بإصابات العمل واألمراض املهنية لـه استحقاقاته اخلا           

النظام القدمي، أي يف خدمات الضمان االجتماعي السابقة، كان يتعني على الشخص املؤمَّن عليه، لكي حيصل على 
 أسبوعاً على األقل، ٥٠معاش البقاء على قيد احلياة، إما أن يكون متقاعداً وإما أن يكون قد سدد اشتراكاته ملدة 
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.  يف املائة منها خالل فترة االنتساب برمتها٥٠ائة منها يف السنوات اخلمس األخرية، ونسبة  يف امل  ٤٠ودفـع نسبة  
ويف حالة املوظفني، كان يتعني على الشخص الذي يطالب مبعاش البقاء على قيد احلياة أن يكون إما متقاعداً وإما 

 .أن يكون مسامهاً منذ ثالث سنوات

ابقة، حتصل األرملة أياً كان عمرها أو األرمل املعال واملعاق على      ويف خدمـات الضمان االجتماعي الس      -٣٢٧
وحيصل أي  .  يف املائة من املرتب األساسي أو من معاش الشخص املؤمن عليه           ٥٠استحقاٍق يصل إىل نسبة تعادل      

الة يتـيٍم دون الثامـنة عشرة من العمر، أو الرابعة والعشرين إذا كان يدرس، أو دون اشتراط سٍن حمددة يف ح                    
 يف املائة من املرتب األساسي أو يبلغ متوسط قيمته معاش السنة السابقة لوفاة ٢٠اإلعاقة، على معاش تعادل نسبته 

وحتصل األم ألطفاٍل ولدهتم خارج إطار الزوجية ومن أٍب مؤمن عليه على استحقاٍق يعادل . الشخص املؤمن عليه
 . لو كانت زوجته يف املائة من املعاش الذي كانت ستتقاضاه٦٠نسبة 

ويف حالة املوظفني املنخرطني يف النظام القدمي، حتصل األرملة أو حيصل األرمل املعاق الذي يعيله شخص                 -٣٢٨
 يف املائة من املعاش أو من املرتب األساسي للشخص املؤمن           ٥٠مؤمن عليه على استحقاق يصل إىل نسبة تعادل         

أو دون الرابعة والعشرين إذا كان يدرس أو (دون الثامنة عشر من العمر وحيصل كل يتيٍم . عليه املتويف أثناء العمل
، وكذلك كلّ الوالدين الذين ال مداخيل هلم وكانوا يعيشون على نفقة            )أيـاً كان عمره إذا كان مصاباً بإعاقة       

 . عليه يف املائة من املعاش أو من املرتب األساسي للشخص املؤمن١٥املتوىف، على استحقاٍق تعادل نسبته 

 يف املائة من املعاش أو من ١٠٠ويف الـنظام القدمي، كان احلد األقصى ملعاشات الباقني على قيد احلياة يعادل               -٣٢٩
 .املرتب األساسي للشخص املؤمن عليه، وذلك رهناً باملبالغ الزائدة بسبب غياب شخٍص أو أكثر من املستفيدين

ديد األرامل واليتامى معاً يف فئٍة مشتركة خاصة مبعاشات         ومـن جانـٍب آخر، فقد أُدرج يف النظام اجل          -٣٣٠
 :وحيق لألشخاص التالني احلصول على هذا املعاش. الباقني على قيد احلياة

الزوجة الباقية على قيد احلياة املتزوجة من الشخص املؤمن عليه خالل ستة أشهٍر سبقت وفاته،                )أ( 
ليه متقاعداً؛ وال تنطبق هذه القيود الزمنية إذا كانت الزوجة أو خـالل ثالث سنوات إذا كان الشخص املؤمن ع       

 ؛ )١٢٥(حامالً عند حدوث الوفاة أو إذا كان هلما ذرية مشتركة

  ؛)١٢٦()أ(األرمل املعاق، الذي خيضع للقيود املشار إليها يف الفقرة  )ب( 

بعد الرابعة والعشرين من العمر األطفال غري املتزوجني دون سّن الثامنة عشرة، أو الذين مل يبلغوا  )ج( 
 ؛)١٢٧(وما زالوا يدرسون، أو أياً كان عمرهم يف حالة اإلصابة بإعاقة

األم ألطفال مولودين خارج إطار الزواج من أٍب مؤمن عليه، شريطة أن تكون غري متزوجة أو                 )د( 
 ؛)١٢٨(أرملة وقت حدوث الوفاة وتعيش على نفقة الشخص املؤمن عليه

 .ان اللذان كانا يتلقيان وقت حدوث الوفاة إعانة أسرية، يف احلاالت غري احلاالت أعالهالوالد  )ه( 
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ويف الـنظام اجلديـد، من املقرر أن يعادل معاش الباقني على قيد احلياة النسب املئوية التالية للمعاشات                  -٣٣١
 :)١٢٩(املذكورة اليت تدفع ملستحقيها

  يف املائة يف حالة اإلعاقة اجلزئية؛٤٣ن إعاقٍة كاملة، و يف املائة للزوجة اليت تعاين م٦٠ )أ( 

 يف املائة يف حالة اإلعاقة اجلزئية، إذا كان         ٣٦ يف املائة للزوجة اليت تعاين من إعاقة كاملة، و         ٥٠ )ب( 
 للزوجني ذرية مشتركة واستحقاقات املعاش؛

 مؤمٍن عليه، وهي نسبة ختفض       يف املائة ألم األطفال املولودين خارج نطاق الزواج من أبٍ          ٣٦ )ج( 
  يف املائة عندما يكون للوالدين ذرية مشتركة واستحقاقات هبذا املعاش؛٣٠إىل 

 يف املائة لألطفال الذين ١١وهي نسبة ختفض إىل .  يف املائة لكل طفل إذا استوفيت الشروط١٥ )د( 
 عمر؛أُعلن اهنم أصيبوا بإعاقة جزئية عندما بلغوا الرابعة والعشرين من ال

 . يف املائة لوالدي الشخص املؤمن عليه يف حال غياب مستفيدين آخرين٥٠  )ه( 

 االستحقاقات املخصصة إلصابات العمل 

يـرد نظـام االستحقاقات هذا يف القانون الذي ينص على الضمان االجتماعي يف حالة إصابات العمل                  -٣٣٢
عماء نقابات العمال الذين يعانون من إصابٍة أملت هبم         وتدفع االستحقاقات لألجراء ولز   . )١٣٠(واألمـراض املهنية  

وقد مت توسيع نطاق هذه     . )١٣١(بسبب أدائهم ملهامهم النقابية أو يف أثناء هذا األداء وللعمال املستقلني والطالب           
ني، وفيما يتعلق بالعمال املستقل. )١٣٢(١٩٩٥مارس / آذار١االستحقاقات ليشمل موظفي القطاع العام اعتباراً من 

كما مت توسيع نطاق هذه . )١٣٣(فقد منح القانون رئيس اجلمهورية حرية القرار بشأن إدراجهم يف نظام التأمني ذاته
التغطية لتشمل الفالحني الذين وزعت عليهم األراضي، وبائعي اجلرائد، وممتهين سباق اخليل املستقلني، وسائقي              

املستقلني واملشتغلني يف حرفة التعدين، وصائغي الفضة،       سـيارات األجـرة املالكني هلا، وأصحـاب املناجـم         
وسائقي احلافالت الذين ميلـكوهنا ويستخدموهنا يف النقل العام أو يف النقل املدرسي أو يف نقل البضائع مبوجب                 

، والتجار ممن يؤذن هلم ببيع البضائع على الطرق الرئيسية أو           ١٩٨٠ الصادر يف عام     ٣٥٠٠املرسوم بقانون رقم    
 .لى الشواطئ، ولصغار صائدي األمساك املستقلني، وموظفي اجلمارك العامةع

وميـول هذا النظام من االشتراكات اليت يسددها صاحب العمل، ذلك ألن التأمني يغطي خماطر يتحمل                 -٣٣٣
 فاالشتراك. إما أساسية وإما تكميلية   : وقد تكون االشتراكات من نوعني    . صاحب العمل مسؤوليتها يف األساس    

 يف املائة من األجر     ٠,٩األساسي يطبق بصورٍة عامة ويطلب تسديده من مجيع أصحاب العمل وتصل نسبته إىل              
 يف املائة من االشتراك التكميلي اليت سيطبق اعتباراً من          ٠,٠٥املدفوع للعمال واخلاضع للضريبة، إضافةً إىل نسبة        

وع نشاط املشروع ومدى املخاطرة فيه وتتراوح ويعتمد هذا االشتراك التكميلي على ن. ٢٠٠٤أغسطس / آب٣١
وللتشجيع على احليلولة دون تعرض للمخاطر يف مكان العمل، فقد وضع القانون .  يف املائة٣,٤نسبته بني صفر و

نظاماً خاصاً باإلعفاءات واخلصومات والرسوم اإلضافية يؤثر على قيمة االشتراك التكميلي، اليت ختتلف باختالف         
 .)١٣٤(ابري الوقائية اليت يطبقها املشروعفعالية التد
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فاالستحقاقات الطبية  . استحقاقات طبية وأخرى مالية   : واالسـتحقاقات اليت يتيحها هذا التأمني نوعان       -٣٣٤
متنح جماناً منذ اليوم األول حلصول احلادث أو حاملا ُيشخص مرض املصاب إىل أن يتعاىف تعافياً تاماً أو ما دامت                    

استحقاقات طبية وجراحية وأخرى خاصة     : وتشمل هذه االستحقاقات ما يلي    . أو املرض مستمرة  آثـار اإلصابة    
بطب األسنان؛ واستحقاقات العالج يف املستشفى، عندما تقتضي الضرورة؛ واستحقاقات األدوية واملستحضرات            

 التأهيل البدين وإعادة    الصيدالنية؛ واستحقاقات األطراف االصطناعية وأجهزة تقومي العظام؛ واستحقاقات إعادة        
 .التعليم املهين؛ وتكاليف النقل وأي نفقاٍت أخرى الزمة لتقدمي هذه االستحقاقات

وقد يعزى العجز املؤقت إىل     . أما االستحقاقات املالية، فتدفع يف حالة العجز املؤقت أو اإلعاقة أو الوفاة            -٣٣٥
ره وميكن للعامل أن يشفى منه ويعود إىل مزاولة عمله      إصـابة يف العمل أو إىل مرٍض مهين مؤقٍت يف طبيعته وآثا           

وتشمل االستحقاقات املالية اخلاصة باإلعاقة املؤقتة دفع إعاناٍت تعوض عن األجر الذي سقط حق العامل . العادي
يوم وتدفع اإلعانة منذ يوم وقوع احلادث وحىت يوم متاثل العامل للشفاء أو . يف تقاضيه خالل فترة إصابته باإلعاقة

 . أسبوعاً، وهي فترة قابلة للتجديد ملدٍة مماثلة٥٢ويف هذه احلالة، يكون احلد األقصى هلذه الفترة . إعالن إعاقته

وتشـتمل اإلعاقة على حالة عجٍز يفترض أن تكون دائمة وال رجعة فيها، حّتى وإن تبقّت لدى العامل                   -٣٣٦
، يصبح وضعه وضع اإلعاقٍة اجلزئية، الذي ينجم عن فقدان ويف هذه احلالة. قدرة على العمل تكفيه ملواصلة عمله     
وحيق .  يف املائة من قدرته على كسب رزقه       ٧٠ يف املائة إمنا ال تقل عن        ١٥الشـخص لنسبة تبلغ أو تفوق عن        

 ١٥لألشخاص أن حيصلوا على إعانة إذا كان ما تبقى لديهم من قدرات لكسب رزقهم يقّدر بنسبة تبلغ أو تفوق 
ـ    يف املائة   ٤٠وإذا كانت قدراهتم على كسب رزقهم تبلغ أو تفوق نسبة           .  يف املائة  ٤٠ة ولكن تقل عن     يف املائ

كما حيق لألشخاص أن يتقاضوا هذا املعاش .  يف املائة، حيق هلم عندئٍذ أن يتقاضوا معاشا٧٠ًولكن تقل عن نسبة 
وأخرياً، .  يف املائة أو أكثر٧٠ب الرزق إىل يف حالة العجز الكامل اليت تعين أن تصل نسبة فقدان القدرة على كس

هـناك حالـة العجز الشديد، وهي احلالة اليت حيتاج فيها املعوقني إىل مساعدة اآلخرين يف أداء أعماهلم اليومية                   
 .األساسية، مما جيعلهم يستحقون معاشاً إضافياً

باقني على قيد احلياة للزوجة ولألطفال      وتشـمل االستحقاقات يف حالة وفاة الشخص املؤمن عليه دفع معاش ال            -٣٣٧
الشـرعيني أو املولودين خارج إطار الزواج أو األطفال بالتبّني، واألم ألطفاٍل مولودين خارج إطار الزواج من الشخص                  
 .املؤمن عليه، ويف حالة غياب أي شرط من الشروط املذكورة آنفاً، حيق ألٍي من أسالفه أو ذريته أن يتقاضى إعانة أسرية

 استحقاقات البطالة

اسـتحقاق االستغناء عن اخلدمة هو استحقاق نقدي يتمثل الغرض منه يف محاية العاطلني عن العمل من خالل                   -٣٣٨
 .)١٣٥(تقدمي الدعم املايل هلم طوال فترة مكوثهم بال عمل على أال تتجاوز هذه الفترة احلد األقصى الذي أقره القانون

ني العام واخلاص احلصول على هذا االستحقاق، فضالً عن العمال املستقلني           وحيـق لُألجراء من القطاع     -٣٣٩
، أو الذين كانوا عند قبوهلم يف نظام        ١٩٧٤أغسطس  / آب ١الذيـن مـنحوا احلق يف احلصول عليه اعتباراً من           

اء اخلدمة،  املعاشات التقاعدية اجلديد مشتركني يف نظام تأمني جييز هلم احلصول على إعانة أسرية أو استحقاق إهن               
 .)١٣٦(وكانوا يشاركون يف النشاط الذي يؤهلهم لنيل االستحقاق كمشتركني يف نظام التأمني املذكور
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 :وشروط احلصول على هذا االستحقاق هي التالية -٣٤٠

 إهناء اخلدمة، وهي حالة تسري على العمال الذين يستغين عن خدماهتم ألسباٍب خارجة عن إرادهتم؛ )أ( 

 أسبوعاً على األقل خالل فترة السنتني السابقتني لتاريخ إهناء اخلدمة، إما            ٥٢اشتراكات  تسديد   )ب( 
 بشكٍل متواصل وإما متقطع ويف إطار أي نظاٍم للتأمني؛

التسجيل لدى سجل التسريح من اخلدمة يف البلدية املوجودة يف مكان إقامة العامل، وهو سجل                )ج( 
 .قدمي املساعدة لصاحل اجملتمع احمللييتمثل الغرض منه يف حتديد مهاٍم لت

ويدفع هذا االستحقاق اعتباراً من تاريخ تقدمي الطلب عن كل يوٍم يظل فيه العامل دون عمٍل لفتراٍت جزئية                   -٣٤١
وعالوةً على ذلك، ينص القانون على أنه إذا تأخر         .  يومـاً يف السنة وحلٍد أقصى هو أربع فتراٍت متتالية          ٩٠تعـادل   

يف سداد اشتراكاته، فإن ذلك لن حيرمه من حقه يف تقاضي االستحقـاق الذي يتعني على اهليئات                صـاحب العمـل     
 .)١٣٧(اإلدارية أن تدفعه رهناً مبا مت حتصيله من اشتراكاٍت مترتبة على صاحب العمل، عندما يقتضي األمـر ذلك

قاق تنازلياً، إذ وصلت قيمته يف عام       أصبح مبلغ االستح   ،  )١٣٨(١٩٩٦يناير  / كانون الثاين  ١واعتباراً من    -٣٤٢
 بيزو ١١ ٥٦٠يف الشهر خالل فتـرة األيـام التسعني األولـى، وإىل )  دوالرا٣٤ً( بيزو  ١٧ ٣٣٨ إىل   ١٩٩٩

يف الشهر خالل فترة    )  دوالراً ١٧( بيزو   ٨ ٦٦٩يف الشهر خالل فترة األيام التسعني التالية، وإىل         )  دوالراً ٢٢(
، ارتفع معدل القيمة الشهرية الستحقاق ١٩٩٩ و١٩٩٠ويف الفترة املمتدة بني عامي . ني التاليةاأليام املائة والثمان

 استحقاق شهري بلغ معدهلا     ٤٩ ٠٠٠، ُمنح ما يقارب     ١٩٩٩ويف عام   .  يف املائة  ١٣,٣إهنـاء اخلدمـة بنسبة      
 .)١٣٩() دوالرا٢٢ً( بيزو ١١ ٤٠٣الشهري 

الضريبية املوجودة يف صندوق اإلعانات العائلية املوّحدة       وميـول هـذا االسـتحقاق مـن العـائدات            -٣٤٣
 .)١٤٠(واستحقاقات إهناء اخلدمة

 استحقاقات األسرة

: جتـدر اإلشـارة إىل وجود نوعني من أنواع املستحقات العائلية يف نظام الضمان االجتماعي يف شيلي                 -٣٤٤
سرية اليت تقدم لألشخاص ذوي املوارد احملدودة،       اإلعانـة األسرية اليت تعد شكالً من أشكال التأمني، واملنحة األ          

 .وتعد شكالً من أشكال املساعدة

 اإلعانة األسرية

اإلعانة األسرية هي استحقاق نقدي يدفعه بانتظام اجملتمع احمللي إىل األسر على مراحل زمنية ليستفيد منه  -٣٤٥
ويدفع . عيشية ويعتمدون على ما يتقاضاه من دخلالذين يعيشون على نفقة معيل األسرة امل) أفراد األسرة(املعالون 

 .)١٤١(هذا االستحقاق بانتظام ضمن إطار نظام اإلعانات العائلية املوحّدة

 :ومن ضمن املستفيدين من اإلعانة األسرية -٣٤٦
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 مجيع العاملني يف القطاعني اخلاص والعام على حٍد سواء؛ )أ( 

 إلهناء خدماهتم أو لعجزهم عن العمل أو لتعرضهم حلادٍث          العمال الذين هلم احلق يف اإلعانة إما       )ب( 
 أثناء العمل أو إلصابتهم مبرٍض مهين؛

املتقاعدون املنتسبون ألي نظام تأمني، حىت إذا كانوا غري مؤهلني للحصول على اإلعانة مبوجب               )ج( 
 هذا النظام؛ 

الزوجية من عامٍل أو متقاعٍد     املتقاضـيات ملعاش األرامل واألم ألطفاٍل مولودين خارج نطاق           )د( 
غري أنه ال حيق هلؤالء املستفيدات احلصول على إعاناٍت         ) ١٤٢(.يسـتفيد من املعاش اخلاص املشار إليه يف التشريع        

 أسرية إال إذا كن معاالٍت وكان املستفيد األصلي من املعاش يتمتع هبذا االستحقاق؛

 ١ن أنظمة التأمني املتمّتعون هبذه اإلعانة من قبل         العمـال املسـتقلون املنتسبون إىل أي نظام م          )ه( 
وينص القانون على حق العمال املستقلني املنتسبني إىل إدارٍة من إدارات صندوق            . ١٩٧٤يناير  /كـانون الـثاين   

املعاشـات الـتقاعدية يف مواصـلة اشتراكهم يف نظام اإلعانات العائلية املوّحدة إذا كانوا وقت قبوهلم يف نظام                  
بيد أنه ال جيوز . )١٤٣(ات اجلديد هذا منتسبني إىل نظاٍم للتأمني كان مينحهم بالفعل استحقاق اإلعانة األسريةاملعاش

االحـتفاظ هبـذا احلق إال يف حالة استمرار مشاركة الشخص يف النشاط املستقل واحملدد الذي يؤهله ألن يصبح                
 مشتركاً يف نظام التأمني الذي حصل منه على استحقاقاته؛

املؤسسـات الـيت تعمل بإشراف احلكومة أو مبوافقتها واملسؤولة عن تنشئة اليتامى أو األطفال       )و( 
 .املهملني واملعاقني وعن اإلنفاق عليهم

 :واألشخاص الذين حيق هلم التمتع هبذه اإلعانة هم -٣٤٧

 للدائرة الصحية   الـزوجة أو الزوج الذي أعلنت إعاقته إىل جلنة الطب الوقائي واإلعاقة التابعة             )أ( 
وحالة اإلعاقة تنطبق على أي شخٍص فقد أو خسر، بصورٍة يفترض أهنا دائمة، ثلثي قدرته على كسب                 . املناسبة

 رزقه إما ألسباٍب وراثية وإما مكتسبة؛ 

إذا كان عمرهم . األطفال واألطفال بالتبين غري املتزوجني الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة من العمر       )ب( 
ى الثامنة عشرة ولكن يقل عن الرابعة والعشرين، يظلّون حيصلون على االستحقاق يف حالة اتباعهم               يـزيد عـل   

دوراٍت منتظمة يف التعليم املتوسط أو يف التدريب على التدريس أو التعليم التقين أو املتخصص أو التعليم العايل،                  
ويتمتع األطفال  . غراض تقدمي هذه اإلعانة   يف املؤسسـات اليت تعمل بإشراف احلكومة أو املؤسسات املعتمدة أل          

 .املعاقون واألطفال بالتبين هبذه اإلعانة يف مجيع األحوال

 األحفاد وأبناء األحفاد الذين إما فقدوا آباءهم وأمهاهتم وإما ختلّى عنهم والداهم؛ )ج( 

 األم األرملة؛ )د( 
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  سٍن آخر يف حالة اإلصابة بعجز؛األسالف الذين جتاوزوا سّن اخلامسة والستني، أو يف أي  )ه( 

األطفـال اليـتامى أو املهملون واألشخاص املعاقون املعتمدون على أقربائهم أو على احلكومة               )و( 
واملوجودون يف مؤسسات وافقت احلكومة على إنشائها، الذين حيق هلم املطالبة باستحقاقهم من معهد توحيد نظم 

 .التأمني االجتماعي

شخاص على اإلعانة، جيب أن يكونوا يعيشون على نفقة املطالب، وغري متلقني ألي دخٍل              ولكـي حيصل األ    -٣٤٨
ومع ذلك، فإن   . )١٤٤( يف املائة من احلد األدىن لألجر الشهري الذي نص عليه القانون           ٥٠يعـادل أو يفـوق نسـبة        

 ينص القانون على أن املطالبني يظلّون كما. )١٤٥(معاشات اليتامى ال تعترب مبثابة دخٍل يلىب ألغراض الوفاء بالشرط أعاله
يعتربون مطالبني ألغراض قانونية، رغم احتمال قيامهم بعمٍل مأجور، وما داموا ال يؤدون هذا العمل لفترٍة تزيد على                   

 .)١٤٦(ثالثة أشهٍر يف كل سنٍة تقوميية، والغرض من ذلك هو إفادة العمال املشاركني يف عمٍل مأجوٍر لفترات قصرية

 : إىل٢٠٠٠يوليه /وقد وصلت قيمة االستحقاق يف متوز -٣٤٩

متنح لكل معال للمستفيدين الذين هلم دخل شهري ال يتجاوز )  دوالرات ٦,٦( بـيزو    ٣ ٦٠٧ )أ( 
 ؛) دوالر٢٠٠( بيزو ١٠٨ ٨٣٣

متنح عن كل معـال للمستفيـدين الذين يتجاوز دخلهـم        )  دوالرات ٦,٤( بـيزو    ٣ ٥٠٩ )ب( 
 ؛) دوالرات٤٠٥( بيزو ٢١٩ ٩٢١ولكن يقل عن ) والر د٢٠٠( بيزو ١٠٨ ٨٣٣

 ٢١٩ ٩٢١متنح عن كل معال للمستفيدين الذين يتجاوز دخلهم         )  دوالر ٢,١( بيزو   ١ ١٤٣ )ج( 
 ؛) دوالرا٦٣١ً( بيزو ٣٤٣ ٠٠٢ولكن يقل عن )  دوالرات٤٠٥(بيزو 

أن حيصلوا على )  دوالرا٦٣١ً( بيزو ٣٤٣ ٠٠٢ال حيق لألشخاص الذين لديهم دخل يزيد على  )د( 
 .هذه اإلعانات

. )١٤٧(وحيق لألشخاص الذين يطالبون باإلعانة على أساس أهنم معاقني أن حيصلوا على ضعف مبلغ اإلعانة -٣٥٠
ومع ذلك، جيب أن تدفع اإلعانات      . )١٤٨(وتدفـع هـذه اإلعانـة إىل املستفيد الذي يعيش الشخص على نفقته            

 .ية مباشرةً إىل األم اليت يعيشون معها، إن رغبت يف ذلكاملستحقة لألطفال دون السن القانون

ويدفـع صـاحب العمـل مبلغ اإلعانة مبجرد انتهائه من دفع األجر، ويعوض يف الوقت ذاته التكاليف                   -٣٥١
فإذا كانت نتيجة هذه العملية رصيد دائن   . باالشـتراكات اليت من املفترض أن يسددها إىل نظام التأمني املناسب          

وخيصم العمال املستقلون املبلغ الذي     . )١٤٩(يتعني على نظام التأمني حتصيل النفقات الزائدة اليت تكبدها        لصاحله،  
ويف حالة عمال القطاع اخلاص، يتعني      . مـن املفترض أن حيصلوا عليه من االشتراكات اليت يسددوهنا كل شهر           

 الدفع الصادر عن نظام التأمني الذي يتوىل علـيهم تقدمي األدلة اخلاصة باألشخاص الذين تعيلهم األسرة وبإشعار    
 .أما يف حالة العاملني يف القطاع العام،  فمن واجب دائرة التوظيف أن تقرر منح االستحقاق. إدارة االستحقاقات
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ومتول إعانات األسرة من صندوٍق واحٍد، يعرف باسم صندوق اإلعانات العائلية املوّحدة واستحقاقات              -٣٥٢
 .)١٥٠(هو يتألف حصراً من العائدات الضريبية املخصصة مبوجب قانون امليزانيةإهناء اخلدمة، و

، ارتفع معدل املبلغ الشهري املدفوع كإعاناٍت أسرية بنسبة ١٩٩٩ و١٩٨٩ويف الفترة الواقعة بني عامي  -٣٥٣
 تها الشهري  مليون إعانة أسرية شهرية، بلغ معدل قيم       ٢,٩، ُمنح يف املتوسط     ١٩٩٩ويف عـام    .  يف املائـة   ٤٠

 .)١٥١() دوالرات٤,٦( بيزو ٢ ٣٨٢ 

 )١٥٢(املنح األسرية املقدمة لألشخاص ذوي املوارد احملدودة

هذه املنحة هي استحقاق نقدي يقدم يف شكل مساعدة، والغرض منها هو منح األسر اليت تعشن يف حالة فقٍر                 -٣٥٤
 .ها نظام اإلعانات العائلية املوّحدة واليت هي مستبعدة منهامدقٍع استحقاقاً مماثالً يف قيمته لإلعانة األسرية اليت أقر

 :)١٥٣(فيما يلي األشخاص الذين حيق هلم احلصول على املنحة األسرية -٣٥٥

األطفال الذين مل يبلغوا بعد الثامنة عشرة من العمر واألشخاص املعوقون أياً كان سنهم الذين                )أ( 
ن حىت الثامنة من عمرهم يف برامج صحية أنشأهتا وزارة الصحة ألغراٍض يعيشون على نفقة املستفيدين، واملسّجلو

خاصـة بـرعاية الطفل لكنهم ليس لديهم دخل ُتماثل قيمته أو تفوق قيمة املنحة األسرية، أياً كان منشؤها أو                    
سة من العمر،   ويف حالة األطفال الذين جتاوزوا الساد     . وال يعترب معاش اليتيم مبثابة دخٍل يف هذا الصدد        . مصدرها

جيب كذلك إثبات أهنم، ما مل يكونوا معاقني، يتلقون بانتظام التعليم االبتدائي أو الثانوي أو العايل أو أي شكٍل                   
 آخر من أشكال التعليم املماثل يف مؤسساٍت تعمل بإشراف الدولة أو مبوافقتها؛

وتدفع يف هذه احلالة . ة األسريةأمهات القصَّر الذين يعيشون على نفقتهن ويتلقون ألجلهم املنح         )ب( 
 املعونة إىل األمهات شخصياً؛

 النساء احلوامل الاليت يتقدمن بطلٍب خطي إىل البلدية املوجودة يف منطقة إقامتهن؛ )ج( 

، وهم أشخاص ال )١٥٤(األشخاص املصابون بقصوٍر عقلي أياً كان سنهم، ووفقاً ملا نص عليه القانون  )د( 
 .١٩٧٥ الصادر يف عام ٨٦٩معاٍش حكومي حسبما ينص عليه املرسوم بقانون رقم حيق هلم احلصول على 

فـيما يـلي، وبالترتيب، األشخاص الذين يتلقون اإلعانة األسرية بالنيابة عن القاصر الذي يعيش على                 -٣٥٦
ر؛ وأي   األم، أو يف حالـة غـياهبا، األب أو األوصياء أو األشخاص الذين يتولون حضانة القاص                )١٥٥(:نفقـتهم 

 .أشخاص طبيعيني مسؤولني عن رعاية أشخاص مصابني بقصوٍر عقلي أياً كان سنهم

ولكي يكون املستفيدون مؤهلني للحصول على هذه اإلعانة األسرية، يتعني عليهم أن يقدموا طلباً خطياً                -٣٥٧
ساعدة أفراد األسرة، بالسهر إىل البلدية املوجودة يف مكان إقامتهم، وأال يكونوا يف وضع يسمح هلم، مبفردهم أو مب

 .على إعالة الشخص موضع االستحقاق وتربيته
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أما يف حالة   . ويف حالة اإليرادات الضئيلة، فإن املنحة األسرية تصل إىل مبلٍغ يعادل مبلغ اإلعانة األسرية              -٣٥٨
وتتوىل مؤسسة توحيد   . املـنح اليت تقدم ألجل األشخاص املعوقني أو القاصرين عقلياً، فإن املبلغ يعادل الضعف             

 .معايري الضمان االجتماعي دفع هذا االستحقاق

 يف  ٤٢، ارتفع معدل قيمة املنحة األسرية الشهرية بنسبة         ١٩٩٩ و ١٩٨٩ويف الفـترة املمتدة بني عامي        -٣٥٩
 استحقاق، مبعدٍل شهري بلغت     ٩٣٢ ٠٠٠، بلغ معدل االستحقاقات اليت منحت شهرياً        ١٩٩٩ويف عام   . املائة
 .)١٥٦() دوالرات٦( بيزو ٣ ٠٥٥ه قيمت

وجيب تقدمي طلبات للحصول على املنح األسرية إىل البلدية املوجودة يف مكان إقامة املطالب، مع األدلة                 -٣٦٠
وُتدفع املنحة األسرية ملدة    . الـيت تثبت أن هلم احلق يف هذه املنحة وبأهنم يستوفون مجيع الشروط املذكورة آنفاً              

يتعني على املستفيد أن يقدم األدلة سنوياً، حىت يكمل الشخص املعين باملنحة سنه الثامنة،              و. )١٥٧(ثـالث سنوات  
وجيوز لألشخاص  . الـيت تثبت أنه يستفيد من برامج الرعاية الطبية املخصصة لألطفال اليت تنفذها وزارة الصحة              

وعلى خدمات طب األسنان املشار     ) الجيةالوقائية والع (الذين حتق هلم املنحة أن حيصلوا جماناً على الرعاية الطبية           
 .١٨٤٦٩إليها يف القانون رقم 

وميول هذا الصندوق   . )١٥٩( الصندوق الوطين للمنح األسرية    )١٥٨(ويدفع املنح األسرية اليت جييزها القانون      -٣٦١
 .من املسامهات الضريبية اليت يقرها كل عام قانون امليزانية

 أرست دعائم نظاٍم جديٍد الستحقاقات البطالة اليت        )١٦٠(قوانني جديدة  تنفيذ   ٢٠٠٢وقـد بدأ منذ عام       -٣٦٢
وتتراكم األموال يف هذا احلساب بقصد توفري دعٍم أكثر جناعةً من ذلك            . تدفع إىل احلساب الشخصي لكل عامل     

التأمني من  وينص هذا القانون على تأمٍني يف حالة إهناء اخلدمة، وميول هذا            . الـذي يوفـره النظام املذكور آنفاً      
فتصبح هذه .  يف املائة من أجر العامل اخلاضع للضريبة٢,٤اشتراك شهري يسدده صاحب العمل وتصل نسبته إىل 

األموال بالتايل ملكاً خاصاً للعامل ميكن لـه االستفادة منه من خالل نظام حواالٍت شهرية يصل حدها األقصى                 
جانبها صندوقاً تضامنياً خاصاً بالتمويل املشترك للعمال      ويتعني على احلكومة أن تنشئ من       . إىل مخـس حواالت   

 .الذين ال يقدرون، نظراً ملواردهم احملدودة، على جتميع حد أدىن من املبالغ اليت أقر القانون وضعها يف حساباهتم

 النسبة املئوية من الناتج القومي اإلمجايل وامليزانية الوطنية املخصصة للضمان االجتماعي

ورغم هذا، وبالنظر إىل وضع     . ١٩٩٠اإلنفـاق على الضمان االجتماعي زيادةً كبرية منذ عام          سـّجل    -٣٦٣
االسـتثمار االجـتماعي يف التعلـيم والصحة والسكن يف سلم األولويات، فإن هذه الزيادة ال تزال دون املعدل     

 ،٢٠٠٠ و١٩٨٩لواقعة بني عامي ويف الفترة ا  . املطلوب، مما أدى إىل اخنفاض نسبتها من إمجايل اإلنفاق االجتماعي         
ويف .  يف املائة٨٤ يف املائة وارتفع اإلنفاق العام إىل ١٢٩ارتفعت نسبة اإلنفاق املايل على الضمان االجتماعي إىل 

 يف  ٦,٩ مليون دوالر، أي ما يعادل نسبة        ٤ ٨١٨، وصل اإلنفاق العام على الضمان االجتماعي إىل         ٢٠٠٠عام  
 يف ٦,٢ مليون دوالر، أي ما يعادل نسبة ٤ ٣٣٢ اإلمجايل، بينما وصل اإلنفاق املايل إىل     املائـة من الناتج احمللي    

 ).١٣انظر اجلدول (املائة من الناتج احمللي اإلمجايل 
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 ١٣اجلدول 

 ٢٠٠٠-١٩٨٧تقديرات اإلنفاق العام واإلنفاق املايل خالل الفترة 
 )٢٠٠٠مباليني البيزو ومبعدالت عام (

التغري السنوي 
 اإلنفاق املايل ) املائةيف(

التغري السنوي 
 اإلنفاق العام )يف املائة(

 

-١ ٠٢٠ ٧٩٨  ١٠,٩ 
 ) من الدوالرات١ ٨٩٢ ١٥٣ ٧٠١(

١ ٤٠٦ ٨٨٣  ٢,٩ 
 ) دوالرا٢ً ٦٠٧ ٨٠١ ٨١٣(

 السنة

  ١ ١٧٤ ١٨٤  ١٥,١ 
 ) دوالرا٢ً ١٧٦ ٤٧٠ ٣٧٠(

١ ٤٣٢ ٢٥٣  ١,٨ 
 ) دوالرات٢ ٦٥٤ ٨٢٧ ٧٠٨(

١٩٩٠ 

  ١ ٢٤٠ ٤٢٩  ٥,٦ 
 ) دوالرا٢ً ٢٩٩ ٢٦٢ ٢٦٦(

١ ٤٨٨ ٩٢٧  ٤,٠ 
 ) دوالرا٢ً ٧٥٩ ٨٧٨ ٧٧٤(

١٩٩١ 

  ١ ٣٢٤ ٣٥٥  ٦,٨ 
 ) دوالرات٢ ٤٥٤ ٨٢٧ ٧٠٨(

١ ٥٧٩ ١٦٣  ٦,١ 
 ) دوالرا٢ً ٩٢٧ ١٤٠ ٤٤٧(

١٩٩٢ 

  ١ ٤٤٨ ٣٩٢  ٩,٤ 
 ) دوالرا٢ً ٦٨٤ ٧٤٢ ٩٩٨(

١ ٧١٢ ١٩٣  ٨,٤ 
 ) دوالرا٣ً ١٧٣ ٧٢٥ ١٨٥(

١٩٩٣ 

  ١ ٥١٥ ٥٣٠  ٤,٦ 
 ) دوالرا٢ً ٨٠٩ ١٩٠ ١٦١(

١ ٧٧٠ ٩٥٩  ٣,٤ 
 ) دوالرا٣ً ٢٨٢ ٦٥٣ ٩٨٨(

١٩٩٤ 

  ١ ٦١٧ ٦٤٠  ٦,٧ 
 ) دوالرات٢ ٩٩٨ ٤٦١ ٥١٠(

١ ٨٧٧ ٣٠٧  ٦,٠ 
 ) دوالرات٣ ٤٧٩ ٧٨٠ ٩٠٤(

١٩٩٥ 

  ١ ٧٥٨ ٧٥٤  ٨,٧ 
 ) دوالرا٣ً ٢٦٠ ٠٣٠ ٧٧٠(

٢ ٠٢١ ٦٣٣  ٧,٧ 
 ) دوالرا٣ً ٧٤٧ ٣٠٣ ٩٣٥(

١٩٩٦ 

  ١ ٨١٦ ٧٩١   ٣,٣ 
 ) دوالرا٣ً ٣٦٧ ٦٠٨ ٢٩٧(

٢ ١١٥ ٠٤٣  ٤,٦ 
 ) دوالرا٣ً ٩٢٠ ٤٤٨ ٩٤٣(

١٩٩٧ 

  ١ ٩٠٧ ٦٥١  ٥,٠ 
 ) دوالرا٣ً ٥٣٦ ٠٢٦ ٦١٨(

٢ ٢٤٢ ٥٧٨  ٦,٠ 
 ) دوالرا٤ً ١٥٦ ٨٤٨ ١٣٤(

١٩٩٨ 

٢ ١٥٣ ٦٢١  ١٢,٩ 
 ) دوالرا٣ً ٩٩١ ٩٥٧ ٢١٩(

٢ ٤٧٦ ٧٠٥  ١٠,٤ 
 ) دوالرا٤ً ٥٩٠ ٨٢٦ ٥٢١(

١٩٩٩ 

  ٢ ٣٣٧ ١٥٢  ٨,٥ 
 ) دوالرا٤ً ٣٣٢ ١٥٠ ٧٣٥(

٢ ٥٩٩ ٦٤١  ٥,٠ 
 ) دوالرا٤ً ٨١٨ ٧٠٠ ٩٩٥(

٢٠٠٠ 

 )يف املائة(معدل الزيادة السنوية  ٥,٧  ٧,٨  
 )يف املائة (٢٠٠٠-١٩٨٩الزيادة خالل الفترة  ٨٤,٨  ١٢٩,٠  

 . وزارة التخطيط،"٢٠٠٠-١٩٩٠املؤشرات االقتصادية واالجتماعية "وزارة االقتصاد، يف  :املصدر
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 يف املائة يف ٨٢وقد ازدادت نسبة مسامهة اإلنفاق املايل يف املصروفات العامة على الضمان االجتماعي من  -٣٦٤
ويف الفترة ذاهتا، اخنفضت    . ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٨٩,٩ وإىل   ١٩٩٥ يف املائة يف عام      ٨٦,٢ إىل   ١٩٩٠عـام   

 يف املائة، بينما تراوحت نسبتها من النفقات       ٤١,٥ يف املائة إىل     ٤٩نسـبة ما أُنفق على الضمان االجتماعي من         
 .)١٦١( يف املائة٤٢,٤ يف املائة و٤٤,٢االجتماعية املالية بني 

، ارتفعت نسبة النفقات العامة على الضمان االجتماعي يف         ٢٠٠٠ و ١٩٩٠ويف الفترة الواقعة بني عامي       -٣٦٥
وهذه النسب املئوية تشمل نظم املعاشات واستحقاقات الوفاة .  يف املائة٦,٩ إىل ٦,٣الـناتج احمللي اإلمجايل من    

واإلعانات األسرية واالستحقاقات اخلاصة باملرض والتعويض والطرد وحتصيل األموال وإصابات العمل واألمراض            
 .املهنية وإهناء اخلدمة

على الضمان االجتماعي إىل االرتفاع الكبري وتعزى الزيادة يف النسبة اليت أُنفقت من الناتج احمللي اإلمجايل  -٣٦٦
الـذي طـرأ على استحقاقات الرعاية االجتماعية، اليت مت حتديثها بعدما كانت متخلفة إىل حد كبري خالل فترة          

ومن جانٍب آخر، فإن التحسينات اليت أُدخلت على مستويات االستثمار وعلى املكافآت املدفوعة             . الثمانيـنات 
 .  امليدان الصحي قد سجلت زيادة كبرية يف معدل النفقات على اخلدمات الطبيةللفنيني العاملني يف

 الفئات اليت ُحرمت كلياً أو إىل حٍد كبري من احلق يف الضمان االجتماعي 

يكفل الدستور السياسي احلق يف الضمان االجتماعي جلميع سكان اجلمهورية، وميثل هذا احلق ضمانة من  -٣٦٧
ووفقاً ملا مت توضيحه آنفاً، فإن الرعاية الصحية توفر جماناً لألشخاص الذين ال ميتلكون أية               . ةالضمانات الدستوري 

مـوارد أو ميتلكون القدر اليسري منها، بينما تدفع الدولة معاشات للمعوزين الذين جتاوزوا اخلامسة والستني من                 
 .ين من القصر، وما إىل ذلكالعمر وللمعوقني أياً كان سنهم؛ كما تدفع استحقاقات أسرية للمعوز

، )١٦٢(ووفقاً للمعلومات اليت قدمتها الدراسة االستقصائية الوطنية حول اخلصائص االجتماعية واالقتصادية -٣٦٨
أسراً معوزة، أي أن )  أسرة١٧٣ ٩٠٠( يف املائة من األسر املعيشية الشيلية ٤,٧ نسبة ١٩٩٨فقد اعتربت يف عام 

 يف املائة من السكان يف ٥,٦وهذا يعين أنّ زهاء . فيها لشراء سلٍة من األطعمة األساسيةمواردها املالية مل تكن تك
، كانت نسبة   ٢٠٠٠ولغاية عام   . كانوا يعانون من هذا الوضع    )  شخص تقريباً  ٨٢٠ ٠٠٠أي ما يقارب    (شيلي  
 وهذا يعين أن ذلك .تعيش حتت خط الفقر   )  أسرة معيشية  ١٧٧ ٦٠٠أي  ( يف املائة من األسر املعيشية كافة        ٤,٦

وينبغي ).  شخصاً ٨٤٩ ١٦٩( يف املائة من سكان البلد ككل        ٥,٧الوضـع قد مشل يف تلك السنة نسبةً تقارب          
إضـافة أن مسات الفقر قد تغريت، ذلك أن الذين يعانون من هذا الوضع يف أيامنا هذه هم أشد تأثراً من الذين                      

فقر مستفحل ترفض االنصياع لربامج     " جيوب"رار وجود   وهذا يعين استم  . عـانوا منه قبل عشر سنواٍت مضت      
الـرعاية االجتماعـية التقليدية أو االستراتيجيات االجتماعية العامة املتبعة يف شيلي، ويضاف إىل ذلك االفتقار                

 .لبيانات حمددة تتعلق بإمكانية حصول أولئك األشخاص على استحقاقات الضمان االجتماعي

 ما خيص الضمان االجتماعيحالة العمال املستقلني في

التأمني اخلاص : يستثىن، بوجٍه عام، العمال املستقلون من نظامني من أنظمة االستحقاقات املبينة آنفاً ومها -٣٦٩
ومثة اتفاق عام على أنه من الضروري أن يشمل نظام          . بإصـابات العمل واألمراض املهنية، واستحقاقات األسرة      
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، بيد أن اندماجهم يف النظام من الناحية العملية يتعارض مع           )١٦٣(من العمال املستقلني  التأمينات االجتماعية املزيد    
، األمر الذي ألغى الصالحيات اليت كان يعتمد عليها رئيس اجلمهورية           )١٦٤(حكـٍم أصـدرته احملكمة الدستورية     

 القطاعات اليت يعمل    فقد كانت هذه الصالحيات تستخدم يف املاضي إلدراج عدد من         . )١٦٥(لتحقيق تلك الغاية  
 .فيها عمال مستقلون حتت مظلة التأمني االجتماعي

وفيما يتعلق هبذه اجلوانب معاً، يغطي التأمني إصابات العمل واألمراض املهنية واالستحقاقات األسرية،              -٣٧٠
أن يوسع نطاق   وتقوم احلكومة يف الوقت الراهن بدراسة التعديالت اليت تود إدخاهلا على التشريع الذي من شأنه                

 .استحقاقات الضمان االجتماعي ليشمل مجيع العمال املستقلني

 حالة النساء فيما خيص احلق يف الضمان االجتماعي

يتصل التمتع باحلق يف الضمان االجتماعي اتصاالً مباشراً بوجود عالقة عمٍل تعاقدية، وعندما يتعلق األمر  -٣٧١
 . قاقات الصحة والشيخوخةباحلصول على أهم االستحقاقات، مثل استح

، وميكثن يف املرتل ويضطلعن مبسؤوليات      "ربات املنازل "وُتحرم متاماً من هذا احلق النساء الاليت ُيعرفن ب             -٣٧٢
. بينما ُتحفظ حقوق معيلي األسر املعيشية شريطة أن يكونوا موظفني رمسياً          . األسـرة وباملهام اإلجنابية واملرتلية    

 يف املائة، باملقارنة مع نسبة ٣٥مل تكن سوى ١٩٩٨صائية بأن نسبة النساء العامالت يف عام وتفيد الدراسة االستق
وعالوةً على ذلك، فإنه    .  يف املائة من الرجال العاملني، وتعطي هذه النسبة فكرةً عن حجم هذه املشكلة             ٧٤,٦

ملائة، تصل نسبة العمال     يف ا  ٧٣يف الوقـت الـذي تصل فيه نسبة العامالت املأجورات مبوجب عقد عمل إىل               
 يف املائة   ٦٤وتنتسب، من بني مجيع العاملني، نسبة       .  يف املائة  ٧٧املأجورين الذين يعملون مبوجب عقد عمل إىل        

 . يف املائة من الرجال إىل نوٍع ما من أنواع نظام الضمان االجتماعي٦٥من النساء و

كانيٍة أقل للتمتع باحلق يف الضمان االجتماعي،       والنسـاء الـاليت ميتلكن موارد حمدودة حيصلن على إم          -٣٧٣
هم ) األطفال والوالدان وغريهم  (واملعـيالت لألسر املعيشية هن من بني النساء األشد تضرراً، ذلك ألن معاليهن              

وتعمل هذه النسوة على األرجح يف قطاعات غري رمسية من قطاعات االقتصاد اليت حتد من               . متضـررون أيضـاً   
وتفيد البيانات الواردة يف الدراسة االستقصائية اليت أعدت يف عام . صول على الضمان االجتماعيإمكاناهتن يف احل

 يف املائة من األسر املعيشية األشد فقراً ٢٠ يف املائة من النساء العامالت واملنتميات إىل نسبة ٣٨ بأن نسبة ١٩٩٦
 . يف املائة٥٥لرقم ذاته عند الرجال نسبةً يشتركن يف نظاٍم ما من أنظمة الضمان االجتماعي، بينما بلغ ا

 النساء يف نظام املعاشات اجلديد التابع إلدارات صناديق املعاشات التقاعدية

ُخصـص يف األساس نظام إدارة صندوق املعاشات التقاعدية، الذي يتألف من رمسلة املسامهة الشخصية                -٣٧٤
وٍد دائمة أو غري حمددة األجل، الذين يستطيعون مواصلة كشكٍل من أشكال اإلدخار، للعمال املشتغلني مبوجب عق

ويستنتج من ذلك أن املهن املؤقتة أو غري الرمسية اليت تشتغل فيها نسبة . دفع اشتراكاهتم طوال فترة حياهتم العملية
 .مرتفعة من النساء هي مهٌن ال تتيح إمكانية احلصول على تغطيٍة كافية من التأمني االجتماعي
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ق لكل عضٍو من األعضاء املنتسبني إىل إدارة صندوق املعاشات التقاعدية فتح حساب خاص ُيرمسل               وحي -٣٧٥
ويشمل هذا النظام مجيع األشخاص الذين اشتركوا فيه أياً كانت فترة اشتراكهم، حىت وإن توقفوا               . فيه مسامهته 

 يف املائة من    ٥٠ من املنتسبات و    يف املائة  ٦١، كانت هناك نسبة     ١٩٩٦مارس  /ويف آذار . عن جتديد اشتراكاهتم  
ومل يطرأ على هاتني النسبتني . املنتسبني إىل إدارة صندوق املعاشات التقاعدية الذين توقفوا عن تسديد اشتراكاهتم

، مما يدل على أن فترات االنقطاع يف احلياة العملية ال تزال تؤثر على النساء               ٢٠٠٠الكثري من التغيري حبلول عام      
أوجه التفاوت يف أرقام اخلدمة الوطنية      "وقد بينت ذلك أيضاً دراسة أعدت بعنوان        . ى الرجال أكـثر مـنها عل    

وتوحي هذه الدراسة بأن حجم مدخرات التأمني االجتماعي يف حسابات الرمسلة هو حجم ال يتمشى مع ". للمرأة
 املائة ميتلكن رأس ماٍل يقل  يف٤٥، كانت منتسبات تزيد نسبتهن قليالً على ٢٠٠٢مارس /ويف آذار. مصاحل املرأة

 . يف املائة فقط من الرجال٢٥، باملقارنة مع ما ميتلكه ) دوالرا٧٦٢,٣ً( بيزو ٥٠٠ ٠٠٠عن 

، املتعلق بضبط نظام املعاشات التقاعدية ٣٥٠٠وقد تبني بوضوح منذ وضع وسريان املرسوم بقانون رقم  -٣٧٦
حل النساء، ألهنن يعملن يف وظائف أقل أجراً ويسددن         أن نظـام جتمـيع رأس املال الشخصي ال يتمشى مع مصا           

 .اشتراكاٍت عن فترات عمٍل أقصر من تلك اليت يعمل خالهلا الرجال

وتفيد الدراسة  . وتعمـل نسبة عالية من العمال يف وظائف مؤقتة، السيما يف الوظائف املنخفضة األجر              -٣٧٧
 االقتصادية بأنه من بني األشخاص املشتغلني -الجتماعية  حول البيانات ا١٩٩٦االستقصائية اليت أُجريت يف عام 

 يف املائة من النساء العامالت يف عمٍل مؤقت ٣٣ يف املائة من أشد األسر بؤساً توجد نسبة     ٢٠واملنتمني إىل نسبة    
 املومسي  والفترات الفاصلة اليت ُيستغىن فيها عن اخلدمة واليت تتناوب مع فترات العمل           .  يف املائة من الرجال    ٣٢و

املؤقـت متنع العامالت يف هذه احلالة من جتميع احلد األدىن من عدد سنوات االشتراك الالزمة للحصول على حد     
وال تعزى أوجه النقص يف نظام الضمان االجتماعي لدى القطاع اخلاص إىل التباينات             . أدىن من معاشات املسنني   

 ذلك، فإن القواعد املطبقة حالياً اليت يعمل مبوجبها هذا النظام اليت تؤثر على عمل املرأة فحسب ؛ بل باإلضافة إىل
جزئياً حترم النساء من إمكانية احلصول على نفس استحقاقات الضمان االجتماعي اليت حيصل عليها الرجال يف ظل 

 .ظروٍف تتحقق فيها املساواة بني الطرفني

 القواعد اليت تبني الطريقة اليت ميكن من خالهلا         وميكـن، يف نظام الضمان االجتماعي اخلاص هذا، انتقاء         -٣٧٨
 :معاملة املستفيدين معاملةً ختتلف باختالف نوع جنسهم

فـيما يـتعلق بإمكانية احلصول على معاشات الباقني على قيد احلياة، يعّرف القانون، ألغراض      )أ( 
أة اليت تعتمد على الرجل، األمر الذي فيه    حتديد املستفيد من هذا املعاش، اجملموعة األسرية على حنٍو يفضل فيه املر           

 متييز ضد املرأة العاملة؛ 

تعـين إحالة النساء إىل املعاش قبل مخس سنوات من إحالة الرجال أّنه تتوفر لديهن فترة زمنية                  )ب( 
. أقصـر لتجميع األموال يف حساب االدخار اخلاص بالضمان االجتماعي وأن فترة بقائهن دون عمل تطول أكثر        

 اًء على ذلك، فإن النساء يتقاضني معاشات ال تكفي أمواهلا لإلنفاق يف حالة بقائهن فترات أطول بدون عمل؛وبن
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ُتحسـب معاشات املسنني على أساس أرقاٍم خمتلفة للعمر املتوقع للرجال والنساء؛ وخيفِّض هذا               )ج( 
 املبلغ الذي يدفع للمشتركني، ذلك ألن       احلساب مبلغ املعاش الذي يدفع للمشتركات يف هناية األمر باملقارنة مع          

 متوسط للعمر املتوقع عند النساء أعلى منه عند الرجال؛

تؤدي تكاليف الضمان االجتماعي املتعلقة حبمل املرأة وبإجازاهتا السابقة والالحقة للوالدة إىل             )د( 
وُيحسب . شر إجازة أمومتها  مـنح املـرأة استحقاقات تقل عادةً عن مبلغ األجر الذي كانت تتلقاه قبل أن تبا               

اشتراك الضمان االجتماعي خالل إجازة األمومة السابقة والالحقة للوالدة على أساس مبلغ هذا االستحقاق، مما               
 يوحي عادةً بوضع مبلغ أقل مما جيب يف حساب األم اخلاص مبدخرات الضمان االجتماعي؛

ا لترعى طفٍل من أطفاهلا، األمر الذي يفضي تتوقف املرأة عن دفع اشتراكاهتا كلما غادرت عمله  )ه( 
 .كذلك إىل تسديد النساء اشتراكاٍت أقل مما يسدده الرجال يف صندوق الضمان االجتماعي

 املرأة يف النظام الصحي اخلاص

النظام اخلاص هو نظام تكتنفه املصاعب وأوجه القصور اليت حتول دون حصول املرأة على تغطية الرعاية                 -٣٧٩
 لتحليل  )١٦٦(، مت إعداد دراسةٍ   ١٩٩٨ويف عام   . من مث متس مبدأ توفري فرص متكافئة للرجال والنساء        الصـحية و  

مسألة التغطية املتوفرة للنساء املشتركات يف نظام الضمان االجتماعي اخلاص بالرعاية الصحية، ال سيما فيما يتعلق 
وقد خلصت . يت توفرها مؤسسات التأمني الصحيباملصاعب وبأوجه القصور اليت تؤثر على تغطية النظام اخلاص ال

هـذه الدراسـة إىل أن النظام قد صمم وبين لكي يعمل كنظاٍم خاص للتأمني الصحي، ويرفع اشتراكاته كلما                   
وعلى هذا األساس، أصبحت تغطية النساء يف النظام أكثر تكلفةً بالنظر إىل            . ارتفعـت املخاطـر املراد تغطيتها     

، وبسبب  )إذ حتتاج النساء إىل عناية طبية تفوق يف املعّدل ما حيتاجه الرجال           (باملرض  وضعهن من حيث اإلصابة     
، فضالً عن كون    )الذي يطيل فترة التغطية اليت ميوهلا التأمني الصحي       (عمـرهن املتوقع باملقارنة مع عمر الرجال        

مبا فيها تكاليف احلمل والوالدة     (اء  مجـيع التكاليف املتعلقة باإلجناب إمنا هي تكاليف ترتبط ارتباطاً كلياً بالنس           
 ).واألمومة ورعاية األطفال

 التعديالت التشريعية يف ميدان الضمان االجتماعي

، أُدخلت جمموعة من التغيريات على صعيد الضمان     ١٩٩٩ و ١٩٩٠يف الفـترة الواقعـة بـني عـامي           -٣٨٠
 :وفيما يلي التعديالت الرئيسية. االجتماعي يف شيلي

، الذي غري الطريقة اليت كانت      ١٩٩٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ الصادر يف    ١٩٢٠٠رقم  القانون   )أ( 
تتبع يف حساب املعاشات، ملراعاة األجر احلقيقي الذي تقاضاه العامل وعدم االقتصار على املرتب األساسي وعلى   

على أن حيدد املبلغ الذي  من هذا القانون ١وتنص املادة . زيادات السنتني كما كانت عليه احلال حىت ذلك احلني 
 ١٦٧٤٤يدفعه معهد توحيد نظم التأمني االجتماعي وصناديق االستثمار التعاونية اليت أُنشئت مبوجب القانون رقم 

 على أساس قيمة األجور اليت كانت تسدد منها فعالً االشتراكات خالل الفترة املقابلة؛
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، الذي منح استحقاقات الضمان     ١٩٩٣أغسطس  / آب ١٢ الصادر يف    ١٩٢٣٤القـانون رقم     )ب( 
سبتمرب / أيلول ١١االجتماعي كمعروٍف لألشخاص الذين متت إقالتهم ألسباٍب سياسية خالل الفترة املمتدة بني             

 ؛١٩٩٠مارس / آذار١٠ و١٩٧٣

، الذي ألغت مادته الرابعة     ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٤ الصادر يف    ١٩٢٦٠القـانون رقم     )ج( 
 على احلق يف املعاشات اليت مينحها معهد توحيد نظم التأمني االجتماعي ومبوجب أحكام              القـيد الزمين املفروض   

 قانون حوادث العمل واألمراض املهنية؛

، الذي وسع نطاق تطبيق     ١٩٩٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ الصادر يف    ١٩٣٤٥القـانون رقـم      )د( 
 العام؛ ليشمل بعض فئات عمال القطاع ١٦٧٤٤القانون املذكور أعاله رقم 

، الذي عدلت مادته السادسة     ١٩٩٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ الصادر يف    ١٩٣٥٠القانون رقم     )ه( 
 بغية إلغاء شرط تراكم االشتراكات املفروض على األشخاص املؤمن          ١٠٣٨٣من القانون رقم    ) ج(١-٣٧املادة  

، عدل  ٧ويف املادة   .  على األقل   أسبوعاً ١ ٠٤٠عليهم، وهو شرط يلزمهم بأن يسددوا يف اعتمادهم اشتراكات          
الفرع املتعلق بطاقم السفن ومبشغلي السفن يف        (١٠٦٦٢من القانون رقم    ) ج(١-٢٣القـانون كذلـك املادة      

، وذلك بإلغاء شرط تراكم االشتراكات املفروض على        )صـندوق الـتأمني اخلـاص باألسطول التجاري الوطين        
وقد عدلت، باملثل،   .  أسبوعاً على األقل   ١ ٠٤٠هم اشتراكات   األشخاص املؤمن عليهم الذين سددوا يف اعتماد      

 عن وزارة العمل والضمان ١٩٦٥ الصادر يف عام ٦٨من املرسوم السامي رقم ) ج(٥٥ من القانون املادة ٨املادة 
االجتماعي، وذلك بإلغاء شرط تراكم املسامهات املفروض على املشتركات واملشتركني يف صندوق التأمني السابق 

  أسبوعاً؛١ ٠٤٠خلاص بعمال البلديات يف اجلمهورية الذين سددوا بالفعل اشتراكات ا

 زيادة ٨ و٧ و٦، الذي منحت مواده  ١٩٩٥أغسطس  / آب ٤ الصادر يف    ١٩٣٩٨القانون رقم    )و( 
د  يف املائة، ومت تعويضها من خالل زيادة الضرائب على الوقود والتبغ، وق١٠خاصة لبعض املعاشات بلغت نسبتها 

 ؛) دوالرا١٧٨,٥ً( بيزو ١٠٠ ٠٠٠مشلت املعاشات اليت ال تزيد على 

، الذي منح زيادة خاصة للحد األدىن ١٩٩٥أغسطس / آب٢١ الصادر يف ١٩٤٠٣القانون رقم  )ز( 
وقد اختذت هذه الزيادة شكل مكافآت ختتلف نسبتها املئوية     . من معاشات األرامل ومعاشات فئاٍت أخرى حمددة      

 املعاش؛باختالف نوع 

، الذي وسع نطاق مسألة ختفيض      ١٩٩٥أغسطس  / آب ٢١ الصادر يف    ١٩٤٠٤القـانون رقم     )ح( 
سن احلصول على االستحقاق اخلاص مبعاش املسنني ليشمل املهن الشاقة، مطبقاً ذلك على مجيع نظم املعاشات اليت 

، مضيفاً ١٩٨٠ الصادر يف عام ٣٥٠٠يديرها معهد توحيد نظم التأمني االجتماعي، وعدل املرسوم التشريعي رقم 
 ختفيضاً مماثالً للسن فيما خيص املهن الشاقة؛

، الذي أدخل تعديالً جديداً وخاصاً على املعاشات،        ١٩٩٦ الصادر يف    ١٩٤٥٤القـانون رقم     )ط( 
حـدد من خالله مبلغ معاشات األرامل حىت آخر يوم من شهر وفاة الشخص املؤمن عليه، واعتمد سناً موحدة                   

، أقر القانون مبنح زيادة تبلغ نسبتها       ٣ويف املادة   . تحقاق معاشات اليتامى يف مجيع مؤسسات التأمني املختلفة       الس
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 اخلاص باملتقاعدين الذين بلغوا ١٥٣٨٦ يف املائة تضاف إىل احلد األدىن للمعاشات الذي نص عليه القانون رقم ٥
قانون على أن يدفع معهد توحيد نظم التأمني االجتماعي         ، ينص ال  ٦ويف املادة   .  عاماً من العمر   ٧٠أو جتـاوزوا    

وتدفـع صناديق االستثمار التعاونية املعاشات، باستثناء معاشات الباقني على قيد احلياة، حىت آخر يوٍم من شهر                 
 وميكن دفع معاشات الباقني على قيد احلياة اعتباراً من اليوم األول من الشهر التايل             . وفـاة الشخص املؤمن عليه    
، مينح القانون، من خالل خطٍط يتوىل إدارهتا معهد توحيد نظم التأمني            ٧ويف املادة   . لوفاة الشخص املؤمن عليه   

االجتماعي، احلق يف معاشات اليتامى للقصر دون الثامنة عشرة من العمر أو لألحداث الذين يتجاوز سنهم الثانية 
باً يتابعون بانتظام دوراٍت يف التعليم االبتدائي أو الثانوي         عشر ويقل عن الرابعة والعشرين شريطة أن يكونوا طال        

ويتسع نطاق هذا احلق ليشمل األطفال املعوقني أياً كان سنهم، إمنا دون التغاضي عن ضرورة     . أو التقين أو العايل   
 االنتقالية  وينص القانون يف مادته   . استيفاء الشروط القانونية األخرى اليت تنص عليها كل خطٍة من خطط التأمني           

، على أن األشخاص الذين ال مينحهم القانون، عند بدء سريانه، حق احلصول على معاشات اليتامى ألهنم رغم                  ٢
جتاوز احلدود الزمنية القصوى خلطط التأمني اخلاصة هبم إال أهنم استوفوا شروط السن اجلديدة، هلم احلق يف املطالبة 

 ولن يدفع هذا املعاش إال عندما يصبح القانون نافذاً؛. ونية األخرىباالستحقاق شريطة استيفاء الشروط القان

، الذي وسع نطاق تغطيته     ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ١ الصادر يف    ١٩٥٣٩القـانون رقم     )ي( 
ليشمل املتقاعدين املنتسبني إىل صناديق اإلعانات األسرية، اليت تليب يف الوقت احلايل غرضاً مماثالً خلدمات الرعاية                

 يف املائة تضاف ٥، يقر القانون منح زيادٍة أخرى تبلغ نسبتها ١ففي املادة . االجتماعية اليت تقدمها اإلدارة العامة
، جييز القانون زيادة شهرية للحد األدىن ملعاشات األرامل         ١٠ إىل   ٢ويف املواد من    . إىل احلـد األدىن للمعاشات    

 يف  ١٩ يف املائة و   ١٧لودين خارج إطار الزواج، بنسبة تتراوح بني        والباقني على قيد احلياة وأمهات األطفال املو      
، يقر القانون بأنه جيوز للمتقاعدين املسجلني يف أي خطة من خطط التأمني ١٦ويف املادة . املائة من مبلغ املعاشات

استحقاقات أن ينتسـبوا إىل صـندوق اإلعانات األسرية، لكي يتمتعوا باحلق يف مبالغ االستحقاقات اإلضافية و               
 االئتمان االجتماعي واالستحقاقات التكميلية اليت متنحها هذه اخلطط؛

، الذي نص على متويل الزيادة يف       ١٩٩٨يوليه  / متوز ٢٦ الصادر يف    ١٩٥٧٨القـانون رقـم      )ك( 
ون  كان ١، يرفع القانون اعتباراً من      ١٠ويف املادة   . املعاشـات عن طريق إدخال تعديالت على القوانني الضريبية        

، يزيد القانون قيمة ١١ويف املادة ).  دوالرا١٤,٢ً( بيزو ٨ ٠٠٠ بعض املعاشات الدنيا مبقدار ١٩٩٩يناير /الثاين
 ١املعاشـات الدنيا للباقني على قيد احلياة مبقداٍر يتغري بتغري نوع املعاش، وتسري هذه الزيادة كذلك اعتباراً من         

يزيد القانون أيضاً من قيمة بعض املعاشات غري املعاشات الدنيا مبقداٍر ، ١٢ويف املادة . ١٩٩٩يناير /كانون الثاين
 ؛١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١خيتلف باختالف نوع املعاش، وذلك اعتباراً من 

 ١٩٢٣٤، الذي يعدل القانون رقم      ١٩٩٨أغسطس  / آب ٣١ الصادر يف    ١٩٥٨٢القانون رقم    )ل( 
 ألشخاص املقالني ألسباٍب سياسية؛والذي حيدد استحقاقات الضمان االجتماعي ل

 من  ١٩٤، الذي عدل املادة     ١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ الصادر يف    ١٩٥٩١القـانون رقم     )م( 
قانون العمل وأقر بأنه ال ميكن ألي صاحب عمل أن يشترط توظيف امرأة أو االستمرار يف توظيفها رهناً بإجراء                   

 اختباراٍت خاصة باحلمل؛
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 الذي جعل إهناء صاحب العمل ألي ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٨ الصادر يف ١٩٦٣١ القانون رقم )ن( 
 عمٍل مشروطاً بتسديد مجيع اشتراكات الضمان االجتماعي املستحقة؛

 الذي عدل عدداً من     ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ الصـادر يف     ١٩٦٥٠القـانون رقـم      )س( 
 الصادر يف عام ٣٧٥٣ واملرسوم بقانون رقم ١٨٤٦٩ رقم األحكام اخلاصة بالصحة، مبا فيها بعض أحكام القانون

، الذي نظم شؤون مؤسسات التأمني ١٨٩٣٣والقانون رقم ) الذي أقر النظام الوطين للخدمات الصحية (١٩٧٩
وقد متثل الغرض من هذه التعديالت يف تيسري حصول املستفيدين على اخلدمات الطبية اليت يتعني على              . الصـحي 

 ة العامة واخلاصة توفريها؛املؤسسات الصحي

 الذي ينص على منح إذٍن فردي ملؤسسات        ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٧ الصادر يف    ١٩٧٢٠القانون رقم    )ع( 
 الضمان االجتماعي إلبرام اتفاقات خاصة باشتراكات الضمان االجتماعي املستحقة على صاحب العمل؛

ي ينص على تأمينات البطالة وينشئ       الذ ٢٠٠١مايو  / أيار ١٤ الصادر يف    ١٩٧٢٨القانون رقم    )ف( 
نظامـاً يـرمي إىل محاية العمال املتضررين من فترة بطالة بفتح حساٍب شخصي للعامل جيمع فيه االشتراكات                  

وميكن لـه حتويل هذه األموال خالل األشهر اخلمسة األوىل من فترة  . الشـهرية اليت يدفعها لـه صاحب العمل      
العمال أصحاب الدخل املنخفض، أنشأت الدولة صندوقاً تعاونياً يستكمل فيه          وفيما خيص   . االستغناء عن خدمته  

 العامل مدخراته يف حالة عدم كفايتها لتغطية مبلغ التحويل الشهري الذي له احلق فيه؛

 الذي يعدل قيمة األجور الشهرية الدنيا       ٢٠٠١مايو  / أيار ٣١ الصادر يف    ١٩٧٢٩القانون رقم    )ص( 
 ١٨ للعمال البالغني من العمر      ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١لغاية  )  دوالراً ١٧٤( بيزو   ١٠٥ ٥٠٠حمـدداً إياها مببلغ     

 عاماً على حد أدىن     ٦٥ عاماً ويتجاوز    ١٨وحيصل بصفٍة استثنائية العمال الذين يقل عمرهم عن         . عاماً أو أكثر  
شهري الذي مل يستخدم    وقد متت زيادة قيمة الدخل ال     ).  دوالراً ١٣٥( بيزو   ٨١ ٦٦١مـن الدخل تبلغ قيمته      

 ؛) دوالرا١١٦ً( بيزو ٧٠ ٥٦٢ألغراض التعويض ليصل إىل 

 الذي تلغي مادته الوحيدة االشتراكات      ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٦ الصادر يف    ١٩٧٣٢القانون رقم    )ق( 
 ؛١٨٧٥٤ رقم  من القانون٢السنوية اليت يسددها املتقاعدون إىل صناديق املعاشات التقاعدية واليت تشري إليها املادة 

 الذي يزيد من مرونة آلية      ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ الصادر يف    ١٩٧٦٨القـانون رقـم      )ر( 
وهذا القانون يتيح إمكانية املشاركة يف خطط مدخرات التأمني، باإلضافة إىل املسامهة            . مدخرات التأمني الطوعية  

صناديق املعاشات التقاعدية، مثل شركات     يف االشـتراكات القانونـية، وذلك يف مؤسسات أخرى غري إدارات            
 التأمني واملصارف، هبدف حتقيق إيرادات أفضل وبالتايل زيادة معاشات املشتركني؛

 الذي يقر مبنح زيادة مبلغ      ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ الصادر يف    ١٩٧٧٥القـانون رقم     )ش( 
ت األسرة واألمومة، ومينح استحقاقات حمددة      املدفوعـات لعمال القطاع العام، ويعتمد املكافآت، ويعدل إعانا        

 .أخرى
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 ١٠املادة 

 محاية األسرة واألمهات واألطفال

 مفهوم األسرة

باشـر اجملـتمع الشيلي يف التسعينات نقاشاً واسعاً بشأن ضرورة حتديد خمتلف أمناط األسر املتعايشة يف                  -٣٨١
 السيد باتريسيو آيلوين جلنة وطنية معنية        وحتت إشراف حكومة   ١٩٩٠وقد أنشئت يف عام     . اجملـتمع الشـيلي   

وتوصلت هذه اللجنة إىل املفهوم التايل . بشـؤون األسرة لتقوم بإعداد دراسة تعددية وشاملة وواقعية عن األسرة      
واالقتران، مبا  ) البيولوجية أو بالتبين  (األسرة هي جمموعة اجتماعية تربطها صالت القرىب والبنوة         : " عـن األسرة  

وال ينص الدستور السياسي على أي مفهوٍم لألسرة من هذا          . )١٦٧ ("اج حبكم الواقع إذا كان مستقراً     الزو فـيها 
وتطالب الفقرة األخرية   ". األسرة هي النواة األساسية للمجتمع    " تنص على أن     ١ من مادته    ٢القبيل، لكن الفقرة    

كما توفر احلماية لألسرة بصورٍة غري مباشرة . من املادة ذاهتا الدولة بأن حتمي األسرة وتدعمها وتعزز من مكانتها
 من الدستور السياسي تكفل يف      ١٩ومثال ذلك أن املادة     . مـن خالل االعتراف حبقوٍق أساسية أخرى ومحايتها       

فقـرهتا الرابعة حق األشخاص يف احترام اآلخرين هلم وألسرهم ويف صون شرفهم وشرف أسرهم، يف حني تنص                  
 . يف عدم انتهاك حرمة منازهلم على حق األشخاص٥الفقرة 

، كان نظام البنوة الذي نص عليه القانون املدين         ١٩٩٨ديسمرب  /وقـبل تعديل قانون البنوة يف كانون األول        -٣٨٢
يف حني اعترب األطفال    . يستند إىل فكرة احلمل باألطفال داخل إطار الزواج، اليت تنشأ عنها فئة من األطفال الشرعيني              

م خارج إطار الزواج ذريةً غري شرعية، مما أدى إىل متتع فئة األطفال الطبيعيني وغري الشرعيني حبقوٍق                 الذين مت احلمل هب   
غري أنه مبوجب القانون اجلديد، تعترب البنوة طبيعية وقد تكون إما داخل       . أقل من تلك اليت يتمتع هبا األطفال الشرعيون       

 . متساوية سواًء أكانوا مثرة زواٍج أم الوأضحى األطفال يتمتعون حبقوق. أو خارج إطار الزواج

وجتـدر اإلشارة إىل القوانني اليت تنظم اإلجراءات والعقوبات اليت هلا صلة بأعمال العنف املرتكبة داخل                 -٣٨٣
والبد من أن تؤثر أعمال العنف . وهذه القوانني توسع نطاق تعريف األسرة ليشمل حاالت املعاشرة        . )١٦٨(األسرة

فئة األشخاص الذين بلغوا سن الرشد وهم أبناء أو أزواج أو معاشرين،            : "سيتني من األشخاص مها   على فئتني رئي  
وفئة األشخاص الذين مل يبلغوا سن الرشد أو أهنم معاقون أو أبناء أو أرباب أو موصى عليهم أو كانت تربطهم                    

اجملموعة األسرية أو  ي فرد من أفرادصـالت دٍم منها وحىت الدرجة الرابعة، أو الذين وضعوا يف رعاية أو إعالة أ      
 ".الذين يعيشون حتت سقٍف واحٍد

 مسات األسرة يف شيلي

قدمت مسات األسرة الواردة يف تقرير اللجنة الوطنية املعنية بشؤون األسرة جمموعة من البيانات اليت بات                 -٣٨٤
ومن أهم ما خلص إليه أن      . باألسرةمن املمكن باالعتماد عليها صياغة تعديالٍت تشريعية ووضع سياساٍت تتعلق           

 يف املائة منها مكونه دون رابطة ١٦ يف املائة من األسر مكّونة على أساس رابطة قانونية وأن نسبة         ٨٣,٥نسـبة   
 يف املائة من األسر هي حاالت اقتران تشكلت حبكم الواقع وتكونت من زوجني تتراوح ٢٨,٨قانونية؛ وأن نسبة 

 ٤٠ يف املائة منها تتألف من نواة صغرية من األسر املعيشية، وأن أكثر من ٣٥ نسبة ؛ وأن٢٤ و١٨أعمارهم بني   
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 يف املائة تقريباً من أسٍر معيشية يعيلها شخص         ٩وتتكون نسبة   . يف املائة تنشأ يف إطار ما يسمى باألسرة املوّسعة        
ائة من املنازل على األقل ال       يف امل  ٢٥ومن كل مخس أسٍر معيشية توجد أسرة واحدة تعيلها امرأة، ويف            . واحـد 

وارتفعت نسبة األطفال   . وقد تناقص عدد حاالت الزواج وازدادت حاالت املعاشرة       . وجـود ألحـد الزوجني    
وكان من ضمن . ١٩٩٤ يف املائة يف عام ٣٩ إىل ١٩٦٠ يف املائة يف عام ١٦املولوديـن خارج إطار الزواج من   

 أدناه يبني بعض التغريات اليت ١٤واجلدول . أطفال أمهاٍت يف سن املراهقة يف املائة ١٤,٢هذه النسبة املئوية نسبة 
 .طرأت يف العقد األخري على العالقات األسرية

 ١٤اجلدول 

 التغريات يف السجل املدين ويف القيود اخلاصة بتحديد احلالة املدنية 
 ٢٠٠٠ و١٩٩٥ و١٩٩٠يف األعوام 

 األحداث ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠
٢٣٠ ٤٧٥ 
٣ ٦٩٨ 

-٧,٥٩٪ 

٢٧٤ ٩٨٠ 
٥ ٠٢٨ 

-٣,٥٦ ٪ 

٣١١ ٨١٤ 
٤ ٧٤٩ 

 الوالدات
 )منها الوالدات خارج الوطن(

 التغري الذي حدث
٦٧ ٣٩٧ 
٧٩٧ 

-٤,٨٣٪ 

٨٨ ٣٠٣ 
١ ١٠٣ 

-٤,٩٥٪ 

٩٩ ٧٥٩ 
- 

 حاالت الزواج
 )منها حاالت الزواج خارج الوطن(

 التغري الذي حدث
٧٣ ١٢٠ 
١٠٥ 

-١١,٣٨٪ 

٨٠ ٠٩٠ 
١١٧ 
٤,١٢٪ 

٧٨ ٠٩١ 
- 
 

 الوفيات
 )مبا فيها الوفيات املفترضة والوفيات خارج الوطن(

 التغري الذي حدث
٦ ٦٥٤ 
٧,١٠٪ 

٥ ٧٦٥ 
٠,٣٣٪ 

 حاالت إلغاء عقود الزواج ٦ ٧٨١
 التغري الذي حدث

 .مديرية السجل املدين وحتديد احلالة املدنية: املصدر

 سن الرشد

 ١٣ووفقاً ألحكام املادة .  سنة١٨نية، سن الرشد ب  حيدد النظام القانوين يف شيلي، يف صياغته الدستورية واملد   -٣٨٥
وينشأ ".  سنة ومل يرتكبوا جرمية خطرة١٨ُيعّد مواطنني كل الشيليني الذين تبلغ أعمارهم "من الدستور السياسي 

عـن املواطـنة احلـق يف التصويت، والترشح لالنتخابات الشعبية، وكل احلقوق األخرى اليت مينحها الدستور                 
 عاماً،  ١٨راشدين إذا أمتوا سّن     "، ُيعتَبر األشخاص    )١٦٩( من القانون املدين   ٢٦ ووفقاً ألحكام املادة     .والقـانون 

 ". عاما١٨ًودون سن الرشد، أو قُصَّراً، إذا كانوا دون سن 
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 آثار سن الرشد على احلق يف الغذاء

 من القانون املدين،    ٣٣٢ املادة   ووفقاً ألحكام . يضـع القانون قواعد خاصة فيما يتعلق باحلق يف الغذاء          -٣٨٦
 سنة، إال إذا كانوا يدرسون الكتساب مهنة أو         ٢١ينبغي توفري الغذاء لألخالف ولألخوة األشقاء إىل أن يبلغوا          

وإذا كانوا يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية حتول دوهنم .  سنة٢٨صنعة، إذ ُترفَع السن الدنيا يف هذه احلالة إىل 
 اخلاصة، أو إذا اعترب القاضي بسبب قيام ظروف خاصة أن تزويدهم بالطعام ال غىن عنه                ودون سـّد حاجـاهتم    

 .لضمان بقائهم، فإن القاضي حيدد حينئذ قدر الغذاء ومدة تزويده

 آثار سن الرشد على العمل

هنا سن   عاماً على أ   ١٨ من قانون العمل، لكافة األغراض الناشئة عن قوانني العمل، سّن            ١٣حتدد املادة    -٣٨٧
 ١٨وجيوز لألشخاص دون    . الرشد القانونية اليت يصري عندها األشخاص أحراراً للتعاقد من أجل عرض خدماهتم           

وعند .  سـنة أن يربموا عقود عمل شريطة حصوهلم على ترخيص صريح من األب أو األم       ١٥سـنة والـبالغني     
األوصياء، أو األشخاص أو املؤسسات     االقتضـاء، جيب عليهم احلصول على ترخيص اجلد من األب أو األم، أو              

ويف حالة عدم توفر هذه الشروط مجعاء، ميكن ملفتش العمل املختص أن يسلِّم             . املكلفـني حبضـانة األحـداث     
بيد أنه ال جيوز استخدام القُصَّر يف العمل حتت سطح األرض، وال يف أشغال تتطلب جهداً شاقاً،                 . الترخيص املطلوب 

كما ال جيوز يف أي حال من األحوال استخدامهم . راً على صحتهم، أو أمنهم، أو أخالقهمأو يف أنشطة قد تشكل خط
 .لفترة تزيد على مثاين ساعات يف اليوم، كما ال جيوز التمديد يف وقت عملهم يف إطار ساعات عمل إضافية

م بشرط أن يرخَّص     سنة التعاقد لتقدمي خدماهت    ١٤ عاماً والذين تتعدى أعمارهم      ١٥جيوز لألطفال دون     -٣٨٨
وميكنهم أن يضطلعوا فقط بعمل . هلم وفقاً ملا هو وارد يف الفقرة السابقة وأن يكونوا قد أكملوا تعليمهم اإللزامي

خفـيف ال يضر بصحتهم ومنائهم، وال حيول دوهنم ودون احلضور يف املدرسة أو املشاركة يف برامج تعليمية أو                   
وال ).  من قانون العمل١٤ و١٣املادتان (ملوا ألكثر من مثاين ساعات يف اليوم      وال جيوز هلم باملرة أن يع     . تدريبية

 سنة والذين هم دون الواحدة والعشرين االضطالع بعمل         ١٨ميكن أن ُيطلَب من الشبان الذين تتعدى أعمارهم         
مل خيالف  وُيعرَّض للغرامة كل رب ع    . حتـت سطح األرض إال إذ خضعوا الختبار لتبّين مدى استعدادهم لذلك           

 من قانون العمل، ال جيوز استخدام األطفال دون الثامنة عشرة يف املالهي أو              ١٥ومبوجب املادة   . تلـك القاعدة  
وجيوز يف بعض   . املؤسسات املماثلة، أو األمكنة اليت تباع فيها املشروبات الكحولية لالستهالك على عني املكان            

اً االرتباط بعقد عمل بترخيص من ممثلهم القانوين أو من قاضي            عام ١٥احلاالت احملددة، أن يؤذن لألطفال دون       
وال تنطبق قاعدة . األحداث، عدا احلاالت اليت ُيستخَدم فيها أفراد األسرة الواحدة فقط حتت سلطة أحد أعضائها

ية  سنة، حيث جيوز استخدامهم يف أعمال صناعية أو جتار         ١٦االستبعاد هذه على الذكور الذين تتعدى أعمارهم        
 .بني العاشرة ليالً والسابعة صباحاً، شريطة أن حيصل ذلك مع أفراد آخرين من األسرة وحتت سلطة أحد أعضائها

 اآلثار اجلنائية لسن الرشد

. )١٧٠( عاماً إعفاء تاماً من املسؤولية اجلنائية     ١٦إعفاء األطفال دون    ) أ: (ميـيز القانون اجلنائي بني حالتني مها       -٣٨٩
، على أن أي ادعاء يقام ضد شخص يف هذه احلالة جيب أن يكون مآله الرفض النهائي، رهن                  )١٧١(وينص القانون 
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؛ )١٧٢(إمكانية إحالة القضية إىل حمكمة أحداث هلا أن تتخذ ما تراه مناسباً من تدابري احتجازية ينص عليها القانون
 سنة والذين هم دون الثامنة    ١٦مارهم  اإلعفـاء املشـروط من املسؤولية اجلنائية لألطفال الذين تتعدى أع          ) ب(

، ما مل ختلص حمكمة األحداث إىل أهنم        )١٧٣(وبصفة عامة، ُيعفى هؤالء األشخاص من املسؤولية اجلنائية       . عشـرة 
، جيب أن ُترفَض القضية رفضاً هنائياً،       )١٧٤(ويف املقابل، إذا تبني أهنم تصرفوا دون متييز       . تصرفوا مبا يلزم من متييز    

 . القواعد ذاهتا اليت ُتطبَّق على األشخاص دون السادسة عشرةرهن تطبيق

 أشكال مساعدة األسرة ومحايتها

 احلق يف الزواج بالرضا احلر والكامل

وهذا املبدأ يكرسه القانون املدين،     . يقـوم الـزواج يف شـيلي على مبدأ الرضا احلر للطرفني املتعاقدين             -٣٩٠
، )١٧٦( واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان    )١٧٥(احلقوق املدنية والسياسية  ويتضمنه كلّ من العهد الدويل اخلاص ب      

 .وكالمها واجب التطبيق يف شيلي

 احلق يف تأسيس أسرة

وتقتضي هذه القاعدة . )١٧٧(يرد هذا احلق يف الدستور الذي يعترب األسرة مبثابة الوحدة األساسية للمجتمع -٣٩١
ويضع النص ذاته جمموعة من املبادئ   ". )١٧٨(ي األسرة وترعاها وتقّويها   حتم"الدسـتورية مـن الدولة الطرف أن        

؛ وُيعفي الشخص املتهم من التزام تقدمي       )١٧٩(فهو حيمي شرف الفرد وأسرته    . الرامـية إىل محاية األسرة وتعزيزها     
، ويضمن هلم حق    )١٨١(وخيول لآلباء احلق التفضيلي يف تربية أبنائهم      ) ١٨٠(أدلة مشفوعة بيمني ضد أقاربه املباشرين     

 .)١٨٢(اختيار املدرسة ألبنائهم

 هبدف جعل التشريع اخلاص باألطفال      )١٨٣(ولقد صيغت خالل التسعينات سلسلة من النصوص التشريعية        -٣٩٢
واألسرة يف شيلي منسجماً مع القواعد الدولية، ال سيما اتفاقية حقوق الطفل اليت دخلت حيز التنفيذ يف شيلي منذ 

 .١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٧

 التدابري الرامية إىل تسهيل تأسيس أسرة، وصيانتها، وتقويتها، ومحايتها

 مسؤولية الوالدين يف جمال تنشئة األطفال وتربيتهم

 من اتفاقية حقوق الطفل، جيب على الدول األطراف أن تبذل ما يف وسعها من               ١٨وفقاً ألحكام املادة     -٣٩٣
ومن بني . الوالدين هلما مسؤوليات مشتركة يف جمال تنشئة الطفل ومنائه  جهـد لتضـمن التسـليم مببدأ أن كال          

الواجبات الناشئة عن هذا االلتزام هو أنه يفرض على الدول ضرورة اختاذ التدابري الفعالة الالزمة لضمان احلماية                 
إلعالة مبوجب تشريع   وتعزز حق الطفل يف ا    . االقتصادية لألسرة، مع مراعاة مصاحل األطفال املعنيني مراعاة خاصة        

شيلي، وذلك بإقرار القانون الذي حيدد وينظّم حقوق الوالدين وواجباهتم فيما يتعلق بكسب املمتلكات، وينشئ               
 .)١٨٤(فكرة امللكية األسرية
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 االعتراف مبمارسة اآلباء واألطفال للحقوق االجتماعية على قدم املساواة التامة ودومنا متييز

ة املذكور سابقاً تغيريات هامة على التشريعات القائمة املتعلقة بالبنوة، كما أدخل            أدخـل قـانون البنو     -٣٩٤
 ،)١٨٥(وأقر القانون اجلديد التزامات الوالدين إزاء أطفاهلم      . االعتراف حبقوق اجتماعية رئيسية لفائدة اآلباء واألطفال      

 والديهم، وأنشأ يف نفس الوقت الواجب وكذلك املساواة بني األطفال يف ممارسة حقوقهم وفيما يتعلق مبسؤوليات
وكان القانون يهدف أساساً إىل     . االجتماعي املتمثل يف محاية مجيع األطفال، دون متييز على أساس شرعية الولد           

حتقيق املساواة بني األطفال فيما يتعلق حبقوق البنوة، ووضع حد للفروقات بني األطفال الشرعيني وغري الشرعيني، 
ضمن أكثر سرعة يف االعتراف باألبوة ويقوم على مبدأ التحري احلر، وخيول استخدام أي نوع من                وإنشاء نظام ي  

كما أدخل القانون تغيريات هامة على نظام السلطة األبوية،         . أنـواع األدلة اليت قد تفي بشروط موافقة احملكمة        
ق احلضانة، اليت كانت متارسها األم هبدف التغلب على الصعوبات اليت نشأت داخل األسرة نتيجة التباين بني حقو

وتشاء القاعدة العامة اليوم أن     . يف غالب األحيان، وحقوق السلطة األبوية، اليت ظلت من اختصاص األب وحده           
 .تكون السلطة األبوية حقاً ينبغي أن يتقامسه الوالدان

 حق األطفال يف أسرة

 قانون التبّني

ومن متطلباهتا أن   . ١٩٩٠أغسطس  / آب ٢٧فعول يف شيلي منذ     أصبحت اتفاقية حقوق الطفل نافذة امل      -٣٩٥
 مت يف شيلي إقرار قانون لتنظيم كل إجراءات التبين يف ١٩٩٩ويف عام . يصبح التشريع احمللي منسجماً مع االتفاقية

، )١٨٧(لويـنطوي هذا القانون على كل املبادئ األساسية الواردة يف االتفاقية، كاملصاحل املثلى للطف             . )١٨٦(الـبلد 
ويكرر من  . )١٨٩(، ومراعاة األسرة، أمتبّنية كانت أم طبيعية، مراعاة تامة        )١٨٨(وحقـوق األطفال يف إبداء آرائهم     

 من االتفاقية، ال سيما املبدأ الذي مبوجبه ال ميكن تبّني طفل إال بترخيص من               ٢١جديـد احملتوى الكامل للمادة      
 .)١٩٠(، مع مراعاة التشريعات اجلاريةالسلطات املختصة، وهي يف حالة شيلي احملاكم

فصار التبّني اليوم ينحصر يف التبّني البسيط، الذي يّتبع . ووضع التشريع اجلديد حداً لتعدد أصناف التبّني -٣٩٦
إجـراء معقداً يف طورين، ولكنه ينطوي على أثر رئيسي هو إعطاء األطفال صفة الذرية، مع كل ما يف ذلك من      

والنوع . التبين البسيط والتبين التام:  كان يعترف بنوعني من التبين مها)١٩١(ري بأن النظام السابقوميكن التذك. معىن
. الـثاين فقط من التبين كان خيوِّل لألطفال احلصول على صفة الذرية، مثلما هو الشأن يف إطار التشريع اجلاري                  

 كل أسباب التمييز التعسفي يف القانون بني ويـندرج هـذا التغيري ضمن االجتاه القائم يف شيلي حنو القضاء على       
ومنذ سريان مفعول التشريع اجلديد، مل يعد هناك أي فرق قانوين بني            . األشخاص، ال سيما فيما يتعلق باألطفال     

فاإلجراء الذي يسبق . وجيب أن مير كل إجراء تنبٍّ عرب مرحلتني خمتلفتني. األطفـال البيولوجيني واألطفال بالتبين    
قام أمام حمكمة أحداث هلا سلطة احلماية، ويفضي إىل قرار حتدد مبوجبه احملكمة ما إذا كان الطفل يرتضي                  التبين ي 

وجيـب يف هذه املرحلة من اإلجراء حل املشكالت من قبيل أوجه القصور املمكنة املتصلة باألسرة     . التـبين أم ال   
 ال ميكن بدؤها إال بعد تسوية املسائل املتعلقة باملرحلة          أما املرحلة الثانية، اليت   . األصلية، أو حاالت التخلي الثابتة    

وجيب أن يقام هذا اإلجراء أمام حمكمة       . األوىل تسـوية تامة، فهي تتمثل يف تقدمي الطلب الفعلي من أجل التبين            
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ن وال يكتسي اإلجراء طابع الرتاع، بل هو يهدف إىل استكمال عملية التبين ع            . أحداث خمتصة يف قضايا احلضانة    
 .طريق حكم هنائي يصري مبوجبه األبوان املقدمان للطلب والطفل الذي ُيصرَّح بأنه يرتضي التبين أفراد أسرة واحدة

ففي إطار النظام السابق،    ". التبين الدويل "أمـا التغيري اهلام اآلخر الذي جرى إدخاله، فهو يتعلق مبعاجلة             -٣٩٧
 على األشخاص املقيمني يف البلد، والذين يواصلون اإلقامة يف البلد كانت إجراءات التبين اليت تقام يف شيلي تقتصر

وبالنسبة لألطفال الذين يغادرون شيلي، اعترب القانون أنه يكفي احلصول على احلضانة ملغادرة البلد،              . بعد التبين 
إلجراءات وكانت ا ). وكالمها مبوجب حكم من احملكمة    (رهـناً باحلصول على الترخيص الالزم ألغراض التبين         

وقبل اإلصالح، كان إجراء هذا النوع من التبين يتم كلياً يف اخلارج، وذلك . اخلاصة بالتبين جترى يف البلد املقصود
ومييز النظام احلايل اليوم بني طاليب التبين . أحـياناً دون توفر أي معلومات موثوقة فيما يتعلق مبآل إجراءات التبين    

ويف كلتا احلالتني، جيب القيام . املقيمني يف شيلي، وطاليب التبين املقيمني يف بلد آخر) يالوالدان املقدمان على التبّن(
وهذا يقود إىل القول إن     . بتصـريح مسـبق عـن قابلية الطفل للتبين، ويقام إجراء التبين ذاته ويتقرر يف شيلي               

ضى قرار من احملكمة، وعقب ذلك األشخاص املقيمني يف اخلارج يتخذون مركز والدي الطفل املتبىن يف شيلي مبقت    
ومن املهم بيان أن    . يـتم تسجيل الطفل من جديد يف السجل املدين حبيث حتدد هويته باالستناد إىل إجراء التبين               

 .املعيار الذي حيدد أي األنواع من إجراءات التبين يطبق هو مكان إقامة طاليب التبين وليس جنسيتهم

، اعتمدت شيلي اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين١ومنذ  -٣٩٨
التـبين عـلى الصعيد الدويل، اليت هتدف إىل تنسيق إجراءات التبين بني خمتلف البلدان املنضمة إىل االتفاقية، ملنع                   

عنية بالقُصر هي اهليئة    واهليئة الوطنية امل  . االجتـار باألطفـال وتوفري أفضل الضمانات وأكملها إلجراءات التبين         
 . احلكومية املسؤولة عن إجراءات التبين الوطنية، والسلطة املركزية املعنية بإجراءات التبين الدولية

. ومـن بني األوجه األخرى لقانون التبين هو أنه يقدم دعماً تقنياً متعدد األوجه املهنية إلجراءات التبين                 -٣٩٩
أن الغرض من أي تّنب ) الذي يعترب الطفل مناطاً حبقوق وليس موضوع محاية (ويقر التشريع اجلديد بشأن األطفال

وصارت اهليئة الوطنية املعنية بالقُصر واهليئات املتصلة هبا        . هـو البحث عن أسرة مالئمة للطفل، وليس العكس        
، وكذلك لألسر   مسـؤولة على برامج التبين، اليت تقتضي إسداء النصح لألسر األصلية لألطفال املرشحني للتبين             

ومن بني األهداف الرئيسية هلذه الربامج تقييم األشخاص الذين يطلبون التبين هبدف        . املتبنـية، ولألطفال أنفسهم   
ويتطلب هذا التقييم النظر يف اجلوانب العقلية واجلسدية        . حتديـد ما إذا كانوا يستوفون شروط الوالدين املرتقبني        

قبني، وهي جوانب يشرف على حتليلها فريق من احملامني، وعلماء النفس،           واملعـنوية والنفسـية للوالديـن املرت      
 .واألخصائيني االجتماعيني

 حماكم األسرة

ومع ذلك، مل يفلح التشريع يف شيلي يف        . طـرأت يف السنوات األخرية تغريات هامة على تركيبة األسرة          -٤٠٠
ذا السبب، ُخلص إىل ضرورة إنشاء حماكم األسرة        هل". ينظم أسرة القرن املاضي   "جمـاراة هذا التطور، ويعترب أنه       

 .كوسيلة ألداء واجب الدولة واجملتمع يف حل املشاكل اليت تؤثر يف األسرة
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االسترضاء، (األهداف املتعلقة بالقضاء األسري     ) أ: (ختـدم حمـاكم األسـرة غايـتني رئيسيتني، مها          -٤٠١
وُيقترح يف مرحلة أوىل    . ار املصمم لتسهيل إقامة العدل    االبتك) ب(؛ و )والتخصص، والشمولية يف معاجلة الرتاع    

تكيـيف حمـاكم األحداث القائمة تدرجيياً، عن طريق إدخال إجراءات شفوية ومرنة ومركزة وقائمة على مبدأ                 
وتكون هذه احملاكم خمتصة يف التعامل مع كل املسائل اليت هتم األسر، لضمان عدم مباشرة إجراءات                . الوسـاطة 

وتفضَّل احللول الودية ملشاكل األسرة عن طريق تشجيع التآلف داخل اجملموعة           .  حمـاكم خمتلفة   مـتعددة لـدى   
وسوف .  ضمن اإلجراءات اليت ينبغي للمحكمة تطبيقها      - كوسيلة حلل الرتاع     -وأُدخلت الوساطة   . األسـرية 

. املتعلق مبحاكم األسرة  جيـري تنظيم املؤسسة اجلديدة من خالل تشريع خاص بنظام الوساطة، سُيرفق بالتشريع              
يتعلق األول باقتراح قانون تنظيمي دستوري      : وإلنشاء هذه احملاكم، جيب املوافقة على مشروعي قانونني آخرين        

حيكـم تنظـيم حماكم األسرة وسلطاهتا، ويتعلق الثاين مبركز األطفال والشبان، وهو ما يتضمن استعراضاً شامالً            
 .فال يف شيليومتعمقاً للقوانني املتعلقة باألط

 الوحدات املعنية برعاية ضحايا اجلرائم العنيفة

وحـدات رعايـة ضحايا اجلرائم العنيفة اليت تديرها وزارة العدل هي برنامج جمتمعي جماين متاماً لصاحل                  -٤٠٢
وتستجيب هذه الوحدات لضرورة محاية     . األشخاص من ذوي املوارد احملدودة وأسرهم ممن تعرضوا جلرائم عنيفة         

ايا اجلـرائم اخلطرة اليت توصف بأهنا عنيفة، إذ مل تكن هناك يف املاضي أي دائرة قادرة على تقدمي تعويض     ضـح 
وأُنشئت الوحدة األوىل يف    . وُتنشأُ هذه الوحدات على أساس اتفاقات توقع مع البلديات        . لضـحايا هذه اجلرائم   

ويف ضوء أنشطتها   . طقة سانتياغو احلضرية الكربى    يف بلدية ال بينتانا، الواقعة يف من       ١٩٩٤ديسمرب  /كانون األول 
 ٢٦(والعـناية اليت أبدهتا البلديات األخرى، أُنشئت وحدات يف أربع بلديات أخرى يف املنطقة، وهي البوسكي                 

وال ) ١٩٩٨أبريل / نيسان١٣(؛ وبينيالولني )١٩٩٧أبريل / نيسان١(، وسريو نافيا )١٩٩٦ديسمرب /كانون األول
وتضـطلع هذه الوحدات بأنشطة عديدة ختدم مصلحة اجملتمع؛ فهي تضع         ). ١٩٩٩مـارس   /ر آذا ١٥(غـرانغا   

شـبكات لدعم الضحايا وتسهر على صيانتها؛ وتشارك يف مبادرات الوقاية األولية والثانوية، وتسعى إىل خلق                
معاجلتها السرقة  وتشمل أنواع اجلرائم الرئيسية اليت تتم       . الوعـي وتشـجع اجملتمع على معاجلة املشاكل العامة        

االغتصاب، وسفاح احملارم، واإليذاء على أساس      (باسـتخدام العـنف، والقـتل، واالعتداء، واالعتداء اجلنسي          
، والعنف داخل األسرة، وإساءة معاملة األطفال، واألفعال اليت تشكل جرائم، وشبه جرائم االعتداء،               )اخلدعـة 

ويف هذا الصدد، حصل تغري يف االستجابة . لدولة حبالة الضحاياويترجم إنشاء هذه الوحدات اهتمام ا. وشبه القتل
 االجتماعية، وال   -فالنهج خمتلف وهو ينظر إىل املشكالت من زاوية أبعادها النفسية           . الرمسية النعدام األمن العام   

ة لضحايا  يقتصـر فقط على اجلوانب السياسية أو القضائية الصرفة، وحياول يف الوقت ذاته تقدمي الدعم واحلماي               
 .اجلرائم

 محاية األمومة

إنّ املؤشـرات العامة املتعلقة بالصحة واألمومة مرضية بفضل اجلهد املبذول منذ قبل التسعينات خلفض                -٤٠٣
فقد جرت العادة يف شيلي أن تقدم من خالل املستشفيات رعاية صحية أخذت . حاالت وفيات األمهات والرضع

 .)١٩٢( يف التحسن طوال العقدةواستمرت املؤشرات املتعلقة باألموم. األوليةاليوم شكل برنامج الرعاية الصحية 
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 نطاق القواعد اليت حتكم محاية األمومة

: وهتدف هذه القواعد إىل ما يلي. )١٩٣(يتضمن التشريع احلايل جمموعة من القواعد اخلاصة حبماية األمومة     -٤٠٤
 ومن مث محاية حياة األسرة، وبصورة غري مباشرة اجملتمع بأسره؛           الدفاع عن العاملني، ويف هذه احلالة النساء،      ) أ(
الدفاع عن حقوق الوليد واجلنني ملا ) ج(ضمان القدر املمكن من املساواة يف فرص العمل للنساء والرجال؛           ) ب(

 .هلما من أمهية يف حد ذاهتما، وكإسقاط طبيعي للحق يف إجناب األطفال وإرضاعهم وتربيتهم

مع إشارة " كل النساء العامالت " جملـال الذي تغطيه القوانني الوطنية اخلاصة حبماية األمومة          ويشـمل ا   -٤٠٥
، تنطبق القواعد اليت حتكم محاية األمومة       )١٩٤(ووفقاً ألحكام قانون العمل   . صرحية إىل املشتغالت باخلدمة املرتلية    

ملنشآت والتعاونيات واملؤسسات الصناعية، على خدمات اإلدارة العامة، واخلدمات شبه العامة، وكل اخلدمات وا       
سواء كانت حكومية أو شبه حكومية وموكولة إدارهتا جلهة (وخدمـات التعدين، واخلدمات الزراعية والتجارية   

 ). مستقلة، أو بلدية، أو خاصة، أو مملوكة لشركة عامة أو خاصة

 حق النساء يف السالمة اجلسدية أثناء احلمل

 من قانون العمل، جيب نقل النساء العامالت احلوامل الاليت يؤدين يف العادة مهام              ٢٠٢ادة  وفقاً ألحكام امل   -٤٠٦
تعتـرب السلطات أهنا مضرة بصحتهن إىل وظائف أخرى ال تضر هبن أثناء مدة احلمل، دون أن تلحقهن خسارة يف                    

ك الوظائف اليت تتطلب رفع أو جر وتصف املادة الوظائف اليت تعد ضارة جداً بصحة النساء احلوامل بأهنا تل. األجر
أو دفـع األشياء الثقيلة، وتلك اليت تقتضي جهداً بدنياً، مبا يف ذلك ضرورة البقاء يف وضع الوقوف لفترات طويلة،              

 .والعمل ليالً، والعمل لساعات إضافية، وأي مهام أخرى تعتربها السلطة املختصة غري مالئمة لوضع املرأة احلامل

 عرض للتمييز أثناء احلملاحلق يف عدم الت

 فقرة جديدة تنص على أنه ال جيوز ألي رب عمل أن جيعل )١٩٥( من قانون العمل  ١٩٤أضـيفت للمادة     -٤٠٧
توظـيف النسـاء العامالت، أو استمرار استخدامهن، أو جتديد عقد عملهن، أو ترقيتهن، أو تنقلهن مشروطاً                 

 يطلب ملثل هذه األغراض شهادة أو فحصاً للتحقق مما إذا           بوضعهن كحوامل أو غري ذلك من االعتبارات، أو أن        
 .كانت امرأة عاملة حامالً أم ال

 إجازة األمومة

 يف حق النساء العامالت الذي ال جيوز التخلي عنه          )١٩٦(تتمثل إجازة األمومة اليت يتضمنها قانون العمل       -٤٠٨
وحتصل النساء أثناء هذه اإلجازة على عالوة       . بعدهايف التمتع بإجازة من العمل لفترة زمنية حمددة قبل الوالدة و          

ومتتد فترة اإلجازة هذه، اليت تعرف أكثر بإجازة األمومة قبل          . تسـاوي أجرهن العادي مع االحتفاظ بوظائفهن      
الوالدة وبعد الوالدة، لفترة ستة أسابيع قبل الوضع ولفترة اثين عشر أسبوعاً بعد الوضع، على التوايل، رهناً بشرط 

 :ن تكون فترتا اإلجازة والعالوة املقابلة هلما متممة لبعضها البعض يف حاالت معينةأ

 قبل الوالدة )أ( 
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إذا حصل أثناء احلمل مرض يتعلق باحلمل، وذلك يف أي مرحلة انطالقاً من مرحلة تكوين اجلنني  `١`
الوالدة حتدد مدهتا   قبل   إىل بداية فترة قبل الوالدة، حيق للمرأة املعنية احلصول على إجازة إضافية           

 ؛)١٩٧(الدوائر املسؤولة على تقدمي العالج الطيب الوقائي أو الشفائي هلا

  ).١٩٨(إذا تأخرت الوالدة، يتم متديد فترة إجازة ما قبل الوالدة إىل غاية الوضع `٢` 

رة اليت حتددها   إذا مرضت العاملة بعد الوضع نتيجة الوالدة، يتم متديد إجازهتا بعد الوالدة للفت             )ب( 
 .)١٩٩(الدائرة املسؤولة على عالجها الطيب الوقائي أو الشفائي

للمرأة اليت تتمتع بإجازة أمومة أو إجازة أمومة إضافية أو مطولة، وفقاً ملا ينص عليه قانون العمل، باحلق  -٤٠٩
 حبسم اشتراكات الضمان يف احلصول على عالوة تساوي كامل األجر واالستحقاقات اليت حتصل عليها عادة، رهناً

وجرى التمديد يف حق االنتفاع بإجازة ما بعد الوالدة . )٢٠٠(االجتماعي واألعباء القانونية األخرى الواجبة التطبيق
 ليشمل أب املولود، مبعىن أنه إذا توفيت األم عند الوضع أو أثناء فترة إجازهتا ما بعد الوالدة، )٢٠١(مبوجب القانون
ة املمنوحة من أجل رعاية الوليد، أو الفترة املتبقية منها، لصاحل األب الذي حيق له أيضاً احلصول تنقل هذه اإلجاز

 ٢٠٠وخيوِّل القانون ذاته، من خالل املادة       . )٢٠٢(على عالوة وفقاً لنفس الشروط اليت تنطبق على األم البيولوجية         
عى وليداً دون ستة أشهر، احلصول على إجازة        من قانون العمل، للشخص العامل، رجالً كان أم امرأة، الذي ير          

 أسبوعاً مع دفع عالوة لـه، يف احلاالت اليت تسند فيها احملكمة حضانة القاصر هلما، أو يف احلاالت اليت ١٢لفترة  
 .يوضع فيها الوليد حتت رعايتهما الشخصية كتدبري محاية

 ي أثناء إجازة األمومةاالستحقاقات النقدية والطبية وذات الصلة بالضمان االجتماع

فـيما يـلي االستحقاقات الصحية الراجعة للنساء احلوامل، إما الاليت ينتمني إىل اجملموعتني ألف وباء                 -٤١٠
رهناً بدفع (، حسب تصنيف الصندوق الوطين للصحة، أو الاليت ينتمني إىل اجملموعتني جيم ودال       )الرعاية اجملانية (

الفحوص قبل الوالدة، والرعاية عند الوالدة، والفحوص بعد الوالدة،         ): ئة يف املا  ٢٠ و ١٠رسـوم تـتراوح بني      
 ). من خالل برنامج الغذاء التكميلي، الذي يوفّر الغذاء لألطفال دون السادسة وللنساء احلوامل(وتزويد الغذاء 

وعاً ُتستهلك يف الفترة اليت  أسب١٢ أسبوعاً، منها ١٨: ختوِّل شيلي أطول إجازة أمومة من بني مجيع بلدان املنطقة -٤١١
وخالل هذه . ومع ذلك ميكن احلصول على إجازة إضافية يف حالة حصول أمراض تتعلق باحلمل أو الوالدة. تعقب الوالدة

 أجرها اجلاري، ويدفعها هلا الضمان       من  يف املائة  ١٠٠الفـترة، حتصل املرأة املعنية على استحقاقات نقدية تساوي قيمتها           
 .ناً فقط حبسم االشتراكات يف الضمان االجتماعي واألعباء القانونية األخرى الواجبة التطبيقاالجتماعي ره

وكمـا ذُكـر آنفاً، ختصص للنساء أثناء فترة الرضاعة فترتا راحة يف اليوم جمموعهما ساعة خالل يوم                   -٤١٢
 إىل مكان احلضانة    العمـل، إلرضـاع أطفاهلن، وحتسب فترات الرضاعة هذه، وكذلك الوقت الالزم للذهاب            

 .والرجوع منه، كوقت عمل ويدفع أجرها على هذا األساس

ويف حالـة وفـاة األم، حتـال إجازة ما بعد الوالدة لصاحل األب مع حصوله على عالوة، ولكن دون                     -٤١٣
 ١٢فترة  وباملثل، حيق احلصول على العالوة ل     . ومتنح إجازة األمومة أيضاً لألمهات املتبنيات     . استحقاقات األمومة 
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 لكل العمال، رجاالً كانوا أم نساء، الذين يرعون رضيعاً دون ستة شهور ألن احملكمة أسندت هلم                 )٢٠٣(أسـبوعاً 
وأثناء فترة اإلجازة املمنوحة لألم العاملة أو       . احلضانة أو ألن الطفل ُوضع حتت رعايتهم الشخصية كتدبري محاية         

ان أم أنثى، الذي يرعى الطفل وفقاً للشروط الواردة يف الفقرة لألب، حسب احلالة، أو للشخص العامل، ذكراً ك
السـابقة، حيق هلؤالء األشخاص احلصول على عالوة خالل مدة اإلجازة املمنوحة مبوجب قانون العمل يف حالة                 

 .مرض خطري يصيب وليداً دون الواحدة

يقة اليت حتسب هبا العالوات األخرى حتسب العالوات املشار إليها يف الفقرات اخلمس السابقة بنفس الطر -٤١٤
 .)٢٠٤(املتعلقة بالعجز عن العمل، وحتكم شروط منحها قواعد حمددة

حتسـب العالوات يف حالة العمال املستخدمني على أساس األجور واالستحقاقات املدفوعة عن الشهور               -٤١٥
العمال املستقلني، يؤخذ يف االعتبار،     ويف حالة   . )٢٠٥(الـثالثة الـيت تسبق مباشرة الشهر الذي تبدأ فيه اإلجازة          

لتحديد العالوة، الدخل واالستحقاقات اليت دفعت عنها اشتراكات خالل الشهور الستة اليت تسبق الشهر الذي               
 . )٢٠٦(تبدأ فيه اإلجازة

 مكافئ ، ال ُيجيز القانون أن يتعدى املبلغ اليومي للعالوات)٢٠٧(وفيما يتعلق بالنساء العامالت املستقالت  -٤١٦
الدخل اخلاضع للضريبة، بعد حسم اشتراكات الضمان االجتماعي واالستحقاقات اليت دفعت عنها اشتراكات يف              
الشـهور الثالثة اليت تسبق الشهر التقوميي الثامن الذي يسبق بداية اإلجازة، مقسوماً على تسعني، ويضاف إليه                 

ك خالل فترة الشهور الثمانية اليت تسبق الشهر الذي بدأت املبلغ الكامل الذي يقابل ارتفاع مؤشر أسعار االستهال
وينص بند آخر على أن الشهور السابقة الثالثة اليت تؤخذ يف           . يف املائة  ١٠فـيه اإلجازة، تضاف إىل ذلك نسبة        

االعتـبار لدى حساب احلد األقصى للعالوات اليومية، ينبغي أن حتسب ضمن الشهور الستة اليت تسبق مباشرة                 
 التقوميي السابع أو الثامن قبل الشهر الذي تبدأ فيه اإلجازة، حبسب ما إذا كان العمال أُجراء أو مستقلني؛   الشهر

 . وال جيب أن تكون الشهور متتالية، ولكن أحدثها هي اليت تؤخذ يف االعتبار يف كل احلاالت

اماً لالستحقاقات الصحية، حيث ينص التشريع القائم على احلق الدستوري يف احلماية الصحية، وينشئ نظ -٤١٧
وتشمل هذه  . حيق لكل امرأة حامل أن تتمتع حبماية الدولة أثناء احلمل ولغاية الشهر السادس الذي يلي الوالدة               

وحيق للوليد االنتفاع بالرعاية الصحية من الدولة إىل أن . احلمايـة الفحوص الطبية أثناء فترة احلمل وبعد الوالدة     
 .)٢٠٨(يبلغ سن السادسة

ال تنطبق القواعد الواردة أعاله، أو ال تنطبق إال جزئياً، على فئات حمددة من النساء العامالت، كالاليت                  -٤١٨
ويعين . يعملـن مبوجـب عقود وقتية، والاليت يعملن يف مؤسسات صغرية جداً، والاليت يعملن يف بيوت اخلواص    

 . ء عديدات ال ينتفعن هبذه املزاياالطابع غري اآلمن لعديد الوظائف املخصصة للنساء أن نسا

 احلق يف محاية الوظيفة

 من قانون العمل، تتمتع كل النساء العامالت، خالل فترة احلمل وإىل غاية سنة ٢٠١وفقاً ألحكام املادة  -٤١٩
ن بعد انقضاء فترة إجازة األمومة، باحلق الذي يضمن أمن الوظيفة للعامالت، ويكفل هلن الدخل الكايف لتمكينه               

ووفقاً هلذا احلق، ال ميكن لرب عمل إهناء عقد استخدام بدون ترخيص مسبق من              . مـن إطعام وليدهن وتنشئته    
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 ٥ و٤ من قانون العمل والفقرتني  ١٦٠القاضي الذي قد يعطي هذا الترخيص على أساس األسباب الواردة يف املادة             
 . من القانون ذاته١٥٩من املادة 

هنى رب عمل عقد استخدام موظفة ما تشملها احلماية اخلاصة باألمومة، وهو على غري علم               ووفقاً للقانون، إذا أ    -٤٢٠
بأهنـا حـامل، بدون الترخيص املسبق املطلوب من القاضي، جيب عليه أن يعيدها إىل وظيفتها ويدفع هلا األجور الكاملة             

 . ادة صادرة عن طبيب أو قابلةوللحصول على ذلك، يكفي للعاملة أن تقدم شه. املستحقة هلا عن فترة الغياب

، تنقل محاية الوظيفة لصاحل أب الوليد يف        )٢٠٩( من قانون العمل   ٢٠١وفقـاً للتعديل املدخل على املادة        -٤٢١
حالة موت األم من تاريخ وفاهتا إىل غاية مرور سنة على بداية إجازة ما بعد الوالدة اليت كان هلا احلق فيها؛ ونقل 

ويفقد األب هذا احلق .  من قانون العمل١٩٥ من املادة ٢ منصوص عليه صراحة يف الفقرة هذا احلق لصاحل األب  
 .إذا ُحرم من حضانة الوليد مبوجب قرار من احملكمة

ومبوجب القانون املذكور أعاله، تشمل محاية الوظيفة هذه النساء والرجال، من غري املتزوجني واألرامل،   -٤٢٢
ي لتبين طفٍل وفقاً لقانون التبين اجلديد املشار إليه سابقاً، شرط أن تكون حمكمة خمتصة الذين قدموا طلباً إىل القاض

وينتهي هذ االستحقاق مىت تقّرر، مبوجب قرار من احملكمة قابل          . أسندت هلم حضانة الطفل أو رعايته الشخصية      
 . التبين دون مفعولللتنفيذ، إهناء الرعاية الشخصية املقدمة للطفل أو رفض طلب التبين، أو ظل حكم

ويف حالة إهناء عقد . وال ميكـن إقالـة املنـتفعني اجلدد حبماية الوظيفة دون ترخيص مسبق من احملكمة       -٤٢٣
اسـتخدامهم بـدون هـذا الترخيص، ألنه مل يكن معروفاً وقتها أن القاضي أسند هلم حضانة طفل أو رعايته                    

 .لشخص املعين إىل وظيفتهالشخصية، تبقى اإلقالة دون مفعول، وجيب أن يعاد ا

 احلق يف مرافق احلضانة

 امرأة أو أكثر، مهما كانت أعمارهن وحالتهن املدنية، بأن          ٢٠ُيلزم قانون العمل كل مؤسسة تستخدم        -٤٢٤
. )٢١٠(توفر مرافق للحضانة ميكن فيها للموظفات إرضاع أطفاهلن دون الثانية وإيداعهم هناك خالل أوقات العمل          

هذه االستحقاقات، ينص القانون على لزوم توفري هذه املرافق يف املراكز أو املراكز التجارية اليت               ولتوسيع نطاق   
 .)٢١١( امرأة على األقل أو أكثر٢٠تديرها نفس الشركة أو اململوكة لنفس الكيان القانوين، واليت تستخدم فيها 

 امرأة أو أكثر إىل غاية      ٢٠ت اليت تستخدم    وقد ظل االلتزام بتوفري مرافق احلضانة مقتصراً على املؤسسا         -٤٢٥
، صار هذا االلتزام يشمل املراكز أو املراكز )٢١٢(ومنذ تعديل القانون يف ذلك التاريخ. ١٩٩٨نوفمرب /تشرين الثاين

 .)٢١٣( امرأة على األقل أو أكثر٢٠التجارية اليت تديرها نفس الشركة أو يديرها نفس الكيان القانوين، حيث تستخدم 

  النساء يف إرضاع أطفاهلن يف مكان العملحق

خيِّول قانون العمل للعامالت احلق يف فتريت راحة، ال يتعدى جمموعهما ساعة واحدة يف اليوم، إلرضاع                 -٤٢٦
وألغراض األجر، ُتعدُّ هذه املدة الزمنية ضمن وقت العمل الفعلي، بغض النظر عن نظام . )٢١٤(أطفاهلن دون الثانية

وجيب التمديد يف وقت االنقطاع عن العمل للسماح لألم بالتنقل إىل مكان احلضانة إلرضاع طفلها . األجر املطبق
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كما أن على رب العمل التزاماً بدفع كلفة نقل الطفل . )٢١٥(والرجوع منه، وفقاً ملا تنص عليه أحكام قانون العمل
 .)٢١٦(لتصل إىل مكان احلضانة حيث ترضع طفلهاإىل احلضانة ومنها، باإلضافة إىل كلفة النقل الذي تستعمله األم 

 احلق يف إجازة مدفوعة األجر يف حالة مرض خطري يصيب طفالً دون سن الواحدة

 من قانون العمل، إذا احتاج طفل دون سن الواحدة رعاية يف البيت بسبب              ١٩٩وفقـاً ألحكام املادة      -٤٢٧
عالوة تكافئ جمموع ما حتصل عليه عادة من أجر مـرض خطـري، حيـق لألم االنتفاع بإجازة مع حصوهلا على     

) أ: (ويشمل احلق ذاته أب الطفل. وعالوات، بعد حسم مستحقات الضمان االجتماعي واألعباء القانونية املقابلة
إذا تقرر األم أن يؤول     ) ج(إذا أُسندت لألب حضانة الطفل مبوجب قرار من حمكمة؛          ) ب(يف حالـة وفاة األم؛      

ومبوجب القانون ذاته، يشمل هذا احلق أي       . )٢١٧(ازة لصاحل األب، طاملا أن كليهما مستخدمان      االنـتفاع باإلج  
وميكن أن تشمل   , عـامل أسـندت إلـيه أو رعاية الطفل أو أية عاملة أُسندت إليها هذه الرعاية كتدبري محاية                 

 .االستحقاقات زوج العاملة أو زوجة العامل، عند االقتضاء

  والشباب دون الثامنة عشرة ومساعدهتمتدابري محاية األطفال

، امللحقة بوزارة العدل، هي هيئة إدارية مكلفة بتوفري الرعاية واحلماية           )٢١٨(اهليـئة الوطنية املعنية بالقصر     -٤٢٨
لألطفال والشباب ممن انتهكت حقوقهم، وتعمل على تعزيز هذه احلقوق ومساعدة الشباب الذين اقترفوا جرائم               

ـ      ويقام هذا العمل من خالل برامج متخصصة بالتنسيق مع عديد الشركاء           . دداً يف اجملتمع  عـلى االندمـاج جم
 . احلكوميني واخلواص

. يقـوم نظام املساعدة واحلماية اخلاصة على مبدأ احلالة غري املعتادة اليت تؤدي فيها الدولة دور الوسيط                 -٤٢٩
ات الدولة لضمان رعاية ومحاية األطفال الذين       وتسـتند سياسة رعاية األطفال الذين انتهكت حقوقهم إىل سلط         

ومتارس سلطات الدولة هذه من خالل حماكم األحداث، والشرطة، واهليئات          . جيدون أنفسهم يف حالة غري عادية     
 . اإلدارية املسؤولة عن توفري املساعدة واحلماية، وتقتضي ضمناً التدخل يف حياة الطفل اخلاصة ويف عالقاته األسرية

فرد التشريع احلايل بشأن األطفال، الذي يشدد على الرعاية الشخصية لتنشئة األطفال وتربيتهم داخل              وُي -٤٣٠
األسـرة، فرصـاً واسـعة لتدخل الدولة من خالل احملاكم املتخصصة، املفوضة لسحب الطفل من رعاية والديه              

وللوفاء .  واضح حيكم تلك التفسرياتومحايته، استناداً إىل أحكام قانونية أثارت تفسريات واسعة، دون أي إجراء
مبتطلبات اتفاقية حقوق الطفل، وإصالح نظام الرعاية التدرجيية لألطفال، تعمل وزارة العدل واهليئة الوطنية املعنية 
بالقصر حالياً على إعداد مشروع قانون بشأن محاية حقوق األطفال والشباب، وبشأن مسؤولية الشباب، وكذلك 

واهلدف هو الوصول إىل تشريع وقائي عصري هبدف تعزيز         . عد املؤسسية اليت حتكم اهليئتني    بشـأن إصالح القوا   
 .وضمان حقوق األطفال والشباب اليت مت االعتراف هبا من خالل املصادقة على اتفاقية حقوق الطفل

 األطفال والشباب اخلاضعون للحماية مبوجب القانون

 :ال والشباب الذين ُيعترب أهنم يف وضع غري عادي، وفقاً للمعايري التاليةمتارس الدولة دور الوسيط إزاء األطف -٤٣١
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األطفال الذين يتعذر عليهم التماس الرعاية، ألن والديهم غري قادرين على ممارسة احلضانة، أو               )أ( 
 ألهنم يتامى أو مهملون؛

احلضانة غري  (ياً عليهم   األطفـال الذين تشكل املمارسة العادية للوصاية خطراً حمتمالً أو حقيق           )ب( 
 ألهنم يعرضون إلساءة املعاملة أو خلطر جسدي أو معنوي؛) الشرعية

 األطفال الذين يبدون سلوكاً مضطرباً ال يشكل خرقاً لقانون العقوبات، أو املعرضون خلطر اجتماعي؛ )ج( 

نة، ويعلن أهنم  س١٨ و١٦اجملرمون الشبان دون السادسة عشرة، أو الذين تتراوح أعمارهم بني    )د( 
 يفتقدون القدرة على التمييز وبالتايل فهم غري مسؤولني؛

 تدابري احلماية

 أساساً على إجراءات حماكم األحداث اليت تقرر مستقبل األطفال الذين )٢١٩(تنصـب محايـة األطفـال     -٤٣٢
 :وتتوفر للقضاة التدابري التالية. يعيشون حالة غري عادية

 ، أو أوصيائه أو األشخاص الذين يرعونه، مع التنبيه؛إعادة القاصر لوالديه )أ( 

 اإلفراج عن القاصر حتت املراقبة؛ )ب( 

 وضع القاصر للفترة الالزمة يف املنشآت التربوية اخلاصة اليت ينص عليها القانون؛ )ج( 

إسـناد رعاية الطفل إىل شخص راغب يف ذلك، يعتربه القاضي قادراً على السهر على تربيته،                 )د( 
 . مبغاة أن يواصل العيش مع أسرته

أنشـأ القانون هيئة خاصة داخل اإلدارة العامة لرجال الدرك، لتؤدي دور الوصاية واحلماية فيما يتعلق                 -٤٣٣
وملا كان النظام يوحي    . وُتعرف هذه اهليئة بشرطة األحداث    . باألطفـال والشـباب الذين حيتاجون إىل مساعدة       

اضعني للمساعدة، فإن القانون يضع حدوداً صارمة ملا جيوز للشرطة أو ال جيوز           بضرورة تقييد حقوق األطفال اخل    
 :وتتخذ هذه احلدود الشكل التايل. هلا القيام به يف هذا الصدد

 ال جيوز احتجاز األطفال أو الشباب يف مبان ال يقرها القانون؛ )أ( 

 ٢٤ الفور، أو يف أجل أقصاه       جيـب على الشرطة إحضار احملتجزين أمام احملاكم املختصة على          )ب( 
 ساعة إذا تعذر مثوهلم فوراً؛

جيـب على شرطة األحداث أن تكتفي باستدعاء القاصر مث تطلق سراحه على الفور، إذا أوقف               )ج( 
بـتهمة ارتكاب جرمية بسيطة وكان حمل إقامته معروفاً، أو كان ميارس نشاطاً ميكن التحقق منه، أو قدم ضماناً                   

 .ملثول أثناء جلسة احملكمة املقبلةيلتزم مبوجبه با
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وحيضر . ويف حالـة األطفال الذين حيتاجون إىل محاية، يتم إبالغ الوالدين أو األوصياء ويعاد الطفل هلم                -٤٣٤
. الطفل أمام القاضي، الذي يقرر تدبري احلماية املناسب، وذلك فقط عندما يكون الطفل فاقد الوالدين أو األوصياء

 منعاً صرحياً على شرطة األحداث احتجاز األطفال أو الشباب دون الثامنة عشرة برفقة حمتجزين أو ويف اخلتام، مينع
 . مساجني يفوقوهنم سناً

 تنفيذ التدابري احلمائية

تعىن اهليئة الوطنية املعنية بالقصر بتنفيذ كل التدابري الالزمة ملساعدة ومحاية القصر الذين جيدون أنفسهم                -٤٣٥
وتقوم هبذه املهمة من خالل اهليئات العامة واخلاصة، اليت تؤدي حلساهبا وظائف حمددة،             . عاديةيف حالـة غـري      

 . كتمويل أعماهلا، ومراقبتها، ورصدها، وتشجيعها، وتوجيهها، وتنسيقها تقنياً

فأعادت . الطفل تبذل جهوداً كبرية لتنفيذ اتفاقية حقوق        ١٩٩٠وما فتئت اهليئة الوطنية املعنية بالقصر منذ عام          -٤٣٦
. حتديـد مهمـتها على أساس املبادئ الواردة يف تلك املعاهدة الدولية، هبدف ضمان تبين اجملتمع الشيلي ملبادئ االتفاقية                  

ويتمثل دور اهليئة يف تنسيق أنشطتها مع اهليئات العامة واخلاصة يف سبيل وضع وتطوير السياسات اخلاصة حبماية األطفال                  
وباإلضافة إىل  . ضطالع هبذا الدور، هتدف اهليئة إىل توفري التوجيه الالزم لألنشطة املضطلع هبا           ومن خالل اال  . والشـباب 

 .ذلك، تباشر الربامج بالتشاور مع اجملتمع، وتوفر جمموعة من الفرص من خالل شبكة املرافق التابعة هلا

وحيدد املرسوم نوع   . ت اليت تساعدها يف أعماهلا     عالقات اهليئة الوطنية املعنية بالقصر باملؤسسا      )٢٢٠(تنظم القوانني  -٤٣٧
ووفقاً هلذا النهج، تؤدي    . املسـاعدة املطلوبة من خمتلف املنشآت، ومقدار اإلعانة اليت حتصل عليها عن كل طفل تساعده              

 . ذلكالدولة دوراً ثانوياً، إذ أهنا ال تتكفل مباشرة باألشخاص املعنيني، وإمنا تقدم الدعم لألفراد الذين يتولون

 أنظمة املساعدة

وميكن . )٢٢١(هتدف هذه األنظمة إىل تقدمي البدائل حملاكم األحداث إلنفاذ التدابري اليت ينص عليها القانون -٤٣٨
 :تصنيف األنظمة اخلاصة باألطفال والشباب الذين حيتاجون إىل احلماية اخلاصة للدولة، إىل أربعة خطوط عمل هي

وهو يتألف من مراكز عبور وتوزيع لرعاية الرضع، واألطفال دون سن خط املراقبة والتشخيص،  )أ( 
 الدراسة، واألطفال امللتحقني باملدرسة؛

خـط احلمايـة، ويهتم باملثوى الذي يوفر محاية بسيطة، واإليداع يف األسر، واملنشآت اخلاصة          )ب( 
 طفال الذين يعانون ختلفاً حاداً؛باألطفال الذين يعانون ختلفاً بسيطاً أو متوسطاً، واملنشآت اخلاصة باأل

 إعادة التأهيل السلوكي؛  )ج( 

 . خط الوقاية، الذي يهتم مبراكز الرعاية النهارية، واملراكز اجملتمعية، ونوادي الشباب )د( 

، ببحث ومتويل العديد من الربامج املتخصصة، ١٩٩١قامت اهليئة الوطنية املعنية بالقصر، انطالقاً من عام  -٤٣٩
املقام األول خدمات الرعاية خارج املستشفيات واخلدمات اجملتمعية، ووسعت بذلك تشكيلة الربامج لصاحل             ويف  
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وُوِضعت هذه الربامج يف جماالت مثل التشخيص خارج املستشفيات، وإساءة   . األطفـال ممـن انتهكت حقوقهم     
 لألطفال ألغراض جتارية، يف مجلة أمور       املعاملـة اخلطرة واالعتداء اجلنسي، وإدمان العقاقري، واالستغالل اجلنسي        

 .كما أنشأت اهليئة مكاتب محاية حقوق األطفال. أخرى

تعمـل هذه املكاتب املعنية حبماية حقوق األطفال على الصعيد احمللي وتضطلع بأنشطة هتدف إىل ضمان       -٤٤٠
ومن أهداف  . فقدون حقوقهم احلمايـة التامة حلقوق الذكور واإلناث الذين يتعرضون لالستبعاد االجتماعي أو ي           

هذه الربامج حماولة حل مشاكل األطفال خارج احملاكم، وحتسني ظروف احتجاز األطفال الذين انتهكت حقوقهم، 
 .وتعزيز األسر والشبكات االجتماعية واخلدمات اجملتمعية للنهوض حبماية حقوق األطفال

 نظام املراقبة والتشخيص

ام ملساعدة األطفال الذين هم يف وضع غري عادي، ومن واجبه معاجلة كل             ميـثل هذا النظام املدخل الع      -٤٤١
 :وينقسم هذا النظام إىل النوعني التاليني من املراكز. حاالت القصر اليت حتيلها له احملاكم

مراكـز املراقبة والتشخيص، اليت تؤوي القصر املدانني بأفعال تشكل جرائم أو جنحاً بسيطة،               )أ( 
  يف املركز إىل أن تصدر احملكمة حكمها بشأهنم أو تتخذ قراراً بشأن قدرهتم على التمييز؛الذين حيتفظ هبم

مراكـز العبور والتوزيع، املصممة لرعاية الشباب الذين هم يف حاجة إىل تشخيص، ومساعدة،          )ب( 
 وا القانون ولكن ال يستحقون    كما تعىن املراكز بالشبان الذين خرق     . ومحايـة، إىل أن تتخذ احملكمة بشأهنم القرار املناسب        

 . وتعمل املراكز بوصفها منشآت للسكن والطعام. االعتقال

وتضـطلع اهليـئة الوطنـية املعنـية بالقصر يف إطار هذا النظام مبسؤولية إدارية مباشرة إزاء مراكز املراقبة                    -٤٤٢
 منشأة توفّر التشخيص    ٢٤إىل   ١٩٩٩ونتيجة لذلك، وصل جمموع املنشآت اليت تديرها اهليئة يف عام           . والتشـخيص 

وإعـادة التأهيل السلوكي لكل من اجلاحنني الشبان واألطفال الذين حيتاجون إىل مساعدة ومحاية، وهي تتسع جملموع                 
ومـن األهداف األساسية إهناء حضور القُصر يف السجون اخلاصة بالكبار متاماً، وهو هدف ُوضعت               .  فـرداً  ١ ٨٣٠

ويتمثل اهلدف الرئيسي يف التوصل إىل القيام بتشخيص دون نقل .  األساسية املالئمةلتحقـيقه خطـة لتنمـية اهلياكل      
 .وهلذا الغرض، أُنشئت مراكز تشخيص إسعافية أو خارجية يف خمتلف أصقاع البلد. األطفال من بيتهم بال لزوم

راكز العبور والتوزيع، قامت اهليئة الوطنية املعنية بالقّصر، بفضل نظامها للتشخيص، ال سيما من خالل م -٤٤٣
جبهـد لفصل التشخيص عن حمل اإلقامة، حيث ال يؤخذ حمل اإلقامة يف االعتبار إال كمالذ أخري ال ُيستخدم إال                    

كما جرى استعراض اهلدف من     . بصـفة اسـتثنائية، حبيث ُتجرى إدارة مرفق التشخيص بوصفه مرفقاً خارجياً           
 .كيفية انتهاك حقوق فرادى األطفال، وإىل أي مدىالتشخيص، مع التشديد بصورة أكرب على حتديد 

 نظام احلماية

يهتم هذا النظام باألطفال حىت سن الثامنة عشرة، وميتد إىل سن الرابعة والعشرين إذا كان الشبان يتابعون  -٤٤٤
كانت دراسات عليا، أو إذا كانوا يعانون من ختلف ذهين حاد، أو يتعرضون النتهاكات خطرة حلقوقهم، أو إذا                  
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وجيري تنفيذ نظام   ). أي إذا كانوا فاقدين للرعاية أو حيصلون على رعاية غري مناسبة          (أسـرهم غائبة أو عاجزة      
 :احلماية من خالل أربعة أنظمة فرعية هي

 منشأة سكن تقدم محاية بسيطة؛ )أ( 

 اإليداع يف أسر؛ )ب( 

  متوسطاً؛منشأة سكن حلماية األطفال الذين يعانون ختلفاً بسيطاً أو )ج( 

 .منشأة سكن لألطفال الذين يعانون ختلفاً حاداً )د( 

تشـكل هذه املرافق نظام احلماية السكنية املتاحة لألطفال الذين تعرضوا النتهاكات خطرية حلقوقهم،               -٤٤٥
اية ، إىل ضمان رع   )٢٢٢(وهتدف هذه املرافق، اليت يضعها القانون     . والذين حيتاجون إىل الفصل عن بيئتهم األسرية      

األطفال املعنيني ومحاية حقوقهم األساسية يف العيش واملشاركة، والستعادة حقوقهم يف النمو والتطور داخل بيئة               
 .أسرية يف أسرع وقت ممكن

وشرعت اهليئة الوطنية املعنية بالقصر، يف إطار اإلصالح اجلاري على النظام القائم اخلاص حبماية األطفال،  -٤٤٦
حماية السكنية، عن طريق خفض عدد حمالت اإلقامة، ويف الوقت ذاته تقدم اهليئة خدمات            يف ترشـيد مرافقها لل    

 .خارجية بديلة هتدف إىل تعميق اجلذور األسرية، حبيث يتسىن لألطفال البقاء داخل أسرهتم وجمتمعهم

 نظام إعادة التأهيل

ال ميكن اعتبارهم مسؤولني، أو الذين      خيتص هذا النظام باألطفال والشبان الذين انتهكوا القانون، ولكن           -٤٤٧
 :ويعمل النظام من خالل ثالثة أنظمة فرعية هي. يبدون اضطرابات سلوكية خطرة

 االحتجاز إلعادة التأهيل السلوكي؛ )أ( 

 إخالء السبيل مع اإلبقاء حتت الرقابة؛ )ب( 

 .إعادة التأهيل السلوكي النهاري )ج( 

ودعم إعادة التوطني االجتماعي للشبان املتهمني خبرق القانون اجلنائي         ويهـدف هذا النظام إىل تسهيل وتوجيه        
 .الذين أحيلوا أمام احملاكم املختصة

 نظام الوقاية

هـذا النظام معّد ملساعدة الشبان حىت سن الثامنة عشرة الذين انُتهكت حقوقهم، وأيضاً ملساعدة أُسر                 -٤٤٨
 مراكز الرعاية النهارية، واملراكز اجملتمعية، ونوادي الشباب،        :وتتخذ الوقاية األشكال التالية   . هـؤالء الشـبان   
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ومراكز الرعاية النهارية لألطفال الذين يعانون ختلفاً بسيطاً أو متوسطاً، ومراكز الرعاية النهارية لألطفال الذين               
 .)٢٢٣(يعانون ختلفاًَ حاداً

باب، مع التشديد على تعزيز حقوق األطفال       ولقد أُنشئت املراكز اجملتمعية وطُورت لصاحل األطفال والش        -٤٤٩
داخـل اجملـتمع وتزويد املرافق التقنية لألطفال، والشباب، وأسرهم، املنحدرين غالباً من مناطق يتعرضون فيها                

وجتري حالياً دراسة هنوج بديلة لتقدمي الرعاية النهارية لألطفال الذين . لظـروف وفرص غري مؤاتية إىل حد كبري   
 .ُتنتهك حقوقهم

 برامج الدعم

، برناجماً للدعم يساند تنفيذ أنواع جديدة من املشاريع ١٩٩١تدير اهليئة الوطنية املعنية بالقصر، منذ عام  -٤٥٠
املتخصصة يف إعادة التأهيل، ُتعىن أساساً مبشاكل من قبيل إساءة املعاملة اخلطرة، واالعتداء اجلنسي على األطفال، 

 .اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، وأطفال الشوارع، وعمل األطفالوتعاطي املخدرات، واالستغالل 

خاصاً باألطفال املهملني، مت تناولـه     ) دولياً ووطنياً (وجتـدر اإلشارة أيضاً إىل أن هناك برناجماً للتبّني           -٤٥١
 .بالفقرات السابقة

 عمل األطفال

وينظم قانون . )٢٢٤("يت حتكم عمل النساء والقصرأهلية التعاقد والقواعد األخرى ال"يشري قانون العمل إىل  -٤٥٢
ومع ذلك، مثة عدد ضخم من األطفال املستخدمني        . )٢٢٥(العمل عقود التمّهن اخلاصة بالشباب دون الثامنة عشرة       

يف قطـاع العمـل غري الرمسي، كالباعة املتجولني، وجمّمعي الورق، واألنشطة املماثلة، الذين ُيتركون دون محاية    
 من التالميذ يف منطقة العاصمة      ٣٠٠، ومشلت   ١٩٩٨ وخلصـت دراسة أجرهتا مديرية الشغل يف عام          .قانونـية 

وتشري . )٢٢٦( يف املائة من األطفال اضطلعوا بعمل ما٤٠,٩ سنة، أن ١٨ سنوات و٨الكربى تتراوح أعمارهم بني 
 أن زهاء ١٩٩٦واالقتصادية يف عام البيانات الواردة يف الدراسة االستقصائية الوطنية حول اخلصائص االجتماعية   

 سنة عملوا خالل الشهور الثالثة اليت سبقت الدراسة، وهو ١٤ سنوات و٦ طفل تتراوح أعمارهم بني    ٤٧ ٠٠٠
 . يف املائة من السكان املنتمني إىل تلك الفئة العمرية١,٩رقم يعادل نسبة 

 للقبول يف شبكة اهليئة الوطنية املعنية بالقصر،        وتزود اإلحصاءات املتعلقة بعمل األطفال، كمتغري ُيعتَمد       -٤٥٣
أو " العمل املبكر "معلومـات مفـيدة ولكنها غري كافية، مبا أهنا تصف حالة األطفال العاملني فقط حتت عنوان                 

، ليس  )خط املساعدة وبرنامج الدعم   (وبينما ُيقَبل هؤالء األطفال يف الربامج العادية للهيئة         ". الـتجارة املتجولة  "
 .ك أي برامج حمددة ُتعىن بعمل األطفال، وتظل تدابري احلماية عامة جداً من حيث نطاقهاهنا

كانت يف " العمل املبكر"والرتعـة إىل قـبول األطفال يف شبكة اهليئة الوطنية املعنية بالقصر حتت عنوان         -٤٥٤
 الوضع فيما يتعلق بفئة ومع ذلك، تفاقم). ١٩٩٩ يف عام ١ ٨٢١ إىل ١٩٩٧ طفالً يف عام ٣ ٦٥٧من (اخنفاض 

 حالة يف   ٢٣٦ إىل   ١٩٩٧ حالة يف عام     ٣٢، مع ارتفاع عدد احلاالت من       "التجارة املتجولة "األطفال العاملني يف    
 يف املائة من    ١٨,٩، نسبة   ١٩٩٩ويبّين التقسيم حسب نوع اجلنس للعمل يف الشوارع، يف عام           . ١٩٩٩عـام   
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ارتفاع (وحصل ارتفاع طفيف يف عدد اإلناث العامالت يف سن مبكرة .  يف املائة من الذكور٨١,١اإلناث ونسبة 
، بالرغم من أن عدد الفتيات والصبايا الاليت قُبلن يف شبكة اهليئة حتت هذا              )١٩٩٧ يف املائة منذ عام      ٤بـنحو   

العمل " أن يف ارتفاع، يف حني" التجارة املتجولة"وتبني املقارنة بني االجتاهات أن  . العـنوان ميـيل إىل االخنفاض     
يف  ٣٨( سنة   ١٦ويشمل العمل املبكر باألساس الشبان املنتمني إىل الفئة العمرية ملن تتعدى أعمارهم             . يف اخنفاض " املبكر

، بالرغم من أن هذا النوع من العمل مييل إىل االرتفاع لدى فئات عمرية أصغر سناً، ومها فئة )١٩٩٩املائة يف عام 
 . سنة١٥-١٣ سنة، وفئة ١٢-١٠

 اإلعالم والنشر فيما يتعلق حبقوق األطفال

تقام محالت مشتركة لنشر اتفاقية حقوق الطفل، تديرها باألساس وزارة العدل ووزارة التعليم، وهتدف               -٤٥٥
 :وتشمل املبادرات ما يلي. هذه احلمالت إىل خلق الوعي لدى اجلمهور حبقوق األطفال والشباب

 نظم عمل مراكز الطالب، حيث يتم انتخاب املمثلني بطريقة دميقراطية؛إصدار وزارة التعليم ملرسوم ُي )أ( 

 ؛١٩٩٤أمني املظامل املعين باألطفال امللتحقني باملدارس، الذي انطلقت أعماله يف عام  )ب( 

 يف القرارات   "الذي ميتلك القدرة الكافية على التمييز     "مشروع البنوة، الذي يسلِّم بآراء الطفل        )ج( 
  حبضانته ؛اليت تتعلق

املوافقة على النظم املتعلقة مبآوى األطفال ومؤسسات رعايتهم، اليت ترسخ حق األطفال املعنيني              )د( 
 .)٢٢٧(يف إبداء آرائهم احلرة، اليت جيب أن تؤخذ يف االعتبار إذا بلغوا سن ودرجة النضج الكافيتني

ثناء اإلجراءات القضائية واإلدارية اليت هتمهم،      وفيما يتعلق بالفرص اليت تتاح لألطفال لالستماع إليهم أ         -٤٥٦
ووفقاً للقانون املتعلق بالقصر، جيوز للمحكمة      . قد ختتار السلطة املعنية استشارة الطفل، ولكنها غري ملَزمة بذلك         

 أن متارس السلطات اليت خيوهلا القانون بطلب من شرطة األحداث، أو املنظمات أو اهليئات اليت ترعى األطفال، أو
إجراءات "ولدى ممارسة هذه السلطات، جيوز للمحكمة أن تأمر بأي          . أي شـخص آخر، أو حىت مبحض إرادهتا       

 ."وحتقيقات تراها مناسبة

وفيما يلي بعض التدابري املتخذة لتوعية األسر واجلمهور عامة بضرورة تشجيع األطفال على ممارسة حقهم  -٤٥٧
 :يف إبداء آرائهم

 حتت إشراف   ١٩٩٧خلاصة حبقوق الطفل، املعقودة يف اجمللس الوطين يف عام          احللقـة الدراسية ا    )أ( 
وقد شاركت يف هذه احللقة وزارة العدل واهليئة . ورعاية اليونيسيف، وباالقتران مع فريق الربملانيني املعين باألطفال

 الوطنية املعنية بالقصر؛

، دورة للخرجيني   ١٩٩٧س، منذ عام    فـيما يتعلق بكليات احلقوق، تنظم جامعة دييغو بورتالي         )ب( 
 خاصة باملوظفني الفنيني العاملني يف القطاع، تشكل فيها االتفاقية ومراعاهتا يف السياسات العامة موضوعاً رئيسياً؛
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أدخلـت األكادميـية القضائية، اليت تدرب موظفي احملكمة، ال سيما األخصائيني االجتماعيني              )ج( 
 تخصصة بشأن األطفال، تشمل أهدافها العامة تنمية معرفة أدق باتفاقية حقوق الطفل؛والقضاة، منذ البداية دورات م

محـالت توعية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو             )د( 
 لرياض  املهيـنة الـيت ترتكب حبق األطفال، نظمتها مؤسسات متخصصة يف شؤون األطفال، مثل اجمللس الوطين               

، اليت "إنتغرا"؛ ومؤسسة ")Junji"، والذي ُيعرف بتسمية Junta Nacional de Jardines Infantiles(األطفال 
 ترعى الفتيان والفتيات الفقراء، والربامج البلدية اخلاصة باألطفال، واهليئة الوطنية املعنية بالقصر؛

وحظيت هذه احلملة   . ١٩٩٧مايو  / يف أيار  احلملة من أجل ُحسن معاملة األطفال، اليت انطلقت         )ه( 
بتغطية مشلت كامل مناطق البلد من خالل اللجان اإلقليمية ملناهضة إساءة معاملة األطفال، واسُتخدمت فيها كل              

قطار النفق، واملراكز االستشفائية،    (، واألماكن العمومية    )من صحافة وتلفزيون وإذاعة   (وسـائط اإلعالم العامة     
 . كما أُعدت كتيبات ومنشورات تقنية لفائدة املوظفني الفنيني العاملني يف القطاع). ية اخلواملراكز التجار

ونظمـت اهليـئة الوطنـية املعنية بالقُصر دروساً للموظفني األخصائيني املتعاملني مباشرة مع األطفال،                -٤٥٨
 .ناهضة كل أنواع إساءة املعاملةواملؤسسات، واخلدمات واملنشآت العاملة إىل جانب األطفال ومن أجلهم، هبدف م

 أوجه القصور واإلشكاالت يف نظام العدالة ومحاية حقوق األطفال والشباب

. بالرغم من التقدم احملرز خالل السنوات العشر األخرية، ال حتظى حقوق الطفل يف شيلي باالحترام التام                -٤٥٩
ي حقوق الطفل مراعاة تامة، حبيث ال تفلح هذه         فالـنهج العـام املعتمد عموماً يف السياسة االجتماعية ال يراع          

وال ميكن تدارك العيوب يف التشريعات اليت تنظم اهليئة         . السياسات أبداً يف إفادة كل األطفال ويف تغطيتهم مجيعاً        
. فاخللط ما زال قائماً بني فكريت احلماية والعقوبة       . الوطنـية املعنـية بالقُصر إال من خالل إصالح كامل للنظام          

اول سياسات الرعاية تدارك أوجه نقص السياسات االجتماعية األساسية، ولكنها مل تتوصل إىل حتقيق املساواة وحت
. ويتبع نظام احلماية هنجاً قضائياً ملشكالت الطفولة ذات الطابع االجتماعي، مثل الفقر           . يف الفرص لكل األطفال   

وملعاجلة هذه املشكالت، ُشرع حالياً يف    . األحداثويف اخلـتام، ال يوجد نظام عدالة مصمم خصيصاً للمجرمني           
 .إجراء إصالح شامل لنظام العدالة ومحاية حقوق األطفال

 التدابري املتخذة لتدارك هذه النقائض

 اإلصالح الشامل لنظام العدالة ومحاية حقوق األطفال والشباب

طوير سلسلة من املبادرات القانونية     تعمـل احلكومـة، مـن خالل اهليئة الوطنية املعنية بالقُصر، على ت             -٤٦٠
واملؤسسية بغية حتسني نظام العدالة ومحاية حقوق األطفال يف البلد، إذ إنه بالرغم من التقدم اهلام احملرز حتت قيادة 
احلكومات الدميقراطية، ظل العديد من املؤسسات والفنيني العاملني إىل جانب األطفال مقتنعني بأن األمر ال يزال                

واستجابة لذلك، تقرر إجراء إصالح جذري لنظام رعاية الطفل بأكمله، مبا يضمن أن             . إىل فعـل املزيد   حيـتاج   
وجيري القيام هبذا . يكـون النظام اجلديد متمشياً متاماً مع كل جوانب املتطلبات الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل             

أداء مهمة توفري الرعاية لألطفال الذين انُتهكت       اإلصـالح باالقتران مع اهليئات اخلاصة، املتعاونة مع الدولة يف           
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ويقوم هذا اإلصالح، الذي يرمي إىل إدخال نظام يضمن احلماية الكاملة حلقوق            . حقوقهم وللمجرمني األحداث  
 :الطفل يف شيلي، ويسلم بالطفل كفاعل يف حقه وليس كمجرد متلّق للرعاية، على املبادئ التالية

لي لألطفال والشباب يف العيش يف أسرهم، ويف ممارسة حقوقهم داخل      التسـليم بـاحلق التفضي     )أ( 
 أسرهم، وتعزيز هذه احلقوق وتشجيعها، وضمان تقدمي الدولة الدعم الواجب هلذه السياسات؛

حق الشباب املتهمني بارتكاب جرمية أو الذين ارتكبوا جرمية يف أن يعاملوا مع املراعاة الواجبة                )ب( 
 ومع مراعاة ضرورة ضمان منوهم واندماجهم االجتماعي؛لكرامتهم وحقوقهم، 

التشـديد كما ينبغي على ضرورة العمل الشامل لعدة قطاعات، حيث تؤدي خمتلف مؤسسات               )ج( 
 الدولة واجملتمع دوراً مركزياً يف إحداث تلك الظروف اليت تكفل للشباب التمتع حبقوقهم؛

 .مثل الذي تقدم انطالقاً منه اخلدمات الشاملة لألطفال وألسرهمتفضيل البيئة احمللية بوصفها املستوى األ )د( 

ومن وجهة النظر   . وكيما يتسىن تنفيذ هذا اإلصالح، جيب أن حتدث تغريات مؤسسية وتشريعية وثقافية            -٤٦١
ة للشباب، املؤسسية، يعين هذا ضمنياً املعاجلة املنفصلة والفعالة حلماية حقوق األطفال، من جهة، واملسؤولية اجلنائي

وسوف حيتاج هذا النهج األكثر ختصصاً إىل مهارات، ومعارف، وإجراءات، وبرامج عمل ختتلف . من جهة أخرى
 .حسب ما إذا كان األمر يتعلق بأطفال انُتهكت حقوقهم أم جباحنني أحداث

ل، باإلضافة إىل ومن وجهة النظر التشريعية، مثة حاجة إىل نظام عدالة خاص باألسرة وحبماية حقوق الطف -٤٦٢
وهذا يعين ضرورة إعمال التشريعات التالية، اليت تعمل على         . نظـام يهتم على وجه التحديد باجملرمني األحداث       

 :إعدادها يف الوقت الراهن وزارة العدل واهليئة الوطنية املعنية بالقُصر

 ردة يف اتفاقية حقوق الطفل؛قانون محاية األطفال والشباب، الذي سوف يدمج كل القواعد القائمة الوا )أ( 

 قانون ينشئ اهليئة الوطنية حلماية حقوق األطفال، اليت تعىن باألطفال الذين انُتهكت حقوقهم؛ )ب( 

 قانون ينشئ اهليئة املكلفة بإنفاذ العقوبات املسلطة على اجملرمني األحداث؛ )ج( 

مسؤولية الشباب عن أية جرائم     القـانون املـتعلق مبسـؤولية اجملرمني األحداث، الذي سينظم            )د( 
يرتكـبوهنا ابـتداًء من سن الرابعة عشرة فما فوق، وسيخول هلم يف نفس الوقت الضمانات اجلنائية واإلجرائية                  
املنصـوص عليها يف الدستور ويف االتفاقية، وسيحمي حقوق الضحايا، وسيحدد عقوبات تناسب سن اجملرمني،               

 وسيضع التوكيد على إعادة التأهيل؛

 .القانون املتعلق مبحاكم األسرة ومحاية حقوق األطفال  )ه( 

ومن وجهة النظر الثقافية، سوف ُتبذل اجلهود لتشجيع اجلمهور على املشاركة بصورة أنشط يف احترام                -٤٦٣
ومحاية حقوق األطفال، وحقهم يف العيش يف أسرة وداخل جمتمعهم، ويف أن يعاملوا بصفتهم فاعلني هلم حقوق                 

وستشمل املهام الرئيسية للهيئة الوطنية املعنية بالقُصر خالل السنوات         . د مفعول هبم خاضعني للحماية    وال كمجر 
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ويقترن . املقبلة، السحب التدرجيي لألطفال املودعني يف الوقت الراهن يف منشآت كبرية، وهو أمر قد بدأ بالفعل               
ومثة أيضاً برنامج . ألسر، وتعزيز برامج التبينذلـك بوضع برامج إلعادة توطني األسرة، وحتسني برامج استقبال ا      

 .إلنشاء دور صغرية الحتضان األطفال، الذين ال يتوفر هلم البديل للعيش يف مؤسسة، يف جٍو حياكي جو األسرة

ويف جمال إعادة التأهيل، تعمل املراكز اليت تديرها الدولة مباشرة من خالل اهليئة الوطنية املعنية بالقُصر،                 -٤٦٤
 وضع وتنفيذ منوذج رعاية جديد، يناسب أكثر احتياجات الشباب، مبساعدة الشبكات احمللية اليت تدعم العمل على

 .الذي تضطلع به هذه املراكز يف جمال إعادة التأهيل

وتتمشى املبادئ التوجيهية لإلصالح مع االتفاقات الدولية اليت وقعت عليها شيلي يف جمال حقوق الطفل،  -٤٦٥
تلك اليت ترمي إىل وضع حد للعنف االجتماعي وإساءة املعاملة اليت تسلط على األطفال والشباب، والتقدم مبا فيها 

عـلى درب القضـاء على االستبعاد والتمييز االجتماعي، وضمان احلد األدىن من الغذاء، والصحة، ومعايري التعليم العام                  
 . القطاعات لضمان محاية حقوق األطفال يف التطبيق العمليلألطفال، والتسليم باحلاجة إىل حتالف استراتيجي بني كل

ويهـدف هذا اإلصالح إىل إنشاء نظام حلماية حقوق األطفال الذين تعرضوا النتهاكات خطرة، وإقامة                -٤٦٦
 .آليات حملية لضمان احلماية الفعالة وتشجيع العائلة على االضطالع بدور أنشط

رعاية الطفل من خالل شبكة املتعاونني مع اهليئة الوطنية املعنية بالقُصر،       مشروع القانون املتعلق بإنشاء نظام ل     
 ومتويل هذا النظام

بالـرغم من التغيريات القانونية اليت أدخلتها احلكومات الدميقراطية، ما زالت هنالك حاجة ملحة للقيام                -٤٦٧
وإدخال نظام قضاء جنائي خاص    بتغـيريات هيكلـية يف جمـال األطفال واألسرة، كإصالح نظام محاية الطفل،              

وسيحدث التشريع املقترح تغيرياً يف نظام الرعاية       . ةبالشـبان، وإدخال حتسينات على التشريعات املتعلقة باألسر       
التابع للهيئة الوطنية املعنية بالقُصر وكيفية متويله، وجيعل النظام القانوين الشيلي يف هذا اجملال منسجماً مع املبادئ        

كما سينشئ مسؤوليات جديدة    . نصوص عليها يف املعاهدات الدولية، ال سيما اتفاقية حقوق الطفل         والقواعد امل 
ويقوم التشريع  . للدولـة، واجملتمع، واملؤسسات اليت تساهم يف شبكة الرعاية التابعة للهيئة الوطنية املعنية بالقُصر             

لشباب الذين انُتهكت حقوقهم، واجملرمني عـلى مخسـة مبادئ أساسية لتنفيذ سياسة ترمي إىل محاية األطفال وا    
 :األحداث، وهذه املبادئ هي

وهـو مـبدأ يرمي إىل ضمان حصول الطفل وأسرته على مزايا السياسات             : مـبدأ اإلدمـاج    )أ( 
 االجتماعية األساسية والسياسات االجتماعية التعويضية؛

قطاعية للسياسة العامة بغية معاجلة     وهو مبدأ يرمي إىل إدماج وتنسيق املوارد ال       : مبدأ الشمولية  )ب( 
 احلاالت اليت ُتنتهك أو هتدد فيها حقوق األطفال؛

وهو مبدأ يهدف إىل تشجيع مشاركة اهليئات اإلقليمية والبلدية يف إدارة           : مبدأ التركيز اإلقليمي   )ج( 
 واستخدام املوارد القطاعية وموارد اهليئة الوطنية املعنية بالقُصر؛
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وهو مبدأ يرمي إىل التسليم بقدرات األطفال وأسرهم، وحقهم يف املشاركة يف            : ركةمبدأ املشا  )د( 
 إدارة التدابري املتخذة حلل مشكالهتم؛

وهو مبدأ يرمي إىل تسهيل حل املنازعات القانونية اليت         : مبدأ احلماية القانونية حلقوق األطفال      )ه( 
 .طاتتنشأ بني األطفال ووالديهم، أو بني الوالدين والسل

وسيتضمن هذا التشريع اجلديد حقن مبلغ هام من األموال احلكومية يف امليزانية اجلارية، وهو ما سيكلف             -٤٦٨
 .)٢٢٨() دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة١٢ ١٩٢ ٦٤٣( مليون بيزو ٨ ٤٠٠مبلغاً إضافياً قدره 

خالل شبكة اهليئة الوطنية املعنية بالقُصَّر، من ويقيم النموذج اجلديد لرعاية الطفل الذي جيري إعماله من  -٤٦٩
جهة فصالً واضحاً لطرق االستجابة الرمسية، للحاالت اليت جتسد هتديداً أو انتهاكاً حلقوق األطفال والشباب، عن 
طريق التماس موارد خاصة، يتم تنسيقها حملياً مع اخلدمات االجتماعية األساسية لتجنب جتزئة برامج اهليئة داخل                

ومن جهة أخرى، ويف سبيل معاجلة خروقات القانون اجلنائي، ُتبذل اجلهود . اجلبهة األوسع للسياسات االجتماعية
إلدخال برامج تعتمد على التدابري اليت جتنب كل أشكال االحتجاز، وهو ما سيشكل مستقبالً جزءاً أساسياً يف أي 

 .نون اجلنائيتشريع بشأن مسؤولية الشباب فيما يتعلق بانتهاكات القا

وبغـية مواجهـة هذه التحديات، يدخل مشروع القانون تغيريات على خطوط العمل اليت تنفذها اهليئة                 -٤٧٠
وسوف تسعى هذه   . الوطنـية املعنية بالقُصَّر، ويضع برنامج رعاية جديد يف شكل املكاتب املعنية حبماية احلقوق             

 متكني األطفال والشباب، املنتمني إىل منطقة حمددة والذين جيدون      املكاتب، اليت تكتسي طابعاً تقنياً وتشغيلياً، إىل      
أنفسـهم معرضني أو يف حالة تكون فيها حقوقهم مهددة بصورة خطرة، وكذلك أُسرهم، من الوصول بصورة                 

. قتضاءكما ينبغي توفري احلماية اخلاصة املباشرة، عند اال       . فعالة إىل الربامج واخلدمات واملوارد املتاحة يف اجملتمع       
وترمي هذه الفكرة   . وسوف ينشئ القانون اجلديد نوعني مستجدين من مراكز اإلقامة، يف شكل مساكن ومآوى            

وتبت السلطة  . إىل جتنب النهج الذي تتبعه منشآت االحتجاز احلالية القائم على حشد األطفال داخل املؤسسات             
 (residencia)وتكون اإلقامة . ون مهلة زمنية حمددةالقضائية املختصة يف مسألة دخول هذه املراكز اجلديدة يف غض

يف شكل مركز صغري يهدف إىل تقدمي الرعاية الالزمة وتوفري اخلدمات االجتماعية لألطفال والشباب احملرومني من 
بيئـتهم األسـرية، عـلى أساس يتميز باالستقرار، والقيام جبهود تكفل لألطفال اإلبقاء على عالقاهتم األسرية                 

، فسوف توفر السكن املؤقت للسهر )(casas de acogidaأما املآوى . ها، أو هتيئة أنفسهم حلياة مستقلةوتقويت
على األطفال والشباب احملرومني من بيئتهم األسرية، مع حماولة إعادة مجع مشل األطفال ووالديهم أو األشخاص                

 .ار بشأهنماملسؤولني على رعايتهم، أو يف انتظار توصل احملكمة إىل اختاذ قر

كمـا يهدف القانون اجلديد إىل تنويع تشكيلة الربامج اليت توفرها اهليئة الوطنية املعنية بالقُصَّر، لتجعل                 -٤٧١
براجمها أكثر متشياً مع املشاكل الراهنة وذلك، على سبيل املثال، عن طريق إضافة إمكانية متويل املشاريع املتصلة                 

التدريب ونشر املعلومات بشأن هذه احلقوق، ويف املقام األول، احليلولة دون           حبقـوق الطفل اليت ترمي إىل توفري        
كما ينبغي التشديد أكثر على الربامج اليت هتدف إىل محاية احلقوق، واالبتعاد عن . نشوء احلاالت اليت هتدد باخلطر

وميكن إدخال .  السكنيةالنهج التقليدي الذي يربط هذه الربامج بالتشخيص، وعن احتجاز األطفال داخل األنظمة
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طريقة للتشخيص اجلزئي دون احلاجة إىل احتجاز األطفال، حسب آراء اخلرباء، وهي طريقة قد تؤدي أيضاً إىل                 
 .خفض عمل التقييم التقين الذي تضطلع به السلطات القضائية املعنية

 ختصيص املوارد للمتعاونني،    ومع هذا النموذج اجلديد لرعاية األطفال، برزت أيضاً احلاجة إىل استعراض           -٤٧٢
وجيب وضع سجل للمؤسسات . وذلك بغية إزالة احلوافز املوجهة توجيهاً خاطئاً اليت تقدم يف إطار النموذج القائم

املتعاونة، يتم ربطه بنظام لتقدمي العطاءات بشأن ختصيص األموال املتاحة يف كل خط من خطوط العمل، وُيدخل                 
 . كاوى، حسب االقتضاءإجراءات للعقوبات وأخرى للش

ويهدف منوذج التقييم اجلديد للهيئة الوطنية املعنية بالقُصَّر إىل كشف املشكالت النامجة عن تنفيذ خطوط  -٤٧٣
وسوف ُيشكِّل األداة الرئيسية إلدارة اهليئة ويسهِّل جتميع نتائج التقييمات املنتظمة اليت سوف تعتمد بعدئٍذ . العمل

 .فكقاعدة ألنظمة التصني

 ١٠التغريات اليت هتم احلقوق الواردة يف املادة 

 التدابري اإلدارية املتخذة يف وزارة العدل فيما يتعلق باألسرة

 اللجنة املتعددة القطاعات ملناهضة إساءة معاملة األطفال يف شيلي

وتتمثل واليتها . ١٩٩٥أُنشئت اللجنة املتعددة القطاعات ملناهضة إساءة معاملة األطفال يف شيلي يف عام  -٤٧٤
التقدم بتوصيات هتدف إىل محاية األطفال من كل أشكال سوء املعاملة، والعنف، واألذى أو االعتداء               ": فيما يلي 

 .)٢٢٩("أو النفسي، واإلمهال، وبصورة عامة كل املمارسات الضارة ببقاء الطفل ومنائه/اجلسدي و

 التعليم، والداخلية، والتخطيط والتعاون، والصحة، وعن وتتألف هذه اللجنة حالياً من ممثلني عن وزارات -٤٧٥
املكتـب التنفيذي للحكومة، وعن املكتب العام للرئاسة، ووزارة االقتصاد، واألمانة الوزارية اإلقليمية للعدل يف               

حباث، منطقة العاصمة الكربى، والسلطة القضائية، واهليئة الوطنية املعنية بالقُصَّر، ورجال درك شيلي، وشرطة األ             
، "إنتيغرا"وصـندوق االستثمار والتضامن يف اجملال االجتماعي، وشبكة املدافعني البلديني عن الطفولة، ومؤسسة              

ولقد شرع فريق العمل املتخصص هذا يف تنفيذ مهام رئيسية يف . واجمللس الوطين لرياض األطفال، ومؤسسة األسرة
 .ب والتدخل، والتدري)ثالث محالت وقاية وطنية(جمال الترويج 

 االستغالل اجلنسي للذكور واإلناث

أنشـئت ثـالث جلـان عاملة على أساس االتفاقات اليت توصل إليها املؤمتر الوطين األول بشأن العنف                   -٤٧٦
وحضر اجتماعات  . ١٩٩٩أغسطس  /واالسـتغالل اجلنسـي لألطفال والشباب ألغراض جتارية، املعقود يف آب          

املنظمات غري احلكومية،   (العدل، ممثلون عن املؤسسات احلاضرة يف املؤمتر        الـلجان، الـيت نسـقت بينها وزارة         
ويتمثل هدف  .). واملؤسسات احلكومية املعنية بشؤون األطفال، واملؤسسات اخلاصة، والشرطة، واجلامعات، اخل         
 .اللجان يف إعداد برنامج عمل ملعاجلة االستغالل اجلنسي الذي يؤثر يف الذكور واإلناث يف شيلي
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ويتـناول هذا الربنامج اجلديد املشكالت من وجهة النظر االجتماعية والقانونية واإلجرامية، بقصد مجع               -٤٧٧
املعلومات املوثوقة فيما يتعلق باالجتار اجلنسي باألطفال والتوصل إىل تقدير عدد األطفال املتأثرين، واحلصول على 

ويهدف إىل وضع   . سياحة اجلنسية املتصلة باألطفال يف شيلي     البـيانات ذات الصلة فيما يتعلق باملواد اخلليعة وال        
سياسـات إلدخال برامج حمددة للوقاية واملعاجلة، وإجراء دراسات للتشريع اجلديد املطلوب، يف سبيل مناهضة                

وبدأت اهليئة . وتصنيف ومعاقبة كل أشكال السلوك اليت تضر حبقوق األطفال يف جمال االستغالل واالجتار اجلنسيني
 حالة يف منطقة العاصمة الكربى، بغية       ٦٠، يف تنفيذ برنامج حمدَّد ملعاجلة       ٢٠٠١الوطنية املعنية بالقُصَّر، يف عام      
ويتمثل أحد .  االجـتماعي الذي حلق بضحايا االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية  -إصـالح الضـرر النفسـي       

م بوجهات نظر الضحايا من بني األطفال عند        االسـتنتاجات الـيت مت اخللوص إليها يف أن هنالك حاجة لالهتما           
 . تصميم برامج وتدابري الوقاية والتدخل يف هذا اجملال

 ٨٠٠-٢٢٠٠٤٠الربنامج املتعلق بالعنف داخل األسرة وإساءة معاملة األطفال، وخط اهلاتف املفتوح 

 اإلقليمية، وشركة   شـرعت وزارة العـدل، باالقـتران مع رجال درك شيلي، وشرطة األحباث، واحلكومات              -٤٧٨
، بوصفه جزءاً من حماولة عامة ملعاجلة ١٩٩٥االتصـاالت السـلكية والالسلكية يف شيلي، يف تنفيذ هذا الربنامج يف عام      

وفُتح اخلط اهلاتفي املفتوح األول يف منطقة العاصمة الكربى مث توسع ليشمل    . العنف داخل األسرة وإساءة معاملة األطفال     
، منذ مباشرته، مبهام وإجراءات عديدة، جيري       ٨٠٠-واضطلع برامج اخلط اهلاتفي     . وات التالية مـناطق أخـرى يف السن     

ويقدم الربنامج يف الوقت الراهن الرعاية والعناية لألطفال ضحايا         . تقيـيمها وتوسـيع نطاقها وحتسينها بصورة متواصلة       
شأن اجلوانب القانونية، ويهتم باإلحالة، وإعداد      كما يتلقى الشكاوى، ويقدم املعلومات ب     . أو إسـاءة املعاملة   /العـنف و  

وفيما يتعلق باإلحصاءات، بلغ عدد     . السـجالت اإلقليمـية، ومـتابعة الشكاوى، والتدريب، وحتضري املواد املتخصصة          
 ١٩٩٨يناير / يف منطقة العاصمة الكربى، يف الفترة من كانون الثاين        ٨٠٠-٢٢٠٠٤٠املكاملات اليت جهزها اخلط املفتوح      

 . مكاملة يف الشهر يف املتوسط٤٢٥ مكاملة، أي ١٠ ٨٠٠ ما جمموعه ٢٠٠٠مايو / أيار٣١ىل إ

 برنامج املساعدة القانونية وما يقدمه من خدمات 

الوصول إىل  "، بدعم من البلديات، برنامج املساعدة القانونية        ١٩٩٣مايو  /باشرت وزارة العدل، يف أيار     -٤٧٩
ويعمل الربنامج مع موظفني خمتصني يف      .  متعددة لتقدمي املساعدة القانونية    الـذي حبث يف سبل جديدة     " العدالـة 

املشورة القانونية ومراكز إعالم ثابتة ومتنقلة، معّززة بأفرقة من احملامني واألخصائيني االجتماعيني الذي يقدمون              
وتستقبل . ام احلاسوب للمستعملني خدمة سريعة ويف الوقت املناسب، باالعتماد على جتهيزات قائمة على استخد           

الوحـدات العاملة الثابتة الزائرين كل يوم يف نفس املكان، بينما تتحول الوحدات املتنقلة إىل أمكنة خمتلفة، يتم                  
 .انتقاؤها مبوجب اتفاق مشترك مع البلديات املعنية

، )تياغو وشاكابوكومقاطعتا سان( بلدية يف منطقة العاصمة الكربى ١٢:  بلدية٥٢ويغطي الربنامج حالياً  -٤٨٠
 بلديات يف اإلقليم الرابع، يف كوكيمبو ٥، و)مقاطعتا أراوكو وكونثبثيون( بلديات يف اإلقليم الثامن، بيو بيو ١٠و
 بلديات يف إقليم    ٧، و )مقاطعتا ليناريس وكاوكوينيس  ( بلديات يف اإلقليم السابع، ماويل       ٩، و )مقاطعة ليماري (

كما تدير شركات املساعدات القانونية .  ويف كامل اإلقليم الثاين يف أنتوفاغاستا)مقاطعة شيلوي(البحريات العاشر 
 .مكاتب لالستشارة القانونية يف معظم البلديات
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وهتدف اخلدمة إىل . يقـدم الـربنامج املعلومات والتوجيه فيما يتعلق بكل املسائل القانونية واالجتماعية           -٤٨١
 دون اللجوء إىل    تكما تساعد على تسوية الرتاعا    .  وكيفية إنفاذها  متكـني أفـراد اجملـتمع من معرفة حقوقهم        

ونظراً لبطء إجراءات احملاكم، حتل نسبة كبرية من  . املقاضـاة، باسـتخدام طـرائق من قبيل الوساطة واملصاحلة         
. الـنـزاعات واخلالفات خارج احملاكم من خالل خدمات املشورة القانونية، مبوجب اتفاقات تعقدها األطراف             

وإذا اقتضت احلاجة أن ُترفع قضية ما هتم شخصاً حمدود اإلمكانيات أمام احملكمة لتعذر حلها عن طريق الوساطة، 
 .يستشري الشخص املعين حمامياً يتكفل بالقضية وينوبه طوال إجراءات احملكمة

احلقوق وتروجيها،  ويضـطلع الربنامج أيضاً بالعمل اجملتمعي، من خالل تنظيم األنشطة التعليمية، ونشر              -٤٨٢
وُتنفَّذ هذه األجزاء من الربنامج من      . وخلق الوعي وحماولة احليلولة دون حدوث املشكالت القانونية واالجتماعية        

خـالل احملادثـات، وحلقات العمل، واحللقات الدراسية، وتزويد املادة اإلعالمية، والربامج اإلذاعية، واإلعالم              
 هذه األنشطة حملياً، مببادرة من األفرقة البلدية، وتنفذ بالتنسيق مع املؤسسات            وتقام. اجلماهريي، وأنشطة التوعية  

األخـرى، واملنظمات احمللية، وممثلي اجملموعات املنظمة يف اجملتمع، من خالل إنشاء شبكات للدعم واالضطالع               
 .بعمل يشمل قطاعات عديدة

كجزء من اجلهد الرامي إىل وضع استراتيجيات تليب كما يقدم الربنامج املساعدة لضحايا اجلرائم العنيفة،  -٤٨٣
وأُنشئت وحدات خاصة مبساعدة ضحايا اجلرائم، . يف نفس الوقت ضرورة حتقيق األمن العام والوصول إىل العدالة

وُتعىن هذه الوحدات بالضحايا وتنوهبم أمام احملكمة،       . تـتألف من حمام متخصص بالقانون اجلنائي وعامل نفساين        
 قتران مع مكاتب اخلدمات االستشارية القانونية يف ال بنتانا، وإيلبوسكي، وثريو نافيا، وبينيالولني، وال غراخنا،              وتعمل باال 

 .وكويليكورا، ومجيعها كائن يف منطقة العاصمة الكربى

 ١٥اجلدول 

 اجملاالت اليت جرت فيها استشارة برنامج املساعدة القانونية
 ١٩٩٩ديسمرب /ل كانون األو-يناير /كانون الثاين

 
 اجملموع

 
 امللكية

 
 اإلرث

االستحقاقات 
 االجتماعية

املسائل 
 اجلنائية

 
 اجلوار

 
 العمل

 
 السكن

 
  األسرة

 أنتوفاغاستا ٢ ٥٦٧ ١ ٠٣٢ ١ ٣٤٣ ٨٠ ١ ٠٦٧ ٣١٢ ١ ٠٠٢ ١ ٣٠٤ ٨ ٧٠٧

 كوكوميبو ٥٧٩ ٢٨٥ ٢٣٤ ٦١ ١٨٠ ١٢٧ ٤٩٤ ٢١٥ ٢ ١٧٥

 ماويل ٣ ٤٧٦ ٤٥١ ٦٥٢ ١٨٦ ١ ٢٣٤ ٦١٠ ١ ٠٢١ ١ ١٥٠ ٨ ٧٨٠

 بيو بيو ٤ ٤٦٢ ٥٦١ ٧٨٦ ٢٢٤ ١ ٠٠٤ ٩٤٠ ٨٧٥ ١ ٠٢٤ ٩ ٨٧٦

 البحريات ٧٣٢ ١١٢ ٢٠٩ ٦٢ ٣٠٨ ١٨ ٢١٣ ٣٢٢ ١ ٩٧٦

 منطقة العاصمة الكربى ١٢ ٦٩٨ ٣ ٢٩٢ ٣ ٠٧٧ ٣٦٧ ١ ٥٢٧ ٥٣٩ ٣ ١٢٦ ٢ ٠٨٩ ٢٦ ٧١٥

 اجملموع ٢٤ ٥١٤ ٥ ٧٣٣ ٦ ٣٠١ ٩٨٠ ٥ ٣٢٠ ٢ ٥٤٦ ٦ ٧٣١ ٦ ١٠٤ ٥٨ ٢٢٩
 النسبة املئوية ٤٢,١ ٩,٨ ١٠,٨ ١,٧ ٩,١ ٤,٤ ١١,٦ ١٠,٥ 

  وزارة العدل:املصدر
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، والغذاء،  )١٥انظر اجلدول   (ويـتعلق العديـد من االستشارات القانونية ببعض جوانب قانون األسرة             -٤٨٤
سائل أخرى كما تشمل االستشارات م. واحلضانة، والقواعد املنظمة للزيارة، وإقرار األبوة، والعنف داخل األسرة

تتعلق باألسرة، كربنامج اإلسكان والتوجيه فيما يتعلق باحلصول على االستحقاقات االجتماعية واملعلومات ذات             
 .الصلة حبقوق اإلرث

 )Gendarmerίa(يف شيلي لدائرة السجون " اعرف طفلك"برنامج 

 الربنامج الذي حيمل تسمية      بني وزارة التعليم ووزارة العدل، انطلق      ١٩٩٧مبوجـب اتفاق أبرم يف عام        -٤٨٥
ويهدف . لصاحل األمهات احملرومات من حريتهن يف السجون اليت تديرها دائرة السجون يف شيلي            " اعرف طفلك "

الربنامج إىل املساعدة على النهوض بالنمو اجلسدي والعقلي واالجتماعي لألطفال دون سن املدرسة الذين أمهاهتم 
ة من خالل أنشطة يكتسب أثناءها الوالدان معرفة وقيماً وأمناطاً سلوكية مفيدة يف السجن، وتعزيز الروابط األسري

واهلدف من ذلك هو تعزيز الرابطة بني األم واألب والطفل، بغض النظر عما             . تساعدمها على االضطالع بدورمها األبوي    
 .ح الوالدين عاطفياًإذا كان كال الوالدين يف السجن، وذلك كوسيلة للمسامهة يف كل من مناء الطفل وتفت

وُسجلت خالل السنوات األوىل اليت عقبت انطالقه       . بـدأ الربنامج كمشروع منوذجي يف سجن للنساء        -٤٨٦
زيـادة هامة يف نسبة املشاركة، نظراً لالهتمام الذي أبدته نزيالت السجون مبوضوع على هذا القدر من األمهية                  

وبالنسبة للنساء  .  االندماج جمدداً يف اجملتمع بشكل حقيقي      كموضوع األسرة، بل أكثر من ذلك، يف سعيهن إىل        
 .السجينات، ميثل أطفاهلن حافزاً قوياً ملا يتعلق األمر بأخذ التزام حقيقي يف سبيل التغري

واعتربت إدارات السجون أن النتيجة كانت إجيابية يف . ، أُحلق اآلباء احملتجزون باملشروع١٩٩٩ويف عام  -٤٨٧
وتقوم املنهجية املستخدمة على    . يما يتعلق بسلوك نزالء السجن، ال سيما يف عالقاهتم بأطفاهلم         كـل احلاالت، ف   

والربنامج يشجع الوالدين على املشاركة     . الفعل واملشاركة، وتقتضي من الوالدين أداء دور نشط يف عملية التعلم          
 باستخدام جمموعة متنوعة من الُنهج املسلّية، يف األنشطة الرامية إىل إعطائهما الفرصة إلبداء مشاعرمها وأفكارمها،

وتتخذ هذه . كاأللعاب، واحملاكاة، ولعب األدوار املسرحية، اليت يتعلم من خالهلا الوالدان عن طريق الفعل واللعب
احللقات الدراسية شكل دورات تعليمية تتيح الفرصة للتعلم الفردي واجلماعي، من خالل املراعاة اجلماعية لكل               

 . فردية يف تعليم األطفال وتنشئتهم االجتماعية، وحل املشكالت األسريةجتربة

وهي األقاليم األول والثاين والرابع واخلامس والسادس   (ويغطـي الربنامج يف الوقت الراهن عشرة أقاليم يف البلد            -٤٨٨
 سجناً، حيث بلغ عدد     ١٢ يف   ، جرى تنفيذ الربنامج   ١٩٩٨ويف عام   ). والسابع والثامن والتاسع ومنطقة العاصمة الكربى     

 سجيناً، من الرجال والنساء؛     ٢٣٥ سجناً، مبشاركة    ١٤، مشل الربنامج    ١٩٩٩ امرأة؛ ويف عام     ١٦٨النساء املشاركات   
 . مشاركاً، من رجال ونساء٣٣٣ سجناً، وبلغ جمموع املشاركني ١٦ مت توسيعه ليشمل ٢٠٠٠ويف عام 

 التدابري التشريعية

إلصالحات القانونية املشار إليها يف الفقرات السابقة، تعد التدابري التالية ضمن التدابري اليت            باإلضافة إىل ا   -٤٨٩
 .  من العهد١٠تؤثر يف احلقوق الواردة يف املادة 



E/1994/104/Add.26 
Page 119 

التدابري املتعلقة حبماية الطفل من كل أشكال األذى أو االعتداء اجلسدي أو النفسي، واالستخفاف، واإلمهال، 
 واالستغالل اجلنسيوإساءة املعاملة، 

 يف سبيل معاقبة كل أشكال إساءة معاملة األطفال،         ١٩٩٤جـرى إصدار قوانني عديدة بداية من عام          -٤٩٠
وتندرج هذه القوانني ضمن جهود واعية التباع القواعد        . والعنف داخل األسرة، واالعتداء اجلنسي على األطفال      

 .)٢٣٠(أة، وإساءة معاملة األطفال، واالعتداء عليهم واستغالهلم جنسياًالدولية املتعلقة مبناهضة ومعاقبة العنف ضد املر

 حقوق الطفل يف احلماية من النقل غري املشروع والالعودة 

 االتفاقية بشأن اجلوانب املدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدويل 

 لباختاذ التدابري الالزمة ملكافحة النق من اتفاقية حقوق الطفل التزاماً على الدول األطراف ١١تنشئ املادة  -٤٩١
وهلذا الغرض، جيب على الدول األطراف تشجيع إبرام        . غـري املشـروع لألطفال إىل خارج أوطاهنم والالعودة        

وعمالً هبذا االلتزام، بدأ نفاذ االتفاقية بشأن    . اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف أو االنضمام إىل االتفاقات القائمة        
ومتت املوافقة على هذه    . ١٩٩٤يونيه  / حزيران ١٧دنية الختطاف األطفال على الصعيد الدويل يف        اجلوانـب امل  

االتفاقـية أثناء الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص، وهي هتدف إىل ضمان العودة السريعة                 
 الفعال للحق يف احلضانة والوصول إىل لألطفال الذين مت إبعادهم أو احتجازهم على وجه اخلطأ، وضمان االحترام

وطلبت وزارة العدل إىل احملكمة العليا أن تصدر أمراً عاماً يعطي تعليمات فيما يتعلق بتطبيق وتفسري اإلجراءات        . العدالـة 
 .١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٣الواردة يف هذا الصك، وهو ما فعلته احملكمة العليا على النحو املطلوب، يف 

 فال املعوقني جسدياً أو عقلياً يف النعم حبياة كاملة واملشاركة النشطةحق األط

 إدخال التشريعات فيما يتعلق باإلدماج االجتماعي الكامل للمعوقني؛ ووصف          ١٩٩٤جيـري منذ عام      -٤٩٢
 أنـواع اإلعاقة وتشخيصها؛ والوقاية؛ وإعادة التأهيل وتساوي الفرص؛ والسجل الوطين للمعوقني، مبا يف ذلك              

اإلجراءات والعقوبات؛ والصندوق الوطين اجلديد للمعوقني، وهو هيئة حكومية يتمثل هدفها يف التمويل الكلي أو 
 .)٢٣١(اجلزئي للخطط والربامج واملشاريع لصاحل املعوقني

 تسليم الدولة بقيام اجملموعات اإلثنية من السكان األصليني وحقوق هذه اجملموعات يف تطبيق القوانني اخلاصة     
 .هبا ويف أن تكون هلا ثقافتها وديانتها ولغتها اخلاصة هبا

، بوجود جمموعات إثنية من السكان األصليني تعيش ١٩٩٣أقر القانون املتعلق بالسكان األصليني، يف عام  -٤٩٣
ن يف الـبلد، وأنشـأ التزاماً على الدولة بوجه خاص، واجملتمع بوجه عام، باحترام وترويج ومحاية ثقافات السكا   

وأفضى التسليم حبقوق السكان األصليني إىل اعتراف أكرب حبقوق أطفال          . األصـليني وتشجيع تنميتهم ورفاههم    
وترد هذه احلقوق . األقليات يف التمتع بثقافتهم، واجملاهرة بدينهم وإقامة شعائرهم الدينية واستخدام لغتهم اخلاصة

 .)٢٣٢( من اتفاقية حقوق الطفل٣٠يف املادة 
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 املتعلقة حبماية األطفال من االستخدام غري املشروع للمخدرات واملؤثرات العقلية، ومناهضة استخدام التدابري
 األطفال يف إنتاج هذه املواد واالجتار هبا على حنو غري مشروع

تعاقـب قوانـني حديثة عديدة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية، وذلك بعد أن جرى                 -٤٩٤
وَيمثُل الشبان دون   . وتنطبق قواعد خاصة على األفراد دون سن الثامنة عشرة        . )٢٣٣(تشريعات السابقة تعديـل ال  

الثامـنة عشـرة والذين تتعدى أعمارهم السادسة عشرة أمام حمكمة األحداث املختصة اليت جيوز هلا أن تضمن                  
ة لصاحل اجملموعة، حىت يف غياب      حكمهـا االلـتزام باحلضور يف برامج الوقاية ومشاركة الشاب املعين يف أنشط            

بيد أنه جيب على احملكمة أن تطلب كشفاً طبياً، كما . تصـريح يفيد مبا إذا كان الشاب تصرف بتمييز أو بدونه    
ينص عليه القانـون، وأن تأمر الشـاب، يف بعض الـحـاالت الـمحددة، باحلصـول على العـالج الذي              

 .ت الالزمةيوصف لـه، وتتخذ يف نفس الوقت الترتيبا

  )٢٣٤(تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي فيما يتعلق باالحتجاز ومحاية حقوق املواطنني

ِقرَّت هذه التعديالت ملناهضة إساءة استعمال الشرطة ملا يسمى ب     -٤٩٥ ، حيث "اإليقاف على أساس الشبهة"أُ 
ويف . ولقد قضى التشريع اجلديد على هذه اإلمكانية      ". هيئته أو لباسه  "يكون كل شاب معرضاً لإليقاف بسبب       

اسـتطاعة الشـرطة اليوم أن حتدد هوية األشخاص استناداً إىل جمموعة من الظروف اليت حيددها القانون، وهي                  
الظروف اليت تشري إىل اجملرمني الذين ُيقبض عليهم متلبسني باجلرمية، واألشخاص املدانني الذين يتملصون من قضاء 

. بـتهم، واألشخاص الذين يهربون من السجن، واألشخاص الذين خيفون هويتهم أو يرفضون الكشف عنها              عقو
كما تلقي هذه التعديالت على عاتق املوظفني العامني املكلفني باالحتجاز واجب إحاطة الشخص املوقوف بسبب   

 . احتجازه وباحلقوق اليت خيوهلا لـه القانون

 ضمانات املمنوحة لألطفال احملرومني من احلرية واالعتراف هبا اعترافاً تاماًاحترام احلريات األساسية وال

ميثل اإلصالح الكامل للتشريعات املتعلقة باألطفال، وبوجه خاص اجملرمني األحداث، أحد التعهدات ذات  -٤٩٦
 :وتقرر اختاذ التدابري التالية يف هذا الصدد. األولوية اليت التزمت هبا حكومة شيلي

إنشـاء فـريق عمل، على الصعيدين الوطين واإلقليمي، لضمان نقل كل األطفال والشبان من                )أ( 
 ؛)٢٣٥(السجون املخصصة للكبار

إنشاء جلان عاملة مكلفة بإعداد االقتراحات لنقل األطفال والشبان كلياً من السجون املخصصة              )ب( 
وهذه . والشبان وال سيما مع اجملرمني األحداث     للكـبار، لعرضها على اهليئات العاملة بشكل مباشر مع األطفال           

جتنب احتجاز : "اللجان املصممة للعمل ألجل غري حمدد تشمل قطاعات عديدة، ويتمثل هدفها الرئيسي يف ما يلي
القُصَّر يف السجون املخصصة للكبار، عن طريق تقدمي اقتراحات ملموسة للسلطات اليت تتعامل بصورة مباشرة مع 

 ؛)٢٣٦("ن هم يف وضع خمالف للقانون واحملرومون من احلريةالقُصَّر الذي

 من  ١٢ونتيجة لذلك، متَّ إلغاء املادة      . مـنع كل إمكانية لدخول القُصَّر غري املسؤولني السجن         )ج( 
، اليت ُتقرُّ نظام القانون املتعلق حبماية القُصَّر،        ١٩٢٨ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٢٥٣١املرسـوم رقـم     
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يف احلاالت اليت ال تتوفر فيها مآوى للقُصَّر، خيصص قسم خاص          " على أنه    ١٢وتنص املادة   . الت الالحقة والتعدي
يكـون منفصـالً متاماً عن املباين اليت يستعملها الكبار يف السجن أو مركز االحتجاز، وجيب تشغيل هذا القسم                   

 ؛)٢٣٧("اخلاص وفقاً للقواعد اليت تنظم مآوى القُصَّر

يص للهيئة الوطنية املعنية بالقُصَّر بتخصيص املوارد لدائرة السجون لصاحل كل الشبان دون      الترخ )د( 
وتكفل هذه القاعدة حصول القُصَّر على شكل الرعاية األكثر فعالية، وتضع           . الثامنة عشرة احملرومني من حريتهم    

 ؛)٢٣٨(هم احملكمة حمالً للمسؤولية والتبعةحداً للتمييز التعسفي الذي يؤثر يف الشباب دون الثامنة عشرة والذين تعترب

ووفقاً هلذه القاعدة، ال جيوز حملكمة األحداث أن تأمر حببس أي قاصر            . نقل كل القُصَّر من السجون      )ه( 
دون الثامنة عشرة يف سجن خاٍص بالكبار، بينما جيوز االحتجاز أو االعتقال يف هذا النوع من املنشآت فقط يف أقسام                    

 ١٦األشخاص الذين تتعدى أعمارهم    "أن تكون منفصلة متاماً عن تلك اليت تؤوي الرتالء الكبار، يف حالة             خاصة جيب   
سنة ومل يبلغوا الثامنة عشرة، الذين قد خيضعون الختبار قدرة التمييز ويثبت أهنم تصرفوا بتمييز لدى ارتكاهبم للجرمية                  

وهنالك مرافق أخرى توفرها مآوى األطفال ". بعد مباٍن خمصصة للشباباليت أدينوا بشأهنا، يف األمكنة اليت مل ُتنب فيها      
(Casas de Menores)املراكز اليت ُتعىن بالقُصَّر : ، اليت تشتغل من خالل صنفني من املراكز املستقلة بعضها عن بعض

ومبوجب . التشخيصالذين حيتاجون إىل تشخيص ومساعدة ومحاية يف انتظار أن يصدر حكم حبقهم؛ ومراكز املراقبة و              
مرسوم ساٍم صادر عن وزارة العدل، يتمتع رئيس اجلمهورية بسلطة تعيني املراكز اليت ُيقبل فيها القُصَّر يف األمكنة اليت                   

 ؛)٢٤٠(ولقد صدرت مراسيم عديدة مبوجب هذه السلطات. )٢٣٩(ال تتوفر فيها مراكز املراقبة والتشخيص

 بشأن مآوى األطفال    ١٦٦١٨طبيق الباب الرابع من القانون      املوافقـة عـلى النظام املتعلق بت       )و( 
وينص النظام يف ديباجته على أن احلكومة مسؤولة عن جعل تشريعاهتا منسجمة مع املبادئ   . ومؤسسات املساعدة 

الـواردة يف اتفاقية حقوق الطفل وكل املعاهدات والتوصيات والتوجيهات اليت تقرها املنظمات الدولية اليت تعدُّ                
 .)٢٤١(يلي طرفاً فيهاش

 ١١املادة 

 احلق يف مستوى معيشي كاٍف

 معلومات تتعلق باملستوى املعيشي احلايل للسكان

لقـد أولت السياسة االجتماعية املطبقة خالل التسعينات أمهية متزايدة لربامج االستثمارات االجتماعية              -٤٩٧
دمات االجتماعية األساسية من حيث اجلودة      املوضـوعة هبـدف حتسني اهليكل األساسي االجتماعي وتعزيز اخل         

وُبِذل جهد أيضاً للتنسيق بني سياسات      ). التعليم والصحة واإلسكان والضمان االجتماعي    (واإلنصاف والتغطية   
 .املعونة وبرامج االستثمارات االجتماعية

ٍج متكامل ووضع   وأُدِخلَـت جتديدات ملموسة يف شكل برامج شاملة لعدة قطاعات، مت فيها اعتماد هن              -٤٩٨
سياسات ألجل فئات اجتماعية معينة تعرف بأهنا حتتاج إىل معاملة ذات أولوية، وأهنا بسبب الظروف اليت تعيش                 

 . فيها ال ميكن هلا أن تستفيد من تطور البلد
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 ٢٠٠٠ و ١٩٨٩ولقد ازداد إنفاق احلكومة املركزية على السياسات االجتماعية يف الفترة ما بني عامي               -٤٩٩
، بلغ اإلنفاق ٢٠٠٠ويف عام .  يف املائة١٦٥,٧ يف املائة، بينما ازداد إنفاق اخلزانة العامة بنسبة     ١١٢,٤سـبة   بن

 من ماليني دوالرات الواليات املتحدة، بينما بلغت النفقات املالية العامة          ١١ ٦٠٥العـام يف القطاع االجتماعي      
 ).١٦دول انظر اجل( من ماليني دوالرات الواليات املتحدة ٩ ٨٠٧

 ١٦اجلدول 

 ٢٠٠٠-١٩٨٩، *اإلنفاق العام والنفقات املالية العامة يف جمال الرعاية االجتماعية
 )٢٠٠٠بدوالرات الواليات املتحدة بسعر عام ) (٢٠٠٠مباليني البيزو بسعر عام (

 
 التغري السنوي

النفقات املالية العامة اخلاصة 
 بالرعاية االجتماعية

 
 التغري السنوي

 العام على الرعاية اإلنفاق
 االجتماعية

 السنة

- ٢ ٠٦٧ ٨٦٤ 
 ) دوالرا٣ً ٨٣٢ ٩٩٧ ٨٣١(

- ٢ ٩٤٨ ٢٦٤ 
 ) دوالرا٥ً ٤٦٤ ٩٠٩ ٤٥٢(

١٩٨٩ 

٢ ٢٣٨ ٧٨١ ٨,٣ 
 ) دوالرات٤ ١٤٩ ٨١٠ ٠٠٥(

-٢ ٩٢١ ٦٤٩ ٠,٩ 
 ) دوالرا٥ً ٤١٥ ٥٧٥ ٨٢١(

١٩٩٠ 

٢ ٤٩١ ٩٢٣ ١١,٣ 
 ) دوالرا٤ً ٦١٩ ٠٣٤ ٦٤٣(

٣ ١٨٩ ٨٥١ ٩,٢ 
 ) دوالرا٥ً ٩١٢ ٧١٥ ٧١٣(

١٩٩١ 

٢ ٨٠٢ ١٨٠ ١٢,٥ 
 ) دوالرا٥ً ١٩٤ ١٢٧ ٧٨٧(

٣ ٥٢٢ ٨٤١ ١٠,٤ 
 ) دوالرا٦ً ٥٢٩ ٩٤٦ ٨٠٢(

١٩٩٢ 

٣ ١٠٣ ٢١٥ ١٠,٧ 
 ) دوالرات٥ ٧٥٢ ١٢٧ ٠٠٨(

٣ ٨٦١ ٦١٤ ٩,٦ 
 ) دوالرا٧ً ١٥٧ ٨٩٧ ٢٧٣(

١٩٩٣ 

٣ ٣٣٠ ١٦٦ ٧,٣ 
 ) دوالرا٦ً ١٧٢ ٨٠٣ ٩٤٤(

٤ ٠٩٧ ٧٤٢ ٦,١ 
 ) دوالرا٧ً ٥٩٥ ٥٨٤ ٧١٩(

١٩٩٤ 

٣ ٥٨٥ ٩٤٠ ٧,٧ 
 ) دوالرا٦ً ٦٤٦ ٩٠٧ ٢٦٤(

٤ ٣٩٥ ١٢١ ٧,٣ 
 ) دوالرا٨ً ١٤٦ ٨٠٧ ١٧٠(

١٩٩٥ 

٣ ٩٨٣ ٨٥٠ ١١,١ 
 ) دوالرا٧ً ٣٨٤ ٤٧٤ ٢٢٥(

٤ ٨٢٠ ٠١٤ ٩,٧ 
 ) دوالرا٨ً ٩٣٤ ٣٨٩ ٨٨٧(

١٩٩٦ 

٤ ٢٣٠ ٩٣٦ ٦,٢ 
 ) دوالرا٧ً ٨٤٢ ٤٧٣ ٤٤٧(

٥ ٠٨٨ ٣٤٣ ٥,٦ 
 ) دوالرا٩ً ٤٣١ ٧٦٥ ١٨٦(

١٩٩٧ 

٤ ٤٦٠ ٤٩٨ ٥,٤ 
 ) دوالرا٨ً ٢٦٧ ٩٩٠ ١٣٨(

٥ ٤٧٤ ٧٠٥ ٧,٦ 
 ) دوالرا١٠ً ١٤٧ ٩٢٦ ٧٤٦(

١٩٩٨ 

 ٤ ٩٥١ ٦٣٠ ١١,٠ 
 ) دوالرا٩ً ١٧٨ ٣٥٣ ٦٣٠(

٥ ٩٠١ ٣٠٥ ٧,٨ 
 ) دوالرا١٠ً ٩٣٨ ٦٧٣ ٥٦٢(

١٩٩٩ 

٥ ٢٩٠ ٩١٨ ٦,٩ 
 ) دوالرات٩ ٨٠٧ ٢٥٨ ٧٠٧(

٦ ٢٦٠ ٧٣٠ ٦,١ 
 ) دوالرا١١ً ٦٠٤ ٩٠٤ ٦٣٢(

٢٠٠٠ 

 )نسبة مئوية(متوسط النمو السنوي  ٧,١  ٩,١

 )نسبة مئوية(النمو املتراكم  ١١٢,١      ١٦٥,٧    

 .، وزارة التخطيط"٢٠٠٠-١٩٩٠املؤشرات االقتصادية واالجتماعية "وزارة االقتصاد، يف : املصدر
والنفقات املالية  . عاية االجتماعية اإلنفـاق العام على الرعاية االجتماعية هو إنفاق احلكومة املركزية على الر            * 

 .اخلاصة بالرعاية االجتماعية هي نفقات اخلزانة العامة ألغراض الرعاية االجتماعية
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 يف املائة يف    ٧٦,٦لقد ارتفعت حصة النفقات املالية العامة يف اإلنفاق العام على الرعاية االجتماعية من               -٥٠٠
وخالل الفترة بني   . ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٨٤,٥مث ارتفعت إىل     ١٩٩٥ يف املائة يف عام      ٨١,٦ إىل   ١٩٩٠عام  

 يف املائة   ٧٩,٨، ازداد اإلنفاق العام على الرعاية االجتماعية حمسوباً للفرد الواحد بنسبة            ٢٠٠٠ و ١٩٨٩عامي  
وبلغ اإلنفاق  . ملائة يف ا  ١١٦,٧بيـنما ازدادت النفقات املالية اخلاصة بالرعاية االجتماعية واحملسوبة للفرد الواحد بنسبة             

، يف حني   ٢٠٠٠ دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة يف عام         ٧٦٣العام على الرعاية االجتماعية حمسوباً للفرد الواحد        
 .)٢٤٢( دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة٦٤٥بلغت النفقات املالية اخلاصة بالرعاية االجتماعية واحملسوبة للفرد الواحد 

 ١٦,٤ ازدادت نسبة النفقات املالية يف الناتج احمللي اإلمجايل من ٢٠٠٠ و١٩٩٠ل الفترة بني عامي وخال -٥٠١
.  يف املائة  ٢٤ إىل   ٢١ يف املائة، بينما ازدادت نسبة اإلنفاق العام من الناتج احمللي اإلمجايل من              ٢٠,٢يف املائة إىل    

 يف جمال الرعاية االجتماعية، حمسوبة كنسبة مئوية من ، بلغت حصة اإلنفاق العام والنفقات املالية٢٠٠٠ويف عام 
 يف املائة على التوايل، وكانت هاتان النسبتان أعلى من النسبتني           ١٤ يف املائة و   ١٦,٦الـناتج احملـلي اإلمجايل،      

 .)٢٤٣() يف املائة على التوايل٩,٩ و١٢,٩ومها  (١٩٩٠املسجلتني يف عام 

 ازدادت النفقات العامة واملالية على حد سواء يف كافة قطاعات ٢٠٠٠ و١٩٨٩وخالل الفترة بني عامي  -٥٠٢
فازداد اإلنفاق على برامج التعليم والصحة وغريها من برامج االستثمارات االجتماعية أكثر            . الرعاية االجتماعية 

 ).١٧انظر اجلدول (من املعدل، بينما كان اإلنفاق على املعاشات والعالوات النقدية دون املعدل 

١٧جلدول ا  

 اهليكل القطاعي لإلنفاق العام والنفقات املالية يف جمال الرعاية االجتماعية، خالل 
 )نسبة مئوية (٢٠٠٠، و١٩٩٥، و١٩٩٠األعوام 

 اإلنفاق العام على الرعاية االجتماعية النفقات املالية اخلاصة بالرعاية االجتماعية
١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ 

 قطاع الرعاية االجتماعية

 الصحة ١٥,٣ ١٨,٠ ١٧,٦ ٧,٥ ١٠,٢ ٩,٦
 اإلسكان ٨,١ ٨,٠ ٥,٨ ٦,٦ ٨,٦ ٥,٩
 املعاشات ٤٩,٠ ٤٢,٧ ٤١,٥ ٥٢,٤ ٤٥,١ ٤٤,٢
 التعليم ١٩,٥ ٢٢,٣ ٢٥,٢ ٢٥,١ ٢٦,٩ ٢٩,٩
 العالوات النقدية ٤,٦ ٣,٩ ٣,٩ ٥,٩ ٤,٨ ٤,٧
 *قطاعات أخرى ٣,٦ ٥,١ ٦,٠ ٢,٥ ٤,٤ ٥,٨

  ١٠٠,٠    ١٠٠,٠  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠   ١٠٠,٠  جمموع قطاعات الرعاية االجتماعية ١٠٠,٠ 
 .وزارة التخطيط"٢٠٠٠-١٩٩٠املؤشرات االقتصادية واالجتماعية، "أُعد بناء على بيانات مقدمة من وزارة االقتصاد يف : املصدر

بتنفيذها منظمات  يشمل ذلك برامج االستثمارات االجتماعية لصاحل الفئات ذات األولوية وهي برامج تقوم              * 
، ووزارة العمل، واإلدارة )Indap(، واملعهـد الوطين للتنـمية الـزراعية )Fosis(مثل صندوق التضامن االجتماعـي واالستثمار 

 ، واملؤسسة الوطنية للنهوض بالسكان األصليني     )INJ(، واإلدارة الوطنية لشؤون الشباب،      )Sernam(الوطنـية لشـؤون املـرأة       
)Conadi(  ـ ، والوكالة )prodemu(وتطورها ، ومؤسسة النهوض باملرأة  "إنتغرا"، ومؤسسة   )Fonadis(ندوق الوطين للمعوقني    ، والص

، )Sename( واإلدارة الوطنية لشؤون القُصَّر ،)Cordam(، والوكالة املعنية بتقدمي املعونة لألطفال    )Conapran(الوطنـية حلمايـة املسنني      
 ).انظر املرفق األول، املختصرات) (Digeder(وإدارة الرياضة والترفيه 
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 وفقاً  ٢٠٠٠ و ١٩٩٠ولقـد تغـري اهليكل القطاعي لنفقات الرعاية االجتماعية خالل الفترة بني عامي               -٥٠٣
للمبادئ التوجيهية اجلديدة للسياسات االجتماعية، فخصصت نسبة أكرب لربامج التعليم والصحة وبرامج الرعاية             

ذات األولوية، وُسجل اخنفاض متناسب يف عالوات املعونة        ) الضعيفة( للفئات   االجتماعـية اجلديـدة املخصصة    
وتبني دراسات التقييم اليت أجنزهتا وزارة  . وحقـق الـبلد تقدماً ملموساً من حيث الرعاية االجتماعية         . الـنقدية 

ولكن منذ . ٢٠٠٠ و ١٩٩٠التخطيط وجود اخنفاض ملموس يف مستويي الفقر والفقر املدقع يف الفترة بني عامي              
، تقلص معدل هذا االخنفاض فيما يتعلق بالفقر واستقر فيما يتعلق بالفقر املدقع، وذلك، بصفة خاصة ١٩٩٦عام  

 .نتيجة األوضاع املتصلة بالعمالة يف البلد

 املعايري املستخدمة لتحديد مستوى الفقر

لفقر قائم على أساس قياس الفقر      إن األسلوب الذي تستخدمه وزارة التخطيط والتعاون لقياس مستوى ا          -٥٠٤
 .املطلق باللجوء إىل أسلوب حساب الدخل، أو األسلوب غري املباشر

ويفـيد أسـلوب حساب الدخل يف قياس مستويات املعيشة مقارنة حبد الفقر املعني الذي ُيحسب على                  -٥٠٥
وُيحدد مستوى الفقر بتعيني . أساس تكلفة سلة حد أدىن من السلع الضرورية لتلبية االحتياجات األساسية لألسرة

جمموعـة مـن الشـروط األساسية، وبتحديد احلد األدىن من اخلصائص الواجب توافرها لكي ال تكون شروط                  
من (وتعترب اُألسر املعيشية فقرية إذا مل يكن دخلها كافياً لتلبية احتياجات أفرادها الرئيسية         . معيشـتهم غري الئقة   

ُتعترب اُألسر املعيشية يف حالة فقر مدقع عندما ال تتمكن، بعد إنفاق دخلها             و). حيـث الغـذاء واألمور األخرى     
وتعترب األسرة املعيشية فقرية إذا كان      . بالكامل على احتياجاهتا الغذائية، من تلبية تلك االحتياجات بصورة كافية         

 مرة من تلك  ١,٧٥أقل مبقدار     دخلها الفردي أدىن مبرتني من قيمة سلة األغذية األساسية يف املناطق احلضرية، أو              
وتكون األسرة املعيشية يف حالة فقر مدقع إن        . القيمة يف املناطق الريفية حيث امليل إىل اإلنفاق على اخلدمات أقل          

أما قيمة هذه السلة فهي أقل يف املناطق الريفية منها يف           . كـان دخلها الفردي دون قيمة سلة األغذية األساسية        
 .املناطق احلضرية

 دوالراً من ٨١( بيزو ٣٧ ٨٨٩ على أنه يعادل ١٩٩٨نوفمرب /ولقد قُّيم حد الفقر يف شهر تشرين الثاين      -٥٠٦
وُحسب حد  . يف املناطق الريفية  )  دوالراً ٥٥( بيزو   ٢٥ ٥٤٦يف املناطق احلضرية، و   ) دوالرات الواليات املتحدة  
 يف املناطق   ) دوالراً ٣١( بيزو   ١٤ ٥٩٨اطق احلضرية، و  يف املن )  دوالراً ٤٠( بيزو   ١٨ ٩٤٤الفقر املدقع على أنه يعادل      

 . الريفية

 تأثري الفقر والفقر املدقع

 يف ٢٠,٦، أي ما يعادل ٢٠٠٠ نسمة يف عام  ٣ ٠٨١ ٠٠٠كـان عدد السكان الفقراء يف البلد يناهز          -٥٠٧
 ٥,٧ نسمة، أي ما يعادل ٨٤٩ ٠٠٠وكان عدد السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع يبلغ . املائة من إمجايل عدد السكان

 ١٦,٣٦أي ما يعادل ( أسرة ٦٤٣ ٠٠٠وكان عدد األسر املعيشية الفقرية يبلغ زهاء   . يف املائـة من إمجايل عدد السكان      
 ). يف املائة من العدد اإلمجايل٤,٦أي ما يعادل ( أسرة تعيش يف فقر مدقع ١٧٧ ٠٠٠، ومن بينها )يف املائة من اجملموع
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 ١٨اجلدول 

 ٢٠٠٠-١٩٩٠يف شيلي، * جتاهات املسجلة من حيث انتشار الفقر والفقر املدقعاال

 **بآالف األشخاص وكنسبة مئوية من السكان
 السنة الفقر املدقع النسبة املئوية جمموع الفقراء النسبة املئوية

١٩٩٠ ١ ٦٥٩,٣ ١٢,٩ ٤ ٩٥٦,٦ ٣٨,٦ 
١٩٩٢ ١ ١٦٩,٣ ٨,٨ ٤ ٣٣١,٧ ٣٢,٦ 
١٩٩٤ ١ ٠٣٦,٢ ٧,٦ ٣ ٧٨٠,٠ ٢٧,٥ 
١٩٩٦ ٨١٣,٨ ٥,٨ ٣ ٢٨٨,٣ ٢٣,٢ 
١٩٩٨ ٨٢٠,٠ ٥,٦ ٣ ١٦٠,١ ٢١,٧* 
٢٠٠٠ ٨٤٩,٢ ٥,٧ ٣ ٠٨١,١ ٢٠,٦ 

 **بآالف األسر املعيشية وكنسبة مئوية من اجملموع
١٩٩٠ ٣٣٦,٣ ١٠,٦ ١ ٠٥٦,٥ ٣٣,٣ 
١٩٩٢ ٢٤٢,٤ ٧,٢ ٩٣٢,٥ ٢٧,٧ 
١٩٩٤ ٢١٩,٣ ٦,٢ ٨٢٠,٥ ٢٣,٢ 
١٩٩٦ ١٧٥,٨ ٤,٩ ٧٠٦,٨ ١٩,٧ 
١٩٩٨ ١٧٣,٩ ٤,٧ ٦٦٦,٠ ١٧,٨ 
٢٠٠٠ ١٧٧,٦ ٤,٦ ٦٤٣,٢ ١٦,٦ 

 .٢٠٠٠، و١٩٩٨، و١٩٩٦، و١٩٩٤، و١٩٩٢ و١٩٩٠وزارة التخطيط، الدراسة االستقصائية لألعوام : املصدر
 .باستثناء اخلدم املقيمني لدى مستخدميهم واألسرة النواة ذات الصلة * 
عيشون يف فقر، وكذلك النسبة املئوية هلؤالء األشخاص  يشـمل عدد األشخاص واألسر املعيشية ممن ي        ** 

 .وهذه األسر، وكل الذين يعيشون يف فقر مدقع

 يف املائة يف عام ٣٨,٦ من خفض نسبة السكان الفقراء من ٢٠٠٠-١٩٩٠ولقد متكن البلد خالل العقد  -٥٠٨
سبة السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع ويف نفس الفترة، اخنفضت أيضاً ن. ٢٠٠٠ يف املائة حبلول عام ٢٠,٦إىل  ١٩٩٠
 ١٩٩٠ يف املائة يف عام ٣٣,٣واخنفضت النسبة املئوية لألسر املعيشية الفقرية من      .  يف املائة  ٥,٧ يف املائة إىل     ١٢,٩مـن   

ئة إىل  يف املا١٠,٦واخنفضت النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت تعيش يف فقر مدقع من . ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ١٦,٦إىل  
 ١ ٨٨٤ ٠٠٠ كان أقل بزهاء     ٢٠٠٠وذلك يعين أن عدد األشخاص الفقراء يف عام         .  يف املائـة خالل نفس الفترة      ٤,٦

 شخص مقارنة مع    ٨١٠ ٠٠٠وهذا الرقم ميثل اخنفاضاً يف عدد الذين يعيشون يف فقر قدره            . شخص مقارنة ببداية العقد   
 أسرة  ٤١٣ ٠٠٠ مبا يعادل    ٢٠٠٠سر املعيشية الفقرية أقل يف عام       وكان عدد األ  .  ممن يعيشون يف فقر مدقع     ١٩٩٠عام  

 . أسرة معيشية كانت تعيش يف فقر مدقع١٥٩ ٠٠٠، ومن بينها أكثر بقليل من ١٩٩٠مقارنة بعام 

، الرتعة إىل االخنفاض املسجلة يف مستويات الفقر، سواء بني ٢٠٠٠ و١٩٩٦واستمرت، خالل الفترة بني عامي  -٥٠٩
وظلت مستويات الفقر   .  بني األسر املعيشية على الرغم من أن سرعة االخنفاض تباطأت مقارنة بباقي فترة العقد              األفراد أو 

وكان تباطؤ االخنفاض املسجل يف مستويات الفقر خالل التسعينات والركود          . املدقـع مسـتقرة نسبياً خالل تلك الفترة       
عزيان إىل تباطؤ النمو االقتصادي املسجل يف البلد بعد الربع النسـيب املسـجل من حيث اخنفاض مستويات الفقر املدقع ي      
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حساسة  تعترب التقديرات - منهجية الدخل  -وعلى ضوء املنهجية املستخدمة لقياس مستوى الفقر        . ١٩٩٨الثاين من عام    
الً اقتصادية  أحوا١٩٩٨ولقد واجهت شيلي يف هناية عام . بشـكل خاص، بالنسبة إىل الوضع االقتصادي السائد يف البلد   

 . صعبة للغاية نتيجة اآلثار املترتبة على األزمة االقتصادية الدولية ونتيجة سياسة تكييف النفقات املطبقة يف البلد

 شدة الفقر والفقر املدقع

 FGT2تبني املؤشرات املتعلقة بشدة الفقر اليت يتم قياسها بناء على متوسط فجوة الدخل واملؤشر الدويل             -٥١٠
ومتوسط فجوة الدخل . ٢٠٠٠ و١٩٩٠، وجود ميل إىل االخنفاض خالل الفترة بني عامي ) شدة الفقرمنحنيات(

لـه عالقة بالفارق املوجود بني متوسط دخل الفقراء أو األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع وبني َحد الفقر أو 
كافؤ الدخل يف فئة الفقراء واألشخاص عدم ت) منحنيات شدة الفقر (FGT2ويبّين مؤشر . الفقر املدقع يف احلالتني

 .الذين يعيشون يف فقر مدقع

 ١٩٩٦ يف املائة يف عام      ٨,٩ إىل   ١٩٩٠ يف املائة يف عام      ١٤,٨ولقـد اخنفض متوسط فجوة الفقر من         -٥١١
 ١٩٩٠ يف املائة يف عام      ٤,٣وتقلصت هذه الفجوة يف حالة الفقر املدقع من         . ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٧,١وإىل  
ومل ينخفض خالل   . )٢٤٤(٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٢,١، وارتفعت من مث لتبلغ      ١٩٩٦ يف املائـة يف عام       ١,٩  إىل

تلـك الفترة تأثري الفقر فحسب بل واخنفضت شدته أيضاً، أي أن الفجوة بني الدخل احلايل للسكان الفقراء أو                   
 .ع تقلصت على التوايلالسكان الذين يعيشون يف فقر مدقع وبني حد الفقر وحد الفقر املدق

 توزيع الدخل

، أن  ٢٠٠٠-١٩٩٠ لألسر املعيشية خالل الفترة      )٢٤٥(يبني حتليل توزيع الدخل املستقل والدخل النقدي       -٥١٢
الـبلد حافظ عملياً على نفس التركيز العايل يف الدخل، وسجل حتسناً يف التوزيع نتيجة التحويالت النقدية اليت                  

 .ة ذات الدخل املنخفضحصلت عليها األسر املعيشي

 ١٩اجلدول 

 ٢٠٠٠-١٩٩٠، *توزيع الدخل املستقل والدخل النقدي يف شيلي

١٩٩٠ ١٩٩٢ ١٩٩٤ ١٩٩٦ ١٩٩٨ ٢٠٠٠ 
 الدخل املستقل

 

 ٢٠/٢٠مؤشر  ١٤,٠ ١٣,٢ ١٤,٣ ١٤,٦ ١٥,٥ ١٥,٣
 ١٠/٤٠مؤشر  ٣,٥ ٣,٣ ٣,٥ ٣,٥ ٣,٥ ٣,٦
 معامل جيين ٠,٥٨ ٠,٥٧ ٠,٥٨ ٠,٥٧ ٠,٥٨ ٥٨

   النقديالدخل
 ٢٠/٢٠مؤشر  ١٢,٩ ١٢,٢ ١٣,٢ ١٣,٨ ١٣,٩ ١٣,٢
 ١٠/٤٠مؤشر  ٣,٣ ٣,٢ ٣,٣ ٣,٤ ٣,٣ ٣,٣
 معامل جيين ٠,٥٧ ٠,٥٧ ٠,٥٥ ٠,٥٦ ٠,٥٧ ٥٧

أُعد اجلدول بناء على معلومات مستخلصة من الدراسات االستقصائية عن السنوات املشار إليها، ومستمدة من              : املصدر
 .، وزارة التخطيط"٢٠٠٠-١٩٩٠الجتماعية املؤشرات االقتصادية وا"

 .باستثناء اخلدم املقيمني يف مرتل مستخدميهم واألسرة النواة ذات الصلة * 
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 خالل  ٠,٥٨ و ٠,٥٧وكانـت قيم معامل جيين املقدرة باالستناد إىل أرقام الدخل املستقل تتراوح بني               -٥١٣
 يف املائة ٢٠ستقل لألسر املعيشية املشمولة يف فئة ال       أن متوسط الدخل امل    ٢٠/٢٠ويبني مؤشر   . الفترة املستعرضة 

 يف املائة من    ٢٠مـن األسر املعيشية ذات الدخل األعلى، كان يزيد على دخل األسر املعيشية املشمولة يف فئة ال                    
 أن متوسط الدخل    ١٠/٤٠ويبني مؤشر   .  مرات ١٥,٣ مرة و  ١٣,٢األسـر املعيشية األفقر مبقدار يتراوح ببني        

األسر املعيشية ذات الدخل األعلى كان ثالث مرات أكرب من دخل            يف املائة من     ١٠قل لألسر املعيشية يف فئة ال         املست
 . يف املائة من األسر املعيشية األفقر٤٠األسر املعيشية املشمولة يف نسبة ال  

ملنخفض إىل حتسني   ولقـد أدت الـتحويالت النقدية من القطاع العام إىل األسر املعيشية ذات الدخل ا               -٥١٤
التوزيع طوال العقد، إذا ما راعينا الدخل املستقل فقط، وقد أدى ذلك إىل تقلص الفجوة بني دخل الفئات األفقر 

وسجل معامل جيين حتسناً طفيفاً يف كل سنة نتيجة تلك التحويالت، إذا ما راعينا أساس               . ودخل الفئات األغىن  
وإذا ). للدخل النقدي  (٠,٥٧ و ٠,٥٦وبني  ) للدخل املستقل  (٠,٥٨ و ٠,٥٧الدخـل النقدي، وقد تراوحت قيمه بني        

أخذنـا يف االعتبار التحويالت النقدية اليت استلمتها األسر املعيشية ذات الدخل املنخفض من الدولة لدى استخدام مؤشر              
 ١٣,٢فاوت يتراوح بني    وكان الت .  لوجدنا تقلصاً يف الفارق بني دخل تلك األسر ودخل األسر املعيشية األغىن            ٢٠/٢٠
وكان هذا التفاوت يتراوح، لدى استخدام     ). للدخل النقدي  (١٣,٢ و ١٢,٢وقيم تتراوح بني    ) للدخل املستقل  (١٥,٣و

 ).للدخل النقدي (٣,٣ و٣,٢وقيم تتراوح بني ) للدخل املستقل (٣,٦ و٣,٣، بني ١٠/٤٠مؤشر 

أكرب يف عام   ) الُعشّيران األول والثاين  (ملعيشية األفقر   وكان أثر اإلعانات النقدية يف متوسط دخل األسر ا         -٥١٥
وبفضل تلك التحويالت مل يتفاقم الوضع من حيث توزيع الدخل          .  مقارنة مبا مت حتقيقه يف العقد بأكمله       ١٩٩٨

 . كما كان ليكون احلال لو أُخذ يف االعتبار توزيع الدخل املستقل فقط١٩٩٨ و١٩٩٦النقدي يف الفترة بني عامي 

 ٢٠دول اجل

 متوسط دخل األسرة املعيشية املستقل والنقدي بعشّير دخل األسرة املعيشية املستقل احملسوب للفرد
 ١٩٩٨نوفمرب / بسعر البيزو املعمول به يف شهر تشرين الثاين١٩٩٨-١٩٩٠يف شيلي، * الواحد 

 )١٩٩٨نوفمرب /سعر دوالرات الواليات املتحدة املعمول به يف شهر تشرين الثاين(

 **العشّير ١٩٩٠ ١٩٩٢ ١٩٩٤ ١٩٩٦ ١٩٩٨
 الدخل املستقل

٥٥ ٠٢٢ 
)١١٨,٧( 

٥٥ ٣٥٨ 
)١١٩,٤( 

٥٢ ١٧٧ 
)١١٢,٦( 

٥٤ ٩٩٩ 
)١١٨,٧( 

٤٤ ٧٦١ 
)٩٦,٦( 

١ 

١١٨ ٢٠٧ 
)٢٥٥,١( 

١١٤ ١٠٣ 
)٢٤٦,٢( 

١٠٦ ١١٧ 
)٢٢٩,٠( 

١٠١ ٦٤٧ 
)٢١٩,٤( 

٨٦ ٦٣٣ 
)١٨٦,٩( 

٢ 

١٦١ ٥٨٩ 
)٣٤٨,٧( 

١٥٤ ٤١٠ 
)٣٣٣,٢( 

١٣٧ ١٧٤ 
)٢٩٦,٠( 

١٣٢ ٧٠٤ 
)٢٨٦,٤( 

١١٥ ١٢٦ 
)٢٤٨,٤( 

٣ 

٢١١ ٥٠١ 
)٤٥٦,٥( 

١٩٧ ٨٨٦ 
)٤٢٧,١( 

١٧٦ ٠٧٠ 
)٣٨٠,٠( 

١٦٧ ٨٥٠ 
)٣٦٢,٢( 

١٤١ ١٧٢ 
)٣٠٤,٧( 

٤ 

٢٤٨ ١٦٠ 
)٥٣٥,٦( 

٢٣٩ ٥٦٣ 
)٥١٧,٠( 

٢١٣ ٨٧٠ 
)٤٦١,٦( 

٢٠٢ ٦٢٨ 
)٤٣٧,٣( 

١٧١ ١٤٨ 
)٣٦٩,٤( 

٥ 

٢٩٧ ٧٥٨ 
)٦٤٢,٦( 

٢٧٨ ٧٩٩ 
)٦٠١,٧( 

٢٤٥ ٨٠٠ 
)٥٣٠,٥( 

٢٣٨ ١٣٠ 
)٥١٣,٩( 

٢١٨ ١٦٧ 
)٤٧٠,٩( 

٦ 
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 )تابع (٢٠اجلدول 
 **العشّير ١٩٩٠ ١٩٩٢ ١٩٩٤ ١٩٩٦ ١٩٩٨

 )تابع(الدخل املستقل 
٣٨٦ ٣٨٠ 

)٨٣٣,٩( 
٣٥٩ ٣٢٢ 

)٧٧٥,٥( 
٣١١ ٤٩١ 

)٦٧٢,٣( 
٢٩١ ٥١٤ 

)٦٢٩,٢( 
٢٤٧ ٨٦٥ 

)٥٣٥,٠( 
٧ 

٥١١ ٦٢٦ 
)١ ١٠٤,٣( 

٤٨٦ ٦٤٩ 
)١ ٠٥٠,٤( 

٤٠٨ ٥٩٧ 
)٨٨١,٩( 

٣٧٧ ٠٨٦ 
)٨١٣,٩( 

٣٢٧ ٣٣١ 
)٧٠٦,٥( 

٨ 

٧٤٨ ٤٨٨ 
)١ ٦١٥,٥( 

٦٨٢ ٠١٩ 
)١ ٤٧٢,٠( 

٥٩٦ ١٣٤ 
)١ ٢٨٦,٧( 

٥٣٣ ٨٤٨ 
)١ ١٥٢,٢( 

٤٨١ ٨٦٥ 
)١ ٠٤٠,٠( 

٩ 

١ ٩٢٨ ٣٩٢ 
)٤ ١٦٢,٣( 

١ ٨٣٣ ٠٩٨ 
)٣ ٩٥٦,٦( 

١ ٦١٨ ٣٣٨ 
)٣ ٤٩٣,٠( 

١ ٥١٥ ١٧٠ 
)٣ ٢٧٠,٣( 

١ ٣٣٧ ١٩٩ 
)٢ ٨٨٦,٢( 

١٠ 

٤٦٦ ٥٨٩ 
)١ ٠٠٧,١( 

٤٤٠ ١٧٥ 
)٩٥٠,٠( 

٣٨٦ ٦١٩ 
)٨٣٤,٤( 

٣٦١ ٥٤٧ 
)٧٨٠,٣( 

٣١٧ ١٣٩ 
)٦٨٤,٥( 

 اجملموع

 الدخل النقدي
٦٧ ٣٤٣ 

)١٤٥,٣( 
٦٣ ٩٤٠ 

)١٣٨,١( 
٥٨ ٢٦٢ 

)١٢٥,٧( 
٦١ ٢٨٠ 

)١٣٢,٢( 
٥٠ ٣٦٥ 

)١٠٨,٧( 
١ 

١٢٦ ٢٤٦ 
)٢٧٢,٤( 

١٢٠ ٧٠٠ 
)٢٦٠,٥( 

١١٠ ٦٤٢ 
)٢٣٨,٨( 

١٠٦ ٤٢١ 
)٢٢٩,٧( 

٩٠ ٧٥٨ 
)١٩٥,٨( 

٢ 

١٦٨ ٢٧٦ 
)٣٦٣,٢( 

١٦٠ ٧٩٢ 
)٣٤٧,٠( 

١٤١ ١٤٥ 
)٣٠٤,٦( 

١٣٦ ٩١٠ 
)٢٩٥,٥( 

١١٨ ٦١٦ 
)٢٥٦,٠( 

٣ 

٢١٦ ٤٨٦ 
)٤٦٧,٢( 

٢٠٣ ١٩٤ 
)٤٣٨,٥( 

١٧٩ ٢٦٦ 
)٣٨٦,٩( 

١٧١ ٥٨٦ 
)٣٧٠,٣( 

١٤٤ ٥٨٤ 
)٣١٢,٠( 

٤ 

٢٥٢ ١٠٤ 
)٥٤٤,١( 

٢٤٤ ٤٥١ 
)٥٢٧,٦( 

٢١٦ ٥٦٣ 
)٤٦٧,٤( 

٢٠٥ ٦٥٤ 
)٤٤٣,٨( 

١٧٣ ٩٠٢ 
)٣٧٥,٣( 

٥ 

٣٠٠ ٨٥٧ 
)٦٤٩,٣( 

٢٨٢ ٥٧٢ 
)٦٠٩,٩( 

٢٤٧ ٨٥٨ 
)٥٣٤,٩( 

٢٤٠ ٥٤٤ 
)٥١٩,٢( 

٢٢٠ ٧١٧ 
)٤٧٦,٤( 

٦ 

٣٨٨ ٦١٤ 
)٨٣٨,٨( 

٣٦٢ ١٢٠ 
)٧٨١,٦( 

٣١٣ ٤٢٣ 
)٦٧٦,٥( 

٢٩٣ ٤٠٣ 
)٦٣٣,٢( 

٢٥٠ ٠٤٩ 
)٥٣٩,٧( 

٧ 

٥١٣ ١١١ 
)١ ١٠٧,٥( 

٤٨٨ ٦٩٧ 
)١ ٠٥٤,٨( 

٤٠٩ ٩٧٨ 
)٨٨٤,٩( 

٣٧٨ ٨٥٢ 
)٨١٧,٧( 

٣٢٩ ١٤٩ 
)٧١٠,٤( 

٨ 

٧٤٩ ٤٠٩ 
)١ ٦١٧,٥( 

٦٨٣ ١٤٣ 
)١ ٤٧٤,٥( 

٥٩٧ ١٩٧ 
)١ ٢٨٩,٠( 

٥٣٥ ١٠٢ 
)١ ١٥٤,٩( 

٤٨٣ ٤٤٦ 
)١ ٠٤٣,٤( 

٩ 

١ ٩٢٨ ٧٦٨ 
)٤ ١٦٣,١( 

١ ٨٣٣ ٦٦٩ 
)٣ ٩٥٧,٨( 

١ ٦١٨ ٨٢٠ 
)٣ ٤٩٤,١( 

١ ٥١٦ ١٧١ 
)٣ ٢٧٢,٥( 

١ ٣٣٨ ٥٤٠ 
)٢ ٨٨٩,١( 

١٠ 

٤٧١ ٠٠٥ 
)١ ٠١٦,٦( 

٤٤٤ ٣٨٢ 
)٩٥٩,١( 

٣٨٩ ٣٥٨ 
)٨٤٠,٤( 

٣٦٤ ٥٨٢ 
)٧٨٦,٩( 

٣٢٠ ٠٢٥ 
)٦٩٠,٧( 

 اجملموع

 .١٩٩٨، و١٩٩٦، و١٩٩٤، و١٩٩٢ و١٩٩٠ة لألعوام وزارة التخطيط والتعاون، الدراسات االستقصائي :املصدر
 .باستثناء اخلدم املقيمني لدى مستخدميهم واألسرة النواة ذات الصلة * 
 .العشّيرات قائمة على أساس دخل األسرة املعيشية املستقل احملسوب للفرد الواحد ** 
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عشار السبعة األوىل، سواء من  أن متوسط الدخل الشهري لألسر املعيشية يف األ٢٠ويالحظ من اجلدول     -٥١٦
 يف ٧٠أي أن دخل . حيث الدخل املستقل أو من حيث الدخل النقدي، هو دون املتوسط احملسوب للسكان إمجاالً

وإذا أُخِذت يف االعتبار النسب املئوية      . املائـة من األسر املعيشية يف البلد هو، بعبارات أخرى، دون املعدل العام            
 األعشار يبقى الفارق على حاله عملياً على مر العقد بأكمله، حىت وإن سجلت األرقام للدخل احملسوب يف خمتلف

وإذا متت مقارنة متوسط الدخل احلقيقي لألسر املعيشية يف الُعشرين األول والعاشر لتبيَّن             . ازدياداً بالقيمة املطلقة  
 إىل  ١٩٩٠يف عــام   ) حدة من دوالرات الواليات املت    ٢ ٧٨٩,٦( بيزو   ١ ٢٩٢ ٤٣٨ازديـاد الفارق مـن     

 .١٩٩٨يف عام )  من دوالرات الواليات املتحدة٤ ٠٤٣,٦( بيزو ١ ٨٧٣ ٣٧٠

ويبني اجلدول وجود حتسن ملموس أيضاً يف إيرادات األسر املعيشية ذات الدخل املنخفض نتيجة اإلعانات  -٥١٧
وجود بني متوسط الدخل الشهري ألفقر      النقدية املدفوعة من الدولة لتلك األسر اليت أفادت يف تقليص التفاوت امل           

، ازداد متوسط الدخل الشهري     ١٩٩٨ويف عام   . األسر املعيشية ومتوسط الدخل الشهري ألثرى األسر املعيشية       
 ١٤٥,٣( بيزو ٦٧ ٣٤٣إىل )  من دوالرات الواليات املتحدة١١٨,٧( بيزو ٥٥ ٠٢٢احملسوب للُعشر األفقر من 

 إىل)  من دوالرات الواليات املتحـدة    ٢٥٥,١( بيزو   ١١٨ ٢٠٧ ومـن    ،)مـن دوالرات الواليـات املـتحدة      
وكانت هذه الزيادة، وهي أكرب زيادة . يف الُعشر الثاين)  من دوالرات الواليات املتحدة٢٧٢,٤( بيزو ١٢٦ ٢٤٦

 .هبا البلدمسجلة خالل العقد بأكمله، جديرة باملالحظة وال سيما على ضوء احلالة االقتصادية الصعبة اليت كان مير 

 بنسبة ١٩٩٨ و١٩٩٠ أن الدخل الوطين لألسرة املعيشية ازداد خالل الفترة بني عامي ٢١ويبني اجلدول  -٥١٨
وكانت الفترتان الفرعيتان اليت مت فيهما تسجيل أكرب نسبة من النمو مها الفترة بني              .  يف املائـة يف املعدل     ٤٧,١

وكذلك ميكن أن   ).  يف املائة  ١٣,٩ (١٩٩٦ و ١٩٩٤عامي  والفترة بني   )  يف املائة  ١٤ (١٩٩٢ و ١٩٩٠عـامي   
 ١٩٩٠يالحـظ مـن اجلـدول أن متوسط دخل األسر املعيشية يف مجيع األعشار ازداد خالل الفترة بني عامي                    

 . ولكن مبعدالت خمتلفة يف كل ُعشر ويف كل فترة فرعية على حد سواء١٩٩٨و

 والثامن والتاسع أكرب نسبة من النمو خالل تلك الفترة        ويسجل دخل األسر املعيشية يف األعشار السابع         -٥١٩
وخالل مجيع الفترات الفرعية املستعرضة،     )  يف املائة، على التوايل    ٥٥,٣ يف املائة، و   ٥٦,٣ يف املائـة، و    ٥٥,٩(

 يف  ٢٢,٩(ولقـد سجل متوسط دخل األسر املعيشية يف الُعشر األول أدىن معدالت النمو خالل الفترة                . عملـياً 
وسجل متوسط دخل تلك األسر، خالل الفترة بني  . ، وكـان التفاوت كبرياً بني خمتلف الفترات الفرعية        )املائـة 
 يف املائة مقارنة باملعدل الوطين ومقارنة مبتوسط دخل األسر املعيشية ٢٢,٩، ارتفاعاً بنسبة ١٩٩٢ و١٩٩٠عامي 

ـية أدىن معدالت النمو، بل واهنار يف الواقع        يف مجـيع األعشار؛ بيد أنه سجل يف الفترات الفرعية الثالث املتبق           
 يف املائة يف ٠,٦-؛ و ١٩٩٤ و ١٩٩٢ يف املائة يف الفترة بني عامي        ٥,١-(خـالل فترتني من الفتـرات الفرعية       

ولكن، . ويظهر اجتاه مماثل يف دخل األسر املعيشية يف الُعشرين الثاين والثالث          ). ١٩٩٨ و ١٩٩٦الفترة بني عامي    
 يف  ٤٠,٤ يف املائة و   ٣٦,٤هذا الدخل معدالت أعلى من النمو عندما ازداد يف املتوسط بنسبة            مـع ذلك، سجل     

 .١٩٩٨ و١٩٩٠املائة على التوايل خالل الفترة بني عامي 
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 ٢١اجلدول 

 التغريات املسجلة يف متوسط الدخل املستقل والنقدي لألسر املعيشية، بُعشر دخل األسرة
 ١٩٩٨-١٩٩٠يف شيلي يف الفترة * فرد الواحداملعيشية املستقل احملسوب لل

 )النسبة املئوية(

 الدخل املستقل

 **الُعشر ١٩٩٢-١٩٩٠ ١٩٩٤-١٩٩٢ ١٩٩٦-١٩٩٤ ١٩٩٨-١٩٩٦ ١٩٩٨-١٩٩٠
١ ٢٢,٩ ٥,١- ٦,١ ٠,٦- ٢٢,٩ 
٢ ١٧,٣ ٤,٤ ٧,٥ ٣,٦ ٣٦,٤ 
٣ ١٥,٣ ٣,٤ ١٢,٦ ٤,٦ ٤٠,٤ 
٤ ١٨,٩ ٤,٩ ١٢,٤ ٦,٩ ٤٩,٨ 
٥ ١٨,٤ ٥,٥ ١٢ ٣,٦ ٤٥ 

٦ ٩,٢ ٣,٢ ١٣,٤ ٦,٨ ٣٦,٥ 
٧ ١٧,٦ ٦,٩ ١٥,٤ ٧,٥ ٥٥,٩ 
٨ ١٥,٢ ٨,٤ ١٩,١ ٥,١ ٥٦,٣ 
٩ ١٠,٨ ١١,٧ ١٤,٤ ٩,٧ ٥٥,٣ 
١٠ ١٣,٣ ٦,٨ ١٣,٣ ٥,٢ ٤٤,٢ 
 اجملموع ١٤ ٦,٩ ١٣,٩ ٦ ٤٧,١

 الدخل النقدي

١ ٢١,٧ ٤,٩- ٩,٧ ٥,٣ ٣٣,٧ 
٢ ١٧,٣ ٤  ٩,١ ٤,٦ ٣٩,١ 
٣ ١٥,٤ ٣,١ ١٣,٩ ٤,٧ ٤١,٩ 
٤ ١٨,٧ ٤,٥ ١٣,٣ ٦,٥ ٤٩,٧ 

 ٥ ١٨,٣ ٥,٣ ١٢,٩ ٣,١ ٤٥ 
٦ ٩ ٣ ١٤ ٦,٥ ٣٦,٣ 
٧ ١٧,٣ ٦,٨ ١٥,٥ ٧,٣ ٥٥,٤ 
٨ ١٥,١ ٨,٢ ١٩,٢ ٥ ٥٥,٩ 

 ٩ ١٠,٧ ١١,٦ ١٤,٤ ٩,٧ ٥٥ 
١٠ ١٣,٣ ٦,٨ ١٣,٣ ٥,٢ ٤٤,١ 
 اجملموع ١٣,٩ ٦,٨ ١٤,١ ٦ ٤٧,٢

 .١٩٩٨، و١٩٩٦، و١٩٩٤، و١٩٩٢ و١٩٩٠ام وزارة التخطيط والتعاون، الدراسات االستقصائية لألعو :املصدر
 .باستثناء اخلدم املقيمني لدى مستخدميهم واألسرة النواة ذات الصلة *

 .املعيشية املستقل احملسوب للفرد الواحد أعشار قائمة على أساس دخل األسر **

لطارئة على متوسط دخل وتبني تلك التغريات، باألرقام املطلقة، وجود تفاوت كبري يف الزيادات احلقيقية ا -٥٢٠
 من  ١٠ ٢٦١وكانت هذه الزيادات تتراوح، باألرقام احلقيقية، بني        . األسـرة املعيشية يف خمتلف أمخاس الدخل      

 من دوالرات  ١ ٢٧٦( بيزو   ٥٩١ ١٩٣يف الُعشر األول و   )  مـن دوالرات الواليات املتحدة     ٢٢,١(البـيزوات   
 .يف الُعشر العاشر) الواليات املتحدة
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 لغذاء الكايفاحلق يف ا

 الوضع الغذائي يف البلد

واضح أن شيلي اليت مرت مبرحلة انتقالية على الصعيدين الدميغرايف والوبائي مرت، يف نفس الوقت، بفترة  -٥٢١
ولقد استمر هذا الوضع خالل العقد األخري وجتلى من خالل االخنفاض املنتظم . انتقالية على الصعيد التغذوي أيضاً

ـ       ص الربوتينات والسعرات احلرارية لدى أضعف الفئات بيولوجياً، أي األطفال دون سن            يف حـدة مشـكل نق
ولقد كان املصدر األساسي للمعلومات الواردة بشأن تلك . السادسة من العمر، واحلوامل ذوات الدخل املنخفض

تابعة لوزارة الصحة،   الفئات هو اإلحصاءات اخلاصة بفئة السكان احلاصلني على الرعاية األولية يف املؤسسات ال            
زهاء ( طفل دون ست سنوات من العمر ١ ٠٥٠ ٠٠٠ حامل وحنو ٨٩ ٠٠٠ زهاء ٢٠٠١وكانت تشمل يف عام 

 ). يف املائة من العدد اإلمجايل للفئة األخرية٦١

 مراقبة تغذية األطفال دون سن السادسة من العمر، متشياً مع املعايري الدولية             ١٩٩٤ولقد بدأت، يف عام      -٥٢٢
ـ  ويف تلك السنة، مل تكن نسبة األطفال الذين ميكن         . منظمة الصحة العاملية  /لمركز الوطين لإلحصاءات الصحية   ل

 يف املائة حبساب نسبة السن إىل العمر، وهي نسبة          ٠,٩تصـنيفهم يف فئة األطفال املصابني بسوء التغذية تتجاوز          
 يف ٠,٥ويقدَّر أن نسبة قدرها . حلجم إىل الوزن   يف املائة إن كان املؤشر املستخدم هو نسبة ا         ٠,٣تـنخفض إىل    

املائـة من األطفال دون سن السادسة، ممن يتم رصدهم يف مؤسسات الصحة العامة، يعانون من سوء التغذية يف                   
وختضع الفئتان األوىل   .  يف املائة  ٣,٢الوقت احلاضر، بينما تقدر نسبة األطفال املعرضني خلطر سوء التغذية بزهاء            

 . لربنامج خاص يقضي برصد أفرادمها وبتوفري الغذاء التكميلي هلمواألخرية

أمـا البيانات املستخدمة لرصد الوضع التغذوي ألطفال املدارس يف كل سنة فهي البيانات اليت جيمعها اجمللس              -٥٢٣
ذ الصف ، الذي ُيجري قياسات اجلسم البشري على تالمي)JUNAEB(الوطـين للمسـاعدة املدرسية واملنح الدراسية     

 يف املائة من األطفال يف تلك الفئة تقع يف جمال  ٣,١، كانت نسبة    ١٩٩٣ويف عام   . )٢٤٦(األول مـن املدرسة االبتدائية    
وبلغت النسبتان . احنـرافني معـياريني أدىن من املعيار املتوسط ملنظمة الصحة العاملية فيما يتعلق بنسبة السن إىل الوزن             

 يف املائة من األطفال فيما يتعلق بنسبة احلجم إىل الوزن وبنسبة السن إىل احلجم على                ٥,٩ يف املائة و   ١,٩املقابلـتان   
 . يف املائة على التوايل٤,٢ يف املائة و٢,٦ يف املائة و٢,١ بلغت النسب املقابلة ١٩٩٩ويف عام . التوايل

لنسبة املئوية اليت كانت وفيما يتعلق باحلوامل اللوايت يتم رصدهن يف مؤسسات الصحة العامة، اخنفضت ا     -٥٢٤
وكان املعيار  . ٢٠٠١ و ١٩٩٠ يف املائة خالل الفترة بني عامي        ١٣,٣ يف املائة إىل     ٢٥ُتعتـرب ضئيلة للغاية، من      

املسـتخدم لتقيـيم الوضع التغذوي قد ُوضع يف شيلي وجيري اآلن استعراضه لالعتقاد بأنه يبالغ يف تقدير نسبة                   
فنسبة النساء يف سن اإلجناب اللوايت ال يصل مؤشر كتلتهن          . لوزن الطبيعي احلوامـل اللـوايت يقـل وزهنن عن ا        

 يف ٥,٥ يف املائة، أما نسبة املواليد اجلدد الذين يقل وزهنم عن الوزن االعتيادي فهي ٦ هي دون ٢٠اجلسمية إىل   
 ).إحصاءات وزارة الصحة(املائة فقط يف البلد إمجاالً 

املصادفة خالل العقد املنصرم يتعلق بالسمنة اليت أصبحت تعاين منها، وكـان أخطـر املشاكل التغذوية        -٥٢٥
فازدادت النسبة املئوية لألطفال دون ست سنوات من العمر الذين      . بصـورة متزايدة، مجيع فئات السكان تقريباً      
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عترب أن وزن وُي. ٢٠٠١ و١٩٩٠ يف املائة خالل الفترة بني عامي ٧,٤ يف املائة إىل ٥يعتربون مصابني بالسمنة من 
 يف املائة من جمموع األطفال املشمولني يف هذه الفئة من السن يتجاوز الوزن الطبيعي، يف حني أن                  ١٥,٦زهـاء   

 يف املائة خالل الفترة بني      ١٤ يف املائة إىل     ٥نسـبة األطفال املصابني بالسمنة يف املدارس ارتفعت، عموماً، من           
 يف املائة إىل    ١٠األطفال الذين يتجاوز وزهنم الوزن الطبيعي من        ، وازدادت، أيضاً، نسبة     ١٩٩٩ و ١٩٨٦عامي  
 ٨٩ ٠٠٠ يف املائة من احلوامل البالغ عددهن اإلمجايل أكثر من ٢١,٨وكان وزن .  يف املائة خالل نفس الفترة١٧

بات ، يتجاوز الوزن الطبيعي، بينما كانت نسبة املصا٢٠٠١ديسمرب /حامل ممن مت رصدهن يف شهر كانون األول
 . عاما١٣ًوتتجاوز تلك األرقام ضعف األرقام املسجلة قبل .  يف املائة٣٣,٦بالسمنة من بينهن تبلغ 

 يف املائة   ٢٦,٧وفيما يتعلق بشعور الفرد بأن وزنه يتجاوز الوزن الطبيعي أو بأنه مصاب بالسمنة، مييل                -٥٢٦
 يف ٣٨,٨ مصابون بالسمنة، بينما تبلغ هذه النسبة من الرجال إىل اعتبار أن وزهنهم يتجاوز الوزن الطبيعي أو أهنم

 االقتصادية األدىن - يف املائة من السكان املشمولني يف الفئة االجتماعية ٣٣وتعترب نسبة قدرها . املائة لدى النساء
قتصادية  اال -أن وزهنا يزيد على الوزن الطبيعي، بينما تبلغ النسبة املقابلة يف قطاع السكان من الفئة االجتماعية                 

ويبني اهلرم السكاين   .  االقتصادية األعلى  - يف املائة يف الفئات االجتماعية       ٣١,١ يف املائة، وتبلغ     ٣٤,٦املتوسطة  
 عاماً يشعرون بأن وزهنم     ١٩ و ١٥ يف املائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بني          ١٦,٧حسـب السـن أن      

 يف املائة يف فئة السكان الذين       ٣٠,٨نما تبلغ تلك النسبة     يـتجاوز الـوزن الطبيعي أو أهنم مصابون بالسمنة، بي         
 ٦٤ و ٤٥ يف املائة يف فئة السكان الذين تتراوح أعمارهم بني           ٤٤,٥ عاماً، وتبلغ    ٤٤ و ٢٠تتراوح أعمارهم بني    

 عاماً، وتصل تلك النسبة إىل      ٧٤ و ٦٥ يف املائة يف فئة السكان الذين تتراوح أعمارهم بني           ٣٣,٥عامـاً، وتبلغ    
 .  عاماً من العمر وما فوق٧٥ يف املائة بني السكان الذين يبلغون ٣١,٩

 يف املائة ٢٠وتبني دراسات عديدة أن انتشار السمنة وجتاوز الوزن الطبيعي ظاهرتان منتشرتان بني زهاء  -٥٢٧
ة النساء البالغات،  االقتصادية، وأن هذه النسبة تتراوح، يف حال-من الذكور البالغني يف مجيع الفئات االجتماعية        

 يف املائة من النساء    ٤٠ يف املائـة مـن النساء املنتميات إىل فئات السكان ذوي الدخل األعلى وقرابة                ٢٠بـني   
 .املنتميات إىل فئات السكان ذوي الدخل املنخفض

 تدابري لضمان توافر الغذاء الكايف

ولقد . اية كمية األغذية واألمن الغذائي    تعـاين الطبقات الفقرية من السكان من مشاكل تتعلق بعدم كف           -٥٢٨
 حتسني القدرة اإلنتاجية لألسر املعيشية الفقرية       ١٩٩٠اسـتهدفت سياسـة الرعاية اليت اتبعتها احلكومة منذ عام           

وحيق . كوسيلة ملساعدهتا على استرداد مركزها يف احلياة االجتماعية للبلد اليت كانت قد استثنيت منها حىت اآلن               
 ومساعدة غذائية، وهي برامج لتوزيع الغذاء       )٢٤٧(رية من السكان أن حتصل على استحقاقات نقدية       للطبقات الفق 

وأضيف، يف عام   . ، واألطفال دون سن املدرسة والتالميذ     )األمهات البديالت (التكميلي على احلوامل واملرضعات     
مج لتوزيع الغذاء التكميلي على     ، إىل تلك الربامج اليت استمرت بدون انقطاع على مر عقود عديدة، برنا            ١٩٩٩

وطبق هذا الربنامج، يف   .  عاماً أو أكثر من فئات الدخل املنخفض       ٧٠الكـبار وعـلى املسنني البالغني من العمر         
 مركزاً من املراكز املختارة لوجود عدد كبري من الفقراء واملسنني فيها، ومت توسيعه         ٨٧مرحلـته التجريبـية، يف      
 . يف املائة من إمجايل السكان من الكبار٤٠وهو يغطي اآلن . اء البلدتدرجيياً ليشمل باقي أرج
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ونظراً إىل أن الغذاء متوافر بصورة كافية ودائمة يف شيلي، يعود االفتقار إىل األمن الغذائي إىل مشاكل                  -٥٢٩
جزئياً بانتشار  نامجة عن عدم التمكن من احلصول على الغذاء املالئم فقط، وهو مقيد جزئياً بعدم كفاية الدخل و                

 .عادات غذائية سيئة

وأصبحت العادات الغذائية متيل، نتيجة النمو االقتصادي، إىل تفضيل األغذية املصنعة، أي ما يسمى باألغذية السريعة                 -٥٣٠
 كغ ١٣,٩ولقد ازداد االستهالك السنوي للمواد الدهنية من     . التجهـيز الغنـية بـالدهون املشبعة وذات القيمة السعرية العالية          

 إىل  ٣٠,٢وازداد االستهالك الفردي السنوي للسكر من       . ١٩٩٥ كغ يف عام     ١٦,٧ إىل   ١٩٧٥للشـخص الواحـد يف عام       
وال سيما حلم اخلرتير    (وتبني االجتاهات املسجلة يف االستهالك الوطين زيادة يف استهالك اللحوم           .  كـغ يف نفس الفترة     ٣٩,٣

 . )٢٤٨(بل اخنفاض استهالك األمساك والثمار واخلضراوات واحلبوب والبقول، والنقانق ومنتجات األلبان، مقا)والدجاج

 معايري تغذوية للحد من نقص الربوتينات والسعرات وما ينجم عن ١٩٨٩ولقد وضعت احلكومة يف عام   -٥٣١
 ولكن مل يكن كذلك بالنسبة للمعايري املوضوعة للحد من حاالت         . ذلك من أعراض، وتكلل املسعى بنجاح كبري      

 اتباع سياسة تقضي بإضافة مادة احلديد وغريها ١٩٩٨فقر الدم النامجة عن نقص احلديد اليت استوجبت منذ عام   
مـن املغذيات الدقيقة إىل األغذية املوزعة يف إطار برنامج األغذية التكميلية التابع لوزارة الصحة، بأمل احلد من                  

دى الرضع واألطفال دون سن املدرسة، وختفيض نسبة        انتشـار اإلصـابات بفقر الدم الناجم عن نقص احلديد ل          
ويستفيد من هذا الربنامج مجيع األطفال دون السادسة من العمر          .  يف املائة  ٥ يف املائـة إىل      ٢٥املصـابني مـن     

 . يف املائة من كافة األشخاص املشمولني يف تلك الفئات٧٠واحلوامل واملرضعات، وهو يغطي اآلن 

 بتنسيق من وزارة الصحة بتعيني أهداف حمددة بالتشاور (Vida Chile)لوطين للنهوض بالصحة ولقد قام اجمللس ا -٥٣٢
ومت، فيما يتعلق بالسمنة وبناًء على بيانات وطنية مجعتها مؤسسات عامة،           . مـع اخلـرباء، وبعقد اجتماعات مع الفنيني       

لسمنة بني األطفال دون سن املدرسة وبني       وقف انتشار ا  : ٢٠٠٦-٢٠٠١اعتماد األهداف التالية لفترة السنوات اخلمس       
؛ وخفض نسبة السمنة ب ثالث نقاط مئوية بني األطفال دون سن املدرسة حبلول عام               ٢٠٠٢التالميذ واحلوامل حبلول عام     

 .٢٠٠٦؛ وخفض انتشار السمنة بني تالميذ املرحلة االبتدائية واحلوامل بأربع نقاط مئوية حبلول عام ٢٠٠٦

 دئ التغذية األساسية ونشر املعلومات املتصلة هباالتدريب على مبا

نظـراً إىل أن املشكل التغذوي األساسي يف شيلي هو السمنة واألمراض ذات الصلة هبا، أعطت وزارة                  -٥٣٣
وطبقت هذه . الصحة، يف الربنامج الذي وضعته لتعزيز الصحة، األولوية للتشجيع على اتباع عادات غذائية صحية

خاص بالسكان الشيليني فوق عامني من العمر، ومت يف " وهرم غذائي" بنشر دالئل األغذية ١٩٩٦السياسة يف عام 
وأضيفت، يف عام   . نفس الوقت إعمال نظام يوجب وضع عالمات على األغذية، وطبق هذا النظام بصورة عامة             

معايري لتغذية األطفال    عاماً من العمر ووضعت      ١٨، دالئـل إرشادية عن األغذية للبالغني الذين جتاوزوا          ١٩٩٩
ونظمت محالت لترويج أساليب التغذية الصحية يف املدارس اليت تشجع على تدعيم            . دون سـن الثانية من العمر     

وتشمل فرادى بنود احلملة ما . الصحة وأماكن العمل الصحية ويف الوحدات اإلدارية الصغرية واجملتمعات الصحية
طعام الصغرية الصحية؛ وإضافة مواد إىل الربامج؛ وحلقات عمل ألهايل أكشاك األغذية الصحية؛ ووجبات ال: يلي

األطفال دون سن املدرسة وأهايل األطفال يف مؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي؛ وتعديل أساليب تغذية العاملني 
 .يف أماكن العمل؛ والنشاط البدين وبرامج التغذية الصحية يف املؤسسات الصحية
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 ئقاحلق يف سكن ال

 الوضع السكين يف البلد

 دليله أن أكثر من     )٢٤٩(كـان وضع اإلسكان يف شيلي يعاين يف مطلع التسعينات من نقص كمي متزايد              -٥٣٤
ولقد ظهرت باإلضافة إىل ذلك مشاكل خطرية من .  أسـرة معيشية كانت تعيش بدون سكن يأويها    ٩٠٠ ٠٠٠

وأخرياً مل تكن   . )٢٥٠(شية تعيش يف مساكن رديئة       أسرة معي  ٦٦٠ ٠٠٠فكان زهاء   . حيث جودة السكن الوطين   
 .احللول السكنية املتوافرة قادرة إال جزئياً على تلبية احتياجات أفقر األسر املعيشية يف البلد

 ٢٢اجلدول 

 ٢٠٠٠-١٩٩٠االجتاه املسجل يف النواقص السكنية، 

تغري النسبة املئوية
١٩٩٠ ١٩٩٢ ١٩٩٦ ١٩٩٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠-١٩٩٠  

 لنقص الكميا      
  املوسعة املعيشيةاألسر  ٩١٨ ٧٥٦ ٨٤٤ ٨٥١ ٧٤٦ ١٩٠ ٧٥٨ ٢٠١ ٧٤٣ ٤٥٠ ١٩,٠-
نواقص املساكن املخصصة         

 : املعيشيةإليواء األسر
 نواقص مادية  ٢٩٠ ٣٤٠ ٢٤٢ ٦٠٣ ١٨١ ٤٥١ ١٧٦ ٢٧٤ ١٥٩ ٤٦٩ ٤٥,١-
 نواقص مـن حيـث    ٢٥٧ ٧٧٣ ٢٤١ ٥٩٠ ٢٤٨ ٨٣٦ ٢٢١ ٠٩٠ ٢٠٠ ٥٧٥ ٢٢,٢-

 املرافق الصحية
نواقص ماديـة ومـن     ١١٨ ٠٨١ ٩٩ ٨٧٠ ٧٣ ٢٤٠ ٦٢ ٤٩٣ ٦١ ١٣٥ ٤٨,٢ -

 حيث املرافق الصحية
 اجملموع ٦٦٦ ١٩٤ ٥٨٤ ٠٦٣ ٥٠٣ ٥٢٧ ٤٥٩ ٨٥٧ ٤٢١ ١٧٩ ٣٦,٨-

 .وزارة التخطيط والتعاون، بناًء على بيانات موفرة من وزارة اإلسكان وختطيط املدن :املصدر

وحتسنت الظروف السكنية   . ٢٠٠٠ و ١٩٩٠ مجيع أوجه النقص خالل الفترة بني عامي         ولقد اخنفضت  -٥٣٥
 ٥٣لألسر املعيشية حتسناً ملموساً خالل تلك الفترة وتقلصت أعداد الذين يعانون نوعاً ما من هذه النواقص من                  

 على  ٢٠٠٠رة يف عام    مقصو) allegamiento(وكانت ظاهرة األسر املعيشية اجملمعة      .  يف املائة  ٣٧يف املائـة إىل     
 يف املائة من األسر، وكانت تشمل األشخاص الذين ال يعيشون يف سكن خاص هبم واألشخاص الذين                 ٣٠زهاء  

األكواخ واملباين السكنية (واخنفضت نسبة املساكن اليت توجد فيها نواقص . يعيشون يف سكن أسرة معيشية جممعة
 . يف املائة يف نفس العام١٠,٩إىل )  ال توجد فيها مرافق صحية أساسيةيف األحياء الفقرية، واملنازل الرديئة أو اليت

 : أما األهداف احلالية لسياسة اإلسكان فهي كاآليت -٥٣٦

 جتميد النقص الكمي احلايل؛ )أ( 

 حتسني الرصيد السكين احلايل؛ )ب( 
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 زيادة املوارد املخصصة إلجياد حلول سكنية ألفقر األسر؛ )ج( 

 لى حتقيق منو وتطور حضريني يتسمان بدرجة أكرب من التوازن؛التشجيع ع )د( 

 وضع برامج إقليمية لتنمية األراضي واحلث على إعادة تصنيف وجتميع املناطق الريفية؛  )ه( 

 .زيادة الفعالية وحتسني املستوى املعيشي يف املدن بتنسيق املوارد املتاحة لالستثمار يف األراضي )و( 

  الالزمة لتجميد النقص الكميالربامج واإلجراءات

 ما جمموعه ) ٢٣اجلدول   (١٩٩٦ و ١٩٩٠وفـرت وزارة اإلسـكان وختطـيط املـدن يف الفترة بني عامي               -٥٣٧
 حل سكين يف املتوسط السنوي، وهو أكثر بكثري من معدل احللول            ٩٠ ٠٠٠ حـل سـكين، أي ما يعادل         ٦٣٠ ٠٠٠

 . حل٥٤ّ ٠٠٠ واليت بلغ عددها ١٩٨٩-١٩٨٤حة بني عامي السنوية املوفرة خالل فترة السنوات الست املتراو

 حالً، أي   ١ ٠٧٦ ٨٤٣ بلغ جمموع احللول السكنية املوفرة،       ١٩٩٩ و ١٩٩٠وخالل الفترة بني عامي      -٥٣٨
 وحدات، بينما   ٢٣٢ ٥٠٥وبلغ توفري السكن األساسي ما جمموعه       .  حالً سكنياً يف املعدل السنوي     ١٠٧ ٦٨٤

 . وحدة٤٢ ٩٥٢جيية يف املرحلة األوىل ما جمموعه بلغ عدد املساكن التدر

 ٢٣اجلدول 

 ١٩٩٨-١٩٩٠حلول اإلسكان حسب نوع احلل، 

١٩٩٠ ١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨  

 إعانة سكنية ٢٤ ٨٠١ ٢٢ ٧٢١ ٢١ ٢١٣ ٢١ ٣٨٢ ٢٣ ١٤٤ ٢٣ ٣٢٥ ٢٣ ٨٩٩ ٢١ ٩٧٢ ٢٠ ٦٨٦

إعانـة الـربنامج اخلاص      ١٤ ٥٧٤ ١٣ ٦٠٢ ٢٠ ٨٣٨ ١٦ ٥٣٥ ١٥ ٢٥٩ ١٥ ٦٩٨ ١٣ ٤٠٠ ١١ ٥٨٧ ١٠ ٦٠١
 بالعمال 

 اإلعانة الريفية  ٦ ٣٠٧ ٤ ٩١٠ ٨ ٣٥٣ ٧ ٤٧٧ ٦ ٩٤٤ ٧ ٥٣٩ ٥ ٤٥٤ ٧ ٣٢٨ ٨ ١٥٥

 إعانة السكن األساسي - - - - - ٧٥٣ ٢ ٥٥٥ ٢ ١٩٨ ٢ ٨٢٧

إعانة السكن التدرجيي يف     - ٣١٣ ١ ١١٦ ٢ ٥٢٠ ٥ ١٨٩ ٧ ٠٣٩ ٧ ٣٧١ ٥ ٢٨١ ٤ ٧٢٧
 لة األوىلاملرح

إعانة السكن التدرجيي يف     - ١٩٥ ١٦١ ١ ٥٨١ ١ ٤٥٠ ٢ ٢٢٥ ٢ ٥٨٢ ١ ٧٠٣ ١ ٢١٧
 املرحلة الثانية

 وحدات السكن األساسي  ١٦ ٠٢٩ ٢٤ ٨٠٥ ٢٢ ٤١٤ ١٩ ٩٩٧ ٢٠ ٠٧٠ ١٧ ٠٠٨ ١٧ ٥٤٨ *غري متوافرة *غري متوافرة

وحدات السكن التدرجيي    - ٥ ٤٨٨ ٨ ٠٥٣ ٣ ٧٣٦ ٤ ٥٢٥ ٢ ٧٧٨ ١ ٩٩٤ *غري متوافرة *غري متوافرة
 يف املرحلة األوىل

ــزودة  ٢٠ ٦٧٧ ٢٠ ٩٧٩ ١٥ ٣٧٢ ١٢ ١٧٥ ٩ ٥٥٦ ١٦ ١٥٤ ١٦ ٣٢٠ *غري متوافرة *غري متوافرة ــع األرض امل قط
 باخلدمات وحتسني اجلوار

 اجملموع ٨٢ ٣٨٨ ٩٣ ٠١٣ ٩٧ ٤٣٠ ٨٥ ٤٠٣ ٨٦ ١٣٧ ٩٢ ٥٢٠ ٩١ ١٢٣  

 .٣٦لتقرير اإلحصائي رقم وزارة اإلسكان وختطيط املدن، ا :املصدر

 .األرقام غري متوافرة * 
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 :الربامج املوضوعة واإلجراءات املتخذة لتحسني نوعية الرصيد السكين -٥٣٩

املوضوع ألجل املستفيدين السابقني من     " البناء والتوسيع والتحسني  "الشروع يف تطبيق برنامج      )أ( 
 ة منازهلم إىل حد يليب معيار السكن األساسي؛قطع األرض املزودة باخلدمات بغية متكينهم من تكمل

الذي يهدف إىل " حتسني السكن"املـبادرة، يف إطار برامج حكومية أو بلدية، يف تطبيق برنامج        )ب( 
  أعوام؛١٠ترميم وتوسيع املنازل اليت بنيت منذ أكثر من 

من السكن، وتعديل ويشمل ذلك تطوير أنواع جديدة . تنفـيذ التدابري املتخذة لتحسني السكن   )ج( 
معايري التشريع اخلاص بتخطيط املدن والبناء بغية تكييفها مع التكنولوجيات اجلديدة، واختاذ تدابري أخرى تركز                

 .على جودة العمل الذي ينجزه املقاولون

ر، وتشمل الربامج املوضوعة واإلجراءات املتخذة لزيادة املوارد املخصصة إلجياد حلول سكنية ألفقر األس             -٥٤٠
 :ما يلي

 الذي سيطبق على مرحلتني؛" السكن التدرجيي"الشروع يف تنفيذ برنامج  )أ( 

، بتقدمي إعانة متكن املستفيدين من اختيار سكنهم        "بالسكن األساسي "إعمال نظام جديد يتعلق      )ب( 
 .قطاعات السكان يف املائة من أفقر ٤٠حبرية من سوق السكن، مع إيالء األولوية لألسر اليت تشملها نسبة ال  

 اإلحصاءات األساسية. معلومات مفصلة بشأن فئات اجملتمع احملرومة من حيث السكن

 بأن عدد املساكن الفردية املوجودة يف شيلي بلغ يف          ١٩٩٢يفيد التعداد السكاين والسكين املنجز يف عام         -٥٤١
 ٨٣,٥يعيش ( ماليني نسمة ١٣,٣لغ  من ماليني املساكن، مقابل عدد السكان الذي ب       ٣,٢ذاك العام ما جمموعه     

وميكن، من خالل اإلحصاءات اليت وضعها املعهد الوطين لإلحصاءات         ). يف املائـة من بينهم يف املناطق احلضرية       
 ماليني وحدة سكنية لعدد من      ٤ ليبلغ   ١٩٩٨بشـأن تراخـيص البناء، تقدير أن الرصيد السكين ارتفع يف عام             

ويدل ذاك التحسن على أن البلد مر بعقد ناجع من حيث أنشطة          . يني نسمة  مال ١٤,٨السـكان يقدر مبا يعادل      
 نسمة، وقد   ١ ٠٠٠بناء املساكن كما يتبني من الزيادة املسجلة يف املؤشر الوطين للمساكن الدائمة حمسوباً لكل               

 يف ٢٨بنسبة وازداد الرصيد السكين للبلد .  يف أقل من سبع سنوات٢٧٠ إىل أكثر من ٢٣٨ارتفع هذا املؤشر من 
 ). مسكن جديد٨٨٦ ٠٠٠ (١٩٩٢، مقارنة بعام ١٩٩٨املائة، يف عام 

وكان اإلنتاج السكين احملقق بفضل الربامج واإلعانات املباشرة املقدمة من وزارة اإلسكان وختطيط املدن،  -٥٤٢
  ١٩٩٠فترة بني عامي    فبلغ اإلنتاج السكين للقطاع العام خالل ال      . عنصــراً رئيسياً يف االجتاه املوصوف أعاله      

واإلعانات املتاحة  ) السكن األساسي والتدرجيي  (، مع مراعاة األشغال السكنية اليت أجنزهتا تلك الوزارة          ١٩٩٨و
 ١٩٩٢ وحدة بنيت خالل الفترة بني عامي        ٦٥٩ ٤٢٤ وحدة سكنية، من بينها      ٨٢٠ ٣٦٥معـاً، ما جمموعه     

 .١٩٩٢ناء املمنوحة خالل الفترة اليت عقبت تعداد عام  يف املائة من تراخيص الب٧٤، أي ما يعادل ١٩٩٨و
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 عدد األشخاص واألسر الذين يعيشون بدون مأوى

النقص السكين املسجل يتجّسد يف عدد األسر اليت ال مأوى هلا، أي يف الفجوة املوجودة يف أي وقت من                -٥٤٣
وحدات (لبية الطلب املقدر يف جمال السكن       األوقات بني عدد املساكن املقبولة مادياً وعدد الوحدات الضرورية لت         

 ٨٨٨ ٦٨١ بلغ ١٩٩٢وتفيد الدراسات املنجزة بأن النقص املسجل يف عام ). إضـافية لألسـر املعيشية واألسر    
 مسكناً سواء إليواء األسر بدون مأوى أو إليواء األسر اجملمعة، وإىل ٦١١ ٧٩٢مسكناً، حيتاج األمر من بينها إىل 

 .)٢٥١(الستعاضة هبا عن مساكن شبه ثابتة مسكناً ل٢٧٦ ٨٨٢

وكانت شيلي البلد الوحيد يف أمريكا الالتينية الذي متكن يف التسعينات من احلّد من النقص السكين ببناء  -٥٤٤
. عـدد معني من املباين سنوياً يفوق االحتياجات املتزايدة، ومتكن، بالتايل، من استيعاب النقص املتراكم تدرجيياً               

ـ    يانات املقدمـة مـن شعبة سياسة اإلسكان التابعة لوزارة اإلسكان وختطيط املدن أنه بافتراض أن                وتفـيد الب
االحتـياجات اجلديـدة النامجة عن تشكل أسر جديدة وعن ضرورة تعويض الرصيد السكين يزداد سنوياً بعدد                 

د تراوح بني    فاخنفض إىل عد   ١٩٩٨ مسكن جديد، تقلص النقص حبلول عام        ٩٠ ٠٠٠ و ٧٥ ٠٠٠يتراوح بني   
 ).٢٤انظر اجلدول ( وحدة سكنية ٦٣١ ٠٠٠ و ٥٢٦ ٠٠٠

 ٢٤اجلدول 

 ١٩٩٨-١٩٩٢سيناريوهان لتطور النقص السكين يف شيلي، 

 النقص السكين النهائي
الشروط السكنية اليت تزيد 

 النقص
عدد الوحدات 
 النقص األصلي السكنية املبنية

 السنة )*١( *)*٢( )***أ٣( )***ب٣( )****أ٤( )****ب٤(
١٩٩٢ )١ (٨٨٨ ٦٨١ ١٠٨ ٤٨٢ ٧٥ ٠٠٠ ٩٠ ٠٠٠ ٨٥٥ ١٩٩ ٨٧٠ ١٩٩ 
١٩٩٣  ١٢٢ ٠٦٢ ٧٥ ٠٠٠ ٩٠ ٠٠٠ ٨٠٨ ١٣٧ ٨٣٨ ١٣٧ 
١٩٩٤  ١٢٤ ٧٨٥ ٧٥ ٠٠٠ ٩٠ ٠٠٠ ٧٥٨ ٣٥٢ ٨٠٣ ٣٥٢ 
١٩٩٥  ١٣٥ ٦٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ٩٠ ٠٠٠ ٦٩٧ ٧٥٢ ٧٥٧ ٧٥٢ 
١٩٩٦  ١٤٣ ٨٢٣ ٧٥ ٠٠٠ ٩٠ ٠٠٠ ٦٢٨ ٩٢٩ ٧٠٣ ٩٢٩ 
١٩٩٧  ١٣٧ ٢٠٨ ٧٥ ٠٠٠ ٩٠ ٠٠٠ ٥٦٦ ٧٢١ ٦٥٦ ٧٢١ 
١٩٩٨  ١١٥ ٠٣٨ ٧٥ ٠٠٠ ٩٠ ٠٠٠ ٥٢٦ ٦٨٣ ٦٣١ ٦٨٣ 

 :شعبة سياسة اإلسكان، باالستناد إىل البارامترات التالية :املصدر
كم عدد  (""?Cuǎntas casas faltan"، ١٦/٩٤الـنقص حبسب التقدير الوارد يف وثيقة العمل رقم   * 

 .١٩٩٤يونيه /وجون ماكدونالد، حزيران" املساكن الالزمة؟
 العام واخلاص، األشغال اجلديدة، مديرية اإلحصاءات  أشغال البناء املوافق عليها واملنطلقة يف القطاعني       ** 

 .االقتصادية، املعهد الوطين لإلحصاء

العدد املقدر للوحدات السكنية املطلوبة نتيجة تزايد عدد أفراد األسرة واالحتياجات من ): ب٣(و) أ٣( *** 
 .حيث التجديد والترميم

 .تقديرات النقص السكين): ب٤(و) أ٤( **** 
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  واألسر ّممن يعيشون يف مساكن غري الئقة ال تتوافر فيها اخلدمات األساسيةعدد األشخاص

تـبني إحصاءات الدراسة االستقصائية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون، اليت جتمَّع كل عامني يف                -٥٤٥
، وذلك  ١٩٩٨-١٩٩٠الـبلد، االجتاهـات املسجلة يف املؤشرات اليت مت الرجوع إليها خالل الفترة بني عامي                

اسـتناداً إىل منشـورات تسجل بصورة منتظمة سنوياً أعداد األسر املعيشية حسب نوع السكن الذي تعيش فيه           
وتعرَّف األسرة املعيشية هلذه األغراض بوصفها جمموعة أشخاص يتقامسون السكن وميزانية الطعام سواًء وجدت              (

 ).بينهم روابط أسرية أم مل توجد

حلجم املتوسط لألسرة املعيشية الفقرية ال يتساوق واملعدالت الوطنية فإن التفاوت         وعـلى الرغم من أن ا      -٥٤٦
املوجـود لـيس بدرجة تبطل معها صحة التقديرات اإلمجالية للسكان احملسوبة على أساس املعدل الوطين، وهي                 

لثورة الدميغرافية إىل حد    وعّمت ا . تقديرات موثوقة مبا فيه الكفاية لبيان االجتاهات الرئيسية املسجلة طوال العقد          
 االقتصادية، وأصبح التفاوت يف مستوى اخلصوبة أقل أمهية، بالنظر إىل كون            -كبري خمتلف الطبقات االجتماعية     

نسبة كبرية من النواقص املادية اهلامة ونواقص املرافق الصحية توجد يف املناطق الريفية حيث متيل األسر املعيشية إىل 
 . بسبب تأثري أمناط اهلجرةأن تكون أصغر حجماً 

 أسرة معيشية ٦٥٣ ٠٠٠وتبني إحصاءات الدراسة االستقصائية، فيما يتعلق خبدمات املرافق الصحية، أن  -٥٤٧
 ماليني أسرة معيشية، تعيش يف مساكن ٣,٧من إمجايل األسر املعيشية املسجلة يف مجيع أرجاء البلد والبالغ عددها 

 يف ١٧(ن طريق املراحيض أو عن طريق البواليع أو ال توجد فيها أية شبكات جمار              يتم فيها تصريف املياه سواء ع     
، يف حني أن عدد     ١٩٩٠ يف املائة مقارنة بعام      ٢٠ويعين ذلك اخنفاضاً تراكمياً بنسبة      ). املائة من اجملموع الوطين   

، كما ازداد عدد األسر املعيشية  يف املائة٣٢األسر املعيشية املوصولة بقنوات التصريف ازداد يف نفس الوقت بنسبة 
 ).٢٥انظر اجلدول ( يف املائة ١٨اليت توجد لديها صهاريج تعفني بنسبة 

 ٢٥اجلدول 

 عدد األسر املعيشية احلاصلة على سكن مصنفة حبسب أنواع
 ١٩٩٨-١٩٩٠املرافق الصحية يف شيلي، 

التغري بالنسبة املئوية
 ف الفضالتتصري ١٩٩٠ ١٩٩٢ ١٩٩٤ ١٩٩٦ ١٩٩٨  ١٩٩٨-١٩٩٠

 قنوات الصرف ٢ ١٩٨ ١٥٢ ٢ ٤٠٩ ٦٣٣ ٢ ٥٩٥ ٩٦٠ ٢ ٦٧٣ ٧٧٤ ٢ ٨٩٤ ٠١٩ ٣١,٧

 صهاريج التعفني ١٦٥ ٣٦٤ ١٣٧ ٧٤٥ ١٩٤ ٧٢٩ ١٨٧ ٢٣٧ ١٩٥ ١٠٣ ١٨,٠

ــيض، ٨٠٩ ٠٣٤ ٨١٩ ٠٠٦ ٧٤٦ ٠٨٥ ٧٢٦ ٦٣٠ ٦٥٣ ٥٦١ ١٩,٢- املراحــ
  والبوالــــيع، 

   وانعدامها

 اجملموع  ٣ ١٧٢ ٥٥٠ ٣ ٣٦٦ ٣٨٤ ٣ ٥٣٦ ٧٧٤ ٣ ٥٨٧ ٦٤١ ٣ ٧٤٢ ٦٨٣ ١٨

 .، شعبة الشؤون االجتماعية١٩٩٨-١٩٨٧سلسلة الوحدات النموذجية : الدراسة االستقصائية) ١٩٩٩(وزارة التخطيط والتعاون : املصدر
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 يف املائة من اجملموع     ٥,٦ أسرة معيشية تفتقر إىل مياه الشرب، وذلك يعادل          ٢١١ ٠٠٠، كانت   ١٩٩٨ويف عام    -٥٤٨
، لالحظنا وجود ) أسرة معيشية٣٧٦ ٠٠٠(وإذا مـا قارّنا هذا العدد بالعدد املقابل لـه املسّجل قبل مثانية أعوام        . الوطـين 

 مبا  ١٩٩٨وميكن تقدير عدد األشخاص الذين كانوا يعانون من عدم توافر مياه الشرب يف عام               .  يف املائة  ٤٤حتسـن بنسبة    
 ).٢٦انظر اجلدول (األعداد املسجلة يف السنوات املاضية  شخص، وهو عدد أقل بكثري من ٨٢٠ ٠٠٠يعادل  

 ٢٦اجلدول 

 عدد األسر املعيشية والعدد املقدَّر لألشخاص الذين يعيشون
 يف مساكن غري مزودة مبياه الشرب يف شيلي

التغري بالنسبة املئوية
 التزويد باملاء ١٩٩٠ ١٩٩٢ ١٩٩٤ ١٩٩٦ ١٩٩٨ ١٩٩٨-١٩٩٠
عـدد األسـر املعيشية       ٣٧٥ ٩٥٦ ٣٤١ ٤٦٠ ٢٦٤ ١٥٨ ٢٥٢ ١١٣ ٢١١ ٠٣١ ٤٣,٩-

 *املزودة مبياه الشرب
النسـبـة املـئوية من      ١١,٩ ١٠,١ ٧,٥ ٧,٠ ٥,٦ ٥٢,٤-

 إمجايل األسر املعيشية
** عـدد األفراد املعنيني    ١ ٥٢٣ ٠٤٨ ١ ٣٤٧ ٨٧٤ ١ ٠٢٤ ٩٩٢ ٩٩٤ ٩٠٤ ٨٢٠ ٧٨٤ ٤٦,١-

 )املقدر(

 .، شعبة الشؤون االجتماعية١٩٩٨-١٩٨٧سلسلة الوحدات النموذجية :  الدراسة االستقصائية)١٩٩٩(وزارة التخطيط والتعاون : املصدر
 .يشمل العدد األسر املعيشية املوصولة وغري املوصولة بشبكات املياه الرئيسية * 
 .باالستناد إىل متوسط حجم األسرة املعيشية احملسوب لكل سنة باالعتماد على الدراسة االستقصائية ** 

 يف املائة من    ٣ أسرة معيشية تعيش بدون كهرباء، أي أقل من          ١٠٣ ٠٠٠، كانـت    ١٩٩٨ويف عـام     -٥٤٩
وميكن تقدير عدد   . ١٩٩٠ يف املائة يف عام      ٥٨وكانت هذه النسبة أعلى مبقدار      . جمموع األسر املعيشية يف البلد    

 ).٢٧انظر اجلدول ( شخص ٤٠١ ٠٠٠األشخاص الذين يعيشون يف مساكن بدون كهرباء ب  

 ٢٧اجلدول 

 عدد األسر املعيشية والعدد املقدَّر لألشخاص الذين يعيشون  يف مساكن غري مزودة بالكهرباء يف شيلي

التغري بالنسبة املئوية 
 التزويد بالكهرباء ١٩٩٠ ١٩٩٢ ١٩٩٤ ١٩٩٦ ١٩٩٨ ١٩٩٨-١٩٩٠
عـدد األسـر املعيشية غري       ٢٤٥ ٦٣٧ ١٩٧ ٤٧٦ ١٥٢ ٥٠٦ ١٥٧ ٢٣٥ ١٠٣ ٢٥٦ ٥٨,٠-

 ملزودة بالكهرباءا
النسـبة املئوية من إمجايل      ٧,٧ ٥,٩ ٤,٣ ٤,٤ ٢,٨ ٦٤,٤-

 األسر املعيشية
 )املقّدر* (عدد األفراد املعنيني ٩٩٥ ١٠٨ ٧٧٩ ٥١٣ ٥٩١ ٧٥٧ ٦٢٠ ٤٩٠ ٤٠١ ٦٠٤ ٥٩,٦-

 .، شعبة الشؤون االجتماعية١٩٩٨-١٩٨٧سلسلة الوحدات النموذجية : الدراسة االستقصائية) ١٩٩٩(وزارة التخطيط والتعاون : املصدر
 .باالستناد إىل متوسط حجم األسرة املعيشية احملسوب لكل سنة باالعتماد على الدراسة االستقصائية * 
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وميكن تقدير الوضع املتصل بعدد األشخاص الذين يعيشون يف مساكن غري الئقة باالعتماد على مؤشرين              -٥٥٠
 دمهـا بالـنواقص املادية، بينما يتعلق الثاين بالنواقص من         يـتعلق أح  : وضـعتهما وزارة التخطـيط والـتعاون      

قابل "أو  " مقبول"،  "جيد"وميكن التمييز بينهما باالستناد إىل تصنيف املسكن كمسكن         . حيـث املرافق الصحية   
 ".لإلصالح

 ٢٨٣ ٠٠٠ أسرة معيشية تعيش يف مساكن غري الئقة مادياً، بينما كانت            ٢٣٩ ٠٠٠، كانت   ١٩٩٨ويف عام    -٥٥١
واخنفض عدد األسر املعيشية اليت تعيش يف مساكن        . أسـرة معيشية تعيش يف مساكن ال تتوافر فيها مرافق صحية مالئمة           

 يف املائة، مقارنة مع عام      ٢٥ يف املائة ، ومن حيث املرافق الصحية بنسبة          ٤١غـري الئقة من حيث الشروط املادية بنسبة         
 يف املائة يف عام     ١٢ة إىل عدد األسر املعيشية اإلمجايل، من زهاء          غري الالئقة نسب   واخنفـض عدد املساكن   . ١٩٩٠
وقد يقدر عدد األشخاص الذين كانوا يعيشون يف مساكن غري الئقة . ١٩٩٨ يف املائة يف عام ٧ إىل قرابة ١٩٩٠
ن الذين  من ماليني السكا١,٦ بزهاء املليون، وهو عدد وصل إىل أوجه قبل مثانية أعوام عندما بلغ ١٩٩٨يف عام 

 ).٢٨انظر اجلدول (يعيشون يف مساكن فيها نواقص مادية 

 ٢٨اجلدول 

 عدد األسر املعيشية والعدد املقدَّر لألشخاص الذين يعيشون  يف مساكن غري الئقة بناء على مؤشرين يف شيلي

التغري بالنسبة 
 املئوية

١٩٩٠ ١٩٩٢ ١٩٩٤ ١٩٩٦ ١٩٩٨ ١٩٩٨-١٩٩٠ 

 

 النواقص املادية ٤٠٨ ٤٢١ ٣٤٢ ٤٧٣ ٣١٦ ٩١٦ ٢٥٥ ٠٢٩ ٢٣٨ ٧٦٧ ٤١,٥-

النسبة املئوية من إمجايل     ١٢,٩ ١٠,٢ ٩,٠ ٧,١ ٦,٤ ٥٠,٤-
 األسر املعيشية

ــخاص  ١ ٦٥٤ ٥٦٨ ١ ٣٥١ ٨٧٢ ١ ٢٢٩ ٧٠٤ ١ ٠٠٦ ٤١١ ٩٢٨ ٦٦١ ٤٣,٩- ـــدد األش ع
 )املقّدر(

الــنواقـص مــــن  ٣٧٥ ٩٥٦ ٣٤١ ٤٦٠ ٣٢١ ٥٧٩ ٣٢٢ ٢٠٩ ٢٨٣ ٥٨٣ ٢٤,٦-
 لصحيةحيث املرافق ا

النســبة املـئوية من      ١١,٩ ١٠,١ ٩,١ ٩,٠ ٧,٦ ٣٦,١-
 إمجايل األسر املعيشية

-١ ٣٤٧ ٨٧٤ ١ ٢٤٧ ٧٩٨ ١ ٢٧١ ٥٢١ ١ ١٠٢ ٩٦٨ ٢٧,٦ * عـــدد األشــخاص ١ ٥٢٣ ٠٤٨
 )املقّدر(

 . الشؤون االجتماعية، شعبة١٩٩٨-١٩٨٧سلسلة الوحدات النموذجية : الدراسة االستقصائية) ١٩٩٩(وزارة التخطيط والتعاون : املصدر
 .باالستناد إىل متوسط حجم األسرة املعيشية احملسوب لكل سنة باالعتماد على الدراسة االستقصائية * 



E/1994/104/Add.26 
Page 141 

وكان . وفيما يتعلق باملساكن املكتظة، أشارت منشورات الدراسة االستقصائية إىل وجود حاالت اكتظاظ -٥٥٢
 ١,٥ مسكناً، أي ٥٧ ٨١٢، مبا يعادل ١٩٩٨عيشية يقدر، يف عام عدد املساكن املكتظة اليت تعيش فيها األسر امل

 يف املائة مقارنة بعدد األسر املعيشية اليت كانت ٤٤يف املائـة مـن اجملموع الوطين، ويشكل ذلك اخنفاضاً بنسبة     
 ).٢٩انظر اجلدول  (١٩٩٠تعيش يف نفس الوضع يف عام 

 ٢٩اجلدول 

  مكتظة يف شيليعدد األسر املعيشية اليت تعيش يف مساكن

التغري بالنسبة املئوية
١٩٩٠ ١٩٩٢ ١٩٩٤ ١٩٩٦ ١٩٩٨ ١٩٩٨-١٩٩٠ 

 

عـدد املساكن املكتظة اليت تعيش       ١٠٣ ٥٥١ ٩٤ ٩٧٥ ٨٧ ٨٤٠ ١٨ ٧٩١ ٥٧ ٨١٢ ٤٤,٢-
 فيها األسر املعيشية

النسبة املـئوية مـن إمجايل األسر      ٣,٣ ٢,٨ ٢,٥ ٠,٥ ١,٥ ٥٢,٧-
 املعيشية

 .، شعبة الشؤون االجتماعية١٩٩٨-١٩٨٧سلسلة الوحدات النموذجية : الدراسة االستقصائية) ١٩٩٩(يط والتعاون وزارة التخط: املصدر

 )٢٥٢(خفض النقص السكين املوجود حالياً

 ١٩٩٠ يف املائة يف عام      ١٢,٩األسر املعيشية اليت تعيش يف مساكن فيها نواقص مادية من           اخنفض عدد    -٥٥٣
وُسجِّل هذا االخنفاض يف مجيع أمخاس الدخل ولكن استمر التفاوت املوجود           . ١٩٩٨  يف املائـة يف عام     ٦,٤إىل  

 يف املائة من األسر املعيشية املشمولة يف اخلُمس األول تعاين من            ١٣,٩، بينما كانت    ١٩٩٨ففي عام   . فيما بينها 
عيشية املشمولة يف اخلُمس     يف املائة من األسر امل     ٠,٨هـذا النوع من النواقص السكنية، مل تكن تعاين منه سوى            

 يف  ١٠,٥واخنفض عدد األسر املعيشية اليت تعيش يف املناطق احلضرية يف مساكن فيها نواقص مادية من                . اخلامس
ويف . وُسجِّل هذا االخنفاض يف مجيع أمخاس الدخل أيضاً       . ١٩٩٨ يف املائة يف عام      ٤,٨ إىل   ١٩٩٠املائة يف عام    

 من األسر املعيشية املشمولة يف اخلُمس األول تعاين من ذاك الوضع ، بينما مل                يف املائة  ١١,٣، كانت   ١٩٩٨عام  
 . يف املائة من األسر املعيشية يف اخلُمس اخلامس٠,٥تتجاوز هذه النسبة 

واخنفـض عـدد األسر املعيشية اليت تعيش يف املناطق احلضرية يف مساكن فيها نواقص من حيث املرافق                   -٥٥٤
 يف املائة من    ٢,٥ويف نفس العام كانت     . ١٩٩٨ يف املائة يف عام      ١ إىل   ١٩٩٠ائة يف عام     يف امل  ٢,٤الصحية من   

 يف املائة من األسر ٠,٢األسر املعيشية املشمولة يف اخلُمس األول تعاين من نواقص يف املرافق الصحية، بينما كانت 
األسر املعيشية اليت تعيش يف املناطق واخنفض عدد . املعيشـية املشـمولة يف اخلُمس اخلامس تعاين من ذاك الوضع   

 يف املائة يف ٤٧,٨ إىل ١٩٩٠ يف املائة يف عام   ٥٤الريفـية يف مساكن فيها نواقص من حيث املرافق الصحية من            
 يف املائة من األسر املعيشية املشمولة يف اخلُمس األول تعاين من            ٥٨,٣ويف تلك السنة كانت نسبة      . ١٩٩٨عام  

 تتجاوز نسبة األسر املعيشية املشمولة يف اخلُمس اخلامس واليت تعاين من نواقص يف املرافق               ذاك الوضـع، بينما مل    
 . يف املائة٣٠,٣الصحية 
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 يف املائة   ١,٧ يف املائة إىل     ٣,٧واخنفض عدد األسر املعيشية اليت تعيش يف مساكن فيها قصور سكين من              -٥٥٥
 يف املائة من األسر املعيشية املشمولة يف        ٤,٧ كانت   ،١٩٩٨و يف عام    . ١٩٩٨ و ١٩٩٠خالل الفترة بني عامي     

.  يف املائة يف اخلُمس اخلامس٠,٢اخلُمـس األول تعيش يف مساكن من ذاك النوع، ولكن مل تتجاوز تلك النسبة            
، النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت كانت تعيش يف مساكن فيها           ١٩٩٨ و ١٩٩٠واخنفضت، يف الفترة بني عامي      

 يف املائة من األسر املعيشية املشمولة يف اخلُمس األول تعاين من ٢,١، كانت نسبة ١٩٩٨ففي عام . قصور سكين
واخنفضت النسبة املئوية لألسر . ذاك الوضع، ولكن مل تكن أي أسرة معيشية مشمولة يف اخلُمس اخلامس تعاين منه

 يف املائة خالل الفترة بني عامي ٩,٩إىل  يف املائة ١٦,٧املعيشـية الـيت تعيش يف مساكن فيها قصور سكين من            
، وبينما كانت   ١٩٩٨ففي عام   . ولكن استمر مع ذلك التفاوت املوجود بني خمتلف األمخاس        . ١٩٩٨ و ١٩٩٠
 يف املائـة فقط من األسر املعيشية املشمولة يف اخلُمس اخلامس تعيش يف مساكن فيها قصور سكين، بلغت                   ٣,٥

 . يف املائة١٤,١ املعيشية املشمولة يف اخلُمس األول النسبة املئوية املقابلة لألسر

اجلانب : واخنفـض عـدد األسر املعيشية اليت تعيش يف مساكن فيها نواقص من حيث اجلوانب الثالث                -٥٥٦
 أسرة معيشية خالل الفترة بني عامي ٤٦٠ ٠٠٠ إىل ٦٦٦ ٠٠٠للسكىن، من املادي، واملرافق الصحية، والصالحية 

 .١٩٩٨ و١٩٩٠

وارتفعـت خالل العقد النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت تعيش يف املناطق احلضرية يف مساكن ال قصور                  -٥٥٧
، بلغت نسبة األسر املعيشية اليت تعيش يف مساكن ال قصور فيها      ١٩٩٠ويف عام   . فـيها من حيث جودة السكن     

ويف . فاوت املوجود بني خمتلف األمخاس    ولكن استمر الت  . ١٩٩٨ يف املائة يف عام      ٩٤,٥ يف املائة، وبلغت     ٨٧,٨
 يف املائة من األسر املعيشية املشمولة يف اخلُمس األول ال تعاين من وجود أي               ٨٧,١،كانـت نسبة    ١٩٩٨عـام   

وارتفعت، .  يف املائة٩٩,٣قصور، بينما ارتفعت هذه النسبة بني األسر املعيشية املشمولة يف اخلُمس اخلامس لتبلغ 
ة املئوية لألسر املعيشية اليت تعيش يف املناطق الريفية يف مساكن ال قصور فيها من حيث جودة                 خالل العقد، النسب  

 يف املائة من األسر املعيشية ال تعاين من أي قصور، وبلغت هذه             ٣٩,٤، كانت نسبة    ١٩٩٠ويف عام   . السـكن 
، ١٩٨٨ففي عام . تلف األمخاسولكن استمر التفاوت املوجود فيما بني خم. ١٩٩٨ يف املائة يف عام ٤٦,٢النسبة 

 يف املائة من األسر املعيشية املشمولة يف اخلُمس األول ال تعاين من وجود أي قصور، بينما                 ٣٥,٣كانـت نسبة    
 . يف املائة٦٥,٩بلغت النسبة املئوية املقابلة لألسر املعيشية املشمولة يف اخلُمس اخلامس 

 كن غري مشروعةعدد األشخاص الذين يعيشون يف مستوطنات أو مسا

نظـراً إىل أن املسـتوطنات واملساكن غري املشروعة ال تسجَّل يف اإلحصاءات السكنية العادية، ال ميكن                -٥٥٨
ولقد قامت وزارة اإلسكان بالتعاون مع جامعة شيلي . إجراء حتليل أّويل لعدد األشخاص املوجودين يف تلك احلالة

 عن املخيمات وقطع األراضي غري املشروعة، وأفادت تلك الدراسة ١٩٩٦بإجناز دراسة استقصائية وطنية يف عام    
 مستوطنة غري مشروعة على     ٩٧٢ مسكناً موجوداً يف     ٩٣ ٤٥٧ شخصاً يف اجملموع يعيشون يف       ٤٤٥ ٩٤٣بأن  

وكانت هذه األعداد، حمسوبة كنسبة مئوية من عدد السكان ومن الرصيد السكين، تشكل يف ذاك . الصعيد الوطين
وكانت أغلبية  .  يف املائة فقط من الرصيد السكين      ٣ يف املائة من عدد سكان البلد، وتساوي         ٤ل من   الوقـت أق  

 ). ٣٠انظر اجلدول (األشخاص الذين يعيشون يف مستوطنات غري مشروعة تقيم يف مناطق حضرية 
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 ٣٠اجلدول 

 ١٩٩٦عدد األشخاص واملساكن يف املستوطنات غري املشروعة يف شيلي، 

  شخاصاأل املساكن

  العدد النسبة املئوية العدد النسبة املئوية
 اجملموع ٤٤٥ ٩٤٣ ٣,١ ٩٣ ٤٥٧ ٢,٨
 املناطق احلضرية ٢٩٠ ٦٩٩ ٢,٦ ٦٠ ٤٧٣ ٢,٢
 املناطق الريفية ١٥٥ ٢٤٤ ٦,٩ ٣٢ ٩٨٤ ٥,٦

ة أجنزهتا وزارة اإلسكان ، باالسـتناد إىل دراسة استقصائية عن املخيمات واملباين غري املشروع        ,Chile-barrioالـربنامج   :املصـدر 
 .١٩٩٦وختطيط املدن يف عام 

وأخذ هذا  .  للتغلب على ُمشِكل الفقر واحلرمان من السكن       ١٩٩٧يف عام   " Chile-barrio"انطلـق بـرنامج      -٥٥٩
الربنامج شكل مبادرة عامة شاملة لعدة قطاعات هتدف إىل إتاحة فرص ملساعدة لألشخاص الذين يعيشون يف مستوطنات                 

تقرة على التغلب على الفقر الذي يعانون منه، وذلك بتحسني وضعهم السكين بصورة ملموسة، وحتسني موئلهم،                غري مس 
: ويشمل نوع اإلجراء املتخذ يف هذا الربنامج ما يلي        . وزيادة الفرص املتاحة هلم إلعادة إدماجهم يف اجملتمع وسوق العمل         

إعادة التأهيل للعمل واإلنتاج؛ وحتسني السكن واجلوار؛ وتعزيز املؤسسات         تنمية اجملتمع واالندماج يف احلياة االجتماعية؛ و      
 ١٣ ٠٠٠ولقد بلغ عدد اُألسر اليت حصلت على املساعدة مبوجب هذا الربنامج            . املنشـأة يف إطار برامج احلد من الفقر       

 .١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٣١أسرة حبلول 

 ظار للحصول على السكنعدد األشخاص املدرجة أمساؤهم على قوائم االنت

تـدار بـرامج اإلسكان مبوجب نظام قائم على أساس تقدمي الطلبات، وهو يقضي بإدراج أمساء مجيع أصحاب                   -٥٦٠
 وبرنامج السـكن ) ٢٥٣(ويـتم، يف حال الربامج اليت تتناول مسألة اإلقصاء من املدن          ". يف قائمـة انـتظار    "الطـلـبات   

املشمولني يف النظام والذين ميكن اختيارهم يف جمموعة مقبلة، يف سجل دائم            ، تسـجيل مجـيع األفـراد        )٢٥٤(الـتدرجيي 
) كاإلعانة الوحيدة، واإلعانة الريفية، والربنامج اخلاص بالعمال(وتقوم النظم األخرى املتصلة بالسكن   . ألصحاب الطلبات 

 . باستكمال قوائم أصحاب الطلبات كل مرة يتم فيها انتقاء جمموعة جديدة

ـ  -٥٦١ : ١٩٩٨يناير /ـد بلـغ عدد أصحاب الطلبات املسجلني يف نظام التهميش يف املدن، يف شهر كانون الثاين          وق
 شخص يف   ١٣ ٠٠٠ شخص يف برنامج السكن األساسي التابع  لألمانة اإلقليمية لإلسكان وختطيط املدن، و             ٤١٧ ٠٠٠

 وال تتوافر أرقام مقابلة عن السنوات      . شخص يف برنامج السكن التدرجيي     ٨٣ ٠٠٠بـرنامج السكن األساسي اخلاص، و     
 .١٩٩٧السابقة نظراً لتغري أسلوب تسجيل أصحاب الطلبات يف عام 

وفـيما يتعلق باإلعانات الريفية، تبّين اإلحصاءات املتصلة بأصحاب الطلبات املختارين يف كل سنة خالل الفترة               -٥٦٢
 ٢٥ ٠٠٠ الربنامج األول اخنفض خالل العقد من        ، أن عدد أصحاب الطلبات يف     ١٩٩٧ و ١٩٩٠املـتراوحة بني عامي     

وظهر ميل إىل ازدياد عدد املطالبني      . ١٩٩٧ أسرة يف عام     ١٥ ٠٠٠ إىل ُزهاء    ١٩٩٢ و ١٩٩١أسـرة ونيِّف يف عامي      
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باإلعانـة الوحـيدة املخصصة لقطاعات اجملتمع ذات الدخل املتوسط والدخل املتوسط إىل املنخفض، حيث بلغ عددهم                 
، ويعود ذلك   ١٩٩١ صاحب مطالبة يف عام      ١١ ٠٠٠ بعد أن كان ُزهاء      ١٩٩٧مطالـبة يف عام      صـاحب    ٢٣ ٠٠٠

انظر ( االقتصادية   -بصــورة رئيسـية إىل املرونة األكرب املوجودة من حيث طلب السكن يف هذه الطبقة االجتماعية                 
 ).٣١اجلدول 

 ٣١اجلدول 

 عدد األشخاص املدرجة أمساؤهم على قائمة االنتظار

  الطلبات حسب الربنامج والسنةأصحاب 

١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧  
 اإلعانة الريفية ٢٤ ٤٢٢ ٣٣ ٢٠٣ ٢١ ١٩٦ ٢٣ ٦٤٠ ١٠ ٢٢٣ ١٢ ٠٤٨ ١٥ ١٧٨

 اإلعانة الوحيدة ١١ ٦٩٣ ١٥ ٣٩٨ ١٨ ٠٧٨ ١٨ ٩٠١ ١٦ ٤٣٤ ١٨ ٩٢٨ ٢٣ ٦٢٤

 السكن األساسي غري متوافر توافرغري م غري متوافر غري متوافر غري متوافر غري متوافر ٤١٦ ٩١٩

 السكن األساسي اخلاص غري متوافر غري متوافر غري متوافر غري متوافر غري متوافر غري متوافر ١٢ ٩٠٦
 السكن التدرجيي غري متوافر غري متوافر غري متوافر غري متوافر غري متوافر غري متوافر ٨٣ ١٥٧
 اجملموع       ٥٥١ ٧٨٤

 ١/٩٢ و ١/٩١أصحاب الطلبات املرشحون لالختيار     : ة وزارة اإلسـكان وختطـيط املدن، اإلعانة السكنية الريفية         تقريـر إدار   :املصدر
 ١/٩٢ و ١/٩١أصحاب الطلبات املرشحون لالختيار     : ؛ الـتقرير اإلحصـائي، اإلعانة الوحيدة      ٢/٩٧ و ٢/٩٦ و ٢/٩٥ و ١/٩٤ و ١/٩٣و
 ٣١أصحاب الطلبات املسجلون بتاريخ : السـكن األساسي والتدرجيي ؛ الـتقرير اإلحصـائي،   ١/٩٧ و١/٩٦ و١/٩٥ و ١/٩٤ و ١/٩٣و

 .١٩٩٨يناير /كانون الثاين

وكانـت التدابري املعتمدة لتقليص ما مسي بقوائم االنتظار تنطوي على القيام سنوياً بتنفيذ برامج بدون                 -٥٦٣
 .يزانية الوطنية السنويةانقطاع لبناء وختصيص املساكن، بناء على أهداف مادية متوَّل مبوجب قانون امل

ولكن يطبق . ونظراً إىل استقرار نظام عرض السكن الدائم، ال يوجد برنامج خمصص لتوفري السكن املؤقت -٥٦٤
البلد مع ذلك خططا خمتلفة لتلبية االحتياجات الناشئة عن حاالت الطوارئ أو الكوارث الطبيعية، وتقوم وزارة                

 .فيذ تلك اخلططالداخلية واملقاطعات والبلديات بتن

 عدد أصحاب سندات التملك

تسـجل الدراسـة االستقصائية اليت أجنزهتا وزارة التخطيط والتعاون، عدد األسر املعيشية اليت تعيش يف                 -٥٦٥
مسـاكن مصنفة حسب نوع سند شغل السكن، دون أي تفصيل حبسب ما إذا السكن من القطاع العام أو من                    

 يف املائة   ٧٠ من ماليني األسر املعيشية، أي ما يعادل         ٢,٦ عدد يساوي    ، كان ١٩٩٨ففي عام   . القطاع اخلاص 
 وكانت). سواء مسـددة القيمة أو قيد التسديد     (مـن اجملمـوع الوطـين، يعيش يف مساكن يشغلها مالكوها            

 يف املائة من اجملموع، ومل يتجاوز عدد ١٦,٥ أسرة معيشية تعيش يف مساكن مستأجرة، أي ما يعادل ٦١٩ ٠٠٠
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 أسرة معيشية يف ٥١٩ ٠٠٠..) التنازل، شغل املساكن، إخل  (سـر املعيشـية اليت تشغل مساكن بطرق أخرى          األ
، أن  ١٩٩٠ويتبني، مقارنة باألرقام املسجلة يف عام       .  يف املائة من اجملموع الوطين     ١٣,٨اإلمجـال، أي ما يعادل      

 يف  ١٣,٦ن نسبة املساكن املستأجرة ازداد بواقع        يف املائة وأ   ٣٤,٢نسبة املساكن اليت يشغلها املالك ازداد بواقع        
 ). ٣٢انظر اجلدول (املائة 

 ٣٢اجلدول 

 عدد األسر املعيشية مصنفة حسب نوع شغل املساكن يف شيلي

التغري بالنسبة املئوية 
١٩٩٠ ١٩٩٢ ١٩٩٤ ١٩٩٦ ١٩٩٨ ١٩٩٨ - ١٩٩٠ 

 

اكن اليت يشغلها املالَّك    املس ١ ٩٤١ ٤٦٠ ٢ ١٤٩ ٤٦٢ ٢ ٣٠٨ ٩٢٦ ٢ ٤٢٧ ٦٧٣ ٢ ٦٠٥ ٤٥٢ ٣٤,٢
ملك مسدد القيمة أو قيد     (

 )التسديد

 املساكن املستأجرة ٥٤٤ ٨٧٩ ٦٠٠ ١١٠ ٦٢١ ٠٣٥ ٥٧٩ ٣٣٤ ٦١٩ ١٢٤ ١٣,٦
 التنازل ٦٢٠ ٤٢٥ ٦٠٦ ٩٦٢ ١٧٨ ٠٧٤ ٥٦٥ ٧٥٢ ٥٠٩ ٧٨٦ ١٧,٨-
 شغل املساكن ٢٦ ١١٦ ٦ ٠٢٤ ٨ ٩٤٨ ١٤ ٨٨٢ ٨ ٣٢١ ٦٨,١-

أنـواع أخرى من أنواع      ٣٩ ٦٧٠ ٣ ٨٥٥ ٤١٩ ٧٩١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
 شغل املساكن

 اجملموع ٣ ١٧٢ ٥٥٠ ٣ ٣٦٦ ٤١٣ ٣ ٥٣٦ ٧٧٤ ٣ ٥٨٧ ٦٤١ ٣ ٧٤٢ ٦٨٣ ١٨

 .، شعبة الشؤون االجتماعية١٩٩٨-١٩٨٧سلسلة الوحدات النموذجية : الدراسة االستقصائية) ١٩٩٩(وزارة التخطيط والتعاون : املصدر

 سكنالتشريعات الوطنية املتصلة باحلق يف ال

ميكن التمييز أوالً بني التشريعات األساسية، وهي التشريعات املتصلة مبهام وزارة اإلسكان وختطيط املدن              -٥٦٦
 .ودوائر اإلسكان والتمدين، وثانياً، بني التشريعات األخرى املتصلة بالسكن

على الصعيد الوطين إىل وزارة وهي تنقسم حالياً . )٢٥٥(١٩٦٥لقد أُنشئت وزارة اإلسكان وختطيط املدن يف عام  -٥٦٧
 والوزارة. )٢٥٦()Serviu( أمانة إقليمية لإلسكان وختطيط املدن       ١٣، و )Seremi( أمانـة وزارية إقليمية      ١٣مركـزية، و  

أما األمانات اإلقليمية . املركزية مسؤولة عن وضع السياسات الوطنية لإلسكان وختطيط املدن وعن اإلشراف عليها
 السياسات واخلطط والربامج اليت تأمر الوزارة بتنفيذها، سواءً  مباشرة أو عن طريق              فهـي مسـؤولة عن تنفيذ     

وجييز القانون للبلديات، على املستوى احمللي، أن تطبق برامج لبناء املساكن واهلياكل            . املكاتـب اإلقليمية املعنية   
 .)٢٥٧(األساسية اخلاصة باملرافق الصحية هبدف إجياد حل حلاالت احلرمان من السكن

 التشريعات املتصلة بالتهيئة الترابية، مبا يشمل إجراءات املشاركة اجملتمعية وإجراءات نزع امللكية

 :تشمل تشريعات التهيئة الترابية ما يلي -٥٦٨
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القواعـد الـناظمة إلدارة األراضي يف املناطق احلضرية بوضع خطط الستغالل تلك األراضي               )أ( 
 ؛ )٢٥٨()دن، واخلطة التنظيمية املشتركة بني اجملتمعات، واخلطة التنظيمية اجملتمعيةكاخلطة اإلقليمية لتنمية امل(

 . )٢٥٩(القواعد املطبقة على املناطق الواقعة خارج حدود املدن يف اخلطط التنظيمية )ب( 

ة اجملتمعية  واحلكم الرمسي الوحيد املنصوص عليه فيما يتعلق باإلسهام اجملتمعي هو حكم مدرج يف اخلطة التنظيمي              
وتتاح للجمهور، عندما يعرض مشروع ما على اجملتمع، فرصةً للتعليق عليه خالل فترة زمنية              . وصـيغها املعدلة  

لإلجراءات املنصوص عليها يف املادة   من القانون ٢١٧حمددة مبوجب القانون العام لتخطيط املدن والتعمري، ووفقاً 
 .الوضعي العام

 ملستأجرين ومتويل السكنالتشريعات املتعلقة حبقوق ا

تنص التشريعات املتعلقة حبقوق املستأجرين أو أصحاب عقود اإلجيار على قواعد خاصة مبباين اإلجيار يف                -٥٦٩
وتوجد، فيما يتعلق بتمويل السكن، لوائح خاصة       . )٢٦٠(املدن، ويتم الرجوع يف مسائل أخرى إىل القانون املدين        

وُتقدم هذه املنح يف شكل معونة مباشرة غري . طبقات خمتلفة من طبقات السكانتضبط نظم املنح السكنية املتاحة ل
 .مشروطة بواجب التسديد توفرها الدولة ملساعدة األسر ذات الدخل املنخفض على متويل سكنها

 التشريعات املتعلقة بقوانني ولوائح ومعايري البناء، وبإنشاء اهلياكل األساسية

ختطيط :  إىل اجلوانب التالية املتعلقة باإلسكان، بني مجلة أمور أخرى٤٢٤ة يف الفقرة تشري املعايري املذكور -٥٧٠
املدن، وبناء املدن والتعمري؛ ومستويات اإلجراء املتصل بتخطيط املدن على األصعدة الوطين، واإلقليمي، واملشترك 

ص البناء وموافقة البلديات على      احلضري؛ وتنظيم األراضي احلضرية؛ ومنح تراخي      -بـني اجملتمعات، واجملتمعي     
املباين واملساكن؛ وتفتيش األشغال، ومعايري األمن، وصيانة املباين وإصالحها؛ والغرامات املفروضة على األشخاص 
الذيـن يبيعون املباين أو يعرضوهنا على البيع أو يقترحون حتويل ملكيتها بدون ترخيص؛ وحتديد املناطق إلعادة                 

 .ملرافق الصحية؛ ومسؤولية اجلهات البائعة األوىل واملهنيني أو موّردي مواد البناءتنميتها وتزويدها با

وفيما يتعلق مبعايري البناء، ينص القانون العام لتخطيط املدن والتعمري على قواعد لضبط أعمال التصميم                -٥٧١
ويشري . انون امللكية األفقيةوالتوسـع احلضري، والبناء، وكذلك لضبط مشاريع البناء، واملباين املسجلة مبوجب ق      

 .وتضبط مجيع هذه املسائل مبوجب القانون العام". السكن االقتصادي"الباب الرابع من هذا القانون إىل 

 التشريعات اليت حتظر التمييز بشىت أشكاله يف قطاع اإلسكان

الناس يولدون " على أن   فينص، على سبيل املثال،   . حيظـر الدستور التمييز بشىت أشكاله يف جمال القانون         -٥٧٢
. الرجال والنساء متساوون أمام القانون    "، كما يعترف الدستور بأن      )٢٦١("أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق    

 .)٢٦٢("وال جيوز إقرار أي فوارق بصورة اعتباطية ال قانوناً وال عمالً بأي سلطة أخرى
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 التشريعات اليت حتظر الطرد بأشكاله

ون احلماية من الطرد حىت وإن مل تكن تلك احلماية تشكل حقاً مطلقاً، إذ إهنا تعتمد على وفاء  يوفر القان  -٥٧٣
ويتم الطرد مبوجب أمر من احملكمة، وجيب أن        . )٢٦٣(املسـتأجر أو صاحب عقد اإلجيار بالواجبات املتعاقد عليها        

شهران إىل هذه املدة عن كل سنة       ويضاف  . تـتاح للمستأجر مدة ال تقل عن أربعة أشهر ملغادرة السكن املؤجر           
وجيوز للمحاكم أن تؤجل عملية الطرد، . ويتم اإلجيار باالتفاق. إقامة كاملة، على أالَّ تتجاوز املدة السنة الواحدة

. وال جيوز التنصل من تطبيق احلقوق املكرسة يف تلك التشريعات         . يف بعض احلاالت، لفترة ال تتجاوز ستة أشهر       
 .)٢٦٤(عن رعاية األشخاص الذين ميرون مبرحلة حيتاجون فيها إىل السكن بصورة ملحةوالبلديات مسؤولة 

 التشريعات اليت حتظر املضاربة يف جمايل السكن وامللك

احلـق يف السكن حتميه من عمليات املضاربة ُنظم تسمح مبنح اإلعانات السكنية واملساكن الشعبية اليت                 -٥٧٤
 .الدخل املنخفض عن طريق وزارة اإلسكان وختطيط املدنتوفرها الدولة لفئات السكان ذات 

 سنداً قانونياً" غري املشروع"التدابري التشريعية اليت متنح األشخاص الذين يعيشون يف القطاع 

 ومتنح األشخاص   وزارة اإلسكان وختطيط املدن     التدابري التشريعية اليت ختص    )٢٦٥( يف تشريعات مستقلة     تـرد  -٥٧٥
 وتنص تلك التشريعات    .سنداً قانونياً ) حيتلون األرض األشخاص الذين   " (غري املشروع " القطاع   الذيـن يعيشون يف   

على قواعد إلضفاء طابع قانوين على سندات امللكية وتشجيع السكان الذين يعيشون يف ظروف غري قانونية على                 
. )٢٦٦(عهم بائعو أراض مل يتم إعمارها     كما حتمي املستوطنني من حمتلي األراضي أو غريهم ّممن خيد         . يف املدن اإلقامة  

ووزارة اإلسـكان وختطـيط املدن مسؤولة عن الترخيص بتشييد املخيمات أو إزالتها والترخيص ببقاء السكان                
املهمشني أو طردهم، كما أهنا مسؤولة عن بناء املساكن الشعبية وعن شراء األراضي اليت تبىن عليها تلك املساكن 

، وتكون األمانة اإلقليمية لإلسكان وختطيط املدن مسؤولة عن وضع وتنفيذ اخلطط            ونـزع ملكيـتها وتنميـتها     
 .)٢٦٧(والربامج الالزمة لتحقيق ذلك

 يؤذن لرئيس اجلمهورية أن     ١٩٧٧ الصادر يف عام     ١٩٣٩ من املرسوم بقانون رقم      ٨٨ومبوجـب املادة     -٥٧٦
ريفية أو احلضرية بدون رسوم إىل األشخاص الطبيعيني        يقوم، من خالل وزارة املمتلكات الوطنية، بإحالة املباين ال        

 -الذيـن حيملـون اجلنسية الشيلية، ويكون هلذا اإلجراء ما يربره يف ضوء خلفية هؤالء األشخاص االجتماعية                  
وجييز القانون لألشخاص الذين ُيسمح     . االقتصادية، أو ألن حالتهم مشمولة باخلطط الوطنية أو اإلقليمية للوزارة         

اإلقامة على أراض عمومية أن يطلبوا مساعدة تقنية أو قروضاً متكنهم من تعمري أرضهم أو استغالهلا حسب                 هلم ب 
 .اقتضاء احلال

 التشريعات اخلاصة بالبيئة وباملرافق الصحية يف جمايل اإلسكان واملستوطنات البشرية

وطنات البشرية، كما يضبط املسائل     يضـبط القانون املسائل املتصلة باملرافق الصحية يف املساكن واملست          -٥٧٧
 .)٢٦٨(املتصلة بتنظيم البيئة
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 التدابري املعتمدة إلعمال احلق يف السكن 

 "استراتيجيات التيسري"تشجيع 

ُيجـيز القانون لألشخاص الذين حيصلون على إعانات تدرجيية االختيار بني اإلجناز املباشر ملساكنهم أو                -٥٧٨
خليار يف إطار صندوق الضمان الذي يوفر ضمانات مالية لشركات البناء الصغرية            وُيتاح نفس ا  . بنائها بأنفسهم 

وملقدمـي املسـاعدة التقنية، كاملنظمات غري احلكومية، اليت تود اإلسهام يف برنامج السكن التدرجيي واليت جتد                 
 .)٢٦٩(صعوبات يف احلصول على الضمانات املصرفية الضرورية للحصول على املوارد

، وطلبت ١٩٩٦ وضـعت وزارة اإلسكان وختطيط املدن برناجماً خاصاً باملساعدة التقنية يف عام              ولقـد  -٥٧٩
ويسمح التمويل لألسر واجملموعات املنظمة، اليت متت . تنفيذه كجزء إجباري من برامج اإلعانات الريفية التدرجيية

اريع، وبالتعاقد مع شركات البناء،    املوافقـة عـلى مشـاركتها يف الربامج الريفية، بتسديد تكاليف تصميم املش            
 .واإلشراف على األشغال أو بناء السكن بنفسها، وتسديد تكاليف اخلدمات التقنية والقانونية

 التدابري اليت اعتمدهتا الدولة لبناء وحدات السكن وزيادة توافر األنواع األخرى من املساكن املنخفضة اإلجيار

اص بدور هام يف بناء املساكن وبيعها، وتقدم الدولة إعانات مباشرة           تكلف سياسة اإلسكان القطاع اخل     -٥٨٠
ويتم أدناه . أو ضمنية للقطاع اخلاص حتقيقاً هلذا الغرض، كما تسعى إلنعاش السوق على األجل الطويل) صرحية(

 .وصف تلك املبادئ والتدابري املستمدة منها

 دور القطاع اخلاص

وجيب .  يف حتسني نوعية السكن والبيئة ويف خفض تكاليف اإلسكانتقوم الشركات اخلاصة بدور حاسم -٥٨١
أن يعكـس العرض يف جمال السكن شروط سوق السكن يف خمتلف أقاليم البلد، والشركات اخلاصة مدعوة إىل                  

ويوجد عدد كبري من املنظمات اليت تقوم بتنظيم الطلب يف جمال           . اعـتماد هنج تعددي يف ما تقدمه من خدمات        
ويلعب القطاع  . تلك اليت جتمع بني املشترين احملتملني وتعرض عليهم مشورهتا إلجياد السكن املالئم           السـكن، ك  

اخلـاص دوراً مالياً نشطاً أيضاً عندما يقوم بدور خزينة التوفري، ومينح الرهون العقارية، ويدير حسابات الرهون                 
 .ى األجل الطويلالعقارية، وجيتذب املوارد الضرورية لتمويل الرهون العقارية عل

 السياسات القائمة على اإلعانات

أو ) الصرحية(تتمـيز إمكانـية احلصول على السكن بأنواع خمتلفة من اإلعانات الراسخة سواء املباشرة                -٥٨٢
ويتم التركيز، بصفة خاصة، على . وُتمنح تلك اإلعانات للمشترين كوسيلة لتيسري حصوهلم على السكن. الضمنية

دل يف إطار هذه الشبكة كي حيصل أفقر الناس على أكرب كمية ممكنة من املوارد املرصودة من                 حتقـيق توازن عا   
 .وُتمكن اإلعانات من حتويل احلاجة إىل السكن إىل طلب فتجعل منها قوة فعلية يف سوق السكن. امليزانية

كن، أو يف شكل حل     وُتقـدم اإلعانـات املباشرة يف شكل دعم مباشر توفره الدولة لشراء أو بناء مس               -٥٨٣
.  يف املائة من مساكن الذين ميكن هلم احلصول على سكن رمسي        ٨٨وتبلغ نسبة املساكن املدعومة اليوم      . سـكين 
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ما تسهم به الدولة لضمان منح رهن عقاري بشروط خمتلفة عن شروط السوق،         " اإلعانات الضمنية "وتعين عبارة   
 .نأي بضمان بقاء سعر الفائدة ثابتاً على مر الزم

ومتـول نسـبة كبرية من االئتمانات املقدمة بإصدار خطابات اعتماد الرهن العقاري اليت يتم تداوهلا يف                  -٥٨٤
وتقوم الدولة، يف   . ومتنح هذه النظم أسعار فائدة ثابتة     .  يف سوق األوراق املالية أو البورصة      -األسـواق الثانوية    

اري املتعاقد عليها مع املستفيدين من برامج الدولة أو يف حـال بيع خطابات االعتماد املتصلة بقروض الرهن العق    
، حتديد حد ١٩٩٠ولقد مت، منذ عام   . حـال االجتار هبا بسعر أقل من قيمتها، بتسديد بعض أو جزء من الفارق             

 - دوالراً ١ ٨٤٨ أي ما يساوي -" وحدة تنمية "٨٠أقصى للمبلغ املدفوع لكل عملية كإعانة ضمنية مبا يعادل 
 .من أجل تفادي تقويض النظام أو تقييدهوذلك 

وقامـت الدولـة، بغرض التشجيع على منح مبالغ صغرية من االئتمان، وهو أمر ال يثري اهتمام القطاع                   -٥٨٥
اخلـاص عادة، بوضع ما يشبه شبكة األمان يف جمال الديون، وهي تغطي جزءاً من الفارق بني رصيد الدين غري                    

م املباع يف حال اضطرار املؤسسة املقرضة إىل اختاذ إجراء نتيجة العجز عن خدمة              املسدد وعائدات السكن املدعو   
، وضع لوائح لضبط ما يسمى ببدل الصفقة، وهو عبارة عن إعانة تقدمها الدولة              ١٩٩٨ومت، يف عـام     . الديـن 

 ٥٠٠ال يتجاوز   لتسديد التكاليف املترتبة على منح وإدارة قرض الرهن العقاري، على أن يتم شراء املرتل بسعر                
 ). دوالرا١١ً ١٦٦( وحدة تنمية ٣٥٠وأالَّ يتجاوز القرض العقاري )  دوالرا١٥ً ٩٥٢(وحدة تنمية 

.  إعانة ٦١٨ ٥٢٩ ما يعادل    ١٩٩٩ و ١٩٩٠وبلـغ عـدد اإلعانات املمنوحة خالل الفترة بني عامي            -٥٨٦
األسر املعيشية، كما أقر ختصيص إعانات      وُسجلت خالل الفترة املذكورة زيادة يف عدد اإلعانات املمنوحة ألفقر           

 .لتمويل السكن األساسي والتدرجيي

 سري السوق يف األجل الطويل

وهي ال تشكل صفقة مغرية بالنسبة      . تعترب قروض الرهن العقاري عنصراً عادياً يف كافة الربامج السكنية          -٥٨٧
 وألهنا خمصصة ألفقر قطاعات السكان، ويتعني       للمؤسسات املالية بسبب املبالغ الزهيدة اليت ينطوي عليها األمر،        

: وميكن لكافة فئات الدخل أن تطلب قروضاً من مؤسسات التمويل اخلاص          . عـلى الدولـة مـنحها مباشـرة       
وتوفر هذه القروض إما يف شكل خطابات اعتماد الرهن         . كاملصـارف، وشركات التمويل، واملنظمات التعاونية     

. املؤسسات املالية، أو يف شكل قروض قابلة للتحويل متنحها املنظمات التعاونيةالعقاري اليت تصدرها املصارف أو 
ومها عبارة عن ترتيبات طويلة األجل قابلة للتعديل . ويتم حتديد قيمة هذين السندين وتداوهلما يف األسواق الثانوية

 وشركات األوراق املالية    ومضـمونة بالـرهن العقاري، وميكن أن يستبدهلما مديرو صناديق املعاشات التعاقدية           
وميكن . ومؤسسـات أخرى ترغب يف االستثمار يف األجل الطويل يف األسواق الثانوية مقابل سندات استثمارية              

 . أيضاً جلهات استثمارية ومؤسسات مالية خاصة شراء تلك القروض

ى إعانات سكنية،   ويتم متويل قروض الرهن العقاري اليت متنحها شركات اإلقراض ألشخاص حيصلون عل            -٥٨٨
بفضل خطابات االعتماد اليت ختوهلم احلصول على اإلعانة غري املباشرة املشار إليها أعاله كما ختوهلم حبسب املبلغ         

ويسدد قرض الرهن العقاري بدفع مبلغ شهري حمدد        . املعـين، احلصول على الضمان االئتماين املشار إليه أعاله        
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ويسدد خطاب االعتماد املبلغ املستَحق للمستثمر عن طريق . لفائدة، والعمولةيأخذ يف االعتبار استهالك الدين، وا
قسـائم فصلية مستقلة عن اخلطاب تغطي مبلغ استهالك الدين والفائدة احملسوب للفترة املعنية، وُتستَحق العمولة    

يت تعدل يومياً وفقاً    وتعقد تلك الصفقات بوحدات التنمية ال     . للهيئة املصدرة سواء كانت مصرفاً أو شركة مالية       
 .ملعدل التضخم

 :وتشارك وزارة اإلسكان وختطيط املدن يف هذه العملية بطريقتني -٥٨٩

األمانة (تسليم املساكن اليت تعاقد عليها القطاع، عن طريق خدمات اإلسكان والتنمية احلضرية              )أ( 
، واملساكن )ليمية لإلسكان وختطيط املدناألمانة اإلق(، واملساكن التدرجيية   )اإلقليمـية لإلسـكان وختطيط املدن     

 ؛)األمانة اإلقليمية لإلسكان وختطيط املدن(األساسية 

مبنح شهادة اإلعانة السكنية، وهو سند يستخدم يف سوق السكن اخلاص لتوفري التمويل لشراء أو  )ب( 
 .وُيسدد هذا السند باستيفاء الشروط املنصوص عليها. بناء السكن

لغ املدفوع لتمويل السكن من املبلغ الذي يودعه املستفيدون إضافة إىل اإلعانات وقروض      ويـتألف املـب    -٥٩٠
وتدفع، يف مجيع النظم، إعانة مباشرة إىل املستفيد؛ وهي         .  عاماً ٢٥ أو   ٢٠الرهن العقاري، وهو يسدد يف ظرف       

ويتم، هلذا الغرض، حتديد . ليه يف املائة من قيمة السكن الذي يقدم املستفيد طلباً للحصول ع٧٥ و٧٠تتراوح بني 
حـد أقصـى ملـبلغ اإلعانات املقدمة يف إطار خمتلف الربامج، وجيري، دائماً، تسديد ذاك املبلغ بصورة تدرجيية               

وحتدد إمكانية استفادة السكان من برنامج ما بتعيني حد         . ومبقاديـر تتناسب ودخل الفئة املستهدفة من السكان       
 .ام نقاط ُيستخدم الختيار املستفيدين وفقاً ألهداف الربنامجأدىن من الشروط، يؤدي إىل نظ

 برامج اإلسكان احلكومية

إن الربامج األساسية هي برنامج السكن التدرجيي، وبرنامج السكن األساسي، والربنامج اخلاص بالعمال،  -٥٩١
 .نية، وخطة إجيار السكنواإلعانة السكنية املخصصة للقطاع الريفي، واخلطة العامة املتكاملة لإلعانة السك

 خطة السكن املرحلية

، فرادى األسر أو اجملموعات املنظمة اليت ال سكن هلا، أو ١٩٩٠يستهدف هذا الربنامج، الذي ُوضع عام  -٥٩٢
ويرعى الربنامج األسر اليت ال يتجاوز دخلها       . )٢٧٠(تتقاسـم مسكنها أو تعيش يف ظروف سكنية مهمشة أخرى         

تشمل املرحلة األوىل موقعاً مبنياً يتألف من مطبخ . ، ويتألف من مرحلتني) دوالرا٧١ ( وحدات تنمية  ٣الشهري  
كما تتضمن املساكن املرحلية اليت تسلّمها األمانة اإلقليمية        . ومحـام يضم دورة مياه، ومغسل ودش لالستحمام       

الثانية من بقية املسكن، وهو وتتألف املرحلة .  مترا مربعا١٤لإلسكان وختطيط املدن غرفة جلوس تناهز مساحتها 
 .من الفئة األساسية الوارد وصفها أدناه

للمرحلة األوىل )  دوالرا٣ ٣٣٩ (وحدة تنمية ١٤٠وتناهز كلفـة هذه الفئة من حلول اإلسكان حوايل  -٥٩٣
 :ومتول كل مرحلة على النحو التايل. للمرحلة الثانية)  دوالرا١ ٦٦٩ (وحدة تنمية ٧٠و
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  ١املرحلة  ٢ املرحلة اجملموع
ــية  ١٣ ــدة تنم  ٣١٠ (وح

 )دوالرات
ــد ٥ ــيةاتوح  ١١٩ ( تنم

 )دوالرا
 ١٩٠ ( تنمية اتوحـد  ٨

 )دوالرا
ــبلغ  ــد األدىن للم احل

 املودع
 ٣ ٥٧٨ (وحـدة تنمية   ١٥٠
 )دوالرا

ــية  ١٨ ــدة تنم  ٤١٩ (وح
 )دوالرا

 ٣٤٨ (وحدة تنمية  ١٣٢
 )دوالرا

 اإلعانة

ـ و ٤٧  ١ ١٢١ (دة تنمية ح
 )قصىاحلّد األ) (دوالرا

 ١ ١٢١ (وحـدة تنمية   ٤٧
 )دوالرا

قرض األمانة اإلقليمية    صفر
لإلسكان وختطيط املدن

 برنامج السكن األساسي

 ١٢ و ٥ واليت يتراوح دخلها بني      )٢٧١(يسـتهدف هذا الربنامج األسـر أو اجملموعات املنظمة اليت ليس هلا بيت           -٥٩٤
 ٣٨٠ و ٢٥٠ متراً مربعاً وتتراوح كلفتها بني       ٤٢املساكن  ويبلغ متوسط مساحة    ).  دوالرا ٢٨٦-١١٩ (وحـدة تنمية  
 :وميوَّل املسكن على النحو التايل. ، حسب املوقع والتصميم) دوالرا٩ ٠٢٤ - ٥ ٩٦٣ (وحدة تنمية

 نوع السكن اخلاص
نوع السكن املوفر من األمانة اإلقليمية 

 لإلسكان وختطيط املدن
 

 احلد األدىن للمبلغ املودع ) دوالرا٢٣٨ (مية تناتوحد ١٠ ) دوالرا٤٧٧ (وحدة تنمية ٢٠
 اإلعانة ) دوالرا٣ ٣٣٩ (وحدة تنمية ١٤٠ ) دوالرا٣ ٣٣٩ (وحدة تنمية ١٤٠
 ٢ ٣٨٥( أو أكثر    وحـدة تنمـية    ١٠٠
 )احلد األقصى) (دوالرا

 ٢ ٣٨٥( أو أكثر    وحدة تنمية  ١٠٠
 )دوالرا أو أكثر

ــية  ــة اإلقليم ــرض األمان ق
 لإلسكان وختطيط املدن

 رنامج خاص بالعمالب

ييسـر هـذا الربنامج متويل وتطوير برامج بناء املساكن االجتماعية اخلاصة باجملموعات املنظمة اليت جيب على                  -٥٩٥
ويستند هذا  . )٢٧٢(أعضائها استيفاء شروط مبلغ اإليداع األدىن والدخل اليت متكنهم من احلصول على قرض رهن عقاري              

ويستهدف الربنامج  . ارة اإلسكان وختطيط املدن، واملصرف الوطين الشيلي وبنك إدواردز        الـنظام إىل اتفاق مربم بني وز      
 متراً مربعاً، ٤٥ويبلغ متوسط مساحة املسكن ).  دوالرا٣٨١ ٢٨٦ (وحدة تنمية ١٦ و١٢األسر اليت يتراوح دخلها بني 

 :يل على النحو التايلويتم التمو).  دوالرا١١ ٩٢٦-٨ ٣٤٨ (وحدة تنمية ٥٠٠ و٣٥٠بتكلفة تتراوح بني 

 ؛) دوالرا٩٥٤ (وحدة تنمية ٤٠     :احلد األدىن للمبلغ املودع 
 ؛) دوالرا٢ ١٤٦ (وحدة تنمية ٩٠       :اإلعانة 
 ). دوالرا٥ ٢٤٧ (وحدة تنمية ٢٢٠  ):املصرف الوطين أو بنك إدواردز(قرض برهن عقاري  

 اإلعانة املقدمة لقطاع السكن الريفي

الربنامج شهادة إعانة سكن تستخدم يف متويل تشييد أو شراء مساكن أو إدخال حتسينات صحية مينح هذا  -٥٩٦
. ويستفيد من هذا النظام فرادى األسر واجملموعات املنظمة ذات الدخل املتدين          . )٢٧٣(علـيها يف املـناطق الريفية     
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حلاالت قرضا مشروطا يضمنه املعهد ويتلقَّى املستفيدون، لتسديد مثن مساكنهم، إعانة سكن، وإيداعا، ويف بعض ا
 :ويشمل هذا النظام اخليارات التالية. الوطين للتنمية الزراعية

/ احلد األدىن للمبلغ املودع
 )الدوالر/بوحدة التنمية

بوحدة التنمية (مقدار اإلعانة 
 نوع احلل وأسلوب التطبيق )الدوالر

 طلب فردي أو مجاعي: الفئة األوىل  
 بناء مساكن على أرض مملوكة أو مبوجب حقوق )٣ ٨١٦ -٣ ٥٧٨( ٣٠٠-١٥٠ )١١٩ (٥
 ). أو أكثر٥٠(طلب فردي أو مجاعي : الفئة الثانية  
 ).مدن أكواخ(شراء أو بناء مساكن يف بلدات  )٤ ٢٩٣-٤ ٤٧٠ (١٨٠-٢٠٠ )٢٣٨( ١٠
 .طلب مجاعي: الفئة الثالثة  
 .ئمةمرافق صحية يف مساكن قا )١ ١٩٢-١ ٦٦٩ (٥٠-٧٠ )٧١(٣

 اخلطة العامة املتكاملة إلعانة السكن 

والفئات . )٢٧٤(ميـنح هذا النظام شهادة إعانة الستخدامها يف متويل شراء أو بناء املساكن بأمثان خمتلفة               -٥٩٧
، إىل ) دوالرا٤٢٩( وحدة تنمية ١٨املسـتهدفة هي األسر واجملموعات املنظمة اليت هلا متوسط دخل ال يقل عن            

 ٤٧٧-٤٢٩( وحدة تنمية    ٢٠ و ١٨ء األكرب من املوارد يركز على ذوي الدخول اليت تتراوح بني            جانب أن اجلز  
ولتمويل مسكن، جيب على املستفيد أن حيصل على إعانة سكن، ومبلغ إيداع، وقرض برهن عقاري من ). دوالرا

 :ةوتطبق اإلعانات وشروط اإليداع الدنيا على فئات أسعار البيوت التالي. القطاع اخلاص

 احلد األدىن للمبلغ املودع
 )الدوالر/بوحدة التنمية(

 مقدار اإلعانة
 فئة أسعار البيوت )الدوالر/بوحدة التنمية(

٥٠ 
)١ ١٩٢( 

١٠٠-١١٠-١٢٠ 
)٢ ٣٨٥-٢ ٦٢٣-٢ ٨٦٢( 

 )١١ ١٩٢( وحدة تنمية ٥٠٠يف حدود 

١٠٠ 
)٢ ٣٨٥( 

١٠٠-٩٠-٨٠ 
)١ ٩٠٨-٢ ١٤٦-٢ ٣٨٥( 

 )٢٢ ٣٨٥-١١ ١٩٢( وحدة تنمية ١ ٠٠٠ إىل ٥٠٠من 

١٥٠ 
)٣ ٣٧٨( 

٨٠-٧٠-٦٠ 
)١ ٤٣١-١ ٦٦٩-١ ٩٠٨( 

)٣٣ ٥٣٧-٢٢ ٣٨٥( وحدة تنمية ١ ٥٠٠ إىل ١ ٠٠٠من 

٥٠-١٠٠-١٥٠ 
)٣ ٥٧٨-٢ ٣٨٥-١ ١٩٢( 

٢٠٠-١٩٠-١٨٠ 
)٤ ٢٩٣-٤ ٥٣٢-٤ ٧٧٠( 

جتديـد املسـاكن احلضرية جلميع فئات األسعار املشار إليها          
 أعاله

ى قرض برهن عقاري من األسواق املالية اخلاصة، فإن فئة مثن السكن األوىل             ورغم أنه ميكن احلصول عل     -٥٩٨
وميكّن هذا الربنامج من    . حيكمها اتفاق موقع بني وزارة اإلسكان وختطيط املدن، ومصرف شيلي وبنك إدواردز           

سكن وملكية  ، وطلب اجملموعة بالنسبة إىل مشاريع ال      )الفئة األوىل (أسـاليب إدارة خمـتلفة، تدعى الطلب العام         
 ).الفئة الثالثة(ومناطق التجديد احلضري ) الفئة الثانية(األراضي 
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 خطة إجيار البيوت

 إعانات  ١٩٩٥من أجل الزيادة يف بناء عدد املساكن امليسورة اإلجيار، توفِّر خطة إجيار البيوت منذ عام                 -٥٩٩
 . )٢٧٥("اإلجيار مع إمكانية الشراء"لتمويل شراء البيوت، بطريقة تعرف ب  

 التدابري املعتمدة هبدف استغالل األراضي غري املستخدمة أو القليلة االستخدام أو السيئة االستخدام

وقد أدت هذه احلالة . أثبت حتليل تطور التجمعات السكانية يف شيلي اجتاهاً حنو النمو عن طريق االتساع -٦٠٠
الجتماعية، حيث تشهد نظم النقل احلضري اهنياراً، إىل استخدام غري كفء للموارد الشحيحة وارتفاع التكاليف ا

وتتعرض الطرقات إىل االختناق الشديد، ويتكثّف السكان، ال سيما أفقر شرائحهم، يف أحياء داخل املدن بعيدة                
وتتفاقم هذه احلالة جبنوح برامج اإلسكان إىل اختيار أراض تقع يف ضواحي املدن، بسبب              . عـن مواقع اخلدمات   

 . البناء املباشرة وتوفر األراضي من القطاع اخلاصتدين تكاليف

وتؤّدي قوى السوق أساسا إىل وجود أرض جرداء داخل املدن، وعدد من األراضي احلضرية غري املستغلة  -٦٠١
 استغالالً كامالً واليت تكون فيها الكثافة السكانية الفعلية أقل بكثري من الكثافة املرغوب فيها، نظراً إىل أن ملواقع                 

وتربز بالتايل حلقة   . تلـك األراضـي صلة بتردي احمليط احلضري، الذي ُيثين املستثمرين عن تنمية تلك املناطق              
ويولد وجود تلك   . تـدين االسـتثمار، وزيادة التدهور؛ ومزيد من التدهور، وقلة اجتذاب االستثمار           : مفـرغة 

 .اكل أساسية وخدمات ومعداتالقطاعات يف مدينة ما نقص استخدام فادح للقدرات القائمة، من هي

ومـن أجل إصالح هذه احلالة، تعكف وزارة اإلسكان وختطيط املدن على وضع استراتيجيات ترمي إىل          -٦٠٢
وتتماشى هذه املناطق مع . حفز الطلب، وذلك مبنح مزيد من اإلعانات لشراء املساكن يف مناطق االهتمام اجلديدة

وجتتذب هذه التنمية اليت    . يد حضري وإىل تنمية على درجة عالية من األولوية        املناطق اليت تقرر أهنا حتتاج إىل جتد      
 .ال يزال حتديدها جارياً، نفس اإلعانات اليت ُتمنح إلعادة جتديد املناطق احلضرية، وهي معدة لتشييد املساكن

 النسبة املخصصة لإلسكان من امليزانية الوطنية 

دارات مع وزارة املالية إلعداد مشروع قانون امليزانية لينظر فيه اجمللس           تعمـل كـل سنة، خمتلف الوزارات واإل        -٦٠٣
. وحيدد القانون النسبة املخصصة من امليزانية لكل قطاع، متضمنا توزيعاً لالستثمارات واإلعانات. الوطـين ويصادق عليه   

، مبا يف   ١٩٩٨-١٩٩٠إلسكان للفترة    بيانات وزارة املالية لتوضيح اجتاهات اإلنفاق العام يف قطاع ا          ٣٣وترد يف اجلدول    
ذلك نفقات وزارة اإلسكان وختطيط املدن فضالً عن الربامج اليت تنجزها األمانة الفرعية للتنمية اإلقليمية واإلدارية ووزارة           

ن كما يبني اجلدول اإلنفاق على السك     . الداخلية، حيث إن هذه األخرية مكلفة باإلمداد بدورات املياه واملعدات الصحية          
 .موزعاً حبسب احلكومة املركزية، وكنسبة من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل
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 ٣٣اجلدول 

 ١٩٩٨-١٩٩٠اإلنفاق العام يف قطاع اإلسكان خالل الفترة 

 )واملقابل بالدوالر األمريكي بني قوسني(مباليني البيزو سنوياً 

النسبة املئوية 
مـن الناتج 
 احمللي اإلمجايل

 النسبـة املئوية
إلنفاق احلكومة 

 املركزية

إمجايل اإلنفـاق حسب 
 )ج(احلكومة املركزية 

إمجايل اإلنفاق على 
 )ب(مصادر أخرى  )ب) + (أ(السكن 

وزارة التخطيط 
 السنة )أ(واإلسكان 

١ ٩٤٢ ٨٤٩ ٤,٩ ١,٠ 
)٦ ٣٧٢ ٠٨٥ ٩٢٩( 

٩٥ ٠٣٦ 
)٣١٤ ٦٤٧ ٤٢٤( 

١٤ ٤٨٨ 
)٤٧ ٥١٧ ٢١٨( 

٨١ ٤٤٨ 
)٢٦٧ ١٣٠ ٢٠٦( 

١٩٩٠ 

٢ ٦٢٠ ٠٢٩ ٥,٣ ١,١ 
)٧ ٥٠٢ ٥١٧( 

١٣٨ ٨١٨ 
)٣٩٧ ٥٠٨ ٧٣٣( 

١٩ ٤١٣ 
)٥٥ ٥٨٩ ٥٩٩( 

١١٩ ٤٠٥ 
)٣٤١ ٩١٩ ١٣٤( 

١٩٩١

٣ ٢٨٢ ٠٦٦ ٥,٤ ١,٢ 
)٩ ٠٥١ ٩٧٧ ٤٩٤( 

١٧٦ ١١٤ 
)٤٨٥ ٧٢٤ ٥٢٩( 

٢١ ٥١٣ 
)٥٩ ٣٣٣ ١١٢( 

١٥٤ ٦٠١ 
)٤٢٦ ٣٩١ ٤١٧( 

١٩٩٢

٣ ٩٥٨ ٣٣٤ ٥,٤ ١,٢ 
)٩ ٧٩٣ ٧٣٥ ٣٠٩( 

٢١٥ ٥٧٠ 
)٥٣٣ ٣٦٤ ٦٧٢( 

٢١ ٨٩٩ 
)٥٤ ١٨٢ ٦٤٥( 

١٩٣ ٦٧١ 
)٤٧٩ ١٨٢( 

١٩٩٣

٤ ٦١٥ ٣٩٢ ٥,٥ ١,١ 
)١٠ ٩٨٤ ٣٢١ ٠٠٥( 

٢٥٣ ٦٥٥ 
)٦٠٣ ٦٨٢ ٣١٢( 

٢٦ ٠٠٢ 
)٦١ ٨٨٣ ٥٦٠( 

٢٢٧ ٦٥٣ 
)٥٤١ ٧٩٨ ٧٥٢( 

١٩٩٤

٥ ٢٦٥ ٠٦٤ ٥,٥ ١,١ 
)١٣ ٢٦٩ ٨١٣ ٧٤٦( 

٢٨٨ ٦١٠ 
)٧٢٧ ٣٩٨ ٧٤٤( 

٣٤ ٧٩١ 
)٨٧ ٦٨٥ ٥٦٠( 

٢٥٣ ٨١٩ 
)٦٣٩ ٧١٣( 

١٩٩٥

٦ ١٣٧ ٩٨٧ ٥,٦ ١,٢ 
)١٤ ٨٨٨ ٢٦٩ ٨٢٣( 

٣٤٥ ٧٨٨ 
)٨٣٨ ٧٤١ ٦٠٠( 

٤٥ ٠١٧ 
)١٠٩ ١٩٣ ٠٠٤( 

٣٠٠ ٧٧١ 
)٧٢٩ ٥٤٨ ٥٩٦( 

١٩٩٦

٦ ٩٠٩ ٩٧٥ ٥,١ ١,١ 
)١٦ ٤٧٩ ٣٩٤ ٧١٩( 

٣٥١ ٣٨٧ 
)٨٣٨ ١٠٢ ٤٤٨( 

٤٦ ٣٢٥ 
)١١٠ ٤٧٩ ١٢٠( 

٣٠٥ ٠٦٢ 
)٧٢٧ ٥٣٣ ٣٢٨( 

١٩٩٧

٧ ٧٨١ ٨٩٨ ٤,٨ ١,١ 
)١٦ ٩٠٦ ٥١١ ١١٢( 

٣٧٦ ٧٢٨ 
)٨١٨ ٤٥٧ ٩٢٨( 

٤٩ ٦٠٠ 
)١٠٧ ٧٥٨ ١٥٢( 

٣٢٧ ١٢٨ 
)٧١٠ ٦٩٩ ٧٧٦( 

١٩٩٨

 ).٢٠٠٠(مكتب امليزانية  :املصدر
إنفاق األمانة الفرعية للتنمية اإلقليمية على حتسني األحياء        ) ب(إنفاق وزارة اإلسكان وختطيط املدن؛       )أ( 

اإلنفاق على األنشطة العامة واالقتصادية واالجتماعية، والفائدة ) ج(الفقرية، وتنمية املناطق احلضرية واإلمداد باملعدات؛ 
 .ن العام وعلى غريه من العناصر غري القابلة للتصنيف من الناحية العمليةعلى الدي

، ارتفع اإلنفاق على اإلسكان ارتفاعاً شديدا هبدف معاجلة النقص احلاد يف املساكن،             ١٩٩٠ومنذ عام    -٦٠٤
نية يف قطاع   وبلغ اإلنفاق اإلضايف من امليزا    . واالسـتجابة للطلـب املتزايد على املساكن وحفز التنمية احلضرية         

 يف املائة ٥٢,٧، حيث ارتفع اإلنفاق العام بنسبة  ٢٠٠٠ إىل ١٩٨٩ يف املائة خالل الفترة من       ١٥١,٥اإلسكان  
 مليون دوالر، أي ما يوازي      ٦٦٨، ارتفع اإلنفاق العام على اإلسكان مببلغ        ٢٠٠٠ويف عام   . خالل الفترة نفسها  

 مليون دوالر، أي بزيادة قدرها      ٥٧٨ ارتفعت نفقات امليزانية مببلغ       يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، يف حني        ١
 . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٠,٨
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 يف ٨٧,٨ إىل ١٩٨٩ يف املائة عام ٥٢,٤وارتفعـت مسامهة امليزانية يف اإلنفاق العام على اإلسكان من    -٦٠٥
، ارتفعت حصة   ٢٠٠٠ إىل ١٩٨٩ ويف الفترة من     .٢٠٠٠ يف املائة عام     ٨٦,٣، واخنفضت إىل    ١٩٩٥املائة عام   

 ٥,٩، مث هبطت إىل     ١٩٩٥ يف املائة عام     ٨ يف املائة إىل     ٦,٦اإلسكان ضمن النفقات االجتماعية من امليزانية من        
 يف املائة ٨,١واخنفض اإلنفاق يف قطاع اإلسكان كحصة من النفقات االجتماعية العامة من . ٢٠٠٠يف املائة عام 

 ).٣٤انظر اجلدول  ()٢٧٦(٢٠٠٠ يف املائة عام ٥,٨، وهبط إىل ١٩٩٥ائة عام  يف امل٨إىل 

 ٣٤اجلدول 

 اإلنفاق العام على اإلسكان يف الفترة/نفقات امليزانية
 )بالنسبة املئوية (٢٠٠٠-١٩٨٩

 السنة اإلنفاق العام/النفقات من امليزانية
١٩٨٩ ٥٢,٤ 
١٩٩٠ ٦٢,٤ 
١٩٩١ ٦٧,٦ 
١٩٩٢ ٧٨,٤ 
١٩٩٣ ٨٦,٦ 
١٩٩٤ ٨٨,٣ 
١٩٩٥ ٨٧,٨ 
١٩٩٦ ٨٤,٠ 
١٩٩٧ ٨٩,٢ 
١٩٩٨ ٨٥,٨ 
١٩٩٩ ٨٥,٦ 
٢٠٠٠ ٨٦,٣ 

 .وزارة املالية: املصدر   

، كنسبة من الناتج احمللي     ٢٠٠٠ إىل   ١٩٨٩ظلـت حصـة اإلنفاق العام على اإلسكان، يف الفترة من             -٦٠٦
امليزانية يف قطاع اإلسكان من الناتج احمللي     وارتفعت حصة النفقات من     .  يف املائة تقريباً   ١اإلمجـايل يف حـدود      

 . )٢٧٧(٢٠٠٠ يف املائة عام ٠,٨، وهبطت إىل ١٩٩٥ يف املائة عام ٠,٩ يف املائة إىل ٠,٥اإلمجايل من 

مبا يف ذلك اإلسكان     (١٩٩٩ إىل   ١٩٩٠وارتفعـت االسـتثمارات يف قطـاع اإلسكان يف الفترة من             -٦٠٧
مبا يشمل املرافق، وتعبيد (ويف اهلياكل األساسية احلضرية ) سني األحياء الفقريةاالجتماعي، وإعانات اإلسكان، وحت

الطرقات، وإدارة الطرقات السريعة يف املناطق احلضرية، واحلدائق، واهلياكل األساسية الصحية، ومعدات صرف             
 يف  ٥٣,١ارات ب      مسكن سنوياً، ارتفعت االستثم    ٩٠ ٠٠٠ولبلوغ هدف   .  يف املائة  ٦٢,٣بنسبة  ) مياه األمطار 

 . )٢٧٨(وإضافة إىل ذلك، تضاعف خالل الفترة نفسها حجم املوارد املخصصة للهياكل األساسية. املائة
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ويف .  يف املائة٥٣,١، ارتفع االستثمار القطاعي يف احللول اإلسكانية ب  ١٩٩٩ إىل ١٩٩٠ويف الفترة من  -٦٠٨
 يف املائة   ٢٧,٥ يف املائة بالنسبة لإلعانات، و     ٢٣,٤املائة، و  يف   ١٢٢,٤حالة املساكن االجتماعية، بلغت الزيادة      

وبدأ االستثمار يف املساكن االجتماعية باملساكن األساسية، تالها اإلسكان املرحلي عام           . لتحسني األحياء الفقرية  
املعيشية وشهدت تلك الفترة تغريات يف منط اإلنفاق على اإلعانات، إىل جانب تركيز العناية على األسر            . ١٩٩٠

 ارتفع االستثمار القطاعي يف اهلياكل األساسية للمناطق        ١٩٩٩ إىل   ١٩٩٠ومن عام   . )٢٧٩(ذات الدخـل املتدين   
 يف املائة من إمجايل ٩٠وبلغ اإلنفاق على الترصيف والطرق السريعة احلضرية حوايل .  يف املائة١١٦,٣احلضرية ب  

 .)٢٨٠( يف املائة٩٥لعقد، مسجالً بذلك زيادة قدرها االستثمار يف اهلياكل األساسية احلضرية خالل ا

 التدابري املتخذة لدفع النهوض باملراكز احلضرية الصغرية واملتوسطة احلجم، ال سيما يف املناطق الريفية

تدخل هذه التدابري ضمن جمموعات التنظيمات اليت حتكم منح إعانات اإلسكان الريفي استجابة للطلبات      -٦٠٩
. )٢٨١( تتقدم هبا تعاونيات اإلسكان أو يتقدم هبا األشخاص الطبيعيون الذين كّونوا مجاعة حملية             اجلماعـية الـيت   

وهتـدف هذه التدابري إىل تشجيع منو البلدات الريفية، عن طريق تقدمي إعانات متكّن السكان الريفيني من شراء                  
 .ات جديدة مباشرةمساكن أو تشييدها، سواء كان ذلك يف التجمعات السكانية أو ببناء بلد

، "التنمية احلضرية واإلقليمية  "، وثيقة معنونة    ١٩٩٦وكانـت وزارة التخطيط واإلسكان أصدرت، عام         -٦١٠
حتدد مبادئ وأهداف السياسة العامة اليت تتعلق بالتشريعات اإلقليمية، وتدعو إىل إقامة جتمعات سكانية متوسطة               

 .احلجم كأداة لتعزيز كفاءة استخدام األراضي

وتشكل . ومتّ التشـديد خالل التسعينات على إعادة النظر يف خطط التنمية احلضرية اإلقليمية وصياغتها              -٦١١
هـذه اخلطط يف الوقت احلاضر أدوات التخطيط الرئيسية إقليميا على املستويني السياسي واإلداري، إذ هي حتدد             

. ئمة على األراضي، وتقترح مواقع للتنمية احلضرية      الطريقة اليت تنمو هبا املستوطنات البشرية وشىت األنشطة القا        
وتوفّر تلك اخلطط إطار صنع القرار بشأن التدابري الرامية إىل حفز النمو احلضري يف بعض املراكز وحتّد يف الوقت   

 .نفسه من التوسع املفرط يف مراكز أخرى، وتدعم النهوض بالقرى املتوسطة احلجم

 الء املساكن وغريها من الضماناتالتدابري املتخذة للحماية من إخ

ومبوجب القانون األساسي . )٢٨٢(يتضمن القانون تدابري للحماية من إخالء املساكن وغريها من الضمانات -٦١٢
 .)٢٨٣(ذي الصلة، فإن البلديات مسؤولة عن درء املخاطر وتقدمي املساعدة يف حاالت الطوارئ

  السكنالصعوبات واملشاكل املواجهة يف إعمال احلق يف

، مفهوم املستوى املعيشي األدىن استجابة ملشكلة تعريف مستوى معيشي مالئم يتصل ١٩٩٩اعُتمد، عام  -٦١٣
حبجم الطلب والقدرة على التمويل، علماً بأن املستوى املعيشي األدىن ُيفهم على أنه الدخل األساسي األدىن الالزم 

 .لتغطية نفقات األسرة
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، وهي برامج تكلف الدولة أقل مما يكلفها  "توفري اإلعانات "ا من املوارد لربامج     وخيصص قسط أوفر نسبي    -٦١٤
، نظراً إىل أن هذه الربامج متكن السكان من تعزيز مسامهتهم يف إجياد حلول              "توفري املساكن "اإلنفاق على برامج    

 .ملشاكلهم اإلسكانية، مما جيعل النفقات االجتماعية أكثر فعالية وقبوالً

وتبعاً لذلك، أنشئ باب خاص يف امليزانية يكفل متويل شراء . راضي املعدة للمساكن االجتماعية نادرةواأل -٦١٥
وزارة اإلسكان وختطيط املدن لألراضي، كمساعدة مقدمة للتخطيط املناسب وهبدف احليلولة دون مضاربة مالكي 

 .األراضي يف آن واحد

كانت دائرة التخطيط واإلسكان يف بداية العقد هي اليت تدير          وفـيما يتعلق بالتركيز على الفقر املدقع،         -٦١٦
ويف إطار اجلهود املبذولة الرامية إىل حتسني       . بـرنامج اإلسكان املعين باملهّمشني وهو الربنامج األساسي لإلسكان        

 .ةحصول ذوي الدخل الضعيف على السكن، اعُتمد برنامج اإلسكان املرحلي، الذي مكّن من تقدمي طلبات مجاعي

ومت الحقاً تعديل تركيز تلك الربامج عن طريق سلسلة من اإلصالحات اإلجرائية تتعلق بتقدمي الطلبات وبتوزيع                 -٦١٧
 .وُعززت الشبكات اإلدارية واالستشارية هبدف حتسني حصول ذوي الدخل الضعيف على املعلومات. االستحقاقات

، اشتركت يف متويله وزارة اإلسـكان "Chile Barrio" ، انطلق برنامج احلي السكين الشيلي١٩٩٨ويف عـام   -٦١٨
ويتبع هذا الربنامج هنجاً    . وختطيط املدن، ووزارة الداخلية، ووزارتا أمالك الدولة والعمل وصندوق االستثمار االجتماعي          
ش يف أحياء فقرية مؤقتة، مـتكامالً يف معاجلة املشاكل اإلسكانية واالجتماعية والثقافية املتعددة اليت تؤثر يف األسر اليت تعي       

 .مقارنة بربامج اإلسكان التقليدية اليت تغطّي طائفة ضيقة جداً ولديها قدرات حمدودة للتعامل مع تلك املشاكل

 املساعدة الدولية

، أهم الربامج املعنية مبجال اإلسكان اليت تطلّبت تعاوناً مالياً أو           ١٩٩٩-١٩٩٠أُجنـزت، خالل الفترة      -٦١٩
 .بل للسداد، مبوجب اتفاقات مربمة مع حكوميت أملانيا والسويد، ويرد أدناه وصف هذه الربامجدعماً غري قا

 برنامج التعاون مع السويد

، حيث مّولت السويد ١٩٩٤ إىل ١٩٩٠ مليون دوالر يف الفترة من ١١تلقى هذا الربنامج مسامهة قدرها  -٦٢٠
. بقية وزارة اإلسكان وختطيط املدن بصفتها النظري الشيلي يف املائـة من التكاليف ومّولت النسبة املت      ٧٨نسـبة     

 حالً  ٢ ٣٧٩ حالً للمرحلة األوىل و    ٢ ٨٦٣وقُدمـت هذه املسامهات ملشاريع اإلسكان املرحلي اليت تتألف من           
 جمتمعاً حملياً، وللمشاريع    ٣٠وإضافة إىل ذلك، قُدم التمويل ملرافق       ).  دوالراً ١ ٨٥١ ٠٤٥(لـلمرحلة الثانـية     

 أسرة  ٩ ٠٠٠، وتتألف من مساعدة تقنية تعاقدية لفائدة        ) دوالراً ٨٩٨ ٩٢٦(منائية املؤسسية وبناء القدرات     اإل
هـي إمـا طالـبة أو متلقية لسكن مرحلي؛ ودراسات تقييمية للفترة األولية لتنفيذ مشاريع اإلسكان املرحلي،                  

 وهو  -تمويل الستحداث صندوق ضمانات     كما اسُتخدم ال  . ودورات تدريبية عن إعداد تلك املشاريع وتكييفها      
 أُنشئ للتشجيع على زيادة مشاركة شركات البناء الصغرية واملتوسطة احلجم يف تشييد املساكن              -ال يزال قائما    

 .املرحلية يف مجيع أقاليم شيلي الثالثة عشر



E/1994/104/Add.26 
Page 158 

 

 برنامج التعاون املايل األملاين

 ماليني من   ٨,٥وسامهت احلكومة األملانية مببلغ     . ١٩٩٩ إىل   ١٩٩١ُنفِّـذ هـذا الربنامج يف الفترة من          -٦٢١
 يف املائة من التكاليف، يف حني حتملت وزارة اإلسكان وختطيط املدن النسبة الباقية              ٧٥الـدوالرات، وغطّـى     
 .بوصفها النظري الشيلي

 السكنية  وكانـت األهداف األساسية هلذا الربنامج االستجابة الواضحة ملشاكل اإلسكان يف التجمعات            -٦٢٢
 بيو، اليت كانت تشمل وقتئذ إقليم كوكوميبو، من خالل          -الضـعيفة يف مـنطقة العاصمة الكربى ومنطقة بيو          

كما اسُتخدمت تلك األموال لتشجيع منظمات اجملتمع احمللي . ١٩٩٧مشروَعي إعمار أُجنزا يف أعقاب زلزال عام 
يوت اخلاصة، فضالً عن مرافق عامة بسيطة لفائدة اجملتمع ومِولت مشاريع اإلسكان املرحلي للب. واملشاركة الشعبية

 . مرفقاً عاما٢٠ً وحدة يف املرحلة الثانية و١ ٥٨٩ وحدة يف املرحلة األوىل و٢ ٢٠٢: احمللي

وأدى تقـدمي هبات أخرى خالل هذه الفترة، يف إطار االتفاق املربم بني وزارة اإلسكان وختطيط املدن                  -٦٢٣
لتعاون التقين، اليت استكملت املساعدة املالية املقدمة من الربنامج األملاين للتعاون املايل، إىل إجناز والوكالة األملانية ل

وقدم اجمللس اإلقليمي لألندلس هبة مالية إلعادة بناء وتأهيل مركز          . املرحليمشـروع مسـاعدة تقنية للسكن       
منرك والنرويج وهولندا هبات خالل     وقدمت حكومات الدا  . سـانتياغو؛ وتضـمن املشروع بناء وحدات سكنية       

 .اخلمس سنوات األوىل من العقد، خدمة لنفس أغراض التعاون مع السويد وأملانيا

 ١٢املادة 

 احلق يف الصحة اجلسمانية والعقلية

 معلومات عن صحة السكان اجلسمانية والعقلية 

، )حم، والثدي، واملثانة  عنق الر (أهـم أسـباب الوفـيات هـي أمراض القلب والشرايني، والسرطان              -٦٢٤
، ومرض السكر وفريوس    )االلتهاب الرئوي لدى الكبار   (، واألمراض التنفسية    )حوادث الطرقات (واإلصـابات   

. وقد استمر انتشار هذا املرض األخري منذ ظهور الوباء        . متالزمة نقص املناعة املكتسب   /نقـص املـناعة البشري    
كل ال ُتْؤدي باحلياة فقط، بل تنال من نوعيتها بسبب اإلعاقة،           وأدت الـتغريات الـيت يشهدها اجملتمع إىل مشا        

وقد أُدرجت مجيع . ويشمل هذا األخري األمراض العقلية، وأمراض األسنان والعظام واملفاصل. واألوجاع والكرب
 .)٢٨٤(٢٠١٠-٢٠٠٠هذه احلاالت الصحية بصفتها أهدافاً صحية للفترة 

 يف املائة من    ٢٩ عاماً   ٦٤ و ٢٠الكبار الذين تتراوح أعمارهم بني      وتـبلغ نسبة الوفيات لدى السكان        -٦٢٥
.  يف املائة، ويعود السببان الرئيسيان للوفيات إىل اإلصابات والتسمم٦٦وتبلغ نسبة الشبان    . جممـوع الوفـيات   

 مرض  يف املائة من نسبة الوفيات لدى السكان الكبار، ويعود السبب األساسي يف حالتهن إىل٣٤وتشكل النساء   
واخنفضت وفيات األمهات، غري أن عدد املترددات على املستشفيات إلجراء عمليات إجهاض بلغ           . )٢٨٥(السرطان
ويف وثيقة صادرة .  يف املائة من مجيع حاالت احلمل١٦,١ مولود حي، وتبلغ نسبة املراهقات ١ ٠٠٠ لكل ١١٤

حتليل /عم إعطاء األولوية حملياً للمشاكل الصحية     منهجية لد "عـن إدارة الوبائيات التابعة لوزارة الصحة بعنوان         
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، ُحددت األسباب الثالثة    "١٩٩٥ إىل   ١٩٨٥وطـين وإقليمي للسنوات املفقودة احملتملة من احلياة يف الفترة من            
وتأيت . الصدمات والتسمم، واألورام، وأمراض جهاز الدورة الدموية: للسنوات املفقودة احملتملة من احلياة على أهنا

هـذا الترتيـب لدى الرجال، يف حني أن أهم األسباب لدى النساء هي األورام، تليها أمراض جهاز الدورة                   يف  
 .الدموية مث احلوادث

 ٣٥اجلدول 

 ٢٠٠٠ و١٩٩٩ و١٩٩٠املؤشرات الصحية للسنوات 

 املؤشر ١٩٩٠ ١٩٩٩ ٢٠٠٠
 ) والدة١٠٠لكل (الرعاية الطبية املقدمة عند الوالدة  ٩٩,١ ٩٩,٧ ٩٩,٨
 ) مولود حي١٠٠لكل (الوزن املنخفض عند الوالدة  ٥,٧ ٥,٥ ٥,٣
 ) مولود حي١٠٠لكل (الوزن غري الكايف عند الوالدة  ١٨,٢ ١٥,٦ ١٥,٢
 سنوات املوضوعني حتت    ٦معدل سوء التغذية لدى األطفال الذين تقل أعمارهم عن           ٧,٤ ٠,٦ ٠,٥

 )*الة طفل يف هذه احل١٠٠لكل (الرقابة يف املستشفيات العامة 
 ) مولود حي١ ٠٠٠لكل (وفيات األطفال  ١٦    ١٠,١ ٨,٩
 ) مولود حي١ ٠٠٠لكل (وفيات الرضع  ٨,٥ ٥,٩ ٥,٦
 ) مولود حي١ ٠٠٠لكل (وفيات األطفال آجالً  ٧,٥ ٤,٢ ٣,٣
 )٤-١ يف الفئة العمرية ١٠٠٠لكل  (٤-١وفيات األطفال، الفئة العمرية  ٠,٨ ٠,٤ ٠,٤
 ) مواليد أحياء١٠ ٠٠٠لكل (ألمهات وفيات ا ٤    ٢,٣ ١,٩
 ) امرأة١٠٠ ٠٠٠لكل (وفيات بسبب سرطان عنق الرحم  ١١,٩ ٩,٦ ٨,٩

 ) مولود حي١٠٠ ٠٠٠لكل (وفيات بسبب أمخاج فترة ما حول الوالدة  ٥٥٢,٨ ٣٥٣,٢ ٣٥٣,٤
 ) ساكن ١٠٠ ٠٠٠لكل (التنفسية الوفيات بسبب األمراض  ٧٣,١ ٧٦,٤ ٥٤,٥

 ) ساكن١٠٠ ٠٠٠لكل (وفيات بسبب اإلصابات واحلوادث  ٧٢,٨ ٥١    ٥١   
 متوسط العمر املرتقب عند الوالدة ٧٤,٤ ٧٥,٢ ٧٥,٥

 .٢٠٠٣مارس /وزارة الصحة، إدارة اإلحصاءات واملعلومات الصحية، آذار: املصدر
 . معيار قياس احلالة الغذائية١٩٩٤تغري عام  * 

 يف ٢١ و١٢ي االضطرابات العقلية تدرجيياً، وبات يعاين منها بني وخالل العقود األخرية ارتفعت نسبة تفش -٦٢٦
وعادة ما تكون هذه االضطرابات يف شكل حاالت كرب عاطفي .  عاما١٥ًاملائة من السكان الذين يتجاوز عمرهم 

 ويعاين.  لدى النساء، واإلدمان على املشروبات الكحولية أو املخدرات لدى الرجال   - اهنـيار عصـيب أساسـاً        -
  يف املائة من أطفال املدارس يف الشرحية العمرية        ٢٠األطفال، من اضطرابات فرط النشاط أو نقص التركيز، ويعاين          

 يف املائة من عامة السكان من االنفصام        ١,٠٢ويف شيلي، يعاين    .  عامـاً مـن مشاكل عاطفية أو سلوكية        ١٣-٦
 .كلوزابني يف إطار عيادات الصحة األولية شخصاً على ال٦٥٣، حصل ٢٠٠١سبتمرب /وإىل حد أيلول. العقلي
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 يف املائة من السكان     ١٠وحسب ما جاء يف الدراسة االستقصائية عن الصحة ومستويات املعيشة، يعاين             -٦٢٧
وينحو ذلك املرض إىل التفشي لدى      .  يف املائة لدى النساء    ١٣ يف املائة لدى الرجال و     ٧: من ارتفاع ضغط الدم   
ويعاين من داء .  عاما٦٥ً يف املائة من السكان ممن هم فوق ٤٠ عاماً ويعاين منه ٤٥م فوق الشرحية العمرية ملن ه

وأصبح مرض السكر،   .  يف املائة لدى الرجال    ٣ يف املائة لدى النساء و     ٣,٤:  يف املائة من السكان    ٣,٢السكري  
 عاما؛ ويشكو   ٤٥أفرادها على   شأنه يف ذلك شأن ضغط الدم، أكثر انتشارا لدى الشرحية العمرية اليت يزيد عمر               

 . عاما٧٥ يف املائة من السكان الذي يزيد عمرهم على ١٤منه 

 عامل  ١ ٠٠٠ من كل    ٢٣ يف املائة من السكان حلوادث يف مكان العمل، ويتعرض           ١٢ويتعرض سنوياً    -٦٢٨
 ٢٠٠٠ويف عام . اض الصناعيةمراض مهنية ُمبلغ عنها، ويرتفع سنوياً عدد أيام العمل املفقودة بسبب احلوادث واألمرأل

.  عامل ١ ٠٠٠ لكل   ١٧ يف املائة، وبلغ عدد حاالت األمراض املهنية املبلغ عنها           ٧,٩٨بلغت نسبة احلوادث املسجلة     
 يف املائة   ٠,٥ يف املائة من ساد العني و      ١وعاىن  .  يف املائة من السكان عن معاناهتم من مشاكل يف البصر          ٦وأبلغ  

انتشار العوامل املتعلقة بأهم املشاكل الصحية أكثر ارتفاعاً يف أوساط اجملموعات           وكانـت نسبة    . مـن الـزرق   
 . )٢٨٦(االقتصادية واالجتماعية الضعيفة، إىل جانب الفوارق بني اجلنسني

 يف املائة من السكان كانوا من املدخنني        ٤٠وتـربز الدراسة االستقصائية حول الصحة واملستويات املعيشية أن           -٦٢٩
 ٤٤وترتفع هذه النسبة لدى الشباب، حيث تبلغ    .  يف املائة من النساء    ٣٦ يف املائة من الرجال و     ٤٤: لشهر السابق خالل ا 

 يف املائة من ٢٣وذكر .  عاما٤٤ً-٢٠ يف املائة لدى الشرحية العمرية ٤٨ عاماً و١٩-١٥يف املائـة لدى الشرحية العمرية   
 يف املائة من    ٥وذكر حوايل   . هنم دّخنوا يف فترة أو أخرى من حياهتم       السـكان أهنـم ال يدخنون يف الوقت احلاضر غري أ          

 يف املائة ١ عاماً أهنم تعاطوا خمدرات غري شرعية خالل السنة السابقة، وأن ١٢السـكان مـن الذين تزيد أعمارهم على         
ل الكوكايني، أو الكراك أو     وتعاطى أكثريتهم املارخيوانا، إىل جانب ذكر مخسهم اللجوء إىل مواد مث          . منهم يدمنون عليها  

 يف املائة من السكّان بأهنم يعانون من مشكلة إدمان على املشروبات الكحولية، حيث سجلوا               ١٦وأقّر  . األمفيتاميـنات 
ويتألف هذا االختبار، الذي    . نتيجـتني إجيابيـتني عند إجرائهم اختبار االستمارة املقتضبة ملشاكل اإلدمان على الكحول            

يد الوطين، من سبعة أسئلة تتطلّب رداً بنعم أم ال، ويركز على تقييم الفرد شخصيا لعاداته يف تعاطي                  يـنظّم عـلى الصع    
ويتركز املدمنون  .  يف املائة لدى النساء    ٥,٥ يف املائة، و   ٣٠وكانت نسبة املدمنني بني الرجال      . املشـروبات الكحولـية   

وتوجد أكرب نسبة لدى النساء يف الشرحية       ). املائة يف   ٣٠أكثر من    (٦٤-٤٥ و ٤٤-٢٠الذكـور يف الشـرحية العمرية       
 ). يف املائة٩ (١٩-١٥العمرية 

.  يف املائة من اإلناث يعانون من السمنة       ٢٢,٧ يف املائة من الذكور و     ١٣وأثبتت الدراسة االستقصائية أيضاً أن       -٦٣٠
 يف املائة من النساء يف ٣٨ملراهقني، و يف املائة من ا٦,٢٤ يف املائة من األطفال دون سن السادسة، و    ٨وتطـال السـمنة     

 يف املائة من سكان شيلي من قلة احلركة ويتعاطون الرياضة مبعدل يقل عن              ٩١,٢ويعاين  .  عاماً ٥٠-٢٠الشرحية العمرية   
ولدى الشرائح االقتصادية واالجتماعية ).  لدى النساء٩٣,٨ يف املائة لدى الرجال، و  ٨٨,٨(ثـالث مـرات أسـبوعيا       

  يف املائة لدى شرائح الدخل املتوسـط       ٩٠,٥ يف املائة، و   ٩٣,٦ن نسبة الذين تتسم حياهتم بقلة احلركة هي         األدىن، فـإ  
ويثبت التوزيع حسب فئة األعمار، أن الذين تتسم حياهتم بقلة احلركة بلغت .  يف املائة لدى شرائح الدخل املرتفع   ٨٩,٨و

 يف املائة   ٩٥,٥ عاماً، و  ٤٤-٢٠ يف املائة يف الشرحية العمرية       ٩٠,٤ عاماً، و  ١٩-١٥ يف املائة يف الشرحية العمرية       ٧٨,٦
 . عاما٧٥ً يف املائة ملن يفوق عمرهم ٩٨,٨، و٦٤-٤٥يف الشرحية العمرية 



E/1994/104/Add.26 
Page 161 

وتطـرح العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتربوية والسكنية والبيئية، وغريها من العناصر األخرى اليت               -٦٣١
وتعاين أفقر الشرائح   . ة بأمراض غري معدية، صعوبات بالنسبة إىل الذين يرغبون يف منط عيش صحي            حتـدد خطر اإلصاب   

 .السكانية من أعلى نسب االعتالل والوفيات، أياً كانت األسباب، كما تعاين من أعلى مستويات األمراض املزمنة

. دهور مستويات نوعية العيش والصحة    ويعترب السكان العنف، وال سيما العنف املرتيل، عامال هاماً يف ت           -٦٣٢
 يف املائة من    ٥٠ويذكر حوايل   . ويعـاين ربـع األسر املعيشية من مستوى معني من العنف اجلسدي أو النفسي             

 يف املائة من األطفال الذين      ٥وتطلّب  . األطفال أهنم تعرضوا لسوء املعاملة اجلسدية أو العقلية بطريقة أو بأخرى          
وهي األكثر انتشاراً لدى    .  مهنية بسبب اجلروح اجلسمية الناجتة عن سوء معاملتهم        تعرضـوا لذلك رعاية صحية    

 يف املائة   ٣٣,٦ويقدر أن   .  أعوام، ولدى اإلناث الالئي جتاوزن سن العاشرة       ١٠الذكور الذين يقل عمرهم عن      
 املرتيل لدى الكبار مل     ورغم أن انتشار العنف   . مـن النسـاء تعرضن لالعتداء البدين أو العقلي يف حياهتن املرتلية           

ونظراً إىل أمهية هذه    .  يف املائة، استناداً إىل الدراسات الدولية اليت أجريت عن شيلي          ٤يدرس، فإنه يقدر حبوايل     
القضية، متت صياغة خطة مشتركة بني القطاعات حول العنف املرتيل؛ وستتولّى تنفيذها وزارة الصحة باالشتراك               

 .ملرأةمع اإلدارة الوطنية لشؤون ا

 السياسة الوطنية يف جمال الصحة

، مشاكل هيكلية وتنفيذية حادة أدت إىل ظهور صعوبات يف تلقي الرعاية            ١٩٩٠شـهد قطـاع الصحة عام        -٦٣٣
ويف الوقت . وتعرضت املستشفيات واملعدات، الطبية منها وغري الطبية، إىل تدهور شديد         . الصحية وإىل تدين نوعيتها عامة    

األقسام تقريباً تعاين، على مجيع املستويات، من عجز يف مالك املوظفني ومن سخطهم بسبب تدين               نفسـه، كانت مجيع     
وأمام هذه احلالة،   . )٢٨٧(وزادت الطني بلة أوجه احليف يف الرعاية الصحية املقدمة للسكان         . األجور وتردي ظروف العمل   

. ة العامة، ال سيما تغطية الرعاية الصحية ونوعيتها   قـررت السلطات أن تضع يف طليعة أولوياهتا إعادة تأهيل قطاع الصح           
 :)٢٨٨(، اتبعت شيلي سياسة صحية تستند إىل املبادئ التالية١٩٩٠مارس /ومنذ آذار

إن الصـحة حق عاملي ينّص عليه الدستور ووجوده، بصفته سلعة متوفرة للسكان عند الطلب،                )أ( 
لى اخلدمات الكفيلة بالسهر على صحتهم، بصرف النظر عن جيرب الدولة على أن تضمن جلميع الشيليني احلصول ع

 وجيب أن يقّر هبذا احلق وينفذه مجيع املعنيني؛. نوع اجلنس، أو العمر أو احلالة االقتصادية واالجتماعية

يعـين االعـتراف بالصحة بصفتها حقاً عاملياً إنشاء آليات محاية اجتماعية مشتركة تضع حداً                )ب( 
من لدى أقل الشرائح محاية بشأن احلصول على اخلدمات اليت تكفل هلم مستوى مالئماً من               للشـعور بانعدام األ   

 الرعاية الصحية؛

مـن الضروري، لضمان احلماية الصحية، إنشاء نظام متويل مشترك يسهم فيه مجيع املواطنني،               )ج( 
 ويستفيدون منه مجيعاً؛

ق الشيليني يف الصحة، جيب حتديد ثوابت لضمان نظام رعاية صحية فعال وكفء مبا يستجيب حل )د( 
نوعية تتصل باهلياكل األساسية، واملعدات واملوظفني الالزمني لتوفري رعاية صحية شاملة، مما يولد الثقة من خالل            

 .إرضاء املستفيد
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ووضعت أهداف السياسة الصحية هبدف حتسني صحة السكان، وفقاً للمبادئ التوجيهية واألولويات اليت  -٦٣٤
وبغية االستجابة للتطورات الدميغرافية، والوبائية والثقافية اليت شهدها العقد املاضي، تغريت . دهتا وزارة الصحةحد

ومن أهم تلك التغريات الربامج املنفصلة لفائدة األطفال، واملراهقني، والكبار، . برامج الصحة األساسية تغرياً كبرياً
ف جماالت املشاكل الناشئة مثل الصحة العقلية، واإلصابات، والعنف،         واملسـنني، والنساء، والربامج اليت تستهد     

متالزمة /واإلدمـان على التدخني وعلى املشروبات الكحولية، وتعاطي املخدرات، وفريوس نقص املناعة البشري            
ة كنقطة ومن األهداف األساسية تغيري منط الرعاية عن طريق تعزيز الرعاية الصحية األساسي. نقص املناعة املكتسب

ومتـت معاجلة مسألة احلصول على الرعاية الصحية بواسطة التمديد يف ساعات عمل املرافق الصحية               . انطـالق 
 .وبتحسني العالج املتوفر لألمراض وملشاكل األسنان

 التدابري املتخذة لتنفيذ الرعاية الصحية األولية

وركزت سياسات شيلي وخططها    . ١٩٧٨ام  خططت شيلي للرعاية الصحية األولية قبل مؤمتر أملا آتا ع          -٦٣٥
وبـراجمها يف قطاع الصحة على مقاومة املرض والوقاية منه، وكانت هناك شبكة من مؤسسات الرعاية الصحية                 

 .األولية لفترة سنوات عديدة، ّمما مكّن البلد من حتقيق مستويات رعاية ذائعة الصيت

 لرعاية املرضى اخلارجيني وتولّت تطبيقه مرافق متعددة        واعتمادا على منوذج جديد للرعاية الصحية أُعدّ       -٦٣٦
ومن األمثلة . األغراض، ُخصص قسط هام من االستثمار يف قطاع الصحة خالل التسعينات للرعاية الصحية األولية

عـلى ذلك إعادة تأهيل وحدات الرعاية األولية يف حاالت الطوارئ والوحدات اجلراحية، وفتح أجنحة استشفاء   
 قصـرية، ممـا ساعد على ختفيض عدد حاالت وفيات األطفال بسبب االلتهاب الرئوي، وإنشاء خمابر                 لفـترات 

 مركزاً للصحة العائلية، واعتماد مرافق للمرضى اخلارجيني متخصصة من بني مجلة اختصاصات ٣٥أساسية، وفتح 
 ٢٠٠٠ومتثلت إجنازات عام . ةيف طب العيون، وطب األسنان، وطب تقومي العظام ومعاجلة األذن واألنف واحلنجر

 مرفقاً للرعاية األولية، والزيادة يف توفري رعاية طب ٢٨٧يف ") ٨٠٠اخلط ("يف فتح خط هاتفي لالستشارة اجملانية 
 عيادة إضافية يف مراكز املرضى      ٤٠٠ ٠٠٠ يف املائة ، وما يربو على        ٥١األسـنان يف حالـة الطـوارئ بنسبة           

 . يف املائة من العيادات٩٧لطوارئ، والقضاء على الطوابري يف اخلارجيني املتخصصة حلاالت ا

 النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل املخصصة للصحة، وجمموع النفقات يف قطاع الصحة

، هبدف حتسني نوعية اخلدمات الصحية ١٩٩٠ارتفعت املوارد املخصصة لقطاع الصحة باتساق منذ عام        -٦٣٧
، مما مكّن من    ٢٠٠٠ و ١٩٨٩ يف املائة بني عامي      ٢٢٦,٤اق امليزانية يف قطاع الصحة ب         وارتفع إنف . وتغطيـتها 

، ارتفع اإلنفاق يف قطاع الصحة      ٢٠٠٠ويف عام   .  يف املائة خالل الفترة نفسها     ١٣٥,٤زيادة اإلنفاق العمومي ب       
 اإلمجايل، يف حني بلغ اإلنفاق من  يف املائة من الناتج احمللي٢,٩ مليون دوالر، وهو ما يعادل ٢ ٠٣٧العامة ليبلغ 

 . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل١,٣ مليون دوالر، أي ما يعادل ٩٤٠امليزانية 

 يف املائة ٤٦,١ إىل ١٩٨٩ يف املائة عام ٣٣,٣وارتفعت حّصة امليزانية يف اإلنفاق على الصحة العامة من  -٦٣٨
 ١٥,٨ارتفعت نسبة النفقات االجتماعية يف قطاع الصحة من ، ٢٠٠٠ إىل ١٩٨٩وخالل الفترة من . ٢٠٠٠عام 

 يف املائة إىل ٧,٥ يف املائة، وزادت نسبة امليزانية يف اإلنفاق االجتماعي يف قطاع الصحة من       ١٧,٦يف املائـة إىل     
 .)٢٨٩( يف املائة٩,٦
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ة واإلنفاق من امليزانية يف ، ارتفعت نسب اإلنفاق العام يف قطاع الصح     ٢٠٠٠ و ١٩٨٩وخالل الفترة بني عامي      -٦٣٩
 ١,٣ يف املائة إىل     ٠,٧ يف املائة ومن     ٢,٩ يف املائة إىل     ٢,١ذلك القطاع كجزء من إمجايل الناتج احمللي، على التوايل، من           

 يف املائة، وارتفع    ٢٢٢,٢وخالل الفترة نفسها، ارتفع نصيب إنفاق الفرد من امليزانية يف قطاع الصحة بنسبة              . يف املائـة  
، ارتفع نصيب الفرد من اإلنفاق العام يف قطاع         ٢٠٠٠ويف عام   .  يف املائة  ١٣٢,٤ب الفرد من اإلنفاق العام بنسبة       نصـي 

 .)٢٩٠( دوالرا٩٤ً دوالرات، وارتفع نصيب إنفاق الفرد من امليزانية ليبلغ ٢٠٤الصحة ليصل إىل 

 ٣٦اجلدول 

 ٢٠٠٠ إىل ١٩٨٩ خالل الفترة من اإلنفاق العام وحّصة اإلنفاق من امليزانية يف قطاع الصحة
 )٢٠٠٠يف عام ) ماليني الدوالرات(مباليني البيزو (

 السنة اإلنفاق العام التغري السنوي حصة اإلنفاق من امليزانية التغري السنوي

 ١٩٨٩ )٨٦٥ (٤٦٦ ٨٨٧  )٢٨٨ ١٥٥ ٣٨٣ 

١٩٩٠ )٨٢٦ (٤٤٥ ٦٨٧ ٤,٥- )٣٠٩ (١٦٧ ١١٠ ٧,٥ 

١٩٩١ )٩٧٢ (٥٢٤ ٩٠٥ ١٧,٨ )٣٩٠ (٢١٠ ٨٦٠ ٢٦,٢ 

١٩٩٢ )١ ١٣٧ (٦١٣ ٦٢٤ ١٦,٩ )٤٨٢ (٢٦٠ ٤٤١ ٢٣,٥ 

١٩٩٣ )١ ٢٧٥ (٦٨٧ ٨٦٩ ١٢,١ )٥٧٢ (٣٠٨ ٧٤٦ ١٨,٥ 

١٩٩٤ )١ ٤٠٥ (٧٥٨ ٢٢١ ١٠,٢ )٦٦٢ (٣٥٧ ٦٧٣ ١٥,٨ 

١٩٩٥ )١ ٤٦٤ (٧٩٠ ٠٣٧ ٤,٢ )٦٨٠ (٣٦٧ ٣١٢ ٢,٧ 

١٩٩٦ )١ ٥٩٠ (٨٥٨ ٢٠٨ ٨,٦ )٧٤٣ (٤٠٠ ٩٠٩ ٩,١ 

١٩٩٧ )١ ٦٨٦ (٩٠٩ ٧١١ ٦,٠ )٨٠٤( ٤٣٣ ٩٣٦ ٨,٢ 

١٩٩٨ )١ ٨٢٤ (٩٨٤ ٠٨١ ٨,٢ )٨٤٣ (٤٥٤ ٨٤٢ ٤,٨ 

١٩٩٩ )١ ٨٨٠ (١ ٠١٤ ٢٦٣ ٣,١ )٨٩١ ٤٨١ ١٧٧ ٥,٤ 

٢٠٠٠ )٢ ٠٣٧ (١ ٠٩٩ ١٠٩ ٨,٤ )٩٤٠ (٥٠٧ ١٥٦ ٥,٤ 

 ٢٠٠٠-١٩٨٩نسبة متوسط النمو السنوي للفترة  ٨,٩  ١٢,٦

 ٢٠٠٠-١٩٨٩نسبة النمو التراكمي للفترة  ١٣٥,٤  ٢٢٦,٤

 . وزارة التخطيط والتعاون،"املؤشرات االقتصادية واالجتماعية" وزارة املالية يف  :املصدر

 مؤشرات الصحة

 وفيات األطفال

وشهد هذا املؤشر، يف شيلي، اجتاهاً      . حة السكان تشكل وفيات األطفال أحد أهم املتغريات يف حالة ص         -٦٤٠
 طفل قبل هناية السنة     ١ ٠٠٠ طفالً من أصل     ١٣٦ كان ميوت    ١٩٥٠ويف عام   . حنو اهلبوط خالل العقود املاضية    

 هبطت ١٩٩٩ مولود حي، وحبلول عام ١ ٠٠٠ لكل ٧٩، اخنفضت النسبة إىل ١٩٧٠ويف عام . األوىل من العمر
ـ  ١٠هـذه النسـبة إىل       وفيما يتعلق بأنشطة قطاع .  طفل قبل هناية السنة األوىل من العمر ١ ٠٠٠ال لكل    أطف
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الصـحة، يعتـرب باحثون يف هذا القطاع أن أكثر من نصف نسبة التخفيض يف وفيات األطفال تعود إىل ارتفاع                    
رعاية األمومة   يف املائة من األطفال الشيليني يف وحدات ل        ٩٩ويولد اآلن أكثر من     . التغطـية بالـرعاية الصحية    
 .ويتلقون رعاية طبية حمترفة

 يف املائة عام ٢,١ إىل ١٩٦٥ أطفال لكل امرأة عام ٤,٩وتغري األداء اإلجنايب للنساء إذ اخنفض من معدل  -٦٤١
 يف املائة من حاالت ٦٥,٤:  يف املائة من الوالدات والدة أوىل أو ثانية، لدى أمهات شابات٧٣وتشمل . ١٩٩٩

وترتبط التغريات يف اخلصوبة ويف حجم األسرة ارتباطاً وثيقاً         . اء تشمل أمهات دون سن الثالثني     املوالـيد األحي  
ويكمن عنصر . ويعزى حوايل ثلث اخنفاض وفيات األطفال إىل هذا التغري الثقايف. بتحسني مستوى تعليم األمهات

 يف املائة من السكان     ٩٩ ذلك أن    .هـام آخر يف زيادة توفر الرعاية الصحية األساسية، وماء الشرب واإلصحاح           
 يف املائة فقط ٤٠احلضريني حيصلون يف الوقت احلاضر على املياه النقية الصاحلة للشرب، رغم أن النسبة ال تتجاوز 

ورغم التقدم احملرز، يربز حتليل احلالة الوطنية فوارق شاسعة بني املناطق، وتنحو وفيات . مـن السـكان الريفيني   
 .اعف بثالث وأربع مرات يف الدوائر البلدية ذات املستويات املعيشية األدىناألطفال إىل التض

ويف مـا يـتعلق بأهم أسباب وفيات األطفال، تباينت احلالة الوبائية تبايناً شديداً خالل العقدين املاضيني،              -٦٤٢
ا اخنفضت اإلصابات يف فترة كم. بسبب االخنفاض الشديد يف الوفيات الناجتة عن األمراض املعدية واألمراض التنفسية

 ٣٠ما حول الوالدة اخنفاضاً شديداً خالل تلك الفترة، ومن مث ارتفعت األمهية النسبية للعيوب اخللقية، اليت تشكل                  
واخنفضت، إىل حد بعيد، وفيات األطفال على       . يف املائـة مـن وفيات األطفال الذين يقل عمرهم عن عام واحد            

 يف املائة   ٥٨وهو السبب الرئيسي للوفيات اليت تلي الوالدة، اليت تشكل من جهتها            حساب وفيات األطفال اآلجلة،     
ومن بني مجيع وفيات األطفال الذين يقل عمرهم عن         . مـن مجيع وفيات األطفال الذين يقل عمرهم عن عام واحد          

ئيسية للوفيات يف فترة ما وتعود األسباب الر.  يف املائة منها خالل األسبوع األول من احلياة ٧٦ يومـاً، ُتسجَّل     ٢٨
اخلداج الشديد، واألعراض التنفسية، وعوز األكسجني داخل الرحم واالختناق عند الوالدة           : بعد الوالدة إىل ما يلي    

 يف املائة من حديثي الوالدة أقل من        ٥,٥ويزن حوايل   .  ومجيع هذه األسباب ترتبط بالوزن املنخفض عند الوالدة        -
وظلت هذه األرقام .  غراما٢ً ٩٩٩ و٢ ٥٠٠ يف املائة من وزن غري مالئم يتراوح بني   ١٥,٦ غرام، ويعاين    ٢ ٥٠٠

 .ثابتة نسبياً خالل السنوات األخرية، وهي تقل عن مثيالهتا يف بلدان نامية أخرى

 األطفال احملصنون ضد الدفترييا والسعال الديكي، والكزاز واحلصبة، والشلل والسل

 :٢٠٠١هو برنامج وطين متوفّر للجميع، حقّق نسب التغطية التالية عام برنامج التحصني املوسع  -٦٤٣

  يف املائة؛٩٥,٦): الدفترييا، الكزاز، السعال الديكي(اجلرعة الثالثة للشلل /الدفترييا والشلل والسل )أ( 

: لدى األطفال الذين يقل عمرهم عن عام واحد       ) احلصبة، النكاف، احلُمرياء  (الفريوس الثالثي    )ب( 
  يف املائة؛٩٣,٨

 . يف املائة٩٥: الفريوس الثالثي ألطفال املدارس )ج( 
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 متوسط العمر املرتقب عند الوالدة

 لدى  ٧١,٣٥ قد ارتفع من     ١٩٩٥-١٩٩٠تـبني اإلحصاءات أن العمر املرتقب عند الوالدة يف الفترة            -٦٤٤
 .٢٠٠٠-١٩٩٦خالل الفترة  النساء لدى ٧٩,٠٤ الرجال ولدى ٧٢,٩٩ لدى النساء، إىل ٧٧,٤٤الرجال و

 حصول السكان واحلوامل واألطفال على خدمات العاملني يف قطاع الصحة املؤهلني

 يف املائـة مـن السكان، باستثناء جمموعات صغرية جداً تعيش يف مناطق نائية، خدمات          ٩٥,٨يـتلقى    -٦٤٥
 إىل تقديرات تضمنتها الدراسة     موظفـني مؤهلـني مـن القطاع الطيب وأدوية ملعاجلة األمراض الشائعة، استناداً            

 يف املائة من احلوامل     ٩٠ويفحص  . )٢٩١(٢٠٠٠ االقتصادية لعام    -االستقصـائية الوطنية للخصائص االجتماعية      
 يف املائة منهن رعاية طبية حمترفة خالل الوالدة، يف املؤسسات ٩٩,٧موظفون مؤهلون خالل فترة احلمل، وتتلقى 

 ٦٠( مولود حي    ١٠ ٠٠٠ لكل   ٢,٣ كانت نسبة وفيات األمهات      ١٩٩٩ عام   ويف). ١٩٩٩(العامة واخلاصة   
 يف املائة من األطفال الشيليني      ١٠٠ويف نظام الرعاية الصحية العام، يرعى       ).  مولوداً حياً  ٢٦٣ ٨٦٧حالة لكل   

 .مهنيون وموظفون فنيون مدربون تدريباً مالئماً

  بقية السكانالشرائح السكانية اليت تعّد حالتها أسوأ بكثري من

رغـم هـذه املؤشرات الوطنية الطيبة، تعاين بعض الفئات السكانية من مستويات صحية أقل بكثري من                  -٦٤٦
األطفال دون سن   : وتلك الفئات هي  . املتوسط الوطين ومن املستويات اليت تتمتع هبا الفئات ذات الدخل املرتفع          

 عاماً،  ٦٥ عاماً، والكبار الذين يزيد عمرهم على        ٦٤ و ٤٥الواحدة، والعمال الكبار الذين يتراوح عمرهم بني        
 يف القطاعات اليت تدّر دخال أدىن، واألشخاص الذين يعيشون يف أفقر مناطق - ال سيما النساء -والعمال املؤقتون 

 ويالحظ تدىن املستوى الصحي يف نسب الوفيات املرتفعة لدى األطفال وبعض          . البالد، وخاصة يف املناطق الريفية    
فـئات األعمـار، وارتفاع عدد السنوات املفقودة احملتملة من احلياة، وتدين متوسط العمر املرتقب عند الوالدة                 

 .)٢٩٢(وارتفاع معدالت األمراض

 التدابري احلكومية الرامية إىل حتسني الصحة العقلية واجلسدية للمجموعات الضعيفة واحملرومة

 درس الظروف الصحية األقاليمية واألوضاع السائدة ٢٠٠٦-٢٠٠٠يتضمن أحد أهداف احلكومة للفترة  -٦٤٧
وسُتستخدم هذه املعلومات إلعداد خارطة وطنية ألوجه احليف يف جمال          . يف اجملـتمعات احمللـية دراسة متعمقة      

 حصص من امليزانية حتديداً للنهوض ٢٠٠٢ و٢٠٠١ويف جمال إصالح القطاع الصحي، ُخصصت لعامي . الصحة
 . أضعف الفئاتبأعمال تستهدف

وتشكل النساء إحدى الفئات الست ذات األولوية القصوى اليت حددهتا وزارة التخطيط والتعاون يف إطار  -٦٤٨
ويهدف برنامج الصحة املعين باملرأة الذي تديره وزارة الصحة إىل اختاذ . عملية تكييف الربامج والسياسات العامة

وينفَّذ هذا  . )٢٩٣( يف مجيع مراحل حياهتا    -والعقلي واالجتماعي    اجلسدي   -إجـراءات حتسِّـن إمناءها الشامل       
وتشمل االستراتيجيات اهلامة يف هذا اإلطار أنشطة مشتركة بني القطاعات مع اإلدارة            . ١٩٩٧الربنامج منذ عام    
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سكان، الوطنية لشؤون املرأة، ورابطة تقدم املرأة والنهوض بأوضاعها، ووزارات التعليم، والعمل، والعدل، واإل            
 . واملنظمات غري احلكومية، فضالً عن تعزيز مشاركة النساء ذاهتن يف الربامج واملشاريع الرامية إىل حتسني حالتهن

، اعُتمد برنامج لفائدة املسنني بصفته إدارة فرعية تابعة لرئاسة الدولة، ويهدف إىل إتاحة ١٩٩٥ويف عام  -٦٤٩
قات، وإجياد السبل الكفيلة بتغطية مجيع تكاليف النفقات املرتفعة         آلـيات الدعـم للمسنني الذين يعانون من إعا        

 باملائة يف اعتمادات هذه اخلدمات خالل الفترة        ١٢٠,٥وأدت هذه املبادرة إىل زيادة قدرها       . للعمليات اجلراحية 
 . شخص٤٨٨ ٩٠٠، واستفاد منها ٢٠٠١-١٩٩٥

ظام الرعاية األولية من برامج فرعية للمعاجلة اخلاصة ويتألف برنامج رعاية األسنان الذي اعُتمد يف إطار ن -٦٥٠
كما يتناول  . باملسـنني، واملراهقني، واألمهات ذوات الدخل املنخفض، والعمال املومسيني ومعيلي األسر املعيشية           

 هذا الربنامج جوانب مثل ترصيص األسنان، ومعاجلة املياه الصاحلة للشرب بالفلور، وغسل أفواه األطفال أسبوعياً
 .بالفلوريد يف مؤسسات التعليم األساسي احمللية، والوقاية من اعتالل األسنان واللثة ومعاجلته

 التدابري اليت اعتمدهتا احلكومة لتخفيض عدد املواليد املوتى وحاالت وفيات األطفال وتعزيز مناء الطفل

ويكمن . م رعاية احلمل والوالدة   مـن أجـل ختفيض نسبة املواليد املوتى، جيري تنقيح القوانني اليت تنظ             -٦٥١
الشغل الشاغل يف حتسني الروابط بني مرافق الرعاية القائمة يف كل منطقة جغرافية، هبدف رسم خطوط واضحة                 

ويبني . بـني صنع القرار واآلليات الكفيلة بضمان التنسيق بني خمتلف املصاحل املتضاربة يف قطاع الرعاية الصحية               
 . ١٩٩٩-١٩٩٠مبا يشمله من مؤشرات أساسية تتعلق هبذا املوضوع، للفترة اجلدول التايل هذا التعهد 

 ٣٧اجلدول 

 ١٩٩٨-١٩٩٠املواليد املوتى ووفيات األطفال يف شيلي، 

 وفيات األطفال لكل
  مولود حي١ ٠٠٠

الوفيات املبكرة للمـواليد
  مولود حي١ ٠٠٠لكل 

وفيات األجنـة اآلجلـة
  مولود حي١ ٠٠٠لكل 

 هات لكلوفيـات األم
 السنة  مولود حي١٠٠ ٠٠٠

١٩٩٠ ٣٩,٩ ٥,٨ ٧,٧ ١٦,٠ 
١٩٩١ ٣٥,٣ ٥,٩ ٦,٤ ١٤,٦ 
١٩٩٢ ٣٠,٩ ٥,٧ ٦,١ ١٤,٣ 
١٩٩٣ ٣٤,٤ ٥,٣ ٥,٣ ١٣,١ 
١٩٩٤ ٢٥,٣ ٤,٦ ٥,٢ ١٢,٠ 
١٩٩٥ ٣٠,٧ ٤,٦ ٤,٦ ١١,١ 
١٩٩٦ ٢٢,٦ ٤,٥ ٤,٨ ١١,١ 
١٩٩٧ ٢٢,٣ ٤,٥ ٤,٥ ١٠,٠ 
١٩٩٨ ٢٠,٣ ٤,٣ ٤,٥ ١٠,٣ 
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 يف املائة من املعاجلة الكيميائية املستخدمة لعالج مجيع فئات           ١٠٠فّر برنامج مقاومة سرطان األطفال      ويو -٦٥٢
ومكَّن هذا الربنامج األطفال املعنيني من العيش يف مأمن         . سرطان األطفال، وذلك باعتماد األساليب املعترف هبا دولياً       

 . يف املائة٦٠ احلياة، مع مراعاة املعاجلة املناسبة يف حينها،  سنوات؛ وكانت نسبة البقاء على قيد١٠من املرض لفترة 

ويتعهد برنامج الصحة العقلية، الذي تديره اهليئة الوطنية لرعاية املدارس التابعة لوزارة الصحة باالشتراك مع                 -٦٥٣
خدمات الرعاية الصحية   جملس املنح املدرسية، بعدد متزايد من األنشطة املعززة للصحة واألنشطة الوقائية ضمن خمتلف              

وتركز هذه  . يف مجيع أحناء البلد، هبدف تشجيع الشباب على اكتساب عادات حتميهم من بوادر االضطرابات العقلية              
األنشطة على االستقرار العائلي، والروابط العاطفية، واكتساب املعرفة الالزمة، والتكيف األسري مع مراحل النمو،               

وجيري القيام بكل ذلك يف املدارس ويف اجملتمعات        . تواصل بني األفراد وفّض املنازعات    واكتساب املهارات الالزمة لل   
 .احمللية، ومع التشديد بشكل خاص على سوء معاملة األطفال واإلدمان على املخدرات واملشروبات الكحولية

ام أن العديد من     أعو ٥ -ويربز مشهد الوضع الوبائي ألهم أسباب الوفيات لدى الشرحية العمرية صفر             -٦٥٤
األمراض املزمنة تصيب األطفال وتولّد مشكلة صحية عامة؛ وحتد مضاعفاهتا وقيودها من نوعية حياة األطفال ملا                

ومن هذه األمراض اهليموفيليا، ذات األثر املدمر       . تتسبب فيه من إعاقة لنمائهم البيولوجي والنفسي واالجتماعي       
وللربنامج هيكل إداري يوفر    . رنامج شامل لتحسني معاجلة هؤالء املرضى     وطُوِّر ب . والدائم يف املرضى وأسرهم   

، بات مرضى   ٢٠٠٠ومنذ عام   . التدريب والتثقيف للمرضى وأسرهم، وميدهم باملنتجات البيولوجية النقية        
 . يف املائة٩٩اهليموفيليا يتلقون معاجلة جديدة تؤمن هلم عدم التعرض للعدوى عن طريق نقل الدم بنسبة 

وفيما يتعلق باإلصابات واحلوادث، شرعت وزارة الصحة يف برنامج جديد للوقاية من احلوادث يستند إىل  -٦٥٥
التدريب والتنسيق بني خمتلف القطاعات، ال سيما بني جهاز الشرطة واالطفائيني، سعياً ملعاجلة مشكلة حوادث                

 .الطرقات والوفيات الناجتة عن الغرق

وتنظَّم تلك .  إىل تنظيم محالت أسابيع وقاية من احلوادث هبدف إبالغ رسالتهاكما بادرت وزارة الصحة -٦٥٦
كما تشكل الوزارة ذاهتا عضواً نشطاً      . احلمالت خالل األسبوع املقدس، والعطل الرمسية، وفترة أعياد هناية السنة         

انة العامة للرئاسة، ووزارة     واألم -يف اللجنة الوطنية لسالمة الطرقات، اليت تضم ممثلني عن مثاين وزارات أخرى             
الداخلية، واألمانة العامة للحكومة، ووزارات التعليم، والعدل، واألشغال العامة، واإلسكان والتنمية احلضرية،             

 . فضالً عن الشرطة-والنقل 

. وملقاومة تفّشي أمراض الفم، تويل وزارة الصحة عناية خاصة لألنشطة الدعائية والوقائية والتثقيفية               -٦٥٧
. وعزِّزت تبعاً لذلك احلملة الوطنية ملعاجلة املياه الصاحلة للشرب بالفلورين، كأجنع السبل ملعاجلة تسّوس األسنان              

وأُدِرج ذلك العنصر يف .  طفل من التعليم األساسي٩٨٠ ٠٠٠واستفاد من الربنامج الوطين لغسل الفم بالفلورين 
 .ف األمهات بالوقاية من املرض والنهوض مبعاجلته املبكرةالفحوص الصحية اليت جترى على األطفال، هبدف تثقي

وينص . وأوليت عناية خاصة لضمان معاجلة األطفال الذين يؤّمون املستشفيات على حنو أكثر تعاطفاً              -٦٥٨
 :، يف مجلة أمور، على ما يلي١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١ الصادر يف ٤األمر اإلداري العام رقم 
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أن يتلقى الرعاية املباشرة من جانب أمه، باستثناء احلاالت اليت يتعذر فيها ذلك             ميكن ألي طفل     )أ( 
 ألسباب طبية؛

جيب أن يقدم األطباء وموظفو الدعم للطفل كافة أوجه الرعاية واملعاجلة اليت يوصي هبا العلم                 )ب( 
 الطيب حلالة ذلك الطفل ووضعه؛

دان، مرافقة الطفل خالل استشفائه، باستثناء احلاالت       ميكن ألم أو أب الطفل، أو لشخص يعينه الوال         )ج( 
 اخلاصة اليت يقررها الطبيب املعاجل، ووفقاً للتنظيمات ذات الصلة يف املستشفى الذي يتلقى فيها الطفل العالج؛

يتلقى والدا الطفل أو أولياؤه املعلومات الكاملة يف حينها بشأن مرضه، والعالج الذي يتلقاه،                )د( 
 حملرز، واآلثار واملضاعفات املمكنة؛والتقدم ا

 توفَّر للطفل مجيع املرافق املمكنة ملواصلة تعليمه يف حالة بقائه فترة طويلة باملستشفى؛  )ه( 

حيق للطفل تلقي الزائرين، مبا يشمل القّصر، طاملا ال يتعارض ذلك مع تعليمات الطبيب، ويف                 )و( 
 .مجيع احلاالت وفقاً لقواعد املستشفى

 .واعتمدت نظرياً مجيع مؤسسات اخلدمات الصحية برامج متكن األمهات من مرافقة أطفاهلن يف املستشفى -٦٥٩

 التدابري املتخذة لتحسني الصحة البيئية والصناعية

 :فيما يتعلق بالّتلّوث البيئي، اُتخذت التدابري التالية -٦٦٠

 اين يف منطقة العاصمة الكربى؛تشغيل مداخن أجهزة التدفئة يف املساكن وغريها من املب )أ( 

 انبعاثات املواد امللوثة للجو من مصادر ثابتة تابعة للخواص يف منطقة العاصمة الكربى؛ )ب( 

 مصادر املواد امللوثة اجلوية املستخدمة يف حاالت الطوارئ؛ )ج( 

الت اليت  حتديـد القـيم والنسب املئوية للحد من انبعاث اجلسيمات يف حاالت الطوارئ واحلا              )د ( 
 . كما مت طلب وضع تنظيمات تتعلق باملصادر الصناعية الثابتة يف منطقة العاصمة الكربى. تسبقها

 :واختذت التدابري الداعمة التالية هبدف محاية صحة العمال وسالمتهم -٦٦١

 ُنفذت تنظيمات جديدة بشأن الظروف الصحية والبيئية األساسية يف مكان العمل؛ )أ( 

 يلي البلد األول يف أمريكا الالتينية الذي حيظر استخدام األسباستوس يف مكان العمل؛أصبحت ش )ب( 

 .ُصمِّم برنامج خاص بالعامالت املومسيات يف قطاع الزراعة، يشدد على استخدام املبيدات )ج( 
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 تشديد املراقبة وفيما يتعلق باملراقبة الصحية، جرى تعزيز برامج السالمة الصحية للمواد الغذائية عن طريق -٦٦٢
 ال سيما السمك وحمار -على استخدام مياه اجملاري لري اخلضراوات، وعلى شروط بيع الوجبات الغذائية اجلاهزة 

كما جترى عمليات مراقبة أكثر صرامة على معاجلة النفايات الصلبة، وباخلصوص يف األماكن اليت تنقل               . الـبحر 
 .إليها الفضالت بطرائق غري شرعية

ـ  -٦٦٣ ميادين "مل إحدى االستراتيجيات املستخدمة يف النهوض بالصحة يف عالقتها مع البيئة، امللقبة ب                وتش
، إعـادة تأهـيل الفضاءات العامة ألغراض التسلية والترويح، واألنشطة الرياضية، واألنشطة             "احلـياة الشـيلية   

والتثقيف اللذين يتعلقان بالصحة    االجتماعـية والفنـية والثقافية إىل جانب التشديد بصفة خاصة على اإلعالم             
وتأيت هذه املبادرة إضافة إىل     .  دائرة بلدية  ٢٥٩ ميداناً متاحاً يف     ٢٩٠ أحصي   ٢٠٠١ويف عام   . وبنوعـية احلياة  

محلة استعادة املساحات العمومية بالتنسيق بني وزارة اإلسكان، والتنمية احلضرية وأمالك الدولة، ومبشاركة نشطة 
 .ية واألمانة العامة للحكومة، واملعهد الوطين للرياضة وغريهاللجنة البيئة الوطن

 يف املائة من السكان احلضريني حيصلون على املاء الصاحل          ٩٩,٦، كان   ١٩٩٣ديسمرب  /ويف كانون األول   -٦٦٤
 . يف املائة لدى السكان الريفيني٦٢، بلغت تلك النسبة ١٩٩٧وحبلول عام . للشرب

 يف املائة من السكان احلضريني يستفيدون من مرافق         ٩٣,٣، كان   ٢٠٠٠ ديسـمرب /ويف كـانون األول    -٦٦٥
 يف املائة من    ١٥ بأن   ١٩٩٧وتفيد بيانات عام    . جمـاري املياه، أي أنه ُوفّرت هلم وسائل التخلص من الفضالت          

 .السكان الريفيني يتمتعون هبذه اخلدمات

 التدابري املتخذة ملقاومة األمراض املعدية ومكافحتها

وتنص القواعد اليت حتكم رصد األمراض املعدية على        . متّ حتسـني نظام الرصد الوبائي لألمراض املعدية        -٦٦٦
 :)٢٩٤(أربعة أساليب

  مرضاً؛٣٦رصد االعتالل، والتغطية الشاملة واإلشعار اإلجباري على أساس كل حالة، بالنسبة إىل  )أ( 

 ر، بالنسبة إىل األمراض ذات االنتشار الواسع؛وجمموعات اإلشعا" مواقع اإلنذار"الرصد عن طريق  )ب( 

رصد العناصر املسببة عن طريق املخابر اإلكلينيكية اليت توفر تغطية شاملة، بالنسبة إىل قائمة من     )ج( 
  عامال تشمل البكتريا، والفريوسات والريكتسيات؛٢٠

. ستشفيات البلد رصـد مقاومـة املـيكروبات، ضـمن الئحة من العوامل احملددة، يف مجيع م               )د( 
 .واهلواء، والتربة واألغذية) اخلزانات، ونواقل األمراض، والنوعية(ويستكمل ذلك برصد بيئي للمياه 

 -وتنسق وزارة الصحة النظم الفرعية املعنية باملعلومات البيئية، والبيانات املخربية واإلحصاءات االعتاللية  -٦٦٧
وتعمل شبكة  . مة مسؤول عن املخرب الوطين املرجعي هلذه األمراض       ومعهد الصحة العا  . الرصـد البيئي واالعتالل   

وهذه املستويات هي املستوى احمللي . الرصد الوطنية على ثالثة مستويات، مترمجة بذلك هيكل نظام الصحة العامة
ماج وميكّن هذا الترتيب من إد. ، واملستوى املركزي  )اخلدمات الصحية (، واملستوى املتوسط    )مراكـز املعاجلـة   (
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وتساعد هذه الشبكة مجيع    . املعلومات وحتقيق استجابة تدرجيية مميزة، بغية ضمان تنفيذ تدابري املكافحة يف حينها           
مـرافق الـرعاية العامة واخلاصة واملخابر اإلكلينيكية، والوحدات الصحية، واملكاتب اإلقليمية للوزارة، ومعهد              

، وهي جملة رصد وبائية El Vigiaيت يولدها هذا النظام يف جملة  وتنشر املعلومات ال. الصحة العامة ووزارة الصحة
 .(www.minsal.cl)، ويف موقع وزارة الصحة على شبكة اإلنترنت e-vigiaفصلية، ونظريهتا اإللكترونية الشهرية 

 األمراض اليت يعترب أهنا تتطلب رصداً على سبيل األولوية

 السالف الذكر، األمراض اليت ُيعترب أهنا تتطلب رصداً على          ٧١٢تشمل األمراض املشمولة باملرسوم رقم       -٦٦٨
وروعيت املعايري التالية عند    . سـبيل األولوية، وطنياً ودولياً، نظراً إىل سهولة إمكانية انتشار املرض عرب احلدود            

مثل (ته هدفاً حمدداً اآلثار يف االعتالل والوفيات، اجلانب الوبائي احملتمل، وجود برنامج مراقبة بصف: إعداد الالئحة
 .وإذا ما كان العلم مبثل هذا الربنامج يؤدي إىل إجراءات صحية عامة ذات شأن) اللوائح الصحية الدولية

 :وترد فيما يلي قائمة باألمراض اليت تتطلب إشعاراً إجبارياً -٦٦٩

ى الضنك، الدفترييا،   التسمم الغذائي، احلمى املتموجة، اجلمرة اخلبيثة، الكولريا، مح       : إشـعار فوري   )أ( 
مـتالزمة فريوس هانتا التنفسي، الرتلة الرتفية التوسعية، مرض املكورات السحائية، احلمى الصفراء، املالريا، الطاعون،             

 شلل األطفال، الكلَب البشري، احلصبة، داء الشعريات، حاالت تفشي األمراض املنقولة عن طريق األغذية؛

، محى التيفوئيد ونظريهتا،    )املثقبيات األمريكية (لديكي، داء شاغاس    السعال ا : اإلشـعار اليومي   )ب( 
، داء الكييسات املائية، اجلذام، النكاف، الطريية،       )ألف وباء وجيم وهاء   (السـيالن، الـتهاب الكبد الفريوسي       

، السل جبميع   احلمرياء، احلمرياء اخللقية، الزهري جبميع أشكاله ومواقعه، متالزمة نقص املناعة املكتسب، الكزاز           
 أشكاله ومواقعه، والتيفوس املنقول بالطفحيات؛

الرتلة الوافدة، األمراض التنفسية احلادة،     : اإلشـعار الـذي جيـري حكراً عن طريق مواقع اإلنذار           )ج( 
 ).باستثناء السيالن والزهري ومتالزمة نقص املناعة املكتسب(اإلسهال، األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 

جينات الفريوتكسني لعصية : وتـتوىل املخابـر رصـد العوامل امليكروبيولوجية التالية اليت تولد أمراضاً        -٦٧٠
االلتهاب الرئوي بامليكوبالزما، البكترييا املتدثرة الببغائية، البارميية الوحيدة        ،  ) اخل ٠١٥٧(األشـريكية القولونية    

، اللولبية الباهتة، املكورة السبحية بيتا احلالّة للدم من الفئة ألف           الـنوع، الكوكسيلة البورنتتية، املتقبية الكروزية     
 الوحيدة هدبة حالّة للدم، هدبة الكولريا، العطفية الوحيدة النوع، الريسنية :مسـببات األمراض املعوية). توّسعية(

 وااللتهاب الرئوي باملكورات  ، السلمونيلة، الشيغلة، التهاب الكبد باء وجيم، الفيلقية املستروحة، إيرليخيا،النوع
 ).توّسعية (العقدية

االلتهاب الرئوي باملكورات العقدية، بكترييا : وترصد العوامل التالية ملقاومتها للعالج املضاد للميكروبات -٦٧١
العنقودية  ، الرتلة الرتفية من الفئة باء، املكورة النوع  الوحيدة ، السلمونيلةالنوع  الوحيدةالسل الفطرية، الشيغلّة

وعوامل منفصلة من عدوى املستشفيات، وفقاً للتشريعات الذهبية، االلتهاب السحائي النيسريي، النيسريية البنية،   
 .السائدة
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 آليات املراقبة احملددة لإلشعار باألمراض والتدابري الوقائية املتخذة على صعيد اجملتمع احمللي

، اليت ُتسَرد فيها    )٢٩٥(انني املتعلقة برصد األمراض املعدية    ، القو ٢٠٠٠ديسمرب  /صدرت يف كانون األول    -٦٧٢
ويوجد لكل مرض   . التنظـيمات املتعلقة برصد األمراض على املستوى الشامل ومستويي مواقع اإلنذار والتفشي           

 ١٠ و ٩تـربير للرصـد، وتوصـيف لـه، ووصف للحالة، ونوع الرصد، وتنظيمات املراقبة السارية، وشفرتا                
 .يل لألمراضللتصنيف الدو

وفيما يتعلق بفريوس هانتا، جيب إخطار الدوائر اإلقليمية للصحة الوبائية ووزارة الصحة مباشرةً بأية حالة  -٦٧٣
. مشـبوهة ملتالزمة القلب والرئتني لفريوس هانتا؛ وتستخدم استمارة واحدة لإلخطار وإلرسال النتائج املخربية             

ق، وعملية املراقبة، اليت تشمل زيارة موقعية لدرس الظروف الوبائية          وتـبادر األقسـام اإلقليمـية بإجراء التحقي       
وتوجد ثالثة خمابر تشخيص معتمدة؛ ويشكل معهد الصحة العامة املخرب املرجعي لدرس مجيع احلاالت               . والبيئية

ىل إدارة  وتتو. وخيطـر املعهد مباشرة املنظمة اليت طلبت التحليل ووزارة الصحة بالنتيجة          . اإلجيابـية لتأكـيدها   
الوبائـيات مجع املعلومات وحتليلها، مث تنشرها يف موقعها على شبكة اإلنترنت، وتستكمل تلك املعلومات كلما                

ويف العام املاضي ُنظمت محالت إعالمية بشأن الوقاية، وُدرِّب مهنيون على الكشف املبكر             . جدت حالة جديدة  
ن دليالً عن املعاجلة اإلكلينيكية لفريوس هانتا، استعرضوا فيه         ومعاجلة حاالت فريوس هانتا، وّمجع اخلرباء الوطنيو      

 .القوانني املتعلقة بالرصد الوبائي، والفحوص املخربية ومراقبة الفريوس

وفـيما يتعلق بالتهاب السحايا باملكورات السحائية، يؤدي إشعار إدارة الصحة حبالة مشبوهة إىل حبث                -٦٧٤
وُترسل عينات إىل معهد الصحة العامة      . ائهم أدوية الوقاية الكيميائية   نشـط عـن املعرضني للمرض، هبدف إعط       

، اكُتشـفت حالتا تفشي التهاب السحايا من الفئة جيم يف قرييت أيسان             ٢٠٠٠ويف عـام    . هبـدف تصـنيفها   
 .وكونثبثيون، مما أدى إىل تنظيم محليت تطعيم يف املناطق اجملاورة

 خمرب تشخيص   ١٦اختبار الفريوس لعينات تتلقاها شبكة تتألف من        : نولرصد الرتلة الوافدة عنصران اثنا     -٦٧٥
سريع تابعة ملعهد الصحة العامة، وذلك باستخدام تقنية الفلورة املناعية غري املباشرة، ومصدر أكثرية تلك العينات 

 اليت هـي حـاالت استشفائية لطب األطفال ذات متالزمة تنفسية حادة؛ ورصد املرض من خالل مراكز اإلنذار        
ويتضمن هذا الرصد اإلخطار األسبوعي للحاالت     . ُترسـل معلوماهتـا إىل دائرة الوبائيات التابعة لوزارة الصحة         

وُتجمَّع . املفككة واملبوبة وفقاً لتعريف حمدد للحاالت ومعلومات مفّصلة ومبوبة عن الوفيات نتيجة الرتلة الوافدة         
وتنظِّم وزارة الصحة سنوياً محلة تطعيم      . على موقع شبكة اإلنترنت   املعلومات وُتحلَّل بأكملها، وتصدر أسبوعيا      

 . عاماً وغريها من الفئات الضعيفة٦٥ضد الرتلة الوافدة لفئة األشخاص الذين يزيد عمرهم على 

وجيري معهد الصحة .  يف قائمة األمراض اليت يعترب اإلشعار هبا إلزامياً       ٢٠٠٠وأُدرجت محى الضنك عام      -٦٧٦
راسات مصلية الستشعار الضنك يف األمصال السلبية وعينات فريوس هانتا ولدى املشبوهني والوافدين من العامة د

، مشرية إىل تفشيها    ٢٠٠١مارس  /وُشّخصت أول حالة حملية حلمى الضنك يف آذار       . بلدان تشهد توطنا للمرض   
 الفصح  البعوضة املصرية يف جزيرةوُيعرف عن وجود.  وال تزال احلمى سارية،(Isla de Pascua)جزيرة الفصح يف 

وشهدت تلك السنة بداية محلة للقضاء على ناقل .  يف املائة من احلاالت٧٠ حيث طالت العدوى ٢٠٠٠منذ عام 
 يف املائة، ال يزال مستوى العدوى يف أحياء من          ٥املرض، لكن رغم جناح احلملة يف ختفيض العدوى إىل مستوى           
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وتنظم محالت ملقاومة ناقل املرض . وتظل شيلي القارية خالية من ناقل املرض . ائة يف امل  ٣٠ وحىت   ٢٥القرية يبلغ   
ومنذ عام . باستمرار يف املناطق الشديدة التعرض خلطر املرض، وأساساً يف أقصى مشال البلد ويف املوانئ واملطارات

 . ُوضعت نظم رصد احلمى يف أريكا وجزيرة الفصح٢٠٠١

 واحلمى الصفراء، مل يبلّغ عن حاالت حملية، ويعترب أن املرضني قد اسُتؤصال منذ              وفـيما يتعلق باملالريا    -٦٧٧
وُتتخذ تدابري نشطة ملقاومة ناقل املرض يف املناطق الشديدة التعرض للخطر،           . النصـف األول من القرن العشرين     

 .وجيري رصده يف الشمال

وال تزال ُتتخذ تدابري نشطة     .  اخلالية من الكولريا   وال تـزال شيلي على قائمة منظمة الصحة العاملية للبلدان          -٦٧٨
وفيما . ، وعن طريق أخذ عينات إكلينيكية     )رصد نقاط اإلمداد باملياه وفقاً للتنظيمات القائمة      (على املستوى البيئي    

. ١٩٩١يتعلق هبذه العينات، جيري اختبار ُهدبة الكولريا يف مجيع حاالت اإلسهال يف املناطق اليت تفشت فيها عام                  
وكان آخر تفش للوباء يف سان      . وُتحلّل يف املناطق األخرى عينات الرباز عندما يثبت وجود مؤشرات عن اإلسهال           

 . من مصرف مياه يف املنطقة الرابعة٢٠٠٠بيدرو دي أتاكاما، املنطقة الثانية، وأُخذت آخر عينة بيئية مؤكدة عام 

اء، اليت أصابت أساساً الكبار، إىل تنظيم محلة تطعيم على ، أّدى العثور على تفشي احلمري١٩٩٨ويف عام  -٦٧٩
 .وُوضع وقتئذ نظام لرصد متالزمة احلمرياء الوراثية. ٢٩-١٠مستوى البلد لدى اإلناث يف الشرحية العمرية 

 التدابري املتخذة للوقاية من األمراض املعدية على صعيد اجملتمع احمللي

رها أعاله، ُنظمت محالت إعالمية فردية ضد الكولريا، وفريوس هانتا          إضـافةً إىل الـتدابري الـوارد ذك        -٦٨٠
وملوقـع وزارة الصحة على شبكة اإلنترنت قسم خمصص للتدابري املتخذة للوقاية من األمراض املعدية               . وغريمهـا 

 ".معلومات للجمهور"والتحكم فيها ُيدعى 

 دعم الرصد البيئي

 الريفي، ووجود ناقالت مرض أو كتل مائية يف البيوت أو           تشـكل خماطر اإلصابة مثل حاالت السكن       -٦٨١
مواقع العمل أو حوهلا، وتلوث املياه أو التربة، أساس نظام الرصد واملراقبة املّتبع يف خمتلف القطاعات البيئية؛ مثل                 

ائية حبثاً عن   وتشمل برامج ملقاومة داء الكلب، واختبار الكتل امل       . املـياه واجلـو والتربة واألغذية والكتل املائية       
وبالنظر . فريوس هانتا، وبرامج مراقبة احلمى املتموجة، وداء التكّيس الديداين ومرض شاغاس، ورصد املد األمحر             

إىل احلالـة الوبائـية يف البلدان اجملاورة، اعُتمدت برامج رصد حشرية أيضا يف املناطق الشديدة التعرض للخطر                  
كما ُترصد بانتظام احلوادث املميتة يف أماكن العمل بغية تركيز          . رض فيها واملناطق اليت ُتعرف بكثافة ناقالت امل     

 .تدابري املراقبة يف أشد املناطق تعرضاً للمخاطر

 آثار التدابري الرامية للحّد من وفيات األطفال واألمراض املعدية

 الصحة العامة للسكان    كنتيجة للتدابري الوارد وصفها يف الفقرات السابقة، حتّسن إىل حد كبري مستوى            -٦٨٢
 .وكذلك حصوهلم على مزيد من الرعاية الصحية املتطورة، خالل السنوات العشر املاضية



E/1994/104/Add.26 
Page 173 

 ٦٥واسـتمر اخنفاض معدالت وفيات الرضع، ووفيات األطفال دون اخلامسة، واملسنني الذين جتاوزوا               -٦٨٣
ستأنفت معدالت الوفيات واالعتالل    وا.  مستقرة ٦٥-٥وظلت معدالت وفيات الشرحية العمرية      . عاماً والنساء 

بسبب السل اجتاهها حنو اهلبوط الذي شوهد آلخر مرة يف بداية الثمانينات، وأوشك القضاء على هذا املرض يف                  
 عاماً اخنفاضاً لفترة    ٦٥وشهدت الوفيات بسبب االلتهاب القصيب الرئوي لفئة من هم فوق           . العديد من املناطق  

 حالة ١ ٧٧٦ حالة وبلغ ٢ ٨١٧ بلغ جمموع تلك الوفيات     ١٩٩٩األول من عام    وخالل النصف   : ثالثـة أعوام  
وكان الرقمان املقابالن لذلك بالنسبة للرضع الذين يقل عمرهم عن عام واحد . ٢٠٠٠خالل نفس الفترة من عام 

 . حالة٦٤ و٩٣

عالج قد أنقذ حياة    ، يرّجح أن يكون حتسني الوقاية وال      ١٩٩٩ وحىت هناية عام     ١٩٩٤ومـنذ بداية عام      -٦٨٤
 . رضيعاً دون سّن عام واحد يعانون من التهاب رئوي٢ ٦٩٦

 التدابري اليت اختذهتا احلكومة لضمان الرعاية الصحية الشاملة واخلدمات الطبية يف حالة املرض

 تضمن التشريعات احلالية الرعاية الصحية جلميع سكان شيلي، عن طريق شبكة من النظم الفرعية العامة               -٦٨٥
 يف املائة عندما    ١٠٠( يف املائة من السكان      ٧٠ويقدم القسم الوطين للصحة الرعاية الصحية حلوايل        . واخلاصـة 

 ).يتعلق األمر حبمالت توعية ووقاية

 الربامج واألعمال الرامية إىل حتسني متتع السكان بصحة جيدة

. ذته حكومة الرئيس ريكاردو الغوسيعتـرب اإلصالح االجتماعي للصحة اإلجراء اهلام الشامل الذي اخت          -٦٨٦
، وهي أهداف تشكل    ٢٠١٠-٢٠٠٠ووفّر ذلك اإلصالح إطاراً لتحديد أهداف الرعاية الصحية الوطنية للفترة           

 .املرجع األساسي إلطالق مبادرات الطوارئ ذات احلاجة املاسة

من  اجلميع   استفادةتأمني  الرامية إىل    من خالل خطتها     ، احلق يف الصحة واقعاً    جعلهو   احلكومة   وهدف -٦٨٧
 خطةوتتضمن هذه اخلطة، بصفتها     . واحلماية املالية سرعة التنفيذ واجلودة      تضمن صراحةً  اليت ،بـرامج صـحة   

 :)٢٩٦(مركزية لإلصالح االجتماعي للصحة، األهداف التالية

ن مراعاة   العالج وفقاً للحالة الصحية، دو     وتأمني،  ةمتساويبصفة  لرعاية الصحية   ا  تلقّي ضمان )أ( 
 القدرة على الدفع؛

  يف جناح األهداف الصحية؛سهاماإل )ب( 

  ونوعيتها؛سرعة تنفيذهاالربامج الصحية وستفادة من  االبشروطتعلق اليت ت التنظيمات الصحية تعزيز )ج( 

 األساسية واخلارجية، واألعمال والرعايةوالوقاية، تعزيز الصحة  منـوذج رعاية يركز على    إدارة )د( 
 دمات ذات الطبيعة العالجية وامللطفة؛واخل

، يستفيد  شامالاكما أن للخطة بعد . الصحيةلخدمات  وأدائه ل  القطاع يف تنفيذه للربامج      دعـم   )ه( 
 .منه مجيع املسامهني ومن ال موارد هلم
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 : بنطاق العالج اجملاين، تنص اخلطة على ما يلييتعلق وفيما -٦٨٨

دمات النظام الوطين للصحة، خب بداية العمل ُتقدم به منذ     الذي على النحو     املؤسسـية اجملانية،   الـرعاية  )أ( 
اليت ، وختفيض املسامهة    ٢٠٠١ عاماً، بداية من عام      ٦٥ أعمارهم ت والكبار الذين جتاوز   وباء، ألف   نيفئتالبالنسـبة إىل    

 ؛)٢٩٧(١٩٩٧ بداية من عام التوايل، يف املائة على ٢٠ و١٠ يف املائة إىل ٥٠ و٢٥ن جيم ودال، من االفئتتدفعها 

 ٨٠ إىل ٣٨الوصفات من عدد زيادة : ٢٠٠٠-١٩٩٠ بالفترة األدوية اجملانية مقارنة توفري تعزيز )ب( 
 .يف املائة

وارتفع . األساسية تأهيالً يف نظام الرعاية      حسن باملوارد البشرية، انُتدب موظفون أكثر وأ      يتعلق وفـيما  -٦٨٩
، وزاد عدد ٢ ٩٠٣ إىل ٢ ٠٣٩ من والصيادلة ، عدد األطباء، وأطباء األسنان١٩٩٨ إىل ١٩٩٠خالل الفترة من 

 .بنيدّرامل عدد غري املهنيني وارتفع. ٣ ٦٠٠ إىل ٥٨٠املمرضات وعلماء النفس من 

 وإصالحبناء  : ٢٠٠٢ إىل   ١٩٩٠ الفترة من    خالل الرعاية األساسية إىل اإلجنازات التالية       تعزيـز  وأدى -٦٩٠
 متديد أوقات فتح مجيع     الطوارئ؛ مركزاً للرعاية األساسية يف حالة       ٧٣راكز ريفية؛ إنشاء     وم وحـدات جراحية  
 خمرباً أساسياً، أي مبعدل خمرب لكل دائرة ١٦٢ إنشاء ساعة؛ ٢٠ يف املناطق احلضرية والريفية إىل الوحدات اجلراحية

ات  وحد٣٠٨ يف -صالحي والطارئ  الوقائي، والعالجي واإل- رعاية طب األسنان متديد توسيعبلديـة؛ زيادة   
 إقامة  ٤٩٠ مبا يشمل    األطفال، تنفيذ برنامج ملعاجلة انسداد الشعب واإلصابات التنفسية احلادة لدى           جراحـية؛ 

 التنفسية لدى الكبار؛ رصد الوحدات اجلراحية       باألمراض املستشفيات؛ برنامج منوذجي يعىن      أجنحةقصـرية يف    
 صحياً مركزاً   ٤٥ أنشئ   ،وإضافة إىل ذلك  .  يف تغطية الرعاية األساسية وفعاليتها     الزيادةلألمـراض املزمنة، بغية     

قل ت اجلراحية، ويؤمن ملن     الوحدات يف املائة من     ٣٥ مواعيد باهلاتف يف أكثر من       حتديدوميكن  . لـرعاية األسرة  
 . ساعة٤٨ عاماً العالج خالل ٦٥ لىزيد عت عام واحد ونعأعمارهم 

. راحيةاجلعمليات  إجراء ال ، هبدف ختفيض قائمة انتظار      السريعةعتمد برنامج املعاجلة    ، ا ١٩٩٦ عام ويف -٦٩١
ـ   جراحية فورية   عمليات من أن ُتجرى عليهم    خطرةن هذا الربنامج املرضى الذين يعانون من مثانية أمراض          وميكّ

ل ثالثة أشهر من  الصحية خالاملشاكلويلزم الربنامج مقدمي اخلدمات بتسوية تلك     . فئة منها حـدى عشـرة     إل
 عدد العمليات   إىل ارتفاع  هذا التطور  وأّدى.  جراحية عمليةالتوصـية الـيت يـتقدم هبا الطبيب بوجوب إجراء           

 .٢٠٠٠ إىل ١٩٩٦ من الفترة يف املائة يف ٤٥اجلراحية ب  

 تقريباً يةب الط االختصاصات مجيع   توفروت. االستشفائيةتلقي الرعاية   للتعجيل ب  االنتظار   قوائم صـت  وتقلّ -٦٩٢
املسجلني يف  حّد من عدد     لل أولية جهود   مت بذل ،  ١٩٩٣ إىل   ١٩٩١ويف الفترة من    . الصغاربالنسبة إىل الكبار و   

 إىل نتائج مرضية يف جماالت جراحة تلك اجلهود توأد. قوائـم االنـتظار عن طريق برنامج تديره وزارة الصحة    
ولألسف، توقف  .  ومعاجلة األذنني واألنف واحلنجرة    ام،العظالكـبار، وجراحة األطفال، وطب العيون، وتقومي        

املسجلني يف قوائم االنتظار لتلقي خدمات صحية يف حّد من عدد  جهود جديدة للُبذلت ١٩٩٦ويف عام . الربنامج
 ترجموت. وتا، وذلك عن طريق اعتماد مفهوم الدفع مقابل التشخيص        ويليك -  وفينيا ديل مار   املتروبوليةاملـنطقة   

 .اض املختارة احلاالت احمللية للخدمات الصحية املعنيةاألمر
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 لتغطـية نفقات العمليات املعقدة، مبا يشمل جراحة القلب، وجراحة الدماغ، وغرس             الدفـع  مدواعـتُ  -٦٩٣
ومنذ .  للمناعة ومعاجلة األورامالقامعة وغرس الكبد، وغسل الكلى والتليف الكيسي، واستخدام العقاقري الكليتني،

. لتكاليفكاملة ل  بتغطية   ،العامة يف نظام الصحة     مرض عضال، ، استفاد املرضى الذين يعانون من       ١٩٩٨عـام   
جيري  خاصة اخلدمات الصندوق الوطين للصحة، يف مستشفيات عامة متطورة جداً أو يف مؤسسات             هذهوميـول   

 .تعاقد معها من الباطنال

 ة وتنظيمها وإدارهتا ومراقبتها يف ختطيط الرعاية الصحية األولياحمللي اجملتمع مشاركة

 عام منذ ، شيليتوضعاسـتجابة الحتـياجات السكان ومتطلبات آخر نبذة وبائية على الصعيد الوطين،             -٦٩٤
 الالمركزية  خلطوططنـية للـنهوض بالصحة وباخلطط اإلقليمية لوزارة الصحة، صممت وفقاً            و، خطـة    ١٩٩٨

وتشدد اخلطة  .  السلطات اإلقليمية واحمللية   دوراالجتماعية وتعزيز   واالشـتراك بني القطاعات وتستند إىل املشاركة        
 . اجلهود، والفضاءات الصحية املفتوحةضافر اخلالية من التدخني، وتوالبيئة البدنية،على األغذية الصحية، والتمارين 

ي هيئات تشاركية   وه. حلياة الشيلية مليادين ا  على صعيد الدوائر البلدية اللجان البلدية        ُشكلت وأخـرياً  -٦٩٥
.  وتنفيذها ومتابعتهابالصحةهتدف إىل املساعدة على إعداد اخلطط البلدية للنهوض و ، بني خمتلف القطاعاتجتمع
.  توجه األنشطة احمللية املتصلة بتهيئة بيئة عيش صحية      مماثلة، يف املائة من الدوائر البلدية يف شيلي جلان          لتسـعني و

 .اخلطط اإلقليمية وتسهم يف حتقيق األهداف الوطنية للنهوض بالصحة من جزءاًوتشكل اخلطط البلدية 

  واملراقبة املتعلقة بالقضايا الصحيةالوقاية وتدابري التدريب،

تقدمت هبا منظمة الصحة    العشر اليت   توصيات  بالتعلق  فيما ي  ، تقدماً يف اجملاالت التالية    شـيلي  تسـجل  -٦٩٦
 :اهتا وخدماهتا يف جمال الصحة العقليةحتسني سياسخبصوص بلدان ال إىل العاملية

فقد حتسنت نوعية الرعاية األساسية،     .  األساسية الصحية يف مراكز الرعاية     االكتـئاب  معاجلـة  )أ( 
 تطّبقو. ٢٠٠١ النفسية واالجتماعية املتاحة نتيجة ارتفاع االستثمارات منذ عام     واملشورةبفضل العقاقري اجلديدة    

 مسؤولية استقبال ومعاجلة    األساسيةوحتملت الرعاية   . ة العقلية على صعيد املدارس     دائرة بلدية برامج للصح    ١٤
 ١٦٧وتوجد .  من هؤالء األشخاص١٤ ٠٠٠ استقبل حيث -الضـحايا ومهامجـيهم يف حاالت العنف املرتيل       

  يف مجيع أحناء البلد؛البلديةشبكة رعاية ووقاية يف خمتلف الدوائر 

  مريضاً؛٦٥٣ اآلن اليت يتعاطاها  املؤثرات العقلية،توفر )ب( 

 ١ ٥٠٠ويستقبل ن مكا ٥٠٠ حيتوي على  ااريهن مستشفى ٢٥:  على صعيد اجملتمع احمللي    العالج )ج( 
 مريض ٣٠٠ يشارك فيها ا اجتماعييا ناد١٥ زبون؛ و٨٠٠ وتضم التأهيل،؛ ومراكز هنارية إلعادة  للعالجشخص

ا ميكّن ٦٠نفساين؛ و  العيش يف اجملتمع احمللي؛ من شخصاً ٤٥٣ مأوى حممّي

ترويج ووقاية  أفرقة الرعاية األساسية بأنشطة قوموت. اجملتمعية اجلمهور عن طريق األنشطة تثقيف )د( 
  العقلية؛بشأن مسائل الصحة
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ودخلت التنظيمات الدولية حيز    .  والطب النفسي  العقلية وزارة الصحة خطة وطنية لألمراض       صاغت  )ه( 
  جلنة وطنية حلماية املرضى العقليني عملها على حنو كامل؛باشرت وومسؤولياهتم، املرضى تكفل حقوقلالتنفيذ 

الرعاية األساسية واألفرقة  مراكز  يف  وذلك   العقلية، عـدد العـاملني يف جمـال الصحة          ارتفـع  )و( 
 ؛عقود عملهم ال تزال غري مستقرةاملتخصصة على السواء، رغم أن 

 برنامج الطب من خالل مع وزارة العدل، القطاعاتدائمة مشتركة بني  روابط  تتم احملافظة على   )ز( 
ملرأة ة لشؤون ا   الوطني يئة خالل اجمللس الوطين ملراقبة املخدرات، ومع اهل       منالنفسي الشرعي، ومع وزارة الداخلية      

 العقلية وإدمان   لصحةا بالعنف املرتيل والسلوك اجلنسي املسؤول، ومع وزارة التعليم يف جماالت            املتعلقةيف املسائل   
 املشروبات الكحولية واملخدرات يف املدارس؛

، فضالً عن محالت شتوية، ومحالت      اء واحلمري واحلصبة محالت توعية مبخاطر الكولريا،      ُنظمت )ح( 
 . واألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسياإليدز مقاومة ومحالتلفحص الذايت،  وللتوعية النساء

 شيليفريوس نقص املناعة البشري وعالجهما يف / من متالزمة نقص املناعة املكتسبللوقاية الوطنية احلملة

 إىل سياسات الالمركزية اليت     إدارهتا،وتستند، يف   . اإليدز اللجنة الوطنية ملقاومة     ١٩٩٠ عـام  أُنشـئت  -٦٩٧
فسية تتطلب التزاماً شامالً من      من أن اإليدز مشكلة بيولوجية ون      انطالقاًتتـبعها احلكومة، واملساواة واملشاركة،      

 ينتمي اليت، مثل املنظمات ة املعنياجلهات الفاعلةها خمتلف ت ذلك يف شكل خطة عمل وطنية، صاغويترجم. اجملتمع
 واملنظمات غري احلكومية املعنية البشري، فريوس نقص املناعة/إليها أعضاء مصابون مبتالزمة نقص املناعة املكتسب

 على الصعيد اإلقليمي   تلك األطراف خطط الوقاية والعالج       وتضع. فـرقة الصحية املعنية   بـاإليدز وخمـتلف األ    
متالزمة نقص املناعة املكتسب، لتتوىل تنفيذها القطاعات / املناعة البشرينقصلألشخاص الذين يعانون من فريوس 

 . من القطاعات التابعة للدولة واجملتمع املدينوغريهاالصحية، 

 كانون  ٣٠ومنذ ذلك التاريخ وحىت     . ١٩٨٤ عام )٢٩٨(ل حالـة لإليـدز يف شـيلي       أووأُبلـغ عـن      -٦٩٨
 لدى   يف املائة  ١٠,٣ و لدى الرجال  يف املائة    ٨٩,٧ حالة، منها    ٣ ٧٤١ جمموع، ُسجل   ٢٠٠٠ديسـمرب   /األول

تصال اال عاماً، وكانت طريقة العدوى      ٤٩-٢٠ املائة من املصابني إىل الفئة العمرية        يف ٨٥,١وينتمي  . نسـاء ال
 وسجل  املائة، يف   ٥,٣وبلغت حاالت نقل الدم نتيجة احلقن باملخدرات        .  يف املائة من احلاالت    ٩٣,١ يفنسي  اجل

 . يف املائة١,٥االنتقال الرأسي بني األم واجلنني 

 يف  راالنتشاينتشر أساساً يف املناطق احلضرية لكنه جينح أكثر فأكثر إىل           :  التالية صائص املمّيزة اخل وللوباء -٦٩٩
الحظ ايا اإلناث؛ وي   عدد الضح  ويتزايد امليول اجلنسية؛    مزدوجي أو   اللّوطينييصيب الرجال   واملـناطق الريفية؛    

وبني  املهين االجتماعي و  الني بني اجلنسني يف اجمل    باحليف القائم  يف عدد النساء ألسباب ثقافية تتعلق         كبري ارتفـاع 
 .الكهولل؛ والتفشي يف أوساط  الفقر لدى النساء والرجاوتفاقم حدة؛ األزواج

 متخصصاً مركزاً ٢٦ الرعاية الشاملة لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري      تقـدمي  ويـتوىل  -٧٠٠
 مضادات  إعطاء عقاقري : يليكلينيكي مستكمل يوفر ما     إ يف مجـيع أحناء البلد، على أساس بروتوكول          منتشـرا 
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 جوانب املعاجلة؛ توفري مواد إعالمية      خمتلفلألفرقة الصحية على     املستمر   التدريب ؛فريوسـات النسـخ العكسي    
متالزمة نقص املناعة   /البشري  املصابني بفريوس نقص املناعة    األشخاصللمسـاعدة عـلى اختاذ القرار ومشاركة        

 نوية،الثاكلينيكي وتعزيز الوقاية    إل النفسي واالجتماعي هبدف تيسري املعاجلة واالختبار ا       الدعماملكتسـب؛ تقدمي    
 من الفريوس والعالج مبضادات     خلوهي الدم للتأكد من     على أساس املشاركة النشطة للمصابني؛ تلقي اختبار حترّ       

 .فريوسات النسخ العكسي

 يف ١٠٠ املكتسبمتالزمة نقص املناعة /البشري  تغطية الشباب املصابني بفريوس نقص املناعة  نسبة بلغتو -٧٠١
 العام واخلاص، هبدف مقاومة العدوى     القطاعنيلى احلوامل اإلجيابيات املصل، يف      وتنسحب النسبة نفسها ع   . املائة

متالزمة نقص  /البشري  تغطية الكبار املصابني بفريوس نقص املناعة      وتبلغ. البشري الرأسـية بفريوس نقص املناعة    
وتطبق .  الثالثي العالجلقون  ين على نظام الصحة العامة والذين يت      د يف املائة، مبا يشمل املتردّ     ٨٤ املكتسباملناعة  

 :استراتيجية الوقاية على ثالثة مستويات

 تستهدف الوقاية وتشمل شخصيات من وسائط       اليتاحلمالت الوطنية   :  االجـتماعي  املسـتوى  )أ( 
 اإلعالم ونظام الصحة العامة؛

 عرضة  يستهدفان فئات اجتماعية حمددة ُتعترب     اللذانالتثقيف والتدريب   :  اجلمـاعي  املسـتوى  )ب( 
 اجلنس من كال اجلنسني؛ والرجال الذين يتعاطون اجلنس مع رجال آخرين؛            جتارة يف، مثل العاملني    ملخاطر كبرية 
بسبب يتعّرض هلا أفرادها ار اليت طخ عادة باألكما تركز العناية على فئات ال تقّر.  ومتعاطي املخدراتوالسجناء؛

  وربات البيوت؛املراهقنيلثقافية، مثل  واةنقص املعلومات لديهم أو املشاكل االجتماعي

متالزمة نقص  /البشرية   من فريوس نقص املناع    الوقايةتقدمي املشورة بشأن    :  الفردي املسـتوى  )ج( 
 بواسطة النهجني كال موينظَّ .(FONOSIDA) اخلدمات اهلاتفية ل فونوسيدا طريقاملناعة املكتسب، مباشرة أو عن 
 .تقدمي اخلدمات الصحيةل اً مركز٢٨شبكة من املستشارين يعملون يف 

 وفيات املصابني بفريوس    مناحلد من نسبة وفيات السكان، واحلد       : هي نتائج هذه االستراتيجية     بـرز وأ -٧٠٢
 السنوات املفقودة احملتملة من احلياة، بسبب       مؤشر تقلّصمتالزمة نقص املناعة املكتسب، و    /البشري نقص املناعة 

 توفري فضل املستشفيات، ب  املترددين على  جراء اإلصابة باإليدز؛ اخنفاض عدد       من اقبل أواهن تـدين عدد الوفيات     
متالزمة /البشري  العدوى االنتهازية؛ توفري مزيد من املعلومات واملعارف بشأن فريوس نقص املناعةألشكالالعالج 

شطة الوقاية من فريوس نقص  املشاركة يف أناالجتماعيةنقص املناعة املكتسب؛ ارتفاع عدد املنظمات واملؤسسات 
 اجتماعياً املكتسب يف مجيع أقاليم البلد الثالثة عشر؛ قبول العازل الذكري        املناعةمتالزمة نقص   /البشري املـناعة 

وارتفاع  املصرف املركزي؛    إحصاءاتألغراض الوقاية، مما أدى إىل ارتفاع عدد العوازل املستوردة، استنادا إىل            
هم ض عاماً الذين يعّر٢٤ و١٥ الذين تتراوح أعمارهم بني الشبانمن جانب )  يف املائة٦٥(املكاملات اهلاتفية عدد 

 .متالزمة نقص املناعة املكتسب/البشري عدوى بفريوس نقص املناعةال خماطر قدر أكرب من  إىلسلوكهم

ة فيما  املستنري ملوافقة، حدد القانون واجبات الدولة جتاه الوقاية وا       ٢٠٠١ديسمرب  / األول كانون ومـنذ  -٧٠٣
 قبل التشخيص وبعده، وجيرم     املشورةوإضافة إىل ذلك، يقضي القانون بتقدمي       . )٢٩٩( بفحوص التشخيص  يتصـل 
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وُينشئ القانون املعين، يف أحكامه االنتقالية      .  الصحية الرعاية ويف مراكز    ،التميـيز يف املدارس، ويف مواقع العمل      
 األشخاص الذين املفروضة علىة الضرائب د سنوياً يهدف إىل استعا صندوقاًواملصابني مبرض عضال،بشأن اإليدز 
 .  ال تستهدف الربحمؤسسات عقاقري عن طريق يستوردون

  والرعايةللوقاية األخرى الربامج

 يف  واجتماعياً املعين بصحة املرأة أنشطة هتدف إىل منائها الشامل جسميا وعقلياً            الربنامج ُتـنفّذ يف إطار    -٧٠٤
، )تقدمي املشورة( املعززة للصحة األنشطةمستوى الرعاية األساسية، جيري التركيز على ويف ، .ل حياهتامجيع مراح 

فحوص عامة  على   و ،) النسل، وطب النساء الوقائي    وتنظيمفحوص ما قبل الوالدة،     (األنشـطة الوقائية    عـلى   و
 للكشف عن عُتمد برنامج   ا،  ١٩٩٥ويف عام   ). األورامعلم   و النساءطب التوليد، وطب    (مـراض   األلكشـف   

 .سرطان عنق الرحممقاومة  برنامج وُعزز، ومكافحتهسرطان الثدي 

 واحلد من   ،وهنةامل الصحي لرعاية املسنني إىل الوقاية من األمراض املزمنة ومضاعفاهتا           الربنامج ويهـدف  -٧٠٥
ملعززة للصحة والوقائية    األنشطة ا  وتشجيعنسـبة الوفـيات الـنامجة عـن أسباب ميكن الوقاية منها وتفاديها،              

 عاماً من العمر احلق يف      ٦٥ا  ووجلميع األشخاص الذين جتاوز   .  متقدمة سنليت تيسر احلياة النشطة يف      ، ا والتأهيلية
بطاقة  حاملنيوللقيام بذلك، جيب أن يتقدموا بأنفسهم إىل أقرب مركز لتقدمي املشورة،            . الربنامجاالستفادة من   

 . الصندوق الوطين للصحةستفيديمم، أو أن يكونوا من هويته

 . املراهقني يف الرعاية األساسية، بصفته هيئة متميزة عن برنامج األطفالبرنامج وأُدمج -٧٠٦

الوطين  لساجملو بالنشاط املشترك بني القطاعات، حددت اخلطة الوطنية لألنشطة املعززة للصحة يتعلق وفيما -٧٠٧
 ، تتسم بقلة احلركةاليتالسمنة، واحلياة (للتأثري يف خماطر اإلصابة دافاً  أه(Vida Chile)للنهوض بالصحة يف شيلي 

 ).والبيئيةالنفسية واالجتماعية (ويف العوامل الواقية ) والتدخني

 الصحة، السياسـة الصحية واجلوانب املعززة هلا، ما انفكت احلكومة تطور، عن طريق وزارة               إطـار  ويف -٧٠٨
نشاط ال نطاق   لتهيئة عناية خاصة    ووجهت.  تنفيذ اخلطة الوطنية املعززة للصحة     قدرات اجتماعية ومؤسسية لتيسري   

وأداة تلك األنشطة هي    .  للسياسة الصحية العامة   واإلقليمي القطاعات على الصعيدين الوطين      اجلامع بني املشترك  
مات القطاع العام  بني خمتلف الوزارات ومنظجتمعي هيئة ـ، وه(Vida Chile)اجمللس الوطين للنهوض بالصحـة 

 :٢٠٠٦-٢٠٠٠لفترة خالل ااألهداف التالية  املذكوراجمللس  خطة غطّيوست. واخلاص

  خماطر اإلصابة؛ّشي من تفاحلد )أ( 

 ؛ الصحةحتمي العوامل النفسية والبيئية اليت تطوير )ب( 

 االجتماعية؛ اإلسهام االجتماعي وعمل الشبكات تعزيز )ج( 

  فيما يتعلق بالعوامل اليت تؤثر يف الصحة؛الدولةي الذي تضطلع به  الدور التنظيمتقوية )د( 

 . احلياةونوعية سياسة عامة جديدة ُتعىن بالصحة وضع  )ه( 
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 ، وتعزيزه وحتديثهةالصحة العامنظام  إىل املساعدة على إعادة تأهيل اهلادفة إلجراءات واالربامج

 يف بداية التسعينات،    ة قطاع الصحة العام   مايعاين منه كان   نلذيل واإلمهال ا  لتدهورمـن أجـل معاجلة ا      -٧٠٩
 جتديدوجتاوزت تكاليف إعادة .  لالستثمار واإلنفاق النطاق واسعمجبرنايف تطبيق  الدميقراطية احلكومات شرعت

 ٩٩١ ٣٧٨ ٠٠٠( بيزو   مليون ٦٨٣ ٠٠٠وتوسـيع اهلياكل األساسية ومتكني املستشفيات من املعدات املالئمة          
 : ما يليونتج عن الربنامج .٢٠٠٢ إىل ١٩٩٠ الفترة من خالل )٣٠٠()دوالر

  مستشفى جديداً؛١٢ بناء )أ( 

  مستشفى؛٧١ حتديث )ب( 

 للخدمات  - صحية ومراكز للتشخيص والعالج      مرجعية مراكز   - للرعاية اخلاصة    ا مركز ١٣ إنشـاء  )ج( 
، ويهيانكويل(شيبال  يانت ول ،سي لوس أند  -ليب   وفالديفيا، وسان في   وأنتوفوغاستا،،  العاصـمة الكربى  الصـحية ملـنطقة     

 .١٩٩٨ إىل ١٩٩٠يف الفترة من ) باليناشيلوي، 

 : الرعاية األساسية إىل ما يلي جمال يفالربنامج وأّدت نتائج -٧١٠

 أخرى؛ وحدة ٦٨بناء إعادة  وحدة جراحية و١٢٦ إنشاء )أ( 

 الطوارئ؛ اهلياكل األساسية املادية خلدمات حتديث )ب( 

  وتعزيز وحدات الدعم؛الطوارئ املعدات احليوية للمعاجلة يف حالة شراء )ج( 

  املواد االستهالكية األساسية؛واقتناء لتقدمي اخلدمات املهنية احليوية التعاقد )د( 

 .الطوارئ وحدات الرعاية األساسية يف حالة وزع  )ه( 

  والعاشرة،لطوارئ يف املنطقتني األوىل     اسية يف حالة ا   ـوحدة رعاية أس   ٦٠أقيمت  ،  ١٩٩٩ عام   حىتو -٧١١
 ١٩٩٤ حالة الطوارئ عام     يفوحّسن إنشاء مركز الرعاية الطبية      . العاصمة الكربى  وحدة أخرى يف منطقة      ٣٠و

وتتلقى . ادثحلتعرض  ال أو بسبب املرض    طارئةالة  ميّرون حب  املرضى الذين     على قيد احلياة بالنسبة إىل     بقاءالآفاق  
 . حالة سنويا٨٠ً ٠٠٠ الوقت احلاضر شبكة هذا القسم يف

  تعزيز القدرة املؤسسية للقطاعإىل الرامية إلجراءات واالربامج

 وهي  الرئيسية، من املؤسسات    عل املؤسسات الصحية العامة أكثر فعالية عددٌ      جل املعتمد   الربنامَج يدعـم  -٧١٢
 ات أُعيدت هيكلته، وهيئة اإلمداد    الذية  اهليئة املشرفة على مؤسسات الصحة الوقائية، والصندوق الوطين للصح        

 الصحية، واعتمدت تنظيمات عامة جديدة للخدمات الربامجوأُعيد تنظيم . ة الصـحة العام  عهـد  وم ،املركـزية 
 اخلدمات   اليت تقدم  ستشفياتاملراكز الرعاية األساسية و   مل املوارد   خصيصلتالصـحية، وأُنشـئت آليات جديدة       

 .الصحية
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يف و على الصعيدين املركزي واإلقليمي، ، واإلنتاجية،لدعم اإلداري االتصاالت، واإلدارة ابرنامج وحّسن -٧١٣
 .ة الصحة العامعهد املستقلة مثل هيئة اإلمدادات املركزية وماملؤسسات

 على املركزية الصحية مع اهليئة الدوائر ومبوجب نظام االلتزامات اإلدارية، تتفق خمتلف ،١٩٩٤ عام ومنذ -٧١٤
وجيري ذلك يف إطار زيادة مشاركة كل . حمددة النتائج مبؤشرات إىل جانب قياسء األهداف االستراتيجية، استيفا
 .ا وبالتفاوض معهة صحيدائرة

  الدوليةاملساعدة دور

 الرفع من   يف اجلهود املبذولة لتحسني صحة السكان العقلية واجلسمية بصفتها عنصراً أساسياً            إطـار  يف -٧١٥
 فضالً عن موارد املساعدة امليزانية،تسعى الدولة الشيلية باستمرار إلجياد موارد جديدة يف         مسـتوى معيشـتهم،     

، وفقاً إىل حد كبري تعزز التعاون الدويل الدميقراطي،  البلد إىل النظامومنذ عودة. املمكنة عن طريق التعاون الدويل
 . عليه شيليت املتحدة، الذي وقّعاألمم من ميثاق ٥٦ و٥٥للمادتني 

 :ية والعقليةان بالصحة اجلسمذات الصلة االتفاقات التالية تنفيذ وجيري -٧١٦

 ؛) سردا الوطين إلعادة التأهيليهمركز بيدور أغري/التعاون الياباين( إعادة تأهيل املعوقني؛ مشروع )أ( 

 لصحة؛ا الوظيفي، واإلعاقة ولألداء الدويل ملنظمة الصحة العاملية التصنيف )ب( 

ندو، ومستشفى الطب   ي فيليب بينيل، يف بوتا    للدكتور توأمة بني مستشفى الطب النفسي       قاتفا )ج( 
 توير يف فرنسا؛بالنفسي 

فريوس نقص املناعة البشري لدى املدمنني على املخدرات عن طريق          /مشروع للوقاية من اإليدز    )د( 
دة جهات واملعين بفريوس نقص املناعة      احلقـن يف املخروط اجلنويب؛ برنامج األمم املتحدة املشترك الذي ترعاه ع           

 ).وزارة الصحة(اإليدز  كافحةاللجنة الوطنية مل/متالزمة نقص املناعة املكتسب/البشرية

 ١٣املادة 

 احلق يف التعليم

 احلالة يف ما يتعلق بإعمال حق اجلميع يف التعليم

وتتفرع . سني نوعية التعليم واملساواة فيهيتمثل اهلدف العام للسياسة التعليمية اليت تنتهجها احلكومة يف حت -٧١٧
 :عن هذا اهلدف العام األهداف احملددة التالية

حتقـيق حتسن جوهري يف ظروف وعمليات ونتائج التعليم قبل سن الدراسة والتعليم االبتدائي               )أ( 
 مي؛والثانوي، وفقا ملبدأي تكافؤ الفرص والتمييز اإلجيايب لصاحل اجملموعات املعرضة خلطر تعلي
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إصالح مناهج التعليم االبتدائي والثانوي بغية حتديث حمتوياهتا والنهوض بنوعية التعليم واعتماد             )ب( 
 الالمركزية يف إعداد تلك املناهج؛

متديـد الـيوم الدراسـي يف املـدارس االبتدائية والثانوية، كيما ُيتاح املزيد من الوقت لتنفيذ                  )ج( 
 على أساليب التدريس املتبعة؛التعديالت املدخلة على املناهج و

 .تعزيز مهنة التعليم )د( 

 وصف النظام املدرسي

 سنة،  ١٣ سنوات و  ٦يتكون نظام شيلي املدرسي من تعليم ابتدائي عام ميتد على مثانية صفوف بني سن                -٧١٨
يتمثل و. وهـو تعلـيم إجباري؛ وتعليم ثانوي يشمل أربعة من صفوف ما بعد االبتدائي، وينقسم إىل مرحلتني                

الصفان األوالن من التعليم الثانوي يف تعليم عام، بينما ينقسم الصفان األخريان إىل شعبتني، إما شعبة الدراسات                 
زد على ذلك املدرسة التحضريية أو احلضانة لألطفال دون سن          . املهنية/العلمـية أو الشـعبة التقنية     /اإلنسـانية 
ضانة لألطفال الصغار جدا ممن مل جتاوز أعمارهم السنتني؛         وينقسـم هذا التعليم بدوره إىل ُدور ح       . السادسـة 

 . سنوات٦ و٥ سنوات؛ واملستوى االنتقايل لألطفال يف سن ٤ و٣واملدارس التحضريية املتوسطة لألطفال بني سن 

وينقسـم التعلـيم املدرسـي إىل أربعة قطاعات، حبسب اجلهات املالكة للمدارس وطريقة إدارهتا هلا، وهذه                 -٧١٩
التعليم العام احمللي؛ والتعليم اخلاص املدعوم من الدولة؛ والتعليم اخلاص الذي تدفع األسرة تكاليفه؛              : طاعـات هي  الق

 .املهنية اليت تديرها بالنيابة عن الدولة هيئات خاصة تشكلها رابطات األعمال يف جماالت ختصصها/واملدارس التقنية

املدرسي عموما، لكنها ال تدير، عمال مببدأ الالمركزية، ال املدارس وتنهض وزارة التعليم مبسؤولية التعليم  -٧٢٠
وفُوضت البلديات، وهي هيئات عامة مستقلة، صالحيات إدارة موظفي املدارس،          . وال شـؤون هيـئة التدريس     

الوطنية، والبنية األساسية، والتجهيزات املدرسية، وشؤون امليزانية، باالستناد إىل املساعدات اليت تدفعها احلكومة             
 .إضافة إىل األموال اليت تقدمها البلديات نفسها

 أمانة وزارية إقليمية ترتبط كل منها حبكومة   ١٣وتنقسـم وزارة التعليم وفقا هليكل الدولة اإلداري إىل           -٧٢١
امة وتتوىل الوزارة هبيكلها اإلقليمي توجيه السياسات بصورة ع       .  دائرة تعليم بلدية   ٤٠اإلقليم الذي تعمل فيه، و    

مـن حيـث املـناهج التعليمية وأساليب التدريس، كما تقوم بتقدمي الدعم التقين واملايل وتضطلع مبهام التقييم                  
 . واإلعالم

وتقع مسؤولية بناء املدارس وصيانتها وترميمها وتوسيعها مبدئيا على عاتق البلديات أو اجلهات اخلاصة               -٧٢٢
املؤسسات التعليمية العامة إىل احلكومات اإلقليمية، اليت تستند يف         وتعزى جل االستثمارات يف     . الراعية للمدارس 

وميكن للوزارة أيضا، مبقتضى تشريع جديد، أن تقدم . ذلك إىل ما تقدمه احملافظات أو وزارة التعليم من مقترحات
فقا هلذا التشريع   وميكن و . أمـواال لصيانة مباين املدارس العامة واملدارس اخلاصة املدعومة من الدولة على السواء            

 .رصد أموال للمؤسسات التعليمية اخلاصة املدعومة الراغبة يف توسيع أماكن عملها بغية زيادة ساعات التدريس
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 يف املائة من    ١٧وميثل السكان الريفيون نسبة     . وال توجـد بيانات جممعة تتعلق بالتوزع املكاين للمدارس الريفية          -٧٢٣
وبصفة عامة، يسعى نظام التعليم العام احمللي قدر املستطاع إىل تكييف ما            .  عالية جممـوع السكان، وهم مشتتون بدرجة     

يقدمـه من تعليم ابتدائي وثانوي وفقا الحتياجات سكان األرياف املشتتني، من خالل املدارس اجلزئية اليت تقدم دروسا                  
لنقل املدرسي؛ واملساكن الطالبية يف القرى      خمـتلطة؛ واملدارس العامة املكتملة، الداخلية منها وغري الداخلية؛ وشبكات ا          

 .والبلدات الصغرية؛ وغري ذلك من احللول اليت حققت بفضلها الشبكة املدرسية تغطية واسعة

 التعليم االبتدائي اجملاين واإلجباري

كون من ستة وعادة ما ُيقدم هذا التعليم امل". التعليم العام األساسي"يعد التعليم االبتدائي إجباريا ويسمى  -٧٢٤
وتتوىل احلكومة وفقا ألحكام .  سنة١٣ سنوات و٦صـفوف على امتداد مثانية أعوام إمجاال لألطفال ما بني سن   

. الدسـتور متويل نظام تعليم جماين، مبا يتيح هلا جعله إجباريا ويكفل وصول مجيع األطفال إىل التعليم االبتدائي                 
 مدارس  ٨ ٥٠٧ أن احلكومة متول شبكة مكونة من        )٣٠١(عليم الصادرة عن وزارة الت    ١٩٩٨وتفـيد بيانات سنة     

 بلدية أو جهات راعية     ٣٤١وتقـدم هلـا الدعم املادي والتقين، وهي مدارس تديرها إما البلديات البالغ عددها               
  يف املائة من تالميذ التعليم االبتدائي، يف حني تضم املدارس اخلاصة املدعومة            ٥٧,٧وتضم املدارس احمللية    . خاصة

 ٧٦٤ يف املائة من تالميذ التعليم االبتدائي يف ٨,١ويدرس .  يف املائة من تالميذ املرحلة االبتدائية٣٤,٢من الدولة 
 .مدرسة ابتدائية خاصة بتمويل من الوالدين

 يف املائة من جمموع األطفال البالغني من العمر ما ٩٦,٨ نسبة ١٩٩٠وبلغت تغطية التعليم االبتدائي سنة  -٧٢٥
 يف ٩١,٢ويف نفس السنة، تلقى .  يف املائة٩٨,٣ إىل ١٩٩٨ سنة، وارتفعت هذه النسبة سنة ١٣ سنوات و٦ بني

وُتمول املدارس اجملانية   . املائـة من تالميذ املدارس االبتدائية تعليما يف كنف مؤسسات تعليمية متوهلا موارد عامة             
وتوفر الدولة هلذه الفئة من .  مسجل يف املدرسة  باألساس من خالل ما تقدمه احلكومة من مساعدة عن كل تلميذ          

املدارس كتبا مدرسية جمانية، وتقدم هلا املساعدة التقنية ووجبات الطعام ومرافق اإلقامة واملنح الدراسية، وتتكفل               
بـالفحوص، وتوفـر الرعاية الصحية وغري ذلك من الفوائد واملوارد الرامية إىل تيسري القبول واحلضور املستمر                 

 . نجاح بالنسبة إىل تالميذ التعليم االبتدائيوال

 أن  )٣٠٢(١٩٩٨وبينت الدراسة االستقصائية الوطنية حول اخلصائص االجتماعية واالقتصادية، اليت أجريت سنة             -٧٢٦
مشاكل "و)  يف املائة  ٢٤" (العجز املرضي "األسـباب الرئيسية اليت تفسر التخلف عن املدرسة االبتدائية تتمثل يف            

).  يف املائة  ١٠,٢" (الصعوبات املالية "و)  يف املائة  ١٢,٧" (عدم االهتمام "و)  يف املائة  ١٧,٩" ( واألداء السـلوك 
 يف املائة مما تتقاضاه أسر ٥٢,٢ويعيش الصبيان والبنات الذين يتخلفون عن املدرسة يف أسر يعادل متوسط راتبها 

 .األطفال املسجلني يف املدارس

 تلقي أموال من جهات     )٣٠٣(القائم، جيوز للمدارس اخلاصة املدعومة من الدولة      ويف ظـل نظام التمويل       -٧٢٧
. وحتدد وزارة التعليم مقدار هذه األموال، وخيصم هذا املقدار بالتناسب من املساعدة احلكومية            . راعـية مرخصة  

كما باتت مجيع . وللحد من آثار التشتت االقتصادي الذي قد يتعرض له هذا النظام، ُوضع خمطط للمنح الدراسية
 . املدارس احمللية ملزمة بقبول مجيع التالميذ الذين يطلبون التسجيل فيها
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 التعليم الثانوي

الدراسات "شعبة  : وينقسم هذا التعليم إىل شعبتني مها     " التعليم املتوسط "يطلق على التعليم الثانوي يف شيلي تسمية         -٧٢٨
. ومتتد كل منهما على أربعة صفوف تلي التعليم االبتدائي العام         ". املهنية/التقنية"وهي شعبة عامة، والشعبة     " العلمية/اإلنسانية

 ١٩٩٠وبلغت تغطية التعليم الثانوي سنة      . ولئن مل يكن التعليم الثانوي إجبارياً إال أنه يسهل الوصول إليه على نطاق واسع             
 إىل  ١٩٩٨ما، وارتفع هذا املعدل حبلول سنة        عا ١٧ و ١٤ يف املائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بني          ٨٠,٥معـدل   
.  يف املائة  ٨٦,٣ يف املائة مقابل     ٨٧,٦ويزيد عدد البنات يف التعليم الثانوي بقليل عن عدد الصبيان، إذ يبلغ             .  يف املائة  ٨٦,٩

 .ويسري ذلك على األمخاس اخلمسة مجيعا ماعدا اخلمس األخري، الذي يتساوى فيه تسجيل البنات والصبيان

العمل أو البحث عن    "، متثلت األسباب الرئيسية الثالثة للتخلف عن التعليم الثانوي يف           ١٩٩٨ويف سنة    -٧٢٩
 ١٤,٩" (عدم االهتمام مبواصلة الدراسات الثانوية"و)  يف املائة١٥,٤" (املصاعب املالية"و)  يف املائة٢٢,٢" (عمل

كما تزيد حصة التخلف .  يف صفوف أفقر فئات السكانويزيد التخلف عن احلضور يف املدارس الثانوية). يف املائة
 يف املائة، ٧٢,٧عن املدارس الثانوية يف األمخاس األوىل، فيما تنتمي أغلبية الشبان املتخلفني عن املدارس، ونسبتهم 

 . يف املائة٤٠إىل فئة أضعف األسر دخالً اليت متثل نسبة 

اين أو املنخفض التكلفة، موارد وأمواالً على غرار ما تقدمه إىل التعليم            وتقدم احلكومة، لدعم التعليم الثانوي اجمل      -٧٣٠
، )املعاهد الثانوية " (liceos" مدرسة حملية تسمى     ٩٥٢ يف   ١٩٩٨وقُدم التعليم الثانوي مبساعدة الدولة سنة       . االبـتدائي 

مهنية تديرها  / مدرسة تقنية  ٨٨، و "liceos"أو  " املدارس الثانوية " مدرسة خاصة مدعومة، يطلق عليها       ٩٣٨فضـال عن    
 .  مدرسة ثانوية خاصة تدفع تكلفتها األسر٤٨١ومثة باإلضافة إىل ذلك . هيئات خاصة ممولة من رابطات األعمال

، بات باستطاعة مدارس التعليم الثانوي اليت متوهلا جزئيا موارد عامة أن تتلقى أمواال من أولياء                ١٩٩٣ومنذ سنة    -٧٣١
. ة التعليم مبلغا أقصى ملا جيوز تلقيه من أموال، وخيصم هذا املبلغ بالتناسب من مسامهة الدولة               وحددت وزار . األطفـال 

املهين اليت تديرها   /واعـتمدت يف ظـل هـذا النظام شروط عمل جديدة تقضي بضرورة حصول مدارس التعليم التقين                
 . غلبية يف ما يتعلق بإدارة املؤسسات التعليميةاحملافظات واهليئات اخلاصة على موافقة الوالدين أو أولياء التالميذ باأل

 الوصول إىل التعليم العايل

ُيسـمح للطـالب املتخرجني من إحدى شعبيت التعليم الثانوي بالوصول إىل التعليم العايل، الذي تقدمه اجلامعات                  -٧٣٢
 . صرية يف مرحلة ما بعد التعليم الثانويوتوفر مراكز التدريب هذه مناهج دراسية ق. واملعاهد املهنية ومراكز التدريب التقين

مث خيضع بعد ذلك لعملية   . وعلى الطالب أن حيصل على دبلوم التعليم الثانوي كي ُيقبل يف التعليم العايل             -٧٣٣
انتقاء من خالل ما يسمى باختبار التأهيل األكادميي، الذي تسند فيه عالمات، وذلك ملساعدة مؤسسات التعليم                

والوصول إىل  . اء الطالب عندما يكون عدد األماكن املتاحة يف خمتلف االختصاصات غري كاف           العـايل على انتق   
ويتعني على الطالب دفع رسوم تغطي      . التعلـيم العايل حمدود، ذلك أن هذا النوع من التعليم غري جماين يف شيلي             

حا دراسية وتضع نظم اعتمادات ويف املقابل، تقدم الدولة وهيئات أخرى من. حصة ال بأس هبا من تكاليف التعليم
 وااللتحاق بالتعليم العايل آخذ يف االزدياد، إذ ارتفع من        . لـتمويل دراسـة الطالب العاجزين عن دفع الرسوم        

 يف ٢٩,٣ويف ما يتعلق بالتغطية اليت بلغت . ١٩٩٨ طالبا يف سنة ٣٩٠ ١٦٩ إىل ١٩٩٠ طالب سنة ٢٤٥ ٤٠٨
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  يف املائة ٨,٧إذ تقدر التغطية مبعدل     ( فئة الدخل األوىل والفئة اخلامسة       ، مثة تباينات هامة بني    ١٩٩٨املائـة سنة    
 ).  يف املائة على التوايل٦٥,٥و

 مرافق إكمال التعليم االبتدائي

باسـتطاعة الشبان والكهول الذين مل يتسن هلم إهناء تعليمهم االبتدائي الوصول إىل نظام فرعي لتعليم                  -٧٣٤
ويتخذ هذا التعليم   .  إكمال تعليمهم االبتدائي الذي تعذر عليهم إكماله بصورة عادية         الكبار، مبا يتيح هلم فرصة    

وُتدفع من . املتأخر عموما شكل دروس مسائية أو ليلية ُتعطى يف املدارس واملعاهد املشار إليها يف الفقرات السابقة
 إضافيا يف شكل كتب مدرسية أو وتقدم الدولة دعما. األموال العامة مساعدة عن كل طالب يلتحق هبذه الدروس

 . بدروس التعليم االبتدائي للكبار١٩٩٨ شخصا سنة ٢١ ٣٨٧والتحق . مساعدة تقنية على سبيل املثال

ومثـة كذلك نظام امتحانات جماين ميكّن من تقييم التعلم الشخصي املستقل واخلربة املكتسبة يف أنشطة احلياة                  -٧٣٥
 . ه االمتحانات مبثابة دراسات منتظمة لغرض االستجابة ملقتضيات التوظيفاليومية ويف العمل؛ وتعد نتائج هذ

 صعوبات إعمال احلق يف التعليم إعماال كامال وتدابري التغلب عليها

تقـيد احلـق يف التعليم من جهة قدرة النظام احملدودة ومن جهة أخرى احلدود الثقافية واالجتماعية االقتصادية                   -٧٣٦
ورمست احلكومة، نظرا ملقتضيات العوملة ولرتعة التنافس االقتصادي وتعزيز         .  منها شىت فئات السكان    املفروضة اليت تعاين  

وتأمل احلكومة أن   . الدميقراطـية، ونتيجة للمطالبات امللحة بتحقيق تكافؤ الفرص، أهدافا جديدة إلعمال احلق يف التعليم             
 :، قد حققت اإلجنازات التالية٢٠٠٦ام تكون، يف هناية واليتها اليت تدوم ست سنوات، أي حبلول ع

 مكان جديد يف التعليم ملا قبل سن الدراسة من أجل أطفال األسر ذات              ١٢٠ ٠٠٠استحداث   )أ( 
  يف املائة مقارنة بالتغطية احلالية؛٣٦الدخل املنخفض، مبا يساوي ارتفاعا بنحو 

تعليم لألطفال والشبان كافة، عمال      سنة من ال   ١٢جعل التعليم الثانوي تعليما جامعا، مبا يكفل         )ب( 
ويتطلب ذلك العمل على إبقاء األطفال ألطول مدة ممكنة يف هذه           ". التعليم الثانوي للجميع  "باملـبدأ التوجيهي    

وسُتدفع للغرض مساعدات إىل األسر الفقرية اليت يزاول أطفاهلا التعليم الثانوي، وستعتمد عدة برامج              . املـرحلة 
  الثانوية ذاهتا على استهواء الطالب وإبقائهم فيها؛لتحسني قدرة املدارس

إرسـاء نظام منح دراسية واعتمادات لتمويل قبول الطالب ذوي الدخل املنخفض وحضورهم              )ج( 
املسـتمر يف مراكز التدريب التقين واملعاهد املهنية العليا، فضال عن تقدمي أشكال من الدعم احلكومي ال يستفيد                  

 .اجلامعات ذوي الدخل املنخفضمنها حاليا سوى طالب 

 اإلحصاءات الوطنية املتعلقة بالتعليم

 يف ٤,٦ و١٩٩٥ يف املائة سنة ٤,٩مث اخنفض إىل .  يف املائة٦,٣ مبا يعادل ١٩٩٠قدر معدل األمية سنة  -٧٣٧
 .)٣٠٤(وتبقى شيلي من بني البلدان اليت تتسم بأدىن معدالت األمية يف العامل. ١٩٩٨املائة سنة 
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ومحالت . وسينصـب أهـم جهد طويل املدى يف سبيل دحر األمية على توسيع نطاق التعليم االبتدائي                -٧٣٨
وبـرامج حمو األمية حمدودة ملّا كان معظم األشخاص األميني متقدمني يف السن إىل حد ما وهم غالبا من سكان                    

 األرقام املتعلقة   ٣٨ول  وترد يف اجلد  .  شخصا من األمية   ١ ٧٨٦، خرج   ١٩٩٨ويف سنة   . األريـاف املشـتتني   
 .بالتسجيل يف خمتلف مراحل التعليم حبسب نوع اجلنس

 ٣٨اجلدول 

 ١٩٩٨التسجيل يف املدارس حبسب مرحلة التعليم ونوع اجلنس يف شيلي، عام 

 التعليم االبتدائي التعليم الثانوي *التعليم قبل سن الدراسة تعليم الكبار

 **كال اجلنسني النساء كال اجلنسني النساء كال اجلنسني النساء كال اجلنسني النساء

٢ ٢٥٣ ١٧١ ١ ٠٩٤ ٦٦٣ ٧٧٤ ٠٣٤ ٣٩٣ ٢٥١ ٢٧٠ ٢٦٧ ١٣٢ ٧٤٩ ٩٧ ٦١٢ ٤١ ٨١٩ 

 . شعبة التخطيط وامليزانية، وزارة التعليم: املصدر
 ".إنتيغرا"ما عدا مدارس هيئة رياض األطفال الوطنية ومؤسسة  * 
 . يف املائة١٤,٨طق الريفية، أي ما يعادل  منهم يف املنا٣٣٤ ٣١٧ال يعيش سوى  ** 

وميكن اإلشارة إىل أن    .  أعوام ٩,٧ إىل   ٧، ارتفع متوسط مدة الدراسة من       ١٩٩٨ و ١٩٩٠وبني سنيت    -٧٣٩
 سنوات بالنسبة إىل اخلمس األول، لتصل إىل        ٧,٤مدة الدراسة تزداد بزيادة مستوى الدخل، إذ قدرت مبتوسط          

ويتقلص الشرخ التعليمي بني اخلمسني األول واخلامس ). ١٩٩٨(اخلمس اخلامس  سنة بالنسبة إىل ١٣,١متوسط 
 ٣,٧ سنة فما فوق يف حني يقدر مبتوسط         ٢٥ سنوات لدى األشخاص البالغني      ٦,٥لـدى األصغر سنا، إذ يبلغ       

 .)٣٠٥( عاما٢٥ و١٥سنوات بالنسبة إىل الذين تتراوح أعمارهم بني 

وسجل التعليم السابق للمدرسة    .  التغطية يف مجيع مراحل التعليم     ، ازدادت ١٩٩٨ و ١٩٩٠وبـني سنيت     -٧٤٠
 .أعلى متوسط منو سنوي، نظرا الرتفاع معدالت التغطية املسجلة بالفعل يف التعليم الثانوي واالبتدائي

 ولئن حقق البلد تغطية شاملة جلميع فئات الدخل اخلمس يف جمال التعليم االبتدائي، مثة تباينات هامة يف                 -٧٤١
 .التعليم الثانوي والسابق للمدرسة حبسب مستويات الدخل

 ٣٩اجلدول 

 ١٩٩٨-١٩٩٠التغطية حبسب مرحلة التعليم، 
 )بالنسب املئوية(

 مرحلة التعليم ١٩٩٠ ١٩٩٢ ١٩٩٤ ١٩٩٦ ١٩٩٨ متوسط معدل النمو السنوي
٤,٨ 
٠,٢ 
١,٠ 

٣٠,٣ 
٩٨,٣ 
٨٦,٩ 

٢٩,٨ 
٩٨,٢ 
٨٦,٩ 

٢٦,٩ 
٩٧,٦ 
٨٣,٩ 

٢٤,٧ 
٩٧,٤ 
٨٢,٢ 

٢٠,٩ 
٩٦,٨ 
٨٠,٥ 

 التعليم قبل سن الدراسة
 التعليم االبتدائي
 التعليم الثانوي

 .وزارة التخطيط، الدراسات االستقصائية الوطنية حول اخلصائص االجتماعية واالقتصادية: املصدر
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 ٤٠اجلدول 

 التغطية حبسب مراحل التعليم، وحبسب فئات الدخل الفردي املستقل لألسر يف
 )بالنسب املئوية ()٣٠٦(٢٠٠٠ و١٩٩٠سنيت

 اجملموع
فئة اخلُمس 
 اخلامس

فئة اخلُمس 
 الرابع

فئة اخلُمس 
 الثالث

فئة اخلُمس 
 الثاين

فئة اخلُمس 
 األول

  

٢٠,٩ 
٣٢,٤ 

٣٢,٤ 
٥٠,٢ 

٢٧,٢ 
٣٧,٦ 

٢٠,٤ 
٣٢,٧ 

١٧,٥ 
٢٩,٦ 

١٦,٩ 
٢٥,٥ 

١٩٩٠ 
٢٠٠٠ 

 التعليم السابق للمدرسة

٩٦,٨ 
٩٨,٦ 

٩٦,٨ 
٩٩,٧ 

٩٨,٩ 
٩٩,٣ 

٩٧,٦ 
٩٨,٩ 

٩٦,٩ 
٩٨,٦ 

٩٥,٥ 
٩٧,٧ 

١٩٩٠ 
٢٠٠٠ 

 التعليم االبتدائي

٨٠,٣ 
٩٠,٠ 

٩٤,٣ 
٩٨,٥ 

٨٧,٢ 
٩٦,١ 

٨٠,٥ 
٩٢,٤ 

٧٦,٣ 
٨٨,٠ 

٧٣,٣ 
٨٢,٣ 

١٩٩٠ 
٢٠٠٠ 

 التعليم الثانوي

 .٢٠٠٢، وزارة التخطيط، املؤشرات االقتصادية واالجتماعية: املصدر

.  الدراسة يف التعليم االبتدائي     تراجعا منتظما يف معدل الرسوب وترك      ١٩٩٨-١٩٩٠وشـهدت الفترة     -٧٤٢
 يف املائة ٢,٣ يف املائة منهم وترك ٧,٨ يف املائة من األطفال، يف حني رسب ٨٩,٩، ارتقى   ١٩٩٠ففـي سـنة     

كما تراجعت  .  فـي املائة  ١,٥ و ٣,٥ و ٩٥ لتبلغ على التوايل     ٢٠٠٠وحتسنت املعدالت الثالثة سنة     . الدراسـة 
 يف املائة إىل ٧,٤ يف املائة ومن ٧,٩ يف املائة إىل ١٢,٤عليم الثانوي من  معـدالت الرسوب وترك الدراسة يف الت      

 .)٣٠٧( يف املائة٨٧,٢ يف املائة إىل ٨٠,٣وخالل تلك الفترة، ارتفع معدل النجاح من .  يف املائة على التوايل٤,٩

 ٤١اجلدول 

 ١٩٩٨-١٩٩٠معدالت ترك الدراسة حسب مراحل التعليم يف شيلي، 

 التعليم االبتدائي ويالتعليم الثان
 املعدالت ١٩٩٠ ١٩٩٨ ١٩٩٠ ١٩٩٨
 معدل ترك الدراسة ٢,٢٩ ١,٤٩ ٧,٣٧ ٤,٩٥
 معدل النجاح ٦٣,٢١ ٧٧,٧٦ ٦٧,٩٨ ٦٨,٤٣

 .شعبة التخطيط وامليزانية، وزارة التعليم: املصدر 

 ميزانية التعليم

، كما ارتفع   ١٩٩٠ة ملحوظة بعد عام     ارتفع مستوى اإلنفاق العام واإلنفاق الضرييب على التعليم بصف         -٧٤٣
نصيبهما من جمموع اإلنفاق، وذلك بغية تنفيذ طائفة واسعة من اإلصالحات والربامج الرامية إىل النهوض بنوعية                

وانعكست األولوية اليت حظي هبا التعليم يف ارتفاع اإلنفاق الضرييب على التعليم مبعدل . التعليم وحتقيق املساواة فيه
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 يف املائة على مدى تلك      ١٦٥، وهو ما أتاح زيادة اإلنفاق العام مبعدل         ٢٠٠٠ و ١٩٨٩ائة بني سنيت     يف امل  ١٧٦
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، ٢ ٩٢٣ مقدار ٢٠٠٠وبلغ اإلنفاق العام على التعليم يف عام . الفترة

 ).٤٢ل انظر اجلدو( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ٤,٢أي ما يساوي 

 ٤٢اجلدول 

 ٢٠٠٠-١٩٨٩اإلنفاق العام واإلنفاق الضرييب على التعليم، 
 ))٢٠٠٠مباليني دوالرات الواليات املتحدة بقيم عام  (٢٠٠٠مباليني البيزو بقيم عام (

 السنة اإلنفاق العام نسبة التغري السنوي اإلنفاق الضرييب نسبة التغري السنوي
- ١٩٨٩ )١ ١٠٣ (٥٩٥ ١١٣ - )١ ٠٦٣ (٥٧٣ ٧٦٣ 
-١٩٩٠ )١ ٠٥٤ (٥٦٨ ٩٩٥ ٤,٤- )١ ٠٤٠ (٥٦١ ٥٣٠ ٢,١ 

١٩٩١ )١ ١٩٦ (٦٤٥ ٤٥٩ ١٣,٤ )١ ١٦٨ (٦٣٠ ٥٣٠ ١٢,٣ 
١٩٩٢ )١ ٣٧٥ (٧٤٢ ٠٧٠ ١٥,٠ )١ ٣٣٩ (٧٢٢ ٥٧٥ ١٤,٦ 
١٩٩٣ )١ ٤٩٣ (٨٠٥ ٦٣٠ ٨,٦ )١ ٤٣٦ (٧٧٤ ٧٣٧ ٧,٢ 
١٩٩٤ )١ ٦٢٨ (٨٧٨ ٥٥٦ ٩,١ )١ ٥٩٣ (٨٥٩ ٤٨٤ ١٠,٩ 
١٩٩٥ )١ ٨١٨ (٩٨١ ٣٠٠ ١١,٧ )١ ٧٨٩ (٩٦٥ ٢٦٧ ١٢,٣ 
١٩٩٦ )٢ ٠٥٤ (١ ١٠٨ ٣٢١ ١٢,٩ )٢ ٠٦٠ (١ ١١١ ٥٧١ ١٥,٢ 
١٩٩٧ )٢ ٢٦٢ (١ ٢٢٠ ٨٤٢ ١٠,٢ )٢ ٣٢٠ (١ ٢٥١ ٩٨٠ ١٢,٦ 
١٩٩٨ )٢ ٥٢٠ (١ ٣٥٩ ٨٦٠ ١١,٤ )٢ ٥٠٠ (١ ٣٤٩ ١٨٠ ٧,٨ 
١٩٩٩ )٢ ٦٩٦ (١ ٤٥٤ ٣٥٥ ٦,٩ )٢ ٧٠٨ (١ ٤٦١ ٤٧٦ ٨,٣ 
٢٠٠٠ )٢ ٩٢٣ (١ ٥٧٧ ٠٣٥ ٨,٤ )٢ ٩٣٥ (١ ٥٨٣ ٥٥٥ ٨,٤ 
 )٪(متوسط معدل النمو السنوي  ٩,٣  ٩,٧

 )٪(النمو التراكمي  ١٦٥,٠  ١٧٦,٠

 . ، وزارة التخطيطاملؤشرات االقتصادية واالجتماعيةوزارة االقتصاد، يف : املصدر

فبلغت احلصة . يرادات الضريبية، تأتى جل اإلنفاق العام على التعليم من اإل٢٠٠٠-١٩٨٩وخالل الفترة  -٧٤٤
وعالوة . ٢٠٠٠ يف املائة سنة     ١٠٠,٤ و ١٩٩٥ يف املائة سنة     ٩٨,٣، وارتفعت إىل    ١٩٩٠ يف املائة سنة     ٩٨,٤

 ٢٥,٢ يف املائة إىل     ٢٠,٢على ذلك، ارتفعت احلصة املنفَقة على التعليم كجزء من اإلنفاق العام االجتماعي من              
وارتفع نصيب اإلنفاق العام واإلنفاق     . ٢٠٠٠ يف املائة عام     ٢٩,٩ وبلغت   ،١٩٩٥ و ١٩٩٠يف املائة بني عامي     

 يف  ٤,٢ يف املائة إىل     ٢,٦ من   ٢٠٠٠ و ١٩٨٩الضرييب على التعليم كحصة من الناتج القومي اإلمجايل بني سنيت           
د على التعليم مبعدل وأخريا، ارتفع اإلنفاق الضرييب للفر.  يف املائة على التوايل ٤,٢ يف املائة إىل     ٢,٥املائـة ومن    

وبلغ اإلنفاق العام للفرد على التعليم      .  يف املائة  ١١٩,٥ يف املائـة بينما ازداد اإلنفاق العام للفرد مبعدل           ١٢٨,٦
 .)٣٠٨( دوالرا٨٢٦ ما يعادل ٢٠٠٠سنة 
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ميزانية  يف املائة من     ٩٩ومتـثل مصدر التمويل الرئيسي يف مسامهة اإليرادات الضريبية، اليت بلغت نسبة              -٧٤٥
 يف املائة من اإلنفاق، مبا يف ذلك تكلفة املساعدات          ٨٥,٩ومثلـت التحويالت نسبة     . قطـاع التعلـيم العـام     

 .)٣٠٩(والتحويالت لفائدة التعليم العايل وغريها

 نسب الطالب والطالبات يف النظام املدرسي ويف حمو األمية

 يف املائة يف التعليم ملا قبل ٤٩,١١:  كما يلي١٩٩٨كانـت نسبة البنات يف خمتلف مراحل التعليم سنة           -٧٤٦
، تعلم  ١٩٩٨وسنة  .  يف املائة يف التعليم الثانوي     ٥٠,٨ يف املائة يف التعليم االبتدائي؛ و      ٤٨,٥٨سـن الدراسة؛ و   
 . يف املائة من اإلناث٣٢,٢ شخصاً من األمية، منهم ١ ٧٨٦القراءة والكتابة 

 املساواة يف التعليم

 تغطية فئات اجملتمع املنتمية إىل اخلمس األول وتلك املنتمية إىل اخلمس اخلامس بني سنيت               تقلص البون يف   -٧٤٧
إال أن الوضع اختلف بالنسبة إىل التعليم قبل سن         .  يف كل من التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي       ١٩٩٨ و ١٩٩٠

 ).٤٣انظر اجلدول (الدراسة 

 ٤٣اجلدول 

 تان األوىل واخلامسة من فئات الدخل الفردي املستقلالفئ: التغطية حبسب مرحلة التعليم
 )بالنسب املئوية (١٩٩٨-١٩٩٠لألسرة يف شيلي، 

 فئة الدخل
 اخلمس األول اخلمس اخلامس

 
 

 
٣٢,٤ 
٤٤,٨ 

 
١٦,٩ 
٢٣,٦ 

 التعليم قبل سن الدراسة
    ١٩٩٠ 
    ١٩٩٨ 

 
٩٨,٩ 
٩٩,٥ 

 
٩٥,٥ 
٩٧,٢ 

 التعليم االبتدائي
    ١٩٩٠ 
    ١٩٩٨ 

 
٩٤,٣ 
٩٧,٧ 

 
٧٣,٣ 
٧٧,٤ 

 التعليم الثانوي
    ١٩٩٠ 
    ١٩٩٨ 

وزارة التخطـيط، الدراسـة االستقصائية الوطنية حول اخلصائص          :املصدر
 .١٩٩٨ و١٩٩٠االجتماعية واالقتصادية لسنيت 

ئمة بني   يف الصف االبتدائي الرابع أن التباينات القا       )٣١٠(وتـبني نـتائج اختبار نظام تقييم نوعية التعليم         -٧٤٨
 .التعليم احلّر غري اجملاين والتعليم احمللي أخذت يف التقلص
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 ١الرسم 

 نتائج اختبار نظام تقييم نوعية التعليم حبسب املادة والقطاع،
 ١٩٩٦ و١٩٩٠يف الصف االبتدائي الرابع، يف سنيت 
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 .ق الوطنية الختبار نظام تقييم نوعية التعليمهيئة التنسي: املصدر

 )P-900الربنامج (وأحرزت املدارس اليت تشارك يف الربامج اخلاصة باملدارس الفقرية ذات األداء الضعيف        -٧٤٩
تقدما ال يستهان به، إذ قلصت البون القائم بينها وبني متوسط           ) وبرنامج حتسني نوعية التعليم يف املدارس الريفية      

 . رس احملليةاملدا

 ٢الرسم 

 املدارس: نتائج اختبار نظام تقييم نوعيـة التعليم يف الصف االبتدائي الرابع حبسب املادة
  واملدارس الريفية املشاركة يف برنامج النهوض باملدارس"P-900"احمللية ومدارس الربنامج 

 ١٩٩٦ و١٩٩٢الريفية، يف سنيت 
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 .وزارة التعليم: املصدر

الرياضيات يف الصف االبتدائي الرابع

  املدارس البلدية

  املدارس اخلاصة
  غري اجملانية

نسب النجاح

  املدارس اخلاصة
  غري اجملانية

  املدارس البلدية

 اإلسبانية يف الصف االبتدائي الرابع

نسب النجاح

  املدارس البلدية

  املدارس اخلاصة
  غري اجملانية

نسب النجاح

  املدارس البلدية

  الربنامج الريفي

نسب النجاح

 "p-900"مدارس  الربنامج

 اإلسبانية يف الصف االبتدائي الرابعالرياضيات يف الصف االبتدائي الرابع

 "p-900"مدارس  الربنامج 
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 تدابري ضمان املساواة يف التعليم

ذلك أن املساواة   . ال يتعارض االهتمام بالنوعية مع حتقيق تقدم يف جمال املساواة وال حيد من هذا التقدم               -٧٥٠
ألخرية، استخدمت السياسة العامة ويف األعوام ا. االجتماعية تظل من مبادئ السياسة التعليمية ومعايريها التوجيهية

يف هذا القطاع توليفة من املوارد واالستراتيجيات،استطاعت الدولة بفضلها احملافظة على بعض اآلليات التقليدية              
 .للنهوض مبعايري املساواة

ولئن ال  . ةويف املقـام األول، تواصل تقدمي التعليم اجملاين يف مرحلة ما قبل املدرسة ويف املدارس االبتدائي                -٧٥١
. ميكـن قانونا اعتبار التعليم الثانوي الذي توفره املؤسسات العامة تعليما جمانيا، ُيقدم هذا التعليم بتكلفة زهيدة                

 يف املائة من تالميذ املرحلة االبتدائية واملرحلة الثانوية من تعليم جماين أو منخفض التكلفة،      ٩١ويسـتفيد قـرابة     
 . للحفاظ على املدارس املدعومةبفضل ما تبذله الدولة من جهود 

وتكمـن إحـدى اآلليات األخرى لزيادة الفرص يف استحداث أو توسيع إما املدارس أو عدد األماكن                  -٧٥٢
  مليون بيزو  ١٢ ٠٢٣وبلغ االستثمار يف البنية األساسية        . املتاحة فيها، من خالل االستثمار واإلنفاق احلكوميني      

سنة )  دوالرا ٢٢٧ ٤٧٥ ٥٣٠( مليون بيزو    ١١٥ ٧٣٥، ووصل إىل    ١٩٩٠يف سـنة    )  دوالر ٣٩ ٤٣٢ ٦٠٠(
وبفضـل هذا الدعم وغريه من أشكال الدعم واحلوافز األخرى، ازداد التسجيل يف القطاع املدعوم بني                . ١٩٩٩
 . يف املائة١٠ طالبا، وهو ما ميثل زيادة بنسبة ٢٧٨ ٦١١ مبا يعادل ١٩٩٨ و١٩٩٤سنيت 

مية اليت تدفع عن تالميذ مجيع املدارس متويل تكاليف التشغيل األساسية لكل            وتغطـي املسـاعدة التعلي     -٧٥٣
ويوفر ذلك دعما   . املدارس اجلديدة اليت تقدم تعليما جمانيا ولكل املدارس القائمة الراغبة يف توسيع طاقة استيعاهبا             

 ٣٢٦ ٣٩٦,١ملساعدات املدرسية من    ويف الوقت الذي ارتفعت فيه ا     . لغالبية السكان غري قادرين على دفع تكلفة التعليم       
 ١ ٦٨٨ ٠١٤ ٢٣٦( مليون بيزو    ٩١٠ ٦٦٦,٨ إىل مبلغ    ١٩٩٠سنة  )  دوالرا ١٠ ٧٠٥ ٠٢١ ١٣٢(ملـيون بـيزو     

 . يف املائة  ٢٠,٩ مبعدل   ٢٠٠٠، تقـّدر الزيادة يف التسجيل لسنة        ٢٠٠٠املرصـود يف ميزانـية سـنة        ) دوالرا
 ١٠ ١٠٣ ما يعادل ١٩٩٠ الشهرية للتلميذ الواحد، الذي بلغ سنة وباملثل، من املقدر أن يرتفع متوسط املساعدة

 يف ٣٠,٣، وهو ما ميثل زيادة مبعدل ٢٠٠٠يف سنة )  دوالرا٤٣( بيزو ٢٣ ٣١٠ليصل إىل  )  دوالرا ٣٣(بـيزو   
 .املائة

م على وتتمثل إحدى اآلليات التقليدية األخرى لتدعيم املساواة يف تقدمي بعض اإلسهامات أو أشكال الدع -٧٥٤
وحظي هذا النوع من التدابري الذي كان . نطاق واسع، بغرض تيسري قبول الطالب يف الصفوف واستمرارهم فيها

ويتجلى ذلك مثال يف زيادة توزيع الكتب املدرسية اجملانية         . معطال يف العقد املاضي مبزيد من الزخم يف التسعينات        
، ارتفع  ١٩٩٠ كتاب مدرسي يف التعليم االبتدائي سنة        ١ ٩٠٠ ٠٠٠يف حني ُوزع    . وحتسني البَدالت التعليمية  

  ما يعادل  ١٩٩٩ووزع يف التعليم الثانوي سنة      .  كتاب مدرسي  ٧ ٣٨٠ ٠٠٠ ليصل إىل    ١٩٩٩العـدد سـنة     
، ١٩٩٨ و ١٩٩٥وبني سنيت   .  طالب بني الصف األول والثالث     ٦٣٠ ٠٠٠ كتاب مدرسي على     ١ ٥٣٧ ٠٠٠

يف املرحلة الثانوية، ووسع هذا الربنامج منذ ذلك احلني إجراءاته وفوائده           اعـُتمد بـرنامج حتسني نوعية التعليم        
وطُبق نفس النهج اجلامع على برنامج اليوم الدراسي الكامل،         . وحوافـزه لتشمل جل املدارس الثانوية املدعومة      

. ليم املدعوم من الدولةالذي يرمي إىل املساواة بني الوقت املتاح للتدريس يف املؤسسات غري اجملانية ويف قطاع التع
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 ماليني حاليا، تعليما طيلة اليوم، بدال من حصتني يوميتني تدوم           ٣ويتلقى الطالب املدعومون، البالغ عددهم حنو       
ويف هذا السياق، أصبح لتالميذ املدارس احلكومية       . كل منهما نصف اليوم، كما كان احلال قبل اعتماد الربنامج         

 . طالبا٢٨٠ ٠٠٠ يتبعه طالب املدارس اخلاصة البالغ عددهم اآلن اجلدول الزمين نفسه الذي

ويتمثل أبرز أوجه التجديد يف سياسات تدعيم املساواة يف التعليم خالل التسعينات يف العمل مببدأ التمييز  -٧٥٥
ة اإلجيـايب؛ ويـرد أدناه وصف لتجليات هذا املبدأ والتقدم الذي أحرزه مؤخرا، بدءا باجلوانب اليت متس بصور                 

 . واضحة وإجيابية أضعف فئات السكان

 يف املائة من أضعف املدارس      ١٠، الذي يقدم املساعدة لنسبة      "P-900برنامج  " وبذلت جهود أخرى يف إطار       -٧٥٦
وأسـوئها أداء يف كل مقاطعة، من خالل استراتيجية دعم تقين وبيداغوجي تفضيلي ومكثف هتدف إىل حتسني املعيار                  

، ١٩٩٨ و ١٩٩٠وبني سنيت   . ميذ وسد اهلوة القائمة بني تلك املدارس ومتوسط املدارس االبتدائية         األساسي لتعلم التال  
 ٥ ٤٤٠ويدير الربنامج حنو    .  تلميذا بني الصفني االبتدائيني األول والرابع      ١٦٤ ٤٤٣سـاعد الـربنامج يف املتوسط       

 تلميذ يف   ٣٢ ٠٠٠ذين عملوا مع حنو      متطوعا من املربني ال    ٢ ١٧٤مدّرسـا ومدّرسة، فضال عن مساعدة ما يقارب         
 ليشمل يف مجيع املدارس مرافق التعليم ملا قبل سّن الدراسة           ١٩٩٨ووسع الربنامج منذ عام     . حالـة فشـل مدرسـي     

 .١٩٩٧والصفوف االبتدائية من الصف اخلامس إىل الثامن، اليت مل تكن مدرجة يف الربنامج قبل سنة 

وهي ": متعددة الصفوف "ي الريفي ملساعدة املدارس االبتدائية الريفية       وُصـمم بـرنامج التعليم االبتدائ      -٧٥٧
مـدارس تضـم ما ال يزيد على ثالثة مدرسني، وتتقبل أطفاال قد ينتمون إىل ما يضاهي ستة صفوف خمتلفة من                   

الميذ الفقراء وكثريا ما تقع هذه املدارس مقارنة مع غريها يف املناطق األشد عزلة، حيث يعيش الت. التعليم االبتدائي
واجلماعـات املعـوزة، وهو ما يزيد منن حدة املصاعب املعترضة يف حالة الفصل الواحد الذي جيمع تالميذ من                   

ويرمي الربنامج أيضا إىل تقدمي دعم بيداغوجي تقين تتمثل أهم عناصره يف استحداث        . مسـتويات دراسية خمتلفة   
خال جتديدات، واستخدام كتب مدرسية وكتب مترين       تنهض بتدريب املدرسني الشخصي، وإد    " مراكز مصغرة "

وتقدم اإلدارات البلدية التابعة لوزارة التعليم مشورة ". املستويات"مالئمة للواقع الريفي وللتعلم يف فصول متعددة 
مشاريع : تقنية تفضيلية إىل مدارس الربنامج، اليت تستفيد فضال عن ذلك من شىت مكونات اإلصالح التعليمي، مثل

صالت "، وشبكة   )املرتبطة يف هذه احلالة ارتباطا مباشرا باملراكز املصغرة بدال من املدارس          (لـنهوض بالتعلـيم     ا
وتستفيد املدارس كذلك من العناية املباشرة      . وغـري ذلك من فرص تطور املدرسني املهين       ) Enlaces" (الوصـل 

وانطلق برنامج التعليم االبتدائي الريفي سنة      . لدولةاملقدمة يف إطار الربامج اخلاصة باملدارس اليت حتظى مبساعدة ا         
وحقق .  مراكز مصغرة١٠٤ مدرسا، موزعني على ٩٤٤ تلميذا و٢٠ ٩٩٣ مدرسة و٦٢٣ بتغطية بلغت   ١٩٩٢

 مدرسة، تضم   ٣ ٣٣٠ تغطيته اجلامعة اخلاصة، إذ مشل مجيع املدارس من تلك الفئة وعددها             ١٩٩٧الربنامج سنة   
 يف املائة   ٤١,٤ مركزا مصغرا، وهو ما ميثل       ٥١٨ مدرسا موزعني على     ٥ ١٣٢يهم   تلميذا يشرف عل   ٩٦ ٣٤٦

وظل هذا  .  يف املائة من جمموع حاالت التسجيل يف هذا املستوى         ٤,٦مـن جممـوع املدارس االبتدائية القائمة و       
تشارك إال وخلصت التجربة إىل نتائج مشجعة، رغم أن معظم املدارس مل . الـربنامج اآلن حيظـى بتغطية شاملة    

وتفيد قياسات اختبار نظام تقييم نوعية التعليم أن املدارس اليت كانت . مؤخرا ملدة تتراوح بني ثالثة ومخسة أعوام
 يف املائة يف مادة ٦٠,٨ يف املائة إىل ٣٤,٣ حققت حتسنا من ١٩٩٦ و١٩٩٢مشمولة بالربنامج الريفي بني سنيت 

 . يف املائة يف مادة اإلسبانية ٥٩,٤ يف املائة إىل ٣٤,١الرياضيات، ومن 
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وقـام اجمللس الوطين املعين مبساعدة املدارس وتقدمي املنح الدراسية بتوسيع ما اعتمده من برامج معونة،                 -٧٥٨
ومشل هذا  . ويركز اجمللس القدر األوفر من جهوده على برنامج الغذاء املدرسي         . وتنويعها، وإعادة حتديد أهدافها   

وسنة .  يف املائة من املسجلني يف املدارس االبتدائية واملدارس الثانوية املدعومة          ٤٢ة   نسب ١٩٩٨الـربنامج سـنة     
أما يف املدارس .  يف املائة من جمموع التسجيل نظرا للقيود املالية اليت فرضتها اخلزانة٤٥، بلغ معدل التغطية ١٩٩٩

 يف املائة من   ٨٠ تالميذ التعليم االبتدائي و     يف املائة من   ٩٦الـيت تعتمد اليوم الدراسي الكامل، فقد مشل الربنامج          
وتفيد الدراسة االستقصائية الوطنية حول     . تالميذ التعليم الثانوي، حبيث ميكن تقييم تأثري الربنامج على أنه ُمرض          

، أن برنامج الغذاء يعد واحدا من أحسن الربامج ٢٠٠٠اخلصـائص االجتماعـية واالقتصادية، اليت أجريت عام    
 .  يف املائة من طالب فئيت الدخل األوىل والثانية٨٠ تركيزا، إذ يشمل قرابة االجتماعية

، كما ١٩٩٦ تلميذا يف سنة ٥٨ ٠٦٩ووفرت خدمة املدارس الداخلية أو دور الطالب السكن ملا يعادل  -٧٥٩
وة على هذه وعال.  من الطالب يف الفئة االجتماعية االقتصادية املعوزة   ٢ ١٠٨ُوفـرت اإلقامة لعدد إضايف قدره       

اخلدمـة، مثة برامج أخرى، كمختلف أشكال املنح الدراسية، مبا فيها بعض املنح املسندة إىل التالميذ املنتمني إىل                  
 . جمموعات السكان األصليني املسجلني يف التعليم االبتدائي أو الثانوي أو يف التعليم العايل

ىل كشف ومعاجلة األمراض اليت تؤثر بصفة مباشرة على ، ُوضع برنامج للصحة املدرسية يرمي إ١٩٩٢ وسنة  -٧٦٠
 طفل من الصف االبتدائي األول إىل الصف اخلامس، وما فتئ           ٩٨٦ ٠٠٠ زهاء   ١٩٩٦ومشل الربنامج سنة    . التعـلم 

 .يتسع على مدى األعوام التالية كيما يستمر يف تغطية األطفال املرتقني إىل الصف السادس والسابع والثامن

 يف املائة من جمموع األطفال دون سن        ٢٠,٩ معدل   ١٩٩٠لتعليم يف سن ما قبل الدراسة سنة        ومشـل ا   -٧٦١
وبلغت . ١٩٩٨ يف املائة سنة ٣٠,٩ يف املائة وبلغ ٢٦,٩، ارتفع معدل التغطية إىل ١٩٩٤وحبلول عام . السادسة

 يف املائة على ٤٢,٢ املائة و يف٣٧ يف املائة و٢٩,٩معدالت التغطية يف صفوف األطفال بني سن الثالثة واخلامسة  
 يف املائة يف صفوف األطفال البالغني من العمر مخس وست سنوات عام             ٨٢,٩، يف حني وصلت إىل      )٣١١(التوايل
، تضاعفت تغطية املدارس االبتدائية يف املناطق الريفية، حىت وإن ظل التفاوت ١٩٩٨ و١٩٩٠وبني سنيت . ١٩٩٨

وفضلت السلطات العامة مساعدة األسر ذات الدخل األضعف، مما حسن          . ريةقائمـا باملقارنة مع املناطق احلض     
وتفيد الدراسة االستقصائية الوطنية حول اخلصائص االجتماعية . وصول أطفاهلا إىل التعليم يف سن ما قبل الدراسة

 يف  ١٧,٥ يف املائة و   ١٦,٩ من   ١٩٩٨ و ١٩٩٠واالقتصـادية أن تغطية اخلمس األول والثاين ارتفعت بني سنيت           
ولئن شهدت التغطية زيادات ال يستهان هبا تعكس اجلهد         .  يف املائة  ٢٩,١ يف املائة و   ٢٣,٦املائة على التوايل إىل     

املركز الذي تبذله السلطات ملساعدة فئة ذوي الدخل املنخفض، ال تزال هذه الزيادات غري كافية إذ حتتاج هذه                  
 .تغطية عاليةالفئة من األسر أمس احلاجة إىل بلوغ معدالت 

وال تقـوم شبكات التعليم يف سن ما قبل املدرسة بتوسيع تغطيتها وتنويع استراتيجياهتا كي حتقق نتائج                  -٧٦٢
أفضـل فحسـب، بل هي تبذل أيضا جهدا مدعوما للحصول على حتسينات نوعية من خالل اعتماد العديد من           

 .برامج الدعم واحلفز التقليدية وغري التقليدية

جيب إىل متطلبات األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة بطريقتني، متثلت األوىل يف حتسني املدارس             واسـتُ  -٧٦٣
ولتسهيل قبول األطفال ذوي    . املخصصـة والثانـية يف تيسـري إدماج هذه الفئة من األطفال يف التعليم العادي              
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 بدل تعليمي خاص من الصف  دفع٢٠٠١االحتياجات اخلاصة يف نظام التعليم العادي، أصبح من املمكن منذ سنة 
واتسع هذا التحسني يف السنة احلالية    . االنـتقايل الـثاين ملا قبل سن الدراسة إىل السنة األوىل من التعليم الثانوي             

ليشمل األطفال املسجلني يف الصف الثاين من التعليم الثانوي، والغاية من ذلك توسيع هذا اإلجراء ليشمل مرحلة      
 . ا يف هناية املطافالتعليم الثانوي برمته

، وقعت اهليئة الوطنية للنهوض بالسكان األصليني ووزارة التعليم         )٣١٢(وعمـال بقانون السكان األصليني     -٧٦٤
 اتفاقـا يرمي إىل إنشاء مشاريع منوذجية يف املدارس واملعاهد الثانوية تشمل نسبا عالية من أطفال                 ١٩٩٦سـنة   

م من خالل برنامج التعليم املتعدد الثقافات واملزدوج اللغة الدعم ملشاريع           وتقدم وزارة التعلي  . اجملتمعات األصلية 
منوذجـية جديدة قائمة على املشاركة ترمي إىل القيام بتجربة تعتمد شكال جديدا من مناهج التدريب للصبيان                 

وُتتخذ إضافة . ربىوالبنات املسجلني يف هذا النوع من املدارس، مبا يغطي سبع مناطق من بينها منطقة العاصمة الك
إىل ذلـك إجـراءات لتدريب املدرسني، من خالل تقدمي الدعم للجامعات والبحوث يف هذا امليدان، فضال عن                  

 .حتصيل مواد التعلم ونشرها وتوزيعها

إىل )  دوالرا ٢٦,٥( بيزو   ١٣ ٥٠٣ من   ١٩٩٩ و ١٩٩٤وارتفع متوسط املساعدة لكل طالب بني سنيت         -٧٦٥
 يف املائة على مدى فترة السنوات الست        ٥٥,٨، وهو ما ميثل زيادة مبعدل       ) دوالرا ٤١,٣ ()٣١٣( بيزو ٢٠ ٩٩٦

 .٢٠٠٠ و١٩٩٠ يف املائة بني سنيت ١٣٠,٧ومعدل 

ومنذ . وعالوة على هذه الزيادات يف املبالغ اإلمجالية، أدخلت إصالحات على نظام املساعدات التعليمية             -٧٦٦
ه اإلصالحات لتجاوز النهج املوحد األول وتوزيع املزيد من املوارد ، ُبذلت جهود أكرب يف إطار هذ  ١٩٩٠سـنة   

. املهين/عـلى أشـد اجملاالت قصورا، أال وهي التعليم الريفي والتعليم املخصص وتعليم الكبار والتدريب التقين               
 الريفية  وُبذل جهد خاص لفائدة املدارس    . )٣١٤(وزيدت قيمة املساعدات املخصصة للتعليم الريفي وتعليم الكبار       

متثل يف تقدمي إعانة تعويضية خاصة للمدارس الريفية الصغرية، على أساس معيار خمتلف ") piso rural"برنامج (
 . فكلما قل عدد التالميذ زادت قيمة املساعدة: عن ذاك املعتمد يف إسناد املنح يف النظام العام

لكل )  دوالرا ٤٠( بيزو   ٣٠ ٣٤٢ مقدار   ١٩٩٠ة  ويف ما يتعلق بالتعليم املخصص، بلغت قيمة املساعدة سن         -٧٦٧
يف الشهر لكل تلميذ مسجل يف مدرسة خمصصة أو قُبل          )  دوالرات ١٠٦,٧ ()٣١٥( بيزو ٥٤ ٢٩٧تلميذ، وارتفعت إىل    
وبالنسبة إىل مدارس التعليم املخصص أو التالميذ املشمولني بنظام اليوم الدراسي الكامل، بلغت             . يف مدرسـة عاديـة    

 . يف املائة على التوايل٢٣١ و١٦٧، وهو ما ميثل زيادة مبعدل ) دوالرا١٣٢,٢( بيزو ٦٧ ٢٦٢املساعدة 

وارتفعت قيمة املساعدات املقدمة إىل املدارس اليت تضم تالميذ مصابني بإعاقات متعددة وال يتجاوز عدد  -٧٦٨
 . الت من هذا القبيل يف املائة مقارنة مع املبالغ املعتاد منحها يف حا٢٠٠تالميذها مثانية بنسبة 

وأخريا، بذلت الوزارة جهدا ال يستهان به يف جانب آخر من سياسة املساواة، متثل يف مكافحة التمييز وممارسات  -٧٦٩
وكـثريا ما تقوم السلطات اإلقليمية واحمللية التابعة للوزارة، رغم افتقارها يف غالب األحيان إىل               . اإلقصـاء والتفكـيك   

 الالزمة، بالتدخل يف حاالت من هذا النوع، وهي حاالت تطرأ على حنو متزايد لسوء احلظ يف احلياة      الصالحيات القانونية 
واملسؤولني اإلداريني ) املالكون الذين يتلقون املساعدات احلكومية   (اليومـية لـلمدارس ويف العالقات مع اجلهات الراعية          
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لة بند يف قانون اليوم الدراسي الكامل للحيلولة دون طرد          وأدرج مببادرة من الدو   . واملدرسـني واألسر والطالب أنفسهم    
وأضيفت من باب التحسني أحكام جديدة      . الطـالب ألسباب اجتماعية واقتصادية، كالتخلف عن دفع الرسوم الشهرية         

 .إىل اجلزء املتعلق بآلية دفع الرسوم، كتوفري منح دراسية للمدارس اليت تتعاون مع هذا املخطط

القول إن مشاكل انعدام املساواة االجتماعية وغريها من الثغرات اليت تشوب التعليم قد زالت              وال ميكن    -٧٧٠
، ملا كان هلذه املشاكل جذورها التارخيية واالجتماعية اليت ال ميكن اجتثاثها يف             ١٩٩٨ و ١٩٩٠يف الفترة ما بني     

سع الوصول إىل التعليم باعتباره حقا      إذ وُ . ومع ذلك، فقد أُحرز تقدم ملموس يف االجتاه الصحيح        . سنوات قليلة 
 . جلميع مواطين شيلي، كما يتجلى من زيادة جمموع الطالب وتغطية خمتلف مراحل التعليم الرمسي

وإضـافة إىل ذلك، أفضت سياسة تدعيم املساواة، مبعىن إتاحة املزيد من فرص وصول اجلميع إىل تعليم                  -٧٧١
ذ حتسنت املدارس اليت تتلقى مساعدة من برامج التركيز االجتماعي          إ. جـيد النوعـية، إىل نتائج عملية واضحة       

 . والتمييز اإلجيايب بنسق أسرع من املؤسسات التعليمية األخرى يف نفس املرحلة

 التسهيالت اللغوية

إال أن البلد يضم أقليات . اللغة الرمسية لدولة شيلي هي اإلسبانية، ويستعملها السواد األعظم من السكان -٧٧٢
وهي اليت تُعد أكرب    ) رابا نوي  (الباسكوينسي و ميارا واأل املابوتشيتنتمي إىل الثقافات األصلية، من بينها مجاعات        

وال يستعمل اللغة األصلية كلغة أم سوى جزء من هؤالء السكان، يف حني يستعمل غالبية               . عـدد مـن األفراد    
 . لتعلم يف املدارسالسكان األصليني اإلسبانية كلغة اخلطاب األوىل أو كلغة ا

وتتمـثل السياسة الرمسية يف املساعدة على احلفاظ على اللغات األصلية، وهو ما حدا باملدارس اليت حتتوي نسبة                   -٧٧٣
والقت هذه السياسة بعض الصعوبات     . هامة من طلبة ينتمون إىل اجملتمعات األصلية إىل تقدمي تعليم مزدوج الثقافة واللغة            

 . ت األصلية وتدين مستواها الثقايف، ويف بعض احلاالت، نظرا لكون اللغة األصلية غري مكتوبةنظرا لتشتت اجملموعا

وكانت جلنة السكان األصليني قد     .  برنامج تعليم متعدد الثقافات ومزدوج اللغة      ١٩٩٤وُبعـث سـنة      -٧٧٤
حيث يتحدث (، على تدريب مدرسني مزدوجي اللغة يف مشال البالد ١٩٩٢ و١٩٩١شـجعت من قبل يف سنيت   

وانطلق الربنامج يف املدارس االبتدائية     ). املابوتشيحيث يتكلم البعض لغة     (ويف جنوهبا   ) األميارابعضـهم بلغـة     
 . الريفية، اليت تُعد الكثري من تالميذ اجملتمعات األصلية، وُجرب عدد قليل من الربامج يف األوساط احلضرية

 حالة إطار التدريس 

 اجتاهات األجور

سـتنـد السياسـات املنفذة بغرض حتسني أجور املدرسني وظروف عملهم إىل القانون املتعلق مبهنيي               ت -٧٧٥
وكان ذلك مبثابة زيادة فعلية يف أجور العديد        . ، الذي أقر حدا أدىن أساسيا ألجور املدرسني يف البلد         )٣١٦(التعليم

ة تنظيم مهنة التدريس، وإقرار معايري موحدة       كما أتاح هذا القانون إعاد    . من املهنيني الذين كانوا يف وضع متدن      
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. جلميع موظفي التدريس يف ما يتعلق بالتدريب وزيادة التدريب واملشاركة وإمناء االستقاللية واملسؤولية املهنيتني             
 . وجاء القانون مبعايري ختص مهنيي القطاع احمللي وأخرى هتم مهنيي القطاع اخلاص

 ما ١٩٩٩ ساعة يف األسبوع يف التعليم االبتدائي والثانوي سنة ٤٤ العاملني وبلغ األجر األدىن للمدرسني -٧٧٦
٢٣٠ ٨٠٢ ساعة يف األسبوع     ٣٠، يف حني كان األجر األدىن للعاملني        ) دوالرا ٦١٤( بيزو   ٣٣٨ ٠٠٠يعادل  
 ). دوالرا٤٢٠(بيزو 

.  يف املائة  ٣١٣,٨معدل   ١٩٩٨ و ١٩٩١وبلغـت الزيادة الفعلية يف األجور يف القطاع احمللي بني سنيت             -٧٧٧
وتقـدر الزيادة يف األجور األساسية الدنيا يف البلد برمته حسب ارتفاع تكلفة املعيشة، أي دون حساب أي من                   

وشكلت زيادة األجور بصفة ملحوظة جزءا من اجلهد الكبري املبذول يف .  يف املائة٩٤,٣البَدالت األخرى، مبعدل 
 . ما وفرت حافزا قويا ملهنة التدريسسبيل اإلصالح والتحسني والتجديد، ك

 أن متوسط أجر املدرسني احلقيقي ١٩٩٥وتفيد إحصاءات اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب لسنة  -٧٧٨
 ١٠,١ دوالرات، يف حني بلغ متوسط أجر املهنيني والتقنيني املقابل يف القطاع العام ما يساوي                ٦,٧يف الساعة قد بلغ     

ويف حني يعمل املدرسون يف   . ١٥,٦ و ١٥,٨ ويبلغ متوسط عدد سنوات التعليم بالنسبة للفئتني على التوايل           .دوالرات
 .  ساعة أسبوعيا يف املتوسط٤٤ ساعة يف األسبوع، يعمل املهنيون والتقنيون يف القطاع العام ٣٨املتوسط 

 عدد املدرسني املوظفني

 يف  ٥٨,٤يعملون يف املؤسسات املدعومة من احلكومة،        مدرسا   ١٣٤ ٨٨٥، كان هناك    ١٩٩٨يف سنة    -٧٧٩
 يف املائة من املدرسني يعملون يف       ١٣وكان  .  يف املائة يف املدارس اخلاصة     ٢٦,٧املائـة منهم يف املدارس احمللية و      

 . ويضية يف املائة املتبقية تعمل يف مدارس تابعة هليئات ذات إدارة تف١,٩املدارس اخلاصة اليت ترعاها األسر، ونسبة 

 مديرين،  -وتنقسـم مهنة التعليم حسب الفئات إىل مدرسني ومديرين وتقنيني بيداغوجيني ومدرسني              -٧٨٠
 . وتعني هذه الفئة األخرية يف مدارس املناطق الريفية

، ) يف املائة  ٩٢( مدرسني دبلوما يف التعليم      ١٢٤ ٢٠٧ويف ما يتعلق باملهارات األكادميية واملهنية، حيمل         -٧٨١
 ). يف املائة٥,٦( ال حيملون شهادات ٧ ٥٢٣و)  يف املائة٢,٤( مدرساً شهادات يف اختصاص آخر ٣ ١٥٥نما حيمل بي

 ساعات العمل

 . واملّدرسون موزّعون على النحو التايل حبسب ساعات العمل األسبوعية. ختتلف ساعات العمل اختالفا كبريا -٧٨٢

 ساعة يف األسبوع؛ وكان ٣٠ملدرسني مرتبطني بعقود للتدريس  يف املائة من ا٣٥,٥، كان ١٩٩٨يف سنة  -٧٨٣
  ساعة ٤٤ و ٣١ يف املائة يعملون بني      ٢١,١ ساعة؛ يف حني كان      ٣٠ يف املائة متعاقدين للتدريس أقل من        ١٢,٨

.  ساعة يف األسبوع، وهو احلد األقصى لوقت العمل املسموح به للموظف الواحد            ٤٤ يف املائـة أكثر من       ٩,٨و
 ١١,٨ يف املائة يف مؤسسة واحدة و      ٨٦,٧ مهنيا يعملون يف املؤسسات املدعومة من الدولة، يعمل          ١٣٤ ٨٨٥ومن بني   
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وال تتوفر إحصاءات خبصوص مزاولة املدرسني عمال       .  يف املائة يف ثالث مؤسسات     ١,٥يف املائـة يف مؤسستني و     
 . ثانيا أو ثالثا عدا التدريس

، سيتجه أسبوع العمل بالنسبة إىل      ١٩٩٧سياسة اليت أُقرت سنة     وبـتمديد الـيوم الدراسي كنتيجة لل       -٧٨٤
 ساعة ٣٨ويقضي القانون الساري على نظام التعليم بأن يعمل املدرسون ما ال يقل عن         .  ساعة ٤٤املدرسني حنو   

 . انوي ساعة يف األسبوع يف التعليم الث٤٢يف األسبوع يف الصفوف ما بني الثالث والثامن من املرحلة االبتدائية، و

 املوظفون الدائمون واملتعاقدون

ويف القطاع العام تبلغ نسبة     . ميكـن للمدرسني، حبسب ترتيبات عملهم، أن يكونوا دائمني أو متعاقدين           -٧٨٥
وال ميكن يف هذا القطاع أن تتجاوز نسبة        .  يف املائة من املتعاقدين أو املعوضني      ١٧ يف املائة، مقابل     ٨٣الدائمني  

 .  يف املائة من عدد املستخَدمني اإلمجايل يف كل بلدية، وفقا للقانون املتعلق مبهنيي التعليم٢٠عوضني املتعاقدين وامل

 املؤهالت

 يف املائة منهم    ٢,٤وحيمل  .  يف املائة من املدرسني املؤهالت األكادميية الالزمة للتعليم        ٩٢ّميلـك نسبة     -٧٨٦
وال يتجاوز  . املهنية يف التعليم الثانوي   /يس املواد التقنية  شـهادات يف جماالت أخرى؛ وُيفضل توظيف هؤالء لتدر        

 يف املائة، علما أن الشرط اإلجباري األدىن يكمن يف محل شهادة            ٥,٦املوظفون من غري حاملي الشهادات نسبة       
 ).  سنة من الدراسة١٢ما ال يقل عن (التعليم الثانوي 

 نسبة املّدرسات

ويبني .  يف املائة منهم من النساء     ٦٩,٥ مدرسا كانت نسبة     ١٣٤ ٨٨٥، بلغ عدد املدرسني     ١٩٩٨سنة   -٧٨٧
منها يف التعليم الثانوي )  يف املائة٧٣,٥(التوزيع حسب املراحل التعليمية أن هذه النسبة أعلى يف التعليم االبتدائي 

 مثة تفاوت ومتييز    ومع ذلك، . ويسود هذا التوزيع نسبيا شىت جهات البالد ومناطقها اجلغرافية        ).  يف املائة  ٥٧,٢(
 ٦٥,٩ يف املائة من مناصب التدريس، و      ٧٢,٥فالنساء يشغلن نسبة    . إذا تعلق األمر باملناصب اليت تشغلها النساء      
 .  يف املائة منهن مناصب مديرات٤٥,٦من املناصب البيداغوجية، وال تشغل سوى 

 التدريب إبان اخلدمة

أنه حيق جلميع املدرسني متابعة التدريب إبان اخلدمة، على أن          يـنص القانون املتعلق مبهنيي التعليم على         -٧٨٨
يكـون ذلك خارج أوقات العمل أو خالل العطل، يف ما عدا احلاصلني على املنح الدراسية للتدريب أو مزاولة                   

 مدرس كل سنة على منح حكومية لتمويل ٩٠٠، حيصل قرابة ١٩٩٦ومنذ سنة . دراسـات علـيا يف اخلـارج    
 .  نفقات سفرهم وإقامتهم، دون أن يقطع عنهم أرباب العمل أجورهم أثناء غياهبمدراستهم وتغطية
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 املدرسون حسب فئات األعمار

وال تبلغ نسبة الذين ال تتجاوز      .  عاما ٣٦ يف املائة من املدرسني إىل فئة األعمار ما فوق           ٧٥ينتمي حنو    -٧٨٩
 . عاما٥٠ يف املائة من املدرسني سن ٢٣,٤ويف املقابل جاوز .  يف املائة١١,٨ سنة سوى ٣٠أعمارهم 

 األصل اإلقليمي والعرقي

يشـكل السـكان األصـليون يف شـيلي أقلية، وال وجود إلحصاءات تبني عدد املدرسني من السكان          -٧٩٠
ومـع ذلك، مثة نسبة حمدودة من املدرسني الناطقني بلغتهم األصلية وباإلسبانية، ونسبة أخرى ممن               . األصـليني 

وُيعد املدرسون العاملون يف اجملتمعات األصلية أقلية، وتفيد        . للغـات األصلية لكنهم ال يتحدثون هبا      يفهمـون ا  
 من جمموع املدرسني العاملني يف املناطق الريفية والبالغ عددهم        )  يف املائـة   ٢,٥ (٥٠٠الـتقديرات أن حـوايل      

 . لرابا نويا أو األميارا أو املابوتشييتكلمون إما )  يف املائة١٤,٦ (١٩ ٩٦٠ 

 سنوات اخلدمة

 يف املائة   ١١,٩عن عشرة أعوام، يف حني أمتّ       )  يف املائة  ٣٣,٤(يقل عدد سنوات اخلدمة لثلث املدرسني        -٧٩١
 .من املدرسني ثالثني عاما أو أكثر من اخلدمة

 الرواتب والبدالت والعالوات وغري ذلك من االستحقاقات

األجر األساسي األدىن   : قطاع العام، وفقا ملا أقره القانون، من التايل       تتكون أجور املدرسني الشهرية يف ال      -٧٩٢
الوطين، وحسب احلاالت، بدل اخلربة عن سنوات العمل، وبدل حتسن الكفاءة، وبدل املسؤولية اإلدارية والتقنية،  

وأفضى . اصويدفع هذا البدل األخري واألجر األساسي األدىن الوطين أيضا ملدرسي القطاع اخل           . وبـدل املشـقة   
التفاوض اجلماعي إىل احلصول على حتسينات أخرى كاستحداث وحدة االرتقاء املهين األساسي ووحدة االرتقاء              

 . املهين التكميلي والعالوة التناسبية واجلدول التكميلي

 توفري املدرسني واستخدامهم

يذ أو نسبة التالميذ إىل الصفوف أو ليس مثة معايري رمسية تفرض حصصاً من قبيل نسبة املدرسني إىل التالم -٧٩٣
وتتعلق املعايري اإللزامية الوحيدة بعدد التالميذ األقصى يف الصف أو القسم، الذي . نسـبة املدرسني إىل الصفوف   

إال أن املؤشرات يف هذا السياق عادية إمجاال وليس مثة تفاوت           .  تلميذا يف الفصل الواحد    ٤٥ينـبغي أال يتجاوز     
 : ١٩٩٨وقد يتجلى ذلك يف املعدالت التالية، املستقاة من بيانات عام .  احلضرية والريفيةصارخ بني املناطق

  يف التعليم الثانوي؛١٨ يف التعليم االبتدائي و٣٠يبلغ متوسط نسبة التالميذ إىل املدرسني )أ( 

 ثانوي؛ يف التعليم ال٣٤ يف التعليم االبتدائي و٣٥يبلغ متوسط نسبة التالميذ إىل الفصول  )ب( 

 . يف التعليم الثانوي١,٩ يف التعليم االبتدائي و١,٢يبلغ متوسط نسبة املدرسني إىل الفصول  )ج( 
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وكي يكلل إصالح   . ١٩٩٦وميثل تعزيز مهنة التدريس أحد مكونات اإلصالح التعليمي الذي بدأ سنة             -٧٩٤
د من االستعانة مبهنيني ذوي مهارات عالية       املـناهج الدراسية الذي مشل التعليم االبتدائي والثانوي بالنجاح، ال ب          

واختذ عدد من اإلجراءات للنهوض مبرافق تدريب املدرسني، فضال عن الفرص . لتطبيق األساليب التعليمية اجلديدة
 . اليت أتيحت مؤخرا للمدرسني الراغبني يف مزيد من التدريب

 السياسات واإلجراءات الرامية إىل تعزيز مهنة التدريس

فذ يف إطار اإلصالح التعليمي سياسات وإجراءات لتعزيز مهنة التدريس، كعامل ال غىن عنه لتنفيذ               تـن  -٧٩٥
ويرد يف الفقرات أدناه عرض للتدابري املتخذة، يف .  تنفيذا ناجحا١٩٩٠إصالح املقررات واملناهج املعتمد منذ عام 

 . درسني األويلما يتعلق بأداء املدرسني وظروف عملهم والتطور املهين وتدريب امل

 املشاركة واحلوافز واألجور: أداء املدرسني وظروف العمل

 القانون  ١٩٩١واعتمد سنة   . أدخل تعديل هام على اللوائح اليت تنظم مهنة التدريس يف بداية التسعينات            -٧٩٦
لثمانينات من فقدان ردا على ما تعرض لـه املدرسون يف ا" قانون املدرسني "، املعروف ب)٣١٧(املتعلق مبهنيي التعليم
 .احلماية وطمس اهلوية

وأرادت احلكومة من خالل قانون املدرسني االرتقاء باملعايري املهنية ملهنة التدريس، باعتباره أحد املتطلبات  -٧٩٧
وكان الغرض دفع قضية املساواة االجتماعية، بغية إنشاء ظروف عمل أكثر         . األساسـية لتحسـني نوعية التعليم     

ومتثل أحد األهداف . رسـني وال سـيما العاملني منهم مع الفئات األفقر ويف أشد الظروف مشقة    إنصـافا للمد  
األخرى يف محل الدولة على التعبري عن التزامها بتمويل حتسني أجور املدرسني يف القطاع املدعوم، بصرف النظر                 

 . عن إمكانات أرباب العمل املباشرين املالية

مل التدريس، اليت مل يأخذها تشريع العمل الذي ينظم املهنة يف االعتبار حىت             وأقرت الدولة خبصوصية ع    -٧٩٨
وطبقـت جمموعـة من القواعد املوحدة على املدرسني يف مجيع مراحل التعليم وأشكاله، يف كال         . ١٩٩١سـنة   

كل من أشكال ويف اآلن ذاته، عوجل كل ش. القطاعني العام واخلاص، اللذين مل يسبق أبدا أن كان هلما نفس املركز
وحظي مدرسو القطاع احمللي، بفضل قانون      . التعلـيم على حدة يف إطار نظام تعليم خاضع آلليات إدارية خمتلفة           

وأتاح القانون االنتقال والتبادل، كما حّسن اللوائح املتعلقة   . املدرسـني، باالستقرار الوظيفي واحلماية من الطرد      
 ساعة يف األسبوع، ونص على التوزيع       ٤٤ل موظف ال يتعدى     بسـاعات العمل بوضع حد أقصى للتعاقد مع ك        

 يف املائة   ٧٥وتقرر أن ال تتجاوز نسبة الوقت املخصص ألنشطة التدريس الفعلي           . الداخلي لساعات العمل هذه   
وشّرع قانون املدرسني العطل الصيفية اليت كانت حىت ذاك احلني جمرد شكل من أشكال . من وقت عمل املدرسني

 عاما على حق ختفيف عبء التدريس ٣٠ املقبولة، بينما حصل املدرسون الذين جاوزت مدة خدمتهم    املمارسـة 
 . املنوط هبم دون أي خسارة يف األجور

 بيـزو ٣٧٤ ١٠٦، ارتفـع متوسط أجور املدرسني يف القطاع املـحلي من ١٩٩٨ و١٩٩٤وبني سنيت  -٧٩٩
 ساعة يف األسبوع، علما أن      ٣٠ يف الشهر ملن يعملون      )دوالرا١ ٠٩٨( بيزو   ٥٠٥ ٣٩٤إىل  )  دوالرا ٨٩٠,٣(

، ارتفع  ١٩٩٩ إىل سنة    ١٩٩٠ومن سنة   .  عاما يف اخلدمة   ٢٠األجـر املتوسـط املعتمد هو أجر مدرس قضى          
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 إىل)  دوالرا ٧٩٧( بيزو   ٢٤٣ ٠٠٠ ساعة يف األسبوع من      ٤٤متوسـط أجـور املدرسـني الذيـن يعملـون           
 إىل)  دوالرا ٤٢٦,٤( بيزو   ١٣٠ ٠٠٠يـنما ارتفع األجر األدىن من       ، ب )دوالرا١ ٠٦٣,٣( بـيزو    ٥٤١ ٠٠٠ 
 ).  دوالرا٦٧٠,٢( بيزو ٣٤١ ٠٠٠ 

واعـتمدت باإلضـافة إىل هذه الزيادات العامة حوافز متنوعة يف األجور تتعلق بأداء املدرسني اجلماعي                 -٨٠٠
 مشهود هلا باالمتياز يف قطاع التعليم       ومن بني هذه احلوافز دفع عالوة ملدة سنتني ألفرقة من املدرسني          . والفردي

. )٣١٨(املدعوم يف كل إقليم، وذلك وفقا لنظام تقييم خمصص حيدده القانون يف ما يتعلق بأداء املؤسسات التعليمية                
مدرسة، وتلقى املدرسون يف املتوسط مبلغا سنويا يعادل        ١ ٨١٥ مدرس يف    ٣٠ ٣٠٠ودفعت هذه العالوة لزهاء     

 . )٣١٩() دوالرا٥١٥,٣( بيزو ٢٧٨ ٠٠٠

ومتثل شكل آخر من أشكال التشجيع الرامية إىل حتسني أداء املدرسني يف مبادرة رئيس اجلمهورية، الذي           -٨٠١
أقر إسناد جوائز امتياز ألقدر املدرسني يف كل منطقة، على اختالف مراحل التعليم وأشكاله، وفقا لعمليات انتقاء 

 جائزة من هذا القبيل كل سنة، قدرت قيمة كل منها        ٥٠، أسندت   ١٩٩٧ومنذ عام   . تشرف عليها أفرقة خمتصة   
 .  دوالر١٠ ٠٠٠بنحو 

 التطور املهين

حتقـق يف هـذا اجملال تقدم ملحوظ، باالستناد إىل ما حظي به املدرسون من اعتراف باحلق يف التحسن                    -٨٠٢
، وفّرت الوزارة،   ١٩٩٧ ومنذ صيف عام     .)٣٢٠(الذايت، الذي ورد يف مرسوم اعتماد القانون املتعلق مبهنيي التعليم         

بالـتعاون مـع اجلامعات وغريها من اهليئات األكادميية، دورات تدريبية جمانية خبصوص برامج الدراسة اجلديدة                
 دروسا مماثلة ملدرسي الصف الثانوي      ١٩٩٨ملدرسـي الصفوف االبتدائية من األول إىل اخلامس، ووفّرت سنة           

. ب اإلضايف لتشمل مديري املؤسسات التعليمية الذين اعتمدوا برنامج الوزارة         كمـا وسعت فرص التدري    . األول
 . مدرس ومدير٤٠ ٠٠٠ زهاء ١٩٩٩واستفاد من دورات التطور املهين سنة 

 مرحلة جديدة يف برنامج التدريب اإلضايف للمدرسني، بالشروع يف برنامج منح ١٩٨٦وبـدأت سـنة      -٨٠٣
لية ملدرسي التعليم املدعوم يف شىت أحناء البلد، سواء للتدريب أو مزاولة            للـتدرب يف اخلـارج تعطى فيه األفض       

وقُسمت فترة الدراسة للحصول على شهادة إىل دروس حيضرها املتدربون يف           . دراسـات للحصول على شهادة    
 ٢ ٢٨٦، تلقى   ١٩٩٨ و ١٩٩٦وبني سنيت   . مؤسسـات تعليمـية يف شيلي وفترات دراسية يقضوهنا يف اخلارج          

 إقليما منحا دراسية للتدرب أو الدراسة       ١٣ حمافظة يف أقاليم البلد البالغ عددها        ٣٠٩مت انتقاؤهم من    مدرسـا   
 مدرس على هذه املنح، ٩٠٠، حصل مدرسون آخرون قدر عددهم بنحو        ١٩٩٩وسنة  . للحصـول على شهادة   

 . منحة٣ ٢٠٠حبيث بلغ جمموع املنح الدراسية املسندة 

وتشمل . فرص التدريب املهين اإلضايف غري التعاقدي ُتمنح يف املؤسسات التعليمية         ويف أثناء ذلك، ظلَّت      -٨٠٤
 :هذه الفرص اجلديدة ما يلي

إنشاء مراكز مصغرة ملزيد تدريب املدرسني يف املدارس الريفية اليت يشرف عليها مدرس واحد أو  )أ( 
وتعّد هذه . نامج الريفي األساسي مدرس من الرب٥ ٠٠٠مدرسـان أو ثالثـة، وشارك يف هذه املراكز أكثر من        
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املراكز املصغرة سبيال لتخفيف وطأة العزلة اليت يعيشها املدرسون يف املناطق الريفية، ومساعدهتم يف اآلن ذاته على 
 .حتسني أدائهم وتصميم وتنفيذ مشاريع مبتكرة ملدارسهم، باتباع هنج مجاعي قائم على التفكري

ن القراءة والكتابة والرياضيات ملدرسي التعليم االبتدائي املشمولني        تنظيم حلقات عمل يف ميادي     )ب( 
 ".-٩٠٠P"بالربنامج 

، اليت تقدم تدريبا على استعمال جتهيزات احلاسوب "صالت الوصل"مشاركة املدرسني يف شبكة  )ج( 
. مي هذا التدريب  وتتوىل جامعات الشبكة تقد   . وبـراجمه وعلى التطبيق البيداغوجي واإلداري للمرافق احلاسوبية       

 . ويتيح هذا التدريب للمدرسني الوصول إىل موارد املعلومات املهنية وإىل فضاءات االتصال بني املدرسني

 حتسني نوعية التعليم لدعم جمموعات العمل املهنية يف مجيع املدارس )٣٢١("MECE"وضع برنامج  )د( 
وتوفر مرافق تطوير   . هج التدريس مرة كل أسبوعني    الثانوية، بتخصيص ساعتني من ساعات التدريس ملناقشة منا       

كما تقدم كراسات جتمع بني عدة اختصاصات أو تركز على مادة . هـذا النشـاط يف شكل كتب وتوجيه تقين      
  أكثر من١٩٩٨ومشل هذا املخطط سنة   . بعيـنها، وتتضـمن اقتراحات أنشطة ومنهجيات قائمةً على املشاركة         

 . مدرسة ثانوية مدعومة١ ٠٢٨وعة عمل مهنية يف  جمم٢ ٧٠٠ مدرس شكلوا ٢٥ ٠٠٠ 

إتاحـة فرصة جديدة للتطور املهين بتغيري هنج اإلشراف الوزاري، كي ال يقتصر اإلشراف على                 )ه( 
 .جمّرد التحقق من االمتثال للمعايري بل تشمل تقدمي الدعم التقين إىل املدرسني واملدارس

هين، تساعد فرص التحسن اجلديدة هذه على استحداث مناهج         وعالوة على حتسني مستوى املدرسني امل      -٨٠٥
 . تدريس جديدة تالئم بقدر أكرب املنهاج الدراسي املعتمد مبوجب اإلصالح التعليمي

 تدريب املدرسني األويل

.  اعتماد برنامج مخاسي السنوات يرمي إىل حتسني تدريب املدرسني حتسينا شامال١٩٩٦أعلنت احلكومة سنة  -٨٠٦
حتسني : ت املؤسسات املسؤولة عن تدريب املدرسني إىل تقدمي مشاريع إصالح تتضمن على األقل اجلوانب التالية              ودعي

مستوى اإلطار األكادميي، والتعاقد مع مستشارين أو مدرسني زائرين، والنهوض باملكتبات ومرافق احلاسوب التعليمية، 
اقات تعاون بني كليات التعليم وغريها من اهليئات األكادميية بغية          وتقـدمي منح دراسية للنجباء من التالميذ، وإبرام اتف        

مسـاعدة املدرسني املتدربني على حتديث معرفتهم يف املواد اليت سيدّرسوهنا، وإبرام اتفاقات عمل بني كليات التعليم                 
عها على ما جيري فيها؛     واملدارس يف اإلقليم نفسه، كي تقدم الكليات الدعم التقين للمدارس وحتسن يف ذات اآلن اطال              

 .وحتسني اإلشراف على ما ينجزه الطالب يف هناية دراساهتم التعليمية من عمل تطبيقي

 جامعة ومؤسسة تقدمت مبشاريع، وهي متثل جمتمعة أكثر من ٣٢ جامعة من مجلة ١٧ووقع االختيار على  -٨٠٧
فرت وزارة التعليم لتنفيذ هذه املشاريع ميزانية وو.  يف املائة من عدد الطالب املسجلني يف الدراسات التعليمية٨٠

وستكمل هذا املبلغ املوارد الداخلية اليت رصدهتا       .  مليون دوالر، سوف تستثمر على مدى أربعة أعوام        ٢٥بلغت  
  بيزو ٢٠ ٤٥٥ ٥٠٧وستسـتثمر الوزارة واجلامعات معا      . اجلامعـات للمشـروع نفسـه والفـترة نفسـها         

 . ٢٠٠١ و١٩٩٨نيت بني س)  دوالرا٣٧ ٩١٦ ٣٧٨ (
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 برنامج منح دراسية لألساتذة املتدربني، يرمي إىل استمالة الطالب احلاصلني على            ١٩٩٨وُبعـث سنة     -٨٠٨
ومن بني املتقدمني   . درجات عالية يف امتحانات دخول اجلامعات أو يف التعليم الثانوي أو ذوي اخلربة يف التعليم              

 فردا مل يلتحق منهم مبهنة التعليم يف هناية املطاف ١٧٩تيار على  وقع االخ١٩٩٨ شخصاً سنة ٦٣٣البالغ عددهم 
 مرشحاً احلصول على املنح، ووقع االختيار       ١ ٩٤٤، طلب   ١٩٩٩وخالل السنة األكادميية    . شخصا١٢٢ًسوى  
 .  من هؤالء يف هناية األمر مبهنة التدريس٢٣٢ منهم؛ والتحق ٢٦٥على 

 شروط اإلقرار الرمسي: املؤسسات اخلاصة

وحتتوي هذه املدارس   .  يف املائة  ٤٠,٤تقدر نسبة املدارس اخلاصة يف التعليم االبتدائي والثانوي مبا يعادل            -٨٠٩
 .  يف املائة لإلدارة العامة٥٩,٦ يف املائة من جمموع التالميذ، بينما ختضع بقية املدارس ونسبتها ٣٤,٤

وحيق . ١٩٨٠ليمية يف شيلي قبل أن يرسخه دستور عام         ، ساد مبدأ احلرية التع    ١٨٣٣ومنذ اعتماد دستور عام      -٨١٠
إال أن القانون يفرض بعض الشروط اليت يتعني على املدارس          . لكـل مـن يعيش يف البلد فتح مؤسسات تعليمية وإدارهتا          

ر للمدارس ووفقا لقواعد االعتماد، متنح الدولة اإلقرا. اخلاصة اليت تطلب االعتماد استيفاؤها قبل احلصول على إقرار رمسي
اخلاصة اليت تدعمها جهة راعية ومسؤولة، وتنتهج خططا وبرامج تستجيب لألهداف األساسية واحملتويات اإلجبارية الدنيا          

 .للتعليم االبتدائي والثانوي، وتستخدم موظفني مؤهلني، وتليب متطلبات البنية األساسية والتجهيز

 املساعدة الدولية

وا اقتصاديا وجنح يف تعزيز السياسات االجتماعية، فقد اكتسب تدرجييا القدرة           ملّا كان البلد قد شهد من      -٨١١
ولذلك، فقد أخذت أمهية املساعدة اخلارجية يف       . املالـية والسياسية والتقنية على معاجلة املشاكل مبوارده اخلاصة        

 . التراجع مقارنة مع ما مضى

ر عدة مكاتب إقليمية ودون إقليمية هامة، كمكتب        ويف ما يتعلق بالتعليم، تسىن للبلد أن يستضيف مقا         -٨١٢
واللجنة ) اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     ) اليونسكو(مـنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة        

ويسر هذا القرب املادي الوصول إىل ما اكترت يف هذه     . االقتصـادية ألمـريكا الالتينـية ومنطقة البحر الكارييب        
وقد سخرت هذه املنظمات مواردها بدرجات متفاوتة للمساعدة يف         . مات من معرفة مهنية وقدرة معلوماتية     املنظ

 . حل مشاكل التحليل والتصميم والتنفيذ اليت اكتنفت السياسات االجتماعية يف شيلي

لتسعينات، ، وهو أبرز برنامج حتسني مدرسي شهدته ا       "P-900"وعـلى وجـه اخلصوص، بدأ العمل بالربنامج          -٨١٣
 . ويعتمد متويل الربنامج حاليا بالكامل على موارد وطنية. بتمويل من حكوميت الدامنرك والسويد يف بادئ األمر

وحصلت الوزارة على قرض من تلك . ، أقامت وزارة التعليم عالقة وطيدة مع البنك الدويل١٩٩٢وسنة  -٨١٤
كرب من برنامج حتسني نوعية وإنصاف التعليم  لتمويل الشق األ١٩٩٧ و١٩٩٢املؤسسـة اسـتخدم بـني سنيت        

 مشروع مشابه للنهوض بالتعليم الثانوي، كان من ١٩٩٥وُبعث سنة . األساسي والتعليم يف سن ما قبل السادسة
وقد اعتمد هذا الربنامج على متويل تأتى جله من امليزانية اخلاصة حلكومة . ٢٠٠٠املزمع أن يستمر حىت هناية عام     

 اتفاق ثالث مع    ١٩٩٨وأبرم سنة   .  استفاد البلد باألساس من االتصاالت التقنية مع البنك الدويل         شيلي، يف حني  
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، شرعت احلكومة يف حمادثات تتعلق بإمكانية وضع        ٢٠٠١ويف عام   . البـنك يـرمي إىل النهوض بالتعليم العايل       
 . تقين لألشخاص الذين مل ينهوا تعليمهمبرنامج رابع لتحسني نوعية التعليم، يركز على التعليم املستمر والتدريب ال

 ١٤املادة 

 الوصول جمانا إىل التعليم االبتدائي اإللزامي

 . على أن التعليم االبتدائي إلزامي وجماين١٩٢٠ينص قانون التعليم االبتدائي اإللزامي الصادر سنة  -٨١٥

 ١٥املادة 

 احلق يف الثقافة

 لفرد يف املشاركة يف احلياة الثقافية والتعبري عن ثقافتهالتدابري التشريعية الرامية إىل ضمان حق ا

واجب الدولة العمل على تطوير التعليم      [...] من  " من الدستور على أن      ١٩ من املادة    ١٠تنص الفقرة    -٨١٦
 ."يف مجيع مراحله وتشجيع البحث العلمي والتكنولوجي والنشاط اإلبداعي ومحاية تراث البلد الثقايف وتروجيه

 وأنشئ عدد من    )٣٢٢(وخـالل الفترة قيد االستعراض، ُسن قانون ترويج الكتب والتشجيع على املطالعة            -٨١٧
كما مت  . الصناديق التنافسية لفائدة مجاعات صغرية وجمموعات حمددة، كصندوق دعم املبادرات الثقافية اإلقليمية           

غري أن احلصة الكربى . فية من حوافز ضريبيةتشجيع التربعات الثقافية من خالل ما نص عليه قانون التربعات الثقا
من األموال وامليزانيات القائمة، يف ما عدا صندوق الكتاب، ختصص ملؤسسات خمتلفة ال تتقيد بالتنسيق فيما بينها 

 .  تتباين يف إطارها املوارد املرصودة للثقافة)٣٢٣(وال ختضع لقوانني حمددة، أو تنضوي حتت سياسات عامة

 موال العامة املخصصة لترويج التنمية الثقافية مبا يف ذلك الدعم املقدم من القطاع اخلاصالتمويل واأل

 مليون دوالر يف ميدان الثقافة، وفقا حلسابات اللجنة االستشارية ١٣ حوايل ١٩٩١استثمرت شيلي عام  -٨١٨
وشهدت ميزانية  . )٣٢٥(ن دوالر  مليو ٤٠ مبا يزيد قليالً على      ١٩٩٩وقدر مبلغ االستثمار ذاك عام      . )٣٢٤(الرئاسية

احلكومة يف هذا امليدان ارتفاعا مطردا، ذلك أن الصناديق التنافسية القائمة حاليا واملعنية بترويج األنشطة الثقافية                
 وألن ميزانيات البعض من اهليئات العامة املخصصة إلمناء الثقافة ارتفعت بصورة ١٩٩١مل تكن قد أنشئت يف سنة 

 . ملحوظة

. رغـم ذلك، تبدو مسامهة الدولة غري كافية، بل ضئيلة حبكم اخلربة واحتياجات ميدان الثقافة والفن               و -٨١٩
وكانـت املوارد املقدمة من صندوق تنمية الفنون والثقافة مناسبة يف املتوسط لتغطية تكلفة نسبة تزيد قليالًً على                  

انية املخصصة هلذا الصندوق، وهو األهم يف البلد،  يف املائة من املشاريع املعروضة، على الرغم من تضاعف امليز١٠
ويعزى ذلك إىل التباطؤ الذي ترتب، رغم اعتماد آلية مفيدة لترويج الثقافة يف . على مدى األعوام الثمانية املاضية

 . التسعينات، على سياسة مل تركز اهتمامها من باب األولوية على هذا اجملال من جماالت تنمية البلد
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ـ  -٨٢٠ ك شيلي وسائل وآليات قانونية ومالية وإدارية شىت لتطوير وترويج ونشر السلع واخلدمات ذات              ومتل
 :وتتمثل أبرز اهليئات املشرفة على هذه املسائل يف ما يلي. الصلة بالثقافة والتراث

يرية إدارة الثقافة وجملس املعامل األثرية الوطنية، وجملس تصنيف األفالم، ومد    : يف وزارة التعلـيم    )أ( 
وعالوة على ذلك، تدفع وزارة التعليم مسامهة سنوية إىل مسرح سانتياغو البلدي . املكتبات واحملفوظات واملتاحف

  الثقايف الذي أنشئ لعامة اجلمهور؛١٢١٥ومركز بلماسيدا 

 مديرية الشؤون الثقافية ومكتب ترويج الصادرات؛: يف وزارة الشؤون اخلارجية )ب( 

 املعنية بتحليل   -إدارة الثقافة، وإدارة البحوث     :  األمني العام للحكومة   - يف مكتـب الوزيـر     )ج( 
  وهيئة التلفزيون الوطين؛-وسائط اإلعالم والصناعة الثقافية 

تديـر شـركة حتسني اإلنتاج برناجما لترويج األفالم الطويلة، يدعم استحداث مشاريع يف جمال          )د( 
  وتسويقها؛األفالم وتوزيع األفالم الطويلة الشيلية

ميول صندوق النهوض بالسكان األصليني التابع لوزارة التخطيط الوطين واهليئة الوطنية للنهوض              )ه( 
. بالسكان األصليني مشاريع تشمل يف ما تشمله دعم التظاهرات الثقافية واإلعالمية ذات الصلة بالسكان األصليني

يط الوطين مشاريع وبرامج لدعم األشخاص ذوي       كمـا ميـول صـندوق اإلعاقـة الوطين التابع لوزارة التخط           
 االحتياجات اخلاصة، مبا يف ذلك املشاريع اليت تستبطن قدرات هؤالء األشخاص الفنية والفكرية؛

تديـر وزارة األشـغال العامـة مسابقة وطنية لتمويل إدماج األعمال الفنية يف مشاريع البنية                 )و( 
 األساسية العامة؛

ة احلضرية التابعة لوزارة اإلسكان والتنمية احلضرية على برنامج للرقي    تشـرف شـعبة التنمـي      )ز( 
 احلضري يرمي إىل إنشاء مرافق عامة من قبيل املراكز الثقافية والقاعات املتعددة األغراض؛

تدير هيئة التلفزيون الوطين، وهو هيئة عامة مستقلة، صندوقا لدعم الربامج التلفزيونية الثقافية أو  )ح( 
 .لفائدة الوطنية أو اإلقليميةذات ا

 :وختضع اهليئات والصناديق التالية لوالية وزارة التعليم -٨٢١

 :اجمللس الوطين للكتاب واملطالعة، الذي يدير )أ(

مسابقة سنوية ملشاريع ترويج الكتب والتشجيع على املطالعة ختصص موارد جملاالت من  `١`
 والتظاهرات الثقافية والتدريب الثقايف ودعم      قبيل تطوير املكتبات والترغيب يف املطالعة     
 نشر الكتب الشيلية وتشجيع تصديرها؛

مسـابقة ألفضل األعمال األدبية الصادرة عن كتاب شيليني يف فئيت األعمال املنشورة              `٢`
 وغري املنشورة؛
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خمطـط منح دراسية للمدرسني وألصحاب املكتبات الذين يقترحون مبادرات لترويج            `٣`
 ملطالعة؛الكتب وا

 مسابقة وطنية يف أدب الطفل لترويج األعمال غري املنشورة؛ `٤`

 :صندوق تنمية الفنون والثقافة الذي ينظم )ب( 

مسـابقة وطنية لتمويل املشاريع الفنية يف جماالت الفنون التشكيلية واألعمال السمعية             `١`
 البصرية واملسرح والرقص واملوسيقى والفنون املتكاملة؛ 

بقة إقليمـية لتمويل املشاريع ذات اإلدارة املستقلة، بغية تدعيم البنية األساسية            مسـا  `٢`
 الثقافية واملبادرات الثقافية والفنية احمللية والثقافة التقليدية والتظاهرات الفنية والثقافية؛

الفنية يف الصناديق التنافسية للوزارة اليت تستخدم لدعم النهوض باملؤسسات املتخصصة يف التربية  )ج( 
 املرحلتني االبتدائية والثانوية؛ 

وعالوة على الصناديق التنافسية، تدعم وزارة التعليم من خالل إدارهتا الثقافية طائفة متنوعة من        )د( 
وتشمل هذه الطائفة برناجما مسرحيا،     . اخلدمـات والربامج والفرص اليت تستهدف اجلمهور يف شىت أصقاع البلد          

قص، والفرقة الوطنية للرقص الشعيب والربنامج الوطين ألوركسترا الشباب الذي يدعم أنشطة ومشروعا يف جمال الر
خارطة "أوركسترا الشباب السمفونية الوطنية وغرفة األوركسترا الشيلية يف خمتلف أقاليم البلد، ومشروع رسم              

 املنجز مؤخرا؛" شيلي الثقافية

 .الوزارة والذي ينظم مسابقة وطنية ملشاريع التجوال الثقايفاملسرح املتجول الشيلي، الذي تشرف عليه   )ه( 

وتشـمل ميزانيات الوزارات األخرى أيضا أقساما خمصصة للبنود الثقافية مبا يف ذلك النشاط اإلبداعي                -٨٢٢
نشآت واألنشطة االجتماعية والثقافية وأنشطة إنشاء البنية األساسية ومحاية التراث أو تأسيس وتعزيز املنظمات وامل

وال تؤخذ هذه املسامهة دوما يف احلسبان لدى إعداد اإلحصاءات الرمسية يف ميدان . الصغرى وغريها من املبادرات
الـثقافة ألهنـا ليسـت ترتيـبا ثابتا أو ألهنا قد تصدر عن وزارات قد حيسب املرء أن الثقافة خارجة عن جمال                     

فعلى سبيل املثال، استثمرت وزارة األشغال العامة       ". املصروفات املتنوعة "اختصاصها أو ألهنا ختصص ضمن باب       
 لترميم مبان عامة تشكل جزءا من التراث )٣٢٦() دوالرات٥ ٥٦٠ ٨٠٧( مليون بيزو ٣ ٠٠٠يف التسعينات قرابة 

وكذا ميول الصندوق الوطين للتنمية اإلقليمية التابع لوزارة الداخلية مشاريع ذات صلة بالتعليم             . املعمـاري للبلد  
 ٥ ٠٠٠ بإنفاق حوايل    ١٩٩٩سبتمرب  /وقد أُذن حىت شهر أيلول    . لبحث أو الدعاية أو البنية األساسية الثقافية      وا

كما ختصص وزارة التخطيط موارد للمشاريع االجتماعية .  هلذه األغراض)٣٢٧() دوالرا٩ ٨٢٧ ٤٣٩(مليون بيزو 
امن واالستثمار االجتماعيني وترصد وزارة والثقافية من خالل صندوق النهوض بالسكان األصليني وصندوق التض

االقتصاد من خالل شركة حتسني اإلنتاج مبلغا يف ميزانيتها لصناعة األفالم والصناعات الصغرية واملتوسطة احلجم               
 .).الصناعات احلرفية واألفالم ودور النشر وما إىل ذلك(يف قطاع الثقافة 
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 . ية يف ما يتعلق باإلنفاق العام على الثقافة يف شيليوباختصار، ال ميكن سوى تقدمي أرقام تقريب -٨٢٣

 ٤٤اجلدول 

 ١٩٩٨-١٩٩٤االجتاهات يف الصناديق التنافسية، 
 )١٩٩٨بالبيزو والدوالر بقيمة سنة (

 
 

 اجملموع

صندوق دعم 
األنشطة الثقافية 

 **اإلقليمية

 
صندوق تنمية 
 *مدارس الفنون

 
الصندوق الوطين 
 *للكتاب واملطالعة

 
تنمية الفنون صندوق 

 *والثقافة

 
 
 السنة

٢ ٥٠٥ ٤٣٠ 
)٥ ٤٤٣( 

٧٦ ٨٤٩ 
) ١٦٧( 

- ١ ٠٠٤ ٢٢٣ 
)٢ ١٨٢( 

١ ٤٢٤ ٣٥٨ 
)٣ ٠٩٤( 

١٩٩٤ 

٢ ٧٢٠ ٧٢١ 
)٥ ٩١١( 

١٠٦ ٥٩٠ 
)٢٣٢( 

- ١ ٠٠١ ٦٠٤ 
)٢ ١٧٦( 

١ ٦١٢ ٥٢٧ 
)٣ ٥٠٣( 

١٩٩٥ 

٣ ٠٤٩ ٧٦٩ 
)٦ ٦٢٦( 

٧٧ ٧٠٠ 
)١٦٩( 

٣٢٦ ٩٧٩ 
)٧١٠( 

١ ٠٣٨ ١٤٩ 
)٢ ٢٥٥( 

١ ٩٣٣ ٩٢٠ 
)٤ ٢٠٢( 

١٩٩٦ 

٣ ٥٣٨ ٥٦٢ 
)٧ ٦٨٨( 

٧٣ ٢٩٠ 
)١٥٩( 

٣٢٤ ١٠٦ 
)٧٠٤( 

١ ٠٤١ ١٦٦ 
)٢ ٢٦٢( 

٢ ١٠٠ ٠٠٠ 
)٤ ٥٦٢( 

١٩٩٧ 

٤ ١١٣ ٥٠٣ 
)٨ ٩٣٧( 

- ٣١٩ ٣٢٩ 
)٦٩٤( 

١ ٠٤٦ ٥١٢ 
)٢ ٢٧٤( 

٢ ٧٤٧ ٦٦٢ 
)٥ ٩٦٩( 

١٩٩٨ 

٤ ٢٩٧ ٠٧٨ 
)٩ ٣٣٦( 

- ٣٢٥ ٦٦٣ 
)٧٠٨( 

١ ٠٦٧ ٢٧٠ 
)٢ ٣١٩( 

٢ ٩٠٤ ١٤٥ 
)٦ ٣٠٩( 

١٩٩٩ 

- ٣٣٤ ٤٢٩ 
)٧٢٧( 

١ ٢٩٦ ٠٧٧ 
)٢ ٨١٦( 

٦ ١٩٨ ٩٢٤ 
)١٣ ٤٦٧( 

١٢٧ ٢٢٢ ٦١٢ 
)٢٧٦ ٣٩٧( 

 اجملموع

 Revista Cultura No. 25.1990-2000: Una decada de  يف Cifras: superficie rebaladizasباتريسيا موسكوسو بينتو، : املصدر

dasarrollo cultural. األمني العام للحكومة- مكتب الوزير . 
 .مبا يف ذلك تكاليف املوظفني * 
 .ريةدون حساب تكاليف املوظفني والتكاليف اإلدا ** 

وبتحلـيل التغريات يف الصناديق التنافسية، يتبني أن صندوق تنمية الثقافة والفنون هو الصندوق الوحيد                -٨٢٤
وارتفع . ويتجلى ذلك أيضا يف زيادة خمصصات البعض من قطاعات أو جماالت الفنون           . الذي منا بصفة ملحوظة   

؛ ١٩٩٨ مشروعا سنة    ٨٤ إىل   ١٩٩٢وعا سنة    مشر ٤٤عـدد املشاريع املدعومة يف جمال الفنون التشكيلية من          
 مشروعا؛ وعدد املشاريع األدبية من ٥٧ إىل ٢١وعلى مدى الفترة ذاهتا، ارتفع عدد املشاريع السمعية البصرية من 

، وعدد مشاريع الفنون    )وتسـتفيد هـذه املشاريع أيضا من مساعدة صندوق الكتاب         ( مشـروعا    ٤٩ إىل   ٣٥
 .  مشروعا٥٩ إىل ٢٤ من )الرقص واملسرح(االستعراضية 

 

 



E/1994/104/Add.26 
Page 206 

 

 ٤٥اجلدول 

 املشاريع اليت اختارها صندوق تنمية الثقافة والفنون، حبسب املوضوعات 

 املوضوع ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ اجملموع

 الفنون التشكيلية ٥٤ ٥٨ ٩٨ ٢٠ ٤٩ ٤٢ ٨٤ ٤٠٥

 الفنون املرئية ٢١ ٥٦ ٦٩ ٤٤ ٤٣ ٤٦ ٥٧ ٣٣٦

 الفنون االستعراضية ٢٤ ٣٨ ٧٠ ٥٩    ١٩١

 املوسيقى ٤٤ ٨٠ ٦٧ ٤٩ ٣٣ ٣٣ ٥٤ ٣٦٠

 األدب ٣٥ ٥١ ٩٣ ٣٨ ٤٠ ٤٩  ٣٠٦

 الثقافية احمللية ٢٩       ٢٩

 الثقافية التقليدية ٣٣   ٤٠ ٣٦ ٤٣ ٧١ ٢٢٣

 إثراء التراث الثقايف والفين ٢٣ ٢٩ ٤٢  ٢٧ ٢٦  ١٤٧

 البنية األساسية الثقافية    ١٩ ١٥ ٢٧ ٣٦ ٩٧

 التظاهرات الثقافية أو الفنية  ٤٧ ٤٠    ١١١ ١٩٨

 املبادرات الفنية والثقافية احمللية    ٦٢ ٣٦ ٥٣ ١٤٩ ٣٠٠

 الثقافة احمللية والتقليدية  ٥٧ ٥٩     ١١٦

 املسرح     ٤٣ ٤١ ٤٤ ١٢٨

 الرقص     ١١ ٢٠ ١٠ ١٢٨

 اجملموع  ٢٦٣ ٤١٦ ٥٣٨ ٣٣١ ٣٣٣ ٣٨٠ ٦١٦ ٢ ٨٧٧

 .يذية لصندوق تنمية الثقافة والفنوناألمانة التنف: املصدر

 املسامهات اخلاصة والتمويل املشترك

خالل التسعينات، ساعد القطاع اخلاص على متويل املشاريع الثقافية بتقدمي املوارد من خالل املؤسسات               -٨٢٥
 اجلهات  )٣٢٨(قانونوخيول ال . وغريها من اهليئات، أو باملشاركة مباشرة يف املشاريع املؤسسية ذات الصلة بالثقافة           

اليت (ضرييب يعادل نصف املبلغ املقدم من املبلغ اإلمجايل اخلاضع لضريبة الفئة األوىل             " خصم"املاحنة احلصول على    
 ٢، على أال يتعدى ذلك احلد األقصى املقدر بنسبة )اليت يدفعها اخلواص(أو ضريبة الفئة الثانية ) تدفعها الشركات

وال تتوفر أرقام إحصائية حلساب مقدار مسامهة الشركات اخلاصة ومقدار          . ضريبية وحدة   ١٤ ٠٠٠يف املائة أو    
 . مسامهة الدولة يف هذا النظام القائم على تقاسم مسؤولية متويل املشاريع الثقافية
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 ٤٦اجلدول 

 *قانون التربعات الثقافية
 )بقيمة البيزو والدوالر املتداولة يف السنة املعنية(

 السنة ملبلغ الالزما املبلغ الفعلي

١٩٩١ )٣ ٧٠٢ ٦٥٧ (١ ٢٩٣ ٠٤١ ٧٦٣ )١ ١١٨ ١٩٢ (٣٩٠ ٤٩٤ ٨٥١ 

١٩٩٢ )٥ ٣٨٩ ٠٢٣ (١ ٩٥٣ ٩٥١ ٨٩٩ )٢ ١٤٢ ١٤٤ (٧٧٦ ٦٩٨ ٥٢٦ 
١٩٩٣ )٥ ٤٠٦ ٨٩٣ (٢ ١٨٥ ٣٠٤ ١٤٢ )١ ٦١٤ ٢٧٧ (٦٥٢ ٤٤٢ ٢٩٢ 
١٩٩٤ )٣ ٩٦١ ٩٩٦ (١ ٦٦٤ ٧٥١ ٤١٦ )١ ١٢٤ ٦٤١ (٤٧٢ ٥٥١ ٦٧٣ 
١٩٩٥ )٥ ٧٦٥ ١٩٧ (٢ ٢٨٧ ٤٥٧ ٠٥٢ )٢ ٤٤٩ ١٢٩( ٩٧١ ٧٤٠ ٧٣٨ 
١٩٩٦ )١٥ ٠٤٩ ٦٢١ (٦ ٢٠٤ ٥٠٧ ٠٦٩ )٦ ٦٦٦ ٢٣٨ (٢ ٧٤٨ ٢٨٩ ٧٣٨ 
١٩٩٧ )١٣ ٢٩٩ ٠٥٩ (٥ ٥٧٦ ٤٢٨ ٤١٠ )٤ ٠٥٣ ٦٩٠ (١ ٦٩٩ ٧٥٢ ٧٩٧ 
١٩٩٨ )١٤ ١٣٨ ٦٢١ (٦ ٥٠٧ ٨٦٦ ٠١٨ )٤ ٤٦٤ ٦٥٤ (٢ ٠٥٥ ٠٣٥ ٣٦٧* 

- ١٩٩٩ )٦ ٩٧٩ ٥٥٠ (٣ ٥٥١ ٠٥٥ ٥٠٥* 

 . األمانة التنفيذية للجنة تقدير التربعات الثقافية: املصدر    
 . هذه بيانات مؤقتة * 

 البنية األساسية املؤسسية لتعزيز املشاركة الشعبية يف الثقافة

ال وجـود لعمليات مسح أو دراسات حول بنية األساسية الثقافية يف شيلي، لكن املعلومات املتاحة تبني     -٨٢٦
 يف الفضاءات واجملاالت ذات الصلة باألنشطة الفنية التقليدية ويف          ٢٠٠٠ و ١٩٩٠ عامي   حدوث منو ملحوظ بني   

؛ واملركز الثقايف   "حمطة مابوتشو "املركز الثقايف   : ومن أبرز املعامل الثقافية يف سانتياغو     . قطـاع الصـناعة الثقافية    
". أرتيكوين"؛ ومتحف   "مريادور"؛ واملتحف التفاعلي    "سالفادور ألييندي " ؛ ومتحف التضامن  ١ ٢١٥بلماسيدا  

يف " بسينما بيالردي"أما يف األقاليم، فتجدر اإلشارة إىل متحف الفن احلديث يف تشيلوي، وحتويل ما كان يعرف 
 . إقليم بالبارايسو إىل مسرح بلدي، وتشييد املسرح البلدي اجلديد يف تيموكو

شيلي رمسيا بالرقم الدويل املوحد للكتاب،      ، أي منذ اعتراف     ١٩٩٢ويف مـيدان النشر، سجل منذ عام         -٨٢٧
 .  ناشرا١١٦ بتسجيل ١٩٩٦ ناشرا جديدا يف املتوسط كل سنة، وبلغ التسجيل ذروته سنة ٨٠

 دور السينما واملسارح والقاعات املتعددة األغراض

الوطين ، ُسجلت يف حولية الثقافة واإلعالم الصادرة عن املعهد          ١٩٩٨أكتوبر  /حـىت شهر تشرين األول     -٨٢٨
ومنذ ذلك الوقت، فُتح يف سانتياغو وال سريينا وإيكويكوي        .  قاعات سينما يف مجيع أحناء البلد      ٢٠٨لإلحصـاء   

كما . ويعزى هذا االرتفاع الكبري إىل افتتاح مركّبات متعددة األغراض يف سانتياغو واملقاطعات  .  قاعة سينما  ٤٨
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ومشلت هذه الظاهرة   . ة، واستحدثت منشآت جديدة   قسـمت قاعات أقدم إىل ست أو مثاين قاعات سينما صغري          
 . كال من إيكويكوي وال سريينا وبينيا ديل مار ورانكاغوا وكنثيبثيون

وسجل املعهد الوطين  . وشـكل التـنويع والوصـول إىل سائر فئات اجلمهور أيضا حتديا أمام املكتبات              -٨٢٩
 منها اتفاقات مع إدارة املكتبات ٣٠٠ أبرمت  مكتبة يف سائر أحناء البلد،٢ ٠٤٩ وجود  ١٩٩٨لإلحصـاء سنة    

غـري أن هـذا الرقم ال يأخذ يف احلسبان اجلهود األخرى اليت تبذهلا إدارة املكتبات                . واحملفوظـات واملـتاحف   
واحملفوظـات واملـتاحف وغريهـا من اهليئات من أجل استحداث أشكال جديدة للوصول إىل الكتب واملطالعة       

طات السكك احلديدية النفقية يف سانتياغو، واملكتبات املتجولة يف الشاحنات أو يف            كاملكتـبات املوجودة يف حم    
 ). مكتبات متنقلة للمناطق اليت تفتقر إىل مكتبات ثابتة دائمة. (املراكب الصغرية، وما إىل ذلك

لعاصمة سنة  إذ كانت ا  . ويفـيد املعهد الوطين لإلحصاء أن سانتياغو تُعد أكرب عدد من املرافق الثقافية             -٨٣٠
 قاعة سينما يف    ٤٠وفُتح يف ما بعد     .  قاعة سينما  ١٢٣ مكتبة و  ٦٠٠ مسرحا وما يزيد على      ٢٥ تضـم    ١٩٩٨

 . مركّبات متعددة األغراض

وشـارك صندوق تنمية الثقافة والفنون بصفة منهجية يف بناء وإصالح وجتهيز القاعات املعدة لألنشطة الثقافية                 -٨٣١
كما قدم صندوق دعم املبادرات الثقافية اإلقليمية       . يف ترميم املباين اليت تشكل جزءا من التراث        الثقافية و  -واالجتماعـية   

وخالل السنوات األربع األوىل من إنشاء صندوق تنمية الثقافة والفنون، . مسـامهة يف هـذا اجملال على مدى سبعة أعوام   
 بند خاص ١٩٩٦وأدرج سنة  ".  التراث الفين والثقايف   إثراء"كان الطلب على البنية األساسية والتجهيز يندرج ضمن باب          

يف تلك  )  دوالرا ٦٧١ ٦٤٧( بيزو   ٢٧٦ ٩٠٠ ٠٠٠، قُدم باالستناد إليه مبلغ قدره       "حتسـني وتوفري البنية األساسية    "ل    
 ). دوالرا١ ٤٥٣ ٨٨٩( بيزو ٦٠٩ ٦٣٠ ٠٠٠وارتفع املبلغ يف السنة التالية إىل . السنة

ق تنمية الثقافة والفنون ملشروع ما على مدى جدواه، لكنه يأخذ يف احلسبان أيضا ويتوقف اختيار صندو -٨٣٢
وقد شجعت بعض املبادرات يف     . معـايري أخرى تتصل بالتأثري البيئي واالجتماعي والثقايف املترتب على االقتراح          

القليلة املوارد والسكان، وطبق املناطق ذات الكثافة السكانية املرتفعة كعواصم األقاليم، وكذلك يف املناطق النائية 
 . يف هذه املناطق نوع من التمييز اإلجيايب

فقد تزايد الطلب على بناء أو جتهيز . وتتعلق املتطلبات من املوارد مبجاالت خمتلفة جدا من البنية األساسية -٨٣٣
تعليم برصد مبلغ خاص    املسـارح الـبلدية، وملـا كانت التكاليف باهظة، أوصت إدارة الثقافة التابعة لوزارة ال              

وكانت هذه املسارح تقليديا رمزا للترف، إذ تقدم فيها االستعراضات املوسيقية أو عروض األوبرا للنخبة . للغرض
ويشكل إنشاء املراكز الثقافية والقاعات املتعددة األغراض جماال        . الثقافية؛ أما اليوم، فباتت أماكن ترفيهية للمأل      

وهذه األماكن أقرب إىل مفهوم الثقافة اليت يستوي فيها حفل من           . وجب وفرة املوارد  آخر من اجملاالت اليت تست    
 . حفالت األوركسترا بعرض شريط فيديو أمام مجهور عريض

ويتسم عمل إدارة املعمار التابعة لوزارة األشغال العامة مبزيد من التركيز، إذ تنحصر أنشطة هذه اإلدارة                 -٨٣٤
 برناجما لترميم املباين اليت تشكل جزءا من التراث، باستثمار          ١٩٩١إلدارة منذ سنة    ووضعت ا . يف القطاع اخلاص  

 وقد أنفق على الربنامج إمجاال     ).  دوالرات ٥ ٥٦٠ ٨٠٧( من ماليني البيزو     ٣ ٠٠٠بلـغ حـىت الساعة مقدار       
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سهامات مستعملي  يف املائة املتبقية من إ٧٠،  وتأتت نسبة ) دوالرا١٨ ٥٣٦ ٠٢٤( من ماليني البيزو  ١٠ ٠٠٠
 . )٣٢٩(وتقدم الوزارة مسامهة قيمة بنصب األعمال الفنية يف األماكن العامة. تلك املباين الفعليني

وساهم الصندوق الوطين للتنمية اإلقليمية، اخلاضع لوالية وكيل األمني املعين بالتنمية اإلقليمية واإلدارية              -٨٣٥
ومنذ عام . ت متعددة األغراض وترميم مناطق تشكل جزءا من التراث، يف جتهيز مكتبات أو قاعا)وزارة الداخلية(

 دوالرا على   ٥٥٦ ٠٨٠ دوالرا و  ٩٢ ٦٨٠( مليون بيزو    ٣٠٠ و ٥٠ دأبت احلكومات على رصد ما بني        ١٩٩٦
، خصصت من خالل الصندوق موارد إلجناز       ١٩٩٩وسنة  .  للغرض، وهذه األرقام يف ارتفاع مطرد      )٣٣٠()التوايل

إقليم (وجتهيز إدارة التوسيع الثقايف يف كونثيتتوثيون ) إقليم أتاكاما(ل بناء متحف أو مكتبة يف بيكا مشاريع من قبي
 ).إقليم بيو بيو(وبناء مركز سيكريوس الثقايف ) إل ماويل

 تعزيز اهلوية والتراث الثقافيني واحلفاظ عليهما

طين لآلثار يف احلفاظ على اجلزء من التراث        ، يتمثل عمل اجمللس الو    )٣٣١(مبوجـب القانون الوطين لآلثار     -٨٣٦
وهناك منظمات خاصة أيضاً تدعم اجلهود      . القومـي الذي يأخذ شكل اآلثار املادية وتوسيع سبل الوصول إليه          

 .الرامية إىل معاينة التراث القومي واحلفاظ عليه

لد وتعزيزها من خالل إدارة املكتبات      وتـتوىل الدولـة مسؤولية احلفاظ على مصادر اهلوية يف التراث الثقايف للب             -٨٣٧
وتتألف إدارة املكتبات واألرشيف    . ومدير هذه اإلدارة هو نائب رئيس اجمللس الوطين لآلثار        . واحملفوظـات واملـتاحف   

املكتبة الوطنية، واحملفوظات التارخيية : ومن بينها اهليئات الوطنية التالية. واملـتاحف مـن عـدة مؤسسات معنية بالتراث       
ـ  وجتمع ). متحف الفنون اجلميلة، ومتحف التاريخ ومتحف التاريخ الطبيعي       (ية واحلكومية، وثالثة متاحف وطنية      الوطن
 مـتحفاً يف سـائر أحناء شيلي، وإدارة تسجيل امللكية الفكرية، واملركز الوطين للحفظ والترميم، وحمفوظات             ٢١أيضـاً   

ونتيجة لالتفاقات، تسهم   .  الوطنية، ومركز حبوث دييغو باروس أرانا      أراوكانيا اإلقليمية، وشبكة املعلومات البيبليوغرافية    
 . مكتبات عامة يف سائر أحناء شيلي٣٠٦إدارة املكتبات واحملفوظات واملتاحف أيضاً يف إدارة 

وقد اقترحت احلكومة بنجاح يف اآلونة األخرية إعالن اجلزيرة الشرقية وآثارها جزءاً من التراث الثقايف                -٨٣٨
ـ  وهـي تقدم حالياً طلباً للحصول على نفس املركز ملدينة فالبارايزو وكنائس جزيرة شيلويه ومناجم          . انيةلإلنس

 .نيترات الصوديوم املهجورة يف صحراء مشايل شيلي

مايو /وقد حددت حكومة الرئيس الغوس يوماً للتراث الثقايف وحتتفل به يف آخر يوم أحد من شهر أيار                 -٨٣٩
وعشرات املؤسسات واملباين التارخيية .  االحتفال هبذا اليوم اهتمام السكان ووعيهم اجلماعيوقد أثار. من كل سنة

اخلاصـة تفتح أبواهبا للجمهور كل عام بدءاً بالقصر الرئاسي، املعروف باسم ال مونيدا، الذي يستطيع اجلمهور                 
 .اآلن زيارته كل يوم

 حرية التعبري ووسائط اإلعالم

هتيئة جو من الشفافية يف وسائط اإلعالم وحتسني طريقة ممارسة : إلجنازات ميكن حتليلهماهناك جماالن من ا -٨٤٠
وقد حددت سياسة االتصاالت اليت اتبعتها احلكومات الدميقراطية الدور الذي جيب أن يعود إىل وسائط . الصحافة
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لرئيسي من هذه السياسة هو     واهلدف ا . اإلعالم والذي أضعفه النظام العسكري مبا فرضه عليه من ضغوط ورقابة          
 .متكني وسائط اإلعالم من استعادة مصداقيتها وانتزاع عالمة اهليئات احلكومية الرئيسية عنها

وقد سّجل ذلك بداية حتوهلا من وسائط إعالم حكومية إىل وسائط إعالم عامة مبنح استقالل اإلدارة إىل                  -٨٤١
 إلزالة الرقابة   )٣٣٢(وُنقح الدستور . وكة للدولة واإلذاعة الوطنية   هيـئة التلفزيون الوطين وببيع وكالة أوريب اململ       

 .املفروضة على األفالم واالستعاضة عنها بنظام تصنيف جيسد احلق يف حرية اإلبداع الفين

وكمثال . وأسـهمت احلكومـة أيضاً يف شفافية نظام اإلعالم لزيادة مساءلة اإلدارة العامة عن أنشطتها       -٨٤٢
، والذي  ١٩٩٥انون بشأن احلصول على املعلومات اإلدارية، الذي قدمه الرئيس فراي يف عام             لذلك مشروع الق  

استند للمرة األوىل يف تشريع شيلي إىل وجود حق عام يف اإلعالم، وحدد الظروف اليت جيوز فيها ملوظفي احلكومة 
 .)٣٣٣(رفض توفري املعلومات ووسائل االنتصاف القانوين لالعتراض على ذلك

وفيما يتعلق حبرية ممارسة الصحافة، أحيلت إىل احملاكم املدنية القضايا العديدة القائمة ضد الصحفيني يف                -٨٤٣
مع ذلك، ال تزال    . احملـاكم العسـكرية واليت ينطوي معظمها على إهانات وشتائم موجهة إىل القوات املسلحة             

، يتمثل ١٩٩٠مارس /ومنذ آذار. صحفيني ساريةاألحكام واإلجراءات القضائية اليت ميارس هبا القمع بشدة ضد ال
.  رجال سياسة٨ صحفياً و١٦معظم القضايا املتعلقة حبرية التعبري يف قضايا تشهري باملوظفني العموميني صادر عن 

) الكتاب األسود للعدالة يف شيلي( El Libro Negro de la Justicia Chilenaويف اآلونة األخرية، دفعت حالة 
ن األمريكية حلقوق اإلنسان إىل إدانة وجود أحكام خمالفة حلرية التعبري والفكر، وهي احلرية اليت يكفلها جلنة البلدا

 .العهدان الدوليات اللذان وقّعت عليهما شيلي

 إللغاء  )٣٣٤(وقـد أبرزت هذه احلالة ضرورة التعجيل بإصدار مشروع القانون لتعديل مشروع قانون أمن الدولة               -٨٤٤
خيول احملاكم سلطات استثنائية لتعليق املنشورات أو برامج اإلذاعة املرتكبة جلرائم التشهري أو القذف أو               احلكـم الـذي     

وهناك خالف بني اجملموعات املؤيدة لتعديل القانون، اليت تسعى إىل إلغاء الضمانات اخلاصة             . االفـتراء ضـد السلطات    
 . استمرار سريان احلكم لصاحل عدد من املوظفني الرمسينيلصون كرامة السلطات، واجملموعات املعارضة، الراغبة يف

ومن اإلجراءات القضائية األخرى اليت حتول دون ممارسة الصحافة على الوجه الصحيح احلظر املفروض               -٨٤٥
ورغم توافق اآلراء حول ضرورة إلغاء هذا  . عـلى املعلومات اليت تصدرها احملاكم يف حاالت االضطرابات العامة         

وقد أثار مشروع القانون هذا، الذي يسعى إىل . وارد يف مشروع قانون الصحافة، تأخر إقرار هذا احلكماحلكم ال
محايـة الصـحفيني وتنظيم الضمانات املتعلقة حبرية اإلعالم والرأي، مناقشات مستفيضة بسبب تضارب املصاحل        

وبعد ست سنوات من    .  توافق يف اآلراء   املؤسسية والنقابية وعدم توصل العناصر املختلفة من أصحاب املصاحل إىل         
املفاوضـات، شددت السلطة التنفيذية مرة أخرى على ضرورة بذل جهود للتعجيل هبذه املناقشات، اعترافاً منها       

 .بأمهية تأسيس هذا اإلطار القانوين

 التدريب املهين يف جمايل الثقافة والفنون

ال ُيعترف هبا "والفين اليت تستفيد من حرية التعليم واليت باإلضافة إىل مؤسسات وأنشطة التدريب الثقايف       -٨٤٦
وتوجد على مستويي   . ، يشمل نظام التعليم النظامي جمموعة من مؤسسات التدريب املهين يف جمال الفنون            "رمسياً
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أساساً التعليم األساسي والثانوي مدارس فنون جتمع بني التدريب العام والتدريب املنّوع املوجه حنو الفنون، وذلك 
) اجلامعات واملعاهد املهنية  (ويوفر كثري من املؤسسات يف مرحلة التعليم العايل         . يف جمايل املوسيقى والفنون املرئية    

ولدى الكثري من اجلامعات الرئيسية كليات أو شعب أو مدارس متخصصة ال يقتصر . دورات مهنية من هذا النوع
جماالت البحث، واإلبداع، والدراسات اخلارجية والتعميم يف جمايل        نشـاطها على توفري التعليم، بل يتناول أيضاً         

 .الفنون والعلوم اإلنسانية

 التدابري املتخذة حلفظ ثقافة السكان األصليني وتنميتها ونشرها

 ملعاجلة قضايا السكان األصليني يف      ١٩٩١-١٩٩٠أعـدت خطط يف إطار نظام املؤسسات الذي أنشئ منذ            -٨٤٧
ما أطلق عليه اسم التعليم الثنائي اللغة املشترك بني الثقافات، كجزء من هنج واسع يتناول البعد                شـيلي إلرساء أسس     

وميثل برنامج التدريب األساسي لتعليم املدرسني املنتمني إىل إثنية املابوتشي، الذي بدأ . الـثقايف للتنمية اإلثنية يف شيلي  
 .مع جامعة تيموكو الكاثوليكية، إضافة مهمة هلذا النهج يف إطار اتفاق أُبرم ١٩٩٢العمل به منذ أوائل عام 

 التدابري املتخذة إلعمال احلق يف التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته

والبحوث العلمية هي   . يلقـي الدستور على عاتق الدولة مسؤولية تعزيز البحوث العلمية والتكنولوجية           -٨٤٨
تقوم هبا اجلامعات يف شيلي؛ وتتلقى اجلامعات باإلضافة إىل مواردها          واحـدة من الوظائف الرئيسية الثالث اليت        

. وجتري معظم البحوث العلمية والتكنولوجية يف شيلي. الذاتـية، دعماً من الدولة على النحو الوارد وصفه أدناه        
 مسؤولة عن   واللجنة الوطنية للبحوث العلمية والتكنولوجية، وهي مؤسسة عامة مستقلة ومرتبطة بوزارة التعليم،           

الصـندوق الوطين للبحوث العلمية والتكنولوجية الذي ميول مشاريع البحوث اليت يقدمها األفراد أو األفرقة من                
 .اجلامعات وجهات أخرى، من خالل مسابقات سنوية ُيشرف عليها حمكِّمون من الدوائر العلمية

ومن بني . لتطور العلمي والتكنولوجيوعـلى مدى العقد املاضي، اختذت الدولة مبادرات أخرى لدعم ا     -٨٤٩
هـذه املـبادرات صـندوق تعزيز التطور العلمي والتكنولوجي القائم يف إطار اللجنة الوطنية للبحوث العلمية                 

 للمساعدة يف تعزيز قدرة التنافس يف القطاعات الرئيسية لالقتصاد          ١٩٩١والتكنولوجـية، الـذي أنشئ يف عام        
ويسعى صندوق تعزيز التطور العلمي . العلمـية والتكنولوجـية الوطنية  الشـيلي، وذلـك بـتعزيز القـدرات       

واألهداف . والتكنولوجي، كجزء من واليته، إىل توطيد الروابط بني اجلامعات ومؤسسات البحث ودوائر األعمال
 :اليت يصبو إليها هي

تأثري كبري على   زيـادة كمـية ونوعية البحوث وتوفري اخلدمات العلمية والتكنولوجية اليت هلا              )أ( 
 األنشطة اإلنتاجية؛

تعزيز نقل الدراية الفنية لقطاع اإلنتاج من خالل التفاعل والتعاون وتنفيذ املشاريع اليت تشترك               )ب( 
 يف إدارهتا وحدات البحث والتطوير ودوائر األعمال الشيلية؛

ذات فوائد اجتماعية   تعزيـز ختصص شيلي يف البحث والتطوير يف جماالت هلا األولوية وجماالت              )ج( 
 .كبرية وختدم املصاحل الوطنية
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واهلدف من الصناديق املخصصة للدراسات املتقدمة يف اجملاالت ذات األولوية هو تشجيع العمل اجلماعي               -٨٥٠
ألفرقة الباحثني يف جماالت مواضيعية قررت احلكومة إيالءها األولوية، وبلغت فيها املساعي العلمية الوطنية مستوى 

وتركز برامج صناديق الدراسات املتقدمة يف اجملاالت . ياً، وتوجد فيها أعداد كبرية من الباحثني من ذوي اخلربةعال
حيثما كان ذلك (ومع تعدد ختصصات البحوث . ذات األولوية على مشكلة علمية واحدة أو على جمموعة مشاكل

وتشمل البحوث مكوناً تثقيفياً    .  عن حتقيق نتائج   ومتتعها بتمويل طويل األجل، تزداد احتماالت إسفارها      ) مالئماً
، أنشئ برنامج لألوقيانوغرافيا والبيولوجيا البحرية  ١٩٩٦ويف عام   . ميثل أيضاً مسة أساسية من مسات هذه الربامج       

، مت متويل برنامج للطب     ١٩٩٩ويف عام   . وبـرنامج للرياضـيات التطبيقية يف إطار صناديق الدراسات املتقدمة         
 . وبرنامج لعلوم املواداألحيائي

 يف إطار برنامج العلم والتكنولوجيا ١٩٩٢وأنشئ الصندوق الوطين لتطوير التكنولوجيا واإلنتاج يف عام   -٨٥١
وهدفه هو متكني املؤسسات اخلاصة من االستثمار بسرعة        .  التابع ملؤسسة تنمية اإلنتاج    ١٩٩٥-١٩٩٢للفـترة   

يع املؤسسات اخلاصة يف قطاع اإلنتاج الوطين اليت بلغت مستوى معيناً من أكرب يف جمال اإلبداع، وهو موجه إىل مج
ويضطلع . التنمية يف اجملالني االقتصادي والتقين ميكنها من تقاسم املخاطر واألرباح الناجتة عن االبتكار التكنولوجي

 :الصندوق يف الوقت احلاضر باملهام التالية

ة بتنفيذ املشاريع االبتكارية ونقل واقتناء اهلياكل األساسية  تعزيـز ومتويل قيام املؤسسات اخلاص      )أ( 
 التكنولوجية؛

 .دعم زيادة اإلنتاج وتسويق املشاريع الناجتة عن عملية إبداعية )ب( 

 كلجنة تابعة ملؤسسة تنمية اإلنتاج، وكان امسه صندوق ١٩٩٥وأنشئ صندوق التنمية واالبتكار يف عام       -٨٥٢
ولدى إنشائه كان يقتصر فقط على متويل مشاريع املعاهد         . دمات واملصلحة العامة  بـرامج ومشـاريع حبوث اخل     

، كف عن التعامل حصراً مع املعاهد التابعة ملؤسسة تنمية اإلنتاج           ١٩٩٦ويف عام   . التابعة ملؤسسة تنمية اإلنتاج   
ملراكز التكنولوجية الشيلية   وُنظِّمت املسابقة األوىل للمشاريع الوطنية؛ وكانت هذه املسابقة مفتوحة للمعاهد وا          

. باللجوء إىل إجراءات العطاءات اخلاصة بكل موضوع، وأدرج هذا الصندوق يف برنامج االبتكارات التكنولوجية  
ويتمثل . ، أعيد حتديد مهمة ونطاق عمل الصندوق وغيَّر امسه ليصبح صندوق التنمية واالبتكار            ١٩٩٧ويف عام   

ليت تسهم إسهاماً كبرياً يف توليد وإدارة عمليات االبتكار والتغري التكنولوجي يف            دوره حالياً يف تعزيز املبادرات ا     
جمـاالت تؤثر تأثرياً استراتيجياً على تنمية شيلي االقتصادية واالجتماعية، جنباً إىل جنب مع املراكز التكنولوجية           

ة يف مهمة مؤسسة تنمية اإلنتاج      ويف الوقت ذاته، يسعى الصندوق إىل العمل كأداة استراتيجي        . العامـة واخلاصة  
 .املتمثلة يف حفز اإلنتاج واإلسهام يف حتسني العالقات بني أصحاب املصاحل الرئيسيني يف تطوير التكنولوجيا الوطنية

.  مؤسسة يديرها جملس البحوث املتعلقة مبصائد األمساك)٣٣٥(إن صندوق البحوث يف جمال مصائد األمساك       -٨٥٣
وق لتمويل مشاريع البحوث يف جمايل مصائد األمساك والزراعة، وهي مشاريع من شأن             وقـد أُنشـئ هذا الصند     

االستنتاجات اليت تتوصل إليها أن تستكمل املعلومات املطلوبة العتماد تدابري يف جمال إدارة مصائد األمساك وتربية    
رد األحياء املائية بصورة تراعي     ويتمثل أهم هدف من أهداف تربية األحياء املائية يف صون موا          . األحـياء املائية  

وحيصل الصندوق على . العوامل البيولوجية، واالعتبارات املتعلقة مبصائد األمساك واجلانبني االقتصادي واالجتماعي



E/1994/104/Add.26 
Page 213 

الـتمويل من خمصصات من امليزانية ينص عليها قانون امليزانية السنوية، ومن مبالغ يدفعها مسبقاً مشغلو مصائد                 
ومّربو األمساك للحصول على تراخيص ملزاولة أعمال تتعلق مبصائد األمساك وتربية األحياء املائية، األمساك الصناعية 

 .ومن إسهامات أخرى خمصصة هلذا الغرض

 كجزء من مركز    ١٩٩٦، دمج صندوق البحوث يف جمال التعدين، الذي أُنشئ يف عام            ١٩٩٧ومت، يف عـام      -٨٥٤
وميول هذا الصندوق من املسامهات الرأمسالية اليت تقدمها        .  اإلبداع التقين  حبـوث الـتعدين وعلم املعادن، يف برنامج       

الشركات يف هذا القطاع، مثل شركة النحاس كودلكو وشركات التعدين إيسكونديدا وزالديفار وفريو كولورادو، من 
 .  ومشتقاتهوالغرض الرئيسي هلذا الصندوق هو إجراء حبوث علمية عن النحاس. خالل رابطة النحاس الدولية

 يف املسامهة يف االستفادة القصوى من       )٣٣٦(ويتمثل هدف برنامج املبادرة العلمية للقرن احلادي والعشرين        -٨٥٥
القـدرات البشرية على البحث العلمي والتكنولوجي كعنصر رئيسي يف التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة     

فادة من بعض األخصائيني رفيعي املستوى املوجودين يف البالد         وتستهدف هذه املبادرة االست   . الطويلـة األجـل   
لتدريـب أفـرقة من الباحثني، وال سيما باحثني من الشباب والشابات من ذوي املستويات األكادميية والعلمية                 

 لكي )اخل...معدات وأجور وجمموعة كبرية من األخصائيني (وتبذل اجلهود لتوفري بيئة ُمرضية . املعترف هبا دولياً 
يـتمكن أفضل العلماء املنتمني إىل شبكة دولية متميزة، من إظهار قدراهتم يف إطار نظام مستقل وشفاف ومرن                  

إىل البلدان األجنبية وجلب العلماء الشيليني " هجرة األدمغة"ومن املؤمل أن تساعد هذه املبادرة على وقف . وفعال
 أخرى، للعودة إىل شيلي واملسامهة يف نظام وطين للبحوث          وغريهم من العلماء األجانب الذين يعملون يف بلدان       

ومن شأن العالقة الوثيقة والتعاون بني برنامج املبادرة العلمية واملؤسسات اهلامة املوجودة            . العلمية والتكنولوجية 
ؤازرة، وتساعد  أن تؤثر تأثرياً إضافياً وتقدم امل     ) ومن بينها وزارة التعليم، واجلامعات، واملعاهد الوطنية للبحوث       (

وهدف الربنامج هو القيام بإصالح ابتكاري للنشاط       . على تعزيز هذه املؤسسات والنظام الشيلي للبحث والتنمية       
 .الوطين املضطلع به يف جمايل العلم والتكنولوجيا

اه،  وأنشـأت اللجـنة الوطنية للبحث يف جمايل العلم والتكنولوجيا برناجماً للبحوث بعد إكمال الدكتور               -٨٥٦
ويستهدف هذا الربنامج حفز اإلنتاج العلمي واستقاللية . لدمـج الباحـثني الشـباب يف النظام الوطين للبحوث     

الباحـثني الذين حصلوا مؤخراً على شهادات الدكتوراه ومتكينهم من تكريس جهودهم بصورة حصرية ألنشطة               
يل العلم والتكنولوجيا بزيادة عدد الزماالت وكجزء من هذا النشاط، قامت اللجنة الوطنية للبحوث يف جما. البحث

تضم التعاون على املستوى الدويل، وزماالت      (الدراسـية اليت متنحها بعد التخرج وخلقت فرصاً تعليمية جديدة           
 ).التدريس املشترك وزماالت إجناز األطروحات

 ٥٠٠رة كبرية، حيث بلغت ودعمـاً هلذا اجملهود، مت رفع مستوى املبالغ املخصصة للبحث والتنمية بصو    -٨٥٧
 .١٩٩٠ مليون من دوالر يف عام ١٥٩,٤ بعد أن كانت ١٩٩٩مليون دوالر يف عام 

 صون التراث الطبيعي للبشرية والتشجيع على إقامة بيئة نظيفة وصحية

ومن واجب الدولة ضمان عدم     . احلق يف العيش يف بيئة غري ملوثة      "يكفـل الدسـتور جلميع أبناء شيلي         -٨٥٨
 .)٣٣٧("هذا احلق للخطر وتعزيز صون الطبيعةتعريض 
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 جزءاً من اهليكل األساسي املؤسسي الذي يتمثل غرضه يف وضع تدابري )٣٣٨()اإلطاري(يشكل قانون البيئة  -٨٥٩
ويقدم هذا القانون إطاراً قانونياً حلماية البيئة يف . لصون التراث الطبيعي للبشرية وتشجيع قيام بيئة نظيفة وصحية

احلق يف العيش يف بيئة غري ملوثة، ومحاية البيئة، وصون الطبيعية وصون التراث             "حيث إنه يسلم صراحة ب        شيلي،  
. وحيدد القانون وينظم كل جانب من هذه اجلوانب، وإن كان من املمكن أيضاً أن تكمله أحكام أخرى                ". البيئي

ليت أسند إليها دورا اإلدارة واإلشراف على سياسة ويف إطار هذا اهليكل املؤسسي، مت إنشاء اللجنة الوطنية للبيئة ا      
البيـئة يف شيلي، كخدمة عامة تؤّدى وظائفها بصورة ال مركزية وتتمتع بشخصية قانونية ومتلك أصوهلا، وتقدم               

وبغية تعزيز أداء اللجنة الوطنية للبيئة      .  األمني العام للرئاسة   -التقارير إىل رئيس الدولة من خالل مكتب الوزير         
 .سّمت هذه اللجنة إىل جلان بيئية إقليمية مسؤولة عن سياسات البيئية يف كل إقليمقُ

فأول هذه األدوات وأمهها هي التعليم      . جمموعة من األدوات إلدارة البيئة    ) اإلطاري(يتضـمن قـانون البيـئة        -٨٦٠
ية واالجتماعية، الذي يتمثل غرضه يف والبحث، ومها أداتان تتلقّيان الدعم من صندوق البحوث العلمية والتنمية التكنولوج      

وثاين هذه األدوات هو نظام تقييم األثر البيئي الذي أنشئ كأداة إدارية ذات طابع وقائي               . متويـل املشاريع املتعلقة بالبيئة    
ويساعد . ئةتطّبق على مجيع املشاريع العامة أو اخلاصة أو األنشطة اليت ينص عليها القانون واليت قد يكون هلا أثر على البي                   

هذا النظام على إتاحة اجملال لتصور اآلثار اليت تترتب على املشاريع والتصدي هلا وتقليل حدهتا من خالل تدابري التخفيف،              
وسيتطلب كل مشروع، حسب خصائصه واآلثار املترتبة عليه، إعداد بيان بشأن أثره على             . أو اإلصـالح، أو التعويض    

وعلى الرغم من أن هذا النظام طبق يف البداية على أساس طوعي، فإنه أصبح              . ثره على البيئة  البيئة أو إجراء دراسة لتقييم أ     
وتتضمن إجراءات تقييم األثر البيئي اليت      . )٣٣٩( ملزماً عندما مت إصدار األنظمة املتعلقة بتقييم األثر البيئي         ١٩٩٧يف عـام    

كة تقوم على اإلعالم وتكون منظمة، على النحو        متـت صـياغتها مبوجـب هذه األنظمة، آلية ملشاركة اجلمهور مشار           
كما ينص القانون على وضع خطة لتدابري       . املنصـوص عليه بالنسبة لكل حالة حمددة وفقاً للمشروع الذي خيضع للتقييم           

 .التخفيف واإلصالح والتعويض، وخطة للرصد البيئي واإلشراف على كل مشروع أو نشاط

 املعايري اليت حيددها القانون وينص على تطبيقها يف مجيع أحناء البالد فيما             وثالـث أداة إلدارة البيئة هي      -٨٦١
والغرض من هذه املعايري هو حتديد املستويات اليت . يتعلق بنوعية البيئة واحلفاظ على الطبيعة وصون التراث الثقايف

ومن بني  . )٣٤٠(ذه املعايري وينظم القانون اإلجراء الواجب اتباعه الستصدار مثل ه       . تصـبح عـندها احلالة طارئة     
املعاييـر املتعلقة بنوعية البيئة الصادرة وفقاً لإلجراء النظامي جند بوجه اخلصوص املعيار الذي حيدد النوعية األوىل 

 .)٣٤١( اليت يتم استنشاقها، وال سيما القيم اليت تقابل حاالت الطوارئPM 10جلزئيات 

معايري اإلنبعاثات اليت يتم حتديدها يف مرسوم سام حيدد النطاق اجلغرايف           واألداة الرابعة إلدارة البيئة هي       -٨٦٢
. وتشري معايري االنبعاثات هذه إىل أقصى كمية مسموح هبا للملوث مقاسة عند تدفق مصدر االنبعاث              . لتطبيقها

 .)٣٤٢(وميكن االطالع على اإلجراء املتعلق باستصدار هذه املعايري يف األنظمة ذات الصلة

 :تتضمن معايري االنبعاثات املعمول هبا حالياً ما يلي -٨٦٣

 أمني عام الرئاسة، الذي     -، الصادر عن مكتب وزير      ١٩٩٧ لعام   ١٤٦املرسـوم السامي رقم      )أ( 
يـنص على معيار لقياس انبعاثات الضوضاء اليت تكون مصادرها ثابتة، وهو معيار مت وضعه بعد مراجعة معيار                  

 ؛١٩٨٤ لعام ٢٨٦وم وزارة الصحة رقم االنبعاثات الوارد يف مرس



E/1994/104/Add.26 
Page 215 

 كانون  ٧، الذي أصدرته وزارة االقتصاد والتنمية وإعادة البناء يف          ٦٨٦املرسـوم السامي رقم      )ب( 
 اجلريدة الرمسية ، والذي ينص على معيار االنبعاثات لتنظيم التلوث الضوئي، واملنشور يف            ١٩٩٨ديسـمرب   /األول

 ؛١٩٩٩أغسطس / آب٢بتاريخ 

 والذي ينص على معيار االنبعاثات ١٩٩٨يوليه / متوز٢٠ الصادر يف ٦٠٩رسوم السامي رقم    امل )ج( 
 لتنظيم امللوثات ذات الصلة بتصريف النفايات الصناعية يف شبكات اجملارير؛

 بشأن تلوث اهلواء، الذي وقعت عليه وزارتا الصحة والزراعة ومكتب ١٦٥املرسوم السامي رقم  )د( 
 .لرئاسة، الذي ينص على معيار االنبعاثات لتنظيم انبعاثات الزرنيخ يف اجلوأمني عام ا_ وزير 

، بشأن تلوث اهلواء، الذي ينص على معيار انبعاثات الروائح الكريهة ١٦٧املرسوم السامي رقم   )ه( 
 .٢٠٠٠أبريل / نيسان١اليت يكون مصدرها صناعة عجينة الورق املعاجلة بالكربيت، املؤرخ 

واللوائح . الذي يغطي جماالت املعاجلة والوقاية وإزالة التلوث) اإلطاري( اخلامسة هي قانون البيئة  واألداة -٨٦٤
وخطة إزالة التلوث هي    . )٣٤٣(اليت تنظم اإلجراء واخلطوات املتبعة لوضع خطط ملنع التلوث وإزالته سارية حالياً           

يري النوعية يف املناطق الشديدة التلوث، بينما أداة تسـتهدف عـودة الوضـع احلالة إىل املستويات احملددة يف معا       
 .تستهدف خطة الوقاية منع جتاوز معيار أو أكثر من معايري نوعية البيئة، يف املناطق احملتمل تعرضها للتلوث

 وبروتوكول مونتريال للمواد    ١٩٨٥وقعـت شيلي على كل من اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون لعام              -٨٦٥
كما أهنا صادقت على خمتلف التعيدالت اليت أدخلت على الربوتوكول، وال . ١٩٨٧ األوزون لعام املستنفدة لطبقة

، ١٩٩٣ويف عام   ). ١٩٩٩(وبيجني  ) ١٩٩٧(ومونتريال  ) ١٩٩٢(وكوبنهاغن  ) ١٩٩٠(سيما تعديالت لندن    
اية طبقة األوزون، حظي قدمت شيلي إىل الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال برناجماً قطرياً حلم

 . هذا الربنامج١٩٩٤وتنفذ اللجنة الوطنية للبيئة، منذ عام . مبوافقة ومتويل البنك الدويل

 تغري املناخ

وصادق . وقّعت حكومة شيلي على اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ أثناء مؤمتر قمة األرض -٨٦٦
 ١٣ اليت صدرت يف     اجلريدة الرمسية  ومت نشرها يف     ١٩٩٤ديسمرب  /ول كانون األ  ٢٤علـيها اجمللـس الوطين يف       

 .أبريل من السنة التالية، كقانون من قوانني اجلمهورية/نيسان

 وأعطت الصبغة الرمسية    ١٩٩٦مايو  / أيار ٢٩وأنشئت اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بتغري املناخ يف          -٨٦٧
مهامها يف تقدمي املشاورة إىل اللجنة الوطنية املعنية بالبيئة بشأن تنفيذ           وتتمثل  . ١٩٩٨أبريل  /لبنيـتها يف نيسان   

االلتزامات مبوجب اتفاقية تغري املناخ وتقدمي املشورة إىل وزارة الشؤون اخلارجية بشأن املوقف الذي ينبغي لشيلي 
جنة من مؤسسات حكومية    وتتألف هذه الل  . أن تـتخذه إزاء القرارات اليت يعتمدها مؤمتر األطراف يف االتفاقية          

وتركز اللجنة عملها على مناقشة مواضيع      . متـنوعة، ومـن القطـاع العام، ومنظمات غري حكومية وجامعات          
 .تقترحها اهليئات الفرعية لالتفاقية واالجتماعات اليت يعقدها مؤمتر األطراف
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وافق عليها جملس إدارة اللجنة     تعهـدت احلكومة، باالستناد إىل استراتيجية العمل يف هذا اجملال، الذي             -٨٦٨
الوطنية للبيئة، باختاذ إجراءات للتصدي ملشكلة تغري املناخ، مبا يف ذلك مشاركة شيلي مبزيد من النشاط والسرعة                 
يف إجياد حل هلذه املشكلة العاملية، والتصديق على بروتوكول كيوتو، واستخدام آلية التنمية النظيفة، وحتليل املزايا 

لتزامات طوعية حمتملة، وصياغة خطة عمل وطنية تتعلق بتغري املناخ وإنشاء صندوق للبحوث العلمية والتعهدات با
 .والتكنولوجية يف هذا اجملال

 املعايري البيئية

 معياراً من معايري ٢٨إىل جانب األحكام املتعلقة بالبيئة، املشار إليها أعاله، توىل األولوية إىل ما جمموعه             -٨٦٩
نبعاثات، وتقدم هذه املعايري إطاراً لتنظيم تلوث اهلواء، والضوضاء، وتلوث املاء والتلوث الناجم عن              النوعية واال 

وهذه املعايري متر حالياً مبراحل خمتلفة لكي يتم نشرها رمسياً، ومن املتوقع أن تدخل حيز النفاذ يف . النفايات الصلبة
 .غضون السنوات الثالث املقبلة

 أنشطة أخرى

ت وزارة الصحة قسماً للصحة البيئية ينظم وينسق األمور املتصلة بصحة اإلنسان والبيئة من خالل               أنشأ -٨٧٠
وفضالً عن ذلك، يقدم مرفق مركز .  دائرة صحية يف مجيع أحناء شيلي     ٢٣إدارات الـربامج البيئـية املوجودة يف        

ن اهليئات احلكومية واخلاصة، معلومات عن الصحة البيئية يف العاصمة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للبيئة وغريها م
 .التقدم احملرز يف املعارف العلمية املتعلقة بالبيئة وصلتها بصحة اإلنسان

دراسات ، أنشأت وزارة العقارات الوطنية وحدة تقنية للبيئة ُتجري، كجزء من أنشطتها، ١٩٩٢ويف عام  -٨٧١
 اليت تضم   -ومنذ بضع سنوات، ُتجري هذه الوحدة       . جملالوتـنفذ مشاريع قطاعية ومشتركة بني القطاعات يف هذا ا         

 دراسات وتنظم برامج    -إدارة الدراسـات اإلقليمية وقسم تشكيل العقارات من خالل وحدة السكان األصليني             
بشأن صون التراث الطبيعي للبشرية وتعزيز صون البيئة على النحو الواجب، من خالل إداراهتا املعنية باملمتلكات                

 .ة وسجل األراضي اليت متلكها الدولةالوطني

ويف الوقـت نفسـه جيرى تنفيذ برنامج ثان يتعلق بالربنامج األول ،وهو برنامج  يركز على إدارة األراضي اليت      -٨٧٢
ويسلم هذا الربنامج بالتراث البيئي الطبيعي لكل منطقة، ويشجع على تنميتها . متلكهـا الدولة واليت تعترب أهنا أماكن عامة     

ورة تنسجم مع بيئتها وخيصص األراضي لالستعمال العام ويظهر قيمة إنشاء مناطق مشتركة يف حالة وجود نقص يف                  بص
ويتمثل هدف الوزارة يف حتسني نوعية حياة السكان، والسماح بتنمية منسجمة مع محاية             . مسـاحات األراضي يف املدن    

 . ية إىل املمتلكات املشتركة واستخدامها والتمتع هباالبيئة وصوهنا وضمان وصول األجيال احلالية واملقبلة حبر

 تدابري لتعزيز نشر املعلومات املتعلقة بالتقدم العملي

 :نفذت وزارة التعليم سلسلة من التدابري متثلت يف ما يلي -٨٧٣
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 ومجيع براجمه الفرعية، يستهدف تبسيط ونشر العلوم Explorerوضـع بـرامج، مـثل برنامج      )أ( 
 اب على االهتمام باألمور العلمية؛لتشجيع الشب

، وهو برنامج يستهدف تزويد اجلامعات احلكومية يف        REUNA)(إنشـاء شبكة وطنية جامعية       )ب( 
 البالد بوصالت باإلنترنت عالية السرعة، ووضع برامج تستخدم نظم االتصاالت العريضة النطاق؛

ت اليت تقدم معلومات عن الربامج الوطنية       زيادة كبرية يف موردي اخلدمات واملواقع على اإلنترن        )ج( 
 العلمية والتكنولوجية؛

قيام اللجنة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي وكافة اجلامعات بتنفيذ برامج لتيسري الوصول             )د( 
وإتاحة الوصول من خالل اإلنترنت إىل مجيع       . إىل املعلومـات العلمـية والتكنولوجية مباشرة بواسطة اإلنترنت        

 لومات املتعلقة مبشاريع البحث اليت متوهلا الدولة؛املع

إمكانية الوصول إىل املعلومات األولية عن املواضيع العلمية اليت تنشرها مجيع اهليئات احلكومية،               )ه( 
 من خالل اإلنترنت؛

 تنفيذ برنامج لنشر املنشورات العلمية الوطنية يف شكل إلكتروين؛ )و( 

 يع التشريعات الوطنية من خالل اإلنترنت؛إمكانية الوصول إىل مج )ز( 

 التابع لوزارة التعليم، الذي يربط "Enlaces"ويتضمن ذلك برنامج . تنفيذ برامج التعليم عن بعد )ح( 
مجـيع مراكـز التعلـيم الثانوي يف شيلي ونصف مدارس التعليم األساسي بشبكة حتتوي على مصارف لبيانات           

 . مت حديثاً إيصاهلا باإلنترنتاجلامعات وغريها من املعاهد اليت

حيث يتم ابتداء من الصف     . وجتدر اإلشارة إىل أن النظام التعليمي األساسي يقدم مسامهة يف هذا اجملال            -٨٧٤
؛ وينقسم  "فهم البيئة الطبيعية واالجتماعية   "األول وحـىت الصف الرابع من التعليم االبتدائي تدريس الرياضيات و          

كما يتم ". فهم البيئة االجتماعية"و" فهم البيئة الطبيعية: " الصف التاسع إىل قسمنيذلك يف الصف اخلامس وحىت
وتعليم العلوم باملعىن الصحيح يتم . والتوسع فيه حىت الصفني األول والثاين من التعليم الثانوي" تعليم التكنولوجيا"

ات والعلوم الطبيعية والتاريخ والعلوم     يف املـرحلة الـثانوية ويتم من خالل تعليم موضوعات خمتلفة مثل الرياضي            
وتكون . اخل، حيث تكون املدارس حرة يف اختيار مواضيع التدريس...االجتماعية والبيولوجيا والفيزياء والكيمياء 

 ٤٤مواضيع تعليم التكنولوجيا متنوعة يف الصفني الثالث والرابع من التعليم الثانوي التقين واملهين، حيث تشمل                
 .  قطاعاً مهنياً هاما١٣ً مرتبطاً ب  موضوع ختّصص

 تدابري ملنع استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي ألغراض ختالف التمتع جبميع حقوق اإلنسان

لـيس هـناك تشريعُُ حمددُُ حيظر أو جيرم استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي ألغراض خمالفة حلقوق                 -٨٧٥
 . الدستور تتعلق باحلقوق املعترف هبا جلميع املواطنني يف شيلي بل هناك ببساطة أحكام عامة يف-اإلنسان 
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 محاية مصاحل املؤلّفني املعنوية واملادية

حق التأليف ألصحاب األعمال الفنية يف إبداعاهتم الفكرية والفنية أياً كان           " ب     )٣٤٤(يعـترف الدسـتور    -٨٧٦
وتتضمن حقوق التأليف املنصوص . (...) ة املالكنوعها، ملدة حيددها القانون، حبيث ال تكون أقصر من فترة حيا    

وفضالً عن . عليها يف القانون، ملكية األعمال وحقوقاً أخرى مثل حق التأليف والنشر وعدم املساس بالعمل الفين 
. )٣٤٥(ذلك، يطبق الدستور على ملكية اإلبداعات الفكرية والفنية بعض األحكام اليت حتمي احلق العام يف امللكية               

ـ  حيمي احلقوق اليت يكتسبها مؤلفو " الذي )٣٤٦(بق هـذا املـبدأ الدستوري من خالل قانون امللكية الفكرية        وُيط
املنـتجات الفكرية يف امليادين األدبية والفنية والعلمية، جملرد قيامهم بعمل إبداعي، بغض النظر عن الشكل الذي                 

ويعمل اجمللس  .  الفكرية لتنفيذ هذا القانون    وأُنشئ مكتب للملكية  ". يـتخذه اإلبداع، وما يتصل به من حقوق       
وتقوم احملاكم  . الوطين للكتب واملطالعة، ومجعية حقوق املؤلفني الشيليني، ومجعية الفنانني الشيليني، بنفس األهلية           

 .بالبت يف الرتاعات اليت حتدث فيما يتعلق مبمارسة حق املؤلف

ويتمثل أهم نشاط هلذه اجلمعيات اليت تركز على     . ننيوأُنشـئت يف التسـعينات مجعيات للكُتاب والفنا        -٨٧٧
حقـوق امللكـية الفكرية، يف اإلدارة اجلماعية هلذه احلقوق كخيار معاصر حلمايتها من حتديات التكنولوجيات                

وال تتطلب مثل هذه التحديات . اجلديـدة، وعوملة األسواق وصياغة معاهدات واتفاقات بشأن التكامل اإلقليمي        
ة فحسب بل أيضاً حتسني التنسيق الداخلي فيما بني خمتلف قطاعات صناعة الثقافة، هبدف تنسيق   قواعـد مشترك  

واملنظمات اليت تقدم اإلدارة    . اسـتراتيجيات املنافسة للتنمية املستدامة لألعمال الفنية احمللية على املستوى الدويل          
 .دارة الذاتيةاجلماعية هي منظمات ال حتقق الربح وتعمل باالستناد إىل مبدأ اإل

 مجعية حقوق املؤلّفني الشيليني

.  عضو، حبماية احلقوق يف قطاع املوسيقى٢ ٥٠٠تقوم مجعية حقوق املؤلفني الشيليني اليت تضم أكثر من  -٨٧٨
وُتمثل . وإىل جانب قيامها مبنح احلقوق ومجع الرسوم وتوزيعها، فإهنا تؤدي اليوم دوراً نشيطاً على الساحة الثقافية

 الّركح الوحيد الذي ُتعرض عليه - واليت مت إنشاؤها لتشجيع الفنانني احملليني -ة االستماع التابعة هلذه اجلمعية قاع
األعمـال املوسـيقية الشعبية وفقاً لربنامج سنوي، على الرغم من أن هذه القاعة جتريبية وقدرهتا على استيعاب                  

 شاباً، حيث تتاح أمامهم فرصة      ٩٠هلذه اجلمعية أكثر من     ويدرس يف مركز التعليم التابع      . املشـاهدين حمدودة  
ومركز . لـتقدمي طلـبات للحصول على زماالت كاملة باالستناد إىل مواهبهم اليت ُيقّيمها املوسيقيون أنفسهم              

املوسيقى والتكنولوجيا هو مشروع إبداعي آخر، يقدم التدريب يف جمال التكنولوجيا احلديثة ويغذي موقع اجلمعية 
وصناديق الصحة واملساعدة يف    .  الشبكة باملعلومات، حيث حيق لكل موسيقي أن ميلك صفحته اخلاصة به           عـلى 

 .جمال الرعاية الصحية والطارئة، هي جانب آخر من أنشطة اجلمعية

 "Creaimagen"مجعية 

نتجون  لتمييزهم عن أولئك الذين ي     -أنشـأ هذه اجلمعية فنانون يعملون من خالل صور غري متحركة             -٨٧٩
والغرض من هذه اجلمعية، املؤلفة .  بصرية برعاية مجعيات مماثلة إسبانية وفرنسية-صوراً متحركة أو أعماالً مسعية 

من فنانني تشكيليني وحناتني ومصورين وخطاطني ورسامني، هو جتنب سوء استخدام أعمال الفنون التشكيلية أو               
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طبوعات ومنتجات الدعاية ويف مواد خمتلفة، دون ترخيص من الصور أو الرسوم املستخدمة على نطاق واسع يف امل
وتتفاوض اجلمعية . وهذه الظاهرة يف انتشار بسبب الربط الشبكي والتقنيات الرقمية. أصحاهبا أو دفع رسوم إليهم

ع حالياً بشأن اتفاقات دولية للحصول على حقوق لعرض أعداد كبرية من األعمال الفنية األجنبية، وقد بدأت بوض
والسبب الرئيسي الذي حيول دون إتاحة الفرص للفنانني الشيليني هو استخدام األعمال . أنظمة للرصد والترخيص

 .الفنية األجنبية جماناً دون أي شكل من أشكال الرقابة

  البصرية-اجلمعية الوطنية لكُتاب املسرح والسينما والفنون السمعية 

تبون املسرحيات ويهيئون القصص للمسرح والسينما، وامللحنني       تضـم هـذه اجلمعـية األشخاص الذين يك         -٨٨٠
اإليقاعيني، وكُتاب املسرحيات اإلميائية وعروض الدمى املتحركة؛ ومؤلفي العروض املوسيقية األصلية أو املقتبسة مثل              

وتتمثل املهام  . بوجه عام  البصرية   -الكوميديا واألوبرا واألوبرا الشعبية والباليه؛ ومؤلفي األعمال السينمائية والسمعية          
 البصرية -الـيت حددهتـا هذه اجلمعية لنفسها يف وضع سجل بأمساء مجيع كُتاب املسرح والسينما واألعمال السمعية       

األعضـاء فيها؛ وتنظيم وتوثيق سجل األعمال الوطنية؛ وإدارة احلقوق ومجع وتوزيع الرسوم الستخدام هذه األعمال؛     
. م والناشرين لسجل هذه األعمال أو استخدامها بصورة سيئة؛ ومنح التراخيص          ورصـد اسـتخدام أجهـزة اإلعال      

 البصرية على الصعيد الدويل من خالل إقامة عالقات -وتستهدف تعزيز املرجع الوطين للمسرحيات واألعمال السمعية 
منتجو األعمال السمعية  وال توجد يف شيلي وكاالت أو مجعيات متثل كُتاب املسرح، كما ال يقيم              . مع مجعيات أجنبية  

ومل يكن باإلمكان االستفادة من بعض التشريعات اليت        .  البصرية أية اتصاالت باجلمعيات املعنية حبقوقهم يف اخلارج        -
 .تنص على مكافأة مؤلفي هذه األعمال، لعدم وجود منظمة وطنية شيلية معنية بذلك

 املمثلون الشيليون

، هي  ١٩٩٩ يف املسرحيات اإلذاعية أو التلفزيونية، اليت أُنشئت يف عام           هـذه اجلمعية املؤلفة من ممثلني      -٨٨١
وقد مت االعتراف حبق .  البصري-مصدر االعتراف حبقوق بث املسرحيات اإلذاعية أو التلفزيونية واألداء السمعي 

شون عدم التوصل إىل    الفنانني املتعلق ببيع املسلسالت التلفزيونية يف اخلارج، على الرغم من أن الكثريين كانوا خي             
ومتكنت رابطة  . اتفـاق هبذا الشأن ألن الفنانني تنازلوا يف عقودهم االنفرادية إىل قنوات التلفزيون عن حقوقهم              

كما . اإلدارة اجلماعـية من حتقيق هذا اهلدف، ويتم حالياً دراسة أشكال أخرى ملراقبة األنشطة غري املرخص هبا                
برنامج ملساعدة املمثلني غري املشمولني بنظام املساعدات املالية اخلارجية          وضع   "Chileactores"حتـاول مجعـية     

 .ومجيع املمثلني العاملني يف التلفزيون الشيلي تقريباً هم أعضاء يف هذه اجلمعية. واحملتاجني للمساعدة

 رابطة املمثلني الشيليني

داء املوسيقي، وهلا روابط دولية متينة      رابطة املمثلني الشيليني هي مبثابة مشروع خاص للتشجيع على األ          -٨٨٢
وتعمل كجزء من رابطة حقوق املؤلفني الشيليني، حيث تسند إليها مهمة القيام بأنشطة إدارة . مع أمريكا الالتينية

وتركز أوالً على إجياد ُسبل لنشر أعمال املوسيقيني الشيليني وفتح أسواق فنية تكون مغلقة . حق التأليف أو النشر
كما أهنا تقدم التدريب للموسيقيني يف جمال إدارة األعمال         . أمام اجملتمع وعامل األعمال التجارية يف شيلي      متامـاً   

 .وتزود السوق مبعلومات عن الفنانني من خالل إقامة اتصاالت منتظمة ومنح العقود
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 تدابري لصون العلم والثقافة والنهوض هبما وإشاعتهما

، سياسة هامة لصون العلم والثقافة والنهوض هبما ٢٠٠٠ و١٩٩٠ني عامي اعتمدت احلكومة يف الفترة ب -٨٨٣
وتتضمن أهم التدابري اليت اعُتمدت     . وإشـاعتهما، وطلبـت من القطاعني اخلاص والعام أن يتعاونا يف هذا اجملال            

 :األحكام القانونية التالية

لى إنشاء صندوق وطين ، الذي ينص ع١٩٩٣يوليه / متوز١٠، الصادر يف  ١٩٢٢٧القانون رقم    )أ( 
 لتعزيز مكانة الكتب واملطالعة؛

وتقوم ). Fondart(، الذي ينص على إنشاء صندوق لتنمية الفنون         ١٩٩٣قـانون امليزانية لعام      )ب( 
 إدارة الثقافة يف وزارة التعليم بإدارة هذا الصندوق والصندوق املذكور أعاله إدارة ال مركزية؛

، الذي ينص على حوافز ضريبية لتشجيع القطاع اخلاص         ١٩٩٢ لعام   قـانون التربعات الثقافية    )ج( 
 على تقدمي املسامهات لألنشطة الثقافية؛

 الذي ينص على حوافز ضريبية      ١٩٩٣أغسطس  / آب ١٥، الصادر يف    ١٩٢٤٧القـانون رقم     )د( 
 لتشجيع األفراد من القطاع اخلاص على تقدمي التربعات للمشاريع التربوية؛

، الذي ينص على إنشاء     ١٩٩٣أكتوبر  / تشرين األول  ٥، الصادر يف    ١٩٢٥٣رقـم   القـانون     )ه( 
تعاونـية وطنـية للنهوض بالسكان األصليني، وعلى عدد من األحكام املتصلة حبماية ثقافات السكان األصليني                

 .وتشجيعها والنهوض هبا

ديدة مواضيع مثل اللغة واالتصاالت،     وتكفـل عملية إصالح نظام التعليم اجلارية تضمني املناهج التعليمية اجل           -٨٨٤
وينبغي أن تكون هذه    (وتعلـيم الفـنون، والتاريخ، والعلوم االجتماعية، واللغات األجنبية، وعلم احلواسيب، والدين             

، إىل جانب املواضيع واألنشطة اليت تستطيع       )املواضـيع متاحة أمام الطالب يف مجيع املدارس، على أن تكون اختيارية           
 .ماجها لتدريسها يف أوقات الفراغ اليت تتخلل اجلداول الزمنية ملختلف مستويات التعليماملدارس إد

وتكتسي املبادرات املدرجة أدناه اليت ُشرع فيها يف سياق عملية اإلصالح املشار إليها أعاله، أمهية خاصة  -٨٨٥
 :لصون العلم والثقافة والنهوض هبما وإشاعتهما

 مجيع قاعات الدراسة يف مدارس التعليم االبتدائي الذي يتلقى الدعم من إنشاء وإدارة مكتبات يف )أ( 
  كتاباً لتشجيع الطالب على حّب املطالعة؛٥٠ و٣٥الدولة، وتزويدها بعدد من الكتب يتراوح بني 

تطبـيق سياسـة الكتب املدرسية اليت أدت إىل جمانية الكتب يف مدارس التعليم االبتدائي اليت تدعمها                  )ب( 
وازداد عدد الكتب . كومة، وألول مرة أيضاً يتم يف شيلي، توزيع الكتب جماناً يف املدارس الثانوية اليت تدعمها احلكومة         احل

 ؛١٩٩٩ كتاب يف عام ٧ ٠٠٠ ٠٠٠ إىل ١٩٩٠ كتاب يف عام ١ ٩٠٠ ٠٠٠املدرسية املوزعة جماناً من 

 من احلكومة، يف مجيع املدارس الثانوية إنشاء مراكز لتقدمي وسائل مساعدة يف التعليم، بدعم مايل )ج( 
يف شيلي، وتقدم هذه املراكز الكتب واجملالت واملنشورات الدورية والكتيبات واملوسوعات والقواميس وأشرطة             

 الفيديو واألشرطة السمعية واألقراص املدجمة وغريها، مبا يلزم لذلك من معدات وهياكل أساسية خمصصة؛
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شبكة للحواسيب املدرسية قامت بإنشاء خمتربات للحواسيب يف مجيع         ، وهي   "Enlaces"شبكة   )د( 
املدارس الثانوية ونصف املدارس االبتدائية، حيث تقوم بوصل املشتركني مباشرة بشبكة اإلنترنت، وتقوم بوضع              

 الشبكة  وهذه. الـربامج احلاسوبية املناسبة وتوفريها وتدريب املعلمني على استخدام التكنولوجيا ألغراض التعليم           
 .وسيلة فعالة وبعيدة املدى لالتصاالت الثقافية والعلمية، متاحة أمام األجيال املقبلة

تعزيـز التمتع حبرية البحث العلمي والنشاط اإلبداعي، مبا يف ذلك إجياد مجيع الظروف واملرافق الالزمة ملثل                 
 هذه األنشطة

ة البحث العلمي كعنصر ذايت لالستقالل اإلداري       ُيسلم القانون األساسي للتعليم، بوجه اخلصوص، حبري       -٨٨٦
وتوجد الدولة الظروف وتنشئ املرافق الالزمة لذلك من خالل اتباع سياسة           . واألكادميي ملؤسسات التعليم العايل   

تعليمـية تسـتهدف توسيع وحتسني التعليم االبتدائي والثانوي والعايل، وإدراج أهداف ومواضيع تتعلق بالعلوم               
 .إلنسانية والفنون يف املناهج الدراسية؛ ومن خالل سياسة العلوم والثقافة املشار إليها أعالهوالدراسات ا

وباإلضافة إىل ما جاء أعاله، تتعاون الكيانات القانونية ويتعاون األفراد بصفة شخصية يف العمليات اليت                -٨٨٧
حتفز الدولة مشاركة القطاع اخلاص من خالل و. تؤدي إىل توليد املعارف العلمية واألعمال الفنية، أو تشجع عليها

مـبادرات وآلـيات مثل احلوافز الضريبية اليت تشجع على التربع ألغراض ثقافية أو تعليمية، واجلهود اليت تبذهلا                
 .أوساط األعمال التجارية واجلامعات والدولة معاً لتشجيع البحوث العلمية والتكنولوجيا

مات العلمية والتكنولوجية والثقافية واآلراء واخلربات فيما بني العلماء         تدابـري ضـمان التبادل احلر للمعلو      
 والكُتاب والعاملني يف جمال اإلبداع والفنانني وغريهم من األفراد املبدعني ومؤسساهتم

 هو  إن حرية التبادل بني العلماء والفنانني املبدعني ال ختضع ألي قيد مبوجب أحكام القانون يف نظام شيلي الذي                  -٨٨٨
وحرية الرأي واإلعالم حتظى باالحترام يف شيلي دون أي رقابة، مبا يف ذلك حرية إنشاء ونشر وإدارة                 . نظـام دميقراطي  

وليست هناك أي قيود    . وباملثل، فإن حرية التجمع وتكوين اجلمعيات معمول هبا يف شيلي         . الصـحف واجلرائد واجملالت   
 .دل اليت ميكن أن يستخدمها أصحاب املصلحة الثقافية املشار إليهم أعالهقانونية أو سياسية على جماالت وآليات التبا

تدابري دعم اجلمعيات الثقافية واألكادمييات العلمية والرابطات املهنية ونقابات العمال وغريها من املنظمات             
 واملؤسسات اليت تكرس نفسها ألنشطة البحث العلمي واألنشطة اإلبداعية

 حمـددة لدعم مثل هذه اهليئات باستثناء املعونة اليت تقدمها احلكومة إىل معهد شيلي             ليسـت هـناك سياسـة        -٨٨٩
")Instituto de Chile("  الـذي يضم أكادمييات للعلوم الطبيعية واالجتماعية وأكادمييات للعلوم اإلنسانية، وهي انتقائية ،

 للبحث العلمي والتكنولوجي التمويل على نطاق       كما تقدم اللجنة الوطنية   . وتشـمل عدداً حمدوداً من العلماء واملفكرين      
 .أصغر لالجتماعات األكادميية اليت تنظمها اجلمعيات العلمية، لكن ذلك ال يشمل تكاليف تشغيل هذه اهليئات

وال تتلقى مجعيات الفنانني املبدعني يف جماالت األدب واملوسيقى والفنون املرئية وفنون األداء أو غري ذلك  -٨٩٠
 .ومياً دائماًدعماً حك
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 احلواشي

 ).املختصرات (١انظر املرفق رقم  )١( 
وقد . ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٢,٨ يف املائة فيما كان قد ارتفع بنسبة ١,٨ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل مبعدل  )٢( 

وبلغ معدل  .  ومشتقاته كشف التضخم النقاب عن تقلبات مومسية كما أنه تأثر بتغريات أسعار الصرف والسعر العاملي للنفط              
ومل يؤد التباطؤ االقتصادي العاملي واألزمات اإلقليمية وتفاقم .  متشياً مع أهداف احلكومة- يف املائة ٣التضخم يف هناية املطاف 

زداد املخاطر العاملية إىل اخنفاض هائل يف التجارة األجنبية فحسب، وإمنا أدت هذه العوامل إىل جعل معدالت التبادل التجاري ت
، وأدت إىل اخنفاض يف تدفقات رؤوس األموال الوافدة، إذ بلغت           )٢٠٠٢-٢٠٠١ يف املائة خالل السنتني      ٩(سوءا باستمرار   

واضطرت شيلي إىل مواجهة أسوء أوضاع خارجية تشهدها . مجـيعها ما يعادل أكثر من مخس نقاط من الناتج احمللي اإلمجايل  
تفادي آثار االضطرابات اخلارجية وآثار االخنفاض احلاد يف تدفقات رؤوس          ، وكانت عاجزة عن     ١٩٨٣-١٩٨٢مـنذ أزمة    

، اللجنة  "استعراض أويل القتصادات أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب       : "املصدر. األمـوال باجتـاه االقتصادات الناشئة     
 Preliminary Overview of the Economies of Latin America. ٢٠٠٢االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، 

and the Caribbean,) (ECLAC, 2002. 
 . من الدستور١٩ من املادة ٢١الفرع  )٣(
 .١٩ من املادة ٢٣ من الفرع ٢الفقرة  )٤(
 .١٩ املادة ٢٤ من الفرع ٢الفقرة  )٥(
 .١٩ املادة ٢٤ من من الفرع ٦الفقرة  )٦(
 .١٠ و٧املرجع نفسه، الفقرتان  )٧(
 .٧املرجع نفسه الفقرة  )٨(
 لتعديل الدستور السياسي للدولة، الذي نشرته اجلريدة الرمسية يف ١٧٤٥٠أدرج مبوجب القانون رقم     )٩( 

 .١٩٧١يوليه / متوز١٨
 .١٩ من املادة ٢٦ إىل ١الفروع من  )١٠(
الفرع ( وحرية العمل    )١٠الفرع  (والتعليم  ) ٩الفرع  ( من الدستور احلق يف الصحة       ١٩حتمي املادة    )١١( 

) ١٩الفرع  (واحلق يف تكوين النقابات على النحو املنصوص عليه يف القانون           ) ١٨الفرع  (والضـمان االجتماعي    ) ١٦
 ١املادتان (كما ينص الدستـور السياسي على املساواة بني الرجل واملرأة ). ٨الفرع (واحلق يف العيش يف بيئة غري ملوثة 

 ).١املادة (اية األسرة وعلى مح)) ٢الفرع  (١٩و
 .اقتباس من الوثيقة اخلاصة بسياسة اهلجرة يف شيلي، اليت نشرهتا وزارة الداخلية يف شيلي )١٢(
 .١٩٧٥ لعام ١٠٩٤املرسوم بقانون رقم  )١٣(
 .١٩٩٦ لعام ١٩٧٤٦القانون  )١٤(
 .١٩من املادة ) أ(٢٦الفرع  )١٥(
 .١٩٨٥ديسمرب /انون األول ك١٣ املؤرخ ٤٠/١٤٤قرار اجلمعية العامة  )١٦(
 . من قانون األجانب١٥املادة  )١٧(
 .٦٤نفس القانون، املادة  )١٨(
 .١٩ من املادة ١٦الفرع  )١٩(
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 .١٩املادة  )٢٠(
 . من قانون العمل١٠ من املادة ٢الفرع  )٢١(
لصحافة، الصادر يف    املـتعلق حبـرية الـرأي واملعلومات وممارسة مهنة ا          ١٩٧٣٣القـانون رقـم      )٢٢( 

 .٢٠٠١ مايو/أيار
 .١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول١٠، املؤرخ ١٩٢٥٤القانون رقم  )٢٣(
 )املختصرات (١انظر املرفق  )٢٤(
 .١٩٩٤ لعام ١٩٢٨٤القانون رقم  )٢٥(
 ).وزارة العدل (١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ املؤرخ ١١٣٧املرسوم السامي رقم  )٢٦(
 ).وزارة الصحة (١٩٩٥مارس / آذار٧ املؤرخ ٢٥٠٥ رقم املرسوم السامي )٢٧(
وزارة النقل واالتصاالت السلكية  (١٩٩٤يوليه / متـوز ٢ املـؤرخ    ١٤١املرسـوم السـامي رقـم        )٢٨( 
 ).والالسلكية
وزارة النقل واالتصاالت السلكية  (١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١ املؤرخ ٢٤٩املرسوم السامي رقم    )٢٩( 
 ).والالسلكية
 ).وزارة املالية (١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ ٩٤٠املرسوم السامي رقم  )٣٠(
 ).وزارة السكن وختطيط املدن (١٩٩٥يونيه / حزيران٢٠ املؤرخ ٤٠املرسوم السامي رقم  )٣١(
 ).الوزارة نفسها (١٩٩٥يونيه / حزيران١٢ املؤرخ ٤١املرسوم السامي رقم  )٣٢(
 .، وزارة التعليم١٩٩٨يناير / كانون الثاين١٣ املؤرخ ١املرسوم السامي رقم  )٣٣(
 والذي يتمتع بنفس مكانة     ١٩٨١ الصادر يف عام     ١٣٨٥ُنظمت هذه الشبكات مبوجب املرسوم رقم        )٣٤( 
 ).وزارة العدل(القانون 

 .١٩٩٧ الصادر يف عام ١٩٥٣٩القانون رقم  )٣٥( 
 .١٥لرئاسي رقم  مبوجب األمر ا٢٠٠٠أغسطس / آب٢٤أنشئ بتاريخ  )٣٦( 
 . منطقة١٣ألغراض سياسية وإدارية مت تقسيم البلد إىل  )٣٧( 
 .انظر التقارير املقدمة من حكومة شيلي إىل منظمة العمل الدولية أثناء هذه الفترة )٣٨( 
 .١٩٥١٨القانون رقم  )٣٩( 
ستخدم األمخاس يف قياس ومن الناحية املنهجية، ت.  يف املائة من السكان  ٢٠اخلمس هو فئة تتكون من       )٤٠( 

 .ويتكون اخلمس األول من الفئة األكثر فقراً؛ واألمخاس األخرى مرتبة ترتيباً تصاعدياً. الفقر
حسـب طريقة قياس الفقر املستخدمة يف شيلي، يعترب الشخص فقرياً إذا كان مستوى دخله يقل عن                  )٤١( 

 معوزاً إذا كان مستوى دخله ال يسمح له بتلبية احتياجاته من مستوى أدىن يسمح له بالوفاء باحتياجاته األساسية، ويعترب
 ".خط العوز"و" خط الفقر"وُيعرف احلدان األدنيان املذكوران بأهنما . األغذية

 



E/1994/104/Add.26 
Page 224 

 

 )تابع (احلواشي

 يف املائة من األشخاص املستخدمني ١٤,١نظراً ألن هذه القيم هي متوسطات قيم، فما زال هناك نسبة  )٤٢( 
الدراسة االستقصائية الوطنية للخصائص االجتماعية واالقتصادية،      (ن العمل عن خطني من خطوط الفقر        تقل دخوهلم م  

 ).السنوات املذكورة
 .انظر احلاشية السابقة )٤٣( 
 .١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول١٤ الصادر يف ١٩٥١٨القانون رقم  )٤٤( 
 .٧٧من املادة ) ج(الفرع  )٤٥( 
وهذه األرقام مأخوذة من    .  يف املائة  ٣٨,٨، وكانت نسبتها    ١٩٩٨روهتا يف   بلغـت مشاركة املرأة ذ     )٤٦( 

 ).املختصرات(انظر املرفق . ٢٠٠٠الدراسة االستقصائية الوطنية للخصائص االجتماعية واالقتصادية لسنة 
اق يف هذا السي  . الدراسـات االستقصائية الوطنية للخصائص االقتصادية واالجتماعية للسنوات املعنية         )٤٧( 

 أشخاص، واألشخاص   ٦تشـمل عبارة قطاع غري نظامي أصحاب العمل والعاملني يف املشاريع اليت يعمل فيها أقل من                 
العاملني حلساهبم اخلاص الذين ال يعتربون عماالً مهنيني وال فنيني، وخدم املنازل، وأفراد األسرة الذين ال حيصلون على                  

 ).التينية ومنطقة البحر الكارييبتعريف اللجنة االقتصادية ألمريكا ال(أجور 
 .٢٠٠٠الدراسة االستقصائية الوطنية للخصائص االجتماعية واالقتصادية لعام  )٤٨( 
 .١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٩ الصادر يف ١٩٥٩١القانون  )٤٩( 
 Acoso sexual en el trabajo. De la"عرض مقدم من ماريا إستري فرييس، مديرة شؤون العمل بعنوان )٥٠( 

impunidad a la acción") "   يف ") من اإلفالت من العقاب إىل اختاذ اإلجراءات. الـتحرش اجلنسـي يف أمـاكن العمل
Aportes al debate laborat ١٩٩٩أغسطس /، آب٤، الصفحة ٧، العدد. 

امعة ج) التسجيل يف دورات لنيل شهادة جامعية  (املشـاركة حبسـب نوع اجلنس، وفقاً جملال املعرفة           )٥١( 
 .١٩٩٧شيلي، 

 .الدراسات االستقصائية الوطنية للخصائص االجتماعية واالقتصادية للسنوات املعنية )٥٢( 
 .مؤشر لقياس التضخم )٥٣( 
 Igualdad de"دراسـة اضـطلعت هبا جمموعة لوتا للنساء املتخصصـات يف االقتصـاد عنـواهنا    )٥٤( 

Oportunidades para la Mujer en el Trabajo ")٤، اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة، الفصل )تكافؤ فرص املرأة يف العمل ،
 . يف هذا التقرير٩وخبصوص احلق يف استحقاقات األمومة انظر الفرع املتعلق باملادة . ٤٩٧الصفحة 
علقة ؛ واللوائح املت  ١٩٦٩ لعام   ٤٠اللوائـح املتعلقة بالوقاية من املخاطر املهنية، املرسوم السامي رقم            )٥٥( 

 .١٩٦٩ لعام ٥٤بتكوين اللجان املشتركة للصحة والسالمة وبتشغيلها، املرسوم السامي رقم 
 .١٩٩٩ لعام ٥٩٤املرسوم السامي رقم  )٥٦( 
 .١٩٦٩ لعام ٤٠ من املرسوم السامي رقم ١٤ واملادة ١٦٧٤٤ من القانون رقم ٦٧املادة  )٥٧( 

 .١٩٦٨يونيه /ان حزير٧ الصادر يف ١٠٩املرسوم السامي رقم  )٥٨( 
 .معلومات مقدمة من وزارة الصحة: ١٦٧٤٤القانون رقم . مجيع املنظمات اإلدارية مشمولة يف هذا املعدل )٥٩( 
 .٣٢ و٢٩ و٢٢قانون العمل، املواد  )٦٠( 
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 .٣٥املرجع نفسه، املادة  )٦١( 
 .٦٧املرجع نفسه، املادة  )٦٢( 
 .١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٣در يف  الصا١٩٤٨٢القانون رقم  )٦٣( 
 .١٩٩٣سبتمرب / أيلول٣٠ الصادر يف ١٩٢٥٠القانون رقم  )٦٤( 
 Habla" املعنونة ٦٨دراسـة أعّدهتا كليـة العلـوم االقتصادية، جامعـة شيلي، يف ورقة العمل رقم  )٦٥( 

la Gente: Trabajo y Familia: una relación compleja")  اإلدارة )عالقة معقدة: عمل واألسرةال. الـناس يتحدثون ،
 .١٩٩٩الوطنية لشؤون املرأة، 

 ".بشأن احلقوق والواجبات الدستورية) "١٩(١٩املادة  )٦٦( 
 . من قانون العمل٢١٢املادة  )٦٧( 
 . من قانون العمل٢١٤املادة  )٦٨( 
 .١٩٩٤مارس / آذار١٤ الصادر يف ١٩٢٩٦القانون رقم  )٦٩( 
 . قانون العمل من٣٨١املادة  )٧٠( 
 ).مثل، تضخم االقتصاد وانكماشه شهرياً(مؤشر يقيس تغري تكاليف املعيشة من شهٍر آلخر  )٧١( 
قـيمة املبلغ املدفوع للعمليات املصرفية، وهو مبلغٌ يعدل يومياً مبا يتفق والزيادة الطارئة على مؤشر                 )٧٢( 

 .أسعار االستهالك
 .٣٨٤املادة  )٧٣( 
 . ١٩٩٤مارس / آذار١٤، الصادر يف ١٩٢٩٦من القانون رقم ) ٢(١املادة  )٧٤( 
 . وما بعدها٣٦٩يف الباب السادس، املواد  )٧٥( 
 ).١٨(١٩املادة  )٧٦( 
 ).، املختصرات١انظر املرفق  (١٩٩٨ و١٩٩٠الدراستان االستقصائيتان اللتان أُعدتا عن عامي  )٧٧( 
 .١٩٨٥نوفمرب /اين تشرين الث٢٣، الصادر يف ١٨٤٦٩القانون رقم  )٧٨( 
 ).ج(و) ب(٦، املادة ١٨٤٦٩القانون رقم  )٧٩( 
 .١٩٧٥يناير / كانون الثاين٢٨ الصادر يف ٨٦٩املرسوم بقانون رقم  )٨٠( 
 .١٩٨١أغسطس / آب١٧ الصادر يف ١٨ ٠٢٠عمالً بالقانون رقم  )٨١( 
 . من العهد٧إطار املادة ويف " احلد األدىن من األجور"انظر املالحظات اليت وردت سابقاً عن  )٨٢( 
 .١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٣، الصادر يف ١٨٤٦٩القانون رقم  )٨٣( 
 . عن وزارة العمل والضمان االجتماعي١٩٧٨ الصادر يف عام ٤٤ من املرسوم التشريعي رقم ١٥ و١٤املادتان  )٨٤( 
 .٦ و٤املرجع نفسه، املادتان  )٨٥( 
 .٦املرجع نفسه، املادة  )٨٦( 
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 .١٩٥قانون العمل، املادة  )٨٧( 
 .١٩٩املرجع نفسه، املادة  )٨٨( 
 .املرجع نفسه )٨٩( 
 .املرجع نفسه )٩٠( 
 . من قانون العمل٦٦املادة  )٩١( 
 . مكرراً إىل قانون العمل١٩٩، والذي أضاف املادة ١٩٩٧يوليه / متوز٢٥ الصادر يف ١٩٥٠٥القانون رقم  )٩٢( 
 . من قانون العمل١٩٨ املادة )٩٣( 
 .١، املادة ١٩٨٥يوليه / متوز١١ الصادر يف ١٨٤١٨القانون رقم  )٩٤( 
 .١٩٨١ الصادر يف عام ١٥٠املرسوم التشريعي رقم  )٩٥( 
 .١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٩ الصادر يف ١٩٥٩١القانون رقم  )٩٦( 
 .٢٠٣قانون العمل، املادة  )٩٧( 
 .٢٠٦املرجع نفسه، املادة  )٩٨( 
 ).د(٦، املادة ١٨٤٦٩القانون رقم  )٩٩( 
 .٩املرجع نفسه، املادة  )١٠٠( 
 .٣٠، املادة ١٨٤٦٩القانون رقم  )١٠١( 
 .١٩٨٠، الصادر يف عام ٣٥٠٠اعتمد مبوجب املرسوم بقانون رقم  )١٠٢( 
 .١، املادة االنتقالية ١٩٨٠ الصادر يف عام ٣٥٠٠املرسوم بقانون رقم  )١٠٣( 
، ١٩٥٢أغسطس / آب٨ الصادر يف ١٠٣٨٣ذلك بصفٍة أساسية يف إطار أحكام القانون رقم يرد  )١٠٤( 

 .الذي يلزم مجيع من يتقاضى مرتباً
 ).٣(٢، املادة ١٠٣٨٣القانون رقم  )١٠٥( 
 .١٩٦٤فرباير / شباط٤، الصادر يف ١٥٤٧٨يندرج ذلك يف إطار القانون رقم  )١٠٦( 
 .١٩٦٤أكتوبر / تشرين األول٢٦، الصادر يف ١٥٧٢٢قم يندرج ذلك يف إطار القانون ر )١٠٧( 
 .٢، املادة ١٩٨٠ الصادر يف عام ٣٥٠٠املرسوم بقانون رقم  )١٠٨( 
 .٨٩املرجع نفسه، املادة  )١٠٩( 
 . وما يليها١٦، املادة ١٩٨٠ الصادر يف عام ٣٥٠٠املرسوم بقانون رقم   )١١٠( 
 .١٧املرجع نفسه، املادة  )١١١( 
 . من املرسوم بقانون املذكور آنفا١٦ًملبلغ منصوص عليه يف املادة هذا ا )١١٢( 
 املؤشرات االقتصادية"اهليئة املشرفة على الضمان االجتماعي ومعهد توحيد نظم التأمني االجتماعي، يف  )١١٣( 

 .، وزارة التخطيط"٢٠٠٠-١٩٩٠ للفترة واالجتماعية
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 .٦١، املادة ١٩٨٠ الصادر يف عام ٣٥٠٠املرسوم بقانون رقم  )١١٤( 
 . وما يليها٧٣املرجع نفسه، املادة  )١١٥( 
 املؤشرات االقتصادية"اهليئة املشرفة على الضمان االجتماعي ومعهد توحيد نظم التأمني االجتماعي يف  )١١٦( 

 . وزارة التخطيط،"٢٠٠٠-١٩٩٠واالجتماعية 
 .١٠٣٨٣القانون رقم  )١١٧( 
 .٤، املادة ١٩٨٠، الصادر يف عام ٣٥٠٠انون رقم املرسوم بق )١١٨( 
 .١١املرجع نفسه، املادة  )١١٩( 
 .٣٤، املادة ١٠٣٨٣القانون رقم  )١٢(. 
 .٢١، املادة ١٩٥٢سبتمرب / أيلول٨، الصادر يف ١٠٤٧٥القانون رقم  )١٢١( 
 .، الباب اخلامس١٩٨٠، الصادر يف عام ٣٥٠٠املرسوم بقانون رقم  )١٢٢( 
 .، الباب السابع١٩٨٠، الصادر يف عام ٢٥٠٠رسوم بقانون رقم امل )١٢٣( 
 ).٢(٢٦، املادة ١٩٧٥يناير /، الصادر يف كانون الثاين١٥٣٨٦القانون رقم  )١٢٤( 
 .٦، املادة ١٩٨٠ الصادر يف عام ٣ ٥٠٠املرسوم بقانون رقم  )١٢٥( 
 .٧املرجع نفسه، املادة  )١٢٦( 
 .٨املرجع نفسه، املادة  )١٢٧( 
 .٩املرجع نفسه، املادة  )١٢٨( 
 .٥٨املرجع نفسه، املادة  )١٢٩( 
 .١٩٦٨ الصادر يف عام ١٦٧٤٤القانون رقم  )١٣٠( 
 .٢املرجع نفسه، املادة  )١٣١( 
 .١٩٣٤٥القانون رقم  )١٣٢( 
 .، الفقرة الفرعية األخرية٢، املادة ١٦٧٤٤القانون رقم  )١٣٣( 
 اخلاص باإلعفاءات واخلصومات والرسوم اإلضافية املطبق على     ، إن اإلجراء  ١٦٧٤٤القـانون رقـم      )١٣٤( 

، عن وزارة العمل والضمان     ١٩٩٩ الصادر يف عام     ٦االشتراكات التكميلية هو إجراء ينص عليه املرسوم السامي رقم          
 .٢٠٠٠مارس / آذار٧االجتماعي، وقد نشر يف اجلريدة الرمسية يف عددها الصادر يف 

 وترتيب القواعد الضابطة لنظام استحقاقات االستغناء عن اخلدمة هذا اخلاص بالعمال أُعيد سن وتنسيق )١٣٥( 
 . عن وزارة العمل والضمان االجتماعي١٩٨١ الصادر يف عام ١٥٠يف القطاعني العام واخلاص يف املرسوم التشريعي رقم 

 .٩١، املادة ١٩٨٠ الصادر يف عام ٣٥٠٠وفقاً ألحكام املرسوم بقانون رقم  )١٣٦( 
 .٦املرجع نفسه، املادة  )١٣٧( 
 .١٩٤٢٩وفقاً ألحكام القانون رقم  )١٣٨( 
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 .، وزارة التخطيط٢٠٠٠-١٩٩٠املؤشرات االقتصادية واالجتماعية، مكتب مراقب الضمان االجتماعي يف  )١٣٩( 
 . وما يليها٢٠، املادة ١٩٨١ الصادر يف عام ١٥٠املرسوم التشريعي رقم  )١٤٠( 
 لعام  ٣٠٧أعـيدت صياغة القواعد الضابطة هلذا النظام ومت تنسيقها وترتيبها يف املرسوم بقانون رقم                )١٤١( 
 .، الصادر عن وزارة العمل والضمان االجتماعي١٩٨١ لعام ١٥٠، ومت ترسيخها مبوجب املرسوم التشريعي رقم ١٩٧٤

؛ املرسوم بقانون رقم    ٢٤، املادة   ١٩٦٣  ديسمرب/ كانون األول  ١١ الصادر يف    ١٥٣٨٦القانون رقم    )١٤٢( 
 .٤٥؛ قانون إصابات العمل واألمراض املهنية، املادة ٥، املادة ١٩٨٠ الصادر يف عام ٣٥٠٠

 .١٩٨٣يونيه / حزيران٢٨ الصادر يف ١٨٢٢٥القانون رقم  )١٤٣( 
 ).١(٤، املادة ١٩٨٩يونيه / حزيران١٩ الصادر يف ١٨٨٠٦القانون رقم  )١٤٤( 
 .٥ملرجع نفسه، املادة ا )١٤٥( 
 .، الفقرة األخرية٢، املادة ١٩٩٠يوليه / متوز١١ الصادر يف ١٨٩٨٧القانون رقم  )١٤٦( 
 .١٤املرجع نفسه، املادة  )١٤٧( 
 .٦٧املرجع نفسه، املادة  )١٤٨( 
 .٣٠، املادة ١٨٩٨٧القانون رقم  )١٤٩( 
 .٢١ و٢٠املرجع نفسه، املادتان  )١٥٠( 
 .، وزارة التخطيط"٢٠٠٠-١٩٩٠املؤشرات االقتصادية واالجتماعية، " الضمان االجتماعي يف مكتب مراقب )١٥١( 
، وينظمها املرسوم السامي رقم ١٩٨١أغسطس / آب١٧ الصادر يف ١٨٠٢٠ينص عليها القانون رقم  )١٥٢( 

، الذي  ١٩٨٧ل  أبري/ نيسان ٢٣ الصادر يف    ١٨٦١١ عن وزارة االقتصاد، والقانون رقم       ١٩٨٧ الصـادر يف عام      ٣٦٨
 .حدد إقليمياً امليزانيات املخصصة للمنح األسرية وللمعاشات احلكومية

 .٢، املادة ١٨٠٢٠القانون رقم  )١٥٣( 
 .١٩٨٧فرباير / شباط١٩ الصادر يف ١٨٦٠٠القانون رقم  )١٥٤( 
 .٣املرجع نفسه، املادة  )١٥٥( 
 .، وزارة التخطيط"٢٠٠٠-١٩٩٠دية واالجتماعية، املؤشرات االقتصا"مكتب مراقب الضمان االجتماعي يف  )١٥٦( 
 ).٢ (٥، املادة ١٨٠٢٠القانون رقم  )١٥٧( 
 .١٨٠٢٠القانون رقم  )١٥٨( 
 .١، املادة ١٨٦١١أنشئ وفقاً ألحكام القانون رقم  )١٥٩( 
 .١٩٧٢٨القانون رقم  )١٦٠( 
 .، وزارة التخطيط"٢٠٠٠-١٩٩٠املؤشرات االقتصادية واالجتماعية، "وزارة االقتصاد، يف  )١٦١( 
 .انظر املرفق األول، املختصرات )١٦٢( 
 .١٦٧٤٤هذا ما يتوخاه يف القانون رقم  )١٦٣( 
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 .١٩٩٦مارس / آذار٢١نشر يف اجلريدة الرمسية يف عددها الصادر يف  )١٦٤( 
 .، الفقرة األخرية٢، املادة ١٦٧٤٤القانون رقم  )١٦٥( 
 .١٩٩٨ديسمرب /، كانون األول٦١ية لشؤون املرأة، وثيقة العمل رقم اإلدارة الوطن )١٦٦( 
 .اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة، تقرير اللجنة الوطنية املعنية بشؤون األسرة )١٦٧( 
 .١، املادة ١٩٩٥أغسطس / آب٢٧ الصادر يف ١٩٣٢٥القانون رقم  )١٦٨( 
 .١٩٩٣ لعام ١٩٢٢١املنقّحة مبوجب القانون رقم  )١٦٩( 
 ).٢(١٠القانون اجلنائي، املادة  )١٧٠( 
 .من قانون إجراءات احملاكمة) ج(٢٥٠من قانون اإلجراءات اجلنائية، واملادة ) ٤(٤٠٨املادة  )١٧١( 
 .١٩٦٧أكتوبر / الصادر يف تشرين األول١٦٦١٨القانون رقم  )١٧٢( 
 .من القانون اجلنائي) ٣(١٠املادة  )١٧٣( 
 .من قانون إجراءات احملاكمة) ج(٢٥٠من قانون اإلجراءات اجلنائية، أو املادة ) ٤(٤٠٨ وفقاً ألحكام املادة )١٧٤( 
 .٣-٢٣املادة  )١٧٥( 
 .٣-١٧املادة  )١٧٦( 
 ).٢(١الدستور السياسي، املادة  )١٧٧( 
 ).٤(١املرجع نفسه، املادة  )١٧٨( 
 .٤-١٩املرجع نفسه، املادة  )١٧٩( 
 ).و(٧-١٩املرجع نفسه، املادة  )١٨٠( 
 .٣، الفقرة الفرعية ١٠-١٩املرجع نفسه، املادة  )١٨١( 
 .٤، الفقرة الفرعية ١١-١٩املرجع نفسه، املادة  )١٨٢( 
 .١٩٩٩وزارة التخطيط والتعاون، الفريق الوزاري العامل املعين باألطفال،  )١٨٣( 
وفقاً . متلكات املكتسبة، املتعلق بتقاسم امل  ١٩٩٤سبتمرب  / الصادر يف أيلول   ١٩٣٣٥القـانون رقم     )١٨٤( 

هلذا القانون، جيوز ألي من الزوجني أن يطلب من احملكمة أن تعلن أن املبىن الذي تتخذه األسرة كمحل إلقامتها الرئيسي 
ويف مثل هذه احلالة، ال ميكن للزوج صاحب املمتلكات أن يبيعها أو يؤجرها             ". ممتلكات لألسرة "واألثاث الذي حيتويه    

 .ج اآلخردون موافقة الزو
 من العهد الدويل اخلاص ١-٢٤ من اتفاقية حقوق الطفل، واملادة      ١٨يـرد هـذا احلـق يف املادة          )١٨٥( 

يكون لكل طفل، دون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو : "باحلقوق املدنية السياسية، بالعبارات التالية
وة أو النسب، حق على أسرته وعلى اجملتمع وعلى الدولة يف اختاذ تدابري     الديـن أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثر        

 ".احلماية اليت يقتضيها وضعه كقاصر
 .١٩٦٢٠القانون رقم  )١٨٦( 
 .٤٥ و٣٠ و٢٤ و١٩ و٣ و١املواد  )١٨٧( 
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 .٣املادة  )١٨٨( 
 .، يف مجلة مواد أخرى٧ و١املادتان  )١٨٩( 
 .، الُنظُم اخلاصة به، واتفاقية الهاي بشأن التبين الدويل١٩٦٢٠القانون رقم  )١٩٠( 
 .١٩٤٥ لعام ٧٦١٣، والقانون رقم ١٩٨٨ لعام ١٨٧٠٣تنظمه أحكام القانون رقم  )١٩١( 
 ١٢، يف املعلومات األساسية املقدمة يف هذا التقرير بشأن املادة           ٣٥انظر مؤشرات الصحة، اجلدول      )١٩٢( 
 .من العهد
 .٢٠٨ إىل ١٩٤، املواد من ٢، الباب ٢ العمل، اجمللد قانون )١٩٣( 
 .١٩٤املرجع نفسه، املادة  )١٩٤( 
 .١٩٩٨نوفمرب / الصادر يف تشرين الثاين١٩٥٩١تعديل للقانون رقم  )١٩٥( 
 .١٩٥قانون العمل، املادة  )١٩٦( 
 .١٩٦املرجع نفسه، املادة  )١٩٧( 
 .٢املرجع نفسه، الفقرة الفرعية  )١٩٨( 
 .٣املرجع نفسه، الفقرة الفرعية  )١٩٩( 
 . من قانون العمل١٩٨املادة  )٢٠٠( 
 .١٩٩٣سبتمرب / الصادر يف أيلول١٩٢٥٠القانون رقم  )٢٠١( 
 . من قانون العمل٢٠١املادة  )٢٠٢( 
 .٢٠٠املرجع نفسه، املادة  )٢٠٣( 
، الصادر عن وزارة العمل ١٩٧٨ لعام ٤٤متنح هذه اإلعانات مبوجب أحكام املرسوم التشريعي رقم  )٢٠٤( 

، ورقم ١٩٩٤مارس / آذار١٢ الصادر يف ١٩٢٩٩وجرى تعديل هذا املرسوم مبوجب القوانني رقم . والضمان االجتماعي
 .١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ الصادر يف ١٨٤٦٩، ورقم ١٩٨٥يوليه / متوز١١ الصادر يف ١٨٤١٨
 .٨، املادة ٤٤املرسوم التشريعي رقم  )٢٠٥( 
 من  ٨ من املادة    ٤ وفقاً ألحكام الفقرة اجلديدة      ١٩٨٥ لعام   ١٨٤٦٩ من القانون رقم     ٢١املـادة    )٢٠٦( 

األمومة قبل ، وفقط لغرض حساب العالوات املتعلقة بإجازة ١٩٢٩٩، كما يتممه القانون رقم ٤٤املرسوم التشريعي رقم 
من قانون العمل، جيب  ٢-١٩٦ و١-١٩٥تشري إىل ذلك املادتان الوالدة وبعدها، والتمديد يف فترة إجازة ما قبل الوالدة، كما   

وبغض النظر عن األحكام    . أن تعتـرب عـالوةً واحدةً خمتلف العالوات الطبية اليت متنح بصورة مستمرة ودون انقطاع              
على ، حداً أ ٤٤ من املرسوم التشريعي رقم      ٨، املعدل مبوجب املادة     ١٩٩٤ لعام   ١٩٢٩٩السـابقة، وضع القانون رقم      

إجازة ( من قانون العمل ٢-١٩٦واملادة ) إجازة ما قبل الوالدة وما بعدها (١-١٩٥لالستحقاقات املشار إليها يف املادة 
، إذ ينص على أن املبلغ اليومي هلذه االستحقاقات الذي يصرف لُألجراء ال ميكن أن يتعدى مكافئ )ما قبل الوالدة املطولة

الواجبة الدفع خالل الشهور الثالثة اليت تسبق مباشرة الشهر التقوميي السابع الذي يسبق األجر الشهري الصايف والعالوات 
، ويضاف إليه املبلغ الكامل للزيادة احلاصلة يف مؤشر أسعار االستهالك أثناء الفترة             ٩٠بدايـة اإلجـازة مقسوماً على       

 . يف املائة١٠ة إىل ذلك نسبة املشمولة يف الشهور السبعة قبل الشهر الذي يسبق بداية اإلجازة، مضاف
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 .١٩٢٩٩، كما جرى تعديله مبوجب القانون ١٨٤٦٩ من القانون رقم ٢املادة  )٢٠٧( 
 .١٨٤٦٩ من القانون رقم ٩املادة  )٢٠٨( 
 .٢٠٠٠أبريل / نيسان١٥ الصادر يف ١٩٦٧٠القانون رقم  )٢٠٩( 
 . من قانون العمل٢٠٣املادة  )٢١٠( 
 .١٩٩٥ لعام ١٩٤٠٨انون رقم الق )٢١١( 
 .١٩٥٩١القانون رقم  )٢١٢( 
 . من قانون العمل٢٠٣املادة  )٢١٣( 
 .٢٠٦املرجع نفسه، املادة  )٢١٤( 
 .٢٠٣املرجع نفسه، املادة  )٢١٥( 
 .املرجع نفسه، الفقرة األخرية )٢١٦( 
 .املرجع نفسه، الفقرة األخرية )٢١٧( 
 .١٩٧٩يناير / الصادر يف كانون الثاين٢٤٦٥رقم أنشئت مبوجب املرسوم بقانون  )٢١٨( 
 .١٩٦٧مارس / املتعلق بالقُصَّر الصادر يف آذار١٦٦١٨القانون رقم  )٢١٩( 
 .١٩٨٠نوفمرب / تشرين الثاين٦ الصادر يف ١٣٨٥املرسوم التشريعي رقم  )٢٢٠( 
 .املرجع نفسه )٢٢١( 
 .١٣٨٥املرسوم التشريعي رقم  )٢٢٢( 
 .١٣٨٥شريعي رقم املرسوم الت )٢٢٣( 
 .١، الباب ٢، الفصل ١قانون العمل، اجمللد  )٢٢٤( 
 .١، الباب ١املرجع نفسه، الفصل  )٢٢٥( 
 .١٩٩٩مديرية العمل، دراسة استكشافية بشأن عمل األطفال،  )٢٢٦( 
 .١٩٩٦يونيه / حزيران١٩ الصادر يف ٧٣٠ من املرسوم رقم ١٤-٢املادة  )٢٢٧( 
 .٢٠٠٢لعام مبعدل سعر الصرف  )٢٢٨( 
 .١٩٩٥مارس / آذار٢٤ الصادر يف ٦٩٧املرسوم رقم  )٢٢٩( 
 ١٦، املنقح للمادة    ١٩٩٤أبريل  / نيسان ٢٤ الصادر يف    ١٩٣٠٤تشمل هذه القوانني القانون رقم       )٢٣٠( 

تعديالت على  ، الذي ُيدخل    ١٩٩٤أغسطس  / آب ٢٦ الصادر يف    ١٩٣٢٤مـن القانون املتعلق بالقُصَّر؛ والقانون رقم        
 ٧ الصادر يف    ١٩٤٠٩؛ والقانون رقم    ١٩٩٤أغسطس  / آب ٢٧ الصادر يف    ١٩٣٢٥قـانون املـتعلق بالقُصَّر؛ والقانون رقم        ال

 ترمي إىل معاقبة أي شخص يشجع أو يسهل دخول أو مكرراً ٣٦٧، الذي ُيدخل مادة جديدة حتت رقم   ١٩٩٥سبتمرب  /أيلـول 
 عندما تكون الضحية دون سن الرشد؛ واتفاقية البلدان األمريكية بشأن           خروج األشخاص لغرض تعاطي البغاء، وُتشدَّد العقوبات      

؛ والقانون رقم   ١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١املنشورة يف   ") اتفاقية بيليم دو بارا   ("مناهضة ومعاقبة واستئصال العنف ضد املرأة       
 .١٩٩٩يوليه / متوز١٢ املتعلق باجلرائم اجلنسية الصادر يف ١٩٦١٧
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 .١٩٩٤يناير / الصادر يف كانون الثاين١٩٢٨٤القانون رقم  )٢٣١( 
 .١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٥ الصادر يف ١٩٢٥٣القانون رقم  )٢٣٢( 
 الصادر يف كانون  ٥٦٥، واملرسوم رقم    ١٩٩٥يناير  / الصادر يف كانون الثاين    ١٩٣٦٦القانون رقم    )٢٣٣( 

 .١٩٩٦يناير /الثاين
 .١٩٩٣ لعام ١٩٢٥٧م القانون رق )٢٣٤( 
 .١٩٩٣أغسطس / آب٦ الصادر يف ١٨٢٠القرار املستقل رقم  )٢٣٥( 
 .١٩٩٤مارس / آذار٢١ الصادر يف ٥٠٩املرسوم رقم  )٢٣٦( 
 .١٩٩٤مارس / آذار١٨ الصادر يف ٧٧٨املرسوم رقم  )٢٣٧( 
 .١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ الصادر يف ١١٠٣املرسوم رقم  )٢٣٨( 
 الصادر يف ١٦٦١٨، املنقِّح للقانون رقم ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٣١ الصادر يف ١٩٣٤٣ون رقم القان )٢٣٩( 

 .، الذي يضع النص النهائي للقانون املتعلق بالقُصَّر وأحكاماً قانونية أخرى١٩٦٧مارس / آذار٨
 ٢٠لصادر يف  ا٨٠؛ واملرسوم رقم ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٢٧ الصادر يف ١٦٩٨املرسوم رقم  )٢٤٠( 

 .١٩٩٦يناير / كانون الثاين٢٢ الصادر يف ١٠٩١؛ واملرسوم رقم ١٩٩٥يناير /كانون الثاين
 .١٩٩٦يوليه / متوز١٩ الصادر يف ٧٣٠املرسوم رقم  )٢٤١( 
املؤشرات "بـيانات استخلصتها وزارة التخطيط والتعاون من معلومات موفرة من وزارة االقتصاد يف         )٢٤٢( 

 .، وزارة التخطيط"٢٠٠٠-١٩٩٠جتماعية، االقتصادية واال
 .، وزارة التخطيط"٢٠٠٠-١٩٩٠املؤشرات االقتصادية واالجتماعية، "  )٢٤٣( 
 .٢٠٠٠ و١٩٩٦ و١٩٩٠وزارة التخطيط والتعاون، الدراسات االستقصائية لألعوام : املصدر )٢٤٤( 
التحويالت النقدية اليت تتلقاها من يعـرف دخل األسرة املعيشية النقدي بأنه جمموع دخلها املستقل و   )٢٤٥( 
ويعرف الدخل املستقل الذي يسمى أيضاً بالدخل األويل، بوصفه مجيع املبالغ املدفوعة لألسرة املعيشية نتيجة               . الدولـة 

 ويشمل ذلك األجور واملعاشات، وإيرادات العمل املستقل، والتزويد الذايت بالسلع املنتجة يف إطار. امتالكها لعوامل إنتاج
فهي كافة املبالغ النقدية    أما التحويالت النقدية    . األسرة املعيشية، واإلجيارات، والفوائد، واإلعاالت واملعاشات التقاعدية      

املدفوعة من الدولة، وهي تشمل اإلعاالت اليت تدفعها الدولة، وتعويضات إهناء اخلدمة، وبدالت األسر األحادية العائل، والبدالت 
 . الشرب وغري ذلك من االستحقاقات اليت تدفعها الدولةاألسرية، وبدل مياه

مارس من العام الذي يستكملون فيه ست       / آذار ١يدخـل األطفـال يف شيلي املدرسة االبتدائية يوم           )٢٤٦( 
 .سنوات من العمر

، )pasis(هـذه االسـتحقاقات الـنقدية تدفعهـا الدولة، وهي تشمل اإلعاالت اليت تدفعها الدولة             )٢٤٧( 
يضات إهناء اخلدمة، وبدالت األسر األحادية العائل، والبدالت األسرية، وغريها من املبالغ النقدية اليت حتوهلا الدولة           وتعو

 .إىل األسر املعيشية
، )علم أمراض السمنة يف شيلي ("Epidemiología de la obesidad en Chile"، .وألباال ك. فيو ف )٢٤٨( 

 .١٠٤-٩٧، الصفحات ٢٧لعدد ، ا٢٠٠٠، جملّة التغذية الشيلية



E/1994/104/Add.26 
Page 233 

 )تابع (احلواشي

وقد تكون األسر املعيشية ). allegamiento(ينشأ الطلب على السكن من مشكل األسر املعيشية اجملمعة  )٢٤٩( 
وهي تعين، إن كانت خارجية، تقاسم أسر معيشية عديدة نفس السكن أو املبىن؛ وتشري، إن               : اجملمعة خارجية أو داخلية   

تتقاسم نفس ) أكثر من أسرة نواتية واحدة(، إىل أسر نواتية جممعة، أي أسر تنتمي إىل أسر معيشية موسعة كانت داخلية
 .السكن وهلا ميزانية مشتركة للغذاء

من حيث أسباب الراحة  ) أ: (يشـري ذلك إىل املساكن اليت توجد فيها نواقص يف أحد اجملاالت التالية             )٢٥٠( 
 .من حيث الصالحية للُسكىن) ج( الصحية؛ من حيث املرافق) ب(املادية؛ 

، "جون ماكدونالد" كم عدد املساكن الالزمة؟ "?Cuántas casas faltan"، ١٦/٩٤وثيقة العمل رقم  )٢٥١( 
 .، مؤسسة النهوض اجلامعي١٩٩٤يونيه /حزيران

رات االقتصادية  املؤش"بيانات أُعدت بناء على معلومات موفرة من وزارة اإلسكان وختطيط املدن يف              )٢٥٢( 
 .، وزارة التخطيط"٢٠٠٠-١٩٩٠واالجتماعية 

 .١٩٨٤ الصادر يف عام ٦٢وهي الربامج اليت ينظّمها املرسوم السامي رقم  )٢٥٣( 
 .١٩٩٠ الصادر يف عام ١٤٠وهو الربنامج الذي ينظّمه املرسوم السامي رقم  )٢٥٤( 
 .١٦ ٣٩١القانون رقم  )٢٥٥( 
 .١٩٩٥ الصادر يف عام ١٣٠٥املرسوم بقانون رقم  )٢٥٦( 
 .١٩٨٢ الصادر يف عام ١٨ ١٣٨القانون رقم  )٢٥٧( 
) وزارة اإلسكان وختطيط املدن (٤٥٨القـانون العام لتخطيط املدن والتعمري، املرسوم التشريعي رقم         )٢٥٨( 

، واملرسوم السامي رقم  واللوائح ذات الصلة؛ واملرسوم العام لتخطيط املدن والتعمري١٩٧٥أبريل /الصادر يف شهر نيسان
 .١٩٩٢مايو /الصادر يف شهر أيار) وزارة اإلسكان وختطيط املدن (٤٧

 .٥٥القانون العام لتخطيط املدن والتعمري، املادة  )٢٥٩( 
 .١٩٨٢ الصادر يف عام ١٨١٠١القانون رقم  )٢٦٠( 
 . من الدستور١املادة  )٢٦١( 
 .٢-١٩املرجع نفسه، املادة  )٢٦٢( 
الصادر يف شهر كانون    ) اخلاص حبقوق املستأجرين وأصحاب عقود اإلجيار      (١٨١٠١نون رقم   القـا  )٢٦٣( 

 .١٩٨٢يناير /الثاين
 .١٩٨٢ الصادر يف عام ١٨١٣٨القانون التنظيمي رقم  )٢٦٤( 
 .١٩٧٩ الصادر يف عام ٢٥٥٢ واملرسوم بقانون رقم ١٩٦٨ الصادر يف عام ١٦٧٤١القانون رقم  )٢٦٥( 
 .١٩٦٨ الصادر يف عام ١٦٧٤١رقم القانون  )٢٦٦( 
 .١٩٧٩ الصادر يف عام ٢٥٥٢املرسوم بقانون رقم  )٢٦٧( 
وُيضبط . القانون العام لتخطيط املدن والتعمري؛ والقانون العام للتعمري وبناء املدن، والقانون الصحي            )٢٦٨( 

 .دئ البيئية العامة، متشياً مع املبا١٩٩٤ الصادر يف عام ١٩٣٠٠تنظيم البيئة مبوجب القانون رقم 
 .١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٢٢ الصادر يف ١٤٠املرسوم السامي رقم  )٢٦٩( 
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 . عن وزارة اإلسكان وختطيط املدن١٩٩٠ الصادر يف عام ١٤٠املرسوم السامي رقم  )٢٧٠( 
 .دن عن وزارة اإلسكان وختطيط امل١٩٨٤ الصادر يف عام ٦٢املرسوم السامي رقم  )٢٧١( 
 . الصادر عن وزارة اإلسكان وختطيط املدن١٩٨٥ لعام ٢٣٥املرسوم السامي رقم  )٢٧٢( 
 . وتعديالته الالحقة، الصادر عن وزارة اإلسكان وختطيط املدن١٩٨٦ لعام ١٦٧املرسوم السامي رقم  )٢٧٣( 
 . الصادر عن وزارة اإلسكان وختطيط املدن١٩٨٨ لعام ٤٤املرسوم السامي رقم  )٢٧٤( 
 .١٩٩٣ديسمرب / الصادر يف كانون األول١٩٢٨١القانون رقم  )٢٧٥( 
 .، وزارة التخطيط والتعاون"٢٠٠٠-١٩٩٠املؤشرات االقتصادية واالجتماعية، "وزارة املالية، يف  )٢٧٦( 
 .املرجع نفسه )٢٧٧( 
ط املدن، يف   وزارة التخطـيط والـتعاون، اسـتناداً إىل معلومات مقدمة من وزارة اإلسكان وختطي              )٢٧٨( 

 ."٢٠٠٠-١٩٩٠املؤشرات االقتصادية واالجتماعية، "
 .املرجع نفسه )٢٧٩( 
 .املرجع نفسه )٢٨٠( 
 . الصادر عن وزارة اإلسكان وختطيط املدن١٩٨٦ لعام ١٦٧ رقم السامياملرسوم  )٢٨١( 
، القانون العام )يةالقانون األساسي بشأن إجراءات نزع امللك (١٩٧٨ لعام ٢١٨٦املرسوم بقانون رقم  )٢٨٢( 

 . الصادر عن وزارة اإلسكان وختطيط املدن١٩٧٦ لعام ٤٥٨بشأن ختطيط القرى وتشييدها، املرسوم بقانون رقم 
 .١٩٩٢لعام ) ط(٤، املادة ١٨٦٩٥القانون رقم  )٢٨٣( 
، ، وثيقة رمسية صادرة عن احلكومة الشيلية٢٠١٠-٢٠٠٠األهداف الصحية والنموذج الصحي للعقد  )٢٨٤( 

 .٢٠٠٠يناير /كانون الثاين. وزارة الصحة
 .إدارة اإلحصاءات واملعلومات الصحية، وزارة الصحة )٢٨٥( 
 .املرجع نفسه )٢٨٦( 
 .١٩٩٦؛ ١٩٩٦-١٩٩٠ملخص لست سنوات من السياسات االجتماعية، : وزارة التخطيط والتعاون )٢٨٧( 
 .٢٠٠١مايو / أيار٢١كلمة رئيس الدولة بتاريخ  )٢٨٨( 
 .، وزارة التخطيط والتعاون"املؤشرات االقتصادية واالجتماعية"وزارة املالية،  )٢٨٩( 
 .املرجع نفسه )٢٩٠( 
 .١انظر املرفق  )٢٩١( 
 .وزارة الصحة )٢٩٢( 
 .١٩٩٧شيلي، . برامج الصحة: ٠١برنامج الصحة املعين باملرأة، السلسلة  )٢٩٣( 
 .٢٠٠٠أبريل / نيسان١٧وزارة الصحة، ، ٧١٢ رقم السامي الصحة واملرسوم قانون )٢٩٤( 

 .، وزارة الصحة٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١ املؤرخ ٢٣٢٣ رقم الستثنائيقرار اال، و٥٥ رقم لوائحال )٢٩٥( 
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 وثيقة  ،ضمانات واضحة ب الصحية   اخلدماتعلى  ميع  اجلخطة حلصول   :  إصالح قطاع الصحة   جوهر )٢٩٦( 
 .٢٠٠٢يناير / الثاينكانونزارة الصحة، و. عمل مقدمة إىل البلد

 . من هذا التقرير٢٨٢ الفقرة انظر الفئات، على معلومات بشأن هذه لالطالع )٢٩٧( 
الصحة إىل  بعثتها أقسام    اليت أرسلها األطباء و    شعارات اإل إىل هذه الفقرة  املعلومات املقدمة يف     تستند )٢٩٨( 

 . يف املائة من مجيع حاالت اإليدز يف شيلي٨٥يل وتغطي حوا. اإليدزة فحاكاللجنة الوطنية مل
 .١٩٧٧٩ رقم القانون )٢٩٩( 
 .٢٠٠٢عام صرف  بأسعار )٣٠٠( 
من هنا فصاعدا، تستند البيانات إىل إحصاءات نظام التعليم الشيلي بوزارة التعليم، ما مل ترد اإلشارة                 )٣٠١( 

 .إىل خالف ذلك
 ). ينطبق على النص العريبوهذا ال(، املختصرات ١انظر املرفق  )٣٠٢( 
 يف املائة من جمموع التسجيل يف املدارس االبتدائية، وزارة          ٣٢,٢تبلغ نسبة التسجيل يف هذه املدارس        )٣٠٣( 
 .١٩٩٨التعليم، 
 .، وزارة التخطيط٢٠٠٠املؤشرات االقتصادية واالجتماعية لعام وزارة التعليم، يف  )٣٠٤( 
 .املرجع نفسه )٣٠٥( 
وتستخدم األمخاس بصورة منهجية لقياس الفقر يف البلد،        .  يف املائة من السكان    ٢٠ كل مخس    ميـثل  )٣٠٦( 

 . وميثل اخلمس األول أفقر فئة يف حني متثل األمخاس األخرى فئات أخرى على حنو تصاعدي
 .إحصاءات وزارة التعليم )٣٠٧( 
 . رة التخطيط، وزااملؤشرات االقتصادية واالجتماعيةوزارة االقتصاد، يف  )٣٠٨( 
 .املرجع نفسه )٣٠٩( 
 .يطبق سنوياً نظام تقييم نوعية التعليم بإخضاع تالميذ الصفني االبتدائيني الرابع والثامن الختبار )٣١٠( 
 .١٩٩٨ و١٩٩٦ و١٩٩٠الدراسة االستقصائية الوطنية حول اخلصائص االجتماعية واالقتصادية للسنوات  )٣١١( 
 .١٩٩٣لصادر عام  ا١٩٢٥٣القانون رقم  )٣١٢( 
 .١٩٩٩بالقيم املتداولة سنة  )٣١٣( 
 . ١٩٩٥ الصادر عام ١٩٤١٠القانون رقم  )٣١٤( 
 . ١٩٩٩كالمها بالقيم املتداولة سنة  )٣١٥( 
 .١٩٩٥ واملنقح عام ١٩٩١ الصادر عام ١٩٠٧٠القانون رقم  )٣١٦( 
 .١/٩٦املرسوم التشريعي رقم  )٣١٧( 

 .١٩٩٥در عام  الصا١٩٤١٠القانون رقم  )٣١٨(
 . ٢٠٠٠الدوالر بقيمته عام  )٣١٩(
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 .١٩٩٦ الصادر عام ١٩٠٧٠القانون رقم  )٣٢٠( 
 )Programa de Me joramiento de la calidad de la Educación(برنامج حتسني نوعني التعليم  )٣٢١( 

 .١٩٩٣يوليه / متوز١٠ الصادر يف ١٩٢٢٧القانون رقم  )٣٢٢(
 .  من قانون اإلصالح الضرييب، املعروف بقانون التربعات الثقافية٨ى سبيل املثال، املادة عل )٣٢٣(
مديرية املكتبات واحملفوظات واملتاحف؛ ومديرية : يأخذ هذا املبلغ يف احلسبان ميزانيات اجلهات التالية )٣٢٤( 

 األمني العام للرئاسة؛ ومديرية اإلعالم      -الوزير  النهوض بالثقافة؛ وجملس تصنيف األفالم؛ وإدارة الثقافة التابعة ملكتب          
اخلارجي التابعة لوزارة الشؤون اخلارجية؛ ومديرية املعمار التابعة لوزارة األشغال العامة؛ واملديرية العامة للرياضة؛ وهيئة 

 .احلراجة الوطنية؛ وبلدية سانتياغو؛ والتربعات جلامعة شيلي
 . دته هذه الفترة يف االعتباريتعني وضع االنكماش الذي شه )٣٢٥( 
  .٢٠٠٠بالقيمة املتداولة عام  )٣٢٦( 
 .١٩٩٩بالقيمة املتداولة عام  )٣٢٧( 
 .١٩٩٠يونيه / حزيران٢٨ الصادر يف ١٨٩٨٥القانون رقم  )٣٢٨( 
 .٢٠٠٠القيم املتداولة سنة  )٣٢٩( 
 .٢٠٠٠القيم املتداولة سنة  )٣٣٠( 
 .١٩٧٠فرباير / شباط٤يف ، الصادر ١٧٢٨٨القانون رقم  )٣٣١( 
 .٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٩، الصادر يف ١٩٧٤٢القانون رقم  )٣٣٢( 
 .١٩٩٩ لعام ١٩٦٥٣القانون رقم  )٣٣٣( 
 .١٩٥٧أغسطس / آب٦، الصادر يف ١٢٩٢٧القانون رقم  )٣٣٤( 
 ٦در يف    بشأن مصائد األمساك وتربية األحياء الصا      ١٨٨٩٢أنشـئ مبوجـب القـانون العـام رقم           )٣٣٥( 
 الصادر عن   ٤٨٠، بصيغته املعدلة؛ ومت وضع النص املعاد صياغته، مبوجب املرسوم السامي رقم             ١٩٩١سبتمرب  /أيلـول 

 .وزارة االقتصاد
 الذي  ١٥١/٩٩وُضعت هذه املبادرة وأُضيفت عليها الصبغة الرمسية من خالل املرسوم السامي رقم              )٣٣٦( 

 .اعتمدته وزارة التخطيط والتعاون
 .٨، الفقرة ١٩املادة  )٣٣٧( 
 .١٩٩٤مارس / آذار١، الصادر يف ١٩ ٣٠٠القانون رقم  )٣٣٨( 
 األمني العام للرئاسة، والصادر - الذي أصدره مكتب الوزير ٣٠اعتمدت مبوجب املرسوم السامي رقم  )٣٣٩( 

 .١٩٩٧أبريل / نيسان٣يف 
 املؤرخ يف   ٩٣عتمدة مبوجب املرسوم السامي رقم      أنظمة استصدار معايري نوعية البيئة واالنبعاثات، امل       )٣٤٠( 

 تشرين  ٢٦ املؤرخة   اجلريدة الرمسية  أمني عام الرئاسة، وُنشر يف       -، والذي أصدره مكتب وزير      ١٩٩٥مايو  / أيـار  ١٥
 . ١٩٩٥أكتوبر /األول
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ئاسة، ومت نشره يف     أمني عام الر   -، الصادر عن مكتب وزير      ١٩٩٨ لعام   ٥٩املرسـوم السامي رقم      )٣٤١( 
 .ويتم حالياً مراجعة هذا املعيار. ١٩٩٨مايو / أيار٢٥ املؤرخة اجلريدة الرمسية

 . أمني عام الرئاسة- عن مكتب وزير ١٩٩٥مايو / أيار١٥ الصادر يف ٩٣املرسوم السامي رقم  )٣٤٢( 
 - عن مكتب وزير ١٩٩٥ مايو/ أيار١٥ الصادر يف ٩٤هـذه اللوائح واردة يف املرسوم السامي رقم  )٣٤٣( 

 .أمني عام الرئاسة
 .٢٥، الفقرة ١٩املادة  )٣٤٤( 
 .٢٤، الفقرة ١٩املادة  )٣٤٥( 
 .١٧٣٣٦القانون رقم  )٣٤٦( 
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 خمتصرات استخدمت يف التقرير

 AFP  مدير صندوق املعاشات

 AIDS  متالزمة نقص املناعة البشري املكتسب

 األشخاص الذين يعانون من إعاقات      الـرابطة الوطنية ألسر وأصدقاء    
 نفسية 

 ANAFADIS 

 APEC  التعاون االقتصادي بني آسيا واحمليط اهلادئ

 AUGE  وصول اجلميع إىل املرافق الصحية مع ضمانات صرحية

 AVPP  سنوات احلياة احملتمل ضياعها

وُتجرى هذه  . حتقـيق يف اخلصائص االجتماعية واالقتصادية الوطنية      
 االستقصـائية بصفة دورية لدراسة الظروف االجتماعية        الدراسـات 

االقتصـادية لألسر املعيشية والسكان، ولتقييم درجة تركيز الربامج         
االجتماعـية الوطنية وإعادة توزيع أثرها، للمساعدة يف وضع وتقييم          

وتشـمل مجيع األسر املعيشية يف البالد على        . سياسـات اجتماعـية   
وُتجرى هذه  . الريفي/ واحلضـري  املسـتويات الوطـين واإلقلـيمي     

، باستثناء الدراسة ١٩٨٥الدراسات االستقصائية كل سنتني، منذ عام 
 .١٩٩٠ اليت أُجريت يف عام ١٩٨٩االستقصائية لعام 

 CASEN 

 CENABAST  مركز التموين

 CIMM  مركز البحوث املتعلقة بالتعدين واملعادن

 CONADI  املؤسسة الوطنية للنهوض بالسكان األصليني

 CONAMA  اللجنة الوطنية للبيئة

 CONAPRAN  الوكالة الوطنية حلماية املسنني

 CONICYT  اللجنة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي

 CORDAM  وكالة مساعدة األطفال

 CORFO  مؤسسة تطوير اإلنتاج

 يقيس التغري يف تكلفة     -مؤشـر الـرقم القياسي ألسعار االستهالك        
 )التضخم أو االنكماش من شهر آلخر(من شهر آلخر املعيشة 

 CPI 

 DIBAM  قسم املكتبات واحملفوظات واملتاحف
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 DIGEDER  إدارة األنشطة الرياضية واألنشطة الترفيهية

 DPT  الدفترييا والسعال الديكي والتيتانوس) تلقيح(

 ECLAC  حر الكارييباللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة الب

 FAIR  صندوق دعم املبادرات الثقافية اإلقليمية

 FDI  صندوق التنمية واالبتكار

 FIM  صندوق البحوث املتعلقة بالتعدين

 FIP  صندوق البحوث املتعلقة مبصائد األمساك

 FNDR  الصندوق الوطين للتنمية اإلقليمية

 FONADIS  الصندوق الوطين املعين بالعجز

 FONASA  لصندوق الوطين للصحةا

 FONDAP  صندوق الدراسات املتقدمة يف اجملاالت ذات األولوية

 FONDART  صندوق النهوض بالثقافة والفنون

 FONDECYT  الصندوق الوطين للعلم والتكنولوجيا

 FONDEF  صندوق تعزيز التنمية العلمية والتكنولوجية

 FONTEC  كنولوجياالصندوق الوطين لتنمية اإلنتاج والت

 FOSIS  صندوق التضامن االجتماعي واالستثمار

 GDP  الناتج احمللي اإلمجايل

 HCPS  فريوس هانتان الذي يصيب القلب والرئتني

 HIV  فريوس نقص املناعة البشرية

 ICF  التصنيف الدويل للوظائف العضوية واإلعاقة والصحة

 ILO  منظمة العمل الدولية

 INAPRES  اف على مؤسسات الصحة الوقائيةهيئة اإلشر

 INDAP  املعهد الوطين للتنمية الزراعية

 INE  املعهد الوطين لإلحصاء
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 INJ  اخلدمة الوطنية للشباب

 INP  معهد التوحيد القياسي للضمان االجتماعي

 INTA  معهد تكنولوجيا التغذية والغذاء

 ISAPRE  مؤسسة التأمني الصحي

 ISP  معهد الصحة العامة

 JICA  الوكالة اليابانية للتعاون الدويل

 JUNAEB  جملس مساعدة املدارس الوطنية وتقدمي الزماالت

 JUNJI  اجمللس الوطين لرياض األطفال

 KFW  الربنامج األملاين للتعاون املايل

له  يعترب الشخص فقرياً إذا كان مستوى دخ       -حد الفقر للفرد الواحد     
أقـل من احلد األدىن الذي يتمكن الشخص عنده من تلبية احتياجاته            

 ".حد الفقر"ويعترب هذا احلد األدىن . األساسية

 LPP 

 MECE  برنامج حتسني نوعية التعليم

 MIDEPLAN  وزارة التخطيط والتعاون

 MINSAL  وزارة الصحة

 MINVU  وزارة اإلسكان وختطيط املدن

 NCHS  اءات الصحةاملركز الوطين إلحص

 NGO  منظمة غري حكومية

 OPDs  مكاتب محاية حقوق الطفل

 OTEC  وكالة تقنية منفذة

 PAE  برنامج الغذاء يف املدارس

 PAHO  منظمة الصحة للبلدان األمريكية

 PANAR  اجمللس الوطين ملساعدة خمالفي القانون

 PASIS  املعاشات يف شكل مساعدة

 PINDA  طفالبرنامج سرطان األ

 PMG  برنامج حتسني اإلدارة
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 PRAIS  هيئة املستفيدين من برنامج الرعاية الصحية الشاملة

 PRODEMU  مؤسسة النهوض باملرأة

 PVP  مشروع اإلسكان التدرجيي

 SAMU  خدمات الرعاية الطبية الطارئة

 SAPU  وحدات الرعاية األولية الطارئة

 SEBI  ام لالستثمارات األساسيةالنظام الع

 SENAME  اإلدارة الوطنية للقاصرين

 SENCE  الصندوق الوطين للتدريب واالستخدام

 SEREMI  األمانة اإلقليمية الوزارية

 SERNAM  اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة

 SERNATUR  اإلدارة الوطنية للسياحة

 SERVIU  األمانة اإلقليمية لإلسكان وختطيط املدن

 SIMCE  نظام تقييم  نوعية التعليم

 SM  األجر األدىن

 STDs  األمراض اليت تنقل باالتصال اجلنسي

 SUF  اإلعانة العائلية الوحيدة

 TVN  التلفزيون الوطين الشيلي

وهي وحدة دفع تستخدم يف العمليات املصرفية ويتم        : وحدة التنمية   
 م القياسي ألسعار االستهالكتعديلها يومياً وفقاً الرتفاع الرق

 UF 

بـرنامج األمـم املـتحدة املشـترك واملعـين بفريوس نقص املناعة             
 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية

 UNAIDS 

 UNDP  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 UNESCO  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

 UNICEF  ولةمنظمة األمم املتحدة للطف

 $US  دوالرات الواليات املتحدة

 WHO  منظمة الصحة العاملية 
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 قائمة باجلداول والرسوم البيانية

 الصفحة

 ٢٢ عدد املعاشات املدفوعة كإعانة واملقطوعة سنوياً حبسب عدد األسباب اليت دعت إىل منحها -١اجلدول 

 ٢٢ ..............................ملدفوعة على أساس القصور العقلياإلعانات العائلية املوّحدة ا -٢اجلدول 

 ٢٩ ....)النسب املئوية( عاماً أو أكثر يف القوى العاملة ٦٥معدالت مشاركة البالغني من العمر  -٣اجلدول 

 ٤٠ .............................)آالف األشخاص (٢٠٠١-١٩٩٠اجتاهات العمالة يف شيلي،  -٤اجلدول 

 ٤١ .................) املئويةالنسبة** (٢٠٠١-١٩٩٠، *معدالت املشاركة حسب نوع اجلنس -٥اجلدول 

 ٤٢ .....................)النسب املئوية* (٢٠٠٠-١٩٩٠معدالت البطالة حسب نوع اجلنس،  -٦اجلدول 

 ٤٣ .......)بآالف األشخاص (٢٠٠١-١٩٩٠اجتاهات البطالة لدى الرجال والنساء يف شيلي،  -٧اجلدول 

 ٤٤ ......................................٢٠٠٠-١٩٨٩متوسط اإلنتاجية لكل شخص عامل،  -٨اجلدول 

ـ      -٩اجلدول   األساس (٢٠٠٠-١٩٨٩ية لإليرادات واحلد األدىن لألجور،      املؤشـرات بالقـيمة احلقيق
 ٥٢ .............................................................................)١٠٠=١٩٩٩ 

 ٦٤ ...........................١٩٩٩-١٩٩٠التغيريات يف أعداد النقابات حسب نوع النقابة،  -١٠اجلدول 

 ٦٤ .................١٩٩٩-١٩٩٠العدد اإلمجايل للنقابات العمالية ولألعضاء فيها يف شيلي،  -١١اجلدول 

 ٦٥ .......١٩٩٩-١٩٩٠ العمالية حسب نوع النقابة يف شيلي، التغيريات يف عضوية النقابات -١٢اجلدول 

 مباليني البيزو ومبعدالت (٢٠٠٠-١٩٨٧تقديرات اإلنفاق العام واإلنفاق املايل خالل الفترة     -١٣اجلدول 
 ٨٥ ................................................................................)٢٠٠٠عام  

 ١٩٩٥ و١٩٩٠التغريات يف السجل املدين ويف القيود اخلاصة بتحديد احلالة املدنية يف األعوام  -١٤اجلدول 
 ٩٤ ....................................................................................٢٠٠٠و 

  كانون-يناير  /اجملـاالت الـيت جرت فيها استشارة برنامج املساعدة القانونية كانون الثاين            -١٥اجلدول 
 ١١٧ ......................................................................١٩٩٩ديسمرب /األول 

 مباليني (٢٠٠٠-١٩٨٩،  *اإلنفاق العام والنفقات املالية العامة يف جمال الرعاية االجتماعية         -١٦اجلدول 
 ١٢٢ .................)٢٠٠٠الرات الواليات املتحدة بسعر عام بدو) (٢٠٠٠البيزو بسعر عام  

 اهلـيكل القطاعي لإلنفاق العام والنفقات املالية يف جمال الرعاية االجتماعية، خالل األعوام             -١٧اجلدول 
 ١٢٣ ....................................................)نسبة مئوية (٢٠٠٠ و١٩٩٥ و١٩٩٠ 

 ١٢٥ ........٢٠٠٠-١٩٩٠يف شيلي، * االجتاهات املسجلة من حيث انتشار الفقر والفقر املدقع -١٨اجلدول 

 ١٢٦ .........................٢٠٠٠-١٩٩٠، *توزيع الدخل املستقل والدخل النقدي يف شيلي -١٩اجلدول 
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 الصفحة

 متوسط دخل األسرة املعيشية املستقل والنقدي بعشّير دخل األسرة املعيشية املستقل احملسوب  -٢٠اجلدول 
 نوفمرب/ شهر تشرين الثاين بسعر البيزو املعمول به يف١٩٩٨-١٩٩٠يف شيلي، * للفرد الواحد 
 ١٢٧ .)١٩٩٨نوفمرب /سعر دوالرات الواليات املتحدة املعمول به يف شهر تشرين الثاين (١٩٩٨ 

 الـتغريات املسجلة يف متوسط الدخل املستقل والنقدي لألسر املعيشية، ُبعشر دخل األسرة             -٢١اجلدول 
 ١٣٠ )النسبة املئوية (١٩٩٨-١٩٩٠لفترة يف شيلي، يف ا* املعيشية املستقل احملسوب للفرد الواحد 

 ١٣٤ .......................................٢٠٠٠-١٩٩٠االجتاه املسجل يف النواقص السكنية،  -٢٢اجلدول 

 ١٣٥ .........................................١٩٩٨-١٩٩٠حلول اإلسكان حسب نوع احلل،  -٢٣اجلدول 

 ١٣٧ ...............................١٩٩٨-١٩٩٢سيناريوهان لتطور النقص السكين يف شيلي،  -٢٤اجلدول 

 لى سكن مصنفة حبسب أنواع املرافق الصحية يف شيلي،        عـدد األسـر املعيشية احلاصلة ع       -٢٥اجلدول 
 ١٣٨ ............................................................................١٩٩٨-١٩٩٠ 

 عـدد األسـر املعيشية والعدد املقّدر لألشخاص الذين يعيشون يف مساكن غري مزودة مبياه               -٢٦اجلدول 
 ١٣٩ ............................................................................الشرب يف شيلي 

 زودة بالكهرباءعدد  األسر املعيشية والعدد املقّدر لألشخاص الذين يعيشون يف مساكن غري م -٢٧اجلدول 
 ١٣٩ ....................................................................................يف شيلي 

 عدد األسر املعيشية والعدد املقّدر لألشخاص الذين يعيشون يف مساكن غري الئقة بناء على              -٢٨اجلدول 
 ١٤٠ ...........................................................................مؤشرين يف شيلي 

 ١٤١ ..................................عدد األسر املعيشية اليت تعيش يف مساكن مكتظة يف شيلي -٢٩اجلدول 

 ١٤٣ ..................١٩٩٦ت غري املشروعة يف شيلي، عدد األشخاص واملساكن يف املستوطنا -٣٠اجلدول 

 ١٤٤ ........................................عدد األشخاص املدرجة أمساؤهم على قائمة االنتظار -٣١اجلدول 

 ١٤٥ .............................عدد األسر املعيشية مصنفة حسب نوع شغل املساكن يف شيلي -٣٢اجلدول 

 قابلوامل( مباليني البيزو سنوياً     ١٩٩٨-١٩٩٠اإلنفاق العام يف قطاع اإلسكان خالل الفترة         -٣٣اجلدول 
 ١٥٤ .............................................................)بالدوالر األمريكي بني قوسني 

 ١٥٥ ......)بالنسبة املئوية (٢٠٠٠-١٩٨٩اإلنفاق العام على اإلسكان يف الفترة /نفقات امليزانية -٣٤اجلدول 

 ١٥٩ ......................................٢٠٠٠ و١٩٩٩ و١٩٩٠املؤشرات الصحية للسنوات  -٣٥اجلدول 

 ٢٠٠٠ إىل ١٩٨٩ة خالل الفترة من اإلنفاق العام وحصة اإلنفاق من امليزانية يف قطاع الصح -٣٦اجلدول 
 ١٦٣ .........................................)٢٠٠٠يف عام ) ماليني الدوالرات(مباليني البيزو ( 

 ١٦٦ ..................................١٩٩٨-١٩٩٠املواليد املوتى ووفيات األطفال يف شيلي،  -٣٧اجلدول 
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 الصفحة

 ١٨٥ .............١٩٩٨التسجيل يف املدارس حبسب مرحلة التعليم ونوع اجلنس يف شيلي، عام  -٣٨اجلدول 

 ١٨٥ ............................)بالنسب املئوية (١٩٩٨-١٩٩٠التغطية حبسب مرحلة التعليم،  -٣٩اجلدول 

 ١٩٩٠التغطية حبسب مراحل التعليم، وحبسب فئات الدخل الفردي املستقل لألسر يف سنيت              -٤٠اجلدول 
 ١٨٦ ..................................................................)بالنسب املئوية (٢٠٠٠و 

 ١٨٦ ....................١٩٩٨-١٩٩٠معدالت ترك الدراسة حسب مراحل التعليم يف شيلي،  -٤١اجلدول 

 ٢٠٠٠مباليني البيزو بقيم عام  (٢٠٠٠-١٩٨٩اإلنفاق العام واإلنفاق الضرييب على التعليم،  -٤٢اجلدول 
 ١٨٧ .....................................))٢٠٠٠مباليني دوالرات الواليات املتحدة بقيم عام ( 

 الفئتان األوىل واخلامسة من فئات الدخل الفردي املستقل       : التغطـية حبسـب مرحلة التعليم      -٤٣اجلدول 
 ١٨٨ ........................................)بالنسب املئوية (١٩٩٨-١٩٩٠ة يف شيلي، لألسر 

 ٢٠٥ ...)١٩٩٨بالبيزو والدوالر بقيمة سنة  (١٩٩٨-١٩٩٤االجتاهات يف الصناديق التنافسية،  -٤٤اجلدول 

 ٢٠٦ ....................املشاريع اليت اختارها صندوق تنمية الثقافة والفنون، حبسب املوضوعات -٤٥اجلدول 

 ٢٠٧ ....................................................................*قانون التربعات الثقافية -٤٦اجلدول 

 

 نتائج اختبار نظام تقييم نوعية التعليم حبسب املادة والقطاع، يف الصف االبتدائي الرابع، يف              -١الرسم 
 ١٨٩ ......................................................................١٩٩٦ و١٩٩٠سنيت  

 املدارس احمللية: نتائج اختبار نظام تقييم نوعية التعليم يف الصف االبتدائي الرابع حبسب املادة    -٢الرسم 
 س الريفية املشاركة يف برنامج النهوض باملدارس الريفية، يف واملدار"p-900"ومدارس الربنامج  
 ١٨٩ ......................................................................١٩٩٦ و١٩٩٢سنيت  
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