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 املعنية حبقوق اإلنسانة جنلال
                       الدورة احلادية والتسعون

     ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٢  -       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٥      جنيف، 

 ملقدمة من الدول األطرافالنظر يف التقارير ا
  من العهد٤٠مبوجب املادة 

 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 كوستاريكا

     يف  (CCPR/C/CRI/5)                                                                                       نظـرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف التقرير الدوري اخلامس املقدم من كوستاريكا               - ١
           ، واعتمدت      ٢٠٠٧        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٢       تني يف            ، املعقود 2493)    و (CCPR/C/SR.2492      ٢٤٩٣    و     ٢٤٩٢           جلسـتيها   

   .     ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١            ، املعقودة يف (CCPR/C/SR.2508)      ٢٥٠٨                                 املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها 

  مقدمة-ألف 

                                                                                                            ترحب اللجنة بالتقرير الدوري اخلامس لكوستاريكا الذي يتضمن معلومات مفصلة عن التشريعات القائمة وعن               - ٢
                                                                           إال أهنا تعرب عن األسف ألن التقرير ال يتضمن بيانات حمددة كافية عن تنفيذ أحكام      .                                 شاريع النصوص القانونية اجلديدة    م

                                                                   وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها اخلطية على قائمة املسائل          .                                                  العهد على أرض الواقع وال يقدم إحصاءات مصنفة       
                                         إال أهنا تأسف لعدم حضور أي موظف رمسي          .                                ولة الطرف على ردوده الشفوية                                 ً              اليت طرحتها اللجنة، وتشكر أيضاً وفد الد      

  .                                                                                                  خمتص باجملاالت اليت يشملها العهد أثناء تقدمي التقرير، مما صعب احلوار الذي أجرته اللجنة مع وفد الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

                                         يه من دور ريادي يف جمال تعزيز ومحاية                                                                        وتالحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهد جهيد وما تؤد           - ٣
                                                                                                              حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل، وال سيما فيما يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام واستئصال ممارسة التعذيب، وتقر             

  .                                                                                           مبا تشهده املؤسسات الدميقراطية للدولة الطرف من حالة استقرار مؤاتية الحترام وتعزيز احلقوق األساسية
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                            ، على الربوتوكول االختياري        ٢٠٠٥                                                بعني االرتياح أن كوستاريكا قد صدقت، يف عام                          وتالحـظ اللجنة     - ٤
ِ       التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وهو صك ُوِضع نصه   ُ                                                                                                

  .                 ً      من العهد احتراماً أكرب ٧        م املادة                                                                      مببادرة من كوستاريكا؛ ومن شأن هذا التصديق أن يهيئ الظروف املؤاتية الحترا

ٍ                                                    وتـثين اللجـنة على قيام الدولة الطرف باستحداث منصب مدٍع عام لدى احملكمة العليا خيتص بقضايا                  - ٥                                                   
                                                                                                      الشعوب األصلية، وبتشكيل فريق مترمجني تابع للمحاكم وخمتص مبختلف لغات الشعوب األصلية، ونشر تعميم              

  .                                                          الشعوب األصلية كلما تعلق األمر بالبت يف نزاعات تتعلق مبصاحلها                                يوعز إىل القضاة بالتشاور مع مجاعات

  ؛     ٢٠٠٧      أبريل  /       نيسان  ٢٥                                              اعتماد القانون املتعلق بتجرمي العنف ضد املرأة، يف   )  أ   : (                   وترحب اللجنة مبا يلي - ٦
              ية األطفال يف                                                                                            التعديالت املدخلة على قانون األسرة والقانون اجلنائي والقانون املدين، واليت هتدف إىل محا              )  ب ( و

  .                                                              القانون املتعلق باألبوة املسؤولة الذي يكرس احلق يف اعتراف األب بابنه  )  ج (             جمال الزواج؛ و

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

                                                                                                     تالحـظ اللجـنة مع االنشغال قيام السلطات يف كوستاريكا بطريقة غري مشروعة بإبالغ قائمة بأمساء                 - ٧
   ).  ١٣         واملادة  ٢      املادة  (                     ىل السلطات الكولومبية               الجئ كولوميب إ ٩     ٠٠٠   حنو 

                                                                                               ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابري تكفل احترام مبدأ سرية امللفات الشخصية                
  .                             ً     ً  مللتمسي اللجوء والالجئني احتراماً كامالً

          ً    ين عشر شهراً                                                                                              وتعرب اللجنة من جديد عن انشغاهلا إزاء مدة االحتجاز رهن احملاكمة اليت قد تصل إىل اث                - ٨
                                                                                                    قابلة للتمديد؛ كما يساور اللجنة القلق إزاء نظام االحتجاز السري، مبوجب قرار قضائي، الذي قد تصل مدته إىل 

                                                                                                 وال تتوفر للجنة أية معلومات عن حالة األشخاص املودعني رهن االحتجاز السري وعن كيفية إجراء                 .           عشرة أيام 
               من الدستور     ٤٤    و   ٣٧                                              سيما يف ظل احتمال وجود تناقض بني املادتني                                                    املراقبة القضائية يف مثل هذه احلاالت، ال        

   ).          من العهد  ١٠     إىل  ٧      املواد  (

                                                                                  تكرر اللجنة توصيتها وتدعو الدولة الطرف إىل أن تتخذ التدابري التشريعية الالزمة لتخفيض  
     نفيذ                                                                                               مـدة االحـتجاز رهن احملاكمة وإلغاء ممارسة االحتجاز السري لفترة طويلة، مع رصد كيفية ت               

  .                                           اإلجراءات املتعلقة هبذه املمارسة على أرض الواقع

                                                                                                        وتعـرب اللجـنة عن القلق إزاء اكتظاظ سجون الدولة الطرف وسوء الظروف السائدة فيها، مبا فيها                  - ٩
   ).          من العهد  ١٠      املادة  (                              السجون اليت تديرها أقسام اهلجرة 

                  دة االكتظاظ داخل                                                                            ينـبغي للدولـة الطـرف أن تتخذ ما يلزم من تدابري للتخفيف من ح               
     من   ١٠                                                                                 السجون، مبا فيها مراكز االحتجاز اليت تديرها أقسام اهلجرة، ولضمان االمتثال ألحكام املادة 

                                                                                            وينبغي للدولة الطرف، على وجه اخلصوص، أن تضع يف اعتبارها قواعد األمم املتحدة الدنيا                .      العهد
  .                        النموذجية ملعاملة السجناء
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                                                                               باب التارخيية اليت أشارت إليها الدولة الطرف، إال أهنا تعرب عن القلق ألن                             ً          وحتـيط اللجنة علماً باألس     -  ١٠
                                                                       ً                                       التشريعات يف كوستاريكا ال تعترف إال بالزواج الكاثوليكي، وتشكل بالتايل متييزاً ضد أتباع الديانات األخرى               

   ).          من العهد  ٢٦   و  ٢٣   و  ١٨   و ٢      املواد  (

    ١٨    و  ٢                                   واءمة تشريعاهتا مع أحكام املواد                                                          ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الضرورية مل        
  .                                                   من العهد ولضمان احترام مبدأ عدم التمييز بني األديان  ٢٦   و  ٢٣ و

                                                                                                       ويسـاور اللجنة القلق إزاء األحكام القانونية اليت تقيد عمل الصحفيني يف كوستاريكا، كاألحكام اليت                -  ١١
                                          صف جرائم الوشاية واإلهانة والشتم اليت ترتكب                                                      حتظر ثلب املوظفني العامني والشخصيات العامة، واألحكام اليت ت

                        ً  وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً   .                                                                                     عـن طريق الصحافة، وذلك على الرغم من أن هذه اجلرائم ختضع لعقوبة مالية فقط              
                                                                                                            إزاء ما وردها من شكاوى تتعلق مبا يتعرض لـه الصحفيون من اعتداءات وهتديدات تشكل انتهاكات ميكن أن                 

  .          راطي للخطر                 تعرض النظام الدميق

                                                                                   ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة تكفل احترام مبدأي حرية التعبري وحرية الصحافة  
                                    وينبغي للدولة الطرف أن حترص بوجه خاص   .           من العهد  ١٩                                حسب الشروط املنصوص عليها يف املادة 
            ة، املعروض يف                                  املتعلق حبرية التعبري وحرية الصحاف     ١٥٩٧٤                                   على أن يكون نص مشروع القانون رقم   

                                        ً       ً     ً                                                   الوقـت الراهن على اجلمعية التشريعية، متفقاً توافقاً تاماً مع الضمانات والقيود املنصوص عليها يف               
                                            كما ينبغي للدولة الطرف أن حتقق يف حاالت          .                                                      العهد، مبا فيها تلك املتعلقة باحلصول على املعلومات       

                          لى مقاضاة املسؤولني عنها                                                                      االعـتداءات والـتهديدات الـيت تعرض هلا الصحفيون، وأن حترص ع           
  .                                         ومعاقبتهم وتقدمي التعويضات املناسبة للضحايا

                                                                                                     وتسلم اللجنة مبا تبذلـه الدولة الطرف من جهود ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال والتصدي لظاهرة               -  ١٢
          اع اخلاص،                                                                                                       االسـتغالل اجلنسـي بوسائل منها إنشاء أنظمة للرقابة وإقامة شراكات مع العناصر املؤثرة يف القط               

                                                                                                          كالقطـاع الفندقي وشركات سائقي سيارات األجرة؛ ومع ذلك، يساور اللجنة القلق ألن السكان ال يدركون                
                                                                                وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي أية بيانات دقيقة بشأن               .                                الطـابع اإلجرامي هلذه الظواهر    

                                  وتعرب اللجنة عن انشغاهلا إزاء إفالت   .     ٢٠٠٤      عام                                                حاالت االجتار بأطفال إكوادوريني اليت يذكر أهنا حصلت يف
   ).  ٢٤   و ٢        املادتان  (                                املسؤولني عن هذه األعمال من العقاب 

                                                                                     ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار بالنساء واألطفال، وأن تقوم  
  :                    على وجه اخلصوص مبا يلي

ً        ً                        نساًء وأطفاالً ألغراض االجتار عقوبات                                             أن توقع على كل األشخاص الذين يستغلون        ) أ (      
                        تتناسب مع خطورة أفعاهلم؛

                                                                     أن تواصـل االضطالع بأنشطة توعية السكان بالطابع اإلجرامي لالستغالل اجلنسي     ) ب ( 
                للنساء واألطفال؛
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                                      أن تنظم دورات تدريبية للسلطات املختصة؛  ) ج ( 

                             تتاح هلم فرصة لتقدمي األدلة                                                            أن تكفـل محاية الضحايا حىت يتوفر هلم املالذ اآلمن و            ) د ( 
  .                                                                              ً       ً  ضد املسؤولني عن هذه األفعال يف إطار اإلجراءات اجلنائية أو املدنية، وأن توفر هلم تعويضاً مناسباً

                ً                                                                     وحتيط اللجنة علماً مع االنشغال مبا نشرته الصحف من تصرحيات صدرت عن سلطات الدولة الطرف تنم  -  ١٣
                      ً                                             جئون الكولومبيون خصوصاً من وصم نتيجة الربط بني تزايد اإلجرام                                         ً          عما يتعرض لـه الكولومبيون عموماً والال     
   ).  ٢٦   و  ٢٠   و ٢      املواد  (                                   يف كوستاريكا ووجود كولومبيني يف البلد 

                                                                                            ينـبغي للدولـة الطرف أن حتث موظفي اخلدمة العامة فيها على االمتناع عن اإلدالء بأية                 
  .                                            تصرحيات تنم عن كره األجانب أو وصمهم أو تنميطهم

  .       ً                                              موعداً لتقدمي التقرير الدوري السادس لكوستاريكا          ٢٠١٢       ديسمرب   /              كانون األول   ١                د اللجنة يوم       وحتد -  ١٤
                                                                                                    وتطلـب إىل الدولـة الطـرف أن تتيح تقريرها الدوري اخلامس وهذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف          

                        سخ ورقية من هذه الوثائق                  وينبغي أن توزع ن   .                                                                صـفوف اجلمهور العام والسلطات القضائية والتشريعية واإلدارية       
                ً                         وتطلب إليها أيضاً أن تتيح تقريرها الدوري   .                                                             على اجلامعات واملكتبات العامة ومكتبة الربملان وسائر اجلهات املعنية

           ويستصوب أن   .                                                                                  اخلامس واملالحظات اخلتامية ذات الصلة للمجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف البلد
  .                                                                          سكان األصليني ملخص للتقرير وللمالحظات اخلتامية باللغات اليت تتكلمها هذه اجلماعاتُ                  ُيوزع على مجاعات ال

                                                                              من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، يف غضون سنة               ٧١              من املادة     ٥     ً          ووفقاً للفقرة    -  ١٥
      وتطلب   .   ١٢    و  ٩        لفقرتني                                                                                           واحـدة، معلومـات عما ستتخذه من تدابري ملتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة يف ا              

                                                                                           ً                      اللجـنة إىل الدولـة الطـرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن اإلجراءات اليت ستتخذها متابعةً                  
  .                                      للتوصيات املتبقية وعن تنفيذ العهد برمته

- - - - - 

 


