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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ –نوفمرب / تشرين الثاين٣٠جنيف، 

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة              
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *كوستاريكا    

 إىل عمليـة    )١( من أصحاب املـصلحة    ٨هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من          
اعتمدها جملـس   وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت        . االستعراض الدوري الشامل  

جهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب          و وال يتضمن التقرير أية آراء أو     . حقوق اإلنسان 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتـصالن مبطالبـات               

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير،            . حمدّدة
واالفتقار إىل معلومات عـن مـسائل   . ه مل جير تغيري النصوص األصلية قدر املستطاع كما أن 

حمدّدة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقـات                
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان          . بشأن هذه املسائل بعينها   
وقد أُعّد هذا التقرير مع مراعاة دورية االستعراض        .  الورقات الواردة  النصوص الكاملة جلميع  

  .يف اجلولة األوىل احملددة بأربع سنوات

                                                           
 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  نطاق االلتزامات الدولية  –ألف   
 إىل أن كوستاريكا مل تصّدق بعد على        )٢( منظمة ٢٤ قدمتها   ةأشارت ورقة مشترك    -١

وأضاف ديوان أمني   . )٣( الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        االتفاقية
أن هذه االتفاقيـة مل تـدخل جمـرى العمـل           ) ديوان أمني املظامل  (املظامل يف كوستاريكا    

، وذكر أيضاً أن اجلمعية التشريعية مل تبدأ بعد مناقشة إعالن األمم املتحدة بشأن              )٤(التشريعي
  .)٥(األصليةحقوق الشعوب 

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  –باء   
أشار فريق البحوث املعين بالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه     -٢

فريـق  (من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التابع جلامعة بريستول              
الذي ُيّعني ديوان أمني املظامل يف كوستاريكا كآلية وقائية         إىل أن املرسوم الرئاسي     ) البحوث

وطنية، مبوجب أحكام الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب        
. ٢٠٠٧فربايـر   /املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، قد صدر رمسياً يف شباط            

. جراء مؤقتاً إىل حني صدور تشريع يعزز هذا التعـيني         وينص املرسوم على أن يكون هذا اإل      
وحسبما ذكر ديوان . )٦( مل يكن هذا التشريع قد اعُتمد٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٠بيد أنه حىت    

أمني املظامل، فإنه ال بد على الفور من وضع حكم قانوين يعترف بصورة دائمة بديوان أمني                
  . )٧(يته مبا يتمشى مع الربوتوكول االختيارياملظامل كآلية وقائية وطنية، ويوضح نطاق وال

وذكر ديوان أمني املظامل أن ميزانية العمل املخصصة لآللية الوقائية الوطنية ال تكفي               -٣
وأوضح أيضاً أن دخول اآللية الوقائية الوطنيـة إىل         . )٨(إال بالكاد لتغطية النفقات األساسية    

ت الطب النفسي وغريها من املرافق الصحية،       بعض املرافق حمدود، فال ميكنها زيارة مؤسسا      
أو زنزانات االحتجاز، أو مرافق دوائر األمن واالستخبارات، وهي أماكن تتاح هلا بوصفها              

وأشار فريق البحوث إىل    . )٩(اآللية الوطنية حلقوق اإلنسان وليس اآللية الوطنية ملنع التعذيب        
  الوطنيــة يف كوســتاريكا أن القــانون الــذي يــنص علــى إنــشاء اآلليــة الوقائيــة 

ال يعكس بالكامل أحكام الربوتوكول االختياري فيما يتعلق مبفهوم أماكن احلرمـان مـن              
من الربوتوكول ُتلزم الدول األعضاء بتوفري املوارد       ) ٣(١٨وقد أضاف أن املادة     . )١٠(احلرية

  . )١١(الالزمة ألداء آلياهتا الوقائية الوطنية ملهامها
ني املظامل إىل أن كوستاريكا اعتمدت قانونـاً ناظمـاً للـصندوق            وأشار ديوان أم    -٤

االستئماين الوطين لألطفال ومدونة تتعلق باألطفال واملراهقني ُيحددان نظاماً وطنياً لتـوفري            
بيد أن املؤسسات التابعة هلـذا النظـام ال تفـي           . محاية شاملة حلقوق األطفال واملراهقني    
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ا وهو ما يؤدي إىل ردود فعل للدولـة تفتقـر إىل التنـسيق              باملسؤوليات امللقاة على عاتقه   
وقد عّزز الصندوق االستئماين الوطين لألطفال، وهو الوكالة الرائـدة يف جمـال             . والفعالية

حقوق األطفال واملراهقني عمله القيادي، وبوجه خاص أعمال التنسيق اليت يقوم هبـا بـني               
  .)١٢(املؤسسات والقطاعات

  ياساتتدابري الس  –جيم   
ذكر ديوان أمني املظامل أن السياسات اليت تتعلق حبقوق األطفال واملراهقني مل حتدد               -٥
 سياسات تتعلق باملساواة بني اجلنسني  ٢٠٠٨وأضاف أنه قد اعُتمدت أخرياً يف عام        . )١٣(بعد

وأوضح أن بعض املؤسسات قد قامت بوضع سياسات تتعلق باملساواة          . على املستوى الوطين  
  نسني، وعلى سبيل املثال، اجلهاز القضائي ووزارة األمن، لكن هـذه الـسياسات مل              بني اجل 
  .)١٤(تنفذ بعد

 أن الدول مل تف بعد بالتزامها الذي أخذته يف مـؤمتر            ١وجاء يف الورقة املشتركة       -٦
وسيقتضي . ديربان واملتمثل يف وضع وتنفيذ خطة عمل ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري          

  . )١٥(ذا االلتزام إعادة التنظيم املؤسسي على حنو جذري، وهي عملية مل تتحقق بعدالوفاء هب

  ض الواقعرتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أ  –ثانياً   

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  –ألف   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 اإلمكانيات نفسها املتاحة لنظـرائهن  ذكر ديوان أمني املظامل أنه ال تتاح للسجينات       -٧

من الرجال فيما خيص االتصال بأفراد أسرهن والتفاعل معهم، بسبب توقف عملية اهليكلـة              
وقد اعترب ديوان أمني املظامل أن مربر هذه احلالة، وهو قلـة عـدد   . النساءسجون  ل اإلقليمية

ال يف كل مقاطعـة مـن       السجينات، ميثل انتهاكاً حلقوقهن مشرياً إىل وجود سجون للرج        
  .)١٦(املقاطعات يف الوقت الذي يوجد فيه سجنان فقط للنساء يف البلد كله

، فإنه ال تزال هناك قوالب منطية عنصرية وهـي          ١وحسبما ذكرته الورقة املشتركة       -٨
وميكن إجياد هذه . متأصلة بعمق يف أمناط السلوك وحاالت التمثيل االجتماعي يف كوستاريكا        

نمطية يف وسائط اإلعالم، والكتب املدرسية، واملناسبات العامـة، ويف وسـائل            القوالب ال 
  .)١٧(وأماكن أخرى تظهر فيها بشكل دائم

 املناخ السائد املتمثل يف كره األجانب والتمييـز ضـد           ١وأكدت الورقة املشتركة      -٩
 كمـا . أشخاص من أصل نيكاراغوي، واالفتقار إىل سياسات شاملة للتصدي هلذا الوضـع        
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أشارت أيضاً إىل عدم وجود أحكام قانونية جتّرم العنف ألسباب العنصرية وكره األجانب،              
وإىل أن جرائم كره األجانب تصنف كجرائم قتل واعتداءات لفظية وبدنية وجرائم اعتـداء              
على املمتلكات، أو جرائم بال دوافع حمددة دون وجود عقوبات أو جزاءات حمدّدة تعاقـب               

 اإلعـالم يف   أيضاً دور وسـائط ١لورقة املشتركة  وأكدت ا . )١٨( العنف على هذا النوع من   
هتويل مسألة إسهام املهاجرين يف اجلرمية وجتارة املخدرات ويف الفقر، وهو مـا يـسهم يف                

  .)١٩(القوالب النمطية السلبية وحاالت التنميط العنصري ويعززها
 أنظمة ومعـايري ال حتتـرم     ، فإن هناك  )٢٠(وحسبما ذكرت مبادرة احلقوق اجلنسية        -١٠

وعلى سبيل املثال، عندما تقدم النساء املتحوالت جنـسياً  . هوية األشخاص املتحولني جنسياً 
طلباً للحصول على بطاقات شخصية ال ُيسمح هلن بأخذ صور باملساحيق التجميلية أو وضع              

نسية أيـضاً أن    وذكرت مبادرة احلقوق اجل   . )٢١("املعروفة باسم " الذي خيترنه يف خانة      االسم
املثليات ومزدوجي امليول اجلنسية واملثليني واملتحولني جنسياً يتعرضون النتهاكات حلقوقهم          

. )٢٢(يف العمل، ولإليذاء النفسي والبدين عندما يظهرون يف األماكن العامة يف كوسـتاريكا            
ن اخلدمات  جنسياً ُيحرمون م  وإضافة إىل ذلك، أشارت املبادرة إىل أن األشخاص املتحولني          

 املرافق العامة، مبا يف ذلك املستشفيات واملدارس، وهم يتعرضون بوجه خاص لالحتجـاز       يف
وأوصت املبادرة، يف مجلة ما أوصت به، بتوفري التـدريب          . )٢٣(التعسفي على أيدي الشرطة   

  للمسؤولني يف األمن العام بشأن مسائل تتعلـق بـامليول اجلنـسية واهلويـة اجلنـسانية أو            
  .)٢٤( اجلنساينالتعبري
 إىل أن الناس عامة يفتقرون إىل التوعية يف جمال التفاعل           ١وأشارت الورقة املشتركة      -١١

وأضافت مشرية إىل أن أولئك األشخاص كـانوا يف املاضـي           . مع األشخاص ذوي اإلعاقة   
 وُيخفون عن األنظار، وأن هذه األفكار ال تزال مـستمرة يف             كائنات بشرية ناقصة   يعتربون

وأوضح ديوان أمني املظامل أن القانون املتعلق بتكافؤ . )٢٥(ض املناطق النائية والريفية يف البلد    بع
 لكّن أحكـام هـذا      ١٩٩٦الفرص فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة قد اعتمد يف عام           

وأشار ديوان أمني املظامل إىل ضرورة تنفيذ األنشطة التثقيفية الراميـة           . القانون ال تطبق دوماً   
وذكر أيضاً احلاجة   . إىل القضاء على املواقف املتحيزة والتمييزية جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة         

إىل تعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف صياغة سياسات وخطط وبرامج وأنـشطة يف        
 وإىل ختصيص موارد يف امليزانية هلذه اخلطط والـربامج       القطاع العام وتنفيذها وتقييمها،   إطار  

  .)٢٦(آليات التقييم الدورية املطلوبةوتنفيذ 
 يف املائة فقط من احلافالت يف كوستاريكا        ١٠ أن نسبة    ١وذكرت الورقة املشتركة      -١٢

جمهزة مبا يليب احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة على الرغم من أن القانون ينص علـى أن                
النقل العام ميثـل خدمـة   وأضاف ديوان أمني املظامل أن  . )٢٧( يف املائة  ١٠٠تبلغ هذه النسبة    

 قامت اجلمعية التشريعية ٢٠٠٦عامة تعاقدت عليها احلكومة مع شركات خاصة وأنه يف عام 
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 من أجل ضمان إتاحة قافلة      ٢٠١٤بتعديل القانون لكي يتسىن متديد املوعد النهائي حىت عام          
  .)٢٨(احلافالت كلها جلميع شرائح السكان

، فإن إنشاء جلان مؤسسية معنية باإلعاقـة ميثـل          وحسبما ذكر ديوان أمني املظامل      -١٣
والغرض من هذه اللجان هو إذكاء الوعي، وتكييف اخلدمات العامة لتلبية           . خطوة إىل األمام  

وسلّط ديوان أمني املظامل الضوء على اجلهود املبذولـة         . احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة   
ة أمور، منها تكييف املناهج الدراسـية       للوفاء باالحتياجات التعليمية اخلاصة، عن طريق مجل      

  .)٢٩(والبىن التحتية املدرسية
وذكر ديوان أمني املظامل أيضاً أنه يوجد قانون يف كوستاريكا يعترف حبقوق كبار               -١٤
بيد أنه ال تزال هناك مشاكل تتعلق بتوفري اخلدمات وسري عمل املراكـز املخصـصة               . السن

ألساسية وتعرض املسنني املقيمني فيهـا لإلسـاءة يف         للمسنني اليت تتصف بقصور هياكلها ا     
وأضاف ديوان أمني املظامل أن املسنني يعانون أيضاً من التمييز وإسـاءة املعاملـة              . معاملتهم

عندما يستخدمون النقل العام وأن حقوقهم يف املشاركة بفعاليـة يف احليـاة االجتماعيـة               
  .)٣٠(والسياسية للبلد ال تزال حتتاج إىل إعماهلا

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 إىل أن االحتجاز لدى الشرطة ينطوي يف حاالت كثرية          ١أشارت الورقة املشتركة      -١٥

وأضافت أن ممارسة إجالء األسر من املساكن املؤقتة كـثرياً       . على الضرب واإليذاء والتهديد   
  .)٣١(ما تنطوي أيضاً على العنف

 متكررة تتعلـق باالفتقـار إىل الرعايـة    تلقى شكاوى املظامل أنه وذكر ديوان أمني   -١٦
الصحية املناسبة والطعام اجليد فيما خيص احملتجزين، مبا يف ذلك توفري محية خاصة لألشخاص              

وأشار ديوان أمني املظامل أيضاً إىل . املصابني بأمراض مزمنة واليت ال تتوفر بسبب نقص املوارد
 سيما يف مراكز احلبس االحتياطي، وإىل الشكاوى اليت تتعلـق           االكتظاظ يف السجون، وال   

حباالت االعتداءات على أيدي موظفي السجون وموظفي األمن أثناء عمليات التفتيش الـيت             
  .)٣٢(ختضع هلا األسر اليت تقوم بزيارة احملتجزين

 عـدد   وذكر ديوان أمني املظامل أن املرأة ال تزال ضحية لعملية قتل اإلنـاث، وأن               -١٧
 أن أهم الظواهر املتكررة     ١وجاء يف الورقة املشتركة     . )٣٣(الوفيات من النساء يرتفع كل عام     

للعنف ضد املرأة يف كوستاريكا، تتمثل يف العنف اجلنسي والعنف الذي ُيمارس يف سـياق               
  .)٣٤(العالقات األسرية، وال سيما العالقات بني الشركاء احلميمني

األمريكية حلقوق اإلنسان إىل أن قوانني كوستاريكا املتعلقـة         وأشارت جلنة البلدان      -١٨
بالعنف املرتيل تعاجل العنف اجلنسي، وتتضمن أنواعاً خمتلفة من العنـف االقتـصادي، مثـل     

أو يـضّر   /التدابري اليت يتخذها املعتدي لكي حيرم الضحية من سبل العـيش االقتـصادية و             
بيد أن ديوان أمني املظـامل ذكـر أن         . )٣٥(فقط ضحية معاً أو لل   لالثننيباملمتلكات اليت تعود    
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كثرياً من األشخاص اعترضوا على اعتماد القانون املتعلق بتجرمي العنف ضد املرأة، وأنه بعد              
مرور عام على دخول هذا القانون حيز النفاذ ، قُدم اعتراض على مادتني منـه إىل احملكمـة     

اً إىل اإلحصاءات املتعلقة بالشكاوى املقدمة مـن        واستناد. الدستورية وأُلغيت هاتان املادتان   
  .)٣٦(الضحايا، فإن هاتني املادتني مها أهم أحكام محاية املرأة املنصوص عليها يف القانون

وأشار ديوان أمني املظامل إىل أن كوستاريكا قد سّنت قانوناً ضد التحرش يف أوساط       -١٩
نون حباجة ماسة إىل إصالح لكي يتكيف مـع      بيد أن هذا القا   . العمل ويف األوساط التعليمية   

الوضع احلايل ألنه أصبح بالياً وال يضمن حق املرأة يف عدم تعرضها للعنف يف أوساط العمل                
  .)٣٧(واألوساط التعليمية

وأشار ديوان أمني املظامل إىل أن استغالل األطفال جنسياً ال يزال مستمراً على الرغم           -٢٠
، التعديالت اليت أُدخلت على القانون اجلنائي، واعتماد قانون يتعلق          من اختاذ مجلة تدابري منها    
وحسبما ذكرت احلركة الدولية للدفاع عن األطفـال، فـإن          . )٣٨(باستغالل القصر جنسياً  

اجلرائم اجلنائية اليت تتعلق باالجتار بالبشر ال تغطي سوى االستغالل اجلنسي أو االستغالل يف              
بيع األعضاء البشرية أو االستعباد أو املمارسات األخرى الـشبيهة          العمل تاركة جانباً مسألة     

وترى احلركـة الدوليـة     . كما ال يعترف القانون باخلداع كظروف مشدَِّدة للعقوبة       . بالرق
للدفاع عن األطفال أن هناك فجوات يف القانون املتعلق باالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية،             

وأفـادت  . )٣٩(عقوبات عندما يكون الضحايا من القصر     بسبب التساهل الكبري يف تشديد ال     
 واحلركة الدولية للدفاع عن األطفال على السواء أن من الضروري أيضاً            ١الورقة املشتركة   

  وضع تشريعات أكثـر صـرامة ملكافحـة نـشر املـواد اإلباحيـة املتعلقـة باألطفـال                 
  .)٤٠(بالوسائل اإللكترونية

للدفاع عن األطفال، فإن التقديرات األولية تـشري        وحسبما ذكرت احلركة الدولية       -٢١
 عاماً يضطرون للعمل من ١٧ و ٥ شخص تتراوح أعمارهم بني ١٠٠ ٠٠٠إىل أن أكثر من 

وإضافة إىل ذلك يعيش مئـات األطفـال واملـراهقني يف           . أجل تلبية احتياجاهتم األساسية   
وأشارت . ة ملعاجلة وضعهم  الشوارع، وهم متروكون حلاهلم متاماً دون توفر ردود فعل كافي         

  .)٤١(التقديرات بوجه خاص إىل االفتقار الشديد إىل رد ملعاجلة املشاكل املرتبطة باإلدمان

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
أشارت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان إىل وجود حماكم خاصة للعنف املرتيل          -٢٢

ه وواحدة يف كل عاصمة من العواصم اإلقليميـة         يف كوستاريكا، أربع منها يف سان خوسي      
وقد أُنشئت أمانة معنية بشؤون اجلنسني يف اجلهاز القضائي للحكومـة، وبرنـامج             . املتبقية

وإضافة إىل ذلك توجد لدى اجلهاز القضائي       . )٤٢(خلدمات محاية املرأة والطفل داخل الشرطة     
ملسؤويل ية الوطنية لتوفري برامج تدريبية      جلنة معنية بالعنف تعمل بالتنسيق مع املدرسة القضائ       

ومع ذلك، أشارت   . )٤٣(، مبا يف ذلك برنامج متخصص يتعلق مبوضوع العنف املرتيل         القضاء
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 إىل أن املرأة ال تزال تعاين من التمييز يف احلصول على سـبل انتـصاف                ١الورقة املشتركة   
 قـد حرفـوا     ولني القضائيني املسؤ أن   ١وأضافت الورقة املشتركة    . )٤٤(قانونية ضد العنف  

القانون املتعلق بالعنف املرتيل بإرساء عمليات للتوفيق بني املرأة واملعتدي عليها، وهو ما ُيلزم              
  .)٤٥(املرأة بالتفاوض من موقف أضعف والدخول يف اتفاقات ليست يف صاحلها

وأشكال  إىل مشاكل كثرية تتعلق بالوصول إىل العدالة         ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٣
وأضـافت أيـضاً أنـه ال توجـد         . جرب الضحايا ومعاقبة املسؤولني عن انتهاكات احلقوق      

مؤسسات فعلية حلماية الضحايا ميكن هلم التوجه إليها لتقدمي الشكاوى، وأن هناك حاالت             
والورقـة  احلركة الدولية للدفاع عن األطفال      وأوصت  . )٤٦(تأخري ال مربر هلا يف إقامة العدل      

 بإيالء اهتمام خاص لتحسني اإلجراءات القضائية فيما خيص الضحايا القّصر أو            ١ املشتركة
  .)٤٧(القّصر الذين خيالفون القانون على السواء واليت تعترب طويلة ومرهقة يف الوقت احلايل

 أيضاً أنه توجد قوات للشرطة شبه سـرية، يف إطـار            ١وذكرت الورقة املشتركة      -٢٤
م مبمارسات قمعية للغاية، مبا يف ذلك وجود عمالء سريني أثنـاء            اجلهاز القضائي، وهي تقو   

املظاهرات، واالحتجاجات السياسية، ويف احلانات، واحلفالت املوسيقية، وأماكن أخـرى          
وعلى الرغم من أن احملكمة الدسـتورية متنـع         . يرتادها الشباب، والقادة الطالب، وآخرون    
  . )٤٨(مرةاملدامهات فإن هذه املدامهات ال تزال مست

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 إىل أن إمكانية ممارسة األسر املهاجرة حلقها يف ملّ مشـل            ١أشارت الورقة املشتركة      -٢٥

  األسرة مهددة بسبب عوائق رئيسية تشمل الوضع غري النظامي للـهجرة، وعـدم تـوافر               
  .)٤٩(الوثائق الالزمة

 كا الوسطى للبحوث يف جمال حقوق اإلنسان والنهوض هبا        وحسبما ذكر مركز أمري     -٢٦
، فإن هناك متييزاً واضحاً ضد املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـول            )مركز أمريكا الوسطى  (

اجلنسية يف تدابري، مثل املعاقبة على العالقة اجلنسية املثلية اليت ميارسها أشخاص تزيد أعمارهم            
مفتوحـة  " بشكل فاضـح  "وهو ما يترك عبارة     " اضحبشكل ف " عاماً عندما متارس     ١٧عن  

وأشار مركز أمريكا الوسطى أيضاً إىل أن برنـامج اإلسـكان           . لتأويالت الشرطة والقضاة  
يشترط انتماء األشخاص إىل الوحدة النووية لألسرة التقليدية املؤلفة من جنـسني إذا أرادوا              

 يتعلق بإجراءات املـرياث، إذا      وإضافة إىل ذلك وفيما   . احلصول على مسكن متوله احلكومة    
ُتويف شخص ينتمي إىل وحدة أسرية من اجلنس نفسه دون أن يترك وصية أو إعالن صـريح                 
عن رغبته فال يعترف ال بالوحدة األسرية اليت ينتمي إليها الشريك الباقي على قيد احلياة وال                

  . )٥٠(حبقوق هذا الشريك
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احليـاة العامـة     ع السلمي واحلق يف املشاركة يف     حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجم      -٥  
  واحلياة السياسية

 مشاكل خطرية تتعلق بتجرمي االحتجـاج االجتمـاعي         ١حددت الورقة املشتركة      -٢٧
وأضافت . الذي أدى إىل تعرض عدة قادة اجتماعيني إىل املالحقة القضائية يف الوقت احلايل            

الضطهاد واملراقبة وممارسات أخـرى ترمـي إىل    أن هناك تقارير تتعلق با ١الورقة املشتركة   
  . )٥١(ترهيب القادة النقابيني والقادة الطالب الذين يعترضون على سياسات احلكومة

وذكرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق             -٢٨
 )٥٢(رية التفكري والتعبري   أن كوستاريكا قد انتهكت احلق يف ح       ٢٠٠٤اإلنسان أعلنت يف عام     

وقد . )٥٣( تشكل نوعاً من التشهري    حيتوي على شتائم  لصحفي أدانته حمكمة وطنية بنشر مقال       
قام الصحفي بإعادة إصدار أجزاء من تقارير صحفية تسند أفعاالً غري مـشروعة إىل ممثـل                

ة إلغاء حكم   وقررت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أنه ينبغي للدول        . )٥٤(حكومي
وأضافت أنه ينبغي لكوستاريكا يف غضون فترة زمنية معقولة تكييف نظامها           . احملكمة الوطنية 

 أعلنت احملكمة ٢٠٠٦ويف عام . )٥٥(القانوين احمللي حبيث يتوافق مع احلق يف ضمانات قضائية 
قـراران املـشار   أهنا ستتابع رصد االمتثال لاللتزامات اليت تبني عدم الوفاء هبا، مبا يف ذلك ال         

ودعت احملكمة كوستاريكا إىل أن تقوم على حنو عاجل وفعال وكامل بتنفيـذ  . إليهما أعاله 
  .)٥٦(تدابري اجلرب الصادرة عن احملكمة واليت مل متتثل هلا بعد

وأوضح ديوان أمني املظامل أنه على الرغم من أن القانون ينص على أن تشغل املرأة                 -٢٩
وحـسبما  .  األقل من املناصب العامة، فإن هذه النسبة مل تتحقق بعد           يف املائة على   ٤٠نسبة  

ذكر ديوان أمني املظامل، فإن اجلمعية التشريعية تنظر يف إصالح القانون االنتخايب لكن التكافؤ 
  . )٥٧(بني الرجل واملرأة كجانب من جوانب اإلصالح يصطدم بكثري من املعارضني

 أن متثيل السكان املنحدرين من أصل أفريقي ناقص          إىل ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٠
وأشارت الورقة إىل أنه أثناء االنتخابات الرئيسية لعـام         . )٥٨(يف هيئات صنع القرار السياسي    

، اعترضت احملكمة االنتخابية العليا أوالً مث رفضت التعاون لتوفري بطاقات اقتراع بلغة             ٢٠٠٦
 من أجل متكينهم من ممارسة حقهم يف االقتـراع          بريل للمكفوفني واملصابني بعاهات بصرية    

  .)٥٩(السري على قدم املساواة مع املواطنني اآلخرين
 أن مدونة األطفال    ١وأفادت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال والورقة املشتركة           -٣١

بال مربر معقول من حق القصر يف املشاركة مبنعهم من تـشكيل منظمـات               واملراهقني حتد 
  .)٦٠( عن آرائهم السياسيةللتعبري

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
، أشارت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان إىل أهنا تلقت طلب           ٢٠٠٧يف عام     -٣٢

ويـدفع  . )٦١(أنشأها الصندوق االستئماين الوطين لألطفال   دورٍبعاملة تعمل يف    التماس يتعلق   
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أصحاب االلتماس بأن الضحية املزعومة تقضي يف العمل وقتاً طويالً جداً وغري متناسـب،              
وادعـى  .  يوماً متتاليـاً   ١١ ساعة يف اليوم على مدى       ٢٤وكثرياً ما متتد ساعات عملها إىل       

مقدمو االلتماس أيضاً أن تلك العاملة كانت تعاين من التمييز على أساس اجلنس يف العمـل،       
ه قد انُتهكت حقوقها يف تلقي معاملة إنسانية ويف احلماية األسرية واخلصوصية واحليـاة              وأن

وطلبت الدولة أن يعترب االلتماس غري مقبول ألهنا ترى أن سبل االنتصاف احمللية             . )٦٢(األسرية
وقررت اللجنة أن تعترب االلتماس مقبوالً وبدأت يف اإلجـراء باالسـتناد إىل             . )٦٣(مل ُتستنفد 

  . )٦٤(ألسس املوضوعية للقضيةا
، قررت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان قبول التماس يفيد أن           ٢٠٠٦يف عام     -٣٣

شركة عامة متت خصخصتها مؤخراً قد طردت مجيع العاملني النقابيني، ومن مث باشـرت يف            
اإلداريـة  وعلى الرغم من الشكاوى املقدمة إىل الـسلطات         . جمموعة من األفعال ملضايقتهم   

والقضائية، والتوصيات اليت أصدرهتا منظمة العمل الدولية يف هذه القضية فلم يتلق مقـدمو              
وأفادت كوستاريكا بدورها أن    . االلتماس إطالقاً، على حد زعمهم، أي رّد فعال من الدولة         

وادعت أيضاً  . الشركة هي خاصة وأن حاالت التأخري يف اإلجراءات ُتعزى إىل تعقيد القضية           
أنه ال ميكن القول إن الدولة قد اختذت إجراءات مباشرة ختالف حقوق العمال الذين انضموا               

  .)٦٥(إىل النقابة
 أنه ال تزال هناك عقبات قانونية عديدة تعترض التنظـيم      ١وأفادت الورقة املشتركة      -٣٤

القليلة، ال  النقايب يف القطاعني العام واخلاص على السواء مضيفة أنه، باستثناء بعض احلاالت             
وذكرت الورقـة   . )٦٦(توجد نقابات للعمال يف مؤسسات الصناعة التحويلية اخلاصة يف البلد         

 أيضاً أن الدراسة اليت أُجريت يف إطار جامعة كوستاريكا قد أظهرت أن نـسبة               ١املشتركة  
  .)٦٧(٢٠٠٥ يف املائة فقط يف عام ٨,٥النقابيني بني الفئة العاملة بلغت 

 إىل أن اعتراض النقابة على اتفاق التجارة احلرة املـربم           ١رقة املشتركة   وأشارت الو   -٣٥
 قد أدى إىل قيام محالت ضد       الدومينيكية وأمريكا الوسطى والواليات املتحدة    بني اجلمهورية   

التنظيم يف نقابات العمال، مبا يف ذلك التعبري عن رأي عام معـاكس، وإىل إعـادة تفـسري          
قات اجلماعية، والقبض على عدة قادة نقابيني لقيامهم بقيادة أو تنظيم        القوانني للنيل من االتفا   

وقد واجه هؤالء القادة أو أهنم يواجهون ُتهماً        . مظاهرات واحتجاجات يف خمتلف أحناء البلد     
  .)٦٨(قد تفضي إىل أحكام بالسجن

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
ني املظامل أن اإلعانات اليت تقدمها احلكومة احلالية قد ساعدت يف احلد            أفاد ديوان أم    -٣٦

بيد أهنا تنظر إىل هذه اإلعانات كشكل حمدد اهلدف ومؤقت من أشـكال             . من الفقر املدقع  
وأضاف ديوان أمني املظامل أن جمتمعات . )٦٩(املساعدة ال يعاِلج مشكلة الفقر اهليكلي أو حيلها

انت مراراً وتكراراً الفجوات الواسعة يف جمـاالت، مثـل الـصحة،            الشعوب األصلية قد أد   
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والتعليم، واملسكن، واألمن، والكهرباء، واهلاتف، وتوريد مياه الـشرب، والـبىن التحتيـة             
وُيعزى الفقر الذي تعاين منه الشعوب األصلية يف كوستاريكا إىل عـدم وجـود              . للطرقات

ُهج تقنية مناسبة لتلبيـة احتياجـات جمتمعـات    سياسات عامة، وعدم اتباع القطاع العام لنُ    
  .)٧٠(الشعوب األصلية وعدم مشاركة هذه اجملتمعات احمللية يف وضع الربامج واألنشطة

 أن معدالت الفقر بني السكان املنحدرين مـن أصـل           ١وجاء يف الورقة املشتركة       -٣٧
 متخلفة بدرجة كبرية    أفريقي أعلى من أي فئة إثنية أخرى، باستثناء الشعوب األصلية، وهي          

 أن حقـوق    ١الورقة املشتركة   وأضافت   .)٧١(عن بقية السكان من حيث املؤشرات الصحية      
وحّدد ديوان أمـني    . )٧٢(املهاجرين يف الصحة حمدودة بسبب وضعهم اإلداري غري النظامي        

 املظامل افتقار املهاجرين إىل الرعاية الصحية كمشكلة خطرية ودائمة تشكل عائقاً يعتـرض            
  .)٧٣(متتعهم باحلق يف الصحة واحلياة

 إىل أنه على الرغم من أن الدولـة ُتبـيح اإلجهـاض             ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٨
ألسباب عالجية، فإن العملية نادراً ما ُتجرى وهو ما ُيعرِّض للخطر صحة وحيـاة النـساء                

  .)٧٤(اللوايت يعانني من ظروف صحية تستدعي هذا اإلجهاض
 بلغت نسبة الفتيات    ١٩٩٠ركة الدولية للدفاع عن األطفال أنه يف عام         وأفادت احل   -٣٩

 يف  ٢١ يف املائة، وأن هذا الرقم قد ارتفع إىل          ١٥املراهقات احلوامل بني مجيع حاالت احلمل       
 معـاً إىل عـدم تـوافر        ١وأشارت احلركة والورقة املـشتركة       . )٧٥ (٢٠٠٠املائة يف عام    

 وأشارت .)٧٦(برامج التثقيف اجلنسيدائية والثانوية لالستفادة من اإلمكانيات يف املدارس االبت  
كل منهما أيضاً إىل أن التشريع احلايل املتعلق باألمهات املراهقات ُيركِّز يف املقام األول على               

  .)٧٧(محاية أطفاهلن ويتجاهل حقيقة أهننَّ أيضاً من القصَّر
  ) يف املائـة ٢٠ إىل ١٦(ة من الـسكان   وأشار ديوان أمني املظامل إىل أن نسبة كبري         -٤٠

وذكر ديوان أمني املظامل أن نوعيـة امليـاه         . ال حتصل على مياه صاحلة لالستهالك البشري      
 من مستجمعات املياه يف البلد قد تدهورت بصورة ال رجعة فيها             مستجَمعاً ٣٤يف  السطحية  

أن هذه املناطق مل ُتنـشأ يف       وحىت  . نتيجة لعدم احترام املناطق احملمية مبوجب قانون الغابات       
. )٧٨(الواقع بسبب عدم رصد االمتثال، وعدم أداء اهليئتني املسؤولتني عن موارد املياه ملهامهما            

البيئة وّجه ديوان أمني املظامل االهتمام إىل مشاكل إزالة الغابات، وعمليـات            ويف جمال محاية    
 الناتج عن إدارة النفايـات الـصلبة        البناء العشوائي الضخمة يف املناطق الساحلية، والتلوث      

  التلـوث بالـضوضاء ومـسائل اجلزيئـات       والتخلص من النفايات يف مدافن القمامـة، و       
  .)٧٩()تلوث اهلواء(

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
ـ                -٤١ اين أفادت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال أنه على الرغم من أن التعلـيم اجمل

واإللزامي من مرحلة ما قبل االبتدائية وحىت مرحلة الدراسية الثانوية هو حق دستوري، فمن              
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الناحية العملية ال يواظب فعلياً على املدرسة سوى النصف تقريباً من املراهقني الذين هـم يف   
  .)٨٠(سن الدراسة الثانوية

لق مبسامهات وثقافة األشخاص  إىل أن املعلومات اليت تتع١وأشارت الورقة املشتركة   -٤٢
وأشـار  . )٨١(املنحدرين من أصل أفريقي ال توجد إال بالكاد يف النظام التعليمي لكوستاريكا           

إىل أن من   ) اجمللس الوطين للشعوب األصلية   ( اجمللس الوطين للشعوب األصلية يف كوستاريكا     
عن مسامهات اجملتمعات احمللية    املتعذِّر وضع مناهج دراسية أكادميية تقدم عرضاً أميناً ودقيقاً          

ويف جمال الصحة ال تعترف املؤسسات الصحية باملمارسـات التقليديـة           . للشعوب األصلية 
  .)٨٢(الثقافية بسبب حتيُّزها العلمي ضد هذه املمارسات

 أيضاً إىل أن حقوق املهاجرين يف التعليم حمدودة بسبب          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٣
وأضافت أنه لدخول نظام التعليم ُيشترط على األطفال تقدمي         . النظاميوضعهم اإلداري غري    

  .)٨٣(تصاريح اإلقامة اخلاصة بآبائهم وتصارحيهم الشخصية

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
أكّد اجمللس الوطين للشعوب األصلية يف كوستاريكا أنه ال توجد سياسات تعـاجل               -٤٤

وأضاف أن سياسات احلكومة ال تزال تركِّز بـشكل         . )٨٤(احلالة احلقيقية للشعوب األصلية   
 وهي نابعة من األسطورة املتمثلة يف )٨٥(ضيق على فكرة أن معظم السكان األصليني هم فقراء       

ومع ذلك يف األغلبية العظمى     . )٨٦(أن مجيع السكان األصليني متشاهبون وهم كلهم مهمّشون       
يكا، يعيش السكان األصـليون يف املنـاطق        من بلدان أمريكا الالتينية، مبا يف ذلك كوستار       

احلضرية والريفية على السواء، وتوجد اختالفات بني السكان األصليني الذين يعيـشون يف             
املناطق الريفية، فبعضهم ميلك عدداً كبرياً من األراضي، وبعضهم اآلخر ال ميلك سوى أراضٍ              

 وباملثل هناك بعض اجملتمعـات  .قليلة ومنهم من ال ميلك على اإلطالق أية أرض يعيش عليها        
احمللية اليت تكتفي اكتفاء ذاتياً كامالً يف الوقت الذي تعيش فيه جمتمعات حمليـة أخـرى يف                 

  .)٨٧(ظروف بائسة
وذكر ديوان أمني املظامل أن حتقيق اإلدماج االجتماعي فيما خيص الشعوب األصلية              -٤٥

أن هذه اإلجراءات جيب أن تـستند       سيقتضي إجراءات استباقية تتخذها دولة كوستاريكا، و      
إىل االعتراف وإذكاء الوعي بوجود اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية وبثقافتها وحقوقهـا            

ولذلك ستتاح إمكانية تكييف استجابة الدولة للخصائص احملددة اليت تتميز هبا           . واحتياجاهتا
وذكَّر اجمللس الـوطين    . )٨٨(دالشعوب األصلية ومراعاة هذه اخلصائص يف اخلطط اإلمنائية للبل        

 عاماً على اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية        ١٥للشعوب األصلية بأنه بعد مضي أكثر من        
 فإن النظام السياسي ال يوفر حىت اآلن عملية تشاورية تضمن مشاركة الـشعوب              ١٦٩رقم  

ـ            ستويات الـوطين   األصلية يف صياغة اخلطط والربامج اإلمنائية وتنفيذها وتقييمها علـى امل
  .)٨٩(واإلقليمي واحمللي
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سيما فيما   إىل عدم قدرة الدولة على إنفاذ القوانني، وال    ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٦
وأشارت أيضاً إىل أن نسبة     . يتعلق باغتصاب أراضي الشعوب األصلية على حنو غري مشروع        

ن ال ينتمون إىل هـذه      أراضي الشعوب األصلية اليت يعيش عليها بصورة غري مشروعة سكا         
وأشار اجمللس الـوطين للـشعوب      . )٩٠ ( يف املائة  ٨٠ أو   ٧٠الشعوب تبلغ يف بعض املناطق      

األصلية إىل أنه ال يعلم بوجود أي استراتيجيات حكومية لتنفيـذ اإلجـراءات اإلداريـة أو         
 الرغم مـن    وعلى. القضائية الرامية إىل استعادة أراضي الشعوب األصلية املفقودة أو املغتصبة         

وجود بعض األحكام اهلامة الصادرة عن احملاكم واليت أسهمت يف استعادة األراضي، فـإن              
هذه األحكام قد صدرت استجابة إلجراءات بادرت هبا اجملتمعات احمللية للشعوب األصـلية             

وعلى العكس من ذلك . )٩١(ذاهتا وال توجد أي معلومات عن أي جهود تبذهلا الدولة لدعمها
جهت الشعوب األصلية عوائق خطرية وضعتها املؤسسات العامة عندما حاولت إقامة           لقد وا 

يعترف باملنظمـات    دعاوى للدفاع عن أراضيها واستعادهتا، وذلك ألن نظام كوستاريكا ال         
  .)٩٢(التقليدية كهيئات شرعية يف مثل هذه الدعاوى

 احـتالل أراضـي     أنوأشار اجمللس الوطين للشعوب األصلية يف كوسـتاريكا إىل            -٤٧
د هذه الشعوب أو جهات صاحبة مصلحة ق       األصلية من قبل سكان ال ينتمون إىل         الشعوب

واحليوانـات  سيما التربة واملياه والنباتـات       وال أدى إىل تدهور واضح يف املوارد الطبيعية،      
لشعوب  وإىل خسارة عامة يف التنوع البيولوجي املرتبط باألساليب املعيشية ل          والعناصر الثقافية 

وأشار اجمللس إىل أنه منذ السبعينات أنشأت الدولة حمميات للشعوب األصلية، وأن            . األصلية
 من الناحية النظرية إىل الشعوب    مجيع املوارد الطبيعية داخل هذه احملميات قد ُسلّمت عهدهتا          

ومع ذلك ُوضعت يف السنوات األخرية أحكام قانونية عديدة حتد نوعاً مـا مـن               . األصلية
وأضاف اجمللس أنه بالنظر إىل أنه قـد أُقـر          . )٩٣(صول الشعوب األصلية على تلك املوارد     ح

أمريكا الوسطى والواليات املتحدة،    اجلمهورية الدومينيكية و  مؤخراً اتفاق التجارة احلرة بني      
فقد زاد االهتمام باستغالل موارد التنوع البيولوجي يف أراضي الشعوب األصلية باالسـتيالء             

بـاألنواع املوجـودة يف     عارف الشعوب األصلية عن طريق تسجيل الرباءات اخلاصة         على م 
  .)٩٤(اأراضي الشعوب األصلية ومبعارفه

وحسبما ذكر اجمللس الوطين للشعوب األصلية، فإن التشريع املقترح الذي قدمتـه              -٤٨
 ال يـزال قيـد      اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية فيما يتعلق بالتنمية املستقلة لتلك الشعوب         

وسيحدد هذا التشريع عالقة جديـدة بـني        . )٩٥( عاماً ١٥املناقشة يف السلطة التشريعية منذ      
 بضمان إدماج أفراد الشعوب األصلية يف األجهزة الـيت متثـل            )٩٦(الشعوب األصلية والدولة  

 وحتديد آليات لرسم سياسات تليب احتياجات الشعوب األصلية مبـشاركة           )٩٧(سلطة الدولة 
وأوصى اجمللس الوطين للشعوب األصلية باعتماد هذا القانون يف أقـرب           . )٩٨(ه الشعوب هذ

بيد أن ديوان مكتب أمني املظامل أشار إىل أن إصدار اجلمعية التشريعية هلذا             . )٩٩(وقت ممكن 
  .)١٠٠(القانون ال يزال بعيد املنال
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
 املظامل إىل أن القانون اجلديد للهجرة واألجانـب جيـّرم اهلجـرة       أشار ديوان أمني    -٤٩

كما أشار إىل ضرورة أن يتوفر تشريع حمّدث يتناول . وينتهك االلتزامات الدولية لكوستاريكا
املسألة العامة للهجرة موضحاً أن هناك مشروع قانون يتعلق باإلصالح الشامل قيد املناقـشة       

  .)١٠١(ة سنوات لكنه مل يعتمد بعديف اجلمعية التشريعية منذ عد
وقال ديوان أمني املظامل أيضاً إنه يشعر بالقلق إزاء وجود مركز احتجاز لألجانـب                -٥٠

العابرين، وهو مركز احتجاز حيال إليه األجانب بانتظار اإلجراءات اليت ستعيدهم إىل بلدهم             
ن أمني املظـامل أن مركـز       وذكر ديوا . األصلي أو إىل البلد الذي دخلوا منه إىل كوستاريكا        

 الـيت  باحملتجزين يف ظل الظـروف     ُيحتفظ فيه االحتجاز هو مركز مغلق لالحتجاز اإلداري       
وأضاف أن هناك قيوداً صارمة تتعلق مبراسالت احملتجـزين         . تسود عموماً يف هذه املنشآت    

ـ         . واحتياجاهتم من الغذاء واالتصال الشخصي     ك وإضافة إىل ذلك كثرياً مـا حيتجـز أولئ
  األشخاص يف ظروف اكتظاظ السجون وهو انتهاك حلقوق اإلنـسان للمهـاجرين الـذين    

وأشار ديوان أمني املظامل إىل أن      . ال يتمتعون بوضع نظامي وخيضعون لعمليات مراقبة اهلجرة       
هؤالء املهاجرين قد خالفوا أنظمة ذات طابع إداري فقط لعدم استيفائهم للشروط الضرورية             

صول على تصريح باإلقامة يف البلد، ولذلك فإن احتجازهم اإلداري ينبغـي            اليت تتيح هلم احل   
  .)١٠٢(أال حيرمهم من حقوقهم األساسية أو من الضمانات اليت تكفل محاية هذه احلقوق

 أن سلطات كوستاريكا قد قدمت إىل حكومة كولومبيا   ١وذكرت الورقة املشتركة      -٥١
ون يف كوستاريكا كالجئني، وهو ما عّرض حياة هؤالء قائمة بالرعايا الكولومبيني الذين يقيم

األشخاص للخطر وانتهك كل من القانون الدويل واملسؤوليات امللقاة على عاتق كوستاريكا            
  .)١٠٣( بوصفها بلداً للجوء

وذكر ديوان أمني املظامل قضية أسر الشعوب األصلية القادمة من منطقة نغوب بغل               -٥٢
ومع ذلك فإن   . كوستاريكا للعمل تلبية لبعض احتياجاهتا األساسية     يف بنما اليت هاجرت إىل      

الظروف الثقافية وظروف العمل والسكن اليت واجهتها تلك األسر يف اجملاالت اليت تعمل فيها 
ورأى ديوان أمني املظامل أن الوضع املـزدوج        . قد زادت من ضعفها وقوضت نوعية حياهتا      

هاجرون وينتمون إىل الشعوب األصلية قد عرضهم       هنم عمال م  إألولئك األشخاص من حيث     
  ، وهـي حالـة ينبغـي أن تعاجلهـا سـلطات البلـد          لالستبعاد االجتماعي بأشد أشكاله   

  .)١٠٤(معاجلة شاملة

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
ـ             -٥٣ وق األطفـال   حدد ديوان أمني املظامل عدة إجنازات تستحق الثناء فيما يتعلق حبق

واملراهقني، مبا يف ذلك اخنفاض معدل وفيات الرضع، واتساع نطاق تغطية التعليم من خالل              
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سياسات للحوافز ترمي إىل خفض معدالت التسرب من املدارس واعتمـاد قـانون حيظّـر               
  .)١٠٥(العقوبة البدنية

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال ينطبق
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