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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة عشرة
  ٢٠١٤مايو / أيار٩ - أبريل/ نيسان٢٨

 األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً         موجز أعدته مفوضية      
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *كوستاريكا    

 إىل  )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من عشر جهات صـاحبة مـصلحة              
بادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس       وهو يتَّبع امل  . عملية االستعراض الدوري الشامل   

وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو            . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقّرره     
اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قـرار   

اية الـنص مراجـع     وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هن      . فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة   
. املعلومات الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري             

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مـستقل إلسـهامات          ١٦/٢١بقرار اجمللس     وعمالً
قّيد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على الت           

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان           . الكامل مببادئ باريس  
وقد روعي يف إعداد التقرير دوريـة       . النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة      

  .االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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 اإلنسان التابعة للدولـة     قوقاملعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حل       -أوالً  
  االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد التام مببادئ باريس موضوع

أسدى مكتب أمني املظامل املشورة يف عملية إعداد خطة مكافحة العنصرية والتمييز              -١
  .)٣(رة صْوغ سياسة وطنية هبذا الشأن، كما ُحددت خالل العملية ضرو))٢(١-٩١التوصية (
أعمال منظمات املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة          وُعززت    -٢

بيد أن األحكام الـيت أصـدرهتا       ). )٤(١٦-٨٩التوصية  (اجلنسية واملتشبهني باجلنس اآلخر     
 وقد أشار   .)٥(احملكمة الدستورية باحملكمة القضائية العليا هي اليت جسدت مدى التقدم احملرز          

 نقص اإلرادة السياسية لالعتراف برباط الزواج بني األشخاص مـن           مكتب أمني املظامل إىل   
  بعدم دستورية عبارة٢٠١١ يف عام  وقضت احملكمة الدستورية.)٦(نفس نوع اجلنس وتنظيمه   

لتعترف ،  )٧( من الالئحة التقنية لنظام السجون     ٦٦ من املادة    "أال يكون من نفس نوع جنسه     "
 استقبال زياراٍت محيمة من شخص من نفس نـوع  بذلك حبق الشخص احملروم من احلرية يف    

، حتقق مكتب أمني املظامل من ممانعة الـسلطات البـّت يف            ٢٠١٢إال أنه يف عام     . )٨(جنسه
نفـسانية  الطلبات املقدمة هبذا الشأن حبجة ضرورة صدور الئحة خمتلفة وإجراء اختبـارات             

 قضت فيها احملكمة الدسـتورية       فأقام مكتب أمني املظامل دعوى     .)٩(جديدة وهتيئة اجتماعية  
بعدم دستورية تطبيق التدابري األمنية بسبب املثلية اجلنسية أو العمل يف البغاء، الـذي كـان                

مـن  ) ه( والفقرة الفرعيـة     ٩٨من املادة    ٦عليه آنذاك يف الفقرة الفرعية      اً  يزال منصوص  ال
  .)١٠( من القانون اجلنائي١٠٢ املادة
مل أن اآللية الوقائية الوطنية ملنع التعـذيب تابعـة ملكتبـه      وأوضح مكتب أمني املظا     -٣
غري أن أعمال اآللية تنحصر يف الرقابة على املؤسسات التابعة لنظام           ). )١١(٢٠-٨٩التوصية  (

تشمل األشكال األخرى للحرمان من احلريـة املنـصوص          السجون وزنزانات الشرطة، وال   
 امللحق باالتفاقية، واليت قد تنطوي على خطـرٍ          من الربوتوكول االختياري   ٤عليها يف املادة    

  .)١٢(األشخاص البدنية وميّس بكرامتهميهدد سالمة 
 ٣٣يف السجون بنسبة    اً   اكتظاظ ٢٠١٣أبريل  /وشهدت منظومة السجون يف نيسان      -٤

فأُدخلت تعـديالت   ). )١٣(٢١-٨٩التوصية  (جلنائية املعتمدة   يف املائة نتيجةً خلطأ السياسة ا     
وأُنشئت حماكم خمتصة جبرائم التلّبس، وُوسِّع نطاق       . عد اإلجرائية والقانون اجلنائي   على القوا 

حاالت تنفيذ احلبس االحتياطي، وُشددت العقوبات على جرائم امللكية وجرائم اإليذاء البدين    
حبيث أمكن تاليف إنفاذ امليزة اإلجرائية املتمثلة يف التطبيق املشروط للعقوبة وضـمان تنفيـذ             

 وقد تأثر مستوى اخلدمات الصحية يف السجون        .)١٤(ذه اجلرائم  احلرمان من احلرية يف ه     تدبري
، وأصـبحت موضـوع     ))١٥(٣١-٨٩التوصية  (رومني من احلرية    بزيادة عدد األشخاص احمل   

شكاوى بسبب التأخر يف تقدمي خدمات الرعاية ونقص املواصـالت وخـدمات الرعايـة              
ومن اجلوانب األخرى اليت تـستلزم      . ادات الطبية اخلارجية  الالزمتني إلحالة املرضى إىل العي    
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. حتديد سياقها، تأكيد الدولة يف تقريرها املرحلي على وجود اتفاقاٍت بشأن الرعاية الطبيـة             
فاالتفاق الذي كان ُيعتزم إبرامه بني وزارة العدل والسلم والصندوق الكوستاريكي للضمان            

السجون، وهو  عة الصندوق تقدمي خدماته داخل مرافق       االجتماعي مل يتسَن إمتامه بسبب ممان     
  .)١٦(رية املوافقة على هذا االتفاقالوضع الذي أسفر عن رفض هيئة الرقابة املالية العامة للجمهو

ومبوجب قانون محاية الضحايا والشهود وسائر املشاركني يف اإلجراءات اجلنائيـة،             -٥
 نطاق حـاالت تنفيـذ    ٢٠٠٩ئي، ُوسع يف عام      مكّرر يف القانون اجلنا    ٢٣٩وبإضافة املادة   

وقـد  ). )١٧(٥٤-٨٩التوصية  ( الدعوى اجلنائية    احلبس االحتياطي كتدبري احترازي أثناء سري     
واقتصار موقـف   . أدى هذا التعديل إىل تكثيف استخدام تدبري احلرمان من احلرية دون إدانة           

  .)١٨( القضائية غري مقبولىل السلطةالدولة على إحالة التوصية الصادرة هبذا الشأن إ
وأنشأ البلد مبقتضى القانون النظام الوطين لرعاية ضحايا العنف ضد املرأة والعنـف               -٦

يف هذا السياق، لكنه ال يزال      اً  مهماً  ، ليحرز بذلك تقدم   )٦-٩١التوصية  (األسري ومنعهما   
لد يواجه مشاكل    كما ال يزال الب    .)١٩(فيذ أهداف النظام وتنسيق أنشطته    يواجه مشاكل يف تن   

 .)٢١())٢٠(٢٣-٨٩التوصية  (احملاكم القضائية   تطبيق قانون جترمي العنف ضد املرأة من جانب         يف  
وتشكل املؤسسة الوطنية للمرأة يف كوستاريكا اهليئة امللزمة بضمان التمثيل القانوين لضحايا            

  .)٢٣())٢٢(٢٨-٨٩ية التوص(غري أن هذه اخلدمة تتركز يف منطقة العاصمة فحسب . العنف املرتيل
، دخل حيز النفاذ قانون مكافحة االجتـار باألشـخاص وإنـشاء            ٢٠١٣ويف عام     -٧

االئتالف الوطين ملكافحة هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص، الـذي يـشكل اإلطـار             
وتتعلـق  ). )٢٤(٣٧-٨٩التوصية  (التشريعي لصوغ السياسات العامة يف هذا اجملال وتنفيذها         

  .)٢٥(ابري لرعاية الضحايارئيسية يف هذا السياق بتنفيذ أحكام القانون واعتماد تدالتحديات ال
مـن عمـل   اً خالياً خارطة الطريق جلعل كوستاريكا بلد "٢٠١٠وصدرت يف عام    -٨

، من أجل تنفيذ خطة نصف الكرة األرضية حلظر أسـوأ أشـكال             "األطفال وأسوأ أشكاله  
 )٢٦(٤٢-٨٩التوصيات   (٢٠٢٠عليه حبلول عام     والقضاء   ٢٠١٥األطفال حبلول عام     عمل
 )٣٢(٤٨-٨٩ و )٣١(٤٧-٨٩ و )٣٠(٤٦-٨٩ و )٢٩(٤٥-٨٩ و )٢٨(٤٤-٨٩ و )٢٧(٤٣-٨٩و
، ٢٠١٤-٢٠١٠وقد أُدجمت خارطة الطريق يف اخلطة الوطنية للتنمية للفترة       ). )٣٣(٤٩-٨٩و

  .)٣٤(اعملية تنفيذهاً ني املظامل حاليوكذلك يف اخلطط التنفيذية، ويتابع مكتب أم
 قانون العمل هبدف تنظيم تشغيل املراهقني يف العمل املرتيل، وُسّن           ٢٠١٠وُعدل يف عام      -٩

  .)٣٥( األعمال اخلطرة والضارة بالصحة قانون حظر تشغيل العمال املراهقني يف٢٠١١يف عام 
ومكتب أمني املظامل عضٌو يف اللجنة الوطنية لتحسني مستوى إقامة العدل، وقد تابع               -١٠
املتعلقة بإمكانية احتكام األشـخاص ضـعاف احلـال إىل           اصفته هذه تنفيذ قواعد برازيلي    ب

القضاء، اليت أصدرها مؤمتر القمة الرابع عشر املعين بالقضاء يف البلدان األيبريية األمريكيـة،              
  .)٣٧())٣٦(٥٥-٨٩التوصية  (٢٠٠٨عليا يف عام واعتمدهتا احملكمة القضائية ال
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) ٢٠١٢لعـام    (٩٠٤٨واد القانون اجلنائي وزِيدت مبوجب القانون رقم        وقد ُعدِّلت م    -١١
لردود أفعال اجملتمـع إزاء     اً  ونظر). )٣٨(٩-٩١التوصية  (اجلرائم احلاسوبية   هبدف تنظيم ما يسمى ب    

 مـن   ٢٩٣املعدِّل للمادة   ) ٢٠١٣لعام   (٩١٣٥ذلك، فقد اعتمد اجمللس التشريعي القانون رقم        
إال أنه مثة دعوى بعـدم      . تعلقة بأسرار الدولة مع الفقه الدستوري للبالد      أجل تكييف احلاالت امل   

فقد أُضيف إىل هذه العملية الدستورية دعـوى قـضائية          . دستورية هذا القانون مل ُيبت فيها بعد      
أقامها مكتب أمني املظامل بسبب إغفال القانون جوانب متعلقة بتمام تنظيم كل من أسرار الدولة،               

  .)٣٩(العامة وإمكانية االطالع عليهاات املتعلقة باخلواص املسجلة يف املكاتب وسرية املعلوم
ويصور الدستور الدولة بوصفها دولةً دينية، وهو وضع يتعذّر معه االعتـراف حبـق                -١٢

األديان األخرى أو الكنائس األخرى غري الكاثوليكية يف االضطالع بالوظائف العامة يف الدولة             
  .)٤١())٤٠(١٠-٩١التوصية (

وأفاد مكتب أمني املظامل بأن تعديل قانون االنتخابات، الرامي إىل ضـمان حتقيـق               -١٣
املساواة يف ما يتعلق باملناصب اليت ُتشغل باالنتخـاب العـام، قـد طُبـق يف انتخابـات                  

الواجب تقلّدهن  املتعلق بالنسبة املئوية الدنيا من النساء ٨٩٠١، وأن القانون رقم   ٢٠١٠ عام
 )٤٤(١٣-٨٩ و )٤٣(١٢-٨٩التوصيات  (ى عدم دستوريته    بدعواً   معلٌّق حالي  )٤٢(ب القيادية املناص

  .)٤٦())٤٥(١٤-٨٩و
 إجراءات اجمللس التشريعي على وجوب مشاورة الـشعوب األصـلية يف            تنصوال    -١٤

كما يفتقر البلد إىل ). )٤٧(١١-٩١التوصية (مشاريع القوانني اليت قد متس حقوقها ومصاحلها 
  .)٤٨(ارات املتعلقة برفاهها وتنميتهامتكّن الشعوب األصلية من املشاركة يف اختاذ القرآلية 
 منح استحقاقات يف إطار     ٢٠١٤-٢٠١٠وقد أُدمج يف اخلطة الوطنية للتنمية للفترة          -١٥

برنامج نظام االستحقاقات غري القائم على دفع اشتراكات بوصف ذلك استراتيجيةً لرعايـة             
ويشكل بطء  ). )٥٠(٦٣-٨٩ و )٤٩(٦٠-٨٩التوصيتان  (شون يف فقر مدقع     السكان الذين يعي  

 والوضـع الـراهن لنظـام       .)٥١(وى الرئيسية املقدمة هبذا الـشأن     اإلجراءات إحدى الشكا  
االستحقاقات غري القائم على دفع اشتراكات إمنا هو انعكاس للطابع اجلزئي لإلجراءات اليت             

 قضية الفقر؛ إذ كانت يف معظم احلاالت استحداث اختذهتا خمتلف احلكومات من أجل معاجلة
سياسات للرعاية تركّز على قطاعاٍت سكانية حمددة، دون أن تقتـرن بتعزيـز الـسياسات               

  .)٥٢(ات من تدارك عمليات اإلفقاراالجتماعية العامة كي تتمكن هذه السياس
وجب أحكـام   ، أوضح مكتب أمني املظامل أنه مب      )٥٣(٦٦-٨٩يف ما يتعلق بالتوصية     و  -١٦

قانون اهلجرة وشؤون األجانب يتعني على املهاجرين الوفاء بـالتزامهم بـدفع اشـتراكات يف     
ويف مقابـل   . الصندوق الكوستاريكي للضمان االجتماعي كشرٍط الستكمال إجراءات اهلجرة       

وقد تسبب تناقض هذين االلتـزامني يف       . هذا االلتزام، يقتضي الصندوق نظامية وضع املهاجر      
 متصلة بالتنسيق بني اإلدارة العامة للهجرة وشؤون األجانب والصندوق الكوستاريكي           مشاكل

  .)٥٤(للضمان االجتماعي
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وعن إمكانية حصول األشخاص املنتمني إىل الـشعوب األصـلية علـى الـسكن               -١٧
، فقد شكّلت السلطات جلنةً ُتعىن مبراقبة عملية منح         ))٥٦(٦٨-٨٩ و )٥٥(٦٧-٨٩التوصيتان  (
  .)٥٧(يف أقاليم الشعوب األصليةساكن امل

قـف  ويفتقر الصندوق الكوستاريكي للضمان االجتماعي إىل بروتوكول ينظم الو          -١٨
ق ويعكس هذا الوضع عدم االعتـراف بـاحلقو       ). )٥٨(١٢-٩١التوصية  (العالجي للحمل   

  .)٥٩(اجلنسية واإلجنابية يف البلد
نـسي يف إطـار نظـام التعلـيم         وأشار مكتب أمني املظامل إىل كل من التثقيف اجل          -١٩

  . بوصفهما مظهري تقدم مهمني)٦١(ار خطة مكافحة العنف ضد القاصرين وإصد)٦٠(األساسي
إىل بقاء األطفـال  اً ويعتمد البلد نظَم منح دراسية للمرحلتني االبتدائية والثانوية سعي      -٢٠

 التعلـيم   احلـق يف  يف نظام التعليم، غري أهنا مشوبة بأوجه قـصورٍ تـؤثر علـى فعاليـة                
  .)٦٦())٦٥(٧٢-٨٩ و)٦٤(٧١-٨٩ و)٦٣(٧٠-٨٩ و)٦٢(٦٩-٨٩ التوصيات(

وقد شارك مكتب أمني املظامل يف عملية إعداد لوائح قانون اهلجرة وشؤون األجانب،               -٢١
  .)٦٩())٦٨(٧٩-٨٩ و)٦٧(٧٨-٨٩التوصيتان (بإبداء مالحظات على املقترحات املقدمة 

ة مراقب يف اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملتابعة        املظامل بصف أمني  ويشارك مكتب     -٢٢
  .)٧١())٧٠(٨٦-٨٩التوصية (تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان 

   مصلحةومات مقدمة من جهات أخرى صاحبةمعل  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  )٧٢(نطاق االلتزامات الدولية  -١  
) ٥الورقة املـشتركة    ( السكان املنحدرين من أصل أفريقي       أعرب ائتالف منظمات    -٢٣

عن قلقه ألن كوستاريكا مل ُتتمم إجراءات التصديق على الربوتوكول االختيـاري امللحـق              
، رغـم توقيعهـا عليـه يف        بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

  .)٧٣(٢٠١١ عام
 احلكومية إىل أنه يتعني على الدولة، من أجل مواءمـة           وأشار ائتالف املنظمات غري     -٢٤

التشريعات الداخلية مع املعايري الدولية، أن تصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع             
وأشارت النيابة العامة للجمهورية إىل أهنا ال تعترض علـى          . العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   

عدم قانونيتها  انونية، بل إنه ال توجد أي مثالب متعلقة ب        التصديق على االتفاقية ألي أسبابٍ ق     
  .)٧٤(أو عدم دستوريتها
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
) منتـدى مـواليب   (أوضح كل من منتدى أمريكا الالتينية للحياة اجلنسية واحلقوق            -٢٥

حلقوق ومبادرة احلقوق اجلنسية أن كوستاريكا قد اعتمدت صكوك األمم املتحدة األساسية            
وقـد اعترفـت    . اإلنسان وأن دستورها ينص على تفّوق هذه الصكوك مرتبةً على قوانينها          

احملكمة الدستورية بعلو قيمة هذه الصكوك على قيمة الدستور ما دامت متـنح األشـخاص               
  .)٧٥(وضمانات أكثراً حقوق
تمـاد  وأوصى ائتالف املنظمات والشبكات الشبابية حبثّ اجمللس التشريعي على اع           -٢٦

 من الدستور من أجل االعتراف بدولة كوستاريكا بوصفها دولـةً متعـددة             ١تعديل املادة   
  .)٧٦(روض على الكونغرس منذ مخس سنواتاألعراق والثقافات، وهو مشروع القانون املع

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
ق اإلنسان التابع جلامعة بريستول املسألتني التاليتني لتنظر فيهما         أثار مركز إنفاذ حقو     -٢٧

 أمني املظامل عدم وجود أساس تشريعي سليم لتعيني مكتب        : آلية االستعراض الدوري الشامل   
بوصفه اآللية الوقائية الوطنية مبوجب أحكام الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة            

  .)٧٧(ويل الكايف واالستقالل املايلىل التمالتعذيب، وافتقار اآللية إ
كما أوضح مركز إنفاذ حقوق اإلنسان التابع جلامعة بريستول أن القانون املنـشئ               -٢٨

لآللية الوقائية الوطنية ال يعكس على حنو تام نص الربوتوكول االختياري امللحـق باتفاقيـة               
إذ تقتصر والية اآللية على     . ‘ريةأماكن احلرمان من احل   ‘مناهضة التعذيب يف ما يتعلق مبفهوم       

  .)٧٨(األمن العام والداخلية والشرطةاملؤسسات اخلاضعة لسلطيت وزارة العدل ووزارة 
أن املرسـوم   اً  وأوضح مركز إنفاذ حقوق اإلنسان التابع جلامعة بريـستول أيـض            -٢٩

 ُنـشر يف     بوصفه اآللية الوقائيـة الوطنيـة قـد        أمني املظامل  الذي يعني مكتب     )٧٩(الرئاسي
إىل حني إجازة قـانون     اً  مؤقتاً  بيد أنه أشار إىل أن تدبري التعيني ليس إال تدبري         . ٢٠٠٧ عام
وعلى الرغم من إثارة املسألة خالل االستعراض الدوري الشامل األول، مل َجيـز             . الشأن هبذا

عىن، مث   توصية بنفس امل   أمني املظامل ، أصدر مكتب    ٢٠٠٨ويف عام   . )٨٠(أي قانون هبذا الشأن   
.  مشروع قانون إلنشاء اآللية الوقائية الوطنية      ٢٠١١أعّد وقدم إىل اجمللس التشريعي يف عام        

، اعتمدت جلنة حقوق اإلنسان باجمللس التشريعي مشروع القانون، وأُدرج          ٢٠١٢ويف عام   
 ملركـز اً  ووفق. يف قائمة أعمال الربملان، لكن مل ُيحرز أي تقدم هبذا الشأن منذ ذلك احلني             

إىل اً  وتكراراً   مرار أمني املظامل إنفاذ حقوق اإلنسان التابع جلامعة بريستول، فقد دعا مكتب          
  .)٨١(ه املسألة حىت هذا التاريخاعتماد هذا األساس القانوين، لكن مل ُيحرز أي تقدم يف هذ

وأشار مركز إنفاذ حقوق اإلنسان التابع جلامعة بريستول إىل أن مسألة متويل اآللية               -٣٠
الوقائية الوطنية قد أُثريت خـالل االسـتعراض الـدوري الـشامل األول لكوسـتاريكا               

، وأن كوستاريكا قد أدرجت هذه التوصية يف قائمة التوصيات الـيت            ))٨٢(٢٠-٨٩ التوصية(
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كما أشار املركز إىل أنه على الرغم من هذا التأكيـد، إال أن اآلليـة               . ُنفذت أو جيري تنفيذها   
 ٢٠١١قد أفادت بنقص مواردها يف تقريري كوستاريكا الـسنويني لعـامي            الوقائية الوطنية   

  .)٨٣(٢٠١٢و
 باجلهود املبذولة من أجل إعداد خطـة العمـل الوطنيـة            ٦واعترفت الورقة املشتركة      -٣١

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومجيع أشكال التعصب، واليت تشمل السكان            ملكافحة
يقي بوصفهم الفئة السكانية املستهدفة، بناء على االلتـزام الـذي قطعـه           املنحدرين من أصل أفر   

  .)٨٤(٢٠٠٩راض الدوري الشامل يف عام على نفسه يف مؤمتر ديربان، وأكده خالل االستع البلد
 بتحديد سياسات عامة متمايزة وموجهة إىل الـسكان         ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٣٢

 وإدماج برامج   ،)٨٥(راء مؤسسي الطابع للتشاور معهم    املنحدرين من أصل أفريقي، وإنشاء إج     
  .)٨٦(ائية تستهدف هذه الفئة السكانيةومشاريع يف اخلطط اإلمن

، فلـدى   ٨٢٦١للقانون العام للشباب رقم     اً   أنه وفق  ٦وأوضحت الورقة املشتركة      -٣٣
كوستاريكا نظام وطين للشباب يهدف إىل إدراج موضوع الـشباب يف جـدول أعمـال               

، ضمن  ٦ وأوصت الورقة املشتركة     .)٨٧(ة، واالعتراف هبم كأطراف اجتماعية فاعلة     احلكوم
العرقي ومتغريي اإلعاقـة والتنـوع اجلنـسي يف          - توصيات أخرى، بإدماج املتغري اإلثين    

االستقصاءات الوطنية املتعلقة بالشباب، وكذلك يف استحداث وتنفيذ السياسات العامة، كما 
  .)٨٨(يذ تدابري إجيابية الدعم لتنفأوصت بتقدمي

 موقف اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملتابعة تنفيـذ   )٨٩(٤وأبرزت الورقة املشتركة      -٣٤
االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وهي اللجنة املسؤولة عن إعداد تقرير كوستاريكا            

عيـات املدنيـة    املتعلق باالستعراض الدوري الشامل، حيث دعت اللجنة إىل مشاركة اجلم         
  .)٩٠( بإنفاذ حقوق اإلنسان واحترامهاامللتزمة

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
تقدم يف هذا الـسياق،       أنه بالرغم مما أحرزه البلد من      ٤أوضحت الورقة املشتركة      -٣٥

  .)٩١(تمييز ضد املرأة ال يزال قائماًفإن ال
 إىل التوصيات اليت قبِلها البلد بشأن موضوع التمييـز،          ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٣٦

 ومحاية األطفال الضعفاء، وخباصة األطفال املهاجرين وأطفال        ،)٩٢(وال سيما التمييز العنصري   
 وأوصت الورقة، ضمن توصيات أخرى، بتنظـيم محـالت توعيـة            .)٩٣(ألصليةالشعوب ا 

يف، ومواصلة بذل اجلهود من أجل القضاء على التمييز وكره األجانب،           مبوضوع التنوع الثقا  
ملهّمشة وال سيما اللذين مياَرسان ضد األطفال املهاجرين، وضمان األمن يف املناطق احلضرية ا            

  .)٩٤(اليت يقطنها املهاجرون
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 بتنفيذ محالت لتوعية اجلمهور مـن أجـل مكافحـة           ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٣٧
اهليكلية والتمييز العنصري وكره األجانب وكل ما يتصل بـذلك مـن أشـكال              العنصرية  

التعصب، وترويج قيم االندماج واالتساق االجتماعي واحترام القيم الثقافية يف إطار التنـوع         
  .)٩٦(مقاضاة مرتكيب األفعال العنصريةبإقرار اً  وأوصت الورقة أيض،)٩٥(والتعددية

ومبادرة احلقوق اجلنسية أن الدستور يكفل احلق يف        وأوضح كل من منتدى مواليب        -٣٨
بيد أن من املالحظ ارتفاع مستويات التمييز املماَرس ضد املثليـات           . املساواة وعدم التمييز  

وأوصى كـل مـن املنتـدى       . )٩٧(واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية      
ري االحتكام إىل القضاء لألشخاص الذين  واملبادرة باستحداث سياسات وبرامج توعوية، وتيس     

انُتهكت حقوقهم بسبب هوياهتم اجلنسانية أو أساليبهم يف التعبري اجلنساين أو ميوهلم اجلنسية،         
  .)٩٨(و الئحة أخرى متييزينيوإلغاء املواد التمييزية من القانون اجلنائي ومن أي قانون آخر أ

نظمات غري احلكومية إىل استمرار وقوع فئات       ويف جمال التنوع اجلنسي، أشار ائتالف امل        -٣٩
كما أوصى االئتالف بتجرمي التمييز بسبب امليل اجلنـسي         . من السكان ضحايا املعاملة التمييزية    

 واالعتراف باحلقوق القانونية للشركاء من نفس نـوع اجلـنس،           ،كامالًاً  واهلوية اجلنسانية جترمي  
  .)٩٩(مليل اجلنسي واهلوية اجلنسانيةالتمييز بسبب اورصد ميزانية الستحداث سياسات عامة لعدم 

وأوضح كل من منتدى مواليب ومبادرة احلقوق اجلنسية أن األشـخاص اخلنـاث               -٤٠
) مغايرو اهلوية اجلنسية واملتشبهون باجلنس اآلخر ومغايرو اهلوية اجلنـسانية         (ومغايري اهلوية   

 وأوصى كل   .)١٠٠(نتهاك حقوقها اإلنسانية  هم أكثر الفئات السكانية املتنوعة جنسياً تعرضاً ال       
من املنتدى واملبادرة، ضمن توصيات أخرى، بتعديل القانون املدين حبيث ُيجيز تغيري االسـم            
ونوع اجلنس يف وثائق اهلوية، وإطالق محالت توعوية هبذا الشأن، واسـتحداث سياسـات         

  .)١٠١(ُتعلي مصلحة األشخاص اخلناث
مات غري احلكومية تأصل ممارسة الوصم والتمييـز ضـد          كما أوضح ائتالف املنظ     -٤١

إذ ال تزال حاالت فصل هؤالء األشـخاص        . األشخاص حاملي فريوس نقص املناعة البشرية     
وما زالت ُتسجل انتهاكات حلق . من العمل مستمرة رغم احلظر القانوين القائم هلذه املمارسة       

  .)١٠٢(رفض االجتماعيرضهم للتمييز والهؤالء األشخاص يف السرية، مما ُيع

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
أشار ائتالف املنظمات غري احلكومية إىل استمرار معاناة األشخاص احملرومني مـن              -٤٢

ويربز االئتالف مشاكل اكتظاظ الـسجون، وعـدم        . احلرية من انتهاك حقوقهم اإلنسانية    
  .)١٠٣(اية الصحيةعوأوجه قصور نظام الرفق العقابية، الفصل بني املراهقني والبالغني يف املرا

كما أشار ائتالف املنظمات غري احلكومية إىل استمرار وجود ثغرات قانونية تنتهك              -٤٣
وأوصى االئتالف بضمان تنفيذ سياسـات      . أمن املرأة رغم جترمي العنف ضد املرأة يف البالد        

احلماية الشاملة من العنف ضد الفتيات      عامة وبروتوكوالت ومبادئ توجيهية تقوم على هنج        
رضن له من عنـف  دون سن الثامنة عشرة، واستحداث بروتوكوالت للتحقيق تعترف مبا يتع      

  .)١٠٤(هيكلي ومنهجي
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 مبا ُبذل من جهود من أجل مكافحة إسـاءة معاملـة            ٤واعترفت الورقة املشتركة      -٤٤
 غري أهنـا    .)١٠٥(ألولامل   الشا بتوصيات االستعراض الدوري    األطفال والعنف ضدهم، عمالً   

أوضحت أن أعمال العنف ال تزال متاَرس يف الوسط املرتيل ويف املدرسـة، كمـا ال يـزال                 
وقد أثبت املعهد الوطين لرعاية الطفل قلة كفاءته        . ميارسها املعلمون واألطباء وأفراد الشرطة    

  .)١٠٦(إجراءاتهوضة عليه وبريوقراطية لعجزه عن استيعاب حجم احلاالت املعراً نظر
وأوضح ائتالف املنظمات غري احلكومية تراجع محاية الطفولة واملراهقـة يف الـبالد            -٤٥
بسبب نقص املوارد وعدم حفز سياسات عامة تتصدى إلشكاليات االستغالل اجلنسي   اً  أساس

وأوصـى  . لألطفال ألغراض جتارية، وعمل األطفال، وتشغيل األطفال يف العمـل املـرتيل           
 بالتعامل مع سجالت خمتلف أشكال عمل األطفال واملراهقني حبيث يتسىن اعتماد            االئتالف

اً واملراهق تنفيـذ  سياسات عامة مناسبة بشأهنا وتنفيذ النظام الوطين للحماية الشاملة للطفل           
  .)١٠٧(ومنسقاً فعاالً
 مبا بذلته الدولة من جهود من أجل تنفيـذ التوصـيات           ٤ورحبت الورقة املشتركة      -٤٦
. )١٠٨(تعلقة بالقضاء على االجتار باألشخاص واالستغالل اجلنسي لألطفال وعمل األطفـال       امل

والحظت الورقة أنه على الرغم من اتساع اإلطار القانوين ذي الصلة، فال يزال البلد يواجـه   
صعوباٍت كثرية يف ما يتعلق بتطبيق التشريعات ومكافحة إفالت املسؤولني عن ارتكاب هذه             

  .)١٠٩(وال تزال جهود السلطات حلل اجلماعات املنظمة غري كافية.  العقاباجلرائم من
 اً،مهماً  وأشار ائتالف املنظمات غري احلكومية إىل أن كوستاريكا قد أحرزت تقدم            -٤٧

عن تعزيز تنفيـذ منـاذج للتـسجيل          بيد أنه ينبغي تعزيز إعادة تأهيل ضحايا االجتار، فضالً        
كما أشار االئتالف إىل ورود جرمية االجتار باألشـخاص يف          . والتوعية بشأن ظاهرة التمييز   

القانون اجلنائي ووجود ائتالف وطين ملكافحة االجتار باألشخاص، غري أن البلد ما زال جيابه              
وأوصى ائتالف املنظمات غري احلكومية بتعزيز التنسيق فيما بـني          . حتديات يف تطبيق القانون   

نشاء دور إيواء خاصة بالذكور ضحايا االجتار، وحتسني        املؤسسات وفيما بني القطاعات، وإ    
النظم اإلحصائية واملعلوماتية يف ما يتعلق برعاية الضحايا، وضمان تدريب املوظفني يف نظام             

  .)١١٠( يف صفوف السكان ضعاف احلالالقضاء، واستحداث استراتيجيات للتوعية، وخباصة
نه بـالرغم مـن تعـّرض األطفـال         كما أوضح ائتالف املنظمات غري احلكومية أ        -٤٨

كتحوير الـصور، واالسـتمالة،   واملراهقني ألشكال خمتلفة من العنف على شبكة اإلنترنت،        
، من بني أشكال أخرى، إال أن الدولـة         والتودد اجلنسي، والتحرش، واملَنتجة عرب اإلنترنت     

وأوصى االئـتالف   . من هذه السلوكيات، قاصرةً صالحياهتا على تقدمي احلماية       اً  جتّرم أي  مل
باعتماد القانون اخلاص حبماية حقوق املراهق إزاء العنف واجلرميـة يف جمـال تكنولوجيـا               

  .)١١١(صاالت وتعديالت القانون اجلنائياملعلومات واالت
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  إقامة العدل  -٣  
أشار ائتالف املنظمات غري احلكومية إىل عجز األداء اإلداري يف هـذا الـسياق،                -٤٩

لتمييزي لتدبري احلبس االحتياطي، وبدء نفاذ قواعد قانونية جديدة قمعيـة           واالستخدام غري ا  
 وأوصى  .)١١٢(يف اكتظاظ السجون  اً  حامس  الطابع، وإىل أن حماكم جرائم التلّبس تشكل عامالً       

 وحتسني اهلياكل األساسـية     ،اًخريأاً  تدبرياالئتالف بتنفيذ سياسات أمنية شاملة تعترب السَّجن        
  .)١١٣(وق األشخاص احملرومني من احلريةحترام حقللسجون لكفالة ا

وأوضح ائتالف املنظمات غري احلكومية أن قضاء األحداث اجلنائي جيب أن يقوم على               -٥٠
كما أوضح أنه ينبغي للدولة أن تعزز زيادة تطبيق احللـول           . أساس قواعد قانونية حديثة ضامنة    

  .)١١٤(ك الربامج االجتماعية التعليميةلالبديلة والعقوبات غري السالبة للحرية، وتوطّد كذ

  احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية  -٤  
 أن من املالحظ وجود أخطاء      ٤خبصوص احلق يف العمل، أوضحت الورقة املشتركة          -٥١

وحاالت سهو يف تطبيق اإلطار القانوين ذي الصلة، وأن فرص الوصول إىل سوق العمل غري               
 يع، وحددت الشباب الفقراء واملهاجرين من البلدان اجملاورة بوصفهم فئـاتٍ          متكافئة للجم 

  .)١١٥(ضعيفة يف ما يتصل بظروف العمل

  احلق يف الصحة  -٥  
 أوضحت الورقة   ،)١١٦(يف ما يتعلق بالتوصيات اليت قبِلها البلد بشأن احلق يف الصحة            -٥٢

دمات الصحية وبنفس اجلـودة      عدم تساوي اجلميع يف إمكانية احلصول على اخل        ٤املشتركة  
  .)١١٧( يعوق التمتع الكامل هبذا احلقوعجز التغطية باخلدمات مما

ــة إىل التوصــيات وأشــار مركــز احلقــ  -٥٣               )١١٩(٦٥-٨٩ و)١١٨(٦٣-٨٩وق اإلجنابي
، اليت قبلها البلد وأعلن عن أهنا قيد التنفيذ خالل االستعراض           )١٢١(١٢-٩١ و )١٢٠(٦٦-٨٩و

وأوضح املركز أن كوستاريكا قد رفضت تقدمي اخلـدمات الـصحية           . ي األول للبلد  الدور
 كما أشار املركز إىل  .)١٢٣( ومل تكفل احلق يف اإلجهاض القانوين      )١٢٢(بأطفال األنابيب املتعلقة  

قضايا املتعلقـة   عدم تنفيذ األمر الصادر عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بشأن ال           
، وطلب إىل اجمللس أن يطلب إىل كوستاريكا اعتماد         )١٢٥( وأْورورا وآن  )١٢٤(رتابيابالسيدات أ 

 وأوصى املركز بأن تتخذ كوستاريكا تدابري       .)١٢٦(مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ قرارات احملكمة     
قانونية إلجازة إمكانية حصول الشريكات العواقر والشركاء الُعقّر على خـدمات الـصحة             

للرعايـة يـنظم احلـق يف         تعلقة بأطفال األنابيب، دون متييز، وتعتمد بروتوكوالً      اإلجنابية امل 
ات مماثلة وقدم   مالحظاً   وأبدى ائتالف املنظمات غري احلكومية أيض      .)١٢٧(اإلجهاض القانوين 

  .)١٢٨(توصيات مماثلة
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 وأشار ائتالف املنظمات غري احلكومية إىل عدم توفر الوسائل العاجلة ملنع احلمـل،              -٥٤
  .)١٢٩(الالئي وقعن ضحايا العنف اجلنسيوال سيما للمراهقات أو النساء 

وأوضح كل من منتدى مواليب ومبادرة احلقوق اجلنسية تأصل القوالـب النمطيـة               -٥٥
املتصلة بامليل اجلنسي واجلنساين وعواقبها السلبية على صحة املثليات، وخباصة يف ما يتعلـق              

  .)١٣٠(ة واإلجنابيةصلة بالصحة اجلنسيباجلوانب املت
اإليـدز يف  /كما أوضح منتدى مواليب أن اإلصابة بوباء فريوس نقص املناعة البشرية           -٥٦

  .)١٣١( اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسيةكوستاريكا تتركّز يف فئة املثليني ومزدوجي امليل
نظمـات  ، أشار ائتالف امل)اإليدز(ويف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية           -٥٧

غري احلكومية إىل وجود صعوبات تعترض إجراء الفحوص الطبية الالزمة للتشخيص العاجل،            
إىل وجود عقبات حتـول دون      اً  وأشار االئتالف أيض  . وحصول السكان كافة على الرفاالت    

حصول حاملي فريوس نقص املناعة البشرية املنتمني إىل فئات السكان ضعاف احلال علـى              
األشخاص احملرومني من احلرية، واألشخاص الذين يعيشون يف حالة فقـر،           الرعاية الطبية، ك  

ومزدوجي امليل اجلنسي    واملشتغلني باجلنس، واألشخاص املنتمني إىل جمتمع املثليات واملثليني       
نني، ومغايري اهلوية اجلنسية واملتشبهني باجلنس اآلخر، والبالغني الكبار املهجورين، واملـدم          

  .)١٣٢(ظامينيواملهاجرين غري الن
وأوصى كل من منتدى مواليب ومبادرة احلقوق اجلنسية باستحداث برامج لتقـدمي              -٥٨

جلنـسية  ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية ا      الرعاية الصحية الشاملة للمثليات واملثليني    
  .)١٣٣(واملتشبهني باجلنس اآلخر

ة بتدريب العـاملني يف     كما أوصى كل من منتدى مواليب ومبادرة احلقوق اجلنسي          -٥٩
  .)١٣٤(سة الطبنظام الصحة وإدراج األساليب احلديثة ملعاجلة اخلناث يف مناهج درا

  احلق يف التعليم  -٦  
 إىل ما قبِله البلد من توصيات وما بذله من جهـود كـي              ٤أشارت الورقة املشتركة      -٦٠

رزت بعض العقبـات احلائلـة    غري أن الورقة أب   . )١٣٥(يواصل ضمان فعالية إنفاذ احلق يف التعليم      
دون متام التمتع هبذا احلق يف البالد، من بينها حتمل تكاليف غري مباشرة تؤدي إىل عدم املساواة                 
يف احلصول على فرص التعليم، وعدم وجود معايري جلودة التعليم، وارتفاع معدالت الرسـوب         

  .)١٣٦(اخل اهلياكل التعليميةإلنترنت دعرب ا) املضايقة(وترك املدرسة، والتسلّط على األقران 
وأوصى كل من منتدى مواليب ومبادرة احلقوق اجلنسية باستحداث سياسات هتدف             -٦١

إىل القضاء على التحرش يف املدرسة وكفالة حق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي              
 مـن التمييـز،     ومغايري اهلوية اجلنسية واملتشبهني باجلنس اآلخر يف التعليم يف بيئٍة خاليـة           

 ومراجعة حكم احملكمة الدستورية حبيث ُيجيز جلميع األطفال والشباب إمكانية التمتع باحلق           
  .)١٣٧(يف التربية اجلنسية الشاملة
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وأوصى ائتالف املنظمات غري احلكومية بضمان وضع سياساٍت عامة تتوخى جودة             -٦٢
  .)١٣٨(لألطفال واملراهقنيالتعليم املقدم 

  وو اإلعاقةاألشخاص ذ  -٧  
أوضح ائتالف منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة عدم مبـادرة البلـد إىل مواءمـة        -٦٣

كما أوضح أن عدم احترام     . ملقتضيات اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     اً  تشريعاته وفق 
  .)١٣٩(ال يزال ممارسةً شائعة يف البلدحق ذوي اإلعاقة يف ممارسة األهلية القانونية 

.  من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      ٣٣كوستاريكا أحكام املادة    ومل تنفذ     -٦٤
  .)١٤٠(ية وتنسيقه يف ما بني املؤسساتإذ مل ُتنشئ مؤسسةً ُتعىن حبفز تنفيذ االتفاق

لتعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي       كما مل تعّين الدولة بعد آليةً مؤسسية          -٦٥
ذي ينبغي أن يضطلع به كيان عام مستقل، كمكتب         ، وهو الدور ال   اإلعاقة ومحايته ورصده  

ملا أفاد به ائتالف منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، فقد استـشار           اً   ووفق .)١٤١(أمني املظامل 
مكتب أمني املظامل وزارة العالقات اخلارجية بشأن ماهية اجلهة اليت ينبغي أن تتوىل وظيفـة               

اء اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملتابعة تنفيذ       ويشري الرد الوارد إىل إنش    . الرصد املستقل هذه  
 مبوجـب   ٢٠١١االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، اليت أُنشئت بالفعـل يف عـام             

أن اجمللس الـوطين إلعـادة التأهيـل        ‘إىل  اً  وُيشار أيض . RE-36776املرسوم التنفيذي رقم    
، قد أعرب عن رأيه يف هـذه املـسألة          والتعليم اخلاص، وهو الكيان الناظم يف جمال اإلعاقة       

ومفاده أنه بإنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات، ومشاركته فيها، تكون الدولة قد أوفـت   
 من االتفاقية، ذلك أن اللجنة تـضطلع مبهـام رصـد تنفيـذ              ٣٣بالتزامها الوارد يف املادة     

ي تـصحيح التفـسري     وأوضح ائتالف منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة أنه ينبغ       . ‘االتفاقية
  .)١٤٢(د إىل مكتب أمني املظاملاخلاطئ ألحكام االتفاقية، بإسناد مسؤولية الرص

وكشف ائتالف منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة عن تعرض ذوي اإلعاقة يف البلد              -٦٦
ـ اً  وأضاف أن الدولة مل تولِ اهتمام     . للتمييز بسبب إعاقتهم، وفقرهم، ونوع جنسهم      اً كافي

  .)١٤٣(ة املنتمني إىل الشعوب األصليةعاقحلقوق ذوي اإل
وأوضح ائتالف منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة بطء التقدم احملرز يف ما يتـصل               -٦٧

  .)١٤٤(على املعلومات وإمكانية االتصالبضمان حرية التنقل وإمكانية االطالع 
كما أشار ائتالف منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة إىل عـدم إحـراز أي تقـدم                -٦٨
هود يف ما يتعلق بإنشاء نظام تعليم جيد شامل لألشخاص ذوي اإلعاقة منذ أن صـدقت                مش

إذ مل تشرع وزارة التعليم يف إجـراء أي  . الدولة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
كما أن الـتغريات الـيت جيـري    . عمليات حلفز سياسٍة وطنية بشأن التعليم الشامل للجميع  

ويسود يف البلد نظام تعليم قائم علـى        . لداخلية واخلطط واملناهج طفيفة   إحداثها يف اهلياكل ا   
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الغني ذوي اإلعاقـة    ومل ُتتح لنسبة كبرية من الب     . الفصل بني اجلنسني، ال يفي مبعايري اجلودة      
  .)١٤٥(فرصة التعليم

 كشف ائتالف منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة عن عدم مبادرة الدولـة            اً،وأخري  -٦٩
ة فعالة إلدماج ذوي اإلعاقة مهنياً وعـن حمدوديـة العـرض مـن دورات               وضع سياس  إىل

اقة يف البلـد تكـاد      فاألرقام الدالة على مستوى اإلدماج املهين لذوي اإلع       . التقين التدريب
  .)١٤٦(رمزية تكون

  األقليات والشعوب األصلية  -٨  
حمللية للـشعوب    جبهود البلد لتحسني أحوال اجملتمعات ا      ٤اعترفت الورقة املشتركة      -٧٠

 بيد أهنا الحظت عدم كفاية النتائج احملَرزة ومعاناة         .)١٤٧(بالتوصيات اليت قبِلها    األصلية عمالً 
كما الحظت الورقة أن لغات الشعوب األصلية غري معروفة         . الشعوب األصلية من التهميش   

ىت اآلن إىل حلٍ    عالوة على ذلك، مل جيرِ التوصل ح      .  مبا يف ذلك يف اهلياكل التعليمية      اً،عموم
  .)١٤٨(تمعات احمللية للشعوب األصليةلقضية ملكية أراضي اجمل

ـ  ٤وأوصت الورقة املشتركة    -٧١ ق يف  بكفالة حقوق الشعوب األصلية، وال سـيما احل
  .)١٤٩(السكن الالئق

 االنتهاكات احلالية للحق يف األراضي املقترنة باهلوية        ٥وأوضحت الورقة املشتركة      -٧٢
فقد أصدرت الدولة   . لسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف منطقة جنوب الكارييب        الثقافية ل 
ألة  قانون االعتراف حبقوق سكان منطقة جنوب الكارييب، الذي ال حيسم مس           ٢٠١١يف عام   

  .)١٥٠(حيازة األراضي
 افتقار كوستاريكا إىل إجراء مؤسـسي منـشأ         ٥كما أوضحت الورقة املشتركة       -٧٣

مع السكان األصليني واإلثنيات يف البلد، يأخذ يف احلـسبان          اً  شاور مسبق مبوجب القانون للت  
 وإعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق  ١٦٩املزايا املنبثقة من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينيـة ولغويـة، وإىل الـسكان                
 بقلق أن بعض مؤسسات الدولة ٥ وتالحظ الورقة املشتركة .)١٥١(قياملنحدرين من أصل أفري   

تعمد إىل إبعاد اجملتمعات احمللية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي، وتعقد حلقات عمل عن           
أهنا قد أجرت مشاوراٍت مع هؤالء      اً  مواضيع ثقافية ومتعلقة حبيازة األراضي، مث تؤكد الحق       

  .)١٥٢(م الصكوك الدولية حلقوق اإلنساناالسكان، وهو ما يتعارض مع أحك
وأوصى ائتالف املنظمات غري احلكومية باعتماد تشريع يعتـرف حبـق الـشعوب               -٧٤

وينظم هذا احلق واعتماد قانون التنمية املستقلة للشعوب األصلية، اً األصلية يف مشاورهتا مسبق  
ليها، كما أوصى حبمايـة     وحفز آليات فعالة إلعادة تنظيم أراضي الشعوب األصلية ورّدها إ         

  .)١٥٣(صلية ومحاية سالمتهم الشخصيةحياة املدافعني عن حقوق الشعوب األ
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  هاجرون والالجئون وملتمسو اللجوءامل  -٩  
أوضح ائتالف املنظمات غري احلكوميـة أن لظـاهرة اهلجـرة أمهيـةً خاصـة يف         -٧٥

لسياق، وخباصة يف ما يتعلـق      توحيد املعايري يف هذا ا    : وأوصى االئتالف مبا يلي   . كوستاريكا
بوثائق اهلوية وتكاليف استخراجها، وتنظيم محالت توعية للموظفني املعنـيني بـإجراءات            
اهلجرة، وكفالة إمكانية احتكام املهاجرين إىل القضاء وإمكانية حصوهلم علـى اخلـدمات             

  .)١٥٤(والصحية واألمنية دومنا متييزالتعليمية 
صفوف  باعتماد برامج للقضاء على الفقر، وخباصة يف         ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٧٦

  .)١٥٥(أبناء املهاجرين والالجئني

  احلق يف التنمية واملسائل البيئية  -١٠  
 إىل االستغالل غري املسؤول للموارد البحرية يف حمافظـة          ٤أشارت الورقة املشتركة      -٧٧

طلق كوستاريكا محالت توعية وأوصت الورقة بأن ُت. بونتاريناس رغم اإلطار التشريعي القائم
  .)١٥٦(ما بشأن محاية األنواع البحريةبأمهية احترام البيئة، وال سي
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its national preventive mechanism provided for in the Optional Protocol to the Convention against 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OP-CAT) and further 
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minority sexual orientation or gender identity (Czech Republic);* A/HRC/13/15, para.89.21. 
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Enhance the policy to prevent, combat and eradicate torture, improve the situation in the prison 
system and establish alternative sanctions (Brazil); A/HRC/13/15, para.89.22. Step up 
implementation of legal and institutional measures aimed at addressing the reported increase of 
domestic violence against women and children (Malaysia);*A/HRC/13/15, para.89. 24. Continue its 
efforts to eliminate violence against women and children (Jordan); A/HRC/13/15, para.89. 27. Take 
further measures to ensure the full protection of children from all forms of violence (Sweden);* 
A/HRC/13/15, para.89. 28. Increase efforts to provide effective assistance to women and girls who 
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including children, with a view to sexual exploitation, particularly concerning assistance to the 
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and assistance to victims (Belgium);* A/HRC/13/15, para.89.38. Ensure that persons suspected of 
trafficking in human beings are duly prosecuted and judged, and facilitate access to justice and 
compensation for victims (Belgium);* A/HRC/13/15, para.89.39. Step up efforts to combat 
trafficking in persons (Belarus); A/HRC/13/15, para.89.40. Strengthen criminal legislation with 
regard to trafficking of children and women (Germany);* A/HRC/13/15, para.89.41. Further 
reinforce measures to combat trafficking of women and children, as well as penalties commensurate 
with the seriousness of such acts (Egypt);* A/HRC/13/15, para.89.42. Continue taking efficient 
measures to eliminate prohibited child labour and prostitution, and to combat the phenomenon of 
children living in the street, and monitor appropriately the efficiency of measures taken (Slovenia); 
A/HRC/13/15, para.89.43. Undertake further efforts to eliminate child labour and to protect 
juvenile workers (Belarus); A/HRC/13/15, para.89.44. Strengthen efforts to eliminate child labour 
(Chile); A/HRC/13/15, para.89.45. Adopt and implement appropriate efficient policies and 
programmesand strengthen its efforts in raising public awareness to eliminate child labour 
(Slovakia);*A/HRC/13/15, para.89. 47. Reinforce the fight against exploitation of minors, 
particularly sexual exploitation, through the effective implementation of national and international 
legal provisions and through maximal use of the National Plan to Combat Commercial Sexual 
Exploitation (Switzerland); A/HRC/13/15, para.89. 49. Take practical steps to address the problems 
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and to increase even more the resources and social benefits aimed at reducing poverty and extreme 
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para.89. 73. Continue to work at the international level in favour of human rights education 
(Morocco). 

136 Joint submission 4 by IMMA-VIDES International-Congregation of Our Lady of Charity of the 
Good Shepherd, paras. 12-19. 

137 Mulabi-SRI (Joint Submission 1), paras. 19-20.  
138 Coalición de ONGs (CR-NGOs – Joint Submission 2), para.36. 
139 Joint submission 3 by la Coalición de Organizaciones de Personas con Discapacidad, page 3. 
140 Joint submission 3 by la Coalición de Organizaciones de Personas con Discapacidad, pages 2 and 6. 
141 Joint submission 3 by la Coalición de Organizaciones de Personas con Discapacidad, page 6. 
142 Joint submission 3 by la Coalición de Organizaciones de Personas con Discapacidad, page 7. 
143 Joint submission 3 by la Coalición de Organizaciones de Personas con Discapacidad, pages 1-2. 
144 Joint submission 3 by la Coalición de Organizaciones de Personas con Discapacidad, pages 3-4. 
145 Joint submission 3 by la Coalición de Organizaciones de Personas con Discapacidad, page 5. 



A/HRC/WG.6/19/CRI/3 

GE.14-10429 22 

146 Joint submission 3 by la Coalición de Organizaciones de Personas con Discapacidad, pages 5-6. 
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