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 مقدمة    

عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١
 ٣٠، دورته السادسة يف الفترة مـن        ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   

وجرى االسـتعراض املتعلـق     . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١مرب إىل   نوف/تشرين الثاين 
وتـرأس  . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٨الرابعة عشرة املعقودة يف     اجللسة  يف  بكوستاريكا  

واعتمد الفريق  . العبادةشؤون  واخلارجية  وفد كوستاريكا معايل السيد برونو ستاغنو، وزير        
 كـانون   ١١جلسته الـسابعة عـشرة املعقـودة يف         العامل هذا التقرير عن كوستاريكا يف       

 .٢٠٠٩ديسمرب /األول

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقـررين التـايل          ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
فاسـو   اململكة املتحدة وبوركينا  : كوستاريكااملتعلق ب ستعراض  االلتيسري  ) اجملموعة الثالثية (

 .ومجهورية كوريا

ألغـراض  ، صدرت الوثائق التالية     ٥/١ من مرفق القرار     ١٥رة  وعمالً بأحكام الفق    -٣
 :كوستاريكااالستعراض املتعلق ب

ــر  )أ(   ــينتقري ــرض / وط ــي ع ــرة  خط ــاً للفق ــدم وفق ) أ(١٥مق
(A/HRC/WG.6/6/CRI/1) ؛ 

جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة             )ب(  
 ؛(A/HRC/WG.6/6/CRI/2)) ب(١٥

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
(A/HRC/WG.6/6/CRI/3) . 

أملانيا سلفاً  وأحيلت إىل كوستاريكا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا             -٤
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية واألرجنـتني واجلمهوريـة التـشيكية            

املوقع الـشبكي اخلـارجي     وهذه األسئلة متاحة على     . منرك والسويد وهولندا وهنغاريا   الداو
 .لالستعراض الدوري الشامل

 موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

 الدولة موضوع االستعراضجانب من احلالة عرض   -ألف   

وزير ستهل   ا ،٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٨يف اجللسة الرابعة عشرة املعقودة يف         -٥
 يـة العبادة لكوستاريكا بيانه مذكراً بأن التقرير الوطين كان نتيجـة عمل          شؤون  اخلارجية و 



A/HRC/13/15 

GE.10-10124 4 

 هيئـة   ٢٩شـركت فيهـا      وأُ ٢٠٠٨أكتوبر  /تشاور وحوار واسعة بدأت يف تشرين األول      
 . منظمة من منظمات اجملتمع املدين٢٣حكومية و

 الالتينية والبحر الكـارييب وهلـا       وتعد كوستاريكا أقدم دميقراطية يف منطقة أمريكا        -٦
 عامـاً  ٦٠فلقد ألغت كوستاريكا اجليش منذ أزيد مـن  . مؤشرات ممتازة يف التنمية البشرية 

طرد لإلنفـاق   وقد أتاح النمو امل   . ر االجتماعي ه مواردها حنو االستثما   يوجأعادت ت خلت و 
ذلك بناء هيكـل  العام خالل السنوات األخرية التحسني املستمر لظروف عيش السكان، وك   

 نامجة عن كون  الولقد مت هذا بالرغم من الصعوبات       . مؤسسي صلب حلماية حقوق اإلنسان    
 .ر القليل من التعاون الدويلالرتإال يتلقى ال متوسط الدخل نامياً بلداً كوستاريكا 

وخدمات التطعيم والطوارئ جلميع الـسكان،      األساسية  وتوفر الدولة الرعاية الصحية       -٧
ما قبل  ستويات  وأشارت كوستاريكا إىل أن التعليم جماين يف امل       .  يكن مني أم مل   هلم تأ  نسواء كا 

ألشخاص ذوي اإلعاقة، ويف الوقـت      بااملدرسي واالبتدائي والثانوي، وكذلك الربامج اخلاصة       
وجيب أن يكون اإلنفاق العام على التعليم،       . نفسه تتلقى اجلامعات العمومية إعانات من الدولة      

زادت قد  و.  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٦يف الدستور، أكثر من     يه   منصوص عل  كما هو 
     يف املائة، وهـو     ١٤، بنسبة   ٢٠١٠ يف امليزانية الوطنية املعتمدة للعام       ،املوارد املخصصة للتعليم  

املائة من   يف   ٦,٩ يف املائة من جمموع امليزانية املخصصة للسلطة التنفيذية و         ٢٥ما ميثل أكثر من     
 .الناتج احمللي اإلمجايل للبلد

 األساس القانوين الذي يضمن االحتـرام التـام حلقـوق           ١٩٤٩ويعد دستور عام      -٨
  مباشـراً  تطبيقاًأحكام حقوق اإلنسان     بتطبيق   الدستورويقضي  . اإلنسان جلميع سكان البلد   

نحـت  وقد مُ . هاعلى أي قانون من شأنه أن يتعارض مع هذه األحكام أو يقيد           وبأسبقيتها  
ا يسن من تشريعات     اختصاص إبطال القوانني وغريها مم     ١٩٨٩الغرفة الدستورية املنشأة عام     

تتناىف مع احلقوق واألحكام الواردة يف الدستور، وكذا احلقوق املعترف هبـا يف املعاهـدات           
طيـة  ويعد هذا اجلهاز القضائي أحد أركان الدميقرا      . الدولية اليت صدقت عليها كوستاريكا    

، والعدالة الدستورية تؤكد أن     ١٩٩٢ومنذ عام   . والعدالة، إذ يضمن حقوق اإلنسان يف البلد      
حقوقاً دامت تعطي األفراد للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان األسبقية على الدستور نفسه، ما   

 تطبيقـاً  تعترب اتفاقيات األمم املتحدة واجبة التطبيـق         ،وإضافة إىل ذلك  .  أكرب أو ضمانات 
يف احملاكم الوطنية، وكذلك األمر بالنـسبة للـصكوك اإلقليميـة             وأساساً للتقاضي  اًاشرمب

 . والدولية األخرى حلقوق اإلنسان اليت اعتمدهتا كوستاريكا

سريها وتكفل  احملكمة العليا لالنتخابات اليت تشرف على العمليات االنتخابية         قوم  وت  -٩
 .رام احلقوق السياسية واملدنيةالدميقراطية االنتخابية واحتبضمان عادي ال

 وفقـاً  ١٩٩٢عام ) ‘Defensoría de los Habitantes’( ديوان أمني املظامل ئنشوقد أُ  -١٠
وهو يدافع عن حقوق اإلنسان ضد إجراءات الدولة أو تقـصريها، حيـث             . ملبادئ باريس 

نـشأت  وإضافة إىل ذلك، أ. يوصل شكاوى الشعب ضد القطاع العام وحيمي مصاحل اجملتمع 
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قوق اإلنسان اليت يدخل ضمن مهامها      املعنية حب  اللجنة اخلاصة    ٢٠٠٦اجلمعية التشريعية عام    
االطالع على القضايا املتصلة بانتهاكات حقوق اإلنسان ودراستها واإلبالغ عنها، ودراسة           

، ومتابعة توصيات ديـوان أمـني املظـامل      وتقدمي آراء بشأهنا   قوانني يف هذا اجملال   المشاريع  
 .األجهزة ذات الصلةو

توفر اليت  تخصصة  املعمومية  الؤسسات  جمموعة من امل  كوستاريكا  لوإضافة إىل ذلك،      -١١
 العديد مـن هـذه      صصوقد خُ .  لتعزيز حقوق اإلنسان ومعاجلتها واحترامها     راسخاأساساً  

 .ضعيفةالفئات للاملؤسسات بشكل مباشر لالستجابة لالحتياجات احملددة لفئات بعينها أو 

فقد جـرى   . وأكدت كوستاريكا أن أحد أهم أهدافها اإلمنائية هو مكافحة الفقر           -١٢
 يف املائة من السكان عـام       ٢٠تقليص معدل الفقر الوطين ألول مرة يف التاريخ إىل ما دون            

 يف املائة قبل األزمة املاليـة  ١٦,٥إىل ووصل ، وظل منذ ذلك احلني دون هذا الرقم؛  ٢٠٠٦
       ٥,٦ويف الفترة نفسها، تراجع الفقـر املـدقع مـن           .  يف املائة  ١٨,٥ند  العاملية وهو اآلن ع   

 . يف املائة من السكان٤,٢إىل 

 يف  ، الذي يقدم حتليالً مستقالً للحالة العامـة يف البلـد          "حالة األمة "وأشار تقرير     -١٣
ناسب  إىل أن ختصيص موارد إضافية للربامج االجتماعية يف الوقت امل          ،نسخته اخلامسة عشرة  

وتوصـلت  . جنح يف احلد من أثر األزمة االقتصادية العاملية على انتشار الفقر وانعدام املساواة            
 .٢٠٠٩اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب إىل نتيجة مماثلة عام 

 وال يزال هـذا التقليـد     . وأشار الوفد إىل أن كوستاريكا كانت تارخيياً بلد جلوء          -١٤
 يتمتعون مجـيعهم بإمكانيـة    هم  البلد، و الجئ يف    ١٢ ٥٠٠أكثر من   حيث هناك   متواصالً  

 .استحقاقات الضمان االجتماعي واحلق يف العملمن كاملة االستفادة ال

 تعد كوستاريكا أحد بلدان العامل اليت تعرف أعلى معدل الستقبال           ،وإضافة إىل ذلك    -١٥
 يف كوستاريكا يف أوضاع ختتلف مـن حيـث           أجنيب ٦٠٠ ٠٠٠إذ يعيش   : تدفقات اهلجرة 

 دولة  ولمتو.  ألف شخص يف وضع غري قانوين      ٣٥٠ و ٢٥٠قانونية اهلجرة، إضافة إىل ما بني       
. كوستاريكا الوصول إىل اخلدمات العامة للسكان املهاجرين الذين ال يـستطيعون أداء مثنـها             

لكن .  الدخل ة متوسط نبلداضمن ال صنف  ي الدولية، ألنه    وتعوز البلد يف هذا املسعى املساعداتُ     
تفاوتات صارخة يف مـستويات     عرف  إطار إقليمي فقري ي   داخل   ،وضعه كبلد متوسط الدخل   

.  هو حتديداً ما جيعل كوستاريكا وجهة لتدفقات هامة للهجرة فيما بني بلدان اجلنوب             ،املعيشة
قدمي خدمات الرعايـة    وبينما يعمل اجملتمع الدويل على حل هذه املفارقة، تواصل كوستاريكا ت          

 .األساسية إىل املهاجرين الذين يعيشون على إقليمها بغض النظر عن وضعهم القانوين

 جددت كوستاريكا تدرجيياً إطارها القانوين وعـصرنت        ، الوافدة ويف جمال اهلجرة    -١٦
. هيكلها املؤسسي من خالل هنج يسعى إىل تعزيز حقوق اإلنـسان املكفولـة للمهـاجرين         

اجلديد الذي سيدخل   الوافدة   هلجرةا إىل قانون    ، على وجه اخلصوص   ،ستاريكاوأشارت كو 
 .٢٠١٠مارس /حيز النفاذ يف آذار
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وأشارت كوستاريكا إىل أهنا جنحت يف توطيد دولة الرفاه واحلفاظ عليها، مـضيفة               -١٧
ـ أنه تلزم جهود هامة من أجل تلبية احتياجات اجلماعات األكثـر             وأشـارت  . فاًاضعاست

يكا إىل أن عليها أن تبذل جهداً جلعل حقوق اإلنسان حموراً شامالً يسترشد به عمل               كوستار
 .، على النحو الوارد يف اخلطة اإلمنائية الوطنية الوطنيةمجيع املؤسسات

 احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   

د مـن الوفـود علـى       فقد أثىن عد  .  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي     ٤٥أدىل    -١٨
شـرك  ، وهـو هنـج أ     يف إعداد التقرير الوطين   الذي اعتمدته   التشاوري  للنهج  كوستاريكا  

اللتزاماهتا بكوستاريكا  أشادت تلك الوفود    كما  . أصحاب املصلحة واملنظمات غري احلكومية    
تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك عن طريق التصديق على مجيع الصكوك             يف جمال   

مـع آليـات    لتعاوهنا  قليمية والدولية الرئيسية وبناء إطار تشريعي ومؤسسي هلذه الغاية، و         اإل
كمـا  . ريادهتا يف تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيدين الداخلي والدويل        ل و ،حقوق اإلنسان 

وترد التوصـيات املقدمـة     . جرى تسليط الضوء على جهود كوستاريكا يف احلد من الفقر         
 .الثاين من هذا التقريرالفرع لي يف خالل احلوار التفاع

ـ وإن كـان ال     واعترفت اجلزائر بأن تدابري هامة قد اختذت للحد من الفقر             -١٩  هاميكن
وهنأت اجلزائر كوستاريكا على التدابري املتخذة لتعزيز حقـوق     . الفقر اهليكلي مشكل  عالج  

نـسني أو سياسـة العمـل       املرأة، من قبيل السياسة الوطنية لتحقيق العدل واملساواة بني اجل         
 أيضاً على جهودها الرامية إىل ضمان احلق يف التعلـيم            كوستاريكا وهنأت اجلزائر . الوطنية
 .وقدمت اجلزائر توصيات. للسكان

والحظت ماليزيا أن بعض جتارب كوستاريكا تعد ممارسات جيدة ميكـن لبلـدان               -٢٠
األمهية احلامسـة   السليم وعلى   وأقرت بتأكيد كوستاريكا على احلكم      . أن تقتدي هبا  أخرى  
نجاحهـا يف   لوأشادت بكوسـتاريكا    . االجتماعية واالقتصادية واالستقرار السياسي   للتنمية  

 .توصياتماليزيا وقدمت . السلم واالستقرارقدر من احلفاظ على 

التدابري املتخـذة ملكافحـة     عن  وطلبت بلجيكا احلصول على املزيد من املعلومات          -٢١
املعهد الوطين للمرأة يف هذا الصدد والكيفية اليت ميكن         يؤديه   وعن الدور الذي     االجتار بالبشر 

 .وقدمت بلجيكا توصيات. تعزيزه هبا

 يف االمتثـال حلقـوق      ا راسخ كوستاريكا سجال لوسلطت هولندا الضوء على أن        -٢٢
        تشارك بشكل نشيط يف اهليئات الدولية حلقوق اإلنـسان وصـدقت علـى            أهنا  اإلنسان و 

      وقـدمت  .  وكذلك على نظام روما األساسـي      ،مجيع املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنسان    
 .توصياتهولندا 
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وأشارت بيالروس إىل اخلطوات اليت اختذهتا كوستاريكا فيما يتصل بـالفقر ومحايـة               -٢٣
 املبذولة  ورحبت بدورها باجلهود  .  للبطالة يهولتفاً واالهتمام الكبري الذي     اضعاستالفئات األكثر   

والطفل عن طريق اخلطـة      ماية األم حللتعزيز التعليم والنظام الصحي، وكذلك باجلهود املبذولة        
وأشارت . ٢٠١٥-٢٠٠٦ للفترة   ةوآمنمعافاة   ةلو طف ومة ومن أجل  االستراتيجية من أجل األم   

 بيالروسوأشارت  . إىل تركيز كوستاريكا على مكافحة العنف ضد املرأة واالجتار باألشخاص         
وقـدمت  . إىل ضرورة حتسني مكافحة التمييز ومحاية حقوق الشعوب األصـلية واملهـاجرين   

 .بيالروس توصيات

وأشارت تركيا إىل إعادة العمل باخلطة الوطنية للوقاية من العنف وتعزيـز الـسلم                -٢٤
وأشادت باملـساعدة والـدعم     . املعنية هبذه املسألة  الوطنية  إعادة تفعيل اللجنة    االجتماعي و 

أنه ال يزال ينبغي فعـل      تركيا  والحظت  . ("Avancemos")" إىل األمام "الجتماعيني وبربامج   ا
وأحاطت علماً باستراتيجية التعليم واحلوار بني الثقافـات        . الكثري من أجل الشعوب األصلية    

. وأشادت بالربامج املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني     . ا وإلزامي اوبكون التعليم جماني  
ـ            وأشار رين دت إىل رداءة نسبة عالية من املساكن، وخباصة مساكن الشعوب األصلية واملنح

وشجعت السلطات املعنية على اختاذ خطوات فعالة لتـوفري         . من أصول أفريقية واملهاجرين   
وقـدمت  . والصرف الصحي جلميع فئات اجملتمع    أمونة   الشرب امل  ياهإمكانية الوصول إىل م   

 .تركيا توصيات

 مبا يف -لديف كوستاريكا على ريادهتا حملياً وإقليمياً ودولياً يف القضايا البيئية       وهنأت م   -٢٥
توقف التمتـع  عن مدى وتساءلت ملديف . ذلك عن طريق الترويج ملفهوم احلق يف بيئة صحية      

. جبميع حقوق اإلنسان يف كوستاريكا على التمتع الفعلي باحلق الدستوري يف بيئـة صـحية              
 .واحدة توصيةملديف وقدمت 

السياسات املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك        : ما يلي عوتساءلت الربازيل     -٢٦
االجتماعي؛ والتدابري الرامية إىل ضمان حقوق الطفل واملـرأة، ويف          التفاوت  مكافحة الفقر و  

وتساءلت عـن   . الوقت نفسه مكافحة التمييز والعنف واالجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي        
،  القـانوين  هاوإطار  حبقوق الشعوب األصلية واملنحدرين من أصل أفريقي       ةات املتعلق السياس

قـوق اإلنـسان     العامة املتعلقـة حب    سياسةالكما تساءلت عن    . وضعية هاتني الفئتني  عن  و
 . توصيات الربازيلوقدمت. واملهاجرين والالجئني

واملنظمات غري  وشجعت النمسا كوستاريكا على مواصلة إشراك أصحاب املصلحة           -٢٧
 وبالرغم من ترحيب النمسا بقانون. احلكومية يف متابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل

ملة التوعية يف هذا الصدد، فقـد أشـارت إىل          حبلعنف ضد املرأة و   ارِّم  ذي جي  ال ٢٠٠٧عام  
ـ  وتساءلت النمسا عن الكيفية اليت تعتزم هبا كوستاريكا     . استمرار املشكل  نقص التـصدي ل

لغائها إلكوستاريكا بوأشادت النمسا .  املناطق الريفية يف، وخباصةمليعمكانية الوصول إىل التإ
 .وقدمت النمسا توصيات. اًجنسياملتحولني وجترمي املثليني 
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التحـسينات  أحاطت علما ب  و. وأقرت املكسيك بالتقاليد الدميقراطية لكوستاريكا      -٢٨
اسـتفادة  ضمان إمكانيـة    إىل   اإلنسان وكذلك    املؤسسية الرامية إىل منع انتهاكات حقوق     

وتساءلت عن إعمال حقوق األشـخاص ذوي       . االنتصاف وجرب الضرر  من سبل   املواطنني  
 .وقدمت توصيات. اإلعاقة

وأشارت أملانيا إىل أن كوستاريكا بلد منوذجي يف املنطقة، وأهنا طليعية يف التزامهـا                -٢٩
جلنة القضاء على التمييز العنصري ذكرت عـام        وأشارت إىل أن    . اإلنسانبالسالم وحقوق   

ب عليها بغرامة وتساءلت عن      أن أعمال التمييز العنصري تعترب خمالفات بسيطة ُيعاقَ        ٢٠٠٧
ـ التشريع ، وكذلك عن  التشريع اجلنائي املتعلق باألعمال العنصرية     وقـدمت  . قالعراملتعلق ب

 .توصياتأملانيا 

لربوتوكـول  اتأييدها منذ أمد طويـل      لاريكا  كوستبوأشادت اجلمهورية التشيكية      -٣٠
وأشارت إىل ما أعربت عنه اللجنـة املعنيـة حبقـوق    . االختياري التفاقية مناهضة التعذيب  

اجلمهوريـة  وقدمت . القذف والتشهري باعتبارمها من جرائم الصحافة  بشأن  اإلنسان من قلق    
 .توصياتالتشيكية 

جل التصدي لتحديات التنميـة االجتماعيـة       وأشارت كندا إىل اجلهود املبذولة من أ        -٣١
شؤون الشعوب األصلية، مترجم لغات الـشعوب       حمامي  مكتب  (للشعوب األصلية واألقليات    

 لكنها  ٢٠٠٩وأحاطت كندا علماً بقانون اهلجرة واألجانب لعام        ). األصلية يف النظام القضائي   
بـشأن  نسان أعربتا عن القلـق      أشارت إىل أن جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإل         

ورحبت كندا باجلهود اليت تبذهلا كوستاريكا لتحـسني        . احلبس االحتياطي واحتجاز األجانب   
 .وقدمت كندا توصيات. وضع املرأة بالرغم من أن التمييز ضد املرأة ال يزال موجوداً

تمـام  وأشادت مصر باهليئات واملؤسسات العمومية حلقوق اإلنسان اليت تركز االه           -٣٢
ورحبت باللجنة اخلاصة املعنيـة     . على فئات تتطلب قدراً أكرب من احلماية ومبادرات حمددة        

لجنة القانون اإلنساين الدويل بوصفها هيئة      بوأشادت  . اجلمعية التشريعية يف  حبقوق اإلنسان   
النظام التعليمـي   وأعربت عن تقديرها إلنشاء ثقافة مؤسسية يف        . استشارية للسلطة التنفيذية  

ـ ااختالف  أوجه  تقوم على حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني واحترام          ـ  ةلقومي  ة واإلثني
  .  وقدمت مصر توصيات.والسن واجلنس والدين والظروف االجتماعية

. انوأحاطت سلوفينيا علماً بالتزام كوستاريكا بالتثقيف يف جمال حقـوق اإلنـس             -٣٣
كافحة العنف ضد املرأة وطلبت مـن الوفـد    يرميان إىل م   وسلَّطت الضوء على سن قانونني    

التدابري املتخذة إلتاحة إمكانية الوصول إىل       وخباصة يف تبيان ما أفضيا إليه من نتائج ملموسة،        
وأشارت إىل القلق الذي أعربت عنه جلنة حقوق الطفل بشأن          . العدالة وجرب الضرر للضحايا   

غري الرمسي وتساءلت عـن التـدابري       أطفال الشوارع أو األطفال الذين يعملون يف القطاع         
 . توصيات سلوفينياوقدمت. املتخذة ملعاجلة هذه املشاكل
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 ٢٠١٠-٢٠٠٦لفتـرة   لوهنأت إسبانيا كوستاريكا على اخلطة اإلمنائية الوطنيـة           -٣٤
ورحبت بقرار التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق            

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء       على  ية والثقافية و  االقتصادية واالجتماع 
 وعـن بنـاء     هإصالح و نظام السجون لوتساءلت إسبانيا عن اخلطط طويلة األمد       . القسري

يف الزراعة والعمل املرتيل واألمن اخلاص،      الوافدة  وإدراكاً منها لفائدة اهلجرة     . سجون جديدة 
حقـوقهم يف التعلـيم     عـن   ة إىل حتسني اندماج املهاجرين و     تساءلت عن السياسات الرامي   

لـشعوب األصـلية،     احملليـة ل   تمعاتاجملونظراً لتدين مؤشرات التنمية البشرية يف       . والصحة
اليت ميكن هبا ملشروع القانون اخلاص بالتنمية املستقلة للشعوب األصلية          عن الكيفية   تساءلت  

 .وقدمت إسبانيا توصيات. أن حيسِّن الوضع

ومثَّنت التقدم احملرز يف  . وسلَّطت شيلي الضوء على أن كوستاريكا دميقراطية راسخة         -٣٥
خفض معدل وفيات الرضَّع، وقانون إلغاء العقاب البدين لألطفال واملراهقني وجتـرمي قتـل              

 .توصياتشيلي وقدمت . اإلناث

. توشكرت كوستاريكا الوفود على ما طرحت من أسئلة وما قدمت من توصـيا              -٣٦
ىل سياستها الوطنية   إل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، أشارت كوستاريكا        سائوعند تناول امل  

  للفتـرة   وإىل خطـة عملـها     ٢٠١٧-٢٠٠٧لتحقيق العدل واملساواة بني اجلنسني للفترة       
، وكذلك إىل القوانني اليت جترِّم العنف ضد املرأة وترسخ املفهوم القـانوين             ٢٠١٢-٢٠٠٨

وأبلغت كوستاريكا أيضاً عن تعديالت جيري إدخاهلا       . ٢٠٠٨ يف عام    ة املعتمد لقتل اإلناث 
على القانون املتعلق بالعنف ضد املرأة، عقب إعالن ال دستورية املواد املتعلقة بالضرر البدين              

 .٢٠١٥-٢٠١٠عن خطة منع العنف املرتيل للفترة كذلك و

حلوكمة والشرطة وصندوق األمم    وأشارت كوستاريكا إىل أن وزارة األمن العام وا         -٣٧
 من أجـل تـدريب مـسؤويل        ، منرباً للعمل االجتماعي   ٢٠٠٨عام  أطلقا  املتحدة للسكان   

مـن  قوق اإلنسان هتدف إىل التصدي للعنف املرتيل والوقاية         حلالشرطة على وضع سياسات     
ر اجلنساين اإليدز والعنصرية واالستغالل اجلنسي التجاري واملنظو/فريوس نقص املناعة البشرية

 .وما إىل ذلك

الـذي  ‘ مإىل األما ’وفيما يتعلق مبوضوع الطفولة، أشارت كوستاريكا إىل برنامج           -٣٨
يشجع األطفال واملراهقني من األسر ذات الدخل املنخفض على البقاء يف النظـام التعليمـي    

 يف املائة   ١٣ويشمل هذا الربنامج حوايل     . الرمسي عن طريق نظام لإلعانات النقدية املشروطة      
وأشـارت  . كـثرياً  يمن األطفال املسجلني يف املدارس وقد حّد من نسبة التسرب املدرس          

 تنص على أنـه  ٢٠٢١-٢٠٠٩كوستاريكا إىل أن السياسة الوطنية للطفولة واملراهقة للفترة   
جيب على الدولة أن متنع االستغالل اجلنسي التجاري وأن حتمي الضحايا وتساعدهم علـى              

ووافقت كوستاريكا أيضا على اخلطة الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنـسي  . قهمممارسة حقو 
 . اليت أُدجمت يف اخلطة اإلمنائية الوطنية٢٠١٠-٢٠٠٨التجاري للفترة 
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وزارة العمل والـضمان االجتمـاعي،      بذلتها  وأشارت كوستاريكا إىل اجلهود اليت        -٣٩
 إىل القضاء على أسوأ أشـكال عمـل         ومنها خريطة طريق وعدة مشاريع قيد التنفيذ، ترمي       

 ١٢وأشارت كوستاريكا إىل أن عدد األطفال العاملني الذين تتراوح أعمارهم بني            . األطفال
وعقـب  . ٢٠٠٨ يف املائة عام     ٦,٩ إىل   ٢٠٠٦ يف املائة عام     ١١ سنة قد تراجع من      ١٧و

ل، أبلغت كوسـتاريكا  تعديل قانون األسرة الذي ُيلغي العقاب البدين واملعاملة املهينة لألطفا         
 . هذا الصدديفأيضاً عن جهود أخرى 

، ما فتئـت    ١٩٩٣ عام   ١٦٩ومنذ التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           -٤٠
 من الدستور على    ٧٦وتنص املادة   . نياألصليسكان  كوستاريكا تعمل على إعمال حقوق ال     

 ٣١٣وهنـاك   . األصلية وتعززهـا  نه ينبغي للدولة أن حتافظ على اللغات القومية للشعوب          أ
. تغطية اخلدمات الصحية   وسعت   معات احمللية للشعوب األصلية كما    تمؤسسة تعليمية يف اجمل   

 الذي يقدم   )‘Extramuros’(‘ لنخرج من بني األسوار   ‘وأشارت كوستاريكا أيضاً إىل برنامج      
يكا عن إنـشاء    وإضافة إىل ذلك، أبلغت كوستار    . الغذاء واحلليب ألطفال الشعوب األصلية    

لشعوب األصلية، وكذلك اللجنـة املعنيـة       احمللية ل تمعات  اجملدوائر انتخابية ومدنية يف بعض      
حمـامي  وأبلغت كوستاريكا أيضاً عن إنشاء مكتب       . بالشؤون االنتخابية للشعوب األصلية   

 وعن مشروع قانون التنمية املستقلة للشعوب األصـلية         ٢٠٠٩شؤون الشعوب األصلية عام     
 .تهاتنمي و حلماية الشعوب األصلية يرمي إىل حتسني اإلطار القانوينالذي

وفيما يتعلق بالتمييز العنصري، سلّط الوفد الضوء على طبيعة دولة كوستاريكا اليت              -٤١
تشمل اجلميع واليت ال متارس أي متييز استناداً إىل االعتبارات اإلثنية أو الثقافية أو العرقيـة أو          

يعترب وال توجد سجالت قضائية ألعمال الكراهية، ومن مث         . غريهالديين أو   املرتبطة باألصل ا  
 وأعربت كوستاريكا عن التزامها بالتصديق علـى        . ألي تشريع يف هذا الصدد     حاجةال  أنه  

حلماية وتعزيز تنوع مظـاهر     ) اليونسكو(اتفاقية منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        
كما أكـدت   ،  ديرباناستعراض نتائج   عتزم تنظيم منتدى متابعة ملؤمتر       وهي ت  ،التعبري الثقايف 

 .جلميع التزاماهتا الدولية يف هذا الصددامتثاهلا 

 إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز، مبـا        ىوأشارت كوستاريكا كذلك إىل أهنا تسع       -٤٢
 وطنيا ضد رهاب    مايو يوماً / أيار ١٧وقد أُعلن يوم    . فيها التمييز القائم على التوجه اجلنسي     

وأشار الوفد أيضاً إىل أوجه التحسن يف التدريب على حقوق اإلنسان من أجل محاية              .املثليني
 .واملتحولون جنسياًومزدوجو امليول اجلنسية  اجملموعات الضعيفة، مبا فيها املثليات واملثليون

قانوناً يتعلق ، أشارت كوستاريكا إىل أن لديها    ةوفيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاق      -٤٣
 علـى   ٢٠٠٨ وأهنا صدَّقت عام     ١٩٩٦الفرص ُسن عام    يف   ةاألشخاص ذوي اإلعاق  بتكافؤ  

ـ  . وبروتوكوهلا االختياريةاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاق   ن وأبلغت كوسـتاريكا ع
 يف االنتخابات الوطنيـة     ةاجلهود الرامية إىل تيسري املشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاق        

 .٢٠١٠ة عام املقبل



A/HRC/13/15 

11 GE.10-10124 

 قانون األسرة ليحظر حظراً     ى عل ٢٠٠٨ورحبت السويد بالتعديل الذي أُدخل عام         -٤٤
 وبالرغم مـن ترحيـب    .  العنف ضد األطفال ال يزال حيدث      مع أن تاماً العنف ضد املرأة،     

نقلت ما أُعرب عنه من قلق بـشأن اسـتمرار          فقد  اجلهود املبذولة يف هذا الصدد،      ب السويد
ركز باألحرى على   توأشارت إىل أن تشريعات كوستاريكا ذات الصلة        . شخاصاالجتار باأل 

ن اجلرميـة املنظمـة     أوأعربت السويد عن القلق بـش     . وليس االجتار الداخلي  االجتار الدويل   
  .وقدمت السويد توصيات. واإلفالت من العقاب وحقوق العمال

. يت ألغت عقوبة اإلعـدام    ل البلدان ال  ائوأشارت إيطاليا إىل أن كوستاريكا أحد أو        -٤٥
تقارير أفـادت  بيد أهنا أشارت إىل أن . وأحاطت علماً بالتشريع الذي جيرم العنف ضد املرأة     

ورحبت باملبادرات الرامية إىل معاقبة االجتار بالبـشر وباخلطـة          . مشاكل يف تنفيذه  بوجود  
 .وقدمت إيطاليا توصيات. اإلمنائية الوطنية

املعلومات عن التمييز ضد املهاجرين والتدابري املتخـذة يف         وطلبت فرنسا مزيداً من       -٤٦
الصدد وكذلك التدابري اليت اعتمدت ملكافحة عمل األطفال واالجتـار باألطفـال وبغـاء              

منذ عـام   جترميه  وذكرت فرنسا أنه مل حيكم على أحد بتهمة التعذيب بالرغم من            . األطفال
 األمريكية املتعلق حبقوق اإلنـسان      ورحبت بدعم كوستاريكا لقرار منظمة الدول     . ٢٠٠١

 .وقدمت فرنسا توصيات. اجلنسي واهلوية اجلنسيةتوجه وال

وأشارت أوروغواي إىل أن كوستاريكا بلد نام متوسط الدخل يواجه صـعوبات يف               -٤٧
متت املعونة الدولية من أجل تنفيذ الربامج الوطنية وأشارت إىل أن هذه اجلهود قد          احلصول على   

يف وسلطت أوروغواي الضوء على تشريع جديد بشأن حقوق الطفل، وخباصـة            . ةمبوارد عام 
وطلبت مزيداً من   . ٢٠١٠-٢٠٠٨اخلطة الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري للفترة        

املعلومات بشأن املكتب الوطين للطفولة واللجنة الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجـاري            
اصة بشأن تدريب املوظفني وتوعيـة الـسكان وإعـادة اإلدمـاج            لألطفال واملراهقني، وخب  

باجلهود املتعلقة حبقوق املهاجرين لكنها أشارت إىل       أوروغواي  ورحبت  . االجتماعي للضحايا 
 . وقدمت توصيات. صعوبات يف هذا اجملالالالتقارير اليت أفادت باستمرار 

ت عن الكيفية اليت تعتزم أن      وأشادت النرويج بكوستاريكا على دميقراطيتها وتساءل       -٤٨
وأشارت أيـضاً إىل    . تشرك هبا اجملتمع املدين يف متابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل         

.  اخلامس والسادس للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قد فات أواهنما            ينأن التقرير 
.  يـزاالن ميـثالن مـشكلة      وأثارت مسأليت التمييز والعنف ضد املرأة وأشارت إىل أهنما ال         

 .وقدمت النرويج توصيات

      وسلط الكرسي الرسويل الضوء على دمج املـرأة يف احليـاة الـسياسية وكـذلك        -٤٩
يف الـصحية   الرعايـة   رداءة   و  املفرط كتظاظاالوأشار إىل   . اخنفاض معدل الوفيات النفاسية   

جلنائي واخلطة الوطنيـة    وطلب من كوستاريكا تقدمي تفاصيل عن إصالح القانون ا        السجون  
وسأل أيضاً عن اخلطط الرامية إىل تعزيـز التـشريع املتعلـق            . املتصلة باالجتار باألشخاص  
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وقـدم  . وأشار إىل الفجوات املوجودة يف النظـام القـضائي        . باالستغالل اجلنسي لألطفال  
 .توصياتالكرسي الرسويل 

جرياهنا وبأهنا رحبـت بـآالف      لكوستاريكا مع    يوأقرت نيكاراغوا بالتضامن التارخي     -٥٠
باإلجنازات اليت حققتها نيكاراغوا يف مكافحة الفقـر،        وأحاطت علماً   . املواطنني من نيكاراغوا  

وأعربت عن قلقها بشأن احتمـال انتـهاك        . عن طريق عدة برامج اجتماعية ناجحة     وال سيما   
 .يكاراغوا توصياتن وقدمت. حقوق اإلنسان ملواطين نيكاراغوا الذين يعيشون يف كوستاريكا

ورحبت الواليات املتحدة األمريكية باإلجراءات املتخذة ملكافحة االستغالل اجلنسي           -٥١
الوكالة الوطنية لرعاية الطفولة فيما يتعلق بـربامج        إنشاء  ألطفال، ومنها   االتجاري واالجتار ب  

. ٢٠١٠-٢٠٠٨اخلطة الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري للفترة        اعتماد  األطفال و 
وتساءلت عن التدابري الرامية إىل احلد من االستغالل اجلنسي لألطفال وإىل اسـتمرار هـذه               

 .توصياتالواليات املتحدة وقدمت . اجلهود أو توسيعها

وسلطت باراغواي الضوء على املشاركة اإلقليمية لكوستاريكا، وخباصة يف دخول            -٥٢
سلطت الضوء علـى اخلطـة اإلمنائيـة    كما . النفاذاالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان حيز     

ا جترمي العنف ضد املـرأة وحقـوق        ومنهحقوق املرأة،   جمال  وأقرت باإلجنازات يف    . الوطنية
واعترفـت  . عامالت املنازل وحقوق الطفل واحلق يف الصحة، وخباصة لألمهات واألطفال         

جرى التعهد  لتزامات اليت   بسياسات مكافحة العنصرية والتمييز وكره األجانب، يف ضوء اال        
 . مؤمتر استعراض نتائجه يف مؤمتر ديربان ويف هبا

وأشارت الصني بتقدير إىل أن كوستاريكا كانت أول بلد يوقع ويصدق على العهد               -٥٣
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              

ـ مت إىل سبعة من صكوك األمم املتحدة ال       واالجتماعية والثقافية وأهنا انض    سية حلقـوق   رئي
وأشارت كذلك إىل أن كوستاريكا أنشأت جمموعة من اللجان وغريها من اهليئات            . اإلنسان

ضعفة، من قبيل ديوان أمني املظـامل أو جلنـة          مستالعمومية حلماية فئات حمددة وجمموعات      
ليت اختذهتا لتحسني مستوى معيشة سكاهنا      ورحبت الصني بالتدابري ا   . قانون اإلنساين الدويل  ال

وتساءلت عن التدابري املتخذة يف هذا الصدد عقب األزمة املالية          . وجهودها يف احلد من الفقر    
 . أثر سليب على التخفيف من الفقرااليت كان هل

وأثنت بلغاريا على اخلطة اإلمنائية الوطنية باعتبارها أداة لتحقيق تقـدم حقيقـي يف         -٥٤
 تساءلت عن التوقعات املتوسطة والطويلـة       ،ويف هذا الصدد  .  الفقر وانعدام املساواة   مكافحة
 .بلغاريا توصيات وقدمت. املدى

وأشادت اململكة املتحدة بإنشاء دوائر خاصة حلماية املرأة والطفل على نطاق قطاع              -٥٥
لى نطاق أوسـع،  ها يف رؤية هذه املوارد ُتستخدم ع    أملوأعربت اململكة املتحدة عن     . العدالة

وأعربت عـن   . وخباصة يف كفالة تقدمي خدمات مالئمة لألطفال بشكل منفصل عن البالغني          
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سرورها لكون القوانني املتعلقة بالعنف املرتيل تشمل العنف االقتصادي لكنها أعربت عـن             
وأعربت عن أملها يف أن ترى القـانون        . أسفها لتقليص احلماية منذ إلغاء مادتني من القانون       

وأشـارت إىل   . حلد من معدل قتل اإلناث والعنف اجلنسي واالجتار بـاملرأة         من أجل ا  عزز  تي
املعلومات الواردة من أصحاب املصلحة بشأن تعزيز إطار مكافحـة العنـصرية والتمييـز              

وأشـارت إىل أن قـانون عـام    .  منتشراً أن كره األجانب ال يزالواأبرزمع أهنم   العنصري  
أن  اإلعاقة يبدو غري كاف وأعربت عـن أملـها يف   يشخاص ذو أللملساواة  ا بشأن   ١٩٩٦

املثليـات  بـشأن   ذلك  كاألشخاص ذوي اإلعاقة، و   شأن  تخذ إجراءات لتغيري التصورات ب    ُت
 . توصيات اململكة املتحدةوقدمت. واملتحولني جنسياًومزدوجي امليول اجلنسية واملثليني 

محايـة  كفالـة   بادرات املضطلع هبا ل   فاسو بارتياح إىل خمتلف امل     وأشارت بوركينا   -٥٦
وأشارت إىل أن كوسـتاريكا طـرف يف        . حقوق اإلنسان ملواطين كوستاريكا واملهاجرين    

. العديد من الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان وتتعاون مع آليات حقوق اإلنـسان            
ـ          كذلك  وأشارت   . سانإىل خمتلف اخلطط والسياسات املعتمدة من أجل إعمال حقوق اإلن

 .فاسو توصيات وقدمت بوركينا

ورداً على األسئلة اإلضافية، أكدت كوستاريكا أن املديرية العامة للهجرة وشـؤون        -٥٧
مـارس  /األجانب مسؤولة عن تنفيذ قانون اهلجرة اجلديد الذي سيدخل حيز النفاذ يف آذار            

 هاجرين يف اجملتمـع،    امل يف قبول يرمي إىل التأثري إجياباً     القانون اجلديد   أضافت أن   و. ٢٠١٠
 يف نظام الضمان االجتماعي ومشاركتهم يف       موذلك من خالل تدابري أساسية من قبيل دجمه       

خيلق الظروف املواتية لوضع تدابري مالئمـة       ما  وهو  .  اجملتمعي صعيدالعمل االجتماعي على ال   
لـصدد  وقد أُطلقت محالت عامة يف هـذا ا     . ملكافحة كره األجانب والتمييز ضد املهاجرين     

وأُشري أيضاً إىل مشروع يرمـي إىل تعزيـز         . بتعاون مع قنصليات شىت   ومنها محالت   فعالً،  
وأشـارت  . حقوق املهاجرين املؤقتني من شعب نغويب ومحايتها خالل فتـرة جـين الـنب             

حملكمة العليا فيما   يف ا كوستاريكا أيضاً إىل االجتهاد القضائي الذي كرسته الغرفة الدستورية          
يع االستحقاقات االجتماعية لتشمل األجانب املقيمني بشكل قـانوين يف البلـد،            يتعلق بتوس 

وأوضحت . يعيشون يف فقر أو فقر مدقع     املقيمني بصفة غري قانونية والذين      وكذلك األطفال   
كوستاريكا ذكرت  و. جلميع املهاجرين يف املناطق احلدودية    تقدم أيضا   اخلدمات الصحية   أن  
فهـي  ثنائي، بالنظر إىل املسؤولية املشتركة عن عمليات اهلجرة وبالتايل          ملتزمة بالتعاون ال  أهنا  

بدعم املنظمـة   اليت حتظى   تشجع عدة مشاريع ثنائية القومية وتنفذها، ومنها بعض املشاريع          
وأشارت كوستاريكا أيضاً إىل اعتراف اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة          . الدولية للهجرة 

 .عض املشاريع الصحية وغريها من املشاريعبب ومنطقة البحر الكارييب

وفيما يتعلق بأطفال املهاجرين، أشارت كوستاريكا إىل أنه إضافة إىل احلقوق الـيت               -٥٨
 احلـق يف    ٢٠٢١-٢٠٠٩للفترة  واملراهقني  يضمنها البلد، تضمن السياسة الوطنية لألطفال       

أشارت أيضاً إىل أن مجيع األطفال      و. األشخاص املقيمني يف البلد دون أي متييز      جلميع  التعليم  
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ظر عن وضعهم مـن      بغض الن  ،إىل اخلدمات الصحية العامة   جمانا  يتمتعون بإمكانية الوصول    
 .  أمحلوا أم مل حيملوا وثائق هويةحيث اهلجرة وسواء

وفيما يتعلق بالالجئني، تعمل كوستاريكا، بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية             -٥٩
كما توفر التدريب املنـتظم     .  على إنشاء مكتب لدراسة حاالت الالجئني      لشؤون الالجئني، 

وسيضع القانون اجلديد الذي يتماشى بشكل أكرب مع االلتزامـات          . اهلجرة واحلدود وظفي  مل
مبدأ عدم اإلعادة القسرية، إجراءات مراقبـة مبـسطة وسينـشئ شـرطة       فيها  الدولية، مبا   
اجلديد إجراءات مبسطة لطلب تأشريات الدخول      كما سيضع القانون    . هلجرةيف ا متخصصة  
 للطعن يف قرارات املديرية العامة للهجرة وشؤون األجانـب وجلنـة اللجـوء              ةوينشئ آلي 

 .وتأشريات الدخول

ومتتثل معاملة املهاجرين يف مراكز االحتجاز املؤقت للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان،     -٦٠
ساعة وتوفري اخلـدمات     ٢٤ظر االحتجاز ألكثر من     مبا فيها مبدأ عدم اإلعادة القسرية وح      

فتئت كوستاريكا تتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف  وما. الصحية
 .مجيع اجملاالت املتعلقة بالالجئني وطاليب اللجوء

وبـالرغم مـن    . إلفالت من العقاب  اوهنأت سويسرا كوستاريكا على مكافحتها        -٦١
توعية، فقد أعربت عن قلقها النشطة أو محالت غريه من األرا إىل اعتماد قانون وإشارة سويس

وأشارت أيضاً إىل اجلهود املبذولة فيما يتصل بإقامـة         . الستمرار االستغالل اجلنسي لألطفال   
. زيادة اجلرمية وبطء النظام القضائي يف معاجلة القضايا وتعويض الضحايا        برزت  العدل لكنها أ  

 .ا توصياتوقدمت سويسر

ط مع اآلليات الدوليـة واإلقليميـة       يتعاوهنا النش لوأشادت سلوفاكيا بكوستاريكا      -٦٢
وأشارت إىل أن القوالب النمطية االجتماعية ال تزال سائدة، وهو ما يشجع            . حلقوق اإلنسان 

 .توصياتسلوفاكيا وقدمت . التمييز ضد املرأةعلى 

.  تعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها       أشادت أذربيجان بإجنازات كوستاريكا يف    و  -٦٣
. أول من صدق على االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان       كانت  وأشارت إىل أن كوستاريكا     
 .وقدمت أذربيجان توصيات

جنة لوأقرت بنما بإجنازات كوستاريكا يف جمال حقوق اإلنسان، وخباصة إنشاؤها ل            -٦٤
. الشؤون االنتخابية للسكان األصليني وتصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          

وأحاطت علماً باجلهود الثنائية املبذولة يف جماالت االجتار باألشخاص والقضاء على عمـل             
ة لتعزيـز مـشاركة   مـد تعوتساءلت بنما عن التدابري امل   . األطفال وهجرة الشعوب األصلية   

 .توصياتبنما وقدمت .  اإلعاقة يف السياسات اليت تعنيهماألشخاص ذوي

. وأشار املغرب إىل أن الدستور يكفل أسبقية الصكوك الدولية على القانون الوطين             -٦٥
           يف صـلب اخلطـة اإلمنائيـة الوطنيـة           توجـد  وأعرب عن سروره لكون حقوق اإلنسان     
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امج املتصلة باحلـد مـن الفقـر         وسلط الضوء على جمموعة من الرب      ٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة  
وأكد املغرب التزام كوستاريكا القوي بالتثقيف يف جمـال حقـوق           . والتفاوت االجتماعي 

اإلنسان على الصعيد الدويل، وخباصة عن طريق الربنامج العاملي للتثقيف يف جمـال حقـوق               
 .وقدم املغرب توصيات. اإلنسان

مرجعاً يف الدميقراطية والسالم، لإلقليم      السلفادور إىل أن كوستاريكا تعد       توأشار  -٦٦
 وأقـرت   . وسلطت الضوء على اجلهود املبذولة لزيادة تعزيز حقوق اإلنسان         .الفرعي وللعامل 

بريادة كوستاريكا يف جملس حقوق اإلنسان وكذلك بتعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان             
 . اإلنسان وتعزيزهاوشجعت كوستاريكا على مواصلة محاية حقوق. على الصعيد الدويل

وأشارت مجهورية الكونغو إىل اإلطار املؤسسي لكوستاريكا الـذي يعـد مثـاالً               -٦٧
املبادرات املتصلة حبقوق الطفل، وخباصـة      خمتلف  وأشارت إىل   . للدميقراطية والسلم والتنمية  

  وهنأت كوستاريكا أيضاً على إنشاء     . وبإنشاء مركز لصغار أطفال احملتجزين     ،داخل األسرة 
مكتب حمامي شؤون الشعوب األصلية وعلى دوره فيما يتصل بالتثقيف يف جمـال حقـوق               

مجهورية وقدمت  . وأشارت بارتياح إىل السياسة املتعلقة بالوصول إىل مياه الشرب        . اإلنسان
 .توصياتالكونغو 

ت التوصية اليت قدمتها اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامـا        عن  وتساءلت الربتغال     -٦٨
واليت حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي            

سياسة وطنية بشأن املياه تراعي الوضـع اخلـاص         مسألة عدم وجود    تدعو فيها إىل معاجلة     
 .توصياتالربتغال وقدمت . لفقراءل

اعتمـاد    إىلمشعل اجلهـود الدوليـة الراميـة        حلملها  وأشاد األردن بكوستاريكا      -٦٩
بـالتثقيف يف جمـال حقـوق       ولنهوضها  الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      

  .وقدم األردن توصيات. اإلنسان
واعترفت األرجنتني جبهود كوستاريكا من أجل ختصيص موارد عامـة لتحـسني              -٧٠

وقدمت . ظروف عيش سكاهنا وكذلك إلنشاء هيكل مؤسسي متني لتعزيز حقوق اإلنسان          
. ألرجنتني سلفاً أسئلة متعلقة باملساواة بني اجلنسني وحبقوق الطفل واحلقـوق االجتماعيـة           ا

  .وقدمت توصيات
وأبرزت كولومبيا جدية كوستاريكا وانفتاحها وشفافيتها والتزامها كـي يتـسىن             -٧١

 االستعراض الدوري الشامل من ِقبل مؤسسات ذات صلة ونشرها على           ةمعاجلة توصيات آلي  
واعترفت بريادة كوستاريكا يف ميـدان تعلـيم        . ع وتنفيذها يف أقصر أجل ممكن     نطاق واس 

وأشارت إىل القانون الذي جيرِّم العنف ضد املرأة وإىل         . حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل    
  .وقدمت توصيات. اإلجنازات احملرزة يف جمال احلقوق االقتصادية والثقافية
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يكا املتمثلة يف أن تقليص اإلنفاق العسكري       وأدركت بريو وشاطرت رؤية كوستار      -٧٢
استراتيجية لتكريس مزيد من املوارد لعملية مكافحة الفقـر وعـدم املـساواة واإلقـصاء               

واعترفت باإلجنازات احملرزة يف جمال التمثيل      . االجتماعي وواجب أخالقي على مجيع الدول     
افؤ بني اجلنـسني، آملـةً يف أن        الربملاين للمرأة وبإصالح قانون االنتخابات الذي حيقق التك       

 وطرحت سـؤاالً  . تتحقق املساواة يف متثيل املرأة واألقليات يف أعلى مستويات اإلدارة العامة          
خبصوص مشروع قانون التنمية املستقلة للشعوب األصلية واللجنة الوطنية لشؤون الـشعوب        

  .وقدمت بريو توصيات. األصلية
ول أطفال السكان األصـليني واملهـاجرين       حمدودية فرص حص  وأشارت غانا إىل      -٧٣

وتـدين مـستوى     والصحة التعليمخدمات  الذين يعيشون يف املناطق الريفية على       ل  واألطفا
يف األجور بني الرجل واملـرأة وظـروف العمـل          الفارق  كما شددت غانا على     . تهممعيش

وقـدمت  . اجرينوالسكن غري املواتية للسكان األصليني واملنحدرين من أصول أفريقية وامله         
  .غانا توصيات

واستوضحت غواتيماال عن كيفية إعمال حق أطفال املهاجرين يف التعلـيم وحـق               -٧٤
املهاجرين يف الوصول إىل العدالة وعن السياسات املعتمدة لتعزيز إدماج السكان األصـليني             

  .واملنحدرين من أصول أفريقية
واعترفت بأن خطـة    . ئ باريس والحظت إكوادور وجود مؤسسة وطنية متتثل ملباد        -٧٥

والحظت قلق جلنـة حقـوق      . التنمية الوطنية تدمج حقوق اإلنسان باعتبارها مسألة شاملة       
الطفل إزاء حمدودية فرص احلصول على خدمات الصحة والتعليم املتاحة ألطفال الـسكان             

  .األصليني واملهاجرين
نظر إىل الزيـادة يف امليزانيـة       ورّداً على أسئلة إضافية، أفادت كوستاريكا بأهنا، بال         -٧٦

وأعلـى  النظام القضائي   البلد ذو أعلى استثمار يف      النظام القضائي،   الوطنية ويف عدد موظفي     
كمـا أن   . وجرت عصرنة قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      . معدل من القضاة للفرد يف املنطقة     

ة املنظمة وحماربة   كوستاريكا ما فتئت تشجع اعتماد قوانني حلماية الضحايا ومكافحة اجلرمي         
وُيقدَّم التدريب يف جمال حقوق اإلنسان ملوظفي القـضاء  . االجتار باألشخاص والعنف املرتيل   

  .من خالل معهد القضاء وتشجع السلطات تطبيق قواعد برازيليا للسكان املستضعفني
وفيما يتعلق حبالة احملرومني من حريتهم، أشارت كوستاريكا إىل عـدة مبـادرات               -٧٧
ِخذت لتحسني أحوال السجون، مبا يف ذلك يف جمايل اخلدمات الصحية والتدريب الـذي              اتُّ

وحيصل احملرومون من   . ُيقدَّم يف ميدان حقوق اإلنسان إىل موظفي السجون واإلدارة واألمن         
حريتهم على املساعدة القضائية جمانا ويستطيعون االستفادة من خدمات مؤسسات من قبيل            

وتتلقى النساء احملرومات من حريتـهن      . ان وقضاة هيئة التنفيذ اجلنائي    هيئة الدفاع عن السك   
  .النظام القضائيمن الدعم من ِفرق متعددة التخصصات من وزارة العمل االجتماعي و
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وفيما يتعلق مبنع التعذيب، أشارت كوستاريكا إىل أهنا اضطلعت بدور أساسـي يف               -٧٨
هضة التعذيب وإىل أن هيئة الدفاع عن الـسكان         اعتماد الربوتوكول االختياري التفاقية منا    

وأنشئ نظام رصد ملنع التعـذيب     . اآللية الوقائية يف هذا اجملال    لتكون   ٢٠٠٧ُعيِّنت منذ عام    
كما أشارت إىل أن هيئـة      . وغريه من ضروب املعاملة القاسية يتيح إمكانية زيارة السجون        

منظمة رصد حقوق اإلنسان    وال   الدولية   وال منظمة العفو  مل ُتبِلغ ال هي     الدفاع عن السكان    
  .عن أي حاالت تعذيب

وخبصوص مسألة االجتار باألشخاص، أبلغت كوستاريكا عن إصـالحات قانونيـة             -٧٩
وباعتماد القانون اجلديد املتعلق بـاهلجرة،      . جوهرية اعُتِمدت حلماية الضحايا ومالحقة اجلناة     

إدراج نص عن جرمية االجتـار باألشـخاص،        يتوافر قطب جديد للقيام مبراقبة أفضل، وذلك ب       
وأشارت كوستاريكا إىل اجلهود الرامية إىل معاجلة حاالت خاصة ضمن إطار           . ومحاية الضحايا 

. ٢٠١٠-٢٠٠٦االئتالف الوطين ملناهضة االجتار باألشخاص وخطة التنمية الوطنية للفتـرة           
ف، واليونيـسيف، واملنظمـة     وأشارت إىل أن وزارة األمن العام واحلوكمة والشرطة، واالئتال        

  .الدولية للهجرة، قامت خالل السنتني املاضيتني حبمالت يف هذا الصدد
 اتفاقيات أساسية ملنظمة العمـل الدوليـة، منـها          وصدقت كوستاريكا على مثاين     -٨٠

 بشأن احلق يف    ٩٨النقابية ومحاية حق التنظيم واالتفاقية رقم       رية  احل بشأن   ٨٧رقم  االتفاقية  
وأشارت كوستاريكا إىل أن املبدأين الدستوريني املتمثلني يف االختيار احلر          . ضة اجلماعية املفاو

يضمنان سري عمل خمتلف أنواع اهليئات العمالية وتعايشها، ومن بينها          النقابية  رية  احلللنقابة و 
ولدى كل هيئة من هذه اهليئات إطار معياري من         . النقابات والتعاونيات ورابطات التضامن   

  .ختصاصات احلصريةاال
وأشارت كوستاريكا إىل أنه توجد ضمانات واسعة فيما يتعلق حبرية التعبري وذكرت         -٨١

فتوى احملكمة الدستورية واحملكمة العليا يف هذا الصدد، اليت تشمل الشكاوى اخلاصة املتعلقة             
  ).حق احلماية القضائية(بانتهاك احلقوق الدستورية 

فد عن تقديره للحوار املفيد مع الدول وأشار إىل بعـض           وختاما، أعرب رئيس الو     -٨٢
وذكَّر الوفد بأن كوستاريكا عززت نظاما تكافليا يتيح االستفادة العامة مـن            . إجنازات البلد 

ذات بلدان أمريكا الالتينيـة     يف عداد   خالل زيادة ميزانية الشؤون االجتماعية وبأهنا ُتصنَّف        
ات االجتماعية املرتفعة، وبأن متوسط دخل الفرد فيهـا              مستويات الفقر املتدنية واالستثمار   

  . دوالرا٨٥٥ًيبلغ 
 ملكافحة الفقر وتنفِّذ هلذا الغرض برنـامج          أساسياً وتعترب كوستاريكا التعليم عامالً     -٨٣

ومن بني املكونات . ٢٠٠٩ يف املائة من الطالب يف عام      ١٣,٣الذي استفاد منه    " إىل األمام "
 للمعاشـات   ٢٠٠٦الستراتيجية احلد من الفقر الزيادة التدرجيية منذ عـام          األخرى املهمة   

  .التقاعدية ملن ينتمون إىل الشق القائم على عدم االشتراك من نظام الضمان االجتماعي
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وشدد الوفد على أن كوستاريكا لديها تقليد طويل يف محاية البيئة ومحلت مـشعل                -٨٤
وأشار الوفد إىل أنه ُتبذَل جهود خاصة       . ية بالتنمية املستدامة  الريادة يف العديد من احملافل املعن     

  .لتوفري خدمات املياه والصرف الصحي لسكان األرياف وألشد الفئات ضعفاً
 يف اختاذ قرارات ذات أمهية متزايدة        ورائداً أساسياًتؤدي دوراً   وما فتئت كوستاريكا      -٨٥

ودعمـت كوسـتاريكا إنـشاء      . لدويليف جمال حقوق اإلنسان على الصعيدين اإلقليمي وا       
مفوضية حقوق اإلنسان وكذلك اعتماد الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب           

  .واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات، ضمن صكوك أخرى
وبينما أشارت كوستاريكا إىل أهنا ستدرس التوصـيات املقدمـة خـالل عمليـة              -٨٦

ر حىت اآلن، وال تعتزم أن تنظر يف املـستقبل القريـب، يف   االستعراض، أوضحت أهنا مل تنظ 
  .ماالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمسألة التصديق على 

وأبرزت كوستاريكا أهنا تعمل حبزم من أجل حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                -٨٧
 للرعاية االجتماعية وترسِّخ محاية حقـوق       وتقترب من بلوغ تلك الغاية، بينما تعزز نظامها       

  .اإلنسان والتمتع هبا بالنسبة جلميع من يعيشون يف البلد
وختم وفد كوستاريكا باإلعراب عن امتنان بلده العميق جلميع الدول ملرافقتـه يف               -٨٨

  .عملية االستعراض هذه

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
  :ناء احلوار التفاعلي واملدرجة أدناه بتأييد كوستاريكاحتظى التوصيات املقدمة أث  -٨٩

أن تنظر يف مسألة التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة             -١
وإجناز األهداف املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت وافق عليها جملس حقوق اإلنسان يف            

  ؛*)الربازيل (٩/١٢قراره 
التفاقية الدولية حلماية مجيع    أن تصدق أو توقع، حسب االقتضاء، على ا         -٢

األشخاص من االختفاء القسري، وذلك انسجاما مع ممارستها فيما يتعلق هبـذه            
؛ وأن تنظر يف إمكانية قبول اختصاص اللجنة املعنية باالختفاء          )باراغواي(املسألة  

  ؛)األرجنتني(القسري املنصوص عليه يف االتفاقية 
 اليت وقعت على البيـان املتعلـق        أن تنضم إىل الدول السبعة والستني       -٣

  ؛)فرنسا(حبقوق اإلنسان وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسية 
أن تصدق على اتفاقية اليونسكو حلماية وتعزيز تنوع أشـكال التعـبري              -٤

  ؛*)بوركينا فاسو(الثقايف 
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أن تنظر يف مسألة تضمني قوانينها اجلنائية اجلنح املنـصوص عليهـا يف               -٥
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال        ٤ة من املادة    الفقرات ذات الصل  

  ؛)بريو(التمييز العنصري متاشياً مع توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري 
أن تعدِّل قوانينها اجلنائية جلعلها مطابقة لالتفاقية الدولية للقضاء علـى             -٦

جمرد اعتبـار التمييـز     مجيع أشكال التمييز العنصري بغية الذهاب إىل أبعد من          
العنصري خمالفة بسيطة يعاقَب عليها بغرامة، كما ذكرت جلنة القـضاء علـى             

  ؛)الربتغال(التمييز العنصري وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
أن تتخذ خطوات إلدماج منظور جنساين يف مجيع جماالت احلكم، مبا يف              -٧

ائم على أساس نوع اجلنس يف عملية وضـع         ذلك من خالل تطبيق التحليل الق     
  ؛*)كندا(القوانني والسياسات والربامج 

أن تعزز سياسات املساواة بني اجلنسني بغرض تضييق اهلوة بني اجلنسني             -٨
  ؛*)شيلي(يف مجيع اجملاالت يف اجملتمع 

أن تدعم سياسة تعزيز حقوق الطفل وتنفيذ املبادئ التوجيهية للرعايـة             -٩
 الصادر  L.50 والقرار   ١١/٧طفال، وفقا لقرار جملس حقوق اإلنسان       البديلة لأل 

  ؛)الربازيل(عن الدورة الرابعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة 
      الواليـات  (أن تواصل وتوسع برامج محاية الطفـل املنـشأة أصـال              -١٠
  ؛)ملتحدة األمريكيةا

ئيـة للتقريـرين اخلـامس      أن تضع دون مزيد من التأخري الصيغة النها         -١١
          ا إىل جلنة القـضاء علـى التمييـز ضـد           موالسادس اللذين حل موعد تقدميه    

  ؛)النرويج(املرأة 
       أن تكثف جهودها من أجل مكافحة التمييز ضد املـرأة أّيـاً كانـت               -١٢

  ؛)سلوفاكيا(أُسسه 
     ة بني اجلنـسني،    أن تواصل تنفيذ مجيع التدابري الرامية إىل تعزيز املساوا          -١٣

  ؛)اجلزائر(وال سيما مبكافحة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والصور النمطية 
أن تكثف جهودها من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني، مبـا يف ذلـك                -١٤

 ٢٠٠٣بتنفيذ التوصية اليت قدمتها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف عـام              
 النمطية االجتماعية اليت تشجع التمييز ضد املـرأة         واليت ترمي إىل تغيري الصور    

  ؛)النرويج(وتعيق أداءها على قدم املساواة يف اجملتمع 
أن تسعى، وهي تضع يف اعتبارها التزامها باملساواة بـني اجلنـسني، إىل      -١٥

التغلب على كل املوانع اليت تعيق التنفيذ الفعال للقانون الذي يعاقب على العنف          
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أن تكفل حرية ممارسة احلق يف احلماية القضائية الفعالة لضحايا العنف           ضد املرأة و  
  ؛)إسبانيا(املرتيل، مبا يف ذلك احلق يف احلصول على تعويضات 

          أن تواصل جهودها املبذولـة لـصاحل املثلـيني واملثليـات واحملـولني              -١٦
  ؛)فرنسا(جنسياً 
حلد من التمييز واألحكام املـسبقة      أن تعزز الربامج التثقيفية الرامية إىل ا        -١٧

جتاه املعوقني، وأن تكفل جلميع أعضاء اجملتمع، مبن فيهم املعوقون، احلـق يف أن              
 ٢٠١٠يتمكنوا من املشاركة على قدم املساواة يف االقتراع الرئاسـي يف عـام              

  ؛*)اململكة املتحدة(
ة التعذيب  أن تتابع توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهض          -١٨

  ؛)كندا(املتعلقة باحلبس االحتياطي واحتجاز األجانب 
           أن تكفل التنفيـذ الفعـال لألحكـام الـيت تعاقـب علـى أفعـال                  -١٩

  ؛)فرنسا(التعذيب 
أن تكفل وجود ما يكفي من املوارد لألداء الفعـال آلليتـها الوقائيـة                -٢٠

 التفاقية مناهـضة التعـذيب      الوطنية املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري     
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وأن تواصل             
تعزيز آليات التحقيق املستقل يف حاالت التعذيب املزعومة وفعاليـة اسـتفادة            
الضحايا من سبل االنتصاف مع إيالء عناية خاصة حلماية النساء واألطفال وذوي        

  ؛*)اجلمهورية التشيكية(ي أو اهلوية اجلنسية الذين يشكلون أقليات امليل اجلنس
أن تعزز السياسات الرامية إىل منع التعذيب ومكافحته والقضاء عليـه             -٢١

ــات وأن حتــسِّن الوضــع يف نظــام الــسجون وأن تنــشئ نظامــاً                للعقوب
  ؛)الربازيل(البديلة 
القانونية واملؤسسية الرامية إىل مواجهـة      أن تسرِّع عملية تنفيذ التدابري        -٢٢

  ؛*)ماليزيا(االرتفاع املبلغ عنه يف مستوى العنف املرتيل ضد املرأة والطفل 
أن تنفذ على النحو الواجب وتستعرض عند االقتضاء القانون الذي جيرِّم   -٢٣

، وذلك لكفالة إجـراء     ٢٠٠٧أبريل  /العنف ضد املرأة، الذي اعُتِمد يف نيسان      
قات الواجبة ومعاقبة مجيع اجلناة ومنع وقوع املزيد من هذه االنتـهاكات            التحقي

  ؛*)سلوفاكيا(وإلنشاء نظام فعال لرد االعتبار للضحايا 
          أن تواصل جهودها من أجـل القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة               -٢٤

  ؛)األردن(والطفل 
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رأة، بالتعاون مع   أن متعن النظر يف حتسني قوانينها يف جمال العنف ضد امل            -٢٥
              الفريق القطري التابع لألمم املتحـدة وجلنـة القـضاء علـى التمييـز ضـد                

  ؛)النرويج(املرأة 
 ٢٠٠٧أن تواصل تنفيذ القانونني ذوي الـصلة املعتمـدين يف عـامي           -٢٦
  ؛)سلوفينيا( والراميني إىل مكافحة العنف ضد املرأة ورصد تنفيذمها ٢٠٠٨و

دابري إضافية لكفالة احلماية الكاملة لألطفال من مجيع أشكال         أن تتخذ ت    -٢٧
  ؛*)السويد(العنف 
أن تضاعف جهودها من أجل توفري املساعدة الفعالة للنساء والفتيـات             -٢٨

  ؛)النمسا(ضحايا العنف، وخباصة من خالل توفري أماكن آمنة والدعم النفسي 
نون الذي جيرم العنـف ضـد     أن تتخذ التدابري الالزمة لتعزيز تنفيذ القا        -٢٩

  ؛*)إيطاليا(املرأة 
أن تتقاسم خربهتا مع البلدان األخرى اليت قد ترغب بدورها يف حتقيـق               -٣٠

                التقدم يف توفري أطـر قانونيـة أكثـر كفـاءة يف جمـال مكافحـة العنـف                  
  ؛)كولومبيا(املرتيل 
، مبـا يف ذلـك      أن تضاعف اجلهود الرامية إىل حتسني أحوال السجون         -٣١

  ؛)الكرسي الرسويل(الرعاية الصحية 
أن تعزز جهودها الرامية إىل تدريب موظفي إنفاذ القوانني على التصدي             -٣٢

  ؛)السويد(بفعالية ملشكلة االجتار باألشخاص 
أن تواصل تنفيذها بأقصى قدر ممكن من الفعالية للتـدابري الراميـة إىل               -٣٣

 املهاجرين، مبن فـيهم األطفـال، بغـرض         مكافحة االجتار باألشخاص وهتريب   
  ؛)األرجنتني(االستغالل اجلنسي، وخباصة فيما يتعلق مبساعدة الضحايا 

أن تواصل اجلهود من أجل توفري شكل أفضل من املـساعدة لـضحايا               -٣٤
  ؛)السويد(االجتار 
أن تنفذ وتفرض التعديالت املدخلة على القانون اجلنائي اليت جترم مجيع             -٣٥

االجتار باألشخاص وترفع مدد أحكام السجن على أي شخص يرتكـب           أشكال  
  ؛*)الواليات املتحدة األمريكية(جرمية االجتار باألشخاص 

أن تعزز التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار بالنساء واألطفال وأن تكفل             -٣٦
أن تكون العقوبات املنصوص عليها فيما خيص هذه اجلرائم يف مستوى خطـورة             

  ؛*)إيطاليا(ة اجلرمي
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أن تعزز التدابري امللموسة الرامية إىل مكافحة االجتار بالنساء والفتيـات             -٣٧
  ؛*)بلجيكا(الصغريات السن ومساعدة الضحايا 

أن تكفل مالحقة من ُيشتبه يف ممارستهم االجتار باألشخاص وحماكمتـهم             -٣٨
  ؛*)بلجيكا(م على النحو الواجب وأن تيسر وصول الضحايا إىل العدالة وتعويضه

ــار      -٣٩ ــة االجت ــة إىل مكافح ــود الرامي ــرية اجله ــسرِّع وت                أن ت
  ؛)بيالروس(باألشخاص 

  ؛*)أملانيا(أن تعزز القوانني اجلنائية فيما يتعلق باالجتار باألطفال والنساء   -٤٠
أن تواصل تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار بالنساء واألطفـال             -٤١
  ؛*)مصر( جتعل العقوبات متناسبة مع خطورة هذه األفعال وأن
أن تواصل اختاذ تدابري ناجعة للقضاء على عمل األطفال احملظور وبغـاء              -٤٢

األطفال وملكافحة ظاهرة األطفال الذين يعيشون يف الشارع وللقيـام بالرصـد            
  ؛)سلوفينيا(املناسب لفعالية التدابري املتخذة 

فية من أجل القضاء على عمل األطفال ومن أجـل          أن تبذل جهودا إضا     -٤٣
  ؛)بيالروس(محاية العمال من األحداث 

  ؛)شيلي(أن تعزز اجلهود الرامية إىل القضاء على عمل األطفال   -٤٤
أن تعتمد وتنفذ سياسات وبرامج مناسبة تتـسم بالكفـاءة وأن تعـزز         -٤٥

               جهودها يف جمال زيـادة الـوعي العـام مـن أجـل القـضاء علـى عمـل                  
  ؛*)سلوفاكيا(األطفال 

أن تعزز سياساهتا فيما يتعلق حبماية القاصرين من عمل األطفال ومـن              -٤٦
  ؛)أملانيا(االستغالل اجلنسي 

أن تعزز محلة مكافحة استغالل القاصرين، وال سيما االستغالل اجلنسي،            -٤٧
ة ومن خالل االستفادة من خالل التنفيذ الفعال لألحكام القانونية الوطنية والدولي   

  ؛)سويسرا(القصوى من اخلطة الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري 
أن تعزز قدرهتا على منع بغاء األطفال وأن حتمي الضحايا وتواصل زيادة              -٤٨

  ؛)هولندا(الوعي وتالحق اجلناة 
أن تتخذ خطوات عملية ملعاجلة مشاكل أطفال الـشوارع وأن تتخـذ              -٤٩

  ؛*)نأذربيجا(فعالة للقضاء على عمل األطفال احملظور تدابري 
  ؛)الكرسي الرسويل(أن تواصل حتسني النظام القضائي   -٥٠



A/HRC/13/15 

23 GE.10-10124 

 أن تعتمد اإلصالحات القضائية الالزمة لزيادة كفـاءة النظـام، وفقـاً             -٥١
  ؛*)سلوفاكيا(للمعايري الدولية 

 يف نظام قضاء    أن تواصل كفالة التدريب املمنهج جلميع املوظفني العاملني         -٥٢
  ؛)ماليزيا(األحداث، مبن فيهم أفراد الشرطة واحملامون والقضاة 

أن تواصل توفري برامج يف جمال حقوق اإلنسان للقضاة وموظفي إنفـاذ              -٥٣
  ؛)األردن(القوانني واحملامني وحتسينها 

أن تتخذ على وجه السرعة خطوات مناسبة من أجل تقييـد اعتمـاد               -٥٤
  ؛)سلوفاكيا(مدته وأن ختتار أساليب بديلة كلما أمكن ذلك احلبس االحتياطي و

 أن تواصل اجلهود الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقاب وانتهاكات            -٥٥
حقوق اإلنسان، مع إيالء عناية خاصة حلقوق السكان األصليني واملنحدرين من           

ىل مكافحة  اإليدز، وإ /أصول أفريقية واملرأة وحاملي فريوس نقص املناعة البشرية       
  ؛)الربازيل(مجيع أشكال التمييز 

أن تقوم برصد مؤسسات األعمال بغية ضمان التمتع حبقوق اإلنـسان             -٥٦
  ؛*)نيكاراغوا( اللتزاماهتا الثنائية واملتعددة األطراف وحقوق العمل وفقاً

  ؛)بيالروس(أن تواصل تنفيذ التدابري الرامية إىل خفض معدل البطالة   -٥٧
جهودها الرامية إىل معاجلة مـشكلة التفـاوت املـستمر يف           أن تواصل     -٥٨

  ؛)مصر(األجور بني الرجل واملرأة 
أن تقيم تعاونا وثيقا مع الفريق القطري التابع لألمم املتحدة ومع جلنـة               -٥٩

القضاء على التمييز ضد املرأة بغية معاجلة دواعي القلق اليت أثاراها فيما يتعلـق              
      التحرش اجلنسي يف أماكن العمل ويف قطاع التـدريس،         بتطبيق القانون املتعلق ب   

  ؛)النرويج(وال سيما يف القطاع اخلاص 
أن تواصل جهودها الرامية إىل كفالة احلق يف مستوى معيـشي الئـق               -٦٠

  ؛)اجلزائر(للفئات املستضعفة 
أن تتخذ تدابري مناسبة ملعاجلة مشكلة الفوارق القائمة يف جمال توفري املاء              -٦١

الصاحل للشرب وخدمات الصرف الصحي بني املناطق الريفية واحلـضرية، مـع      
  ؛)ماليزيا(إيالء عناية خاصة للمنتمني إىل الفئات املستضعفة واملهمشة 

أن توسع نطاق احلصول على مياه الشرب ليشمل السكان املهمـشني             -٦٢
  ؛*)الكونغو(واملستضعفني 

صول على خدمات التعليم    أن تواصل جهودها من أجل تعزيز فرص احل         -٦٣
والسكن والضمان االجتماعي والصحة والعمل، وال سيما بالنسبة ملن يعانون من           
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الفقر أو الفقر املدقع، وأن تزيد أكثر املوارد واملنافع االجتماعية الرامية إىل احلد             
  ؛)بلغاريا(من الفقر والفقر املدقع يف البلد 

لة توفري اخلدمات لألطفال املستضعفني     أن تويل قدرا أكرب من العناية ملسأ        -٦٤
والفقراء واملشردين وأن تعزز قوانني مكافحة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية           

  ؛)اململكة املتحدة(
أن تواصل تركيز إنفاقها الوطين على حتسني خدمات الصحة والتعلـيم             -٦٥

  ؛)نأذربيجا(وعلى زيادة النسبة املتاحة من السكن االجتماعي 
أن متضي قدماً يف جهودها الرامية إىل حتقيق التغطية الشاملة لربناجمهـا              -٦٦

  ؛)كولومبيا(اخلاص باألمومة وحماربة األمراض والرعاية الصحية 
أن تتخذ خطوات إضافية ملعاجلة مشكلة التباين يف األجور بني الرجـل              -٦٧

من الـسكن   واملرأة وأن تدأب على ختصيص ما يكفي من األموال لزيادة املتاح            
االجتماعي للسكان األصليني واملنحدرين من أصل أفريقي واملهاجرين، متاشياً مع          
دواعي القلق اليت أثارها كل من جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة            

  ؛)غانا(والفريق القطري التابع لألمم املتحدة 
يني واملهـاجرين   أن تتخذ تدابري لكفالة املساواة ألطفال السكان األصل         -٦٨

وأطفال املناطق الريفية يف احلصول على خدمات التعلـيم والـصحة وحتـسني             
  ؛*)غانا(مستوى معيشتهم 

أن تواصل عملها من أجل كفالة احلق يف التعليم للجميع سعياً لتحقيـق             -٦٩
األهداف اإلمنائية لأللفية وأن توسع نطاق التمتع هبذا احلق األساسـي ليـشمل             

  ؛*)اجلزائر(ن غري الشرعيني أطفال املهاجري
أن تضاعف اجلهود الرامية إىل توفري التعليم اجملاين واملعقول التكلفة، مبا             -٧٠

  ؛*)النمسا(يف ذلك التعليم الثانوي، جلميع قطاعات السكان 
أن تواصل اختاذ تدابري فعالة لزيادة معدل االلتحاق باملدارس االبتدائيـة             -٧١

رتفع النقطاع الطالب عن الدراسـة، وال سـيما يف          والثانوية وخلفض املعدل امل   
املناطق الريفية، وملعاجلة مشكلة النقص احلاصل يف اهلياكل األساسية املدرسية يف           

  ؛*)تركيا(تلك املناطق 
أن تواصل اختاذ تدابري فعالة لزيادة معدل االلتحاق باملدارس االبتدائيـة             -٧٢

 عن الدراسة أو الرسوب، وال سيما يف        والثانوية وخلفض املعدل املرتفع لالنقطاع    
املناطق الريفية، وإلجياد سبل ملعاجلة مشكلة نقص اهلياكل األساسية املدرسـية يف            

  ؛*)الربتغال(تلك املناطق 
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            أن تواصل العمل علـى الـصعيد الـدويل لـصاحل تعلـيم حقـوق                 -٧٣
  ؛)املغرب(اإلنسان 

 السكان األصليني لكفالة تلبيـة      أن تضاعف جهودها اليت تبذهلا لصاحل       -٧٤
وملكافحة اإلقصاء االجتماعي الذي ) املياه والصحة والتعليم(احتياجاهتم األساسية 

  ؛)فرنسا(يطاهلم 
أن تضاعف اجلهود كي تصل النتـائج اإلجيابيـة يف جمـال احلقـوق                -٧٥

       االقتصادية واالجتماعية والثقافية على قدم املساواة إىل أشد الـسكان ضـعفاً،            
وال سيما األقليات والشعوب األصلية واملنحدرين من أصول أفريقية وسـكان           

  ؛)بريو(املناطق الريفية 
أن تستعرض وتعدل سياساهتا وقوانينها يف جمال اهلجرة وفقـاً للمعـايري              -٧٦

  ؛*)نيكاراغوا(الدولية حلقوق اإلنسان اليت تتوخى القضاء على السياسات التمييزية 
تدابري ملموسة لتنفيذ قانون اهلجرة واألجانب الذي اعُتِمد يف         أن تتخذ     -٧٧
  ؛*)بوركينا فاسو (٢٠٠٩أغسطس /آب
أن حتدد اإلدارة احلكومية اليت ستكون مسؤولة عن تنفيذ قانون اهلجرة             -٧٨

  ؛*)هولندا(وعن حتديد قواعد تنفيذه ) ٨٧٦٤القانون (واألجانب اجلديد 
 ضمان حقوق املهاجرين والالجـئني يف       أن تعزز السياسات الرامية إىل      -٧٩

  ؛)الربازيل(إطار مبدأ عدم التمييز وعدم اإلبعاد 
أن تتخذ تدابري لتحسني الوضع يف مراكز احتجـاز املهـاجرين غـري               -٨٠

  ؛*)هولندا(الشرعيني 
 إالّ ُيستعمل االحتجاز اإلداري للمهاجرين بال مـستندات         أالّأن تكفل     -٨١

رة ممكنة وأن تتفادى جترمي دخول هؤالء األشخاص إىل         كتدبري استثنائي ألقصر فت   
  ؛*)املكسيك(أراضيها أو إقامتهم فيها بطريقة غري قانونية 

أن تستعرض القوانني واملمارسة املعتمدة يف جمال محاية حقوق اإلنـسان             -٨٢
      لطاليب اللجوء بغرض كفالة سبل فعالة للطعن يف القرارات الـسلبية الـصادرة             

         التأشريات وشـؤون الالجـئني والتمـسك مببـدأ عـدم اإلبعـاد             عن جلنة   
  ؛*)اجلمهورية التشيكية(

أن تنظر يف مسألة القيام، حسب االقتضاء، بتنفيذ توصـيات مفوضـية              -٨٣
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وهيئات معاهـدات حقـوق اإلنـسان            

املهـاجرين واملهـاجرين غـري      واإلجراءات اخلاصة فيما يتعلق بطاليب اللجوء و      
  ؛)األردن(الشرعيني، وال سيما األطفال 



A/HRC/13/15 

GE.10-10124 26 

أن متضي قدماً يف مفهوم احلقوق البيئية يف جملس حقوق اإلنسان، واضعةً   -٨٤
  ؛)ملديف(يف اعتبارها ريادة كوستاريكا التارخيية فيما يتعلق هبذه املسألة 

وأن تتقاسم خربهتا يف    أن تثابر يف ما تقوم به من إجراءات لصاحل التنمية             -٨٥
  ؛)املغرب(هذا الصدد مع اجملتمع الدويل 

أن تنشئ عملية فعالة وشاملة ملتابعة التوصيات الـصادرة عـن آليـة               -٨٦
  ؛)النرويج(االستعراض الدوري الشامل 

 ٧ و ٤ و ١وترى كوستاريكا أن التوصيات املتبوعة بعالمة جنمة، وهي املرقمـة             -٩٠
 ٤٥ و ٤١ و ٤٠ و ٣٨ و ٣٧ و ٣٦ و ٣٥ و ٢٩ و ٢٧ و ٢٣ و ٢٢ و ٢٠ و ١٧ و ٨و
 ٨١ و ٨٠ و ٧٨ و ٧٧ و ٧٦ و ٧٢ و ٧١ و ٧٠ و ٦٩ و ٦٨ و ٦٢ و ٥٦ و ٥١ و ٤٩و
  . أعاله، إما ُنفِّذت أصالً أو هي يف طور التنفيذ٨٨ يف الفقرة ٨٢و

. وستدرس كوستاريكا التوصيات التالية، وتقدم الردود بشأهنا يف املوعد احملـدد            -٩١
ذه التوصيات يف التقرير اخلتامي الذي سيعتمده جملس        وسُتدَرج ردود كوستاريكا على ه    

  :حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة عشرة
أن تصمم وتنفِّذ خطة عملها لتعزيز األطر القانونية واملؤسسية ملكافحـة             -١

العنصرية والتمييز العنصري، مع احلرص على أن ُتطبَّق مجيع األحكام القانونيـة            
عنصرية والتمييز العنصري بنشاط وأن ُتدرَّب كـل     بالكامل وأن ُترصد ظاهرتا ال    

السلطات املعنية على توفري إمكانية متساوية لالنتصاف القانوين جلميع ضـحايا           
  ؛)اململكة املتحدة(اجلرمية 

أن تنشئ عملية لالستعراض الدوري لقوانني كوستاريكا وممارساهتا بغية           -٢
ء حبكم الواقع أو حبكم القانون،      القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، سوا       

  ؛)املكسيك(وفقاً لاللتزامات اليت قطعتها على نفسها على الصعيد الدويل 
  ؛)كندا(أن تعد وتعتمد خطة عمل وطنية ملكافحة العنصرية   -٣
أن تكثف، وهي تضع يف اعتبارها الطابع الوقائي واالسـتباقي لقـانون              -٤

 محاية حرية امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية من        مكافحة التمييز، التدابري الرامية إىل    
خالل مبادرات تثقيفية حمددة وزيادة وعي اجملتمع كله وتيسري حصول احملـولني            
جنسياً على مستندات مطابقة هلويتهم وكفالة احلصول على اخلدمات العامة دون           

  ؛)إسبانيا(متييز 
د املثليني ومغايري أن تقوم حبملة لزيادة الوعي ملواجهة مشكلة التمييز ض  -٥

  ؛)النمسا(اهلوية اجلنسية 
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أن تواصل جهودها الرامية إىل احلد من مجيع أشكال العنف ضد املرأة،              -٦
وال سيما بتوفري موارد كافية للشرطة والقضاء وتدريب خاص ملـوظفي إنفـاذ             

  ؛)النمسا(القوانني الذين يعاجلون مسألة العنف ضد املرأة 
ة املواقف التقليدية اليت تتعامل مـع االعتـداء         أن تنشئ برامج ملكافح     -٧

اجلنسي والنفسي باعتباره جنحة وأن تواصل توفري ما يلزم من اخلدمات والدعم            
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(للضحايا 

أن تتخذ تدابري ملموسة جلعـل أسـاليب معاجلـة النظـام القـضائي                -٨
  ؛)سويسرا(كثر كفاءة لالنتهاكات والتعويضات املترتبة عليها أسرع وأ

أن تراجع القوانني املتعلقة جبرائم القذف والتشهري يف سياق الـصحافة             -٩
  ؛)اجلمهورية التشيكية(بغرض كفالة احلماية التامة حلرية التعبري وإعماهلا 

أن تكفل املعاملة املتوازنة جلميع األديان وأن متنح مجيع أشكال الـزواج              -١٠
  ؛)الكونغو(حداً الديين مركزاً قانونياً وا

أن تدرج يف مناقشاهتا، ضمن إطار عملية مراجعة التشريعات، مشاركة            -١١
الشعوب األصلية باعتبارها مبدأً يضفي طابع الدميقراطية على املشاركة املدنيـة           

  ؛)بنما(على مجيع الصعد البلدية والتشريعية والتنفيذية 
إىل محاية املرأة وأن تزود     أن حتسِّن وتكرس يف القانون اخلدمات الرامية          -١٢

املرأة مبا يكفي من املعلومات عن سبل االستفادة من هذا الدعم وهذه الرعايـة              
  .)اململكة املتحدة(الطبية، مبا يف ذلك عمليات اإلجهاض املسموح هبا 

  :ومل حتظ التوصيات التالية بتأييد كوستاريكا، اليت قدمت التعليقات التالية  -٩٢
االتفاقية الدوليـة حلمايـة     ع، حسب االقتضاء، على     أن تصدق أو توق     -١

م، وذلك انسجاما مع ممارستها فيمـا  حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسره     
االتفاقيـة  ؛ وأن تنظر يف مسألة التـصديق علـى          )باراغواي(يتعلق هبذه املسألة    

أن ؛ و )أذربيجـان  (الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد        توقع وتصدق على    

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال ؛ وأن تصدق على  )نيكاراغوا (أسرهم
االتفاقية ؛ وأن تنظر يف مسألة االنضمام إىل        )األرجنتني (املهاجرين وأفراد أسرهم  

؛ وأن تتقيـد    )مصر (مال املهاجرين وأفراد أسرهم   الدولية حلماية حقوق مجيع الع    
 وأن  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        مببادئ  

؛ وأن تنظر يف مـسألة االنـضمام إىل         )املكسيك(تنظر يف مسألة التصديق عليها      
التكييـف   و االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        

  ؛)أوروغواي(التدرجيي لقوانينها الوطنية مع املعايري الواردة يف هذه االتفاقية 
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أوضحت كوستاريكا أهنا مل تنظر حـىت اآلن، وال تعتـزم أن تنظـر يف                 -٢
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع      املستقبل القريب، يف مسألة التصديق على       

  ؛العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
 تصدق أو توقع، حسب االقتضاء، على الربوتوكـول االختيـاري           أن  -٣

للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية انـسجاما مـع           
  ؛)باراغواي(ممارستها فيما يتعلق هبذه املسألة 

أهنا مل تنظر حـىت اآلن، وال تعتـزم أن تنظـر يف             أوضحت كوستاريكا     -٤
 الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل  لة التصديق علىاملستقبل القريب، يف مسأ 

  ؛اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
أن متتثل ملبدأ حرية التنقل يف منطقة أمريكا الوسطى املعتمـد يف إطـار                -٥

  ؛)نيكاراغوا(الوسطى منظومة التكامل ألمريكا 
  .ال ينطبق

لواردة يف هذا التقرير ُتعبِّر عـن موقـف         أو التوصيات ا  /ومجيع االستنتاجات و    -٩٣
وال ينبغي تأويلها على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل

  التعهدات وااللتزامات الطوعية  -ثالثاً   
 املؤسسات ستواصل كوستاريكا العمل على إنشاء جلنة حلقوق اإلنسان مشتركة بني        -٩٤

التوصيات الصادرة عن هيئـات املعاهـدات وآليـة         بنشر ومتابعة   ضمن مجلة أمور،    تقوم،  
  االستعراض الدوري الشامل؛

        وستصدق كوستاريكا على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن                -٩٥
  .االختفاء القسري
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
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• Sr. Manuel Dengo, Embajador en Misión Especial; 

• Sr. Mario Zamora, Director General de Migración y Extranjería; 

• Sra. Alexandra Segura, Ministro Consejero; 

• Sra. Eugenia Gutiérrez, Ministro Consejero; 

• Sr. Carlos Garbanzo, Ministro Consejero; 

• Sr. Herbert Espinoza, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

        
  


