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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

 ة عشرةسعاتالدورة ال
 ٢٠١٤ مايو/ أيار٩ - أبريل/ نيسان٢٨

أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً         جتميع للمعلومات       
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

 ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

 كوستاريكا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
لواردة من الدولة املعنية واملفوضـية الـسامية        اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات ا      

والتقرير مقدم يف   . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

اء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن        وال يتضمن التقرير أي آر    . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
 النص مراجع املعلومـات     وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية       . ١٧/١١٩مقرره  

وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 
إلجــراءات املتخــذة بعــد ا

 مل ُتقبل/مل ُيصّدق عليها االستعراض

التصديق أو االنضمام   
  أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
 )١٩٦٧(أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

)١٩٦٨( 

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد    
يل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة      الدو

 )١٩٩٨(والسياسية 

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
 )١٩٨٦(التمييز ضد املرأة 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من       
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

اتفاقيـة   ( أو الالإنسانية أو املهينـة    
 )١٩٩٣) (مناهضة التعذيب

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
 )٢٠٠٥(هضة التعذيب منا

 )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال     

 )٢٠٠٣(يف املنازعات املسلحة 

الربوتوكول االختيـاري امللحـق     
باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع      
األطفال واسـتغالل األطفـال يف      

 )٢٠٠٢(البغاء ويف املواد اإلباحية 

اقية حقـوق األشـخاص ذوي      اتف
 )٢٠٠٨(اإلعاقة 

 االتفاقية الدولية حلماية مجيـع    
األشخاص من االختفاء القسري    

)٢٠١٢( 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
ع العمال املهاجرين وأفـراد     مجي

  أسرهم



A/HRC/WG.6/19/CRI/2 

3 GE.14-10950 

 احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 
إلجــراءات املتخــذة بعــد ا

 مل ُتقبل/مل ُيصّدق عليها االستعراض

ــات و أو /التحفظــ
 التفامهات/ اإلعالنات

-  -  - 

الشكـوى  إجراءات
واإلجراءات  والتحقيق
 )٣(العاجلة

 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع    
 ١٤ أشكال التمييز العنصري، املادة   

)١٩٧٤(  
الربوتوكول االختياري األول امللحق    
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )١٩٦٨(والسياسية 
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية    
القضاء على مجيع أشـكال التمييـز       

  )٢٠٠١ (٨املادة املرأة  ضد
 ٢٠اد  وفاقية مناهضة التعذيب، امل   ات
  ).٢٠٠٢( ٢٢ و٢١، و)١٩٩٣(

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية    
حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،      

 )٢٠٠٨( ٦ املادة

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق بـإجراء     

  )٢٠١٤(تقدمي البالغات، 
الربوتوكول االختياري امللحـق    

 اخلاص بـاحلقوق  بالعهد الدويل   
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  )٢٠١١توقيع فقط، (

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
  ٤١ة، املادة املدنية والسياسي

االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  أسرهم 
  

 االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع     
، األشخاص من االختفاء القسري   

  ٣٢ و٣١املادتني 

 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 السابقةاجلولة  يف أثناءاحلالة  
اإلجــراءات املتخــذة بعــد 

  )٤(ق عليهامل ُيصّد  االستعراض
التصديق أو االنضمام 

  أو اخلالفة
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة     

  واملعاقبة عليها
نظام روما األساسـي للمحكمـة      

  اجلنائية الدولية
   )٥(ل بالريموبروتوكو

 االتفاقيات املتعلقة بوضع الالجـئني    
   )٦(واألشخاص عدميي اجلنسية

 / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة     
ــسطس  ــولني ١٩٤٩أغ  والربوتوك

   )٧(اإلضافيني األول والثاين
االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل    

  )٨(الدولية

اتفاقية منظمة العمل الدوليـة       
  )١٠(١٨٩ رقم
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 السابقةاجلولة  يف أثناءاحلالة  
اإلجــراءات املتخــذة بعــد 

  )٤(ق عليهامل ُيصّد  االستعراض
اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة       

  )٩( ١٦٩ رقم
ألمم املتحدة للتربية   اتفاقية منظمة ا  
ملكافحة ) اليونسكو(والعلم والثقافة   

  التمييز يف جمال التعليم

وجلنة حقـوق    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      دعت  ،  ٢٠١١يف عام     -١
قوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد االتفاقية الدولية حلماية حالتصديق على الطفل كوستاريكا إىل 

  .)١١(أسرهم
على الربوتوكول االختيـاري    أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تصدق كوستاريكا        و  -٢

  .)١٢(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةامللحق 
لـى  كا عبأن تصدق كوستاري  ت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         أوصو  -٣

  .)١٣( بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني١٨٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  اإلطار الدستوري والقانوين  -باء  
 من  ٧٥عن قلقها من أن املادة      ت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         أعرب  -٤

  .)١٤(الدستور رّبما تؤثر يف استمرار األدوار اجلنسانية التقليدية
أعربت جلنة حقوق الطفل من جديد عن قلقها ألن قانون العقوبات ال يتناول حيازة            -٥

صورٍ إباحية ألطفال بشكل كامل؛ وأوصت يف هذا الصدد بأن تعتمد كوستاريكا مشروع             
 لضمان  ١٤٢٠٤وأوصت اللجنة أيضاً باعتماد مشروع القانون رقم        . ١٤٥٦٨القانون رقم   

خارج اإلقليم الوطين على اجلرائم اجلنسية اليت ُترتكب يف حـق  ممارسة االختصاص القضائي    
  .)١٥(أطفال خارج إقليم كوستاريكا الوطين

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من أن قانون اهلجرة                -٦
يف  ال يتناول بالقدر الكايف مشاكل النساء املهـاجرات والالجئـات            ٢٠١٠الصادر يف عام    

  .)١٦(سوق العمل
وأوصت جلنة حقوق الطفل بالتوفيق بني التشريعات والسياسات العامة من جهـة              -٧

  .)١٧(وأحكام االتفاقية من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلَّق باألطفال املتأثرين باهلجرة
التزامات حقـوق اإلنـسان     ، أوصت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة       ٢٠٠٩ويف عام     -٨

 بأن تعتمد كوستاريكا    احلصول على املياه الصاحلة للشرب وخدمات الصرف الصحي       املتعلقة ب 
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وينبغي أن يقر ذلك القانون بأمور منها أن املاء مورد طبيعـي            . قانوناً جديداً فيما يتعلَّق باملياه    
حمدود الكمية، وأن يتضمَّن آليات مناسبة لضمان متكُّن اجلميع من احلصول على امليـاه ومـن         

إىل املرافق واخلدمات املتعلِّقة هبا، كما ينبغي أن يتضمَّن تدابري لتحسني ورصد نوعيـة          الوصول  
ويف . )١٩(وقدمت كوستاريكا تعليقات مفّصلة على تقرير اخلـبرية املـستقلة         . )١٨(مياه الشرب 

مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة بالتمتع ببيئـة        ، أوصى اخلبري املستقل املعين      ٢٠١٣ عام
  .)٢٠( باعتماد قانون حمّدث فيما يتعلَّق باملياهمنة ونظيفة وصحية ومستدامةآ
وأوصت اخلبرية املستقلة املعنية باملاء واإلصحاح أيضاً بـأن جتـري كوسـتاريكا               -٩

استعراضاً شامالً إلطارها املعياري فيما يتعلَّق بوسائل اإلصحاح بغية ضمان إنـشاء نظـام              
ت البشرية واملياه العادمة وإلدارهتا ومعاجلتـها والـتخلُّص         متماسك وشامل لتجميع الفضال   

وينبغي أن يقر ذلك التشريع بأن احلصول على خدمات الصرف الصحي يشكل شرطاً             . منها
  .)٢١(ال بّد من حتقُّقه إلعمال احلقوق األخرى إعماالً فّعاالً

األصـلية أن   ، الحظ املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للشعوب         ٢٠١١ويف عام     -١٠
قادة الشعوب األصلية ال ينفكون يشجعون منذ أكثر من عقد من الزمان على بلورة مشروع               

وذكّر املقرر اخلاص بأن جلنة القضاء على       . )٢٢(قانون يضمن حقوق الشعوب األصلية يف البلد      
تزيل مجيع العقبات التشريعية    " بأن   ٢٠٠٧التمييز العنصري كانت قد أوصت الدولة يف عام         

. )٢٣("ليت حتول دون املوافقة على مشروع قانون التنمية املستقلة اخلاص بالشعوب األصـلية            ا
وأشارت كوستاريكا يف مالحظاهتا على تقرير املقرر اخلاص إىل أن هناك من يعارض مشروع 

  .)٢٤(القانون رغم أن جمموعات شىت تدافع عنه

   وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم  

  )٢٥(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  )٢٦(املركز يف أثناء اجلولة احلالية   السابقةيف أثناء اجلولةاملركز   املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

   )٢٠١١(ألف   )٢٠٠٦(ألف   ديوان أمني املظامل

تعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز  وفقاً للمبادئ امل يعملديوان أمني املظامل مع أن     -١١
، مبا فيها تلك املتعلَّقة بالشكاوى اليت ُتقدَّم من أطفال          )مبادئ باريس (ومحاية حقوق اإلنسان    

أو نيابةً عنهم، تالحظ جلنة حقوق الطفل أن كوستاريكا أنشأت وحدة متخصصة حلمايـة              
  .)٢٧(حقوق الطفل

مكتب األمم املتحـدة يف     (ة يف كوستاريكا    وأشارت منظومة وكاالت األمم املتحد      -١٢
إىل عملية وضع اخلطة الوطنية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وأشـارت           ) كوستاريكا
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إىل وجوب حث كوستاريكا على حتديد جدول زمين وأهداف واقعية للعمل متكّـن مـن               
  .)٢٨(التحقق من أوجه التقدُّم اليت حتَرز ومن املتابعة

رحِّب جلنـة حقـوق الطفـل بالـسياسة الوطنيـة لـصاحل الطفـل               ويف حني ت    -١٣
فإهنا تعرب عن قلقها من أن برامج محايـة حقـوق الطفـل،             ،  )٢٩(٢٠٢١-٢٠٠٩ واملراهق

سيما فيما يتعلَّق بالعنف واالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية وعمالة األطفال، مل ُتنفَّذ على              ال
وصت اللجنة بأن تضمن كوستاريكا مزيـداً مـن         وأ. )٣٠(الصعيد احمللي يف كثري من األحيان     

التنسيق بني الكيانات املعنية بالقضايا املتعلِّقة بالطفل وبأن تزّود اجمللس الوطين للطفل واملراهـق              
وأوصت اللجنة أيضاً بأن تتـضمَّن      . )٣١(ورئاسته والوكالة الوطنية لرفاه الطفل باملوارد الالزمة      

سة الوطنية لصاحل الطفل واملراهق خطة عمل وطنيـة لفائـدة           خطة العمل الوطنية لتنفيذ السيا    
  .)٣٢(أطفال األقليات مبن فيهم أطفال السكان األصليني واملنحدرين من أصل أفريقي واملهاجرين

وأشار مكتب األمم املتحدة يف كوستاريكا إىل أنه ال يوجد يف البلد نظام لرعايـة                 -١٤
ا السبب حتظى بالتشجيع مبادرة إنشاء الوكالة الوطنية       األطفال واملراهقني املتخلى عنهم، وهلذ    

  .)٣٣(لرفاه الطفل نظاماً وطنياً من بدائل اإليواء املؤقت
وحتث جلنة حقوق الطفل كوستاريكا على ضمان أن تكبح خطط منع العنف األعمال           -١٥

  .)٣٤(القمعية اليت ُترتكب يف حق أطفال ومراهقني وخاصة منهم من يوجد يف حاالت ضعف
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة كوستاريكا على إعـادة رتبـة                -١٦

 ع صفته وعلى توطيد الـدور التنـسيقي       وزير إىل الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمرأة ورف       
  .)٣٥(الذي تؤديه اهليئة

التعريـف  وأشار مكتب األمم املتحدة يف كوستاريكا إىل استمرار القلق بشأن قلة              -١٧
باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري، خاصةً يف صفوف املـوظفني             

  .)٣٦(العموميني
وأشار مكتب األمم املتحدة يف كوستاريكا إىل وجود جلنٍة حلقوق اإلنسان داخـل               -١٨

 غري أنه يبدو أن     .اإليدز/اجمللس الوطين للرعاية املتكاملة اخلاصة بفريوس نقص املناعة البشرية        
تلك اللجنة ال تعمل بشكل طبيعي مما حيد من إمكانية تقليل فرص اإلفالت من العقاب على                

  .)٣٧(وُتوصى كوستاريكا بتعزيز هذه اهليئة وبرصد عملها. اختاذ تدابري متييزية
اً وأحاط اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والبيئة علماً باالقتراح الذي قُدم مؤخر             -١٩

املتمثِّل يف إنشاء جلنة لدراسة األخطار اليت تتهدد حقوق األشخاص الذين يعملون على محاية              
  .)٣٨(البيئة
وقال مكتب األمم املتحدة يف كوستاريكا إن إنشاء جلنة مشتركة بني املؤسـسات               -٢٠

اللجنـة  ملتابعة وتنفيذ التوصيات الدولية املتعلِّقة حبقوق اإلنسان ممارسة جيدة، فقد أتاحت             
وجدد مكتب األمم املتحـدة يف      . )٣٩(املذكورة فضاًء لتبادل اآلراء واألفكار مع اجملتمع املدين       
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كوستاريكا تعهده بالتعاون مع كوستاريكا وبدعمها يف تنفيذ املالحظات اليت ستكون مثـرة             
  .)٤٠(اجلولة اجلديدة من االستعراض الدوري الشامل

  نسانالتعاون مع آليات حقوق اإل  -ثانياً  

  )٤١(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
املالحظــات اخلتاميــة املدرجــة يف 

  االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ    
  االستعراض السابق

آخر مالحظات  
  حالة اإلبالغ  ختامية

جلنة القضاء على التمييز 
  العنصري

إىل  عشر   سعتارير ال االتق  -  ٢٠١٤  ٢٠٠٧أغسطس /آب
قيـد  العشرين  احلادي و 

  النظر
جلنة احلقوق االقتصادية   
  واالجتماعية والثقافية

التقريـر  تـأخر تقـدمي     -  -  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
  ٢٠١٢مس منذ ااخل

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

التقريـر  تـأخر تقـدمي     -  -  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
دس عن موعده منذ    اسال

٢٠١٢  
جنة املعنية بالقـضاء    الل  

    على التمييز ضد املرأة
ــوز  ٢٠١٠  ٢٠٠٣يوليه /متوز ــه /مت يولي

٢٠١١  
حيل موعد تقدمي التقرير    

  ٢٠١٥السابع يف 
 ثالثتأخر تقدمي التقرير ال     -  -  ٢٠٠٨مايو /أيار  جلنة مناهضة التعذيب

  ٢٠١٢منذ 
الربوتوكـول   (٢٠٠٥يونيه  /حزيران  جلنة حقوق الطفل

لق باملنازعات املسلحة، االختياري املتع
والربوتوكول االختياري بشأن بيـع     

   )٢٠٠٧فرباير / شباط األطفال، 

يونيـه  /حزيران  ٢٠٠٩
٢٠١١  

ــدمي  ــد تق ــل موع حي
ــر ــامس التقري ين اخل
  ٢٠١٦ يفوالسادس 

اللجنة املعنية حبقـوق    
 األشخاص ذوي اإلعاقة

التقرير األويل  سُينظر يف     -  ٢٠١١  -
  ٢٠١٤يف 

االختفاء اللجنة املعنية ب  
  القسري

 حيل موعـد النظـر يف       -  -  -
  ٢٠١٤ يفالتقرير 
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  عاهداتاملهيئات املقدمة من ددة احملتابعة املالردود على طلبات   -٢  

  تاميةاخلالحظات امل    
  تاريخ التقدمي  املوضوع  موعد التقدمي  هيئة املعاهدة

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

لـق بالتنميـة املـستقلة      اعتماد مشروع القانون املتع     ٢٠٠٨
للشعوب األصلية؛ حقوق السكان األصليني؛ العمال      

  )٤٢(املهاجرين

-  

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

  )٤٥(؛ احلوار متواصل)٤٤(٢٠٠٩  )٤٣(مراكز االحتجاز واالجتار بالبشر  ٢٠٠٨

اللجنة املعنية بالقـضاء      
    على التمييز ضد املرأة

املعنية باملسائل اجلنسانية؛ الصحة    تعزيز اآللية الوطنية      ٢٠١٣
  )٤٦(اجلنسية واإلجنابية

٤٧(٢٠١٤(  

االحتجاز السابق للمحاكمة؛ اكتظـاظ الـسجون؛         ٢٠٠٩  جلنة مناهضة التعذيب
مشروع قانون اهلجرة؛ احتجاز غري املواطنني؛ التحقيق   

  )٤٨(يف حاالت التعذيب

أُرسل تذكري يف عـام       ٢٠١١
٤٩(٢٠٠٩(  

  )٥٠(إلجراءات اخلاصةالتعاون مع ا  -باء  
  احلالة الراهنة   احلالة يف أثناء اجلولة السابقة  

  نعم  نعم  دعوة دائمة
 ٢٧-١٩(املياه وخدمات الصرف الصحي       الزيارات اليت جرت

  )٥١()٢٠٠٩مارس /آذار
 / نيـــسان٢٧-٢٤(الـــشعوب األصـــلية 

  )٥٢()٢٠١١ أبريل
  )٢٠١٣أغسطس / آب١ –يوليه / متوز٢٨(البيئة     

  -   - ات املوافق عليها من حيث املبدأالزيار
  -  -  الزيارات اليت طلب إجراؤها 

الردود علـى رسـائل االدعـاء       
  والنداءات العاجلة

  .ل ردت احلكومة على مجيعهائ رساستخالل الفترة املشمولة بالتقرير، بعثت 

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
الت عمل املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان يف           من ضمن جما    -٢١

فأثناء السنوات األربع املاضية، وفّر املكتب التدريب   . أمريكا الوسطى التعاون مع كوستاريكا    
بشأن اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان والتمييز العنصري واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع            

ائدة جلنة مشتركة بني املؤسسات؛ وأعدَّ باالشـتراك مـع وزارة           أشكال التمييز العنصري لف   
 آليـات دوليـة حلقـوق اإلنـسان إىل          الشؤون اخلارجية جتميعاً للتوصيات اليت وجهتـها      
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كوستاريكا؛ ودَعم صياغة خطة عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصري عن طريـق عمليـة              
درين من أصـل أفريقـي والـشعوب        تشارك فيها منظمات اجملتمع املدين وممثلون عن املنح       

األصلية؛ وساهم يف توعية منظمات الشعوب األصلية بتوصيات املقرر اخلاص املعين حبقـوق             
الشعوب األصلية املتعلقة مبشروع سد ديكيس إلنتاج الطاقة الكهرومائية؛ كمـا سـاهم يف              

ة أيـضاً   ودعم املكتب اإلقليمي للمفوضـي    . )٥٣(حتديد خارطة طريق لتنفيذ تلك التوصيات     
  .)٥٤(صياغة دليل ُيمنهِج طريقة تناول املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان قضايا التمييز

  .)٥٥(وال تزال كوستاريكا منتظمة يف التربع باملال للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٢٢

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء            ٢٠١١يف عام     -٢٣

املواقف التقليدية التمييزية وإزاء التأثري السليب لبعض املعتقدات الدينية واألمناط الثقافية الـيت             
 وأوصت اللجنة بأن تنظم كوستاريكا محالت للتوعية من أجـل         . ُتعيق النهوض حبقوق املرأة   

ودعـت  . )٥٦(إحداث تغيري يف أمناط السلوك التقليدية املرتبطة باألدوار اجلنسانية التمييزيـة          
اللجنة كوستاريكا إىل توفري محاية فعالة للنساء من العنف والتمييز تنسجم مع ما نّصت عليه               

  .)٥٧(إحدى توصيات االستعراض الدوري الشامل كانت قد حظيت بالقبول
قلقها جمدداً إزاء حالة احلرمان اليت تعانيها النـساء يف املنـاطق            وأعربت اللجنة عن      -٢٤

وأوصت اللجنة  . )٥٨(الريفية والنائية، ودعت كوستاريكا إىل إيالء اهتمام خاص الحتياجاهتن        
  . )٥٩(بأن تشجع كوستاريكا اختاذ تدابري خاصة مؤقتة حتقِّق مساواة جوهرية لفائدة املرأة

بأن تكثّف كوستاريكا جهودها الرامية إىل القضاء على        وأوصت جلنة حقوق الطفل       -٢٥
التمييز يف حق أطفال السكان األصليني واملنحدرين من أصل أفريقي واملهاجرين واألطفـال             
ذوي اإلعاقة، كما أوصتها بأن ُتحسِّن احلالة االجتماعية واالقتصادية ألطفـال الـشعوب             

  .)٦٠(األصلية وغريها من األقليات
لجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء التمييز يف حـق        وأعربت ال   -٢٦

املثليات ومزدوجات امليل اجلنسي ومغايرات اهلوية اجلنسانية واخلُنثيات يف احلـصول علـى             
التعليم وفرص العمل وخدمات الرعاية الصحية، كما تعرب عن قلقها إزاء املعلومات الـيت              

اء يقعن ضحايا االعتداء وسوء املعاملة على يد مقدِّمي خـدمات           تفيد بأن بعض أولئك النس    
وحثت اللجنة كوستاريكا على مكافحة التمييز يف       . الرعاية الصحية واملكلفني بإنفاذ القانون    

  . )٦١(حق النساء على أساس ميلهن اجلنسي وهويتهن اجلنسانية
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د النظر مسألة املواءمـة     وأشار مكتب األمم املتحدة يف كوستاريكا إىل أنه توجد قي           -٢٧
بني املعايري واملمارسات حىت تكون وثائق اهلوية، مبا يف ذلك وثائق اهلجرة، منـسجمة مـع                

  .)٦٢(التعبري واهلوية اجلنسانيني ملن حيملها

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
حتجـاز ويف   أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً بادعاءات تعرُّض األحداث رهن اال           -٢٨

وحثت كوستاريكا على التحقيق يف مجيع حاالت سـوء         . املؤسسات العقابية لسوء املعاملة   
  . )٦٣(معاملة األطفال على يد أفراد الشرطة وحراس السجون

، طلبت  ٢٠١١ و ٢٠١٠ويف إطار متابعة املالحظات اخلتامية اليت صدرت يف عامي            -٢٩
ميلية عن تدابري حتسني ظروف االحتجاز وحـل        اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان معلومات تك     

مشكلة االكتظاظ يف مراكز االحتجاز، مبا يف ذلك املراكز املوكَلـة إدارُتهـا إىل سـلطات           
  . )٦٤(اهلجرة
ومع أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تقر بوجود نظام ملنع العنـف                 -٣٠

إهنا تعرب عن قلقها إزاء عدد حاالت العنـف         الذي مياَرس على املرأة ويف كنف األسرة، ف       
ودعت كوستاريكا إىل تعزيز التنـسيق      . ٢٠٠٩ حاالت يف عام     ٥٢ ١٠٣املرتيل اليت بلغت    

وأشار مكتب األمـم    . )٦٥(بني املؤسسات اليت تقدم املساعدة والدعم وتوفِّر املأوى للضحايا        
ختصَّص أموال للتغلـب علـى      املتحدة يف كوستاريكا إىل أنه ال توجد قرارات سياسية وال           

  .)٦٦(اإلكراهات اليت تؤثر سلباً يف النهج املتبع إزاء العنف الذي مياَرس على النساء
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع معدل العنف األسري واجلنـسي               -٣١

ويف إشـارة إىل توصـيات      . الذي مياَرس على أطفال ومراهقني وخاصة منـهم الفتيـات         
، ٢٠٠٩عراض الدوري الشامل بشأن العنف املرتيل اليت ُوّجهت إىل الدولـة يف عـام               االست

 ليعرَّف العنف   ١٩٩٦أوصت جلنة حقوق الطفل بتعديل قانون العنف املرتيل الصادر يف عام            
املرتيل بصفته جرمية؛ كما أوصت بتقوية برامج التوعية العامة وبتوفري تدريب منهجي للقضاة             

  .)٦٧(لعامة وأفراد الشرطة وغريهم من املوظفني املكلفني بإنفاذ القانونوأعضاء النيابة ا
وقالت جلنة حقوق الطفل إن القلق ال يزال يساورها إزاء ارتفاع عدد الشكاوى اليت   -٣٢

وأوصت بأن تنفذ كوستاريكا بشكل     . يقدمها أطفال ومراهقون جّراء سوء معاملة مدرِّسيهم      
ظر العقوبة البدنية كما أوصـت بـالتحقيق الفعـال يف            الذي حي  ٨٦٥٤كامل القانون رقم    

  .)٦٨(القضايا سواء أأّدت العقوبة اليت أُنزلت بالطفل إىل إصابة جسدية أم مل تؤد
ومع أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تالحظ املبادرات املتخذة تصدياً              -٣٣

ها إزاء قلة املوارد املخصصة ملكافحة االجتـار        لالجتار بالنساء والفتيات، فإهنا أعربت عن قلق      
وحثت اللجنة كوستاريكا على معاجلة     . )٦٩(والدعارة وإزاء قلة القضايا اليت مت التحقيق فيها       
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أوجه التعقيد اليت تطبع االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن يف الدعارة كما حثتـها علـى               
  .)٧٠(حقة املتاجرين قضائياًمواءمة اإلجراءات القانونية الرامية إىل مال

وأفادت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بأن قانون مكافحة هتريب             -٣٤
وبواسطة ذلك القانون، أنـشأت     . ٢٠١٣املهاجرين واالجتار باألشخاص قد صدر يف عام        

حت مبنح  احلكومة االئتالف الوطين ملكافحة هتريب املهاجرين واالجتار بالبشر، وهي هيئة مس          
  .)٧١(تأشريات مؤقتة ملساعدة ضحايا االجتار بالبشر

والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق االجتار باألطفال ألغراض السخرة واالسـتغالل             -٣٥
الجتار اجلنسي، وال سيما يف السياحة اجلنسية، وعدم وجود أحكام يف القانون اجلنائي جتّرم ا             

نة بأن جتّرم كوستاريكا مجيع أشكال االجتار       وأوصت اللج . )٧٢(باألطفال على وجه التحديد   
باألطفال، وبأن تسهل وصوهلم إىل العدالة، وبأن متنح تعويضات لألطفال الضحايا، وبـأن             

  .)٧٣(تضمن إحالتهم على إجراء اللجوء؛ وبأن توفّر محاية ومساعدة أكرب للضحايا
الذين  ع عدد األطفال  وقالت جلنة حقوق الطفل إن القلق ال زال يساورها إزاء ارتفا            -٣٦

  .)٧٤(يقعون ضحية االستغالل اجلنسي، مبن فيهم أطفال الشوارع
وذكّرت جلنة حقوق الطفل بتوصيات االستعراض الدوري الشامل اليت ُوّجهت إىل             -٣٧

 وأعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت تتحدث عن كثرة األطفـال     ٢٠٠٩كوستاريكا يف عام    
وأوصت بأن تعتمد كوستاريكا استراتيجية منسقة وميزانيـة        . لاملنخرطني يف عمالة األطفا   

مكرسة ألغراض مكافحة أسوأ أشكال عمالة األطفال كما أوصتها بأن تعـزز صـالحياِت      
  .)٧٥(مفتشية العمل

وأشار مكتب األمم املتحدة يف كوستاريكا إىل أن كثرة األطفـال املنخـرطني يف                -٣٨
وأحاط علماً بتوصيات االستعراض الدوري الشامل وال       . العمالة يف سن مبكرة أمر يثري القلق      

يزال القلق يساوره إزاء انعدام استراتيجية منسقة وميزانية مكرسة ملكافحة أسـوأ أشـكال              
وأشار املكتب أيضاً إىل أن كوستاريكا تستقبل عدداً كبرياً مـن الـسكان             . عمالة األطفال 

بعمالة القّصر يف مزارع القهوة، األمر الذي       وأضاف بأنه جيب االهتمام     . األصليني املهاجرين 
  .)٧٦(يستدعي اعتماد إجراءات مؤسسية تستهدف اجتثاث عمالة األطفال من جذورها

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب  -جيم  
أشار مكتب األمم املتحدة يف كوستاريكا إىل أن هناك حاجة إىل معيـار مفـّصل                 -٣٩

ؤون السجون من منظور حقوق اإلنسان مع التركيز على مـسألة نـوع             وشامل يتناول ش  
ومنذ وقت قريب، طُـرح مـشروع       . بفعالية اجلنس، ويستهدف إعادة اإلدماج االجتماعي    

قانون يتعلق بتنفيذ العقوبات، جرى إعداده مبشاركة مؤسسات شىت ذات صلة هبذا املوضوع             
ر مكتب األمم املتحدة يف كوستاريكا إىل أنـه       وأشا. بدعمٍ من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
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من الضروري حث السلطتني التنفيذية والتشريعية على إطالق مناقشة هذا املشروع يف وقت             
  .)٧٧(تدهورت فيه حالة السجون بشكل حمسوس

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء كثرة عدد األطفال واملراهقني املوجودين              -٤٠
وأوصت بأن تدرب كوستاريكا القضاة     . األحداث ويف املؤسسات العقابية   يف مراكز احتجاز    

العاملني يف نظام قضاء األحداث على أمور منها التدابري غري االحتجازية وبأن حتسِّن ظروف              
  . )٧٨( سنة١٨احتجاز األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

الـضحايا  وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضمن كوستاريكا محايـة األطفـال              -٤١
  . )٧٩(والشهود وبأن تكفل حصوهلم على سبل اجلرب والتعويض

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة كوستاريكا على شن محـالت               -٤٢
  .)٨٠(توعية تستهدف النساء بغية إقدارهن على املطالبة حبماية حقوقهن

  احلق يف اخلصوصية والزواج ويف حياة أسرية  -دال  
حظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن أطفال السكان األصـليني وأطفـال العمـال           ال  -٤٣

يكونون يف بعض احلاالت مـسجَّلني يف سـجالت          املومسيني القادمني من بلدان جماورة ال     
وأوصت بأن تسجل كوستاريكا مجيع أطفال السكان األصليني واملهـاجرين عنـد            . املواليد

  . )٨١(نهم من احلصول على اخلدمات االجتماعيةوالدهتم وبأن تصدر هلم وثائق شخصية متك
والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أنه قد يزوَّج األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما               -٤٤
 سنة مبوافقة والِديهم، والحظت أيضاً صغر السن الدنيا للموافقة اجلنسية احملددة ١٨ و١٥بني 
  . )٨٢( سنة١٣يف 
قها ألن الكثري من األطفال يوَدعون يف مؤسسات        وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قل       -٤٥

سـيما منـهم األطفـال يف        عوض أن يودعوا يف أوساط رعاية حتاكي النمط األسري، وال         
وأوصت اللجنة بأن تعطي كوستاريكا األفضلية للرعاية يف أوساط         . حاالت الضعف الشديد  

  . )٨٣(حتاكي النمط األسري على مؤسسات الرعاية
قوق الطفل بأن تعتمد كوستاريكا تشريعات حتظر عمليات التـبين          وأوصت جلنة ح    -٤٦

املباشر دون تدخل اجمللس الوطين لرعاية الطفولة وبأن توائم التشريعات الداخلية مع املعـايري              
  .)٨٤(الدولية اليت تنظّم التبين

وأفاد مكتب األمم املتحدة يف كوستاريكا بأن الغرفة الدستورية رفـضت دعـوى               -٤٧
 مـن قـانون   ١٧٦ من قانون األسرة واملـادة  ١٤ من املادة ٦دم دستورية الفقرة    دفعت بع 

وقد حترك  . العقوبات ومها نصان مينعان عقد زواج مدين بني أشخاص من نفس نوع اجلنس            
اجملتمع املدين من أجل تقدمي مشروع قانون، يف شكل مبادرة شعبية، ُيكّرس الـزواج بـني                

  .)٨٥(شخصني من نفس نوع اجلنس
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كة يف  حرية التعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلـق يف املـشار            -هاء  
  احلياة العامة والسياسية

باجلهود التقدميـة   ) اليونسكو(رّحبت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٤٨
ئم املبذولة من أجل القضاء على التشهري اجلنائي ومن مجلة تلك اجلهود تعديل قـانون جـرا               

 إللغاء العقوبة باحلبس على نشر ما ُيعتـرب معلومـات سياسـية             ٢٠١٣احلاسوب يف عام    
وشجعت اليونسكو كوستاريكا على اعتماد قانون متعلق حبرية املعلومة ينـسجم           . )٨٦(سرية

  .)٨٧(مع املعايري الدولية
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعزز كوستاريكا فرص األطفال واملراهقني، مبـن              -٤٩
يهم الفتيات، يف التعبري حبرية عن آرائهم، وبأن تراعي االحتياجات اخلاصة لألطفـال ذوي              ف

اإلعاقة وأطفال السكان األصليني واملهاجرين وغريهم من األطفال الذين يوجدون يف حاالت            
  . )٨٨(ضعف
والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بارتيـاح تعـديل القـانون                -٥٠
 الذي غّير نظام احلصص لفائدة مشاركة النساء يف احلياة السياسية إىل            ٢٠٠٩تخايب لعام   االن

وأوصت اللجنة بأن تعتمد كوستاريكا، كلّما دعت       . )٨٩(نظام قائم على التكافؤ بني اجلنسني     
الضرورة إىل ذلك، تدابري خاصة مؤقتة لتسريع مشاركة املرأة الكاملة وباملساواة مع الرجـل              

سيما فيما خيص الفئات احملرومة من النساء كالنـساء ذوات           ة العامة والسياسية، ال   يف احليا 
  . )٩٠(اإلعاقة والنساء من السكان األصليني والنساء املنحدرات من أصل أفريقي

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -واو  
قها إزاء إمكانيـة تـأثري      أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قل           -٥١

األفكار النمطية اجلنسانية يف اختيار النساء مهناً تقليدية من الناحية االجتماعيـة ويف امليـزة               
النسبية احملدودة لديهن يف سوق العمل على الرغم من أهنن ُيمضني يف نظام التعليم سـنوات                

قلقها أيضاً إزاء عدم    وأعربت اللجنة عن    . )٩١(أكثر من الرجال وحيصلن على مؤهالت أعلى      
املساواة بني املرأة والرجل يف شروط العمل وإزاء استمرار الفصل املهين وتركـز النـساء يف              
األعمال املتدنية األجر وإزاء الفوارق يف األجور بني النساء والرجـال يف القطـاعني العـام           

  . )٩٢(واخلاص على حد سواء
ييز ضد املرأة عن قلقها إزاء كثرة ما ُرفض         وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التم       -٥٢

وأوصـت بـأن تـضمن كوسـتاريكا مالحقـة          . من شكاوى التعرض للتحرش اجلنسي    
  . )٩٣(املتحرشني
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  ضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئقاحلق يف ال  -زاي  
حثت اخلبرية املستقلة املعنية باملياه وخبدمات الصرف الصحي كوستاريكا على تعزيز             -٥٣
يذ تشريعاهتا وسياساهتا فيما يتعلق بتجميع الفضالت البشرية وامليـاه العادمـة وإدارهتـا              تنف

  . )٩٤(ومعاجلتها والتخلص منها منعاً لتلوث األهنار وغريها من اجملاري املائية
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تفاقم الفقر وأوجه عـدم املـساواة يف                 -٥٤

ن الدولة اإلنصاف يف االسـتفادة مـن مزايـا اخلـدمات            وأوصت بأن تضم  . كوستاريكا
  . )٩٥(االجتماعية

  صحةاحلق يف ال  -حاء  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع معدل وفيات الرضع يف صـفوف                -٥٥

أطفال السكان األصليني وغريهم من األقليات ألسباب منها أمراض متكن الوقاية منها، وعن             
وأوصـت  . ل املناطق الريفية والساحلية خبدمات الرعاية الصحية األساسية       قلقها إزاء قلة مشو   

اللجنة بأن تضمن كوستاريكا تيسري احلصول على الرعايـة الـصحية األساسـية جلميـع               
  . )٩٦(األطفال

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عـدم كفايـة                 -٥٦
 اجلنسية واإلجنابية وإزاء حمدودية خدمات الرعاية الصحية اإلجنابية،         احلماية املتوفرة للحقوق  

مبا فيها عمليات اإلخصاب يف األنابيب اليت اعتربهتا احملكمة العليا للقضاء منافية للدستور يف              
وحثت اللجنة كوستاريكا على اعتماد تعديل قانون الصحة العام الذي يـنص            . ٢٠٠٠عام  

ق اجلنسية واإلجنابية؛ وعلى النظر يف رفـع احلظـر علـى            على إدراج فصل خاص باحلقو    
اإلخصاب يف األنابيب وعلى ضمان احلصول على اخلدمات اإلجنابية مبساعدة طبية؛ كمـا             

  . )٩٧(حثتها على إتاحة وتيسري وسائل منع احلمل املتقدمة تكنولوجياً للنساء
امة مشتركة بني   وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضع كوستاريكا وتنفذ سياسة ع           -٥٧

  . )٩٨(القطاعات ختص الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية تستهدف املراهقني
وأشار مكتب األمم املتحدة يف كوستاريكا إىل أن النساء املهـاجرات احلوامـل يف            -٥٨

  .)٩٩(ميكنهن االستفادة من برامج الرعاية قبل الوالدة وبعدها وضع هجرة غري نظامي ال
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم إتاحة اإلجهـاض القـانوين وإزاء                -٥٩

انعدام مبادئ توجيهية تبّين لألطباء مىت ميكنهم إجراء إجهاض بصورة قانونية، وإزاء ارتفاع             
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد        . )١٠٠(نسبة عمليات اإلجهاض غري اآلمنة    

ر كوستاريكا مبادئ توجيهية طبية واضحة فيما يتعلق باإلجهاض القانوين وبأن        املرأة بأن تبلو  
تعيد النظر يف القانون املتعلق باإلجهاض من أجل حتديد ظروف أخـرى ميكـن يف ظلـها                 
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، )١٠١(السماح باإلجهاض، كاإلجهاض يف حاالت احلمل الناتج عن االغتصاب أو الـسفاح           
  . )١٠٢(ةمبا يف ذلك العنف اجلنسي داخل األسر

وأشار مكتب األمم املتحدة يف كوستاريكا إىل ورود بالغات إىل جلنـة البلـدان                -٦٠
ُيسمح باإلجهاض إال    وال. األمريكية حلقوق اإلنسان بسبب احلرمان من اإلجهاض العالجي       

يف احلاالت اليت ميثّل فيها احلمل خطراً على حياة األم أو صحتها؛ ومع ذلك مثة نـزوع يف                  
ىل تفسري الصحة تفسرياً ضيقاً ومن شأن معتقدات من يقّدم اخلـدمات أن تكـون               القانون إ 

األساس الذي ُيستند عليه يف اختاذ القرارات املتعلقة باإلجهاض طاملا أنه ليست مثـة آليـة                 
  .)١٠٣(مؤسسية ُتلزم بتطبيق القانون

بكـر  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع معدل حاالت احلمـل امل              -٦١
  .)١٠٤(وأوصت بأن تعزز كوستاريكا الدعم املقدَّم لألمهات الطفالت واملراهقات

  تعليماحلق يف ال  -طاء  
أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعزز كوستاريكا مناذج التعليم الثنائي اللغة واملشترك              -٦٢

األصلية بني الثقافات لفائدة أطفال السكان األصليني، وبأن تدرج التعريف بثقافات الشعوب            
  . )١٠٥(يف منهاج املدارس الوطنية بغرض تعزيز احترام التنّوع

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضع كوستاريكا برامج خلفض معـدل التـسرب               -٦٣
املدرسي، وبأن تنظر يف زيادة االستثمار يف اهلياكل األساسية التعليمية، ويف تشجيع بـرامج              

 األصـليني واملهـاجرين عـن احلـضور إىل          أكثر فعالية تتصدى لتخلُّف أطفال الـسكان      
  .)١٠٦(املدارس

ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة كوستاريكا إىل اجتثاث األفكار              -٦٤
  .)١٠٧(النمطية اجلنسانية من املناهج الدراسية يف التعليم الرمسي وغري الرمسي على السواء

ى التمييز ضد املرأة أن محل املراهقات أحـد         وإذ الحظت اللجنة املعنية بالقضاء عل       -٦٥
أسباب انقطاع الفتيات عن املدرسة، فإهنا دعت كوستاريكا إىل استحداث برنامج للتثقيف            

  . )١٠٨(بالصحة اجلنسية واإلجنابية وباحلقوق املرتبطة هبا
وأشارت اليونسكو إىل أنه ميكن تشجيع كوستاريكا على وضع مزيد من األحكام              -٦٦

؛ كمـا   )١٠٩(أو على وضع تقارير عن إمكانية التقاضي بشأن احلق يف التعليم          /عاهتا و يف تشري 
ميكن تشجيعها على تعزيز التدابري اليت تسمح جملتمعات الـشعوب األصـلية بالوصـول إىل        

؛ وعلـى إدراج    )١١١(؛ وعلى مواصلة تعزيز التنمية الثقافية للـسكان األصـليني         )١١٠(التعليم
  .)١١٢(ق اإلنسان يف املناهج الدراسيةالتثقيف يف ميدان حقو
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -اءي  
الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن كوستاريكا مل تعتمد أي تشريعات تنفيذية أو               -٦٧

وأوصت بأن حتسن كوسـتاريكا     . )١١٣(سياسة متكاملة حلماية حقوق األطفال ذوي اإلعاقة      
واملراهقني ذوي اإلعاقة لضمان حـصوهلم      نطاق شبكة الدعم العام اليت تستهدف األطفال        

بالقدر الكايف على أمور منها اخلدمات االجتماعية وخدمات الرعاية الصحية كجزء من نظام            
الصحة العام مبا يف ذلك يف األرياف؛ وأوصت أيضاً بأن تضمن كوستاريكا تيسري دخـول               

وية للتنفيـذ التـدرجيي   األطفال ذوي اإلعاقة إىل املدارس وقاعات الدرس؛ وبأن تعطي األول       
  .)١١٤(للتعليم الذي ُيدمج األطفال ذوي اإلعاقة يف الصفوف العادية

 ٢٠١٢ وأشار مكتب األمم املتحدة يف كوستاريكا إىل أن لدى كوستاريكا منذ عام  -٦٨
، ُتنشئ تعهدات وهيئـة     ٢٠٢١ و ٢٠١١سياسة وطنية خاصة باإلعاقة للفترة ما بني عامي         

  .)١١٥( على وضع خطة العمل اخلاصة بتلك السياسةذات مستوى تقين لتعكف

  شعوب األصليةاألقليات وال  -كاف  
أشار مكتب األمم املتحدة يف كوستاريكا إىل أن السكان األصليني مل يعانوا من التمييـز     -٦٩

  .)١١٦(فحسب بل أيضاً من درجة كبرية من التستُّر يف جماالت منها أولويات السياسات العامة
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة كوستاريكا علـى تـسريع            وشجعت    -٧٠

  .)١١٧(حتسني ظروف عيش النساء من السكان األصليني واملنحدرين من أصل أفريقي
، نظرت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف حالة شعب تّريابـا،            ٢٠١٠ويف عام     -٧١

وأعربت . )١١٨(ر املبكر واإلجراءات العاجلة   وهو من الشعوب األصلية، يف إطار إجراء اإلنذا       
. )١١٩(ُيستشر بشأن مشروع سد الطاقة الكهرومائيـة  اللجنة عن قلقها من أن شعب تّريابا مل  

وأشارت إىل أن بناء سد ديكيس سُيشكل تدخالً يف األراضي التقليدية اململوكة للـشعوب              
 ظروف الفقر املدقع اليت يعيشها هذا       األصلية، يعّرض للخطر بقاءها الثقايف بل املادي ويفاِقم       

وأشارت اللجنة جمدداً إىل أنه ينبغي للدولة أن تضمن للشعوب األصـلية     . )١٢٠(الشعب حالياً 
  .)١٢١(حقها يف حيازة األراضي

، صاغ املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للشعوب األصلية سلسلة          ٢٠١١ويف عام     -٧٢
الشعوب األصلية املتضررة من مشروع سـد ديكـيس   من املالحظات والتوصيات ختص حالة   

وأبرز املقرر اخلاص أن مجيع األطراف تتفق على ضرورة إجناز عملية           . )١٢٢(للطاقة الكهرومائية 
تشاور وفقاً للمعايري الدولية مع الشعوب األصلية يف األراضي املعنية باملشروع قبـل املوافقـة               

يق خرباء مستقلني، مبوافقة مجيع األطراف، من أجـل         واقترح املقرر اخلاص تعيني فر    . )١٢٣(عليه
وأعلنت احلكومة يف مالحظاهتا عن اهتمامها باقتراح املقرر اخلاص         . )١٢٤(تيسري عملية التشاور  

  .)١٢٥(وطلبت دعم منظومة األمم املتحدة يف التعاقد مع فريق اخلرباء وشكرهتا عليه
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ه، متابعةً لتوصيات املقرر اخلاص، ُنظمت      وأفاد مكتب األمم املتحدة يف كوستاريكا بأن        -٧٣
وأشار إىل أنه من الضروري حث احلكومة علـى         . مائدة حوار باالشتراك مع ديوان أمني املظامل      

أمور منها إنشاء مائدة حوار أو أي آلية تعادهلا مبوجب مرسوم؛ وإدراج بـاب حمـدد خـاص                  
يع يضمن استقالل الـشعوب األصـلية       بالشعوب األصلية يف اخلطة الوطنية اإلمنائية؛ وتعزيز تشر       

  .)١٢٦(الذايت؛ واستحداث األدوات الضرورية إلجراء عمليات التشاور عن طريق احلوار
وأحاط املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للشعوب األصلية علماً مبنح كوستاريكا             -٧٤

ـ       . احلماية القانونية ألراضي الشعوب األصلية     كان تلـك   ومع ذلك، أشار إىل أن أغلب س
ومن الضروري البحث عن حلول متكِّـن       . )١٢٧(األراضي أشخاص من غري الشعوب األصلية     

وقالت احلكومـة يف    . )١٢٨(الشعوب األصلية من استعادة أراضيها الواقعة داخل أقاليم الدولة        
  .)١٢٩(مالحظاهتا إهنا مستعدة للدخول يف حوار هبذا اخلصوص

ء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء الضغط        ، أعربت جلنة القضا   ٢٠١١ ويف عام   -٧٥
، )١٣٠(الذي يتعرض له شعب تّريابا، وهو من الشعوب األصلية، لكي يدعم مشروع الـسد             

وإزاء تصرحيات احلكومة بشأن موقع سد ديكيس بوصفه سبباً لعدم املوافقة على مـشروع              
جلنة القضاء على التمييـز     وطلبت  . )١٣١(القانون املتعلق باالستقالل الذايت للشعوب األصلية     

  .)١٣٢(العنصري تنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للشعوب األصلية
، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء أعمـال            ٢٠١٣ويف عام     -٧٦

 العنف اليت ُترتكب يف حق شعيب تّريابا وْبريْبري؛ وإزاء احتالل أقاليمهمـا بـصورة غـري               
وطلبت اللجنة إىل كوستاريكا أن تضمن حق شعيب تّريابا وْبريْبري يف األرض؛            . )١٣٣(قانونية

  .)١٣٤(وحثتها على املوافقة على مشروع قانون التنمية املستقلة للشعوب األصلية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
كا قد حققت تقـدماً يف      أشار مكتب األمم املتحدة يف كوستاريكا إىل أن كوستاري          -٧٧

فالقانون العام املتعلق باهلجرة واألجانب ولوائحه قـد        . النهج الذي تتبعه إزاء ظاهرة اهلجرة     
جتاوز التركيز على األمن الوطين متقدماً باجتاه اعتماد منظور حقوق اإلنسان، إال أن الطريق              

وأفراد أسرهم ومتتـع    ال يزال طويالً قبل احلديث عن اعتراٍف حبقوق األشخاص املهاجرين           
ومن املفيد اإلشارة هنا إىل التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة            . مجيع هؤالء هبا  

  .)١٣٥(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
وأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل أن كوسـتاريكا قـد        -٧٨

وجرى أيضاً  . جياد بدائل لالحتجاز اإلداري للمهاجرين بال وثائق      بذلت جهوداً كبريةً باجتاه إ    
وال بد من بذل املزيد من اجلهود لضمان التعرف فوراً على           . خفض مدة االحتجاز اإلداري   

  . )١٣٦(األشخاص الذين قد حيتاجون إىل محاية دولية
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 االستغالل  وأشار مكتب األمم املتحدة يف كوستاريكا إىل أن البالغات الواردة عن            -٧٩
الذي يتعرض له العمال املهاجرون، مبا يف ذلك حاالت االجتار باألشخاص، تدل على وجود              
مواطن ضعف يف قطاعات عمل حمددة كقطاع خدم املنازل وقطاع الـصناعات الزراعيـة              

  .)١٣٧(والبناء
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بـأن جتـري كوسـتاريكا                -٨٠

اضاً للحماية القانونية املتوفرة للنساء املهاجرات من خدم املنازل مبوجب قانون العمـل             استعر
  .)١٣٨( وغريه من التشريعات ذات الصلة٢٠٠٩املرتيل املأجور الصادر يف عام 

وأشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل أن كوستاريكا قد اعترفت، خالل السنوات             -٨١
 ٢٠١٠ بلداً ودخل حيز النفاذ يف عام       ٤٢ الجئ من    ١٢ ٥٠٠الثالث عشرة املاضية، بقرابة     

وغّير القـانون نظـام     . قانونُ اهلجرة اجلديد الذي يتوافق مع املعايري الدولية حلماية الالجئني         
حتديد وضع الالجئ وأنشأ عدة هيئات لتلقي الطلبات ودراستها وللنظر يف الطعـون مـن               

شؤون الالجئني بأن تعزز كوستاريكا فعاليـة       وأوصت مفوضية   . )١٣٩(الدرجة األوىل والثانية  
إجراء حتديد وضع الالجئ، وبأن تزيد املوارد البشرية من أجل البت يف مجيع طلبات اللجوء               

  .)١٤٠(املتراكمة، وبأن تقّصر اآلجال احملددة الختاذ القرارات يف مجيع مراحل اإلجراء
 الذي ينص   ٢٠١٠رة يف عام    وسلّطت مفوضية شؤون الالجئني الضوء على قانون اهلج         -٨٢

على مبدأ عدم اإلعادة القسرية وُيدرج االضطهاد على أساس نوع اجلنس بوصفه سـبباً حمـدداً                
وينص القانون أيضاً علـى مراعـاة       . لالعتراف بوضع الالجئ، واعتربت اعتماده من اإلجنازات      

ألشـخاص عـدميو    ا(االعتبارات اإلنسانية بالنسبة لفئات خاصة من األشخاص ملنحهم اللجوء          
وأشار مكتـب األمـم   . )١٤١(وملنحهم تأشريات أخرى ألسباب إنسانية) اجلنسية وضحايا االجتار  

 احلماية الدولية لشخـصني     ٢٠١٠املتحدة يف كوستاريكا إىل أن كوستاريكا قد منحت يف عام           
  .)١٤٢(هما األصليني بسبب ميلهما اجلنسيبصفتهما الجئني كان قد تعّرضا لالضطهاد يف بلدي

واعتمدت كوستاريكا أيضاً لوائح اللجوء اخلاصة بقانون اهلجـرة، الـيت ُتعطـي               -٨٣
  .)١٤٣(ملتمسي اللجوء احلق يف العمل ريثما يصدر قرار بشأن طلب اللجوء الذي يقدمونه

وأوصت مفوضية شؤون الالجئني بأن تواصل كوستاريكا تسهيل اندماج الالجئني            -٨٤
فحة التمييز وكره األجانب اللذين يتعرض هلما ملتمسو اللجـوء          حملياً والتوعية من أجل مكا    

  .)١٤٤(والالجئون، وبأن تضمن عدم حرمان األشخاص املعنيني من احلصول على وثائق هوية
وأوصت مفوضية شؤون الالجئني بأن تواصل كوسـتاريكا وضـع بـدائل عـن                -٨٥

  .)١٤٥(االحتجاز وضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء إالّ كتدبري أخري
وأوصت مفوضية شؤون الالجئني بأن تسن كوستاريكا لوائح خاصة بقانون هتريب             -٨٦

املهاجرين واالجتار باألشخاص زيادةً يف تعريف هويات ضحايا االجتار ومساعدهتم، وبـأن            
  .)١٤٦(ُتنشئ آلية إحالة متكّن أولئك الضحايا من طلب اللجوء كلّما اقتضت احلال
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 الالجئني بأن تنفّذ كوستاريكا إجراءاً لتحديـد انعـدام          وأوصت مفوضية شؤون    -٨٧
اجلنسية من أجل حتديد األشخاص عدميي اجلنسية املوجودين داخل إقليمها، كما أوصتها بأن            
تبذل مزيداً من اجلهود لتحسني معدالت تسجيل األطفال من جمموعات الشعوب األصـلية             

  .)١٤٧(وجمموعات ضعيفة أخرى عند والدهتم

  ق يف التنمية والقضايا البيئيةاحل  -ميم  
أشار اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والبيئة إىل أن كوستاريكا ُتدرج احلـق يف       -٨٨

بيئة صحية يف دستورها، بل إهنا ذهبت أبعد من معظم البلدان عندما اعتمدت منظور حقوق               
كا جنحت يف إعـادة حتـريج       وأبرز اخلبري املستقل أن كوستاري    . )١٤٨(اإلنسان يف محاية البيئة   

 يف املائـة،    ٥٢ يف املائة إىل أكثر مـن        ٢٦إقليمها فرفعت بذلك معدل الغطاء احلرجي من        
وأبرز اخلبري املستقل   . وبذلك كفلت لألجيال احلاضرة واملقبلة احلصول على بيئة أكثر صحةً         
ة يف التنظـيم احمللـي      أيضاً املمارسات املتبعة يف السياحة املستدامة ومشاركة اجملتمعات احمللي        

  .)١٤٩(حلماية البيئة
وأكد اخلبري املستقل أنه ال تزال مثة حتديات كبرية جيب التصدي هلا من قبيل ضرورة                 -٨٩

والحظ عالوة على ذلك أنه، نظراً إىل الـشعور         . تقوية محاية حراسة الدولة للمناطق احملمية     
ب مجيع املواطنني، وظائف احلراسة،     بالضعف، تؤدي املنظمات االجتماعية واحمللية، إىل جان      

  .)١٥٠(األمر الذي يعرضها للخطر
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