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اللجنة:

يلز ز ز ززمع تقز ز ز ززد معلومز ز ز ززات إ ز ز ز ززا ية بشز ز ز ز ن الفقز ز ز زرات [10ابء]
و[18جيم] و[42ابء][جيم]

املعلومات اإل ا ية

املنظم ز ززة ك ز زز" اايومي ز ززة راي ز ززو  ،ومرك ز ززم البح ز ززوا يف ز ززا
الثقا ززة والتنمي ززة الت ززابل وامع ززة الدول ززة غ ز بع ززد واملنظم ززة ك زز"
اايومية كوستارييا إندخيينا

الفقرة  :10عدم التمييز
ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودهاا مان أجاز إةالاة القوالام النمطياة والقضااء علاز التميياز
ضااد أف اراد الشااعوا الياالية ،والشااصاا املنراادرين ماان أيااز أفريقااي ،واملهاااجرين ،وملتمسااي
اللج ااوء والالج ااش ،والش ااصاا ةو اإلعا ااة ،بط اارق منه ااا تنظ اايم ااالت للتوعي ااة بغي ااة تعزي ااز
التسامح واحرتام التنوع .وينبغي للدولة الطرف التعجيز ابعتماد انون ملنا ييا أشاكال التميياز
واملعا بااة عليهااا ،واعاارا علااز أن يتضاامن هااظا القااانون حظ ارا عامااا للتمييااز علااز يي ا الس ا
املبينة يف العهد ،وأن يشمز أحكاما تسمح ابعصول علز اجلا مان لاالل سابز انتصااف انونياة
فعالة ومناسبة يف حاالت التمييز والعنصرية وكره الجانم.
__________

*

ُجل اغتمادهززا إا الززدورة ( 129املعقززودة يف الفززنة مز
كان م املقرر أن تُعتمد يف الدورة  128للجنة ،لي أ ّ
حميران/يونيه إا  24متوز/يوليه  )2020بسبب جائحة كو يد.19-
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ملصص ر ّد الدولة الطرف

أس ززفر تع ززديل امل ززادة  1م ز دس ززتور غ ززاع  2015غ ز حت ززديو ن زوانا وأحي ززاع أذ ززر  .ويف ه ز ا
الصززدد ،ومبوجززب التع ززديل املززدذل غل ززا نززانون الت وززيا ال ززوطس والقززانون األساس ز للتعلززيم (الق ززانون
رن ززم  ،9456لع ززاع  )2017يتع ز ّزا غل ززا وزارة الت و ززيا ال ززوطس والسياس ززة ا"نتص ززادية ززمان أن تراغ ز
بزراما ا"سززتثمار العززاع ،مبززا يف جلززؤ بزراما املزسسززات الالمركميززة وك"هززا مز اهليئززات اخلا ززعة للقززانون
العاع [ ]...ا"ذتال ات وا"حتياجات اخلاصة مبجتمل متعدد األغراق والثقا ات (املادة .)9
وكانت كوستارييا أو بلد يف القارة األمرييية يص ّدق غلا اتفانية البلدان األمرييية مليا حة
العنصرية وأشيا التعصب املتصل هبا ،م ذال القانون رنم  ( 9358ب/أكسوس .)2016

وجيري مراجعة ذوة العمل األوا للسياسة الوطنية م أجل تمل ذا م العنصرية والتمييم
العنصززري وكززره األجانززب للفز نة  ،2025-2014وو ززل ذوززة غمللززا الثانيززة .وابإل ززا ة إا جلززؤ ،ينظززر
املشززرح حاليززا يف مشززروح القززانون رنززم  19288املتعلززب بز ز منززل العنصزرية وليززل أشززيا التمييززم والق ززا
غليلا واملعانبة غليلا ومشروح القانون رنم  19299املتعلب بز التحقيب يف وانل حقوق اإلنسان للسيان
املنحدري م أصل أ ريق  ،ابإلجرا ات التشريعية.
وكوسززتارييا هز حاليززا البلززد الوحيززد يف أمرييززا الوسززوا الز ي يتل ّقزا طلبززات اللجززو بسززبب
أو ززاح ش ز ؤززا يزززدي إا وجززود أكززع غززدد م ز الالجئززا يف املنوقززة .ومن ز غززاع  ،2018تُن ّف ز ذوززة
اإلدماج الوطنية اليت تُدرج م حماورها مس لة ا"غناف ابلتنوح .
صزلتت الدولززة الوززرف إجزرا ات ونتززائا ذوززة ا"غزناف ابلعدالزة وتنميززة السززيان املنحززدري
و ّ
م أصل أ ريق للفنة .2018-2015
ويف غاع  ،2018أُطلقت محلة لتوغية اجملتمل حبقوق امللاجري والالجئا وواجباهتم.
وند أبل ت الدولة الورف غ تنظيم محلة تواصل واسعة بش ن حقوق األش اص جوي اإلغانة.

تقييم اللجنة:
[ابء] :حت ززيا اللجن ززة غلم ززا ابملعلوم ززات ال ززيت ن ز ّدمتلا الدول ززة الو ززرف ،و" س ززيما بش ز ن مح ززالت التوغي ززة
املوجلززة إا األش ز اص املنحززدري م ز أصززل أ ريق ز وامللززاجري والالجئززا واألش ز اص جوي اإلغانززة،
وابغتمززاد القززانون رنززم  9358الصززادر يف ب/أكسززوس  ،2016والز ي أصززبحت مبوجبززه الدولززة الوززرف
أو بلزد يف األمزرييتا يصز ّدق غلززا اتفانيززة البلززدان األمريييزة مليا حززة العنصزرية التمييززم العنصززري ومززا
يتصززل بز لؤ م ز تعصززب .وتولززب اللجنززة معلومززات بش ز ن( :أ) مشززروح القززانون رنززم  19288املتعلززب
بززز منززل العنص زرية وليززل أشززيا التمييززم والق ززا غليلززا واملعانبززة غليلززا ومشززروح القززانون رنززم 19299
املتعلب بزز التحقيزب يف وانزل حقزوق اإلنسزان للسزيان املنحزدري مز أصزل أ ريقز اللز ي ينظزر يلمزا
املشرح حاليا؛ و(ب) التداب" املتّ ة م الدولة الورف "غتماد نانون بش ن منل ليل أشيا التمييم
واملعانبة غليلا ،واارص غلا أن يت م هز ا القزانون حظزرا غامزا للتمييزم غلزا ليزل األسزس املبينزة يف
العلد ،وأن يشمل أحياما تسمح اباصو غلا اوع م ذال سبل انتصاف نانونية عالزة ومناسزبة
يف ح ززا"ت التميي ززم والعنص زرية وك ززره األجان ززب؛ و (ج) الت ززداب" املت ز ة لتنفي ز ذو ززة اإلدم ززاج الوطني ززة،
ال غ أثرها ونتائجلا.

الفقرة  :18اإلجهاض
ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا
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أن تعا ّدل تشااريعا ا املتعلقااة ابإلجهاااض ماان أجااز إدراب أسااباا إضااافية لإهناااء
(أ)
الطااوعي للرمااز ،مثااز اعاااالت ال ا يناات فيهااا اعمااز عاان االبتصاااا أو ةم اوااارم أو حاااالت
اعااتالل اجلنااش بشااكز ضيا  ،لضاامان أال تاااد العقبااات القانونيااة إا جلااوء النساااء إا اإلجهاااض
ويرتهن للصطر؛
يعرض حيا ن ّ
السر الظ ّ

(ا) أن تعتمد دون أتلري بروتوكوال يكفاز اعصاول علاز لادمات اإلجهااض عنادما
يكون هناك لطر علز حياة املرأة أو يرتها؛
(ب)
اجلنسية واإلجنابية؛

أن تض اامن إمكاني ااة حص ااول ييا ا النس اااء واملراهق ااات عل ااز ل اادمات الص اارة

أن تواياز جهودهاا يف بارام التثقياف الر ااي (يف املادارري) وباري الر اي (عاان
(د)
طريااو وس ااإلع اإلعااالم وبريهااا ماان وس ااإلع االتصااال) بشااأن أ يااة اسااتصدام وس ااإلز من ا اعمااز
وبشأن اعقوق املتعلقة ابلصرة اجلنسية واإلجنابية ،وأن تضمن إعمال هظه اعقوق؛
(ه) أن تضاامن الترقيااو الواجاام والصااارم يف حاااالت العنااف ضااد امل ارأة يف املرافااو
الصرية ،وتقدمي اجلناة إا العدالة ومعا بتهم علز النرو املناسم.

ملصص ر ّد الدولة الطرف

ينب أن تنبثب التعديالت الرامية إا توسيل نوزاق أسزباب اإلءزا الوزوغ للحمزل
(أ)
غ السلوة التشريعية ،وجلؤ يف أغقاب غملية إصالح جات صلة؛
(ب) جيري و ل معيار تقس لتنظيم نواق املادة  121م نانون العقوابت وحتديزد املعزاي"
الوبية املو وغية لتوبيب اإلءا الويب للحمل؛
(ج)

مل تقدع معلومات؛

(د)

مل تقدع معلومات؛

(ه)

مل تقدع معلومات.

تقييم اللجنة:
[جاايم]( :أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) :حت ززيا اللجن ززة غلمززا ابملعلوم ززات ال ززيت نززدمتلا الدول ززة الو ززرف،
وأتسززل لعززدع وجززود مبززادرة ملراجعززة التش زريعات املتعلقززة ابإلجلززا ك ز تز درج أسززبااب إ ززا ية لإءززا
الووغ للحمل  .وابإلشارة إا املعلومات اليت ندمتلا الدولة الوزرف ،تولزب اللجنزة معلومزات إ زا ية
غ و ل معيار تقس لتنظيم نواق املادة  121م نانون العقوابت .وابإل ا ة إا جلؤ ،تولب اللجنة
معلومات غ التداب" املت ة ل مان التحقيب الواجب والصارع يف حا"ت العنل د املرأة يف املرا ب
الصحية ،وتقد اوناة إا العدالة ومعانبتلم ،وغ تداب" جع رر ال زحا ..وتيزرر اللجنزة توصزياهتا
وتولب معلومات إ ا ية يف ه ا الصدد.

الفقرة  :42حقوق السكان املنتمش إا الشعوا اليلية
ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا
(أ)
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يلي:

تعجز ابعتماد مشروع القانون املتعلو ابلتنمية املستقلة للشعوا اليلية؛
أن ّ
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(ا) أن تكفز التشاور الفعلي م الشعوا اليلية من أجز ضامان موافقتها ا اعارة
واملسبقة وامل ستنرية بز اعتماد أو تنفيظ أ تادبري ككان أن يكاون لار أبار كباري علاز طريقاة حيا ا ا
وبقافتها ،وال سايما فيماا يتعلاو ابملشااري الا ككان أن يكاون يفاا أتباري يف أراضايها أو أ اليمها ا أو
مواردها اللرى ،مثز مشاري استكشاف املوارد الطبيعية و/أو استغاليفا؛
(ب) أن تضمن يف الوا ا العملاي حاو الشاعوا اليالية يف الراضاي وال االيم الا
اعتادت علز امتالكها أو شغلها ،بوساإلز منها االعرتاف القانوين واعماية القانونية الضرورية؛
أن تتاايح مااا يلاازم ماان الوس ااإلز القانونيااة كااي يتساال للشااعوا الياالية اساارتداد
(د)
الراضااي ب ااري القابلااة للتص اارف املمنوحااة يفا ا س ااابقا مبوجاام تش ااريعات وطنيااة ،وأن ت ااوفر اعماي ااة
املالإلمة للشعوا اليلية ال تعرض يفجمات ،مبا يف ةلك عن طريو سبز االنتصاف الفعالة.

ملصص ر ّد الدولة الطرف

تزُ ّوج ززت غملي ززة بن ززا املي ززة العام ززة للتش ززاور م ززل الش ززعوب األص ززلية ،ال ززيت ب ززدأت يف
(أ)
غ ززاع  ،2015ابملرس ززوع رن ززم  40932لع ززاع  .2018وإنش ززا املي ززة ه ززو م ززرة جل ززود مب ول ززة يف إط ززار غملي ززة
تشاركية ودميقراطية.
و يما يتعلب ابغتماد مشروح نانون التنمية املستقلة للسيان األصليا ،مل حيدا هز ا املشزروح
من غاع  ،2011وهو يت م مقنحات ملدة أربل سنوات تنتل يف غاع  .2019وأُبل ت بعض الشعوب
األصلية ب رورة تيييل النص مرة أذر ملراغاة الونت ال ي انق ا من ذر استعرا رمس له ()2011؛
(ب) متز نح املي ززة ص ززالحية إج زرا املش ززاورات ل ززوزارة الع ززد والس ززالع ،ألء ززا متث ززل مزسس ززة
الدولة امليلفة إبجرا غمليات ااوار الرامية إا حتقيب التعايش السلم با املواطنا .وستزدي الوحدة
التقنية للتشاور مل السيان األصليا دور اهليئة امليلفة مبعاوة طلبات التشاور؛
(ج) م ز املق ز ّزرر تنفي ز اخلو ززة الوطني ززة "س ززنداد من ززاطب الس ززيان األص ززليا غل ززا ث ززالا
مراحل ،مل حماولة تنفي مرحلة كل سنتا .وجيري حاليا تنفي املرحلزة األوا الزيت تتمثزل يف التزدذل يف
تسعة أناليم .وأبل ت الدولة الورف غ األنشوة امل ولل هبا يف ه ه األناليم؛
(د)

مل تقدع معلومات.

معلومات مقدمة من املنظمة بري اعكومية "آرايغو" ومركز البروث يف جمال الثقافة والتنمية
التاب جلامعة الدولة عن بعد واملنظمة بري اعكومية كوستاريكا إندخيينا
غلز ززا الز ززركم م ز ز املوا قز ززة غلز ززا امليز ززة العامز ززة للتشز ززاور مز ززل السز ززيان األصز ززليا يف
(أ)
غاع  ، 2018ل ليست ملممة سو لإدارة العامة املركمية ،أي وزارات السلوة التنفي يزة .وهز ليسز ت
معيز ززارا نانونيز ززا ملممز ززا للمزسسز ززات املسز ززتقلة أو السز ززلوات أو الق ز ززا أو ك"هز ززا مز ز مزسسز ززات الدولز ززة
الورف ،انهيؤ غ كياانت القواح اخلاص ،مثل الشركات واملزسسات .وهي ا " ،بد م س ّ نزانون
ملمع ولاز اإلدارة العامة برمته ،وك لؤ للمبادرات اخلاصة.
و" يوجززد حاليززا أي مشززروح نززانون يززنظم بشززيل كززاف اايززازة كزز" امل مونززة لحلرا ز واايززم
ال ايت مل تلل أناليم السيان األصليا .وحفظت اومعية التشريعية يف  30تشري األو /أكتوبر 2018
مشروح نانون التنمية املستقلة للسيان األصليا ،أي مشروح القانون رنم  ،14352بعد دراسته ملدة 24
غاما وبعد إجرا مشاورات مستفي ة مل ؤثل السيان األصليا؛
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(ب) يولززب مز الدولززة الوززرف مواصززلة غمليززة تشز يل ليززة التشززاور الززيت " يُعززرف حالززة
تق ّدملا يف الونت الراه ؛
(ج) تتواصل غمليات ا"حزتال كز" القزانوين مز جانزب السزيان كز" األصزليا .وتُن ّفز
صصززت ه ز ه املبززادرة ومززل
الدولززة الوززرف ذوززة اسززنداد األرا ز من ز غززاع  .2015وح ز السززاغةُ ،ذ ّ
املعلومات غ مالي األرا يف خمتلل أناليم السيان األصليا ،دون غر نتائجلا غلا تمعات
الشز ززعوب األصز ززلية أو غم ز ززوع النز ززال ،ودون مباش ز ززرة غمليز ززات إذز ززال أو إج ز زرا ات ن ز ززائية "س ز ززنداد
صص ززة لتع ززويض م ززالي األرا ز -
األرا ز  .والو ززل يف تف ززانم ،ألن ززه " تُعل ززم ح ز امن امليماني ززة امل ّ
القليلا  -م ك" السيان األصليا جوي النية ااسنة؛
" توجد لية نانونية ت م غدع ذ وح جم م األرا املسندةّ إلغادة احتال
(د)
ك" نانوين م نبل السزيان كز" األصزليا .وتتواصزل غمليزة ا"غتزدا غلزا السزيان األصزليا يف إطزار
غمليات اسنداد األرا  ،مل تمايد ذوورهتا.

تقييم اللجنة:
[ابء]( :أ) و(ب) :حتيا اللجنة غلما ابغتماد املرسوع رنم  40932لعاع  2018ال ي ينص غلا إنشزا
ليززة غامززة للتشززاور مززل الشززعوب األصززلية .كزز" أءززا تولززب إا الدولززة الوززرف أن تو ززح مززا إجا كانززت
ه ه املية ملممة أع " وميل مزسسات الدولة واملبادرات اخلاصزة .وتولزب أي زا معلومزات غز حفز
مش ززروح ن ززانون التنمي ززة املس ززتقلة للس ززيان األص ززليا (مش ززروح الق ززانون رن ززم  )14352وغ ز م ززد وج ززود
مبادرات نانونية ؤاثلة.
وحت ززيا اللجن ززة غلم ززا مب ززنح وزارة الع ززد والس ززالع ص ززالحية إج زرا املش ززاورات .وتول ززب اللجن ززة
معلوم ززات إ ززا ية غ ز الت ززداب" املت ز ة بش ز ن طلب ززات التش ززاور و/أو املش ززاورات امل ززولل هب ززا مبوج ززب
املرسوع رنم  40932لعاع .2018
[جاايم]( :ج) و(د) :حتززيا اللجنززة غلمززا ابملعلومززات الززيت نز ّدمتلا الدولززة الوززرف بشز ن اخلوززة الوطنيززة
"سنداد أناليم السيان األصليا .ك" أءا تولزب معلومزات غز جزا تنفيز ها وغز التزداب" املت ز ة
ألن ت م يف الوانل العمل حب الشعوب األصلية يف األرا واألناليم اليت اغتادت غلا امتالكلا أو
ش للا ،بوسائل منلزا ا"غزناف القزانوين واامايزة القانونيزة الالزمزة .وتولزب اللجنزة أي زا تعليقزات غز
املعلومات اليت وردهتا وتش" إا تواصزل غمليزات ا"حزتال كز" القزانوين مز جانزب أشز اص مز كز"
السززيان األصززليا .وتيززرر اللجنززة توصززيتلا بشز ن ززرورة إ حززة مززا يلززمع مز الوسززائل القانونيززة ليتسز
للشعوب األصزلية اسزنداد األرا ز كز" القابلزة للتصزرف املمنوحزة هلزا سزابقا مبوجزب تشزريعات وطنيزة،
وتو " ااماية املالئمة للشعوب األصلية الزيت تعر زت هلجمزات ،بوزرق منلزا سزبل ا"نتصزاف الفعالزة.
وتولز ززب اللجنز ززة أي ز ززا التعليز ززب غلز ززا املعلومز ززات الز زواردة بشز ز ن ا"غتز ززدا ات الز ززيت تعز ززر هلز ززا السز ززيان
األصليون ذال غمليات اسنداد األرا .
اإلجراء املويز بر :ي نب توجيه رسالة إا الدولة الورف إلبالكلا بونل إجرا املتابعة .وينب
املعلومات املولوبة يف التقرير الدوري املقبل للدولة الورف.
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