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 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
  من العهد١٧ و١٦املادتني 

 كوستاريكا

  االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمشروع املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق

نظـرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري اجملمع الثاين والثالث           -١
 والـرابع لكوسـتاريكا، بشـأن تنفـيذ العهـد الـدويل اخلـاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                  

)E/C.12/CRI/4 (    تشرين  ٧ و ٦ الثالثة والثالثني والرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني، املعقودة يف       يف جلسـاهتا 
 ١٩، واعتمدت يف جلستها احلادية واخلمسني، املعقودة يف 35) وE/C.12/2007/SR.33) ،34 ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

  مقدمة-ألف 

جنة بتقدمي التقرير الدوري اجملمع الثاين والثالث والرابع للدولة الطرف، والذي أُعّد بشكل عام ترحب الل -٢
 . عاما١٣ًبيد أهنا تأسف لتأخر تقدمي التقرير . وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة

ملفصلة وترحب اللجنة باحلوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف وتشكر الوفد على الردود اخلطية ا               -٣
 .واملعلومات اإلضافية اليت قدمها شفهياً رداً على استفساراهتا العديدة

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

تالحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على املعاهدات الدولية ذات الصلة واعتماد سياسة وطنية               -٤
رى، لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومكافحة      للمسـاواة والعدل بني اجلنسني، يف مجلة تدابري قانونية ومؤسسية أخ          

 .التمييز ضد املرأة، خاصةً يف مكان العمل
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وترحب اللجنة بدخول القانون الذي جيّرم ممارسة العنف ضد املرأة حيز النفاذ مؤخراً، فضالً عن تنفيذ                 -٥

طرف لتوفري سبل اجلرب االجتماعي     برنامج الرعاية الشامل للعنف املرتيل والتدابري املؤسسية اليت اعتمدهتا الدولة ال          
 .والقانوين والنفسي لضحايا هذه املمارسة، مبا يف ذلك املأوى اآلمن

وترحب اللجنة بإجنازات مؤسسة الكهرباء الكوستاريكية فيما يتعلق بنطاق وجودة التغطية الكهربائية يف  -٦
. ائة من الطاقة الكهربائية مأتاها مصادر متجددة يف امل٩٨جمال االتصاالت الالسلكية جلميع أحناء البلد، علماً بأن 

كمـا ترحب بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للحفاظ على إرثها الطبيعي والتصدي للتهديدات املتزايدة اليت                
يتعرض هلا التنوع البيولوجي يف البلد، وخاصةً إزالة الغابات واالستغالل الزراعي املفرط لألراضي وتلوث املياه،               

 .ن أجل ضمان مستوى معيشي مالئمم

وتالحظ اللجنة بارتياح جهود الدولة الطرف الرامية إىل زيادة تعزيز التنمية الثقافية للسكان األصليني،               -٧
بوسائل منها إنشاء قسم تعليم السكان األصليني يف وزارة التربية والتعليم، الذي يسهم يف إحياء اللغات األصلية،        

ة السكان األصليني يف املناهج الدراسية واعتماد برامج لتشجيع التعليم املزدوج لغوياً باللغتني فضالً عن إدراج ثقاف
 .األصلية واإلسبانية

وتشـيد اللجنة بإدراج التربية األخالقية والفنية واملدنية، فضالً عن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، يف                 -٨
 .املناهج الدراسية

فضالً عن التدابري التشريعية والسياساتية )  يف املائة من السكان٩٧(عليم املرتفع وترحب اللجنة مبستوى الت -٩
واملؤسسـية الـيت دأبـت الدولـة الطرف على اعتمادها لتحسني الوصول إىل التعليم ونوعيته، خاصةً بالنسبة                  

 .للمجتمعات األصلية

 .لينيوترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية املعنية بشؤون السكان األص -١٠

  العوامل والصعوبات اليت تعرقل تنفيذ العهد-جيم 

 .تالحظ اللجنة غياب أي عوامل أو صعوبات هامة حتول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعاالً يف الدولة الطرف -١١

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

تطبيق أحكام العهد   تالحـظ اللجنة أن الدولة الطرف مل توفّر معلومات كافية عن سوابق قضائية تثبت                -١٢
 من دستور كوستاريكا ينّص على أن ملعاهدات حقوق         ٧بصـورة متسـقة على صعيد املمارسة، رغم أن املادة           

 اإلنسـان الدولـية الغلـبة عـلى التشـريعات احمللـية، مبـا يف ذلك األحكام الدستورية، وميكن التذرع هبا                     
 .مباشرة يف احملاكم

 . العنصري ال جيّرم بوصفه جرمية حمددة وإمنا ُيعاقب عليه بالغرامة فحسبوتالحظ اللجنة بقلق أن التمييز -١٣
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  وتالحظ اللجنة بقلق أن اللجنة الوطنية املعنية بشؤون السكان األصليني ال متثل متثيالً كامالً مصاحل مجيع  -١٤
 .السكان األصليني

ل أفريقي يعانون من مستويات أعلى وتأسف اللجنة ألن اجملتمعات األصلية واألشخاص املنحدرين من أص -١٥
وباإلضافة إىل ذلك، تعاين اجملتمعات األصلية من معدالت أمية أعلى،          . مـن الفقر والبطالة قياساً باملعدل الوطين      

 .ووصوالً حمدوداً للمياه وخدمات اإلسكان والصحة والتعليم

 .املناصب العليا يف اخلدمة العامةوتأسف اللجنة كذلك ألن اجملتمعات األصلية ال حتظى بالتمثيل يف  -١٦

 .ءوتشعر اللجنة بالقلق إزاء الفجوة املستمرة يف األجور بني الرجل واملرأة ومعدل البطالة املرتفع بني النسا -١٧

وتشـعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف العمل البائسة اليت متس العمال املرتليني خاصةً، وأغلبهم من النساء                 -١٨
 ساعات يف اليوم دون احلصول على قدٍر ٨قاضون احلد األدىن من األجر ويعملون أكثر من       املهاجـرات، وهم يت   

 .كاٍف من الراحة أو على معاشات تقاعدية أو إجازات

وتشـعر اللجنة بالقلق إزاء النسبة الكبرية من العمال يف القطاع غري الرمسي، وهي ظاهرة متّس الفئات                  -١٩
ومنهم املهاجرون والالجئون، خاصةً الوافدين من نيكاراغوا وكولومبيا، فضالً عن          واألفراد احملرومني واملهمشني،    

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف العمل املتردية يف املناطق الريفية والنائية، األمر             . األقليات العرقية واملعوقني  
 .الذي يسهم يف زيادة اهلجرة من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية

ويسـاور اللجـنة القلق إزاء التقارير املتعلقة حباالت مضايقة النقابيني وإدراج أمسائهم يف قوائم سوداء                 -٢٠
وتأسف اللجنة ألن . وفصلهم، خاصة يف قطاع املوز، حيث وردت تقارير عن فصل عدد كبري من العمال النقابيني

يتعلق بعدم توافق القيود املفروضة على مشاركة الدولة الطرف مل تنفذ بصورة فعالة التوصيات السابقة للجنة فيما 
 . من العهد٨األجانب يف النقابات العمالية مع املادة 

وتشـعر اللجـنة بالقلق ألن تغطية نظام التقاعد االجتماعي ال تزال غري كافية، خاصةً بالنسبة للفئات                  -٢١
عون واملهاجرون، بالرغم من التقدم احملرز يف       واألفراد املهمشني واحملرومني، ومن ضمنهم العمال املرتليون واملزار       

 .تغطية نظام الصحة الوطين

وتأسـف اللجنة ألن العديد من التدابري القانونية واملؤسسية اليت اختذهتا الدولة الطرف لتوفري سبل جرب                 -٢٢
 .للضحايا العنف املرتيل مل تكن كافية للتصدي لزيادة العنف املرتيل املمارس ضد النساء واألطفا

، ال تزال   "التأديب غري املّربح  "وتشـعر اللجـنة بـالقلق ألن العقوبة البدنية داخل األسرة، على شكل               -٢٣
 . من قانون األسرة السائد يف الدولة الطرف١٤٣مسموحاً هبا مبوجب املادة 

ر يف  ويسـاور اللجـنة قلـق عميق إزاء تفاقم االستغالل اجلنسي والتجاري والسياحة اجلنسية واالجتا               -٢٤
األشخاص، خاصةً النساء والفتيات، يف الدولة الطرف، بالرغم من التدابري املؤسسية وخطط العمل اليت وضعت               
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وتشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب أي تشريعات حمددة وسوابق قضائية تتعلق باالجتار يف البشر، . ملكافحة هذه اآلفة

 .قها وأسباهباوعدم وجود بيانات مفصلة عن طبيعة هذه الظاهرة ونطا

وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء املعدل املرتفع املتزايد حلمل املراهقات، بالرغم من سياسات الدولة الطرف  -٢٥
 وبـراجمها املـتعلقة بالصـحة اجلنسـية والتناسـلية، فضـالً عـن عدم السماح بأي استثناء من احلظر العام                     

 .املفروض على اإلجهاض

نـه بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتصدي لنقص اخلدمات            وتشـعر اللجـنة بـالقلق أل       -٢٦
اإلسكانية، فإن نسبة مئوية كبرية من املساكن، خاصةً اليت يقطنها السكان األصليون واألشخاص املنحدرون من               

الكافية، وأن  أصل أفريقي واملهاجرون، تعاين من تردي حالتها وافتقارها عادةً إىل مياه الشرب واملرافق الصحية               
العديـد من أبناء هذه اجملتمعات ال يزالون يعيشون يف أحياء فقرية ومستقطنات، أحياناً على ضفاف األهنار ويف                  

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب معلومات مفصلة بشأن عدد حاالت اإلخالء            . مناطق أخرى شديدة اخلطورة   
 .القسري يف الدولة الطرف

ق التأثري الذي قد يلحقه دخول اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الوسطى حيز النفاذ             وتالحـظ اللجـنة بقل     -٢٧
بالنسبة اللتزامات الدولة الطرف يف إطار العهد، وخاصةً فيما يتعلق بالزراعة التقليدية وحقوق العمالة والوصول               

لة أمور، الوصول إىل األدوية     إىل اخلدمات الصحية والضمان االجتماعي وأنظمة امللكية الفكرية اليت حتمي، يف مج           
 .العامة والتنوع البيولوجي واملياه وحق اجملتمعات األصلية املرتبط هبذه املوارد

 .وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نوعية الرعاية الصحية املقدمة، خاصةً يف املناطق النائية والريفية -٢٨

صلية ال تزال أعلى بكثري من املعدل الوطين،        وتالحـظ اللجنة بقلق أن معدالت األمية بني اجملتمعات األ          -٢٩
 .بالرغم من اعتماد الدولة الطرف تشريعات وسياسات وبرامج إلتاحة وصول هذه اجملتمعات إىل التعليم

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ازدياد نسبة التسرب من الدراسة الثانوية جراء أسباب منها التفكك األسري،                -٣٠
 وعمل األطفال وتعاطي املخدرات، بالرغم من التدابري املؤسسية والسياسات املعتمدة          وقلـة االهـتمام التعليمي      

 .يف هذا الصدد

 وتشـعر اللجـنة بـالقلق إزاء االخنفـاض احلـاد يف ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة خالل                   -٣١
 .السنوات األخرية

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

 بأن تضمن وضع أحكام العهد موضع التطبيق املباشر يف النظام القانوين احمللي توصي اللجنة الدولة الطرف -٣٢
 .وتطلب من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن األحكام القضائية املتعلقة بتنفيذ العهد

اقبة عليه وفقاً وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على ضمان جترمي التمييز العرقي بوصفه جرمية حمددة واملع          -٣٣
خلطـورة اجلرمية، وحتديد أفعال التمييز العنصري ومالحقة مرتكبيها حسب األصول، وتوفري التدريب للموظفني              
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 العمومـيني إلذكـاء وعـيهم بالقضايا املتعلقة بالتمييز العرقي، وتنظيم محالت ملكافحة التمييز العرقي لتوعية                
 .اجلمهور هبذا الشأن

ولة الطرف بضمان متثيل مصاحل مجيع اجملتمعات األصلية متثيالً كامالً يف جملس إدارة             وتوصـي اللجنة الد    -٣٤
اللجنة الوطنية املعنية بشؤون السكان األصليني، وضمان حصول هذه املؤسسة على ما يقتضيه حسن اشتغاهلا من                

 .دعم مايل ومؤسسي كاٍف من الدولة

لتدابري املالئمة لضمان خفض مستويات الفقر واألمية       وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع ا          -٣٥
والـبطالة بـني اجملتمعات األصلية واألشخاص املنحدرين من أصول أفريقية، وضمان وصول اجملتمعات األصلية               

 .وصوالً الئقاً إىل املياه واإلسكان والصحة والتعليم

 .متثيل األقليات يف وظائف اخلدمة العامة العلياوينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري إجيابية لتشجيع زيادة  -٣٦

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوطيد جهودها لتشجيع مشاركة فعالة أكرب للمرأة يف سوق العمل وأن                -٣٧
 .تضمن ظروف عمل متكافئة، مبا يف ذلك املساواة يف األجر لقاء العمل ذي القيمة املتساوية

 اذ تدابري فعالة لتحسني وضع العمال املرتليني، وفقاً ألحكام         وتوصـي اللجـنة الدولـة الطـرف باخت         -٣٨
 . من العهد٧املادة 

وحتـث اللجـنة الدولـة الطرف على تكثيف جهودها للحد من البطالة بني الفئات واألفراد املهمشني                  -٣٩
سلطة القضائية  واحملـرومني، وذلـك بواسطة تدابري حمددة اهلدف، مبا يف ذلك ضمان التطبيق الصارم من ِقَبل ال                

واحلكومات احمللية ومكاتب العمالة للتشريع الرامي إىل مكافحة التمييز؛ واستحداث أحكام قانونية تتطلب التوازن 
العرقي لقوة العمل يف القطاعني العام واخلاص وإنفاذ هذه األحكام بفعالية؛ وتعزيز التدريب املهين وفرص العمل                

 .طن السكان األصليونالدائمة يف املناطق النائية حيث يق

وتدعـو اللجـنة الدولة الطرف إىل النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال                  -٤٠
 .املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 من  ٦٠مادة  وحتـث اللجـنة الدولـة الطرف على تسريع عملية اعتماد اإلصالحات املقترحة حالياً لل               -٤١
الدستور وضمان احترام حق كل شخص يف تشكيل النقابات واالنضمام إليها واملشاركة يف األنشطة النقابية، طبقاً 

 . من العهد٨من املادة ) أ(١للفقرة 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان توفري إعانة الضمان االجتماعي جلميع العمال، خاصةً األشخاص           -٤٢
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقييت منظمة          . إىل فئات حمرومة ومهمشة   الذيـن ينتمون    

 املتعلقة باملساواة يف املعاملة يف ١١٨ورقم ) ، منقحة١٩٥٢لعام ( املتعلقة حبماية األمومة ١٠٣العمل الدولية رقم 
 . ١٩٦٢نظام الضمان االجتماعي، لعام 



E/C.12/CRI/CO/4 
Page 6 

 
 باختاذ تدابري فعالة لتنفيذ القوانني القائمة املتعلقة بالعنف املرتيل، وبإتاحة           وتوصي اللجنة الدولة الطرف    -٤٣

التدريب ملوظفي إنفاذ القانون والقضاة لتحقيق هذا الغرض، وبتضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن عدد     
 .القضايا املتعلقة بالعنف املرتيل اليت عرضت على احملاكم ونتائجها

 من قانون   ١٤٣نة الدولة الطرف على تسريع اعتماد املقترحات القائمة حالياً لتعديل املادة            وتشجع اللج  -٤٤
 .األسرة واعتماد القانون الذي ُينظر فيه حالياً والذي ينّص على احلظر الصريح جلميع أشكال العقوبة البدنية

والتجاري وسياحة اجلنس   وحتـث اللجنة الدولة الطرف على التصدي بصورة فعالة لالستغالل اجلنسي             -٤٥
كما حتث . واالجتار يف البشر، وتوصي هلذا الغرض باعتماد تعديٍل على قانون مناهضة االستغالل اجلنسي التجاري

اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد عن كثب عدد النساء واألطفال من ضحايا االجتار إىل أراضيها و منها وعربها 
وُيطلب من الدولة الطرف . ياً بشأن هذا االجتار للشرطة واملدعني العامني والقضاةكل عام، وأن توفر تدريباً إلزام

تضـمني تقريـرها الـدوري القـادم بيانات سنوية حمدثة ومفصلة بشأن حاالت االجتار املبلغ عنها، واإلدانات      
 .والعقوبات الصادرة ضد مرتكبيها، وبرامج املساعدة وإعادة التأهيل املتاحة للضحايا

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري وقائية ملعاجلة مشكلة املعدالت املرتفعة حلمل املراهقات                -٤٦
والـنّص يف قانوهنـا املـتعلق باحلظـر العام لإلجهاض على استثناء احلاالت اليت تكون فيها حياة األم يف خطر                     

 . احملارمأو عندما يكون احلمل نتيجة االغتصاب أو سفاح) املقتضيات الطبية(

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف ختصيص أموال كافية لتحسني اهلياكل األساسية وزيادة توافر وحدات               -٤٧
كما . بشأن احلق يف السكن الالئق) ١٩٩١ (٤السـكن االجتماعي، على حنو يتسق مع التعليق العام للجنة رقم           
عرضني لعمليات اإلخالء القسري وتوفري سكن حتث الدولة الطرف على ضمان صون حقوق األفراد واجلماعات امل

بشأن عمليات اإلخالء القسري، وبتضمني تقريرها      ) ١٩٩٧ (٧بديـل الئق هلم، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم          
 .الدوري القادم بيانات مفصلة عن عدد عمليات اإلخالء القسري وترتيبات السكن البديل

لتدابري الالزمة لتقييم ما قد يترتب على التزاماهتا مبوجب اتفاق          وتوصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ ا       -٤٨
الـتجارة احلرة ألمريكا الوسطى من مضاّر باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وضمان أال يؤثر االتفاق               

جتماعي سلباً على احلقوق اليت يضمنها العهد، خاصةً حقوق العمال والوصول إىل اخلدمات الصحية والضمان اال    
 .واألدوية العامة وأنظمة امللكية الفكرية

وتوصـي اللجـنة بتحسـني توفري مرافق الرعاية الصحية والسلع واملنتجات يف املناطق النائية والريفية،               -٤٩
 .وبتضمني التقرير الدوري القادم بيانات سنوية مفصلة هبذا الشأن

نفيذ الفعال للتشريعات والسياسات والربامج القائمة وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة حتسني الت -٥٠
 .حالياً للقضاء على األمية بني اجملتمعات األصلية

كما . وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملكافحة التسرب الدراسي من املدارس الثانوية             -٥١
 .املدارس الثانويةينبغي أن تنفذ الدولة الطرف الربامج القائمة لتحسني نوعية التعليم يف 
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وتشجع اللجنة الدولة الطرف على حتسني نوعية التعليم اجلامعي وضمان أن تكون اجلامعات العامة آلية                -٥٢
 .للحراك االجتماعي

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات، بوسائل  -٥٣
 .س الوزراء والربملان من أجل تدارسها كما ينبغي واختاذ إجراءات بشأهناتشمل إحالتها إىل جمل

على مجيع  كمـا تطلـب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع هذه املالحظات اخلتامية                  -٥٤
غ اللجنة مستويات اجملتمع، وال سيما بني مسؤويل الدولة والسلطة القضائية ومنظمات اجملتمع املدين عامةً، وأن تبل

وتشجع اللجنة الدولة الطرف خاصةً على االستمرار       . يف تقريرها الدوري املقبل جبميع اخلطوات املتخذة لتنفيذها       
 واملنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع )Defensoría de los habitantes(يف إشـراك أمني املظامل  

 .قدمي تقريرها الدوري املقبلاملدين يف نقاش يدور على املستوى الوطين قبل ت

 وتدعـو اللجـنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة الصادرة                -٥٥
 ).HRI/GEN/2/Rev.4( إلعداد وثيقة أساسية مشتركة ٢٠٠٦عام 

 / حزيران ٣٠وتطلـب اللجـنة مـن الدولـة الطرف تقدمي تقريرها الدوري اخلامس يف موعد أقصاه                  -٥٦
 .٢٠١٢يونيه 

- - - - - 

 


