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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ -فمرب نو/ تشرين الثاين٣٠جنيف، 

جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة             
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥

  كوستاريكا    

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات،                
 يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غـري            واإلجراءات اخلاصة، مبا  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهـات        . ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة       
نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير               

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقـوق          . يةالعلنية الصادرة عن املفوض   
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات الـواردة يف              . اإلنسان
. وقد أُعدَّ التقرير مع مراعاة وترية االستعراض يف اجلولة األوىل، وهي أربع سـنوات           . التقرير

أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن  ويف حال عدم وجود معلومات حديثة،   
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم            . كانت ال تزال صاحلة   

املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعـزى إىل                
 إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات   أو/عدم التصديق على معاهدة ما و 

  .اإلنسان الدولية حلقوق
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(اإلنساناملعاهدات العاملية األساسية حلقوق 
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

  أو اخلالفة
  /اإلعالنات
 التحفظات

ف باالختصاصات احملددة هليئات االعترا
 املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال
  التمييز العنصري

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد ١٩٦٧يناير / كانون الثاين١٦

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية
 واالجتماعية والثقافية

 - جديوال  ١٩٦٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٩

 ال): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول  يوجدال  ١٩٦٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٩  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري األول للعهـد الـدويل

 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 - يوجدال  ١٩٦٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٩

ختياري الثاين للعهـد الـدويل      الربوتوكول اال 
 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 - يوجدال  ١٩٩٨يونيه / حزيران٥

 - يوجدال  ١٩٨٦أبريل / نيسان٤ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى

 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 نعم): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٠

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب
  املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية

 أو املهينة

 نعم): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١١
  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

 نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 -  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١

 -  ١٩٩٠أغسطس / آب٢١ اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل

  األطفال يف الرتاعات املسلحةبإشراكاملتعلق
انظر اإلعـالن    ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤

 ٣ املادةمبوجب 
- 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل

 األطفال يف املواد اإلباحية

 -  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٩

 -  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق

 األشخاص ذوي اإلعاقة
 نعم): ٧ و٦املادتان ( التحقيق إجراءات  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١

، واالتفاقية)٣(دية واالجتماعية والثقافية  الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصا       :املعاهدات األساسية اليت ليست كوستاريكا طرفاً فيها       
  ).٢٠٠٧مت التوقيع عليها فقط يف عام (الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

  
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة   صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو
 نعم )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
 نعم )٦( والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٧(ات األساسية ملنظمة العمل الدوليةاالتفاقي
 نعم ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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 وجلنـة حقـوق     )٨(قامت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        -١
 بدعوة كوستاريكا إىل النظر يف التـصديق        )١٠(نصري وجلنة القضاء على التمييز الع     )٩(الطفل

  .على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
حملية  أن لدى كوستاريكا تشريعات      ٢٠٠٩أفاد فريق األمم املتحدة القطري يف عام          -٢

وأضاف الفريق  . )١١(ه من التزامات يف جمال حقوق اإلنسان       غرضها الوفاء مبا تعهدت ب     وافرة
 قانون حقوق األطفال واألحـداث يف التأديـب دون          ٢٠٠٨ كوستاريكا يف عام     أن إقرار 

وقد رحبـت   . )١٢(د حدثاً قانونياً بارزاً   َعُي" إخضاعهم إىل عقوبات جسدية أو معاملة مهينة      
من تعديالت على التشريعات هبدف محاية      هيئات املعاهدات جبملة أمور، من بينها ما أدخل         

  .)١٤( واعتماد القانون املتعلق باألبوة املسؤولة)١٣(األطفال يف املسائل املتصلة بالزواج

  إنساينايت واحلقوق اهليكل املؤسس  -جيم   
قامت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان               -٣

، وأعادت تثبيت   ١٩٩٩يف عام    "ألف"مل بكوستاريكا ضمن الفئة     باعتماد مكتب أمني املظا   
وتلقت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة       . )١٥(٢٠٠٦اعتمادها ضمن هذه الفئة يف عام       

 مفادها أن السلطة التنفيذية ال تأخـذ        ٢٠٠٦املدافعني عن حقوق اإلنسان معلومات يف عام        
  .)١٦(ظامل وبتوصياتهتلقائياً مبالحظات مكتب أمني امل

، نوهت جلنة مناهضة التعذيب مع االرتياح باستحداث وظيفة أمني          ٢٠٠٨ويف عام     -٤
املظامل كوسيلة ملنع التعذيب مبقتضى أحكام الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة             

  .)١٧(التعذيب، وأوصت بأن تتاح لشاغلها املوارد املالية الالزمة ألدائه مهامه بفعالية

  التدابري السياساتية  -ال د  
 أن ليس لدى البلد خطـة وطنيـة         ٢٠٠٩أفاد فريق األمم املتحدة القطري يف عام          -٥

. حلقوق اإلنسان، وإن كانت اخلطة اإلمنائية الوطنية تتضمن بعض اجلوانـب املتـصلة هبـا              
عملية عامة، وأن   السياسات  الوأضاف أن املعايري الدولية ال توىل االعتبار الواجب لدى وضع           

وأشار الفريق أنه تبذل جهود يف سـبيل        . رصد السياسات وتقييمها ما برحت غري متواصلة      
معاجلة هذه احلالة، على حنو ما يتجلى يف السياسة الوطنية للمساواة واإلنصاف بني اجلنسني              

  وجاء يف تقرير أعـده فريـق األمـم املتحـدة القطـري يف              . )١٨(٢٠١٧-٢٠٠٧للفترة  
  .)١٩(ر هذه السياسة الوطنية يشكل حدثاً بارزاً أن إقرا٢٠٠٧عام 
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 شـاملة ن فريق األمم املتحدة القطري أن الدولة تفتقـر إىل سياسـات عامـة               وبيَّ  -٦
ومستدامة فيما يتعلق باملسنني وذوي اإلعاقة والسكان األصليني واملنحدرين مـن أصـول             

، أوصت جلنة القضاء ٢٠٠٧ام ويف ع. )٢٠(أفريقية واملهاجرين والالجئني واألطفال واملراهقني   
على التمييز العنصري كوستاريكا بتضمني تقريرها الدوري التايل معلومات عما اختـذ مـن      
تدابري تنفيذاً إلعالن وبرنامج عمل ديربان، وخباصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ خطـة عمـل               

ت حقوق اإلنـسان    ، نوهت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزاما      ٢٠٠٩ويف عام   . )٢١(وطنية
املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي أن ليس مثـة خطـة               

  .)٢٢( فقر حالةوطنية بشأن املياه تراعى فيها احلالة اخلاصة ملن يعيشون يف

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  عاون مع هيئات املعاهداتالت  -١  
 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية آخر تقرير قُدِّم وُنظر فيه )٢٣(هيئة املعاهدة

تأخر تقدميه منـذ     ٢٠٠٧أغسطس /آب ٢٠٠٦ جلنة القضاء على التمييز العنصري
٢٠٠٨ 

تقرير مَوحَّد يـضم التقـارير
ــشرين ــشر والع التاســع ع

وعدواحلادي والعشرين وحيل م 
 ٢٠١٠  يفتقدميه

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية
 واالجتماعية والثقافية

حيل موعد تقـدمي التقـارير - ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠٠٦
 ٢٠١٢اخلامس يف 

 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 
٢٠٠٦  

مارس /آذارقُدِّم يف    ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
٢٠٠٩ 

حيل موعد تقـدمي التقريـر
 ٢٠١٢السادس يف 

جلنــة القــضاء علــى التمييــز
 ضد املرأة

تأخر تقدمي التقريرين اخلامس - ٢٠٠٣يوليه /متوز ٢٠٠٢
 ٥/٢٠٠٧والسادس منذ 

حيل موعد تقدميه يف     ٢٠٠٨مايو /أيار ٢٠٠٦ جلنة مناهضة التعذيب
 ٢٠٠٩يوليه /متوز

حيل موعد تقدمي التقرير الثالث
 ٢٠١٢يف 

٢٠٠٩قُدِّم التقرير الرابـع يف       - ٢٠٠٥يونيه /حزيران ٢٠٠٣ جلنة حقوق الطفل
ــه ومــن املقــرر النظــر في

 ٢٠١٠يف 

 الربوتوكول-جلنة حقوق الطفل    
 األطفالبإشراكاالختياري املتعلق   

 يف الرتاعات املسلحة

َسُتدَرج املعلومات يف التقريـر - ٢٠٠٧فرباير /شباط ٢٠٠٥
 الدوري الرابع

توكول الربو -جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق ببيع األطفـال
وبغاء األطفال واستغالل األطفال

 يف املواد اإلباحية

َسُتدَرج املعلومات يف التقريـر - ٢٠٠٧فرباير /شباط ٢٠٠٥
 الدوري الرابع
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  نعم  ُوجهت دعوة دائمة

املأمونـة اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب            آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
 )٢٧/٣/٢٠٠٩-١٩(وخدمات الصرف الصحي 

  - الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  - الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

 اخلبرية املستقلة املعنية باملياه والصرف الصحي عن امتناهنا للحكومة على استعدادها للتعاونأعربت  التعاون أثناء البعثات/التيسري
  ٠)٢٤(مع اجملتمع الدويل وعلى ما أبدته من انفتاح قبل البعثة وخالهلا

  -  متابعة الزيارات
نة وامـرأةستعراض رسالتان تتعلقان، يف مجلة أمور، بفئات معيَّ        أثناء الفترة اليت يتناوهلا اال     أُرسلت  الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

 يف املائة من الرسائل٥٠وبعثت احلكومة بردها على إحدى الرسالتني، ما ميثل ردوداً على           . واحدة
  .املوجهة إليها

 استبياناً أرسـلها إليهـا أصـحاب واليـات١٥ من بني استبيانات   ٧أجابت كوستاريكا على      )٢٥(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
  . )٢٧(ضمن املهل احملددةوذلك ، )٢٦(اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
شاركت كوستاريكا يف رعاية عدة تظاهرات إقليمية يف إطار املفوضية، من بينـها               -٧

جل املؤسسات الوطنيـة    أ أقيمت من    ،التعذيبمنع  : عقد حلقات تدريبية يف اجملاالت التالية     
؛ ووضع املالحظات اخلتاميـة     )٢٩()٢٠٠٧(؛ ومنع العنف بني األحداث      )٢٨(حلقوق اإلنسان 

؛ وحقوق اإلنسان والدميقراطيـة وسـيادة       )٣٠()٢٠٠٦(للجنة حقوق الطفل موضع التنفيذ      
  .)٣٢(ضيةوكوستاريكا من البلدان املاحنة بانتظام للمفو. )٣١()٢٠٠٥(القانون 

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة كوسـتاريكا           ٢٠٠٣يف عام     -٨

مبواصلة تطبيق تدابري ترمي إىل تغيري القوالب النمطية االجتماعية اليت تسبب التمييز ضد املرأة              
، أفاد فريق األمم املتحدة ٢٠٠٩ويف عام . )٣٣(شاركتها على قدم املساواة يف اجملتمعوتعرقل م

 ١٨، وعـددها    ٢٠٠٤القطري أن املؤشرات الواردة يف التقرير املتعلق حبالة الدولة يف عام            
 سوى مؤشرين من مؤشراً، واملتعلقة بتقييم حاالت اإلخالل مببدأ املساواة بني اجلنسني، مل ينمّ  

عن حدوث حتسن يف حالة املرأة، ومها مؤشرا متوسط العمر املتوقع وصـايف معـدل               بينها  
  . )٣٤(املشاركة يف العمالة

َمَردُّهـا   يواجهن مشاكل حمـددة      السجيناتوأفاد فريق األمم املتحدة القطري أن         -٩
، أوصت  ٢٠٠٨ويف عام   . )٣٥(احتياجاهتنمعاملة السجناء يتجاهل    يف   منوذج ذكوري    تطبيق
مناهضة التعذيب املعهد الوطين لعلم اجلرمية بتطبيق سياسـة جنـسانية فيمـا يتعلـق               جلنة  
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ورحبت بإنشاء مركـز    . بالسجينات، وبالعمل على إضفاء طابع إقليمي على سجون النساء        
 بإنشاء تكاساكونا حلضانة أطفال السجينات الذين تقل أعمارهم عن ثالث سنوات، وأوص       

  . )٣٦(ز اإلقليميةوحدات مماثلة يف مراكز االحتجا
، نوهت جلنة القضاء على التمييز العنصري مع القلق بأن التمييـز            ٢٠٠٧ويف عام     -١٠

العنصري ما زال يعترب خمالفة بسيطة يعاقب عليها بغرامة، وحثت الدولة جمدداً على تعـديل               
نيـة  ، أبدت اللجنـة املع    ٢٠٠٧ويف عام   . )٣٧( مع أحكام االتفاقية   ملواءمتهتشريعها اجلنائي   

  باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة هـواجس مماثلـة وقـدمت توصـيات يف               
  .)٣٨(هذا الشأن

 جلنة حقوق الطفل قلقها بشأن حمدودية فـرص حـصول           أبدت،  ٢٠٠٥ويف عام     -١١
أطفال السكان األصليني وأطفال املهاجرين وأطفال املناطق الريفية على اخلدمات التعليميـة            

وطلبت، يف مجلة أمور أخرى، موافاهتا      . ة، وبشأن تدين مستوى معيشتهم    والصحية األساسي 
مبعلومات عما ُيتخذ من إجراءات يف سبيل محاية أطفال أسر املهاجرين الذين هم يف وضـع                

  . )٣٩(غري قانوين
كما أن جلنة مناهضة التعذيب، شأهنا يف ذلك شأن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف                -١٢
مـن  كبـار    بشأن ما أدىل به مسؤولني       ٢٠٠٨عربت عن قلقها يف عام      ، قد أ  ٢٠٠٧عام  

. تصرحيات تربط بني ارتفاع معدالت اجلرمية من جهة وتواجد الالجئني من اجلهة األخـرى             
وأوصت املسؤولني باالمتناع عن اإلدالء بتصرحيات قد تشجع على وصم الالجئني وطـاليب             

 أن اجلهود   ٢٠٠٧ وضعته املفوضية يف عام      وجاء يف تقرير  . )٤٠(احلصول على مركز الالجئ   
  .)٤١(الرامية إىل اإلدماج حملياً تصادف معوقات بفعل تصاعد اجتاهات التمييز والكراهية

 دروس الديانـة  ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقهـا مـن أن            ٢٠٠٥ويف عام     -١٣
ية جتـاه غـري     شكل جزءاً من املنهج الدراسي، حيث اعتربت ذلك ظاهرة متييز         تالكاثوليكية  
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عـن قلقهـا ألن           ٢٠٠٧ويف عام   . )٤٢(الكاثوليكيني

 بالزواج الكاثوليكي، وأوصت بضمان مبدأ عـدم         إالّ التشريعات يف كوستاريكا ال تعترف    
  . )٤٣(التمييز بني األديان

 موضع التطبيق فيما    وأفاد فريق األمم املتحدة القطري أن وضع قانون تكافؤ الفرص           -١٤
 تعديالت يف البىن التحتية     بإجراءيتعلق بذوي اإلعاقة ما برح غري واٍف، وخباصة فيما يتصل           

  .)٤٤(وجتهيزها مبا يكفل ألفراد هذه الفئة حرية احلركة والتنقل

  حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه  -٢  
 ٢٠٠١ب باإلصالح التشريعي لعـام      ، رحبت جلنة مناهضة التعذي    ٢٠٠٨ يف عام     -١٥

، ونوهت أنه مل تصدر أية أحكام إدانة على هذه اجلرمية مبقتضى            )٤٥(القاضي بتجرمي التعذيب  
وأبدت اللجنة قلقها ألن بعض قضايا التعذيب احملتمل قد ُحقـق           . )٤٦(أحكام القانون اجلديد  
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امتها، كما أبدت قلقها    فيها على أهنا من حاالت إساءة استخدام السلطة على الرغم من جس           
وأوصـت اللجنـة بوضـع      . بشأن ما أفيد عن عدم تقدمي محاية كافية للضحايا والشهود         

كما أعربت عن قلقها إزاء ما أفيـد        . )٤٧(التشريعات املتعلقة بالتعذيب موضع التطبيق الفعال     
عن ارتكاب جتاوزات جنسية وأعمال عنف جسدي ضـد الـسجناء املثلـيني واحملـولني               

   إزاء ادعاءات عن إساءة معاملـة ألطفـال         ٢٠٠٥وأبدت اللجنة قلقها يف عام      . )٤٨(جنسياً
  .)٤٩(قيد االحتجاز

   وإىل األوضـاع    االكتظاظ، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل        ٢٠٠٩ويف عام     -١٦
وأدلت اللجنـة   . )٥٠(غري املرضية يف السجون، وخباصة فيما يتعلق بالصحة والنظافة الصحية         

وأوصت جلنة مناهضة   . )٥١(ة حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب مبالحظات مشاهبة       املعني
   مـا  اخلـدمات الـصحية كي     إعادة تنظيم التعذيب كوستاريكا مبواصلة جهودها الرامية إىل       

   نيملوظفتـزوَّد الـسجون بـا     مام فيها الرعاية الصحية مناسبة وكي     تصبح األوضاع اليت تقدَّ   
  .)٥٢(لالزمني انيالطبي
 ل، طلبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة إىل كوستاريكا أن تعم  ٢٠٠٣ويف عام     -١٧

ونوه فريق األمم املتحدة القطـري أن هـذا         . )٥٣(على اعتماد قانون جترمي العنف ضد املرأة      
، إال أن احملكمة الدستورية أعلنـت يف وقـت الحـق أن    ٢٠٠٧التشريع قد اعُتمد يف عام   

ـ         ٢٥ و ٢٢املادتني   ن ألحكـام   ا، املتعلقتني باإلساءة النفسية والعنف، على التـوايل، خمالفت
 يف املائة من الشكاوى    ٧١ووفقاً ملعلومات تلقاها فريق األمم املتحدة القطري، فإن         . الدستور

  .)٥٤(اجلنائية املقدمة منذ بدء نفاذ القانون املذكور يتصل حباالت تتناوهلا املادتان املذكورتان
، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن ٢٠٠٧م ويف عا  -١٨

أسفها ألن ما اختذ من تدابري قانونية ومؤسساتية خمتلفة يف سبيل االنتصاف لضحايا العنـف               
  .)٥٥(املرتيل كان غري كاف للتصدي للزيادة يف حاالت العنف املرتيل ضد النساء واألطفال

ألن بعـض   أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن أسفها          ،  ٢٠٠٣ويف عام     -١٩
 من تطبيق القانون بشأن التحرش اجلنسي يف مكان العمـل ويف            ندستفيالنساء العامالت ال    

وأبدى فريق األمم املتحدة القطري هواجس مماثلة       . )٥٦(التدريس، وخباصة يف القطاع اخلاص    
جلنة اخلـرباء املعنيـة بتطبيـق االتفاقيـات         ، أفادت   ٢٠٠٨ويف عام   . )٥٧(٢٠٠٩يف عام   

والتوصيات، التابعة ملنظمة العمل الدولية، أنه قد ُعرض على اجلمعية التـشريعية مـشروع              
وذكرت اللجنة أن املشروع يشمل تدابري هتدف إىل        . تعديل لقانون مكافحة التحرش اجلنسي    
  احلة نظرا لعـدم املـساواة       عدد حاالت املص   احلّد من إجياد سبل انتصاف ميسورة، من قبيل       

  .)٥٨(بني األطراف
، أبدت جلنة حقوق الطفل قلقها إزاء ما أُفيـد مـن أن هتريـب               ٢٠٠٧ويف عام     -٢٠

مهاجرين، من بينهم أطفال، واالجتار باألطفال لغرض استغالهلم جنسياً، ما زال ُيعد مشكلة             
ة واالجتماعية والثقافية وجلنـة     وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادي    . )٥٩(خطرية يف البلد  



A/HRC/WG.6/6/CRI/2 

GE.09-15770 8 

اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، التابعة ملنظمة العمل الدولية، عن هواجس مماثلة            
وأفاد فريق األمم املتحدة القطري عن حاالت       . )٦٠( على التوايل  ٢٠٠٩ وعام   ٢٠٠٧يف عام   

 على ضرورة بذل مزيد مـن       وشدد. مل ُيحاكَم فيها على جرمية االجتار بالبشر حماكمة وافية        
وأوصت جلنة حقوق الطفل الدولة بتعريف االجتـار        . )٦١(ا يتعلق بالعناية بالضحايا   اجلهد فيم 

وأوصـت  . )٦٢( ألحكام بروتوكول بالريمو   باألشخاص واعتباره جرمية مبقتضى القانون وفقاً     
الجتار بالنـساء واألطفـال،   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بتعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة ا   

، بعثت كوستاريكا   ٢٠٠٩ويف عام   . )٦٣(وبتشديد العقوبات مبا يتناسب مع جسامة األفعال      
بردود شىت، من بينها أن مشروع إصالح القانون اجلنائي سيزيد فترات األحكام بالـسجن              

 ، وأضافت أن هذه املـسألة سـُتدرج يف        )٦٤(حبق كل من يرتكب جرمية االجتار باألشخاص      
  .)٦٥(اخلطة اإلمنائية الوطنية

، بينت جلنة حقوق الطفل أهنا ما زالت قلقة إزاء ارتفـاع عـدد              ٢٠٠٥ويف عام     -٢١
غـري  " سنة العاملني يف سوق العمل       ١٧األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني مخس سنوات و       

طفـال  ، وأوصت كوستاريكا بأن تواصل اختاذ تدابري فعالة للقضاء على تشغيل األ            "الرمسي
كما نوهت مع القلق أن حاالت األطفال الذين يعيشون يف الـشوارع تبـدو              . )٦٦(احملظور

  .)٦٧(واسعة االنتشار

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
أن عدد السجناء ما برح آخذاً يف        ٢٠٠٩يف عام   أشار فريق األمم املتحدة القطري        -٢٢

 اجلرمية اآلخذة يف االرتفـاع يف هـذا         وبينما أسهم معدالت  . ١٩٩٨النمو املطرد منذ عام     
النمو، أسهم كذلك بطء سري القضايا القانونية واستخدام وسيليت االحتجاز رهن احملاكمـة             

، أوصت جلنة   ٢٠٠٨ويف عام   . )٦٨( عقاب ن احلرية وإساءة استخدامهما وسيليت    واحلرمان م 
تجـاز رهـن     االح حـاالت مناهضة التعذيب كوستاريكا باختاذ خطوات عاجلة للحد من         

، قدمت اللجنة املعنيـة     ٢٠٠٧ويف عام   . )٦٩(احملاكمة، باستخدام أساليب بديلة كلما أمكن     
حبقوق اإلنسان أيضاً توصية يف هذا الشأن، مضيفة أنه ينبغي اختاذ تدابري تشريعية ضـرورية               

  . )٧٠(إلهناء حاالت احلبس االنفرادي لفترات مطولة
 ٧١ املتحدة القطري أن لدى السلطة القـضائية      ، أفاد فريق األمم     ٢٠٠٩ويف عام     -٢٣

 من تلك احملاكم خمتـصة يف       ١٢ نحمكمة خمتصة للنظر يف احلاالت املتصلة بالعنف املرتيل، وأ        
، طلبت جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة إىل          ٢٠٠٣ويف عام   . )٧١()٢٠٠٧(هذا اجملال   

 العنف مرتكيببني " املصاحلة"ء من كوستاريكا أن تشجع القضاة على التقليل من حاالت اللجو        
  .)٧٢(هذه" جلسات املصاحلة"، وأن تكفل محاية حقوق املرأة محاية واجبة يف  وضحاياهاملرتيل
، رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بإنشاء مكتـب حمـام            ٢٠٠٧ويف عام     -٢٤

للمحـاكم  خمتص بشؤون الشعوب األصلية يف مكتب املدعي العام، وبتشكيل جهاز تـابع             
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كما رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإصدار . )٧٣(وخمتص بترمجة لغات الشعوب األصلية   
القضاة مبادئ توجيهية تتعلق بضرورة استشارة الشعوب األصلية عند النظر يف املنازعات اليت             

  . )٧٤(متس مصاحلهم
عدم كفاية عدد   ، ذكرت جلنة حقوق الطفل أهنا ما زالت قلقة إزاء           ٢٠٠٥ويف عام     -٢٥

وأوصت كوستاريكا بأن تكفل التدريب املنهجي جلميع       . )٧٥(القضاة املختصني حبقوق الطفل   
املوظفني العاملني يف نظام قضاء األحداث؛ وأن تتخذ تدابري عاجلة لضمان منع إساءة معاملة              

يلة  سنة، وأن تواصل ضمان استفادهتم من السبل البد        ١٥احملتجزين الذين تقل أعمارهم عن      
عن االحتجاز، وأن يتم، عند الضرورة، عدم حرماهنم من حريتهم إال كمالذ أخري وألقصر              

  .)٧٦(فترة مناسبة من الزمن

  احلق يف حرمة احلياة اخلاصة ويف الزواج واحلياة العائلية  -٤  
، أبدت جلنة حقوق الطفل قلقها إزاء طول فترة إيـداع األطفـال             ٢٠٠٥يف عام     -٢٦

ة عائلية إيداعاً مؤقتاً يف مؤسسات الرعاية، قبل عرض هذه املسألة على قاضٍ             احملرومني من بيئ  
، بعث املقرر اخلاص املعين مبسألة      ٢٠٠٤ويف عام   . )٧٧(للبت يف مكان إيداعهم بصورة هنائية     

  بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة برسالة تتعلق بتـسعة أطفـال أجانـب                
إحدى املؤسسات التابعة للدولة واليت تتوىل رعاية األطفال، نوه فيهـا أن            ما برحوا مودعني    

، ردت احلكومة أن من غري املمكـن        ٢٠٠٤ويف عام   . )٧٨(وضعهم القانوين مل ُيبت فيه بعد     
وأضافت أن مثة أدلـة     . د هويات آبائهم وجنسياهتم    أولئك األطفال ريثما ُتحدَّ     حالة البت يف 

  ويف  .)٧٩( تقريبـاً   نظامية فيما يتعلق جبميـع أولئـك األطفـال          دولية غري  نٍَبعلى حاالت تَ  
، أبدت جلنة حقوق الطفل قلقها إزاء استمرار حدوث مشاكل يف إدارة وتنفيـذ     ٢٠٠٧عام  

وأوصت بتعديل التشريع الوطين مبا يكفل أن       . حاالت التبين، وخباصة التبين فيما بني البلدان      
  . )٨٠( التبين وإجراءاتهمجيع طلبات يف ُتراعى املعايري الدولية املعمول هبا

، أفاد فريق األمم املتحدة القطري أن جلنة حقوق اإلنسان الربملانية           ٢٠٠٩ويف عام     -٢٧
بكوستاريكا قد اعتمدت قانوناً يقر بالزواج املدين بني األزواج املمـاثلي اجلـنس وحيمـي               

صدر نزاع علـى الـصعيد      وأضاف الفريق أن هذه املسألة ما برحت م       . حقوقهم يف امللكية  
، ما كان سيعين إخضاع      يف هذا الشأن    استفتاء  مناقشة التشريع إجراءُ   أثناءالوطين وأنه اقُترح    

  . )٨١(احلقوق األساسية للتصويت

  حرية التعبري واحلرية النقابية وحرية التجمع السلمي، واحلـق يف املـشاركة يف احليـاة                 -٥  
  العامة والسياسية

أفاد املمثل اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقـوق اإلنـسان أن            ،  ٢٠٠٦يف عام     -٢٨
املدافعني عن حقوق اإلنسان يأسفون ملا أدىل به بعض ممثلي احلكومة وملا أُديل به يف وسائط                

كمـا احـتج    ". أعداء الدولـة  "و" مشاغبون"اإلعالم من مالحظات مهينة تصورهم بأهنم       
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دهم من حمافل النقاش ومن عملية البت يف سياسات         املدافعون عن حقوق اإلنسان على استبعا     
 اخلاص عن حاالت هتديد بالقتل تعرض هلا صـحفيون          املمثلكما أفاد   . )٨٢(حقوق اإلنسان 

 ،جتار باملخدرات وعن حاالت قتل متصلة هبذه املسائل       اوموظفون أبلغوا عن حاالت فساد و     
  .)٨٣(أو اختذوا إجراءات تصدياً لتلك احلاالت

، أبدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلقها بـشأن فـرض قيـود             ٢٠٠٧م  ويف عا   -٢٩
تشريعية على الصحافة، من قبيل القانون القاضي حبماية شرف املـسؤولني والشخـصيات             

رِّف اجلرائم الصحفية املتصلة بالقذف والتـشهري، إال أهنـا          العامة، وبشأن أحكام قانونية ُتعَ    
وأبدى فريق األمم املتحدة القطري هواجس      . )٨٤(ا بغرامة نوهت بأن هذه اجلرائم ُيعاقب عليه     

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان كوستاريكا بأن تكفل مجلة         . )٨٥(٢٠٠٩مماثلة يف عام    
" حرية التعبري والصحافة  " املتعلق مبسألة    ١٥٩٧٤أمور، من بينها جعل مشروع القانون رقم        

 حتقيقاً تاماً فيما يتعرض له الصحفيون من اعتداءات         متمشياً متاماً مع أحكام العهد، والتحقيق     
  .)٨٦(أو هتديدات، وإحالة اجلناة إىل القضاء ومعاقبتهم

  وبيَّن فريق األمم املتحدة القطري أن كوستاريكا تشغل الترتيب الثالـث يف العـامل                -٣٠
ترح للقـانون   قاملوأن اإلصالح الشامل    )  يف املائة  ٣٨,٦(فيما يتعلق بتمثيل املرأة يف الربملان       

  غري أن عدد النـساء     . االنتخايب يدعو إىل جعل عددي الربملانيني والربملانيات متساويني متاماً        
  يف املناصب الوزارية ومواقع اختاذ القرار يف املؤسسات العامـة مـا زال أدىن كـثرياً مـن                  

  .)٨٧(عدد الرجال
دية واالجتماعيـة والثقافيـة     ، أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصا     ٢٠٠٧ويف عام     -٣١

  .)٨٨( األقليات يف املناصب الرفيعة يف جمال اخلدمة العامةمتثيلكوستاريكا بأن تعمل على زيادة 

  احلق يف العمل ويف أوضاع عمل منصفة ومؤاتية  -٦  
أعرب كل من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفريق األمم             -٣٢

طري عن قلقه إزاء استمرار اهلوة يف األجور بني الرجل واملرأة وأوضاع العمل غري              املتحدة الق 
كما أعربت جلنة القـضاء     . )٨٩(املؤاتية اليت يواجهها العاملون املرتليون على وجه اخلصوص       

، وإزاء الوضـع غـري      )٩٠(على التمييز العنصري عن قلقها إزاء تدين أجور السكان األصليني         
، ومعدل البطالة بني الشباب الكوستاريكيني املنحـدرين مـن          )٩١(ملهاجريناملستقر للعمال ا  

، حثَّت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة        ٢٠٠٧ويف عام   . )٩٢(ةأصول أفريقي 
والثقافية الدولة على زيادة جهودها الرامية إىل تقليل معدل البطالة بـني الفئـات واألفـراد       

 ضمان تطبيق   من بينها ، عن طريق اختاذ تدابري تستهدف جوانب حمددة،         املهمَّشني واحملرومني 
تشريعات مكافحة التمييز تطبيقاً صارماً، ووضع أحكام قانونية تقضي بإجياد قـوة عاملـة              

بالتدريب  متوازنة عرقياً يف القطاعني العام واخلاص وإنفاذ هذه األحكام إنفاذاً فعاالً؛ والنهوض           
  .)٩٣(مالة املستدامة يف املناطق النائية اليت يقيم فيها السكان األصليوناملهين وزيادة فرص الع
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، أفاد املمثل اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقـوق اإلنـسان أن   ٢٠٠٦ويف عام     -٣٣
الزعماء النقابيني العاملني يف مؤسسات زراعية كبرية يف القطاع اخلاص قد تعرضوا ملمارسات 

وأبدت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية        . )٩٤(فصل متييزية مسيئة وهتديدية وحلاالت    
  .)٩٥(٢٠٠٧واالجتماعية والثقافية هواجس مماثلة يف عام 

تعترب أهنا ما زالت     جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية        ذكرت،  ٢٠٠٩ويف عام     -٣٤
لة بتطبيق اتفاقية املنظمة وأشارت إىل املشاكل املتص. أن حالة احلقوق النقابية تتصف باهلشاشة

، ومن بينها مشكلة بطء إجراءات االنتصاف وعدم فعاليتها، والتعويض يف حالـة             ٩٨رقم  
التعرض ألفعال مناهضة للنقابات؛ وإخضاع عملية املساومة اجلماعية يف القطاع العـام إىل             

التفاقات اجلماعية  معياَرّي التناسبية واحلكمة؛ والالتناسب اهلائل يف القطاع اخلاص بني عدد ا          
من جهة وعدد االتفاقات املباشرة املُربمة مع العمـال غـري           ) أدىن بكثري (املُربمة مع النقابات    

ورحبت جلنة اخلرباء مبا أبدته احلكومة من التزام سياسي مبواصلة املضي قُـدماً يف              . النقابيني
، ٢٠٠٨ عـام    ويف. )٩٦(٩٨وضع مشروع تشريع هبدف االمتثال ألحكام االتفاقية رقـم          

أشارت أيضاً اللجنة املذكورة إىل القيود املُفرطة اليت ُتفرض على حق الرعايا األجانـب يف               
  .)٩٧(عقد اجتماعات نقابية، وقدمت توصيات يف هذا الشأن

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
فقر ما زال ثابتـاً عنـد    أن معدل ال   ٢٠٠٩يف عام   نوَّه فريق األمم املتحدة القطري        -٣٥

 يف املائة يف السنوات األخرية، مع وجود معدالت أعلى بني القاصرين والنـساء              ٢٢حوايل  
وفيما يتعلق بالسكان األصليني، توجد أيضاً فجوات كبرية يف جمـاالت           . والسكان األصليني 

لتمييـز  ، حثت جلنة القضاء على ا     ٢٠٠٨ويف عام   . )٩٨(الصحة والتغذية والتعليم واإلسكان   
العنصري الدولة على إزالة احلواجز االقتصادية واالجتماعية واجلغرافية اليت حتول دون إمكانية            

  .)٩٩(احلصول على اخلدمات األساسية يف أقاليم السكان األصليني
، أبدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلقها         ٢٠٠٧يف عام     -٣٦

كفاية التغطية يف نظام املعاشات التقاعدية االجتماعية، وخباصة فيما يتعلق بشأن استمرار عدم 
بالعمال املرتليني والزراعيني واملهاجرين، على الرغم من التقدم احملرز يف تغطية النظام الصحي             

وطلبت اللجنة إىل كوستاريكا أن تكفل تقدمي مساعدات الضمان االجتمـاعي   . )١٠٠(الوطين
  .)١٠١(للعمال كافة

، ذكرت جلنة حقوق الطفل أهنا ما زالت قلقة إزاء عدم املـساواة             ٢٠٠٥ويف عام     -٣٧
، أفاد فريق األمـم     ٢٠٠٩ويف عام   . )١٠٢(إقليمياً يف إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية      

املتحدة القطري أن كوستاريكا قد قطعت شوطاً كبرياً يف التقليل من معدالت وفيات الرضَّع              
ء النفاس، مع أن هذين املؤشرين قد أظهرا اجتاهاً تصاعدياً يف بعض اجملتمعات             واألمهات أثنا 

 تضاعفا يف بعض احلاالت، وهو وضـع يـستدعي          بلالريفية وجمتمعات السكان األصليني،     
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كما نوَّه الفريق أن إمكانية حصول املهاجرين على رعاية         . )١٠٣(إيالءه قدراً أكرب من االهتمام    
ليس واضحاً،  " الطوارئ"رئ مكفولة، إال أنه، نظراً ألن تعريف عبارة         طبية يف حاالت الطوا   

فإن إمكانية احلصول على خدمات من هذا القبيل استنسابية وتتوقف على تقيـيم الطبيـب               
  .)١٠٤(على حدةاملناوب لكل حالة 

وكانت الزيادة يف حاالت احلمل بني املراهقات موضع قلق لدى جلنة القضاء علـى           -٣٨
 ٢٠٠٣ضد املرأة واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عـامي         التمييز  

 أن عـدم    ٢٠٠٩وذكر فريق األمم املتحدة القطري يف عـام         . )١٠٥(، على التوايل  ٢٠٠٧و
وجود سياسة وطنية شاملة يف جمال التوعية والتثقيف يف شؤون الصحة اجلنسية واإلجنابية هو              

 حاالت العدوى املنقولة جنسياً ويف اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة            أمر ُيسهم يف حدوث   
  .)١٠٦(اإليدز ويف تزايد معدالت احلمل بني املراهقات/البشرية
وأبدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلقها ألنـه، علـى              -٣٩

ن نسبة عالية من املـساكن،      الرغم مما ُيبذل من جهود يف سبيل التصدي لنقص اإلسكان، فإ          
وخباصة تلك اليت يقطنها سكان أصليون وأفراد منحدرون من أصل أفريقي ومهاجرون، هي             
يف حالة رديئة، وألن كثريين من أبناء هذه اجملتمعات ال يزالون يعيشون يف أحيـاء فقـرية                 

زيادة وطلبت رصد اعتمادات كافية من أجل حتسني اهلياكل األساسية و         . )١٠٧(ومستقطنات
  .)١٠٨(توافر اإلسكان االجتماعي

ونوهت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي أنـه،              -٤٠
على الرغم من أن النسبة املئوية اإلمجالية للسكان الذين حيصلون على مياه شرب مأمونة هي               

زال مثة تفاوتات ال ُيستهان هبا بني       نسبة عالية للغاية مقارنة ببقية إقليم أمريكا الالتينية، فما          
وعالوة على ذلك، فإن من ينتمـون إىل فئـات ضـعيفة            . املناطق الريفية واملناطق احلضرية   

ومهمشة يفتقرون يف كثري من األحيان إىل إمكانية احلصول على مياه شرب وخدمات صرف 
كمـا  . )١١٠(٢٠٠٧وأدلت منظمة الصحة العاملية مبالحظات مشاهبة يف عـام          . )١٠٩(صحي

أعربت اخلبرية املستقلة عن قلقها إزاء تلوث املياه مبواد كيماوية وميـاه صـرف، وذلـك،                
 ٣,٥وأفادت أنه ال ُيعالَج سوى      . حتديداً، يف املناطق الساحلية واملناطق ذات الزراعة الكثيفة       

ميـاه  يف املائة من مياه الصرف، وأوصت بالقيام، على سبيل األولوية، بتحسني سبل معاجلة              
وأضافت أن قانون املياه مل يعـد جيـاري         . التخلص منها يف مجيع أحناء البلد     سبل  الصرف و 

وأوصـت  .  إعادة النظر فيه وحتديثـه     بات يلزم احلالة االجتماعية واالقتصادية يف البلد، وأنه       
ياه حق  اخلبرية املستقلة باملبادرة إىل اعتماد قانون مياه جديد، ينبغي اإلقرار فيه صراحة بأن امل             

وينبغي ملنظمات اجملتمع املدين أن تنخرط يف هذا املسعى، وكـذلك يف            . من حقوق اإلنسان  
  .)١١١(وضع القانون موضع التنفيذ مستقبالً
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  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
 أنه، لئن كانت مؤشرات التعلـيم       ٢٠٠٨جاء يف تقرير أعده البنك الدويل يف عام           -٤١

ُمرضية على وجه اإلمجال، فهي ختفي تفاوتات ملحوظة يف التحصيل العلمي بـني اُألسـر               
ونوَّه البنك الدويل أن التدين النسيب      . بني املناطق اجلغرافية  فيما  املعيشية الفقرية وغري الفقرية و    

  ويف . )١١٢( تغطية التعليم الثانوي ويف نوعيته أمران مثريان للقلـق بوجـه خـاص             يف نطاق 
، أوصت جلنة حقوق الطفل الدولة بأن تواصل اختاذ تدابري فعالة يف سبيل زيادة              ٢٠٠٥عام  

  معدالت التسجيل يف املدارس االبتدائية والثانوية، وختفيض معـدالت التـسرب املرتفعـة             
  سبني، وخباصة يف املناطق الريفية، وإجياد سـبل ملعاجلـة قلـة الـبىن              بني الطلبة والطلبة الرا   

  كما أوصت كوستاريكا بـأن تركـز علـى حتـسني           . التحتية املدرسية يف هذه اجملاالت    
  .)١١٣(التعليم الثانوي

، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري مع القلق اندثار لغتني           ٢٠٠٧ويف عام     -٤٢
يني، ودعت الدولة إىل اختاذ ما يلزم من خطوات يف سبيل احلفـاظ             من لغات السكان األصل   

  وأوصت جلنـة حقـوق الطفـل كوسـتاريكا        . )١١٤(على التراث الثقايف للشعوب األصلية    
  سي هـذه الـشعوب املـدرَّبني    بأن تواصل زيادة عدد مدارس الشعوب األصلية وعدد مدرِّ      

  .)١١٥(تدريباً وافياً
يق األمم املتحدة القطري أن أطفال املهاجرين حيصلون على         ، بيَّن فر  ٢٠٠٩ويف عام     -٤٣

التعليم االبتدائي والثانوي، إال أن مثة ممارسات واشتراطات معينة جتعل من الصعب علـيهم،              
  .)١١٦(ومن املستحيل أحياناً، البقاء يف املدارس أو العودة إليها

  األقليات والسكان األصليون  -٩  
بشأن ما أُفيد عن أن      ٢٠٠٧يف عام   لتمييز العنصري قلقها    أبدت جلنة القضاء على ا      -٤٤

اللجنة الوطنية املعنية بشؤون السكان األصليني ال متثل مصاحل الشعوب األصـلية، وأهنـا مل               
وأوصت اللجنةُ بضمان أن تكون الوالية      . تنهض يف املاضي باملهام واملسؤوليات املوكلة إليها      

العها مبهامها متوافقني مع أحكام االتفاقية، وبأن تعمـل         املُسندة إىل اللجنة املذكورة واضط    
وقدمت اللجنة  . )١١٧(اهليئة املذكورة على الدفاع عن حقوق الشعوب األصلية وعلى محايتها         

  .)١١٨(املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضاً توصيات يف هذا الشأن
ي أهنا تشاطر كوستاريكا قلقها إزاء االجتاه       وبينت جلنة القضاء على التمييز العنصر       -٤٥

حنو استئثار مستوطنني من غري السكان األصليني بأراضي السكان األصليني، وحثت احلكومة            
وأوصـت  . على زيادة جهودها الرامية إىل ضمان حق الشعوب األصلية يف حيازة األراضي           
  ة الدسـتورية   كوستاريكا باختاذ ما يلزم من خطـوات يف سـبيل وضـع قـرار الـدائر               

ابا وبوروكا  تّرو ة يقضي بتعيني حدود أراضي جمتمعات راي كوّري       الذي،  ٠٢-٣٤٦٨رقم  
  .)١١٩( لألصولوباستعادة األراضي اليت فقدهتا الشعوب األصلية نتيجة للنقل املخالف
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، حثت جلنة القضاء على التمييز العنصري كوستاريكا على أن تزيل        ٢٠٠٧ويف عام     -٤٦
راقيل التشريعية اليت متنع اعتماد مشروع القانون اخلـاص بالتنميـة املـستقلة             دون تأخري الع  

وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن مشروع القانون املذكور يسعى          . )١٢٠(للشعوب األصلية 
إىل ضمان االستقاللية يف إدارة املوارد وإىل إقامة جهاز قضائي خاص بالشعوب األصلية، من              

 هلا وضع   ١٦٩وأضاف الفريق أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         . )١٢١(بني أحكام أخرى  
  .)١٢٢(دستوري، ولكن ال توجد سياسة عامة واضحة ترمي إىل تعزيز حقوق السكان األصليني

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١٠  
 أن احلكومة قدمت مشروع قانون      ٢٠٠٩أفاد فريق األمم املتحدة القطري يف عام          -٤٧

والحظت جلنة مناهضة التعـذيب     . )١٢٣(٢٠٠٥يقضي بتعديل قانون اهلجرة واألجانب لعام       
 أن مشروع القانون املتعلق باهلجرة ال ينص على احلق يف االعتراض            ٢٠٠٨مع القلق يف عام     

كما أعربت عن قلقها ألن مشروع القانون       . على قرارات جلنة منح التأشريات وحق اللجوء      
لني يف دوائر اهلجرة سلطة رفض املهاجرين غري الشرعيني داخـل دائـرة             املذكور مينح العام  

 كيلو متراً من احلدود، األمر الذي قد يؤثر مببدأ عدم اإلعادة القسرية، وقد             ٥٠نصف قطرها   
  .)١٢٤(يؤثر كذلك يف محاية ضحايا االجتار

ى جلنـة  وإن عدم احلد من فترة احتجاز األجانب إدارياً كان أيضاً موضع قلق لـد       -٤٨
فقد أوصت بأن ينص التشريع على بدائل عن احتجاز املهاجرين وأن يضع          . مناهضة التعذيب 

 إىل  ، يف أي حـال    ،حداً أقصى لفترة االحتجاز القانونية ريثما يتم ترحيلهم، على أال تكون          
كما دعت اللجنة الدولة إىل مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني أوضـاع            . أجل غري مسمى  

 ٢٠٠٨وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان يف عـام          . )١٢٥(جلميع املهاجرين االحتجاز  
بالعمل على إهناء حاالت االكتظاظ يف مراكز االعتقال، مبا فيها تلك اليت تديرها سـلطات               

 معلومات عن مجلة أمور، من بينها أنه قد         ٢٠٠٩وقدمت كوستاريكا يف عام     . )١٢٦(اهلجرة
ادئ التوجيهية واإلجراءات التشغيلية فيمـا يتعلـق مبراكـز          مت وضع مسودة لدليل عن املب     

  .)١٢٧(االحتجاز املؤقتة لألجانب الذين ليس هلم وضع قانوين
 عن قلقها إزاء اسـتمرار حـاالت        ٢٠٠٨وأعربت جلنة مناهضة التعذيب يف عام         -٤٩

تحـدة  وأشار تقرير وضعته مفوضية األمم امل     . )١٢٨(ئالتأخر املفرط يف البت يف مركز الالج      
 إىل ضرورة إعادة إنشاء إدارة منفصلة لـشؤون الالجـئني           ٢٠٠٧لشؤون الالجئني يف عام     

 وذلك ضماناً حلـسن  - ٢٠٠٥كانت قد ألغيت إثر عملية إعادة التنظيم اليت جرت يف عام           
. )١٢٩( موثوقة سري عملية حتديد األهلية للحصول على مركز الالجئ وضماناً لوضع إحصاءات          

  .)١٣٠( الجئ١٢ ٥٠٠، بلغ جمموع عدد الالجئني يف كوستاريكا ٢٠٠٧ام وحبلول هناية ع
 جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية حبقـوق          أفادت،  ٢٠٠٧ويف عام     -٥٠

 علىبطريقة غري مشروعة    قد أطلَعت السلطات الكولومبية      سلطات كوستاريكا    أناإلنسان  
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 املعنيـة حبقـوق اإلنـسان       وأوصت اللجنةُ . )١٣١( الجئ كولوميب  ٩ ٠٠٠قائمة بأمساء حنو    
  .)١٣٢(باحترام مبدأ سرية امللفات الشخصية لطاليب اللجوء والالجئني احتراماً كامالً

، أعرب املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين عن قلقـه           ٢٠٠٤ويف عام     -٥١
وسـتاريكي يقـوم     أن صندوق الضمان االجتماعي الك     اإزاء ما ورده من معلومات مفاده     

بإطالع إدارة اهلجرة واألجانب على بيانات شخصية عن مهاجرين ال حيملون وثائق رمسيـة              
ن صندوق الضمان   ويف رد احلكومة، بيَّ   . )١٣٣(وتلقوا رعاية يف مرافق عامة تقدم رعاية صحية       

مت إرفاق  م سوى أمساء أشخاص، وأنه       ُيقدِّ نه، أنه مل  االجتماعي الكوستاريكي، يف مجلة ما بيَّ     
  .)١٣٤(صور عن جوازات سفر مؤقتة يف حال وجودها

 أنه، على الرغم من عدم وجـود        ٢٠٠٩وأفاد فريق األمم املتحدة القطري يف عام          -٥٢
 من األجانب   ٣٠٠ ٠٠٠بيانات موثوقة، تشري التقديرات إىل أنه يعيش يف كوستاريكا حنو           

ل فيما يتعلق بإمكانية االحتكـام إىل       الذين ليس لديهم وثائق رمسية، األمر الذي يثري مشاك        
القضاء، حيث إنه يلزم وجود مستندات هجرة من أجل تقدمي شكوى، وفيما يتعلق بتسجيل              

  .)١٣٥(ه من شروطؤاملولودين يف كوستاريكا، نظراً ملا يلزم استيفا

  اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات  -ثالثاً   
 حبقوق اإلنسان بالتزام كوستاريكا حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان         أقرت اللجنة املعنية    -٥٣

ونوه فريق األمم املتحـدة أن كوسـتاريكا دولـة ذات           . )١٣٦(دولياً وبريادهتا يف هذا اجملال    
وأبدت . )١٣٧( التنمية البشريةمن إطار مؤسسايت متني ومستوى عالٍ وذاتدميقراطية راسخة، 
  . )١٣٨(القانون احمللي حيظر التجنيد الطوعي واإللزامياستحساهنا ألن جلنة حقوق الطفل 

 حتديات من قبيل   وجود  إىل ٢٠٠٧وأشار تقرير أعدته منظمة الصحة العاملية يف عام           -٥٤
وتوسيع نطاق احلماية االجتماعية يف اجملال الصحي متويالً مستداماً ضمان متويل جهاز الصحة 

 ٢٠٠٧أعده فريق األمم املتحدة القطري يف عام        وجاء يف تقرير    . )١٣٩(لتشمل فئات مستبعدة  
يف العمل وبـني اجلنـسني      (إىل استمرار وجود تفاوتات وفجوات اجتماعية ال يستهان هبا          

وأشار الفريق إىل عدة حتديات، من بينها اعتماد سياسة شاملة يف جمال اهلجرة             . )١٤٠()واألقاليم
  .)١٤١(إلنسان للمهاجرين والالجئنيوإصالح التشريع احلايل هبدف تعزيز ومحاية حقوق ا

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
 يف غـضون  توافيها أن ٢٠٠٨طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل كوستاريكا يف عام           -٥٥

جاز رهـن احملاكمـة؛     ردها على التوصيات اليت قدمتها اللجنة إليها فيما يتعلق باالحت         بسنة  
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والبدائل عن احلبس؛ ومبدأ عدم اإلبعاد القسري؛ واحتجاز غري املواطنني؛ ووضع التـشريع             
وطلبت جلنة مناهضة التمييز العنصري إىل كوستاريكا       . )١٤٢(املتعلق بالتعذيب موضع التنفيذ   

اخلاص  أن تقدم معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن مشروع القانون   ٢٠٠٧يف عام   
بالتنمية املستقلة للشعوب األصلية؛ واخلدمات األساسية يف أراضي الشعوب األصلية؛ وحالة           

، مل يكن تقريرا املتابعة اللذان طلبتهما       ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١وحىت تاريخ   . )١٤٣(املهاجرين
ة وطلبت اللجنة املعني. جلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على التمييز العنصري قد وردا بعد         

 أن توافيها مبعلومات عما قامت به من أعمال         ٢٠٠٧حبقوق اإلنسان إىل كوستاريكا يف عام       
 باالكتظاظ يف مراكـز االعتقـال وباالجتـار يف النـساء            تني املتعلقتني متابعة بصدد التوصي  

  /وقدمت كوسـتاريكا تقريرهـا املتعلـق مبتابعـة التوصـيات يف أيـار             . )١٤٤(واألطفال
  .)١٤٥(٢٠٠٩مايو 
، منها إنشاء نظـام     ٢٠٠٩وقدم فريق األمم املتحدة القطري توصيات شىت يف عام            -٥٦

دائم ملراقبة ورصد وتقييم وفاء الدولة مبا تعهدت به من التزامات يف جمال حقوق اإلنسان، مبا         
كما أوصى الفريق اجلمعية التشريعية بتبسيط إجراءات       . يف ذلك توصيات هيئات املعاهدات    

  .)١٤٦(عتماد التشريع املقترح الساعي إىل تعزيز محاية احلقوقعملييت مناقشة وا

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
 بعـرض مـا     ٢٠١٢-٢٠٠٨قام إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة التقنية للفترة           -٥٧

ياسات التنمية البشرية اجلامعة واملستدامة واملنصفة؛ والس: يعتربه جماالت العمل الرئيسية، وهي
العامة؛ واملشاركة املدنية؛ والبيئة املستدامة؛ واملمارسات االجتماعية الثقافية اليت تشجع على           

  .)١٤٧( من بني جماالت أخرى؛احترام حقوق اإلنسان
  بأن تسعى إىل إقامة تعـاون      ٢٠٠٥وأوصت جلنة حقوق الطفل كوستاريكا يف عام          -٥٨

امج التدريبيـة جلميـع املـوظفني العـاملني مـع       الـرب بشأنتقين أو مساعدة تقنية أو كليهما  
 ،)١٥٠(، واالستغالل اجلنسي  )١٤٩(وإمكانية احلصول على الرعاية الصحية األساسية     ،  )١٤٨(األطفال

  .)١٥٣(وإدارة شؤون قضاء األحداث ،)١٥٢(وتشغيل األطفال ،)١٥١(وأطفال الشوارع
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