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معلومات عامة عن مجهورية كوستاريكا
اخلصائص الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
املوقع اجلغرايف
 -1تقععع ريوريععة يوسععتاريكا يف القععارة األمريكيععةخ وحتديععداو يف ،ععر مريكععا الوس ع ىخ  ،ع
خ ي العرض  8و 12مشاالو وخ ي ال ول  82و 86غربو.
البلد من الشمال نيكاراغوا ومن اجلنوب الشرقي ،نمعا ومعن الشعرل البحعر الكعاري
 -2وحتد َ
ومن الغرب احمليط اهلادئ .ومتتد احلدود الربيعة علعى طعول عموعع  663ييلعومااوخ  300ييلعوما
منيا مع نيكاراغوا و 363ييلومااو مع ،نما.
اللغة
 -3اإلسبانية هي اللغة الرمسية واأليثعر اسعتاداماو معن قِبع السعكان .ولكعن لغعات الشععوب
األصلية الوطنية حتظى يضاو بملكانة ذاهتا(.)1
اإلقليم
 -4تبلغ مساحة يوستاريكا  51 100ييلوما مر،عخ  26,2يف املائة منيعاخ حعواي 13 000
ييل ععوما مر ،عععخ عب ععارة ع ععن من ععاط مي ععةخ تت ععوع عل ععى النح ععو الت ععاي 12,3 :يف املائ ععة متنته ععات
وطنيععةخ و 4,6يف املائععة ميععات وطنيععةخ و 4,2يف املائععة ميععات غا،ويععةخ و 3,1يف املائععة منععاط
واقيةخ و 1.3يف املائة راضي رطبةخ مبا فييا غابت املانغروفخ و 0,4يف املائة ميات ،يولوجيةخ
و 0,1يف املائة شكال خرى مث احملميات ال بيعية امل لقة واملعامل الوطنية واملعامل ال بيعية.
 -5وتشععا املععادة  168مععن الدسععتور ن ن اإلقلععيم الععوط ينقسععمخ ألغ عراض اإلدارة العامععةخ ن
افظات ويانتوانت ومقاطعات .وهي يف اجملموع سبع افظات و 82يانتوانو و 484مقاطعة.
 -6وألغراض البحوث والتا عيط يف ععال التنميعة االجتماعيعة  -االقتصعاديةخ جعرى تقسعيم
نقلععيم يوسععتاريكاخ علععى النحععو املنصععومل عليع يف املرسععوم التن يععذ رقععم  16068-PLANواملرسععوم
التن يععذ رقععم 37735-PLANخ ن سععم منععاط  :املن قععة الوس ع ىخ ومن قععة تشععوروتيغاخ ومن قععة
احمليط اهلادئ الوس ىخ ومن قة ،رونكاخ ومن قة ويتار الكاريبيةخ ومن قة ويتار الشمالية.
اخلصائص الدميغرافية
 -7وفق ع ع ع عاو للتقع ع ع ععديرات واإلسع ع ع ععقاطات السع ع ع ععكانية السع ع ع ععارية امل عع ع ع ععولخ ،لع ع ع ععغ عع ع ع ععدد سع ع ع ععكان
البلععد  4 890 372نسععمة يف عععام 2016خ  2 467 825مععنيم ذيععورخ و 2 422 547مععنيم
نانثخ  101ذير لك  100نثى .ويبلغ متوسعط العمعر املتوقعع عنعد العوالدة حعواي  80سعنةخ
__________
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 77,51سععنة لععدى الععذيور و 82,58سععنة لععدى اإلانث .ويف  1يلول/سععبتمرب 2018خ ،لععغ
عدد سكان يوستاريكا  5 000 000نسمة.
 -8ويشععيد عععدد السععكان ارت اععاوخ ولكععن وتاتع مععا فتاععم تااجعععخ حيع انتقع معععدل النمععو
ال ععدميغرايف م ععن حع عواي  13شاصع عاو لكع ع ل ععخ نس ععمةخ خ ععالل ال ععاة 2011-2010خ ن 12
شاصعاوخ خععالل ال ععاة 2016-2015خ نع تراجععع ،شععاح واحععد لكع لععخ نسععمة .ويُعععتى
هذا الوضع بألساس ن اخن اض معدل اخلصو،ة .وعلعى الصععيد دون العوط خ وحتديعداو يف املنعاط
السمخ ال يتال منحى النمو العدميغرايف متباطاعاوخ وتُسعتثىن معن ذلعم من قعة تشعوروتيغا ومن قعة ويتعار
يالحعي فييعا هعذا
الشمالية اللتان شيدات ايدة ط ي ةو خالل ال اة  .2016-2015واملنعاط العي َ
التباطؤ ،شك وضح هي املن قة الوس ى ومن قة احمليط اهلادئ الوس ى ومن قة ،رونكا.
ما خبصومل الكثافة السكانية يف اإلقليم الوط خ فتناهت  96نسمة يف الكيلوما املر،ع.
-9
وم ععا فت ععا ه ععذا املؤش ععر يرت ععع ينتي ععة للنم ععو ال ععدميغرايفخ حي ع انتق ع م ععن ح عواي  87نس ععمة يف
الكيل ععوما املر ،ععع يف ع ععام  2010ن  96نس ععمة يف الكيل ععوما املر ،ععع يف ع ععام  .2016واملن ق ععة
الوس ع ى هععي األعلععى مععن حي ع الكثافععة السععكانيةخ نذ يايععت ععا عو  62يف املائععة مععن عمععوع
سكان البلدخ ولكنيا ال متث سوى  16يف املائة من مساحت .
 -10وفيما يتعل بلوتاة الي ادت ا الكثافة السعكانية يف هعذه املنعاط خ عدر اإلشعارة ن
تالحي ا سرع وتاة يف تغا هذا املؤشرخ يف ح ن من قة
ن من قة ويتار الشمالية هي الي َ
تشوروتيغا هي األ ،أ وتاةخ وهي يضاو دىن املناط من حي الكثافة السكانية.
 -11وفيمععا يتعلع ،تو يععع السععكان مسع اإلقامععة يف املنععاط احلضعرية و الري يععةخ يعععي 72
يف املائ ععة م ععنيم يف املن ععاط احلض ع عريةخ وفق ع عاو لبي ععاانت التع ععداد ال ععوط العاش ععر للس ععكان والس ععا،ع
للمساين .وعلى صعيد مناط البلد السمخ تق ن غلبية السكان يف رٍ ،ع منيا يف املدن.
 -12وخبصععومل ترييبععة السععكان مس ع نععوع اجلععنح والعمععرخ وعلععى النحععو املب ع يف الرسععم
البيععا  1مععن املرف ع 1خ تتايععدت خععالل ال ععاة  2016-1990نسععبة شععياوخة سععكان البلععدخ
ويُعتى ذلم ن ارت اع متوسط العمر املتوقع عند الوالدة واالخن اض السريع ملعدالت اخلصو،ة.

 -13وخالل هذه ال اةخ حتولم هذه البنيعة ن حعد يبعا معن شعك هرمعي ن مسعت ي خ ينتي عة
النتقععال السععكان مععن ال اععات العمريععة األصععغر ن ال اععات العمريععة األيععربخ تقععدم سععن عموعععات
املواليععد الععي نت ععم عععن ارت ععاع معععدل اخلص عو،ة املس ع خععالل عقععد الثمانينععات والتسعععينات مععن
القرن العشرينخ وعن اخن اض معدالت وفيات الرضع واألط ال خالل العقود األخاة.

 -14و ادت نسععبياو خععالل تلععم ال ععاة نسععبة السععكان ععن هععم يف سععن العم ع خ املااوحععة
عمععارهم ،ع  15و 64سععنةخ حيع انتقلععم مععن  59,4يف املائععة يف عععام  1990ن  69,7يف
املائ ععة يف ع ععام 2016خ ععا دى ن اخن ععاض نس ععبة اإلعال ععةخ ال ععي انتقل ععم م ععن  68,3شاصع عاو
لك  100شاح يف عام  1990ن  43,4يف عام .2016
 -15ويُعععرف هععذا التحععول يف نسععبة اإلعالععةخ الععذ يتسععم برت ععاع نسععبة الس عكان ععن هععم يف
سن العم قياساو ن السكان املعال خ ،عبارة "اهلبة الدميغرافية" .ويعترب ذلم هبةو ألن ندمعا معن
هم يف سن العم معن السعكان يف سعول العمع يَنعت عنع فعائ يف املعواردخ بلنظعر ن قلعة ععدد
األشععاامل املعععال احملتععاج ن تلععم امل عواردخ ومععن شععأن هععذا الوضععع ن يشععك بلتععاي فرصععة
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للنمو االقتصاد  .غا ن هؤالء السكان ليسوا يليم مدع يف سول العم خ ا ُُي ٍِّول ن حت ٍٍّعد
مس ععألةَ نجي ععاد حل ععول متَك ععن م ععن اغتن ععام فرص ععة اهلب ععة الدميغرافي ععةخ وال س ععيما ألن عملي ععات التح ععول
الدميغرايف يف البلد سريعة وألن نسبة شياوخة السكان ،د ت تتتايد يف الوقم الراهن.
 -16مععا خبصععومل الاييب ععة اإلثنيععةخ فكوس ععتاريكاخ علععى النح ععو املشععار نلي ع يف املععادة  1م ععن
دستورهاخ ريورية دميقراطية متعددة اإلثنيات والثقافاتخ تضم عموعة من ال اات السكانية الي
س ععيمم يف الثقاف ععة والتنمي ععة ال ععوطنيت خ مث ع الس ععكان األص ععلي واملنح ععدرين م ععن ص ع فريق ععي
والصيني واملياجرين.
 -17ووفق عاو لبيععاانت تعععداد السععكان لعععام 2011خ عععرف  83,6يف املائععة مععن سععكان البلععد
ن سعيم أبهنعم ،ععي و خالسعيونخ و 7,8يف املائعة أبهنععم معن صع فريقععيخ و 2,4يف املائعة أبهنععم
مععن السععكان األصععلي خ و 0,2يف املائععة أبهن عم صععينيونخ و 0,8يف املائععة أبهنععم مععن راعععات نثنيععة
خععرىخ ومل يصععنخ  2,9يف املائععة مععنيم ن سععيم ضععمن مععن هععذه ال اععات .وينتمععي  75,0يف
املائة من السكان الذين عرفوا ن سيم أبهنم من السكان األصلي ن الشعوب األصعلية الثمانيعة
املوجودة يف البلد( )2و ن حد الشعوب األصلية يف ،لد آخر.
 -18ول ععدى حتليع ع ترييب ععة الس ععكان مسع ع ن ععوع اجل ععنح وال ا ععات العمري ععةخ تبعع عاو النتم ععائيم
اإلث ع  -العرقععيخ علععى النحععو املب ع يف الرسععوم البيانيععة  2و 3و 4مععن املرف ع 1خ يتضععحخ ،ص ع ة
عامععةخ ن السععكان األصععلي صععغر سععناوخ ويايععتون ،شععك يععرب ضععمن ال اععات العمريععة األو
(من ص ر ن  19سنة)خ وهعو معا يعدل علعى ارت عاع مععدالت اخلصعو،ة؛ معا السعكان املنحعدرون
مععن صع فريقعيخ فععمهنمخ ولععان يععانوا صععغر سععناو ضععمن عمععوع السععكان و السععكان املنتمع ن
اجلماعات األخرىخ غا املنحدرين من ص فريقي وغا السكان األصلي خ يايعتون ضعمن
ال ا ععات العمري ععة املااوح عة  ،ع  10س ععنوات و 39س ععنةخ وه عو م ععا ي ععدل عل ععى اخن ععاض مع ععدالت
اخلصو،ة لدييم.
 -19وفيم ععا يتعل ع ع ،نس ععبة اإلعالع ععةخ تُس ع ع نس ععبة عاليع ععة مع ععن املع ععال يف وسع ععاط السع ععكان
األصععلي خ تبلععغ  64معععاالو لك ع  100شععاح يف سععن العم ع خ يف ح ع تبلععغ هععذه النسععبة 43
معاالو لدى األشاامل املنحدرين من ص فريقي و 47لدى اجلماعات اإلثنية األخعرى؛ ومععىن
ذلم ن نسبتيا لدى السكان األصلي ت ول مثيلتيا لدى السكان املنحدرين معن صع فريقعي
،ع  21معاالو لك  100شاح يف سن العم و،ع  17معاالو لدى اجلماعات األخرى.
 -20مععا خبصععومل اهلبععة الدميغرافيععةخ فالسععكان املنحععدرون مععن ص ع فريقععي هععم الععذين يع ععون
صععورة يثععر حت ي عتاو فيمععا يتعل ع ععذه ال رصععة؛ غععا ن حتلي ع معععدل الب الععة املكشععوفةخ املسععتقى مععن
تعداد السكانخ يب ن ر،ععة شعاامل معن يع  100معن السعكان الناشع اقتصعادايو املنحعدرين
مععن ص ع فريقععي يععانوا يعععانون مععن الب الععةخ يف ح ع تبلععغ هععذه النس عبة لععدى ال اععات األخععرى مععن
السععكان غععا األصععلي وغععا املنحععدرين مععن صع فريقععي ثالثععة مععن يع  100شععاح .ورغععم ن
هععذه ال اععة السععكانية تسع نسععبة عاليععة مععن اهلبععة الدميغرافيععةخ فيععي األيثععر ثعراو بلب الععةخ ويشععك
بلتاي نجياد الظروف املالئمة لولوجيا سول العم حتدايو على الصعيد الوط .

__________

()2

4

تعععاف التش عريعات الوطنيععة ،ثمانيععة شعععوب صععليةخ هععي، :عريرب و،رونكععا ويا،يكععار وتشععوروتيغا وويتععار ومععاليكو
ونغاويب وتاي و تااب.
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 -21وبإلضععافة ن ذلععمخ لععدى  10,5يف املائععة مععن عمععوع السععكانخ مععا يعععادل 452 849
نسععمةخ علععى األق ع نعاقععة واحععدةخ  48,2يف املائععة مععنيم ذيععور و 51,8يف املائععة نانث .وت عااو
عمار  51,94يف املائة من هذه ال اة السكانية  30 ،و 64سنة.
 -22ومععن ،ع  4 301 812شاصعاو مشليععم تعععداد السععكانخ ُولععد  385 899يف اخلععار خ
(  9,0يف املائة)خ  48,2يف املائة منيم ذيور و 51,8نانث .ويرب ضمن هذه ال اة السكانية
النيكاراغويونخ ،نسبة  74,6يف املائةخ وميث من ُولدوا يف يولومبيا نسبة  4,3يف املائعة منيعاخ ويف
الع ععوالايت املتحع ععدة  4,1يف املائع ععةخ ويف ،نمع ععا  2,9يف املائع ععةخ ويف السع ععل ادور  2,4يف املائع ععةخ ويف
،لدان خرى يثر ،قلي من  11يف املائة.
 -23وفيم ععا يتعل ع ع بجلان ع ع الروحع ععي للس ععكانخ ال توج ععد ،يع ععاانت رمسي ععةخ ولك ععن تشع ععا
التقديرات ن ن ما يتيد قليالو عن ثلثي السكان يتاذون العقيدة الكاثوليكية ديناو .ويتوع بقي
الس ععكان ،ع ع الكنيس ععة املعمداني ععة والكنيس ععة اإلديلي ععة والكنيس ععة امليثودي ععة والكنيس ععة األس ععق ية.
واألداين األخرى املعروفة هي البيائية والبوذية وعقيدة هار يريشنا واهلندوسية واإلسالم وشيود
ييوه والييودية وطائ عة السعبتي وال اويعةخ ولعدى ،عع تبعاع هعذه األداين مسعاجد ومعا،عد وِ،يَعع
ودور عبادة خاصة م.
اخلصائص االقتصادية واالجتماعية
 -24وفقاو لبياانت البنم املريت الكوستاريكيخ ارت عم القيمة اإلمسية للنات احمللعي اإلرعاي
يف املتوس ععط م عواي  8يف املائ ععة خ ععالل ال ععاة 2016-2010خ حي ع حت ععول اقتص ععاد البل ععد م ععن
اقتصععاد قععائم علععى نشع ة الق ععاع األول والثععا خ مثع التراعععة والصععناعة التحويليععةخ ن اقتصععاد
قائم على اخلدمات واالستثمار األجن املباشر.
 -25و ع املؤشرات املتصلة ،سيولة ارسعة األعمعال الت اريعة وبلتنافسعية البلعد وجيعة تتعيح
ظروفعاو مقبولععة إلقامععة مشععاريع األنشع ة اإلنتاجيععةخ وهععو مععا شع ع ننشععاء شععريات مرتب ععة مبراحع
خمتل ة داخ سالس القيمة العامليةخ وال سعيما يف نطعار العنظم اخلاصعة للت عارة اخلارجيعة .ويُتوقعع
ن تواصع هععذه الديناميععة تعتيععت عموعععة مععن الععروا،ط  ،ع الق اعععاتخ مععن شععأهنا ن تيسععر تنويععع
اإلنتا والصادرات وتوسيع دائرة االن تا الت ار واملاي للبلد.
 -26وس منو ح م النشاط االقتصاد
ال اة .2016-2010

ايدة نجيا،ية انهت متوسع يا  3,8يف املائعة خعالل

 -27و،ص ة عامةخ لدى يوستاريكا نقاط قوة شىت متنحيا مكانة بر ة على الصعيد العاملي.
و ععدر اإلشععارة ن رلععة عوامع منيععا جععودة املعوارد البشعرية واالسععتقرار السياسععي واملوقععع اجلغعرايف
املالئ ععم ملمارس ععة األعم ععال الت اري ععة م ععع الش ععرياء الت ععاري وامل ععالي الرئيس ععي خ شع ع عم ننش ععاء
شريات ارية لتصدير اخلدمات يسعاهم يف ر مساهلعا شعاامل غعا مقيمع يف البلعد .وعلعى غعرار
ذلععمخ ات االسععتقرار االقتصععاد النس ع وتعتيععت العالمععة الت اريععة للبلععد "يوسععتاريكا اجلععوهر"
نمكانية تسليط الضوء ،شك شعام علعى السعياحة والصعادرات واالسعتثمار األجنع خ فضعالو ععن
تعتيت عملية توجي املوارد و نش ة اقتصادية خرى مث الصناعة والت ارة.
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 -28ويتمثع ع ح ععد املؤشع عرات ال ععي تعك ععح مس ععتوى متت ععع الس ععكان بلرف ععاه امل ععاد وحص ععوهلم
علععى السععلع واخلععدمات يف نرععاي الععدخ احلقيقععي املتععا خ الععذ منععا مبععا متوس ع  3,9يف املائععة
خععالل ال ععاة 2016-2010خ وهععي ايدة ت ععول ،قليع متوسععط منععو اإلنتععا خععالل ال ععاة ذاهتععا
( 3,8يف املائة).
 -29معا خبصعومل النسعبة املاصصعة معن النعات احمللعي اإلرعاي لالسعتثمار االجتمعاعيخ فقعد
ارت عم من  21,7يف املائة يف عام  2010ن  23,2يف املائة يف عام 2016خ وحافظم علعى
منحى متتايد نسبياوخ ينتي ة لسياسات احلكومة ،شأن ختصيح املوارد بألساس للتعليم والصعحة
واحلماي ععة االجتماعي ععةخ وي ععذلم للس ععكن .ويت ععأتى ج ععتء مي ععم م ععن املع عوارد املاصص ععة لالس ععتثمار
االجتمععاعي مععن ميتانيععة احلكومععة املريتيععة؛ ورغععم الع ععت املس ع يف امليتانيععة الوطنيععة خععالل ال ععاة
املرجعيععةخ فععمن اجليععود الراميععة ن توجي ع امل عوارد ععو االسععتثمار االجتمععاعي تت لععى يف البيععاانت
املرصودة من خالل مؤشر النسبة املاوية من النات احمللي اإلراي خالل ال اة .2016-2010
و،سععب تعرايم حععاالت الع ععت املتتايععد منععذ عععام 2009خ تضععاعخ الععدين ثععالث معرات مععن 5,5
ن  16,1مليار يولون.
 -30وبإلض ععافة ن ذل ععمخ سع ع مؤش ععر س عععار االس ععتيالا عل ععى تغااتع ع ،ع ع ع ععامي 2011
و2014خ حيع تراوحععم نسععبت ،ع  3,68يف املائععة و 5,13يف املائععة .غعا ن تغااتع يانععم متدنيععة
يف عامي  2015و2016خ ن درجة ن س تغااو سلبياو يف العام األول ،لغ  0,81يف املائة.
 -31و،صع ع ة عام ععةخ مل يش ععيد نص ععي ال ععرد م ععن ال ععدخ منع عواو حقيقيع عاو حيع ع ،ق ععي متوسع ع
بألساس يف حدود  350 000يولون (ماثلم وتاة منوه مستوى مؤشر األسعار) .ويعتى النمو
احلقيقي يف ،ع األعوام ن اخن اض متوسط ح م األسر املعيشية.
 -32ووفقاو لبياانت الدراسعة االستقصعائية الوطنيعة ل سعر املعيشعية لععام 2017خ ،لغعم نسعبة
األسع ععر املعيشع ععية ال قع ععاة يف يوسع ععتاريكا  22,1يف املائع ععةخ واخن ضع ععم خع ععالل السع ععنوات الع ععثالث
األخععاةخ ولكنيععا مل تسع اخن اضعاو يبعااو يف السععنوات العشعرين األخععاةخ وال تعتال ال ععوة قائمععة
 ،املناط الواقعة على طراف البلد (السواح ) واملن قة الوس ىخ حي تبلغ نسبة هذه األسعر
يف تلم املناط  1,8ضعاف مثيلتيا يف املن قة الوس ى.
 -33وبإلضععافة ن ذلععمخ ،لغععم نسععبة ال قععر املتعععدد األ،عععادخ املقععاس مععن خععالل مؤشععر ال قععر
املتعدد األ،عادخ  23,08يف املائة يف عام 2017خ وشيدت اخن اضاو بملقارنعة معع األععوام السعا،قةخ
وس هعذا االخن عاض يضعاو يف ريعع منعاط البلعدخ
حي يانم نسبة ال قراء تناهت  25يف املائةُ .
ولكن ال وة  ،املناط ال تتال قائمةخ على غرار تلم املس لة لدى قياس خط ال قر.
 -34ويع عرتبط مس ععتوى ال ق ععرخ املق ععاس م ععن خ ععالل مؤش ععر خ ععط ال ق ععرخ ارتباطع عاو وثيقع عاو مبع ععدل
الب الةخ حي يتأتى  80يف املائعة معن دخع األسعر املعيشعية معن العمع  .وتنعاهت حصعة حتعويالت
الدولة نسبة  20يف املائة من عموع دخ األسر املعيشية ذات الدخ املنا .
يالحيخ خالل ال اة ذاهتعاخ
 -35ولدى حتلي تو يع األسر املعيشية مس جنح رب األسرةخ َ
ن نسععبة األسععر املعيشععية الععي تر ععا نانث ،قيععم يف حععدود  31يف املائععةخ يف ح ع اخن ضععم نسععبة
تلععم الععي ير ععا ذيععور م عواي  26,2يف املائععة خععالل ال ععاة املمتععدة  ،ع عععامي  2010و2017خ
وميكن ت سا هذا االخن اض ساساو بلتحول و األسر املعيشية القائمعة علعى تقاسعم مسعؤولية رب
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األسرةخ العي ارت ععم نسعبتيا خعالل ال عاة ذاهتعا معواي  183يف املائعة .ويعدل ذلعم علعى االععااف
مبشارية التوج يف اختاذ القرارات األسعرية .ويت لعى هعذا املنحعى علعى صععيد املنعاط خ حيع يتسعم
،وتاة سرع يف من قة تشوروتيغا ومن قة احمليط اهلادئ الوس ى و،وتاة  ،أ يف من قة ،رونكا.
ظروف عمل السكان
 -36وفقاو لبياانت الدراسة االستقصائية املستمرة للعمالة لعام 2017خ يان يعم ما متوس 58,8
يف املائة من السكان الذين هم يف سن العمع ( 15سعنة و يثعر) .و،لعغ صعايف مععدل األشعاامل
العععامل عل ععى مس ععتوايت خ ععالل ع عوام  2012و 2013و2014خ حي ع قُععدر م عواي  62يف
املائة يف ي منياخ وميث ذلم على معدالت العمالعةخ ومععىن ذلعم نع يانعم تعمع علعى نسعبة
ععن هععم يف سععن العم ع ؛ غععا ن عععام  2016شععيد دىن معععدل للعمالععةخ حي ع ،لععغ  52,8يف
املائةخ وارت ع ن  58,8يف املائة يف عام .2017
 -37ول ععدى حتليع ع البي ععاانت مسع ع من ععاط التا ععيط اإلدار خ يتبع ع ن املن ق ععة الوسع ع ى
ومن قة ويتار الشمالية حافظتا على علعى مععدالت للعمالعةخ عاو ت  60يف املائعة خعالل ال عاة
املمتععدة مععن عععام  2010ن عععام 2017خ و،لععغ هععذا املعععدل يف من قععة تشععوروتيغا خععالل ال ععاة
ذاهتععا  48يف املائ عة .مععا من قععة ويتععار الكاريبيععةخ فقععد اختععذ فييععا معععدل العمالععة منحععى تصععاعدايو
طوال ال عاة املعذيورة ن ن ،لعغ  53,9يف املائعة يف ععام 2017خ وسع معا متوسع  50,5يف
املائة خالل األعوام الثمانية األخاة .وخالفعاو لعذلمخ تراجعع هعذا املععدل يف من قعة احملعيط اهلعادئ
الوس ع ى  ،ع عععامي  2015و 2016ليبلععغ  43,5يف املائععةخ غععا ن ع انععتع يف عععام 2017خ
حي ،لغ  46,3يف املائةخ ويان متوس اإلراي  55يف املائة خالل ال اة .2017-2010
 -38ما من قة ،رونكاخ فقد اخن ضم فييا مستوايت العمالة خالل عوام  2015و2016
و 47,6( 2017يف املائععة و 46,5يف املائععة و 47,1يف املائععةخ علععى الت عواي)خ علععى غ عرار من قععة
احمليط اهلادئ الوس ى ( 44,5يف املائة و 42,5يف املائة و 46,3يف املائةخ على التعواي)؛ نال ن
معدل العمالة اد خالل العام األخا.
 -39ويعم يثر من  60يف املائة من سعكان يوسعتاريكا يف ق عاع اخلعدماتخ ويليع ق عاع الصعناعة
،نسععبة  18,1يف املائععة .مععا ق ععاع التراعععةخ فيشععك النشععاط االقتصععاد الععذ يسععتوع دىن نسععبة مععن
العمالةخ  11,2يف املائة خالل األعوام الثمانية املاضيةخ ولكعن هعذه النسعبة اختعذت منحعى تصعاعدايوخ
بستثناء عام  2013حي ،لغم  9,9يف املائة .ويف عام 2017خ ،لغم  12,5يف املائة.
 -40مععا خبصععومل الق ععاع املؤسسععيخ فععمن معظععم الكوسععتاريكي يعملععون يف الق ععاع اخلععامل
( 85,7يف املائع ععة يف ع ع ععام  .)2017وتتايع ععدت نس ع ععبة العمالع ععة يف ه ع ععذا الق ع ععاع خ ع ععالل األع ع عوام
مععن  2010ن 2015خ ن ن ،لغععم  86,7يف املائععةخ اخن ضععم ،عععد ذلععم .وانهععتت نسععبة
العمالة يف الق اع العام خالل تلم ال اة  15يف املائة.
 -41ويف عععام 2017خ يععان يعععا مععن الب الععة مععا معدلع  9,1يف املائععة مععن السععكان الععذين هععم
يف سن العم  .و،لغم الب الة على مستوايهتا يف عام  2011مبعا نسعبت  10,3يف املائعةخ و خعذت
يف االخن اض منذئذ لتستقر يف حدود  9,5يف املائة .ومس املنعاط خ ُسع علعى مععدل للب العة
خععالل عععام  2017يف من قععة احملععيط اهلععادئ الوس ع ىخ وقععد تتايععد خععالل األع عوام األر،عععة املاضععيةخ
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لدرجة ن او خالل عامي  2016و 2017معدل الب الة يف من قة تشوروتيغاخ املعروفعة أبعلعى
معععدالت الب الععة خععالل ال ععاة املمتععدة مععن عععام  2010ن عععام  .2015وخالفعاو لععذلمخ سع لم
املن قة الوس ى دىن معدل للب الةخ واست اعم ن،قاءه يف حدود  8يف املائة.
 -42وفيما يتعل ،وضع العمالةخ در اإلشارة ن وجود ت اواتت  ،اجلنس تبدو واضحة
لععدى حسععاب ال ععوة يف األجععور  ،ع اجلنس ع خ الععذ يب ع ن ع مقا ،ع يع  100 000يولععون
يكسبيا الرج تكس املر ة  90 000يولعون .غعا ن دراسعة البيعاانت املصعن ة مسع خمتلعخ
ال اات تتيح نمكانية معرفة موضع يرب الت اواتتخ على النحو املب يف اجلدول  1من املرف .2
 -43وفيمععا يتعلع بلوقععم املاصععح لالعتنععاء ،شععؤون البيععمخ ظيععرت الدراسععة االستقصععائية
الوطني ع ع ععة الس ع ع ععتادام الوق ع ع ععم لع ع ع ععام  2017ن امل ع ع ععر ة ختص ع ع ععح للعم ع ع ع املن ع ع ععتي غ ع ع ععا امل ع ع ععدفوع
األجر  35:49ساعة سبوعياوخ يف ح خيصح ل الرج  13:42ساعة يف املتوسط .وما فتا
ال ارل يف عدد الساعات املاصصة للوقعم االجتمعاعي يتتايعد يف املنعاط احلضعريةخ حيع انتقع
من  20ن  26ساعة.
 -44ويشععم عع ء العمع اإلرععاي الوقععم املاصععح للعمع املنععتي غععا املععدفوع األجععر وللعم ع
املععدفوع األجععر .وتظيععر ،يععاانت مسععتمدة مععن الدراسععة االستقصععائية ن عع ء العمع اإلرععاي بلنسععبة
للمرة ( 69:53ساعة) ي ول مثيل بلنسبة للرج ( 62:56ساعة)خ  ،ارل  7ساعات تقريباو.

 -45ومثععة ق اعععات اقتصععادية تعمع فييععا املععر ة تت ععاو فييععا ال ععوة يف األجعور نسععبة  25يف
املائععةخ ن املععر ة تتقاضععى ق ع مععن  75يف املائععة مععن جععر الرج ع يف ق ععاع العم ع ذات ع  .ومععن
األمثلة على ذلم نش ة الق اع الثعا خ يالصعناعة التحويليعة ( 72,4يف املائعة) و البنعاء (69,5
يف املائة) و نش ة الق اع الثال خ يالت ارة وخدمات اإلصال ( 71,2يف املائة) واالتصاالت
واخلدمات األخرى ( 74,7يف املائة) والعم لدى األسر املعيشية ( 69,8يف املائة).

 -46ما خبصومل تصنيخ ال اات املينيةخ فمن ال وة يف األجور  ،النسعاء والرجعال العذين
ميارسون ميناو تت ل مؤهالت عاليعة (مسعتوى ندار خ ومسعتوى ميع خ علمعي وثقعايفخ ومسعتوى
تق ومي متوسط) تكاد تكون منعدمعة ( 99,1يف املائعة) .وفيمعا يتعلع بمليعن العي ال تت لع
م ععؤهالتخ تبل ععغ ال ععوة يف األجع عور  79,5يف املائ ععةخ يف حع ع تبل ععغ يف املي ععن ال ععي تت لع ع
مؤهالت متوس ة  71يف املائةخ ن املر ة تتقاضعى يف هعذا النعوع معن امليعن  71 000يولعون
مقا ،يع  100 000يولعون يتقاضعاها الرجع  .معا يف الق عاع املؤسسعيخ فعمن جعر املعر ة علعى
يف املتوسط ا يتقاضاه الرج يف الق اع العام ( 107,5يف املائة)خ ولكعن ال عوة يف األجعور يف
الق اع اخلامل تبلغ  73,2يف املائةخ وهو ما يب وجود فارل يبا  ،هذين الق اع .
 -47و خااوخ يب حتلي البياانت مس الوظائخ الرئيسية ن ال عوة يف األجعور ،ع الرجع
واملععر ة ق ع ،كثععا ععا هععي علي ع يف الوظععائخ غععا الرئيسععية ( 93,2يف املائععة) .مععا املععر ة العاملععة
حلس ععا ا اخل ععاملخ فتكسع ع ح عواي  71 500يول ععون مقا،ع ع ي ع  100 000يول ععون يكس ععبيا
الرج يف الوضع ذات خ يف ح تكس ر،ة العم  69يف املائة ا يكسب رب العم .
 -48ومععا فتععا معععدل االنضععمام ن النقععابت يتتايععد ،شععك ملحععو للغايععة منععذ عععام 2015خ
حي ،لغ  14,3يف املائة يف ععام  .2016وخعالل ال عاة معن ععام  2010ن غايعة ععام 2016خ
،لعغ متوسعط مععدل االنضعمام ن النقعابت  9,6يف املائعة .وتععتى هعذه العتايدة بلتحديعد ن ارت ععاع
عدد املنتسب من الق اع العام.
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البيئة
 -49يُعععرف البلععد علععى الص عععيد العععاملي ،ععدوره القيععاد يف املس ععائ املتعلقععة بلبياععة وبلتتام ع
الراسععخ ،تعدديععة األطعراف .وقععد يععرس احلع يف ،ياععة صععحية ومتوا نععة نيكولوجيعاو يف املععادة  50مععن
دسععتوره لعععام  .1994وتسعععى يوسععتاريكا يف الوقععم ال عراهن ن ن تكععون رائععدة يف نطععار هععذا
النظام اجلديد املنبث عن ات ال بريح.
 -50ويف ح ع ع يق ع ععا معظ ع ععم االلتتام ع ععات الوطني ع ععة ( و املس ع ععا ات احمل ع ععددة وطني ع عاو) خ ع ع
االنبعععاإت ن حععدود ال ترقععى ن مسععتوى التحععد املنععاخيخ فقععد التتمععم يوسععتاريكا بل ع ع
ع ٍ
عدف يت عواءم مععع اهلععدف العععاملي لالت ععال .وبإلضععافة ن ذلععمخ ييععدف البلععد ن التحععول ن
"خمتععرب عععاملي" خل ع انبعععاإت الكر،ععونخ مععن ج ع تعتيععت الععدروس املسععت ادة حععىت ا ن واملضععي
قدماو يف اجملاالت الي يبح فييا ا خرون عن مثلة ا،تكارية.
 -51وسععيحت البلععد يف عععام  2021بلععذيرى املاويععة الثانيععة السععتقالل خ ويسعععى ن اغتنععام
فرمل الثورة الصناعية الرا،عة من خالل االنتقال ن اقتصاد منتوع الكر،عون ومعرقمنخ ملعا فيع علعى
الدوام مصلحة اإلنسان.
 -52ولتحقي هذه األهدافخ ميلم البلد متااي اتحتيا اإلدا ات امليمة احملر ة خعالل العقعود
السععا،قةخ مبععا يف ذلععم شععبكة الكيععربء اخلاليععة تقريب عاو مععن االنبعععاإت واملعععدالت املتدنيععة يف عععال
ن الة الغابت.
 -53وعلى الصععيد اإلقليمعيخ تك ع منظومعة البلعدان األمريكيعة حلقعول اإلنسعان يضعاو احلع يف
،ياععة صععحية يف املععادة  11مععن ،روتويععول سععان سععل ادور املتعل ع بحلقععول االقتصععادية واالجتماعيععة
والثقافية .ويف هذا الصددخ رسم كمة البلدان األمريكية حلقول اإلنسان يف حكام شىت العالقة
 ،محاية البياة ونعمال حقول اإلنسان األخرى .وآخرها الر االستشار  OC-23/17الصادر يف
تشرين الثا /نوفمرب 2017خ الذ ينح على العاا،ط ،ع البياعة وحقعول اإلنسعان .وجعرى تكعريح
احل يف الوصول ن املعلومات البياية فيما يسمى املبد  10من نعالن ريو لعام .2012
 -54ويف ا ونع ععة األخع ععاةخ قع ععاد البلع ععد عمليع ععة وضع ععع االت ع ععال اإلقليمع ععي ،شع ععأن الوصع ععول ن
املعلومات واملشارية العامعة والعدالعة يف املسعائ البيايعة يف مريكعا الالتينيعة ومن قعة البحعر الكعاري
لع ععام 2018خ املع ععروف يضع عاو بس ععم "ات ععال نس ععكاثو"خ وش ععارا يف رعايتع ع  .ويتعل ع األم ععر أبول
معاهدة يف العامل تك ،شك خامل ،ياة آمنة ومواتية وخالية من التيديد والقيود وانعدام األمعن
ملععن يعععت حقععول اإلنسععان املتعلقععة بملسععائ البيايععة ويععدافع عنيععا مععن فعراد وراعععات ومنظمععات.
ويُعد هذا االت ال يضاو رائداو بعتباره ول ات ال يف العامل يتضمن تعري او ملن يعي حالة الضعخ
معن فعراد و راععات يف املعادة  2منع  .وفُعتح بب التوقيعع علعى ات عال نسعكاثو يف األمعم املتحعدة
يف يلول/سبتمرب املاضيخ وقد وقع علي حىت ا ن ، 16لداو من ،لدان املن قة.
 -55ومنذ عدة سنواتخ تعدعم يوسعتاريكا يضعاو داخع علعح حقعول اإلنسعان القعرار املتعلع
مقععول اإلنسععان والبياععةخ الععذ قدمت ع ن جان ع سععلوفينيا وسويسعرا واملغععرب وملععديخ .و ،ضع
ه ععذا الق عرارخ تس ععىن يف ع ععام ( 2012الق عرار  )10/19ننش ععاء والي ععة خب ععا مس ععتق مع ع مبس ععألة
التتامات حقول اإلنسان املتعلقة بلتمتع ،بياة آمنة ونظي ة وصحية ومستدامة.
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 -56ويف هععذا السععيالخ قععدم املقععرر اخلععامل املع ع مبسععألة التتامععات حقععول اإلنسععان املتعلقععة
بلتمتععع ،بياععة آمن ععة ونظي ععة وص ععحية ومسععتدامةخ م ععن خععالل الق عرار  A/73/188املععؤر  19مت ععو /
يولي ع 2018خ توصععية ن اجلمعيععة العامععة ل مععم املتحععدة أبن تعععاف م ع اإلنسععان يف ،ياععة آمنععة
ونظي ة وصحية ومستدامة.
السكن واخلدمات ذات الصلة
 -57فيم ععا يتعلع ع بلس ععكنخ يعتم ععد البل ععد نظام ع عاو وطنيع عاو لتمويع ع الس ععكنخ يي ععدف ن م ععنح
نعانععة سععكنية ل سععر ذات الععدخ املععنا  .ويبلععغ الع ععت السععك يف يوسععتاريكا 170 116
ويالحي وفقاو للم موعة اإلحصائية لعام  2017لو ارة اإلسكان واملستوطنات البشعرية
مسكناوخ َ
نع ع ُمنح ععم  320 395نعان ععة ألس ععر م ععن ذوات ال ععدخ امل ععنا خ ععالل ال ععاة املمت ععدة ،ع ع
عامي  1987و.2017
 -58وتش ععا تق ععديرات الدراس ععة االستقص ععائية الوطني ععة ل س ععر املعيش ععية لع ععام  2017ن ن
عمععوع األسععر املعيشععية يبلععغ  1 523 869سععرةخ ون ن حعواي سععرة معيشععية واحععدة مععن يع
ر،ع سر تلقم هذه اإلعانة السكنية من الدولة.
 -59وتُظي ععر مقارن ععة ،ي ععاانت تع ععداد الس ععكان لع ععام  2000وع ععام  2011وج ععود مؤش عرات
نجيا،يع ع ععة مث ع ع ع  ) ( :اخن ع ع ععاض نسع ع ععبة املسع ع ععاين املكتظع ع ععة مع ع ععن  7,9يف املائع ع ععة ن  3,5يف املائع ع ععة؛
(ب) اخن ععاض عععدد املسععاين الععي ال تت عوافر فييععا ال اقععة الكيربئيععة مععن  3,2يف املائععة ن 0,1
يف املائععة؛ ( ) اخن ععاض عععدد املسععاين الععي ال تت عوافر فييععا املراف ع الصععحية مععن  10,6يف املائععة
ن  0,2يف املائة؛ (د) اخن اض عدد املساين الي ال تتوافر فييا مياه الشرب من  10,6يف املائة
ن  0,3يف املائععة .وميث ع ال عر،ط ،ش ععبكة اإلنانععم ح ععد اجلوان ع األخ ععرى امليمععةخ حي ع تت عوافر
خدم ععة اإلنان ععم مل ععا نس ععبت  68,7يف املائ ععة م ععن األس ععر املعيش ععية يف يوس ععتاريكاخ وفقع عاو لبي ععاانت
الدراسة االستقصائية الوطنية ل سر املعيشية لعام .2017
 -60ووفقاو لبياانت النظام الوط لتموي السكنخ يب عدد ومبلغ اإلعاانت املمنوحة خالل
ال عاة املمتعدة ،ع عععامي  2011و 2017نع ُوفعرت حلعول سععكنية ملعا عموعع  32 925سععرة
معيشععية ير ععا ذيععور و 40 678سععرة معيشععية تر ععا نانثخ مععا نسععبت  45يف املائععة و 55يف
املائة على التواي.
 -61ووفقعاو لبيععاانت تعععداد السععكان لعععام 2011خ يانععم حالععة  50,1يف املائععة مععن مسععاين
السكان األصلي سياة و عادية .ولتلبية االحتياجات السكنية للسكان األصعلي خ نشعأ النظعام
الوط لتموي السعكن  3 306مسعاين خعالل ال عاة املمتعدة ،ع ععامي  2011و2017خ
ما نسبت  19,5يف املائة من هذه االحتياجات.
 -62وبإلضععافة ن ذلععمخ تعتععرب حالععة  45,5يف املائععة مععن مسععاين السععكان املنحععدرين مععن
ص ع فريق ععي س ععياة و عادي ععة .ويش ععم ه ععذا املؤشععر ح عواي  38يف املائ ععة م ععن عم ععوع الس ععكانخ
ا يدل على وجود عوائ حتول دون نمكانية حصول هؤالء السعكان علعى السعكن الالئع وعلعى
ضرورة وضع نجراءات لسد ال وات يف هذا اجملال.
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 -63وعالوة على ذلمخ يوفر البلعد نعانعة سعكنية ل شعاامل ذو اإلعاقعةخ وتظيعر البيعاانت
املتاحة ،ع ععامي  2011و 2017نع ُمنحعم  2 314نعانعةخ اسعت اد منيعا  3,1يف املائعة معن
عموع هؤالء األشاامل.
 -64ويعععي  2,4يف املائععة مععن األسععر املعيشععية الععي ير ععا جان ع يف حيععاء فقععاة و 5,0يف
املائ ععة مني ععا يف حي ععاء عش عوائيةخ مقا ،ع  0,46يف املائ ععة و 0,9يف املائ ععة عل ععى الت عواي م ععن األس ععر
املعيشعية الععي ير عا يوسععتاريكيون .وحالععة اجلعدران و األرضععية و السعقخ سععياة يف حعواي  14يف
املائة من مساين األسر املعيشية الي ير ا جان خ يف حع تشعك املسعاين السعياة حالتيعا العي
تق نيععا س ععر معيشععية ير ععا يوسععتاريكيون ق ع مععن  8يف املائ ععة .وتععدل البي ععاانت علععى ن وض ععع
األشععاامل يأجان ع ُيععد علععى مععا يبععدو مععن نمكانيععة حصععوهلم علععى سععكن الئ ع خ ويلععتم بلتععاي
تعتيت نجراءات لتسوية وضع هذه ال اعة معن السعكان واختعاذ نجعراءات تتعيح هلعم نمكانيعة االنعدما
واالست ادة من ظروف معيشية الئقة.
األحوال الصحية للسكان
 -65ش ععيد مع ععدل الوفي ععات يف البل ععد ايدة ط ي ععة ينتي ععة لش ععياوخة الس ععكانخ ال ععي تع ععتى
بألسععاس ن اخن ععاض معععدالت اخلصععو،ة وارت ععاع متوسععط العمععر املتوقععع للسععكان .وارت ععع معععدل
ويالحعي هعذا العنمط معن
الوفيات لك لخ نسمة خالل السعنوات السعبع املاضعية مالعة واحعدةَ .
ارت ععاع مع ععدل الوفي ععات األوي يضع عاو يف من ععاط البل ععد الس ععم؛ ول ععان ُس ع لم دىن املع ععدالت يف
من قة ويتعار الشعمالية ومن قعة ويتعار الكاريبيعةخ فعمن وتعاة ارت اعيعا يانعم سعرع .وارت عع متوسعط
العمر املتوقع عند الوالدة يف يوستاريكا ،سنة واحدة خالل السنوات السبع املاضيةخ حي انتق
م ععن  79س ععنة يف ع ععام  2010ن  80س ععنة يف ع ععام  .2016ويع ععتى ذل ععم ن ح ععد يب ععا ن
االخن اض امل رد لوفيات األط ال.
 -66وبلنظر ن ن معدل الوفيعات يت عاوت مسع نعوع اجلعنحخ فعمن متوسعط العمعر املتوقعع
عن ععد ال ععوالدة ل ععدى اإلانث عل ععى منع ع ل ععدى ال ععذيورخ رغ ععم ن ايدة س ععنة واح ععدة مشل ععم اإلانث
والذيور على حد سواء.
 -67وشيد البلد اخن اضاو م رداو يف معدل وفيات األط الخ حي تراجع مالعة واحعدة لكع لعخ
مولععود خععالل السععنوات السععبع املاضععية .ومععن املل ععم لالنتبععاه لععدى حتليع هععذا املؤشععر مسع املنععاط خ
ن هععذا الععنمط مععن االخن ععاض غععا منععتظم نال يف املن قععة الوسع ىخ حيع اسععتمر املنحععى التنععا ي رغععم
االرت ععاع ال يععخ الععذ حصع يف عععام  .2013وعلععى سععبي املثععالخ سع لم من قععة ويتععار الكاريبيععة
يف عام  2012دىن معدل لوفيات األط الخ غا هنا شيدت عاله يف عام .2013
 -68وحتدث على نسبة من وفيات األط ال خالل األايم الع  28األو من العمرخ لدى
حعديثي العوالدة؛ وتقعان هععذه الوفيعات ن حعد يبعا ،عوامع داخليعة املنشعأ ال ميكعن نبيععا نال يف
حاالت قليلعة .ولعدى حتليع مععدل الوفيعات مسع فاعات سعباب الوفعاةخ يتضعح ن علعى نسعبة
مني ععا تع ععتى ن اإلص ععابت ال ععي حت ععدث خ ععالل ال ععاة احملي ععة بل ععوالدةخ وتشع عك حال ععة اخل ععدا
الشديدة على نسبة منياخ وتلييا الوفيات ،سب التشوهات اخللقية.

GE.19-05012

11

HRI/CORE/CRI/2019

 -69ومععا فتععا معععدل وفيععات األط ععال الععذين تق ع عمععارهم عععن ععح سععنوات يععنا يف
البلععدخ بسععتثناء عععام  2016الععذ شععيد ايدة ط ي ععةخ قععد تعععتى ن ارت ععاع معععدل وفيععات مععن
ت ععول عمععارهم سععنة واحععدةخ بلنظععر ن ن معععدل وفيععات مععن تق ع عمععارهم عععن سععنة واحععدة
يالح عي اخن ععاض عععدد
اخن ع بل ع ع يف عععام  .2016ولععدى مقارنععة ،دايععة ال ععاة مععع هنايتيععاخ َ
وفيات األط ال مالت لك لخ مولود.
 -70ويتاذ هذا املؤشر على صعيد املناط املنحى ذات فيما يتعل ،وفيات األط الخ
ال يتاذ املنحى التنا ي امللحو على الصعيد الوط .

ن

يالحعي ن علعى نسعبة معن هعذه
 -71ولدى حتلي هذا املؤشر مسع فاعات سعباب الوفعاةخ َ
الوفيات تُعتى ن األسباب املرتب ة بل اة احملي ة بلوالدة والتشوهات اخللقيةخ وذلم بلنظر ن
ارت اع معدل وفيات من تق عمارهم عن سنة واحدةخ الي متث حواي  85يف املائة معن وفيعات
األط ال الذين تق عمارهم عن ح سنوات .و در اإلشارة ن ارت اع نسبة العوام اخلارجية
املسببة هلذه الوفيات ون ايدة نسبة األمراض املعدية وال يلية.
 -72وخععالل السععنوات السععبع األخععاةخ ،قععي معععدل وفيععات األميععاتخ وهععو حععد مؤش عرات
التتبعخ يف حدود ثالث وفيات ثناء احلم و الوالدة و ،عدها لك عشعرة آالف مولعود .ولعدى
يالح عي وجععود منععطخ بلنظععر ن ن ع غععا
حتلي ع منحععى هععذا املؤشععر علععى صعععيد املنععاط خ ال َ
منععتظم .ولععدى حتلي ع هععذه الوفيععات مس ع سععببياخ يسععاعي االنتبععاه طغيععان األسععباب املرتب ععة
مباشع ععرة بل ع ععوالدةخ تلع ععم النار ع ععة مباش ع ععرة عع ععن ظ ع ععروف ال ع ععوالدة والرعايع ععة خالهل ع ععاخ بس ع ععتثناء
عامي  2013و2016خ اللذين طغم خالهلما األسباب غا املرتب ة مباشرة بلوالدةخ تلعم
النارة عن األمراض الي تصاب ا األم قب احلم وتت اقم ،سب الوالدة.
 -73ورغععم ن مسععتوايت وفيععات األميععات يف البلععد قععد تكععون منا ضععة بملقارنععة مععع ،لععدان
خععرى يف املن قععةخ فععال ،ععد مععن توحيععد اجليععود للقضععاء علععى حععاالت الوفيععات الععي ميكععن تالفييععا
و منعيععا؛ فوفقعاو لبيععاانت النظععام الععوط لتحليع وتقيععيم وفيععات األميععات واألط ععال خععالل ال ععاة
احملي ععة بل ععوالدةخ ي ععان م ععن املمك ععن من ععع م ععا متوسع ع  49يف املائ ععة م ععن ه ععذه الوفي ععات خ ععالل
ال اة .2016-2010
 -74ويت ععاقم هععذا الوضععع املثععا للقلع علععى الصعععيد دون الععوط خ بلنظععر ن وجععود ت ععاواتت
يبععاة  ،ع احملافظععات واملنععاط  .وبلتععايخ فععمن م تععا الن ععا يكمععن يف العم ع املشععاا  ، -ع
املؤسسععات و،ع الق اعععات  -مععن جع حتسع نوعيععة الرعايععة املقدمععة للمععر ة احلامع و سعرهتا يف
خمتلخ ال اات (ما قب الوالدة وخالهلعا و،ععدها)خ سععياو ن تقلعيح الت عاواتت .وتُظيعر البيعاانت
ارت اع معدل وفيات النساء اللوايت ت ول عمارهن  35سنةخ ألهنن عادة ما يعان بإلضعافة ن
ذلم من مرض متمن .وُيدث معظم وفيات النساء اللوايت تق عمارهن ععن  20سعنة ،ع 18
و 19سععنة .وتتعلع حالتععا وفععاة يف سععن اخلامسععة عشععرة بمععر ت يانععم ظروفيمععا املعيشععية سععياة.
ومععن عمععوع الوفيععات الععي ميكععن منعيععاخ يععان بإلمكععان الوقايععة مععن مثععا حععاالت وقعععم ،سععب
ظروف معيشية تتداخ فييا عوام اجتماعية واقتصادية وثقافية وعوائ جغرافية.
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الوضع الوابئي
يالح عي عموم عاو ل ععدى حتلي ع منح ععى الوفي ععات مس ع
 -75فيم ععا يتعل ع بلوض ععع ال ععوبئي يف البل ععدخ َ
ال اعات العثالث مععن األمعراض ن علععى نسعبة منيععا تععتى ن األمعراض غععا املعديعةخ الععي تشعم األمعراض
التنكس ععية املتمن ععة مثع ع األورام واألمع عراض القلبي ععة الوعائي ععة واألمع عراض التن س ععية املتمن ععة واضع ع رابت اجلي ععا
العص ع واألم عراض العضععلية  -العظميععة وم عراض اجليععا التناسععلي  -البععوي وم عراض الشععياوخةخ وهععذه
خاصية من خصائح البلدان الي تا مرحلة متقدمة من التحول الدميغرايف و شياوخة السكان.
 -76غا ن يساعي االنتباه ارت اع نسبة الوفيات ألسباب خارجيعة معواي  14يف املائعة ،ع
،دايععة ال ععاة املرجعيععة وهنايتيععا .واسععتقرت نسععبة األم عراض املنقولععةخ الععي تشععم األم عراض املعديععة
وال يلية واألمراض التن سية احلادةخ يف حدود  7يف املائة من عموع الوفيات.
ن

 -77ولععدى حتليع األسععباب العشععرة الرئيسععية للوفععاة خععالل ال ععاة 2016-2010خ يتبع
النععوبت القلبيععة احلععادة ،ععال حتديععد واألورام املععَعِدية اخلبيثععة غععا احمل عددة السععب خ ال ت عتال تشععك
األسباب الرئيسية للوفاة يف البلد؛ ومن املل عم لالنتبعاه ن حعوادث املعرور تشعك السعب الثالع
للوفععاة منععذ عععام 2011خ وتتنععاوب خععالل ،عع األععوام مععع معراض تصععل الشعراي واألمعراض
اإلق اريععة القلبيععة .وهععذه النسععبة املرت عععة مععن الوفيععات النارععة عععن حعوادث املععرور مثععاة لالنتبععاه نذ
ميكعن ت ادييععا ن حعد يبععا علعى غعرار معراض انسععداد شعراي القلع واألمعراض اإلق اريععة القلبيععة
املرتب ة أبمناط احلياة اخلاملة والعادات الغذائية السياة.
 -78ومععن املل ععم لالنتبععاه لععدى حتليع سععباب الوفيععات مسع املنععاط نع خ رغععم تكععرر الععنمط
امللح ععو عل ععى الص عععيد ال ععوط يف ري ععع املن ععاط فيم ععا يتعلع ع ،تص ععنيخ ه ععذه ال ا ععات ال ععثالث م ععن
سباب الوفياتخ ارت عم نسبة األسباب اخلارجية يف من قة ويتار الشمالية ومن قعة ويتعار الكاريبيعة
ومن قة ،رونكاخ ومتثع ضععخ مثيلتيعا علعى الصععيد العوط ويف املن قعة الوسع ى .ويسعاعي االنتبعاه
يضاو ارت اع نسبة األمراض املنقولة يف من قة احمليط اهلادئ الوس ى ومن قة تشوروتيغا.
 -79و اد معععدل الوفيععات ،سععب جعرائم القتع خععالل األععوام اخلمسععة األخععاةخ مععع اخن ععاض
ط يخ يف عام 2016؛ غا ن يان اثالو يف ،داية ال اة املرجعية ( )2010للمسعتوى املسع
ويالحع عي ع ععدم وج ععود من ععط ل ععدى حتليع ع منح ععى ه ععذا املؤش ععر عل ععى ص عععيد
يف ع ععام َ .2016
تالحي ايدة يباة يف من قة تشوروتيغا ومن قة ويتار الكاريبية.
املناط ؛ غا ن َ
الصحة اجلنسية واإلجنابية
 -80شعيدت يوسعتاريكا اخن اضعاو م عرداو يف مععدالت اخلصععو،ةخ وهعو معا يعؤثر ،شعك مباشععر
يف معدل الوالداتخ حي اخن ع ععدد العوالدات خعالل السعنوات السعبع األخعاة معواي ط لع
لكع لععخ نسععمة؛ ومعععىن ذلععم نع ُولععد  16ط عالو لكع لععخ نسععمة يف عععام  2010واخن ضععم
هععذه النسععبة ن  14خععالل عععام  .2016ولععدى حتلي ع منحععى الععوالدات علععى صعععيد املنععاط خ
يالحععي ن هععذا الععنمط التنععا ي ال ين ب ع علععى ريععع املنععاط  .ذلععم ن ع يتسععم ،عععدم االنتظععام يف
َ
من ق ععة ،رونك ععاخ و،درج ععة ق ع خ يف من ق ععة ويت ععار الش ععمالية .و ععدر اإلش ععارة يض عاو ن نع ع خ رغ ععم
تسع ع ي املن ق ععة الوسع ع ى ومن ق ععة ،رونك ععا ومن ق ععة احمل ععيط اهل ععادئ الوسع ع ى ألدىن مع ععدل وي
للمواليد يف عام 2016خ يانم وتاة اخن اض سرع يف من قة تشوروتيغا واملن قة الوس ى.
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 -81واخن معدل اخلصو،ة الكلي ،شك م رد خالل السنوات السبع املاضيةخ حيع انتقع
مععن  1,8ن  1,7ط ع لكع امععرة .ويبع حتليع هععذا املؤشععر مسع املنععاط وجععود الععنمط التنععا ي
ذات يف معظم املناط خ بستثناء من قة ويتعار الشعمالية العي اتسعم فييعا ،ععدم االنتظعام .ويانعم وتعاة
هذا النمط التنا ي سرع يف من قة تشوروتيغا ومن قة ،رونكا ومن قة ويتار الكاريبية.
 -82واخن ع معععدل الععوالدات لععدى املراهقععات (مععن تق ع عمععارهن عععن  20سععنة) خععالل
السنوات األر،ع املاضيةخ حي انتق من  70مولعوداو لكع  1 000امعر ة معن هعذه ال اعة العمريعة
يف عع ععام  2012ن  55يف عع ععام 2016خ  15مولع ععوداو ق ع ع لك ع ع  1 000امع ععر ة يف هع ععذه
السن .ويبع حتليع هعذا املؤشعر علعى صععيد املنعاط وجعود منعط االخن عاض ذاتع خ بسعتثناء من قعة
ويتار الشمالية العي يتسعم فييعا ،ععدم االنتظعام .واملنعاط العي شعيدت سعرع وتعاة هلعذا االخن عاض
هي املن قة الوس ى ومن قة ،رونكا ومن قة احمليط اهلادئ الوس ى ومن قة تشوروتيغا.
 -83وخ ع ععالل ال ع ععاة 2016-2010خ اس ع ععتقرت يف ح ع ععدود  67,8يف املائ ع ععة نس ع ععبة املوالي ع ععد
ألميععات قاص عرات يَكععربهن آبء مواليععدهن خبمععح سععنواتخ الععوالدات الععي حتععدث يف نطععار
عالقة غا الئقةخ جيرميا القانون رقم  9406منذ عام  .2017ويبع حتليع هعذا املؤشعر مسع
املناط ن الي ُسع لم عا علعى نسعبة هلعذه ال اعة معن املواليعد هعي املنعاط احلدوديعة مثع من قعة
ويتععار الشععمالية ومن قععة ،رونكععا ويععذلم من ق ععة ويتععار الكاريبيععة .ورغععم ن مقارنععة ع ععام 2010
،عام  2016تب اخن اض هذا املؤشر يف ريع املناط خ فيو غا منتظمخ نذ يتسم ،تقلبات يباة.
يالحععي ن
 -84ولععدى حتليع ،يععاانت الدراسععت االستقصععائيت للصععحة اجلنسععية واإلدا،يععةخ َ
نس ععبة اس ععتادام الس ععكان ال ععذين ه ععم يف س ععن اخلص ععو،ة مل ععا يس ععمى ،وس ععائ من ععع احلمع ع احلديث ععة
(العقاقا واحلقن واألجيتة الرمحية والتعقيم والوسائ العا لة ووسعائ منعع احلمع ال عارئ) مسعتقرة
يف حدود  60يف املائة.
العنف اجلنساين
 -85يعتععرب قت ع اإلانث خ ععر شععكال العنععخ اجلنسععا خ حي ع عععادة مععا تُقت ع املععر ة لكوهنععا
امععر ة مععن قب ع ش عريكيا احلععاي و السععا ،و رج ع آخععر ر ،تيععا و مل تر ،يععا  ،ع عالقععة محيميععة.
وخالل السنوات العثالث املاضعيةخ ارت عع مععدل جعرائم قتع اإلانث معن  0,26لكع 100 000
نثععى يف عععام  2014ن  0,40ن  0,48يف عععام 2016خ لدرجععة ن ع ععاو معععدل 0,45
املس يف عام .2010
 -86وعلى غرار ذلعمخ تنعدر جرميعة قتع اإلانث املوسععة الن عال ضعمن خ عر شعكال العنعخ
اجلنسععا خ حي ع تُقت ع املععر ة مععن قب ع شععاح ال معيععا  ،ع عالقععة وا و ارتبععاط حععرخ مث ع
حاالت القت خالل فاة اخل و،ة و،عد ال الل و،عد نهناء االرتبعاط مكعم الواقعع وتلعم العي حتعدث
يف األمع ع ععاين العامع ع ععةخ عق ع ع ع اعتع ع ععداء جنسع ع ععيخ ومع ع ععا ن ذلع ع ععم .وخع ع ععالل العع ع ععام األول ع ع ع مع ع ععن
ال ععاة 2016-2010خ تتايععد معععدل جعرائم قتع اإلانث املوسعععة الن ععالخ حيع انتقع معن 0,94
لك  100 000نثى يف عام  2010ن  1,32يف عام  .2011غا ن هذا املعدل اخن ع يف
واخع ععر ال ع ععاة املع ععذيورةخ حي ع ع انتق ع ع مع ععن  0,75يف عع ععام  2014ن  0,79يف عع ععام 2015
ن  0,66يف عام  .2016وخالفاو ملا سب ذيرهخ ارت ع خالل السنوات الثالث األخاة من ال عاة
ذاهتا معدل جرائم قت اإلانثخ املنصومل علييا يف املادة  21من قانون رمي العنخ ضد املر ة.
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 -87وخالل السنوات السبع املاضيةخ ورد سعنوايو معا متوسع  6 679شعكوى ،شعأن العنعخ
اجلنس ععي .و،صع ع ة عام ععةخ ارت ععع ع ععدد الش ععكاوى م ععن  6 511يف ع ععام  2010ن  6 900يف
عام 2016؛ ومعظم ضحااي هذا النوع من العنخ نساءخ حي تقدم مقا ،ي عح شعكاوى
تقريباو ،شأن العنخ اجلنسي ضد املر ة شكوى واحدة ،شأن العنخ اجلنسي ضد الرج .
التعليم
 -88وفقعاو للمععادة  78مععن الدسععتورخ يعتععرب التعلععيم مععا قبع املدرسععي والعععام األساسععي واملتنععوع
نلتامياو ويتا خ يف النظام العامخ بجملان نذ تتحم الدولة تكالي .

 -89واستناداو ن تعداد السكان لعام 2011خ ،لعغ مععدل اإلملعام بلقعراءة والكتا،عة  97,6يف
املائععةخ وهععو مععا جيعع يوسععتاريكا ،لععداو خاليعاو مععن األميععةخ وفقعاو للمعيععار الععذ حددتع اليونيسععخ.
ويبلغ معدل األمية  0,7يف املائة لدى األشاامل املااوحة عمارهم  ،عشر سنوات و 17سنة
و 4,5يف املائععة لععدى البالغععة عمععارهم  18سععنة و يثععر .ولععدى حتلي ع هععذا املؤشععر مس ع نععوع
اجلنحخ يتب ن مستوى اإلملام بلقراءة والكتا،ة على لدى اإلانث منع لعدى العذيورخ وهعو منعط
يتكرر لدى خمتلخ فاات السكان مث األشاامل ذو اإلعاقةخ ما عدا السكان األصلي  .غا
ن ال عوات القائمععة  ،ع املنتميععات ن الشعععوب األصععلية واملنحععدرات مععن ص ع فريقععيخ مععن
جيةخ وبقي ال ااتخ من جية خرىخ تب ن الوضع اإلث  -العرقي عام حاسم يف احلصعول
على التعليم .ويسر الشيء ذات على األشاامل ذو اإلعاقة.
 -90ويف عام 2011خ يان السكان البالغون من العمر  25سنة و يثعر قعد متعوا يف املتوسعط
مثا سنوات من التعليم العاد خ هنم وصلوا ن الصخ الثامن معن التعلعيم الثعانو ؛ وتسع
اإلانث على معدل من التحصي التعليمي .ويب حتليع منحعى هعذا املؤشعر علعى صععيد املنعاط
وجعود ف عوات يبعاة ،ينيععاخ بلنظعر ن ن سعكان من قعة ويتععار الشعمالية ومن قعة ،رونكعا ومن قععة
ويتععار الكاريبيععة قع ،سععنت يف معععدل سععنوات التحصععي التعليمععي مععن سععكان املن قععة الوسع ى.
ويبع حتليع هععذا املؤشععر مسع االنتمععاء اإلثع  -العرقععي ن السععكان األصععلي قع ،سععنت يف
مععدل سععنوات التحصعي التعليمععي معن السععكان املنحعدرين مععن صع فريقععي وغعاهم مععن ال اععات
السععكانيةخ ويتس ع ذلععم مععع ال عوات املس ع لة  ،ع املنععاط خ بلنظععر ن ن السععكان األصععلي
يايت معظميم يف من قة ،رونكا ومن قة ويتار الكاريبية.
 -91ويب ع حتلي ع هععذا املؤشععر مس ع اإلعاقععة وجععود ف عوة يبععاةخ بلنظععر ن ن األشععاامل
ذو اإلعاقة ق ،سنت يف معدل سنوات التحصي التعليمي معن السعكان معن غعا ذو اإلعاقعةخ
وقد يعتى ذلم ن العوائ الي يواجييا هؤالء األشاامل يف احلصول على التعليم العاد .
 -92وحععىت عععام 2011خ يععان يوجععد يف البلععد  4 070مؤسسععة للتعلععيم اال،تععدائي والثععانو خ
يانم نسبة  92,1يف املائة منيعا مؤسسعات عامعة .وتنعدر ضعمنيا املؤسسعات التعليميعة املنشعأة
يف قاليم الشعوب األصلية .وبإلضافة ن ذلمخ يان مثة حواي  646مدرسة إنوية عامةخ متث
ح ع عواي  75يف املائع ععة مع ععن عمع ععوع املؤسسع ععات التعليميع ععة ويع ععان يع ععدرس ع ععا  88,5يف املائع ععة مع ععن
املس ع ل يف التعل ععيم الث ععانو يف البل ععد .وع ععالوة عل ععى ذل ععمخ ي ععان  23,1يف املائ ععة م ععن امل ععدارس
الثانوي ععة املوج ععودة يف يوس ععتاريكا يف الع ععام ذات ع عب ععارة ع ععن مؤسس ععات خاص ععةخ وي ععان ي ععدرس ععا
حعواي  8يف املائععة مععن ال ععالب املسع ل يف التعلععيم الثععانو  .و خعااوخ يبلععغ عععدد مععدارس التعلععيم
التق على الصعيد الوط  38مدرسةخ ومثة  79مريتاو للتعليم املسائيخ  77منيا عامة.
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 -93وحععىت عععام 2018خ ،لععغ عععدد ال ععالب يف ق ععاع التعلععيم العععامخ مس ع تقععديرات و ارة
التعليم العامخ  943 128طالباوخ وعدد املدرس .82 502
اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين للدولة
 -94ت ععنح امل ععادة  9م ععن الدس ععتور عل ععى ن نظ ععام حك ععم ريوري ععة يوس ععتاريكا ش ععع ومتثيل ععي
وتنععاويب ومسععؤول .ومتارسع ثععالث سععل ات خمتل ععة ومسععتقلة عععن ،عضععيا الععبع خ هععي :التشعريعية
والتن يذية والقضائية.
 -95وتنح املادة  130من الدستور على ما يلي" :ميعارس السعل ةَ التن يذيعةخ بسعم الشعع خ رئعيح
اجلميورية وو راء احلكومة ،ص تيم متعاون ملتم  .وتوجد يف الوقم الراهن  24حقيبة و ارية".
 -96ومبوج ع امل ععادت  105و 106م ععن الدس ععتورخ ي ععوض الش ععع خ م ععن خ ععالل االق عااعخ
سل ة التشريع لل معية التشريعية الي تتألخ من  57انئباو.
 -97وعل ععى غ عرار ال عرئيح ونوا ،ع خ يُنتا ع النع عواب يف اجلمعي ععة التش عريعية ي ع ر ،ععع س ععنواتخ
مبوجع ع نظ ععام القائم ععة املغلق ععة واحملص ععورةخ يف انتا ععابت سع عرية وعام ععة وال جي ععو نع ععادة انتا ععا م
لععواليت متتععاليت  .ووفق عاو للمععادة  106مععن الدسععتورخ يُنتا ع الن عواب علععى صعععيد احملافظععاتخ
واحملكمة االنتاا،ية العليا هي الي حتدد عدد النواب تبعاو لعدد السكان يف ي افظة.
 -98ووفقع عاو للم ععادة  99م ععن الدس ععتور "تع ععود مس ععؤولية تنظ ععيم اإلجع عراءات املتعلق ععة بالقع عااع
وندارهتععا واإلشعراف علييععا حصعرايو ن احملكمععة االنتاا،يععة العليععاخ الععي تتمتععع بالسععتقاللية يف داء
مياميا .وتتبع هلذه احملكمة األجيتة االنتاا،ية األخرى".
 -99وي ع العم ع االنتا ععايب ال ععذ تض ع لع ععا احملكم ععة االنتاا،ي ععة العلي ععاخ م ععن دون انق ععاع من ععذ
ننشائياخ نجراء ما عموع  17انتاابو رائسياوخ مع مراعاة مدة الوالية الدستورية احملددة يف ر،ع سنوات.
 -100وبإلض ععافة ن ذل ععمخ حتول ععم ري ععع األع عوام التوجي ععة من ععذ ع ععام  2014ن ع عوام انتاا،ي ععة
وخص ععح ،عع ع ه ععذه األعع عوام التوجي ععة
واألعع عوام ال ردي ععة ن عع عوام س ععا،قة و الحق ععة لالنتا ععابتُ .
لالنتاابت الوطنية ( 2014و)2018خ واألعوام األخرى لالنتاابت البلدية ( 2016و.)2020
 -101ما خبصومل مشارية التحال ات الوطنية و األحتاب السياسية يف االنتاابت الوطنيعةخ
االنتا ععابت الرائس ععيةخ فق ععد ،ل ععغ ع ععددها يف ع ععام  2010تس عععة حتال ععات وطني ععة  -حع عتاب
سياسععية .و،عععد ذلععم أبر،ععع سععنواتخ ُس ع مععا عموع ع  16حتال عاو وطني عاوخ شععارا  14منيععا يف
االنتاابت الوطنية .ويف عام 2018خ ارت ع عدد التحال عات الوطنيعة ن 19خ شعارا  14منيعا
يف االنتاابت الوطنية.
 -102وفيم ععا يتعل ع ع مبش ععارية الس ععكان ال ععذين ُي ع ع هل ععم التص ععويمخ تش ععا س ع ع الت احملكم ععة
االنتاا،ية العليعا ن ن ععددهم اد ،نسعبة  10,7يف املائعة خعالل ال عاة املمتعدة معن ععام 2006
ن ع ععام  .2010وخ ععالل االنتا ععابت التالي ععةخ اد ع ععدد الن ععاخب ،نس ععبة  9,1يف املائ ععةخ حي ع
انتق ع م ععن  2 882 491انخب عاو يف ع ععام  2010ن  3 078 321يف ع ععام  .2014وخ ععالل
ال اة التاليةخ ُس لم ايدة يف س الناخب نسبتيا  7,9يف املائةخ حي ارت ع ععدد النعاخب
من  3 078 321ن  .3 322 329ويعتى هذا املنحى التنا ي يف نسبة السكان الذين ُيع
هلم التصويم ن اخن اض معدل النمو السكا .
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 -103و،لع ععغ عع ععدد الشع ععكاوى االنتاا،يع ععة املقدمع ععة خع ععالل االنتاع ععابت الع ععي نظمتيع ععا احملكمع ععة
االنتاا،ية العليا  14يف ععام  2010و 2يف ععامي  2011و 2012و 6يف ععام  2014و21
يالحي ن يُثار يرب عدد من القضااي خالل األعوام
يف عام  .2017ولدى نجراء حتلي دقي خ َ
الي ُ رى فييا االنتاابت البلديةخ ألن يثرة عدد املناص االنتاا،ية وصغر العدوائر االنتاا،يعةخ
اللععذين ي ضععيان ن فعوارل ضععيقة للغايععة يف النتععائ ،ع ال ععائتين واخلاسعرينخ عععادة مععا يععؤداين ن
ارت اع عدد القضااي الي جير تقدمييا واحلسم فييا.
 -104ووفقاو لنتائ االنتاابت العامة لعام 2018خ ل م اجلمعية التشريعية معن حعتاب متععددةخ
يتععوع النعواب املنتابععون املنتمععون نلييععا علععى النحععو التععاي 17 :انئبعاو عععن حععتب التحريععر الععوط خ تسعععة
ذيور ومثا نانث؛ وعشرة نعواب ععن حعتب العمع العوط خ سعة ذيعور و عح نانث؛ وتسععة نعواب
عععن حععتب الوحععدة االجتماعيععة املسععيحيةخ سععة ذيععور و ر،ععع نانث؛ وسععتة نعواب عععن حععتب الت ديععد
املسيحيخ ر،ععة ذيعور وُنثيعان؛ وثالثعة نعواب ععن حعتب التكامع العوط خ نثيعان وذيعر واحعد؛ وانئبعان
عععن احلععتب اجلميععور االجتم عاعي املسععيحيخ يال ععا مععن الععذيور؛ وانئ ع واحععد عععن حععتب اجلبيععة
الواسعة؛ بإلضافة ن تسعة نواب مستقل خ ر،ععة ذيعور و عح نانث .وتتعألخ اجلمعيعة التشعريعية يف
اجملمععوع مععن  57انئبعاوخ حيع ،لععغ عمععوع النعواب املنتابع مععن الععذيور  31ومععن اإلانث  .26ويعتععرب
ذلم حدإو اترخيياو يف البلد ألن  45,6يف املائة من املقاعد تشغليا نانث.
 -105والسل ة الثالثة يف دولة يوسعتاريكا هعي السعل ة القضعائية .ومتارسعياخ علعى النحعو املبع
يف املععادة  152م ععن الدس ععتورخ كم ععة الع ععدل العليععا واحمل ععايم األخ ععرى املنش ععأة مبوج ع الق ععانونخ
وتععنح امل عواد  9و 153و 154م ععن الدس ععتور عل ععى اسععتقالهلا ع ععن غاه ععا م ععن س ععل ات الدول ععة.
و كمة العدل العليا هي على كمة يف السل ة القضائيةخ وتتألخ معن قضعاة تنتاعبيم اجلمعيعة
التشريعية لوالية مدهتا مثا سنوات.
 -106ووفقاو للمادة  49معن القعانون األساسعي للسعل ة القضعائيةخ تتعألخ كمعة الععدل العليعا
مععن ر،ععع دوائ عرخ تسععمى ثععالث منيععا دوائععر الععنق  :األو (القضععااي املدنيععة والت اريععة والتراعيععة
واملنا عات اإلدارية) والثانية (قضااي األسرة والعم ) والثالثة (القضااي اجلنائية)خ والرا،عة هي الدائرة
الدسععتورية (املسععؤولة عععن محايععة وصععون مبععد سععيادة الدسععتورخ الععذ يععنح علععى ن ع ال جيععو ن
يتعارض مع الدستور ٌّ من املعايا و املعاهدات و األنظمة و القوان املكونة للنظام القعانو
الكوستاريكي) .وتنظر الدوائر الثالث األو للمحكمة يف طلبات النق ( على هياة قضائية).
 -107وبإلضافة ن ذلمخ تنظر الدائرة الدستورية وتبم يف طلبات االستشارة ،شأن دسعتورية
النصومل التشريعية واألحكام القضائيةخ ويف ال عون املتعلقة مماية ح الرد .وميكن ل شعاامل
الل وء ن هذه اهلياة من خالل ثالثة سب لالنتصعاف هعي :طلع املثعول معام احملكمعةخ وطلع
تد،ا احلماية املؤقتةخ ودعوى عدم الدستورية.
وُي ععي عمع السععل ة القضععائيةخ ،شععك منععتظم و ساسععيخ يف الععذايرة املؤسسععيةخ حيع
ُ -108
تتا اإلحصاءات جلميع املواطن واملقيم يف البلد علعى املوقعع الشعبكي للسعل ة القضعائية .ويف
عام 2017خ ُسع معا عموعع  603ضعحااي جلعرائم القتع العمعدخ وهعو معا يععادل  12,1حالعة
قتع عمععد لكع  100 000نسععمة .ويع ع ذلععم يض عاو ايدةو نسععبتيا  4,3يف املائععة بملقارنععة مععع
ال اة السا،قةخ مبتوسط  1,6جرمية قت عمد يف اليعومخ وتتمثع األسعباب الرئيسعية هلعذه اجلرميعة يف
تصع ع ية احلس ععابت واالنتق ععام ( 49,5يف املائ ععة)خ واخلالف ععات و املش ععاجرات ( 16,4يف املائ ععة)خ
وارتكاب جرمية خرى ( 14,9يف املائة) والعنخ العائلي ( 4,8يف املائة).
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 -109وبإلضععافة ن ذلععمخ ُسع مععا عموعع  785ضععحية للقتع اخل ععأ يف حعوادث املععرورخ
وهععو مععا ميثع اخن اضعاو نسععبت  9,5يف املائععة بملقارنععة مععع عععام  .2016وحتععدث يف املتوسععط 2,1
حالععة قت ع خ ععأ يف الي ععومخ مععا معدل ع  15,9لك ع  100 000ش ععاح .ومععن  ،ع س ععبا،
االص دام والدهح وانقالب املريبات وحوادث ال ائرات وحوادث الق ارات.
 -110ووفقاو إلحصاءات النيا،ة العامةخ ُسع يف ععام  2017معا عموعع  240 053قضعية
رائ ععة و 183 125قضععية سععومة و منيععاة .وصععدر خععالل ال ععاة ذاهتععا مععا عموع ع 8 145
حكماو بإلدانة و 3 005حكام بلعرباءةخ وصعدرت حكعام بإلدانعة والعرباءة فيمعا عموعع 215
قضععية .وخععالل هععذه ال ععاةخ ،لععغ متوسععط مععدة التحقي ع يف القضععااي الععي صععدرت فييععا حكععام
بلرباءة  254يوماو.
 -111ووفق عاو للمؤش عرات القضععائية لعععام 2016خ يانععم السععل ة القضععائية تععوفر  26,1قاضععياو
لكع  100 000نسععمةخ قاضععياو واحععداو يف يع  40,1ييلععومااو مر،ععاوخ و 11,3مععدعياو عام عاو
لك ع  100 000نسععمة و 9,6ععام يف نطععار املسععاعدة القضععائية لك ع  100 000نسععمة.
وعععالوة علععى ذلععمخ ،لععغ متوسععط عععدد احملععام  501لك ع  100 000نسععمة .وتتسععم نسععبة
اإلن ع ع ععال علع ع ععى العدالع ع ععة مع ع ععن النع ع ععات احمللع ع ععي اإلرع ع ععاي ،تغ ع ع عاات ضع ع ععايلة جع ع ععداو خع ع ععالل ال ع ع ععاة
اخلمسية 2016-2012خ حي اخن ضم ن  1,29يف املائة يف عام .2016
 -112وفيمععا يتعل ع مبتوسععط مععدة اإلج عراءات القضععائيةخ ،لععغ معععدل القضععااي العالقععة  53,2يف
املائععة يف عععام 2016خ قع أبر،ععع نقععاط مععن العععام السععا . ،وبإلضععافة ن ذلععمخ ،لععغ معععدل
القضععااي احملسععومة  31,7يف املائععةخ قع ،نق تع تقريبعاو مععن املعععدل املسع يف عععام .2015
وس لم خالل ال اة ذاهتا ايدة يف معدل القضااي املتالى عنيا و اجملمدةخ حي ،لعغ  9,1يف
ُ
املائة يف عام  2015و 15,1يف املائة يف العام التاي.
 -113و خااوخ ،لغ عدد القضااي العالقة لك قاض يف احملايم اال،تدائية 881خ وهو ما يشعك
اخن اضاو نسعبت  91قضعية بملقارنعة معع ال عاة السعا،قة .و،لعغ ععدد القضعااي العالقعة لكع قعاض يف
ايم االستاناف  60قضية يف عام  2015و 54يف عام .2016
 -114ويشععا س ع و ارة العععدل والسععالمخ وهععي املؤسسععة املكل ععة يف دولععة يوسععتاريكا ردارة
الس ع ون وتن يععذ األحكععام وخت يععخ العقععوبت واسععتبداهلا ونعععادة هي ع اجلععا خ ن ن عععدد
نتالء الس ون يبلغ  14 223نتيالوخ  86يف املائة منيم يوستاريكيون و 14يف املائة جان .
 -115وفيمععا يتعلع ععؤالء النععتالءخ تبع املؤشعرات القضععائية ن معععدل املععدان يف عععام 2016
،ل ععغ  185لكع ع  100 000نس ععمةخ وه ععو عل ععى ،نق ععة واح ععدة م ععن املع ععدل املسع ع يف الع ععام
السععا ،و اثع للمعععدل املسع يف عععام  .2014وبإلضععافة ن ذلععمخ ،لععغ معععدل املربئ ع 79
لك  100 000نسمة ومتوسط سن األشاامل املدان  34,7سنة.
 -116و عدر اإلشععارة ن ن يوسععتاريكا لغعم عقو،ععة اإلعععدام منعذ عععام 1887خ خععالل ندارة
الرئيح تومعاس غعوارداي غوتيايع  .وال يعنح النظعام القضعائي علعى عقو،عة اإلععدام ،ع فقعط علعى
عقو،ة احلبح القصوى احملددة يف  50سنة .وهلذا السب خ ال توجد س الت ألحكام اإلعدام.
 -117ومبوج املعادة  12معن الدسعتورخ يعتعرب اجلعي يمؤسسعة دائمعة ظعوراو .و،غعرض مراقبعة
النظام العام وح ظ خ تنح هذه املادة على ننشاء قوات ح ي النظام العام .و،صع ة عامعةخ يعنح
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الدسععتور علععى وجععوب ن تض ع لع هياععة شععرطةخ دائمععة ومدنيععةخ ،ك الععة األمععن و ارسععة احلقععول
واحلرايت جلميع األشاامل املوجودين يف نقليم يوستاريكاخ وذلم بلتعاون مع اجملتمع.
 -118ووفق عاو إلحصععاءات و ارة األمععنخ وهععي الكيععان الععو ار املسععؤول عععن قيععادة ق عوات ح ععي
النظععام العععامخ يوجععد يف البلععد مععا عموع ع  16 647شععرطياوخ يععوفرون خععدمات األمععن للم عواطن
وخدمات خ ر السواح وخدمات املراقبة اجلوية وخدمات شرطة احلدود.
 -119وبإلضافة ن ذلمخ يتواف نظام البلدايت مع التقسيم اإلقليمي اإلدار ؛ وعلعى النحعو
املنصومل علي يف الدستور وقانون االنتاابت رقم  8765وقانون البلعدايت رقعم 7794خ تنعاط
ميمة ندارة املصاحل واخلدمات احمللية يف ي يانتون مكومة البلديةخ الي تتعألخ معن هياعة تداوليعة
نتابععون بالق عااع الشععع .
تضععم مستشععار البلديععة و ثلععي السععكان ورئععيح البلديععةخ ورععيعيم ُم َ
وتتمتع خمتلخ البلدايت بالستقاللية وتتلقى موارد من امليتانية العادية لل ميورية.

اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 -120تقدم حكومة ريورية يوستاريكا معلومات م صلة عن احلالة الراهنة للصكوا الرئيسعية
حلقول اإلنسانخ وهي:
االت اقية و العيد

التصدي

 29تشرين الثا /نوفمرب 1968
العيد الدوي اخلامل بحلقول االقتصادية واالجتماعية والثقافيةخ 1966
 29تشرين الثا /نوفمرب 1968
العيد الدوي اخلامل بحلقول املدنية والسياسيةخ 1966
الربوتويععول االختيععار امللحع بلعيععد الععدوي اخلععامل بحلقععول املدنيععة والسياسععية  29حتيران/يوني 1968
،شأن تقدمي البالغات ال رديةخ 1966
الربوتويع ععول االختيع ععار الثع ععا امللح ع ع بلعيع ععد الع ععدوي اخلع ععامل بحلقع ععول املدنيع ععة  5حتيران/يوني 1998
والسياسيةخ اهلادف ن نلغاء عقو،ة اإلعدامخ 1989
 4نيسان، /ري 1986
االت اقية الدولية للقضاء على ريع شكال التمييت العنصر خ 1965
الربوتويععول االختيععار الت اقيععة القض عاء علععى ريععع شععكال التمييععت ضععد املععر ةخ  20يلول/سبتمرب 2001
املتعل ،تقدمي البالغات ال ردية ونجراءات التحقي خ 1999
ات اقي ععة مناهض ععة التعع ععذي وغ ععاه م ععن ضع ععروب املعامل ععة و العقو ،ععة القاسع ععية و  11تشرين الثا /نوفمرب 1993
الالننسانية و امليينةخ 1984
الربوتويول االختيار الت اقية مناهضة التعذي خ املتعلع ،نظعام للعتايرات الدوريعة  1يانون األول/ديسمرب 2005
لليياات الدولية والوطنية ن ماين االحت ا خ 2002
 21آب /غس ح 1990
ات اقية حقول ال خ 1989
الربوتويول االختيار الت اقية حقول ال ،شأن اشااا األط ال يف املنا عات  24يانون الثا /يناير 2003
املسلحةخ 2000
الربوتوي ع ععول االختي ع ععار امللحع ع ع بت اقي ع ععة حق ع ععول ال ع ع ع ،ش ع ععأن ،ي ع ععع األط ع ععال  9نيسان، /ري 2002
واستغالل األط ال يف البغاء ويف املواد اإلبحيةخ 2000
مل يصدل علييا
االت اقية الدولية حلماية حقول ريع العمال املياجرين و فراد سرهمخ 1990
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 -121مععا خبصععومل االت اقيععة الدوليععة حلمايععة حقععول ريععع العمععال امليععاجرين و ف عراد سععرهمخ
فال تعتتم يوستاريكا عرضيا على اجلمعية التشريعية للموافقة علييا.
 -122وخبص ععومل تعليع ع االلتتام ععات املع ععاف ععا دوليع عاوخ خت ععول امل ععادة  7-121م ععن الدس ععتور
املؤر  11تشرين الثا /نوفمرب  1947لل معيعة التشعريعية صعالحية ت بيع نظ ٍعام لتعليع احلقعول
والضماانت ال رديعة لعدواعي الضعرورة العامعة البينعة معدةو قصعاها ثالثعون يومعاو فيمعا يتعلع بحلقعول
التاليععة :حريععة العبععورخ وحرمععة املمتلكععات واملسععكنخ وخصوصععية االتصععاالتخ والت مععع السععلميخ
وحرية الر والتعبا عن األفكار ش وايو و يتا،ياوخ والوصول ن الدوائر اإلداريةخ وقرينة الرباءة.
 -123وبلنظععر ن االسععتقرار السياسععي واالقتصععاد واالجتمععاعي والثقععايف للبلععدخ فلععم تصععدر
اجلمعيععة التشعريعية قعرار ،ت بيع هععذا احلكععم خععالل السععنوات السععبع املاضععيةخ وهععو مععا ي ع
التمتع مقول اإلنسان الواردة يف املرف  -2لخ.
اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 -124لدى ريورية يوستاريكا نطعار قعانو واسعع الن عال يراععي الضعماانت املنصعومل علييعا
يف الصكوا الرئيسية حلقول اإلنسانخ ويذلم األحكام الي تكم حقول اإلنسان و ت ورها.
 -125ويتض ع ععمن دس ع ععتور ريوري ع ععة يوس ع ععتاريكاخ الس ع ععار امل ع ع ععول من ع ععذ  11تشع ع عرين الث ع ععا /
ن ععوفمرب 1949خ معظ ععم حق ععول اإلنس ععانخ وال س ععيما تل ععم ال ع عواردة يف املرف ع ع  -2ل ععخخ وه ععي:
التعددي ععة اإلثنيع عة والثقافي ععة (امل ععاداتن  1و)76خ ونلغ ععاء مؤسس ععة اجل ععي (امل ععادة )12خ واجلنس ععية
(املع ععادة )13خ والت نع ععيح (املع ععادة )14خ واملسع ععاواة مع ععام القع ععانون (املع ععاداتن  19و)33خ وحريع ععة
اإلنسععان (املععادة )20خ وحرمععة حيععاة اإلنسععان (املععادة )21خ وحريععة العبععور (املععادة )22خ وحرمععة
املسكن واملمتلكات (املادة )23خ وخصوصية االتصاالت (املادة )24خ وحرية تكوين اجلمعيعات
(امل ععادة )25خ وحري ععة ال ععر (امل ععادة )28خ واختصاص ععات احمل ععايم (املع عواد  35و 39و 42و44
و 48و 49و)70خ وحظ ععر احل ععبح ،س ععب ال ععديون (امل ععادة )38خ وقرين ععة ال ع عرباءة (امل ععادة )39خ
وحظععر املعاملععة القاسععية و امليينععة (املععادة )40خ وحرمععة املمتلكععات (املععادة )45خ والتمتععع أبيععرب
ق ع ع ععدر م ع ع ععن الرف ع ع ععاه (امل ع ع ععادة )50خ ومحاي ع ع ععة األس ع ع ععرة (امل ع ع ععاداتن  51و)55خ واالع ع ع عااف بل ع ع ععتوا
(املععادة )52خ والتتامععات الوالععدين (املععادة )53خ واحلع يف معرفععة هويععة الوالععدين (املععادة )53خ وحريععة
اختيع ععار العم ع ع (املع ععادة )56خ واحلع ععد األدىن ل ج ع عور واملسع ععاواة يف األجع ععور (املع ععادة )57خ وحتديع ععد
س ععاعات العمع ع (امل ععادة )58خ واحلع ع يف الراح ععة األس ععبوعية (امل ععادة )59خ واحلع ع يف االنض ععمام ن
النقابت (املادة )60خ وح العمال يف اإلضراب و ربب العم يف منعيم من دخعول مكعان العمع
(املععادة )61خ والسععالمة والصععحة املينيتععان (املعادة )66خ ونعععداد العمععال تقنيعاو وثقافيعاو (املععادة )67خ
وعع ععدم التمييع ععت (املع ععادة )68خ والضع ععمان االجتمع ععاعي (املع ععادة )73خ والتع ععأم ضع ععد خمع ععاطر العم ع ع
(املععادة )73خ وحريععة ارسععة الشعععائر الديني ععة (املععادة )75خ وعانيععة التعلععيم (املععادة )78خ واملواطن ععة
(املادة )90خ واحل يف االقااع (املادة )93خ والسل ة القضائية (املواد من  152ن .)167
 -126ومع ععن خصع ععائح اإلطع ععار القع ععانو الع ععوط األخع ععرى ندمع ععا حكع ععام املعاهع ععدات العامع ععة
واالت اقيععات يف النظععام القععانو  .وتععنح املععادة  7مععن الدسععتور علععى ن تعتمععد اجلمعيععة التشعريعية
املعاهدات العامة واالت اقيات واملواثي و ن ُمتنحخ منذ اعتمادهاخ مرتبة على من القوان .
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 -127وتع ع ه ععذه املرتب ععة األعل ععى م ععن الق عوان العادي ععة ن حك ععام املعاه ععدات الدولي ععة حلق ععول
اإلنسععان تكمع الدسععتور .وفيمععا يتعلع ععذه اخلاصععيةخ صععدرت الععدائرة الدسععتورية التا،عععة حملكمععة
العدل العلياخ وهي على هياة قضائية دستوريةخ الر رقم  1990-1147الذ ينح علعى نع
"ليسم هلا فحس املرتبة األعلى من القوان العادية العي متنحيعا هلعا املعادة  7معن الدسعتورخ ،ع
تك ع يعذلم محايعة دسعتورية عليعا مسععاوية تقريبعاو ل حكعام املكرسعة صعراحة يف الدسعتورخ علععى
النحو الوارد يف املادة  48من ".
 -128وفسععح هععذا ال ععر ذات ع اجملععال لل ععدائرة الدسععتورية لتصععدرخ ،ع ععد عععام مععن ذل ععمخ ر ايو
م ع ععاده ن املعاه ع ععدات الدولي ع ععة حلق ع ععول اإلنس ع ععان تكمع ع ع الدس ع ععتور يف جانبع ع ع النظ ع ععر (ال ع ععر
رقععم  .)1993-53805وينبغععي نق عران ذلععم مبععا خلصععم نلي ع الععدائرة ذاهتععا عنععدما يععدت ن
صععكوا حقععول اإلنسععان السععارية امل عععول يف يوسععتاريكا تكتسععي "قيمععة اثلععة للدسععتور" وهععي
بإلض ععافة ن ذل ععم "هل ععا األس ععبقية عل ععى الدس ععتورخ بعتباره ععا مت ععنح حقوق ع عاو و ض ععماانت يث ععر
ل شاامل" (الر رقم  1992-3435والر رقم .)1993-5759
 -129وق ععد ق ععرت ال ععدائرة الدس ععتورية ذل ععم يض عاو يف قع عرارات عدي ععدةخ وبلتحدي ععد يف القع عرارات
رقم 97-1319خ الصادر يف الساعة  14/51من يعوم  4آذار/معارس 1997؛ ورقعم 98-8857خ
الصادر يف الساعة  16/30من يوم  15يانون األول/ديسعمرب 1998؛ ورقعم 15461-2008خ
الصادر يف الساعة  15/07من يعوم  15تشعرين األول /يتعو،ر ( 2008انظعرخ يف السعيال ذاتع خ
ونن تعلع ع األم ععر ،ص ععكوا خ ععرىخ ا راء رق ععم 90-1147خ الص ععادر يف الس ععاعة  16/00م ععن
يععوم  21يلول/سععبتمرب 1990؛ ورقععم 92-3435خ الصععادر يف السععاعة  16/20مععن يععوم 11
تشرين الثا /نوفمرب 1992؛ ورقعم 93-3724خ الصعادر يف السعاعة  15/00معن يعوم  4آب/
غس ح ( 1991هكذا)؛ ورقم 93-5759خ الصادر يف الساعة  14/15من يوم  10تشرين
الث ععا /نوفمرب 1993؛ ورق ععم 94-1112خ الص ععادر يف الس ععاعة  09/12م ععن ي ععوم  25ش ععباط/
فربايععر 1994؛ ورقععم 95-2313خ الصععادر يف السععاعة  16/18مععن يععوم  9اير/مععايو 1995؛
ورقم 10693-2002خ الصعادر يف السعاعة  18/20معن يعوم  7تشعرين الثعا /نوفمرب 2002؛
ورقع ع ع ععم 2771-2003خ الصع ع ع ععادر يف السع ع ع ععاعة  11/40مع ع ع ععن يع ع ع ععوم  4نيسع ع ع ععان، /ري 2003؛
ورقع ع ع ععم 1682-2007خ الصع ع ع ععادر يف السع ع ع ععاعة  10/34مع ع ع ععن يع ع ع ععوم  9شع ع ع ععباط/فرباير 2007؛
ورق ع ع ع ععم 3043-2007خ الص ع ع ع ععادر يف الس ع ع ع ععاعة  14/54م ع ع ع ععن ي ع ع ع ععوم  7آذار/م ع ع ع ععارس 2007؛
ورقم 4276-2007خ الصادر يف الساعة  14/49من يوم  27آذار/مارس .)2007
 -130ولععذلمخ فصععكوا حقععول اإلنسععان املشععار نلييععا يف املرف ع  -2لععخخ بسععتثناء االت اقيععة
الدوليععة حلمايععة حقععول ريععع العمععال امليععاجرين و فعراد سععرهمخ مدعععة يف النظععام القععانو الععوط خ
وتشععك بلتععاي قععانوانو ذا طععا،ع عععام ونلتامععي اإلن ععاذ مععن دون متييععت و اسععتثناءخ ومنيععا علععى
سبي املثال:
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االت اقية و العيد

العيد الدوي اخلامل بحلقول االقتصادية واالجتماعية والثقافيةخ 1966
العيد الدوي اخلامل بحلقول املدنية والسياسيةخ 1966
الربوتوي ععول االختي ععار امللح ع بلعي ععد ال ععدوي اخل ععامل بحلق ععول املدني ععة والسياس ععية
،شأن تقدمي البالغات ال رديةخ 1966
الربوتوي ع ععول االختي ع ععار الث ع ععا امللحع ع ع بلعي ع ععد ال ع ععدوي اخل ع ععامل بحلق ع ععول املدني ع ععة
والسياسيةخ اهلادف ن نلغاء عقو،ة اإلعدامخ 1989
االت اقية الدولية للقضاء على ريع شكال التمييت العنصر خ 1965
الربوتويول االختيار الت اقية القضاء على ريع شكال التمييت ضد املر ةخ املتعل
،تقدمي البالغات ال ردية ونجراءات التحقي خ 1999
ات اقي ع ععة مناهض ع ععة التع ع ععذي وغ ع ععاه م ع ععن ض ع ععروب املعامل ع ععة و العقو ،ع ععة القاس ع ععية و
الالننسانية و امليينةخ 1984
الربوتويععول االختيععار الت اقيععة مناهضععة التعععذي املتعل ع ،نظععام لل عتايرات الدوريععة
لليياات الدولية والوطنية ن ماين االحت ا خ 2002
ات اقية حقول ال خ 1989
الربوتويعول االختيععار الت اقيععة حقععول ال ع ،شععأن اشعااا األط ععال يف املنا عععات
املسلحةخ 2000
الربوتويول االختيار امللح بت اقية حقعول ال ع ،شعأن ،يعع األط عال واسعتغالل
األط ال يف البغاء ويف املواد اإلبحيةخ 2000

رقم القانون

القانون رقم 4229
القانون رقم 4229
القانون رقم 4229
القانون رقم 7750
القانون رقم 1273
القانون رقم 8089
املرسوم التن يذ رقم 33134
القانون رقم 8459
القانون رقم 7184
القانون رقم 8247
القانون رقم 8172

السلطات املختصة
 -131ت ععنح امل ععادة  9م ععن الدس ععتور عل ععى ن الس ععل ة القض ععائية هيا ععة مس ععتقلة ع ععن الس ععل ة
التن يذية واجلمعية التشعريعية هعدفيا نقامعة الععدل يف ريوريعة يوسعتاريكا .ويف هعذا الصعددخ تشعا
هذه املادة يذلم ن ن السل ة القضائية ختضع ملسؤولية كمة العدل العليا.
 -132وهلعذا الغعرضخ ُنشعام هياتععان قضعائيتان خاصعتان ختضعععان للسعل ة القضعائية .نحععدا ا
هععي كمععة شععؤون العمع خ الععي تنظععر وتبععم يف القضععااي املتعلقععة بلعمع ؛ واألخععرى هععي احملكمععة
اإلداري ععةخ ال ععي تك ع ع مش ععروعية الوظ ععائخ اإلداري ععة للدول ععة ومؤسس ععاهتا و يي ععان آخ ععر خاض ععع
للقانون العام.
 -133وبإلض ععافة ن ذل ععمخ يس ععند الدس ععتور ن الس ععل ة القض ععائية ميم ععة النظ ععر يف القض ععااي
املدنية واجلنائية والت ارية واملينية واإلداريةخ وغاها من القضااي الي ينح علييعا القعانونخ ،صعرف
النظر عن طبيعتيا وص ة األشاامل املعني  .وينيط ا يعذلم مسعؤولية البعم فييعا ،صع ة هنائيعة
وتن يذ القرارات الي تصدرهاخ مبساعدة قوات ح ي النظام عند االقتضاء.
 -134و،صع ع ة عام ععةخ تتمت ععع الس ععل ة القض ععائية ،ص ععالحية النظ ععر يف قض ععية متعلق ععة بل ععدعاوى
املدنيع ععةخ واجلنائي ع ععةخ واجلنائيع ععة اخلاص ع ععة بألحع ععداثخ والت اري ع ععةخ واملينيع ععةخ واملالي ع ععة اإلداريع ععة  -املدني ع ععةخ
واألسعريةخ والتراعيععةخ والدسععتوريةخ ويععذلم يف القضععااي األخععرى الععي ُيععددها القععانونخ و،صععالحية البععم
فييا هنائياو وتن يذ القرارات الي تصدرها ،شأهناخ وذلم مبساعدة قوات ح ي النظامخ عند االقتضاء.
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 -135وإلقام ععة الع ععدلخ تنقس ععم كم ععة الع ععدل العلي ععا ن ر ،ععع دوائ ععرخ ث ععالث مني ععا ه ععي دوائ ععر
النق والرا،عة هي الدائرة الدستورية .و،صرف النظر عن اختالف عال اختصامل ي دائعرة معن
دوائععر كمععة العععدل العليععاخ فععمن امليمععة العامععة للععدوائر الععثالث األو هععي الععنق ؛ مراجعععة
األحكام الصادرة عن اهلياات القضائية اجلماعيةخ للتحق من مدى م ا،قتيعا للقعانون سعواء معن
حي اإلجراءات و األسح املوضوعيةخ ،غرض توحيد املعايا ونرساء االجتيادات القضائية.
 -136وعلععى سععبي املثععالخ تنظععر الععدائرة األو يف طلبععات الععنق واملراجعععة املقدمععة يف نطععار
اإلج عراءات العاديععة واملسععتع لة املتعلقععة بلقضععااي املدنيععة والت اريععة واإلداريععة .وتنظععر يف القضععااي
التراعيععةخ بعتبارهععا إل ع هياععة يف درجععات التقاضععي .وتض ع لع يض عاو ،تن يععذ مععا يععرد علييععا مععن
األحكام الصادرة يف اخلار .
 -137وختععتح الععدائرة الثانيععة بلنظ عر يف طلبععات الععنق واملراجعععة املقدمععة يف نطععار اإلج عراءات
العاديععة و املسععتع لة املتعلقععة ،قضععااي األسععرة واملعااث .وتضع لع يضعاوخ بعتبارهععا إلع هياععة يف
درجات التقاضيخ بلنظر يف قضااي العم .
 -138وتنظ ععر ال ععدائرة الثالث ععة يف طلب ععات ال ععنق
املقدمة ضد عضاء هياات السل ة العليا.

واملراجع ععة املتعلق ععة بلقض ععااي اجلنائي ععة والقض ععااي

 -139ونرععاالوخ ميكععن اإلشععارة ن ن ع خ خععالل ال ععاة املمتععدة  ،ع عععام  2000وعععام 2017خ
نظ ععرت ال ععدائرة األو فيم ععا عموعع ع  19 281قض ععيةخ وال ععدائرة الثاني ععة فيم ععا عموعع ع 22 010
قضاايخ والدائرة الثالثة فيما عموع  24 687قضية.
 -140ورا،ععع دوائععر كمععة العععدل العليععا هععي الععدائرة الدسععتورية .وبإلضععافة ن مععا يععنح علي ع
الدسع ععتورخ ختضع ععع الع ععدائرة الدسع ععتورية ألحكع ععام القع ععانون رقع ععم  7135املع ععؤر  11تش ع عرين األول/
يتو،ر  .1989ويتمث اختصاصيا يف ي الة سبقية معايا ومبادئ الدستور والقانون العدوي و
قوان اجلماعات اإلقليمية السارية امل عول يف اجلميوريةخ وتوحيد ت سعاها وت بيقيعاخ ويعذلم يف
ضمان احلقول واحلعرايت األساسعية املكرسعة يف الدسعتور و يف الصعكوا الدوليعة حلقعول اإلنسعان
السارية امل عول يف يوستاريكا.
 -141وتوفر الدائرة الدستورية خعدماهتا بسعتمرار علعى معدار  24سعاعة يوميعاو طعوال السعنة لتلقعي
ال عون يف وقمخ وتقع يف ال ا ،األول من مبىن كمة العدل العليا يف سان خوسي .
 -142وخ ععالل ال ععاة املمت ععدة  ،ع ع ع ععامي  2000و2017خ نظ ععرت ال ععدائرة الدس ععتورية فيم ععا
عموع  292 304طعونخ در اإلشارة ضمنيا ن طلبات احلماية املؤقتة وطلبات املثول مام
القضاء ودعاوى عدم الدستورية.
 -143ويف هععذا الصععددخ جيععو ل شععاامل املقيم ع يف اإلقلععيم الععوط تقععدمي طل ع املثععول مععام
القضععاء و طلع احلمايععة املؤقتععة .ووفقعاو للمععادة  48مععن الدسععتور وألحكععام املعواد مععن  15ن 28
مععن القععانون رقععم  7135املععؤر  11تش عرين األول /يتععو،ر  1989املعععروف بسععم "قععانون القضععاء
الدستور "خ ييدف طل املثول معام القضعاء ن ي العة حريعة وسعالمة الشعاح املعع و شعاح
إل عندما تتعرضان لالنتياا و التيديد ،سب قيود غا مشروعة انرعة ععن فعع و تقصعا معن
جان ع السععل ةخ و نج عراءات االحت ععا و احلععبح االن عراد غععا القانونيععة .ويشععم ن اق ع احلريععة
والسالمة البدنية وحرية العبور وحرية اإلقامة يف اإلقليم الوط ومغادرت ودخول .
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 -144ويف هذا الصددخ جيو أل شاح ن يقدم طل املثعول معام القضعاء معن دون الل عوء ن
مستشار قانو و ام .وجيو لع يضاو ن يقدم هذا ال ل بمس و بلنيا،ة عن شاح آخر.
 -145ويف ه ععذا الص ععددخ ش ععارت ال ععدائرة الدس ععتورية يف ر يي ععا رق ععم  97-0878ن ن "طلع ع
املثول مام القضعاء لعيح تعد،ااو منعيعاو يرمعي فقعط ن نععادة احلع يف احلريعة ن مقدمع خ ونمنعا يشعك
يضاو نجراء دستورايو حقيقياو ال ييدف فقط ن ضمان حق يف احلريعة ويف األمعان علعى شاصع يف
املسععتقب خ ونمنععا يض عاو ن نثبععات وقععوع انتيععاا هلععذا احل ع يف املاضععيخ ،غيععة م البععة السععل ة املسععؤولة
عن هذا النتياا ،تقدمي تعوي للضحية عن األضرار املاتبة على ذلم و،دفع تكاليخ الدعوى".
 -146ويتمي ععت طل ع ع املث ععول م ععام القضع ععاءخ يف س ععيال الدس ععتور وق ععانون القض ععاء الدسع ععتور خ
مبا يلي ) ( :جرب الضرر :ييعدف ن تعوفا سعب جعرب الضعرر و نععادة احلريعة ملعن ُسعلبوها ،شعك
غا قانو ،سب خمال ة حكام القانون الداخلي؛ (ب) الوقاية :ييدف ن منع التيديد ،سل
احلري ععة الشاص ععيةخ علع ععى ععو قع ععد يك ع عون تعس ع ع ياو؛ ( ) تصع ععحيح الوض ععع :يتع ععا ه ععذا السع ععبي
لالنتصاف عادة ل ل تغيا مكان االحت ا خ نما ألنع ال يتناسع وطبيععة اجلرميعة املرتكبعة ونمعا
ألن الشاح املع يتعرض في ملعاملة غا الئقة؛ (د) التقييد :ييدف ن وضع حد ملعا يتععرض
ل شاح مع من مضعايقات م رطعة معن جانع السعل ات القضعائية و اإلداريعةخ و ن نلغعاء
موانع وصول ن ماين عامة و خاصة.
 -147وعلى هذا النحوخ ٍِّ
ميكن الن ال الواسع ألحكام الدستور القضاءَ الدسعتور معن ارسعة
رقا،ة ياملة علعى فعع و تقصعا يقيعد حاليعاوخ و قعد يقيعد يف املسعتقب خ حع معن احلقعول
الي ُيمييا.
ُشا ن ن نجعراء طلع املثعول معام القضعاء يف يوسعتاريكا حتعول معن
 -148ويف هذا الصددخ َ
آلية حلماية حرية التنق (نجراء جلرب الضرر) ن ضمانة ملبد احلماية القانونيةخ صارت اليوم يضاو
آلية ملنع االنتيايات احملتملة للحرية (نجراء وقائي).
 -149وتش ععا نحص ععاءات الس ععل ة القض ععائية ن ن ال ععدائرة الدس ععتورية اس ععت اعم تقل ععيح م ععدة
تسوية القضااي خالل العقد املاضي من  19يوماو يف عام  2008ن  16يوماو يف عام .)3(2017
 -150وبإلضافة ن ذلمخ تنح املعادة  48معن الدسعتور واملعواد معن  29ن  72معن القعانون
رقم  7135املذيور عاله على ن طلع احلمايعة املؤقتعة يقعدم ضعد ييعان ععام و خعاملخ لصعون
و اسع ععتعادة التمتع ععع بحلقع ععول األخع ععرى املكرسع ععة يف هع ععذا الدسع ععتورخ ويع ععذلم احلقع ععول األساسع ععية
املنصومل علييا يف الصكوا الدولية حلقول اإلنسان السارية امل عول يف ريورية يوستاريكا.
 -151وبلتعايخ فيعو سععبي انتصعاف يشععم ن اقع رلعة حقععول منيعا احلع يف احليعاة واحلع يف
الكرامععة واحل ع يف املسععاواة وحريععة الععر وحريععة ال كععر واحل ع يف احلصععول علععى املعلومععات وحريععة
العبادة وحرية تكوين اجلمعيات واحل يف تكوين سرة وحقول ال واحل يف البياة.
 -152وجيععو الل ععوء ن هععذا السععبي مععن سععب االنتصععاف لل عععن يف حكععم و ات ععال و
قعرارخ و،صع ة عامععةخ يف فعع و تقصععا و سععلوا مععاد عععاد خ يصععدر عععن مععوظ عععام
__________
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24

،ياانت اتحتيا ا لية ال رعية إلحصاءات مديرية التا يط التا،عة للسل ة القضائية يف يوستاريكا.
GE.19-05012

HRI/CORE/CRI/2019

وهياععات عامععةخ ال يسععتند ن قععانون ندار فعععال وانتيععم و ينتيععم و قععد ينتيععم ٍّايو مععن هععذه
احلقععولخ ويععذلم لل عععن يف اإلجعراءات التعسع ية وفيمععا يات ع مععن فعععال و وجع تقصععا علععى
الت سا اخلاطا للقوان و نساءة ت بيقيا.
 -153وجيعو يضعاو تقععدمي طلع احلمايعة املؤقتععة حلمايعة حقعول اإلنسععان املععاف عا يف القععانون
الععدوي السععار امل عععول يف ،لععدان .وهععذا مسععت د ميععمخ نذ ال يعععاف دسععتور يوسععتاريكا صعراحة
،بع احلقول األساسية املكرسة يف املعاهدات الدوليةخ مث احل يف التصحيح و ح الرد.
 -154ووفقاو للمادة  57من قعانون القضعاء الدسعتور خ جيعو تقعدمي طلع احلمايعة املؤقتعة يضعاو
لل عن يف " فعال الكيعاانت اخلاصعة و وجع تقصعاهاخ عنعدما تتصعرف و ينبغعي ن تتصعرف يف
نطععار ارسععتيا مليععام و صععالحيات عامععةخ و عنععدما تتمتعععخ مكععم القععانون و الواقعععخ ،سععل ة
تكون ن اءها سب االنتصاف القضائية العادية  ،ياة و غا يافية ،شعك واضعح لك العة احلقعول
واحلرايت األساسية املشار نلييا يف املادة  ) (2من هذا القانون".
 -155وتشععا نحصععاءات السععل ة القضععائية ن ن الععدائرة الدسععتورية اسععت اعم تقلععيح مععدة
تسوية دعاوى طل احلماية املؤقتة خالل العقعد األخعا معن شعيرين و سعبوع يف ععام  2008ن
شير و سبوع يف عام .2017
 -156وبإلض ععافة ن اهليا ععات القض ععائيةخ ل ععدى ريوري ععة يوس ععتاريكا س ععل ات نداري ععة تش ععم
صالحياهتا القانونية واإلدارية القضااي املتعلقة مقول اإلنسان الي تشك موضوع هذا التقرير.
 -157وخبص ع ععومل القض ع ععااي املتص ع ععلة بلعي ع ععد ال ع ععدوي اخل ع ععامل بحلق ع ععول االقتص ع ععادية واالجتماعي ع ععة
والثقافيععةخ تقععع علععى مؤسسععات عديععدة ات،عععة لدولععة يوسععتاريكا مسععؤولية تن يععذ حكععام هععذا الصععم
الدوي .و در اإلشارة ضمن مؤسسعات خعرى ن السعل ة القضعائية وو ارة الثقافعة والشعباب والرايضعة
وو ارة التعل ععيم وو ارة العمع ع والض ععمان االجتم ععاعي وو ارة الص ععحة والص ععندول الكوس ععتاريكي للض ععمان
االجتماعي ومعيد التأم الوط واملعيد املشاا  ،الوياالت املع بملساعدة االجتماعية.
 -158مععا خبصععومل القضععااي املتعلقععة بلعيععد الععدوي اخلععامل بحلقععول املدنيععة والسياسععيةخ فيععي
من اختصامل مؤسسعات دولعة يوسعتاريكا العي تتمتعع ،صعالحيات قضعائية ونداريعة .ومنيعاخ علعى
سبي املثالخ السل ة القضائية واحملكمة االنتاا،ية العليعا والعدائرة الدسعتورية التا،ععة حملكمعة الععدل
العلي ع ععا وو ارة الع ع ععدل والس ع ععالم و ارة العم ع ع ع والض ع ععمان االجتم ع ععاعي وو ارة األم ع ععنخ ن جان ع ع ع
مؤسسات خرى.
 -159وفيم ععا يتعل ع بلقض ععااي املتص ععلة بالت اقي ععة الدولي ععة للقض ععاء عل ععى ري ععع ش ععكال التميي ععت
العنصععر خ ععدر اإلشععارة ن ن املعيععد الععوط لشععؤون املععر ةخ املنشععأ يف عععام 1998خ مؤسسععة
مس ع ععتقلة تش ع ععم ص ع ععالحياهتا محاي ع ععة حق ع ععول امل ع ععر ة املكرس ع ععة س ع عواء يف اإلع ع ععالانت واالت اقي ع ععات
واملعاهدات الدولية و يف النظام القعانو الكوسعتاريكي؛ وتعتيعت املسعاواة ،ع اجلنسع ومتتعع املعر ة
على و يام مقول اإلنسان على قدم املساواة واإلنصاف مع الرج .
 -160وبإلضافة ن اخلدمات الي يوفرها املعيد الوط لشعؤون املعر ةخ توجعد دوائعر للمسعاعدة
القانوني ععة ات،ع ععة لوح ععدات ش ععؤون امل ععر ة واملس ععاواة ،ع ع اجلنسع ع خ سع عواء داخع ع الش ععريات العام ععة
و اخلاصةخ تقدم املساعدة واملعلومات التقنية والقانونية للنساء.
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 -161ما خبصومل القضااي املتعلقة بت اقية مناهضة التعذي خ فيعي معن اختصعامل ندارة السع ون
يف يوسععتاريكاخ الععي ينظميععا القععانون رقععم  4762املععؤر  8اير/مععايو  .1971وُنشععام مبوجع هععذا
القانون املديرية العامة لإلدمعا االجتمعاعي .ومنعذ تن يعذ هعذا القعانونخ جعرى اعتمعاد وحتعدي تغيعاات
ميمة وصكوا قانونية جديدة ملتمة لنظام الس ون ،غرض تنظيم العم املؤسسي وغا املؤسسي.
 -162ما خبصومل القضااي املتصلة بت اقية حقول ال ع خ فعمن املعيعد العوط لرعايعة ال ع خ
الذ نشا يف عام 1930خ هو املؤسسة املسؤولة ععن ي العة نعمعال حقعول األط عال واملعراهق
ورفعاهيمخ مبععا يف ذلععم تن يععذ األحكععام املتعلقععة بلعمع املنصععومل علييععا يف ات اقيععة حقععول ال ع
لعععام  .1989ويف سععيال هععذه امليمععةخ يتمتععع املعيععد ،صععالحيات التحقيع يف الشععكاوى املتعلقععة
بالعت ععداء عل ععى األط ععال وت ععوفا احلماي ععة لض ععحااي االعت ععداء وندارة ع ععدد م ععن املالج ععا واملع ع و
املؤسسية اخلاصة بألط ال املعرض للا ر االجتماعي و املشردين و املن صل عن ذوييم.
 -163وتوجد يضاو فرقة متاصصة يف شؤون األط ال واملراهق يف معظم املؤسسعات العامعةخ
مثع ع و ارة التعل ععيم وو ارة الص ععحة وو ارة الع ععدل وو ارة الثقاف ععة والش ععباب وو ارة العمع ع والض ععمان
االجتماعي واملديرية الوطنيعة للتنميعة اجملتمعيعة .ويضع لع املوظ عون األعضعاء يف هعذه األفرقعة يضعاو
مبسععؤوليات خععرى تتمث ع يف التنسععي واالتصععال داخ ع هياععات شععىت منيععا منتععدى متا،عععة تن يععذ
قععانون شععؤون األط ععال واملعراهق خ والععربانم الععوط ل ط ععال واملعراهق خ وعلععح رعايععة األميععات
املراهقععاتخ والل نععة التقنيععة للقضععاء علععى عمع األط ععالخ وهععو مععا ات هلععؤالء املععوظ نمكانيععة
التاصح يف شؤون األط ال واملراهق خ على و ثر يضاو يف عم ي مؤسسة.
االجتهاد القضائي
 -164صدرت الدوائر املكونة حملكمة العدل العليا لدى البم يف القضااي املعروضة على هيااهتا
القضائية آراء يف عال حقول اإلنسانخ تراعي الصكوا الدولية املشار نلييا يف ال رع  -2لخ.
 -165وعل ععى س ععبي املث ععالخ ص ععدرت ال ععدائرة الدس ععتوريةخ فيم ععا يتعلع ع بلعي ععد ال ععدوي اخل ععامل
بحلقععول االقتصععادية واالجتماعيععة والثقافيععةخ ق عراراو ،شععأن ن ععال متوي ع ال عربام االجتماعيععة وفق عاو
ألحكععام العيععد .وهكععذاخ نععح قرارهععا  02216-2007املععؤر  20شععباط/فرباير  2007علععى
ما يلي "را،عاو  -و خااوخ ولعدم الضرورةخ ترف الدائرة نصدار الر الذ طلب الرئيح التن يعذ
للصععندولخ وتوضععح لع ن تعليقععات جلنععة األمععم املتحععدة املعنيةةابحلقوقة حلاالقتصععادية واالجتماعيععة
والثقافية ال تشا سوى ن املستوايت الدنيا من االلتتامات امل لوب ن ت ي ا العدول األطعراف
يف العي ععد ال ععدوي اخل ععامل بحلق ععول االقتص ععادية واالجتماعي ععة والثقافي ععةخ ال ععذ ي ععنحخ يف رل ععة
حكععامخ علععى مععا يلععي’ :املععادة  -2 :2-5ال يُقب ع فععرض قيععد و تضععيي علععى مععن
حقول اإلنسان األساسية املعاف ا و النافذة يف ،لد ت بيقاو لقوان و ات اقيات و نظمة
و عرافخ ،ذريعة يون هذا العيد ال يعاف ا و يون اعااف ا ضي مدى‘ .وبإلضافة ن
م ععا س ععب ذي ععرهخ ينبغ ععي اإلش ععارة يضع عاو ن ن الربوتوي ععول اإلض ععايف لالت اقي ععة األمريكي ععة حلق ععول
اإلنسان املتعل بحلقول االقتصادية واالجتماعية والثقافية حذف عبارة ’ميكن ،لوغ ‘ معن ال قعرة
األو م ععن امل ععادة 10خ املقا،ل ععة للم ععادة  1-12م ععن العي ععد ال ععدوي اخل ععامل بحلق ععول االقتص ععادية
واالجتماعية والثقافيةخ وهعو معا لع آإر ميمعة علعى ن عال املضعمون األساسعي للحع يف الصعحةخ
تناولتيا االجتيادات القضائية الدستورية".
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 -166و،عد مرور سنوات على ذلمخ صدرت الدائرة الدستورية القعرار رقعم 2011-15698
املععؤر  23تش عرين الثععا /نوفمرب 2012خ الععذ نععح علععى مععا يلععي" :يف ضععوء مععا تقععدمخ تؤيععد
الععدائرة املععذيورةخ أبغلبيععة عضععائياخ ن واضععع امليتانيععة غععا ملععتم بلقععانون العععاد خ نال يف حععالي
الصععنادي ’اخلاضعععة‘ ألحكععام الدسععتور وتلععم املاصصععة لتموي ع ال عربام االجتماعيععة .وتقتضععي
ذلععم احلتميعةُ الدسععتوريةخ فيمععا يتعلع بحلالععة األو  .مععا خبصععومل احلالععة الثانيععةخ فيَلععتم ذلععم ألن
املؤسععح األصععلي للدولععة اختععار ن تكععون دول عةو اجتماعيععة ختضععع لسععيادة القععانونخ وهععو مععا يع ع
تقيععد السععل ات العامععة ععذا الواقععع القععانو واالجتمععاعي .ولععذلمخ ويف هععذه احلالععةخ يقععع علععى
السععل ة التن يذيععةخ يف حععدود مععا تسععمح  ،ع امل عواردخ واج ع متوي ع ال عربام االجتماعيععة مععن ج ع
صععون وترسععيخ مبععد الدولععة االجتماعيععة اخلاضعععة لسععيادة القععانون .و ععدر اإلشععارة ن ن حكععام
العي ععد ال ععدوي اخل ععامل بحلق ععول االقتص ععادية واالجتماعي ععة والثقافي ععة و،روتوي ععول س ععان س ععل ادور
اإلضعايف لالت اقيعة األمريكيعة حلقعول اإلنسعان املتعلع بحلقعول االقتصعادية واالجتماعيعة والثقافيعةخ
على حد سواءخ ترهن نعمال هذه احلقول ،توافر املعوارد الال معة للعمع بلتعدري معن جع التمتعع
ال علي الكام ا وفقاو للقانون احمللي (املادة  2واملادة 1خ علعى التعواي) .ويف ضعوء الوضعع املعاي
در يف امليتانية ي ما يلتم للمعيد الوط لرعاية ال ويعذلم
الراهنخ من املستحي مادايو ن يُ َ
التحععويالت اخلاصععة بلصععندول الكوسععتاريكي للضععمان االجتمععاعيخ مكععم نقع العربام الصععحية
مععن و ارة الصععحة ن مؤسسععة التععأم  .وبلتععايخ تععرى الععدائرة الدسععتوريةخ أبغلبيععة عضععائياخ ن
وج التقصا الي شار نلييا من طلبوا ر ييا ال ختالخ الدستور".
 -167ومث ععة قع عرارات قض ععائية خ ععرى اح ععتُ فيي ععا بلعي ععد ال ععدوي اخل ععامل بحلق ععول االقتص ععادية
واالجتماعيع ععة والثقافيع ععةخ منيع ععاخ علع ععى سع ععبي املثع ععال ال احلصع ععر :الق ع عرارات الصع ععادرة عع ععن الع ععدائرة
الدسع ع ع ع ع ع ع ععتورية2011-8839 :خ و2009-11586خ و2011-3105خ و2011-5483خ
و2012-266خ و2012-5594؛ وع ع ع ع ععن ال ع ع ع ععدائرة األو 2015-998 :؛ وع ع ع ع ععن ال ع ع ع ععدائرة
الثاني ععة2011-404 :خ و2012-230خ و2014-1065خ و2014-1148خ و2015-286خ
و2016-946خ و2016-1207؛ وعن الدائرة الثالثة2005-1339 :خ و2014-1067خ
و2018-713؛ وعن كمة االستاناف اجلنائية التا،عة للدائرة القضائية الثانية2016-0567 :خ
و2016-9454خ و2016-1454؛ وعععن كمععة االسععتاناف اجلنائيععة التا،عععة للععدائرة القضععائية
الثالث ع ععة يف الخ ع ععويالخ س ع ععان رام ع ععون2017-385 :؛ وع ع ععن كم ع ععة االس ع ععتاناف املدني ع ععةخ الش ع عععبة
األو 2008-302 :خ و2012-323؛ وعن كمة االسعتاناف اجلنائيعة يف يعاراتغو2016-182 :؛
وع ع ع ععن كم ع ع ععة ال ع ع ععنق يف س ع ع ععان رام ع ع ععون2007-691 :خ و2009-399؛ وع ع ع ععن كم ع ع ععة
األسرة2003-1611 :خ و2004-2016خ و2009-1087خ و2010-23خ و2010-260خ
و2010-382خ و2010-940خ و2010-522خ و2010-589خ و2010-592خ
و2010-917خ و2010-1102خ و2010-1314خ و2010-1316خ و2010-1355خ
و2010-1635خ و2011-272خ و2011-273خ و2011-588خ و2011-796خ
و2011-889خ و2012-238خ و2012-260خ و2012-780خ و2012-823خ
و2012-854خ و-2010خ و2010-673خ و2015-143خ و2015-238خ و2015-697خ
و2015-722خ و2015-994خ و2016-302خ و2016-663خ و2016-727؛
وعن كمة األسرة يف قضااي العنخ العائلي2011-761 :خ و2011-796خ و2011-1043خ
و2011-1121خ و2012-16خ و2012-311خ و2012-417خ و2012-467خ
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و2012-500خ و2013-56خ و2013-112خ و2013-259خ و2013-308خ
و2013-511خ و2013-557خ و2014-418خ و2015-249خ و2015-307خ
و2015-449خ و2016-6خ و2016-101خ و2016-314خ و2016-409خ
و2017-189خ و2017-240خ و2017-164؛ وعن احملكمة اإلدارية2010-1167 :؛
وعن احملكمة اإلداريةخ الشعبة السادسة2011-175 :خ و.)4(2015-27
 -168وخبص ععومل القض ععااي املتعلق ععة بلعي ععد ال ععدوي اخل ععامل بحلق ععول املدني ععة والسياس ععيةخ ر ت
الععدائرة الثالثععة حملكمععة العععدل العليععاخ يف القعرار رقععم  2013-01440املتعلع بنت ععاء حالععة عععدم
املشروعيةخ ما يلي" :وبلتايخ وبلنظر ن ن يوستاريكا صدقم على االت اقية األمريكية حلقول
اإلنسععان واعافععم بختصععامل كمععة البلععدان األمريكيععة حلقععول اإلنسععانخ فععمن احملععايم مععدعوةخ
فيما يتعل مبمارسة السل ة القضعائيةخ لعيح فقعط ن تن يعذ القعانون احمللعيخ ونمنعا يضعاو ن مراقبعة
مععدى توافق ع مععع حكععام االت اقيععات وي الععة تقيععد حكام ع باللتتامععات الدوليععة الععي تعيععدت ععا
الدولععة .ويسععر الشععيء ذات ع علععى معاهععدات دوليععة خععرىخ مث ع العيععد الععدوي اخلععامل بحلقععول
املدنيععة والسياسععية (املشععار نلي ع يض عاو بلعيععد)خ الععذ صععدقم علي ع يوسععتاريكا يف  29تش عرين
الثا /نوفمرب 1968خ والذ ينح يف املادة  1-2من على نع "تتعيعد يع دولعة طعرف يف هعذا
العيد بحاام احلقول املعاف ا في خ و،ك الة هذه احلقعول جلميعع األفعراد املوجعودين يف نقليميعا
والععداخل يف واليتيععاخ دون متييععت ،سععب العععرلخ و اللععونخ و اجلععنحخ و اللغععةخ و الععدينخ
و ال ععر سياس ععياو و غ ععا سياس ععيخ و األصع ع الق ععومي و االجتم ععاعيخ و الث ععروةخ و النسع ع خ
و غا ذلم من األسباب" .وبلتايخ يشك العيد دا وة ساسية حلماية حقعول اإلنسعانخ واهلياعةُ
املكل ععة مبراقبععة ورصععد مععدى الوفععاء باللتتامععات املنبثقععة عن ع هععي الل نععة املعنيععة مقععول اإلنسععان
(املش ععار نليي ععا يضع عاو بلل ن ععة)خ ويعع ع ذل ععم نع ع ينبغ ععي مراع ععاة التعليق ععات العام ععة هل ععذه الل ن ععة
واجتياداهتا القضائية لدى حتلي الن ال العملي لاللتتامات الدولية الي تتعيد عا الدولعة ال عرف
،تص ععديقيا عل ععى العي ععد .وتش ععك االت اقي ععة األمريكي ععة حلق ععول اإلنس ععان والعي ععد ال ععدوي اخل ععامل
بحلقعول املدنيععة والسياسععيةخ علععى حععد سعواءخ جععتءاو مععن عموعععة ياملععة مععن القعوان الدوليععة تعتععرب
النواة الصلبة حلماية احلقول األساسيةخ امللتمعة لكوسعتاريكا يف هعذا اجملعال مبوجع القعانون العدوي
حلقول اإلنسان؛ وبلتايخ وبلنظعر ن ن االدععاءات العواردة يف ال ععن بلعنق حتعدد نطعار قعرار
هذه الدائرةخ فمن هعذه الصعكوا الدوليعة ضعرورية للبعم يف القعرارات املتاعذةخ وخباصعة فيمعا يتعلع
بملععادة  2-8مععن االت اقيععة األمريكيععة حلقععول اإلنسععان واملععادة  5-14مععن العيععد الععدوي اخلععامل
بحلقول املدنية والسياسية"(.)5
 -169وبإلضافة ن ذلمخ ر ت كمة النق يف ياراتغوخ يف القرار رقعم 2010-00366
امل ععؤر  11تشع عرين الث ععا /نوفمرب ، 2010ش ععأن حك ععم رع ععادة النظ ععر يف القض ععيةخ نع ع "يُس ععتنت
بلت ععاي ن احملكم ععةخ نذ علن ععم يف ر يي ععا رق ععم  068-2010امل ععؤر  24ش ععباط/فرباير 2010
مقبولية ال عن الثا املقدم من النيا،ة العامةخ لتلغي ،عد ذلم احلكعم النيعائيخ قعد انتيكعم مبعد
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التقاضي على درجت خ وبلتاي املبد الدستور املتعل بحملايمة وف األصول القانونيعةخ ويعذلم
امل ععادة  466مك ععرراو م ععن ق ععانون اإلجع عراءات اجلنائي ععة وامل ععادة  41م ععن الدس ععتور وامل ععادة  1-8م ععن
االت اقيععة األمريكيععة حلقععول اإلنسععان واملععادة  1-14مععن العيععد الععدوي اخلععامل بحلقععول املدنيععة
والسياسععية .وعععالوة علععى ذلععمخ وبلنظععر ن التععأخر الكبععا يف اإلج عراءات ،سععب ق عرارات نلغععاء
اجللساتخ الذ يناهت بل عع ثعالث سعنوات اعتبعاراو معن يعوم  19يعانون األول/ديسعمرب 2007
الععذ صععدر في ع احلكععم اال،تععدائي النيععائي ( و سععنةو و سععة شععير اعتبععاراو مععن يععوم  4حتي عران/
يوني  2009العذ صعدر فيع حكعم كمعة االسعتاناف)خ فعمن حكعم كمعة العنق املشعار نليع
ينتيععم يضعاو حع املتيمععة يف " ن حتععايم دون خععا ال مععربر لع " و "يف جع معقععول"خ ويععذلم
املبد الدستور املتعل بحملايمة وفع األصعول القانونيعة (املعادة )41خ واملعادة  1-8معن االت اقيعة
األمريكي ع ععة حلق ع ععول اإلنس ع ععان وامل ع ععادة  ) (3-14م ع ععن العي ع ععد ال ع ععدوي اخل ع ععامل بحلق ع ععول املدني ع ععة
والسياسية .ويف هعذا الصعددخ ووفقعاو لنظريعة ريبعاو سانتشعي خ ت قعد اإلجعراءات طا،عيعا اإلنسعا
يف احلععاالت الععي ختععالخ فييععا املبععد املنشععود" :عدالععة ،وجع ننسععا " .ويف ضععوء مععا تقععدمخ يتعع خ
وفق عاو ملعظععم ا راءخ قبععول ال عععنخ وهععو مععا يع ع ن ،ععال احلكععم رقععم 2010-068خ الصععادر يف
الساعة  11/27من يوم  24شباط/فرباير  2010عن هذه احملكمة (الي قررتخ أبغلبيعة ا راءخ
قبععول ال عععن املقععدم مععن النيا،ععة العامععة و لغععم حكععم العرباءة الثععا الععذ فضععى نليع نجعراء نعععادة
النظععر يف القضععية)خ ويععذلم اإلج عراءات املاتبععة علي ع ؛ وذلععم وفق عاو ألحكععام املععادة  ) (178مععن
قععانون اإلج عراءات اجلنائيععةخ و،سععب انتيععاا هععذا احلكععم للمععادة  41مععن الدسععتور واملععادة 466
مك ععرراو م ععن ق ععانون اإلجع عراءات اجلنائي ععة وامل ععادة  1-8م ععن االت اقي ععة األمريكي ععة حلق ععول اإلنس ععان
واملادة  1-14و ) (3من العيد الدوي اخلامل بحلقعول املدنيعة والسياسعيةخ ونظعراو لععدم صعدور
قع عرار اإللغ ععاء ع ععن كم ععة علي ععا .وبلت ععايخ ينبغ ععي نقع ع احلك ععم رق ععم  2010-136الص ععادر يف
السععاعة  13/00مععن يععوم  8حتيران/يوني ع  2010عععن احملكمععة التا،عععة للععدائرة القضععائية األو
للمن قععة اجلنو،يععةخ الكععائن مقرهععا يف ،ايع ثيلععدونخ الععي دانععم املتيمععة برتكععاب ال عع املتعععوم
وحكمم علييا بحلبح ح سنوات و ر،عة شيرخ وجي خ عوض ذلمخ تربئتيا من تبعات
ومسؤولية هلا صلة بجلرمية املنسو،ة نلييا"(.)6
 -170ومثة قرارات قضائية خرى احتُ فييا بلعيد الدوي اخلامل بحلقول املدنيعة والسياسعيةخ
منيععاخ علععى سععبي املثععال ال احلصععر :القعرارات الصععادرة عععن الععدائرة الدسععتورية2006-1150 :خ
و2007-452خ و2007-764خ و2007-3924خ و2007-1381خ و2007-2946خ
و2007-3043خ و2007-3743خ و2007-3909خ و2007-6499خ و2007-7643خ
و2007-8887خ و2007-9582خ و2007-1059خ و2007-1129خ و2007-11907خ
و2007-13503خ و2007-1384خ و2007-13817خ و2007-16435خ و2007-17226خ
و2007-17900خ و2007-18646خ 007-18647خ و2008-566خ و2008-3926خ
و2008-5029خ و2008-5890خ و2008-6035خ و2008-8768خ و2011-4721خ
و2011-6781خ و2008-6782خ و2008-8373خ و2008-9487خ و2007-7651خ
و2008-8205خ و2008-8431خ و2008-8760خ و2008-9762خ و2008-1075خ
و2008-11502خ و2008-11922خ و2008-12107خ و2008-12114خ و2008-12190خ
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و2008-12197خ و2008-12226خ و2008-12566خ و2008-12974خ و2008-13007خ
و2008-13433خ و2008-13981خ و2008-14659خ و2008-15749خ و2008-16562خ
و2009-5993خ و2009-2265خ و2009-3427خ و2009-5973خ و2009-14384خ
و2009-11586خ و2009-11710خ و2010-1668خ و2010-1925خ و2010-5890خ
و2011-568خ و2011-8724خ و2011-8984خ و2011-9631خ و2012-1966خ
و2012-15294خ و2013-10404خ و2014-4035خ و2014-4635خ و2014-7454خ
و2014-12703خ و2015-6109خ و2015-15737خ و2016-3941خ و2016-807خ
و2016-1030خ و2016-1899خ و2016-2069خ و2016-9525؛ وع ع ع ععن ال ع ع ععدائرة
الثانيععة2006-19 :؛ وعععن الععدائرة الثالثععة2005-540 :خ و2005-1264خ و2005-1268خ
و2006-218خ و2006-1080خ و2007-94خ و2007-171خ و2007-588خ
و2008-284خ و2009-1142خ و2009-1158خ و2011-429خ و2011-570خ
و2011-586خ و2011-608خ و2011-612خ و2011-632خ و2011-675خ
و2013-1440خ و2013-1579خ و2014-840خ و2014-981؛ وعع ع ع ع ع ع ععن كمع ع ع ع ع ع ععة
األسععرة2008-320 :؛ وعععن كمععة الععنق اجلنائيععة يف يععاراتغو2010-329 :خ و2010-366؛
وعععن كمععة الععنق اجلنائيععة يف سععان خوسععي 2006-1332 :خ و2008-607خ و2009-437خ
و2010-392خ و2010-566خ و2011-253خ و2011-371خ و2011-730خ
و2011-923خ و2011-1098خ و2011-1146خ و2011-1371خ و2015-1055؛
وعععن كمععة االسععتاناف اجلنائيععة التا،عععة للععدائرة القضععائية الثانيععة يف سععان خوسععي 2012-1883 :خ
و2013-675خ و2013-1707خ و2013-2866خ و2017-727خ و2017-760؛
وعععن كمععة االسععتاناف اجلنائيععة يف يععاراتغو2017-589 :خ و2018-259؛ وعععن كمععة
ال ع ععنق اجلنائي ع ععة يف س ع ععان رام ع ععون2011-50 :؛ وع ع ععن كم ع ععة االس ع ععتاناف املدني ع ععةخ الش ع عععبة
األو 2008-302 :؛ وعععن احملكمععة اإلداريععةخ الشعععبة الرا،عععة2015-136 :؛ وعععن احملكمععة
اإلداري ع ع ععةخ الش ع ع عععبة السادس ع ع ععة2014-177 :؛ وع ع ع ععن كم ع ع ععة االس ع ع ععتاناف املدني ع ع ععة واإلداري ع ع ععة
املالية.)7(2011-85 :
 -171وفيما يتعل بالت اقية الدولية للقضاء على ريع شكال التمييت العنصعر خ ر ت العدائرة
الدسععتوريةخ علععى سععبي املثععالخ يف قرارهععا  99-02802املععؤر  20نيسععان، /ري ، 1999شععأن
ال ع ععن املتعلع ع ،ع ععدم دس ععتورية الق ععانون رق ععم  6154امل ععؤر  25تشع عرين الث ععا /نوفمرب 1997خ
املس ععمى ،ق ععانون متلي ععم املس ععاين الري ي ععةخ ن "نجع عراءات متلي ععم املس ععاين الري ي ععة غ ععا دس ععتورية
ملا تن و علي من نواقح ونظراو النتياييا يف الوقم ذات جملموعة ميمة معن احلقعول األساسعيةخ
مث ع احل ع يف احملايمععة وف ع األصععول القانونيععة واحل ع يف الل ععوء ن القضععاء واحل ع يف التعععوي
العععادل ومبععد املسععاواة مععام القععانون ومبععد حرمععة املمتلكععات اخلاصععةخ فضعالو عععن احلع يف التمتععع
،بياععة صععحية ومتوا نععة (امل عواد  33و 39و 41و 45و 50مععن الدسععتور) .فيععي ال ختع فحس ع
بملادة  45من الدستورخ  ،تنتيم يذلم املادة الثالثة والعشعرين معن اإلععالن األمريكعي حلقعول
__________
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اإلنسععان وواجباتع خ واملععادة  5مععن االت اقيععة الدوليععة للقضععاء علععى ريععع شععكال التمييععت العنصععر
واملادة  21من االت اقية األمريكيعة حلقعول اإلنسعان واملعادة ()2(5د) معن نععالن حقعول اإلنسعان
ل فراد الذين ليسعوا معن معواط البلعد العذ يعيشعون فيع واملعادة  17معن اإلععالن الععاملي حلقعول
اإلنسعان .وهععيخ علعى هععذا األسعاسخ تنتيععم املعادة  7مععن الدسعتور .وتشععا العدائرة الدسععتورية ن
ن ينبغي نعالن عدم دستورية املادت  6و 7من قانون متليم املساين الري ية"(.)8
 -172ومثعة قعرارات خعرى احععتُ فييعا بالت اقيععة الدوليعة للقضععاء علعى ريععع شعكال التمييععت العنصععر خ
منيع ععاخ علع ععى سع ععبي املثع ععال ال احلصع ععر :الق ع عرارات الصع ععادرة عع ععن الع ععدائرة الدسع ععتورية2004-11900 :خ
و2004-2267خ و2004-3300خ و2005-1538خ و2006-14852خ و2007-12395خ
و2008-7309خ و2009-3402خ و2009-8909خ و2010-11350خ و2010-13719خ
و2010-17907خ و2010-19907خ و2011-12455خ و2011-13420خ و2011-16153خ
و2012-7897خ و2012-5251خ و2012-5590خ و2012-9064خ و2012-12737خ
و2012-13102خ و2012-17060خ و2016-811خ و2012-5178خ و2015-28خ
و2016-5620خ و2017-4861خ و2018-3841؛ وعععن الععدائرة الثالثععة2015-1367 :؛
وعن كمعة األسعرة2012-592 :خ و2016-663خ و2017-656؛ وععن احملكمعة اإلداريعةخ
الشعبة الرا،عة.)9(2013-120 :
 -173وخبص ع ععومل القض ع ععااي املتعلق ع ععة بت اقي ع ععة مناهض ع ععة التع ع ععذي خ ع ععدر اإلش ع ععارة ن القع ع عرار
رقععم  2011-09631الصععادر يف  22متو /يولي ع  2011عععن الععدائرة الدسععتورية التا،عععة حملكمععة
العدل العليا ،شأن اسعتادام األصع ادخ العذ ر ت فيع نع "خبصعومل التععذي واملعاملعة القاسعية
وامليينععة :حتظععر املععادة  40مععن الدسععتور بل ع ع التعععذي واملعاملععة القاسععية وامليينععةخ وقععد صععدل
،لدان على ات اقية مناهضة التعذي وغعاه معن ضعروب املعاملعة و العقو،عة القاسعية و الالننسعانية
و امليينععةخ مبوجع القععانون رقععم  7351املععؤر  21متو /يوليع 1993خ وهععو الصععم الععذ ُيععدد
هذه امل اهيم .غا ن خ يف عال تن يذ العقوبت السالبة للحريةخ تُ ر ،ع املشاي فيما يتعل
،ن ععال هععذه امل ععاهيم .وبلتععايخ فسععل احلريععة بعتبععاره عقو ،عةو جنائي عةو مععر سععياخ نذ يتسععب يف
معععاانة الشععاح املع ع ؛ ولكععن ال ميكععن اعتبععار هععذه العقو،ععة مععن ضععروب ’التعععذي ‘خ ويععذلم
ما يات علييا بلتحديد من ن عا و قيود و ما قعد يال ميعا و ينعت عنيعا معن تعدا،ا احاا يعة
مشع ععروعة .و،غع ععرض تقيع ععيم مع ععا نذا ترتبع ععم علع ععى سع ععل احلريع ععة ضع ععروب مع ععن املعاملع ععة الالننسع ععانية
و امليينةخ ينبغي نثبات ن األمر يتعل ماالت تن و على قدر دد من شعدة املععاانة و علعى
نهانععة ت ععول درجتيععا مععا يتسععم ،ع فععرض العقو،ععة و التععد،ا االحعاا يف حععد ذاتع  .وعلععى سععبي
املثالخ فمن واج احلراسة العذ يقعع علعى املؤسسعات املسعؤولة ععن األشعاامل املسعلويب احلريعةخ
س عواء يانععم مرايععت لقضععاء العقععوبت اجلنائيععة و مرايععت لالحت ععا خ ال يسععتتبع فحس ع ي الععة
سععالمتيم البدنيععةخ ونمنععا يضعاو تععوفا مععا يلععتميم مععن األغذيععة واخلععدمات الصععحية وغاهععا؛ ويشععم
هذا الواج يضاو مسؤوليتيا الكربى املتمثلة يف منع فرارهم امتثاالو ل وامعر الصعادرة ععن احملعايمخ

__________
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ومثة بلتاي قواعد دنيا للسالمة ينبغي بلضعرورة التقيعد عا يف هعذه األمعاين لتحقيع هعذه الغايعةخ
وهي ال تشك تععذيباو و ضعروبو معن املعاملعة القاسعية والالننسعانية وامليينعةخ ونن يعان فييعا ن ععا
لبع الس ناء .وعلى هذا األساسخ ُُيتم املن السليم مضاع ة هعذه التعدا،ا يف احلعاالت العي
تستلتم خرو احملت تين اخلاضع إلدارة الس ون من املؤسسة الس نية .)10("...
 -174ور ت الدائرة ذاهتا التا،عة حملكمعة الععدل العليعاخ يف قرارهعا رقعم ، 2016-16717شعأن
طل للمثول مام القضاءخ ن "ال شيء هم من ضرورة ي الة ن تكون مرايت االحت ا ماين
آمنععة بلنسععبة للسع ناء ومععوظ ي السع ون واجملتمعععخ مععن دون ن يقععان ذلععم مبمارسععة التعععذي .
ولتعتي ععت مب ععد حظ ععر التع ععذي و غ ععاه م ععن ض ععروب املعامل ععة و العقو ،ععة القاس ععية و الالننس ععانية
و امليين ععةخ تُل ععتم ات اقي ععة مناهض ععة التع ععذي وغ ععاه م ععن ض ععروب املعامل ععة و العقو ،ععة القاس ععية و
الالننسععانية و امليين ععة ال ععدول واحلكوم ععات بلتحقي ع يف هععذه األفع ععال ومعاقب ععة مرتكبيي ععا وتق ععدمي
التعوي لضحاايها .وبلتايخ ورغم استعراض ال يديوهات الي س لتيا الكاماات املعُريبة داخع
يالحععي تعععرض
األجنحععة املشععددة احلراسععة خععالل ايم  3و 10و 17آب /غس ع ح 2016خ مل َ
ت ععت أل شععك مععن شععكال االعتععداء مععن جان ع مسععؤوي األمععن؛ وعلي ع خ مل ععد الععدائرة
الدسععتورية دلي ع علععى تعععرض املععدعي للعقو،ععة و املعاملععة القاسععية و الالننسععانية و امليينععة.
ويتع بلتاي نعالن عدم قبول ال عن يف هذا الصدد"(.)11
 -175ومثععة ق عرارات خععرى احععتُ فييععا بلعيععد الععدوي اخلععامل بحلقععول االقتصععادية واالجتماعيععة
والثقافيةخ منياخ على سبي املثال ال احلصر :القرارات الصادرة عن الدائرة الدستورية2006-13496 :خ
و2006-3678خ و2006-3684خ و2006-7298خ و2006-7617خ و2007-6خ
و2007-777خ و2007-1129خ و2008-8194خ و2009-557خ و2009-8202خ
و2010-802خ و2010-10124خ و2010-18209خ و2011-10580خ و2011-9631خ
و2011-11546خ و2011-15385خ و2012-670خ و2012-5100خ و2012-14630خ
و2012-14657خ و2014-6920خ و2014-8482خ و2015-12947خ و2015-14258خ
و2015-19582خ و2006-12824خ و2016-16717خ و2007-9131خ و2017-9619؛
وعن الدائرة الثالثة2008-1061 :خ و2012-670؛ وعن كمة االستاناف اجلنائية لقضااي
األحداث التا،عة للدائرة القضائية الثانية يف سان خوسي .)12(2008-247 :
 -176وفيمعا يتعلع بلقضععااي املتصعلة بت اقيععة حقعول ال ع خ ميكعن اإلشععارة ن ثالثعة قعرارات.
و وهلا هو القرار رقم  2008-17401الصادر عن الدائرة الدستورية التا،عة حملكمة الععدل العليعا
،شأن طل للمثول مام القضاء .وقد ر ت يف هذا الصدد ن "يتعع علعى هعذه العدائرة يف هعذه
احلالة ن تراعي التوا ن  ،مقتضيات اللوائح التنظيمية إلذن مغعادرة القاصعرين للبلعدخ معن جيعةخ
و’مص ععاحل ال ع ال ض ععلى‘ املنص ععومل عليي ععا يف ات اقي ععة حق ععول ال ع ع ال ععي واف ع عليي ععا ،ل ععدان
مبوج القانون 1990-7184خ من جيعة خعرى .ووفقعاو هلعذا املعيعار العدويخ ينبغعي ن يشعك

__________
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ه ععذا املبع ععد داة توجييي ععة للنظع ععر يف احل ععاالت املعروضع ععة عل ععى اإلدارةخ مع ععع ض ععرورة تسع ععويتياخ يف
املمارسععة العمليععةخ علععى ععو يراعععي بلكام ع حقععول ال ع  .ويف هععذه القضععيةخ يتضععمن القععانون
حكامعاو واضععحة ،شععأن املقتضععيات الشععكلية الععي ينبغععي ن يسععتوفييا نذن مغععادرة القاصععر للبلععد؛
غا ن ينبغي وضع هذا اإلجراء يف سعيال القضعية قيعد النظعرخ وال ،عد بلتعاي معن اإلشعارة ن ن
ال لععة حتمع جعوا سع ر ينععد ويانععم سععتغادر البلععد مععع والععدييا وجععدييا ععو مكععان نقععامتيم.
و،ناء على خصوصيات هذه القضعيةخ تعرى العدائرة نع ال يوجعد دليع يعدعو ن االعتقعاد أبن
ال لععة القاصععر قععد تتعععرض للا ععر نن هععي غععادرت البلععد .ويف ضععوء مععا تقععدمخ ومراعععاةو ملص عاحل
ال ال ضلىخ ينبغي نعالن قبول طل املثول مام القضاءخ بلنظر ن ن اإلجراء امل عون فيع
انتيم احلقول األساسية لل لة املعنية"(.)13
 -177وإ هع ع ع ع ععذه الق ع ع ع ع عرارات هع ع ع ع ععو الق ع ع ع ع عرار رقع ع ع ع ععم  2010-01314املع ع ع ع ععؤر  21يلع ع ع ع ععول/
سععبتمرب 2010خ الص ععادر ع ععن كم ععة األس ععرة ،ش ععأن نق عرار القض ععاء حلال ععة التال ععي .ويش ععا ه ععذا
القعرارخ يف رلععة مععورخ ن ن ع "يمععا هععو معععروفخ تُعععت ات اقيععة حقععول ال ع خ علععى األقع مععن
حي اإلجراءات القانونيةخ مبد احلماية الشاملة .وتتضمن االت اقيعة املبعادئ العامعة إلطعار محايعة
مععن ه ععم دون س ععن الثامن ععة عش ععرة واملب ععادئ اخلاصععة املتعلق ععة ،ض ععحااي احلرم ععان الن ععاجم ع ععن ن ععال
الوال ععدين هل ععم و ختل ععييم ع ععنيم (انظ ععرخ يف الس ععيال ذاتع ع خ ر ه ععذه احملكم ععة رق ععم 05-1568خ
الصادر يف الساعة  10/10من يوم  12تشرين األول /يتو،ر .)14("2005
 -178وإل ع ع هع ععذه الق ع عرارات هع ععو الق ع عرار رقع ععم  00246-2009الصع ععادر يف  26حتي ع عران/
يوني ع  2009ع ععن كم ععة ال ععنق اجلنائي ععة التا،ع ععة لل ععدائرة القض ععائية الثالث ععة يف الخ ععويالخ س ععان
رامععون .وقععد نععح علععى ن ع "وفق عاو ملععا سععب ذيععرهخ تعي ععد ،ل عدانخ مععن خععالل استنسععا التش عريع
الدس ععتور ألحك ععام ات اقي ععة حق ععول ال ع ع خ وه ععي م ععن ص ععكوا حق ععول اإلنس ععانخ أبن تراع ععي
السععل ات اإلداريععة و القضععائية املكل ععة ،تسععوية القضععااي املتعلقععة ،شععك مباشععر و غععا مباشععر
مقععول القاصعرين يف قراراهتععا ذات الصععلة املسععائ املتصععلة بل ع ومصععاحل ال ضععلى .وال تن بع
هذه املال،سات يف ظاهرها على هذه احلالةخ نذ من احملتم ن يكعون قعد دعم انتيعاا غعا مباشعر
للحقعول األساسعية ععن تقصعا اهلياعة املكل عة ،تسععليم امل لعو . ،وتبع لعدى النظعر يف القضعية نع
مععن املسععتحي ال ص ع  -علععى ععو مععا فعل ع قاضععي احملكمععة اال،تدائيععة  ، -ع النظععر يف مسععألة
التسععليم علععى سععاس ت عوافر وقععائع اخت ععاف دوي لقاصععرخ والنظععر يف قضععية السععيدة ا .امل لععوب
تس ععليميا وا،نتي ععا ت . . .ا .وا،ني ععا  .ب .ا.خ ويال ععا يوس ععتاريكيان بملول ععدخ والنظ ععر يف
حالععة العنععخ العععائلي املبلععغ عنيععاخ وهععو مععا ينبغععي مراعاتع وفقعاو للمبععادئ العامععة العي حتكععم الدولععة
الدميقراطية اخلاضعة لسيادة القانون ويساشد ا القانون الدستور "(.)15
 -179ومثة قرارات خرى احتُ فييا بت اقية حقول ال منياخ على سبي املثعال ال احلصعر:
القرارات الصادرة عن الدائرة الدستورية2007-937 :خ و2007-3702خ و2007-8863خ
و2007-15476خ و2008-8262خ و2008-1226خ و2008-9251خ و2008-12217خ
__________

( )13انظر.https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-428922 :
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و2008-17401خ و2008-15461خ و2008-16420خ و2009-1301خ و2009-1675خ
و2009-7113خ و2010-9965خ و2011-587خ و2011-5015خ و2011-5269خ
و2011-5914خ و2011-12458خ و2011-14665خ و2013-10711خ و2013-6703خ
و2016-811خ و2016-1692خ و2016-4349خ و2016-8537خ و2016-14893خ
و2016-15127؛ وع ع ع ععن ال ع ع ععدائرة الثاني ع ع ععة2007-273 :خ و2009-219خ و2010-977خ
و2010-1112خ و2011-587خ و2011-897خ و2013-454خ و2015-286خ
و2015-1027خ و2015-1194خ و2016-341خ و2016-657خ و2016-820خ
و2017-448خ و2017-503خ و2017-773خ و2017-776خ و2017-965؛ وع ع ع ععن
الععدائرة الثالثععة2008-16 :خ و2009-1735خ و2010-1210خ و2013-474خ و2013-727خ
و2014-840خ و2015-883؛ وع ع ععن كم ع ععة األس ع ععرة2005-610 :خ و2010-858خ
و2010-1314خ و2011-1153خ و2011-1192خ و2012-767خ و2012-773خ
و2014-145خ و2014-428خ و2014-974خ و2015-92خ و2015-99خ
و2015-143خ و2015-452خ و2015-754خ و2015-850خ و2016-372خ
و2016-406خ و2016-1019خ و2016-1061خ و2016-8537خ و2017-214خ
و2017-427خ و2017-757خ و2017-1014خ و2018-287خ و2018-620خ
و2018-743خ و2018-765؛ وع ععن كم ععة األس ععرة يف قض ععااي العن ععخ الع ععائلي2014-557 :خ
و2015-143خ و2015-268خ و2015-361خ و2016-94خ و2016-103خ
و2016-120خ و2016-297خ و2016-374خ و2016-449خ و2016-520خ
و2017-117خ و2017-11خ و2017-111خ و2017-247خ و2017-332خ
و2017-518خ و2018-304؛ وعععن كمععة الععنق اجلنائيععة يف سععان رامععون2009-246 :؛
وعن كمة االستاناف املدنية2007-518 :؛ وعن كمة التوثي .)16(2010-439 :
سبل االنتصاف
، -180صع ة عامععةخ تتععا بجملععان ل شععاامل املقيمع يف اإلقلععيم الععوط اخلععدمات العامععة الععي
توفرهععا املؤسسععات الوطنيععة الكوسععتاريكية لتقععدمي الععدعاوى و طل ع املسععاعدة يف حالععة انتيععاا
حكام الصكوا الي تشك موضوع هذا التقرير.
 -181وتشععم سععب االنتصععاف املتاحععة عموم عاو تقععدمي دعععوى عععدم الدسععتورية وطل ع احلمايععة
كمعةخ وااللتماسععات
املؤقتعة وطلع املثعول مععام القضعاء ن العدائرة الدسعتوريةخ وال عععن معام
اإلدارية لتن يذ األحكامخ الي تقدم ن هياات الت تي داخ املؤسساتخ مس اختصاصاهتا.
 -182وال يوجعد يف يوسععتاريكا نظععام ععدد لتععوفا سععب جععرب الضععرر والتعععوي ونعععادة التأهيع
لضحااي انتيايات حقول اإلنسان الواردة يف الصكوا الي تشك موضوع هذا التقريعر .غعا نع
م ععن اختص ععامل احمل ععايم حتدي ععد س ععب ج ععرب الض ععرر والتع ععوي ونع ععادة التأهيع ع املالئم ععة لض ععحااي
انتيايات حقول اإلنسان.

__________

( )16قعرارات عمعععة يف منصععة السععل ة القضععائية املسععماة ""Nexus.Pjخ الععي تتععيح للمعواطن نمكانيععة االطععالع بجملععان
علععى االجتيععادات القضععائية واألحكععام التأديبيععة و اضععر كمععة العععدل العليععا واجمللععح األعلععى وعلععح القضععاءخ
ويذلم اإلشعارات والتعميمات .وموقعيا الشبكي هو.https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/ :
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هيئات الرصد
 -183تض لع ايم السل ة القضائية يف يوستاريكا مبسؤولية تن يذ القواعد واملبادئ القانونيعة
ل ععدى تس ععوية املنا ع ععاتخ وال س ععيما يف ع ععال حق ععول اإلنس ععان .وبإلض ععافة ن ذل ععمخ تض ع ع لع
املؤسسات العامة لدولة يوستاريكا مبسؤولية نعمال حقول اإلنسان يف ندارهتا للشؤون العامة من
خالل سياسات و خ ط و ،رام و نجراءات حلماية هذه احلقول و رصدها.
 -184وال متلععم يوسععتاريكا يف الوقععم العراهن مععا يك ععي مععن املعلومععات لتحديععد املعوارد البشعرية
واملالية املستثمرة يف عال تعتيت ومحاية حقول اإلنسعان املنصعومل علييعا يف الصعكوا العي تشعك
موضوع هذه الوثيقة( .التحق ).
 -185وم ععع ذل ععمخ فل ععدى دول ععة يوس ععتاريكا الل نع عةُ املش ععاية ،ع ع املؤسس ععات ملتا،ع ععة وتن ي ععذ
االلتتامات الدولية يف عال حقول اإلنسانخ وهي هياة هدفيا ح ت مستوى ععال معن التععاون يف
عال حقول اإلنسان  ،مؤسسات دولة يوستاريكا واألوساط األيادميية واجملتمع املد .
 -186ويعع ع ذل ععم ن الغ ععرض مني ععا ه ععو تن ي ععذ االلتتام ععات الدولي ععة الناش ععاة يف ع ععال حق ععول
اإلنسان عن النظام العاملي والنظام اإلقليمي حلقول اإلنسانخ مث  :تصميم مقاحات السياسات
واخل ط والتدا،ا الوطنية واملؤسسية.
اآللية اإلقليمية حلقوق اإلنسان
 -187نن ريورية يوسعتاريكاخ علعى الصععيد اإلقليمعيخ دولعة طعرف يف ا ليعة اإلقليميعة حلقعول
اإلنسعان املنصعومل علييعا يف االت اقيععة األمريكيعة حلقعول اإلنسعانخ الععي صعدقم علييعا اجلميوريععة
يف  8نيسان، /ري 1970خ مبوج القانون رقم  4534املؤر  23شباط/فرباير .1970
 -188ويف نط ععار ه ععذه ا لي ععةخ قبل ععم يوس ععتاريكا اختص ععامل جلن ععة البل ععدان األمريكي ععة حلق ععول
اإلنسان و كمة البلدان األمريكية حلقول اإلنسان بعتبار عا هياتع خمتصعت بلنظعر يف املسعائ
املتعلقة ،تن يذ حكام االت اقية األمريكية حلقول اإلنسان.
 -189وحععىت اتريععخ تقععدمي هععذا التقريععرخ ُعرضععم علععى كمععة البلععدان األمريكيععة حلقععول اإلنسععان
ثالث قضااي للنظر فيياخ ُح ي ملخ نحداها مكم تسويتيا وال تتال خرى بنتظار صدور احلكم.
إطار تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
ُ -190دعععم يف النظععام القععانو الععوط حكععام املعاهععدات الدوليععة الرئيسععية حلقععول اإلنسععان
و،روتويوالهتععا االختياريععة الععي تشععك موضععوع هععذا التقريععرخ وتعتععرب قعوان َ علععى صعععيد اجلميوريععةخ
وفقاو للمادة  7من الدستور.
 -191وبيتساب هذه الصكوا املرجعية لص ة القوان خ تصعبح نلتاميعة التن يعذ بلنسعبة جلميعع
األشاامل املقيم يف يوستاريكا واهلياات جبميع فااهتا.
 -192وبعتبععار هععذه الصععكوا مععن قعوان النظععام العععامخ فيععي متعوافرة ل شععاامل املقيمع يف البلععد
بللغة اإلسبانية و ،رل شىت منيا النسخ امل بوععة و اإللكاونيعة املتاحعة يف املواقعع الشعبكية ملؤسسعات
عامةخ مث اجلريدة الرمسية والنظام الكوستاريكي للمعلومات القانونية واجلمعية التشريعية.
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 -193وبإلضافة ن ذلمخ ومكم مبد الشرعية()17خ تكتسي حقول اإلنسان الي اعافم ا
امللتمة على هذا األساس أبن تك وتعت التمتع ا.
دولة يوستاريكا طا،عاو ملتماو ملؤسساهتاخ َ
 -194ورغ ععم ن دول ععة يوس ععتاريكا ليس ععم ل ععدييا معلوم ععات ععددة ،ش ععأن احلس ععابت الوطني ععة
ل ععاوي وتعم ععيم املعاه ععدات الدولي ععة الرئيس ععية حلق ععول اإلنس ععان و،روتويوالهت ععا االختياري ععة وغاه ععاخ
فيمكن اإلشارة ن ن ر معاجلتيا على ن ال واسع وعام.

 -195وخالل العام املاضعيخ وفعرت املديريعة العامعة للادمعة املدنيعة التا،ععة لعو ارة شعؤون الرائسعة
التدري يف عال حقول اإلنسان للموظ العام يف خمتلخ مؤسسات دولة يوستاريكا.
 -196وعلععى سععبي املثععالخ نُظمععم خععالل عععام  2018نش ع ة للتوعيععةخ مث ع "الععدورة التدريبيععة
،ش ععأن ه ععداف التنمي ععة املس ععتدامة يف يوس ععتاريكا ونعماهل ععا يف اخل ععط املؤسس ععية" (تش ع عرين األول/
يت ع ععو،ر )2018خ وحلق ع ععة العمع ع ع املعنون ع ععة "ندم ع ععا الس ع ععكان األص ع ععلي ومراع ع ععاة احتياج ع ععاهتم يف
املؤسس ععات العام ععة" (تش ع عرين األول /يت ععو،ر )2018خ وال ععدورة التدريبي ععة ،ش ععأن "حق ععول اإلنس ععان
والتنوع واالندما يف ،لد متعدد اإلثنيات والثقافات" (آذار/مارس و يلول/سبتمرب )2018خ وحلقعة
العم املعنونة "دلي عمليات التوعية معن جع معاين خاليعة معن التمييعت علعى سعاس امليع اجلنسعي
واهلوية اجلنسانية" (متو /يولي )2018خ وحلقة العم املعنونة "املنحدرون معن صع فريقعي وحقعول
اإلنسان والتنوع واالندما يف ،لد متعدد اإلثنيات والثقافات" (آذار/مارس .)2018
عملية تقدمي الوثيقة األساسية املوحدة
ُ -197عععد هععذا التقري عر يف سععيال الل نععة املشععاية  ،ع املؤسسععات ملتا،عععة وتن يععذ االلتتامععات
الدولية يف عال حقول اإلنسانخ العي تضعم حعواي  21مؤسسعة ات،ععة للسعل ة التن يذيعة (و ارات
ومؤسسععات مسععتقلة)خ و ثلع للسععل ة القضععائية واحملكمععة االنتاا،يععة العليععا ومكتع مع املظععامل
واجلمعية التشريعيةخ الذين يشاريون ،وص يم مراقب ويقع علييم واج تقدمي املعلومات.
 -198وُنشام هذه الل نعة يف ععام ، 2011وصع يا هياعة استشعارية دائمعة للسعل ة التن يذيعةخ
ات،ععة لععو ارة الشععؤون اخلارجيعة والدينيععةخ مكل ععة مبتا،ععة وتن يععذ االلتتامععات الدوليعة يف عععال حقععول
اإلنسان و،تنسي اإلجراءات على الصعيد الدوي يف عال حقول اإلنسان.
 -199ومبقتض ععى املرس ععوم التن ي ععذ  36776-REال ععذ ُنش ععام مبوجبع ع ه ععذه الل ن ععةخ ُنش ععام
يذلم اهلياةُ الدائمة للتشاور مع اجملتمع املد خ الي وضعم عمليةو للحعوار معع اجملتمعع املعد يف
السيال العام إلعداد التقارير .و ،ضع الديناميعة العامعة لالجتماععات واملناقشعات ،شعأن اجلوانع
املتصلة ،تن يعذ االلتتامعات يف ععال حقعول اإلنسعانخ تيسعرت نمكانيعة الت كعا املؤسسعي يف معدى
فعالية العم املض لَع  ،وي اءت ويف صلت الوثيقة مبمارسة سكان يوستاريكا حلقول اإلنسان.
 -200و خااوخ شكلم هذه الوثيقة األساسية املوحدة مثعروة للمشعاورات املشعاية ،ع املؤسسعات معن
ج ميع املدخالت واملعلومات املتعلقة بملؤشرات احملددة وتنقيح الوثيقة يف مرحلتيا النيائية.
__________

( )17تععنح املععادة  7مععن الدسععتور واملععادة  7مععن القععانون العععام لععإلدارة العامععة علععى مبععد الشععرعيةخ الععذ يُلععتم اإلدارة
العامة واملوظ العام بلعم وفقاو لقوان اجلميورية.
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متابعة املالحظات اخلتامية هليئات معاهدات حقوق اإلنسان
معلومات عن املساواة وعدم التمييز وسبل االنتصاف الفعالة
 -201نن مبد املساواة وعدم التمييتخ وهو مبد عام مسلم  ،يف ععال حقعول اإلنسعانخ مععاف
ومدر يف ريع التشريعات الوطنيةخ عدا االستثناءات املنصومل علييا يف القانون.
 ،يف الدستور ُ

 -202وتنح املادة  33من الدستور السار امل عول منذ  7تشرين الثا /نوفمرب  1949على
ن "ريع األشاامل متساوون مام القانونخ وال جيو ارسة متييت ينال من يرامة اإلنسعان".
وتشم هذه الضمانة الدستورية ريع األشاامل املقيم يف نقليم ريورية يوستاريكا.
 -203ويضع الدستور قيدين اثن هلذه الضعمانة .ويتعلع وهلمعا بألجانع  .ويف هعذا الصعددخ
ت ععنح امل ععادة  19م ععن الدس ععتور عل ععى تس ععاو األجان ع والكوس ععتاريكي يف الواجب ععات واحلق ععول
ال ردية واالجتماعيةخ مع االستثناءات والقيود املنصومل علييا يف هذا الدستور ويف القوان .

 -204ولتحديععد ،عععاد هععذا التمييععت علععى مسععتوى الدسععتورخ صععدرت الععدائرة الدسععتورية التا،عععة
حملكمععة العععدل العليععاخ وهععي علععى هياععة للرقا،ععة الدسععتوريةخ الععر التععاي" :يعععاف دسععتور ،لععدان
بملسععاواة  ،ع امل عواطن واألجان ع فيمععا يتعل ع بحلقععول والواجبععاتخ ’مععع االسععتثناءات والقيععود
املنصع ععومل علييع ععا يف هع ععذا الدسع ععتور ويف الق ع عوان ‘ .وعلع ععى سع ععبي املثع ععالخ تشع ععم االسع ععتثناءات
الدسععتورية حظععر التععدخ يف شععؤون البلععد السياسععية (املععادة  )19وشععغ ،ع ع املناص ع العامععة
(املادة 108خ خبصومل النوابخ واملادة 115خ خبصومل رئيح اجلمعية التشريعيةخ واملادة 131خ
خبص ععومل رئ ععيح اجلميوري ععة وانئبع ع خ وامل ععادة 142خ خبص ععومل ال ععو راءخ وامل ععادة 159خ خبص ععومل
القضاة) .ما االستثناءات القانونية هلذا املبعد خ فيعي عديعدة للغايعةخ ومنيعا تلعم العي تعنظم وتقيعد
دخععول األجان ع ن البلععد ومغععادرهتم لع خ وتلععم العواردة يف قععانون العمع لك الععة نع ععاء األولويععة
للكوستاريكي يف احلصول على العم يف حاالت معينة (املادة  13من قانون العم ) .ويف هذا
الصددخ شارت الدائرة الدستورية بل ع ن ن عبارة ’مع االستثناءات والقيعود املنصعومل علييعا
يف هععذا الدسععتور ويف الق عوان ‘ ال تن ععو علععى ٍ
نذن م ل ع خ ونمنععا تتععيح للمشععرع نمكانيععة وضععع
استثناءات من قية مستمدة من طبيععة ال عرل القعائم ،ع هعات ال اتع  -املعواطن واألجانع -
على و ال جييت وجود فوارل تؤد ن ريد مبد املساواة من طا،ع الدستور (.)18()...
 -205و،نععاء عل ععى الوالي ععة الدس ععتوريةخ درج ععم اهليا ععة التش عريعية الوطني ععة مب ععد ع ععدم التميي ععت يف
عموععة واسعععة معن املعععايا تتععوع ،ع قعوان ومراسععيم تن يذيعة متعلقععة مب ععاالت مثع التمييععت ضععد
املثليع وضععد السععكان األصععلي خ وعلععى سععاس اهلويععة اجلنسععانية يف عععال اخلععدمات الصععحية ويف
العم خ وضد املثليات واملثلي ومتدوجي املي اجلنسي ومغاير اهلوية اجلنسعانية وحعاملي صع ات
اجلنسع والنسععاء واألط ععال واملعراهق ويبععار السععن واألشععاامل ذو اإلعاقععة واألط ععال العععامل
واألشاامل املصا ، ،اوس نقح املناعة البشرية/اإليد .
__________

( )18انظر القرار رقم 2011-03076خ املؤر  9آذار/مارس 2011خ على العرا،ط التعاي:
.judicial.go.cr/document/sen-1-0007-506591
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 -206وبإلضافة ن ذلمخ لدى البلد يضاو سياسة وطنية من ج عتمعع خعال معن العنصعرية
ويراهية األجان ()2025-2014خ يشعم ن عال تن يعذها اإلدارة العامعة واملؤسسعات املسعتقلة
وشععب املسععتقلة والشععريات العامععة ويععذلم الشععريات اخلاصععة الععي تقععدم خععدمات عامععةخ وميكععن
ت بي ع هععذه السياسععة الوطنيععة بعتبارهععا نطععاراو مرجعي عاو لتعتيععت عتمععع خععال مععن العنص عرية والتمييععت
العنصر ويراهية األجان .
 -207ويُن ذ البلد يضاو السياسة الوطنية للمساواة واإلنصعاف ،ع اجلنسع ()2030-2018خ
الععي تع ععت التتامععات دول ععة يوس ععتاريكاخ يف األج ع ال وي ع خ ،تحقي ع تكععافؤ ال ععرمل واملس ععاواة يف
احلقول  ،املر ة والرج خ مع نشراا اجليات ال اعلة يف الق اع اخلامل يف عملية تن يذها.
 -208وبإلض ععافة ن ذل ععمخ ين ععذ البل ععد السياس ععة الوطني ععة لش ععؤون األش ععاامل ذو اإلعاق ععة
()2021-2011خ توخياو لل عالية يف تعتيت حقول األشاامل ذو اإلعاقة واحااميا وي التيا.
والغععرض مععن ذلععم هععو العم ع ،شععك تضععام ومني ععي مععن ج ع القضععاء علععى ريععع شععكال
التمييت واإلقصاء الي تستيدف هؤالء األشاامل وُسرهم ومنظماهتم.
 -209وع ععالوة عل ععى ذل ععمخ ين ععذ البل ععد السياس ععة الرامي ععة ن الوقاي ععة م ععن ف ععاوس نق ععح املناع ععة
البش عرية/اإليد وعالج ع ()2019-2014خ ال ععي تس ععتويف املع ععايا الوطني ععة والدولي ععةخ حي ع تض ععم
حكامعاو ونجعراءات ومبععادئ وتعدا،ا وتوجييععات ومبععادئ توجيييععة عامعة موجيععة ن اهلياععات الوطنيععة
املاتصةخ ،غرض قيادة عملية التصد ل اوس نقح املناعة البشرية/اإليد على الصعيد الوط .
 -210وبإلض ع ععافة ن ذل ع ععمخ جي ع ععر تن ي ع ععذ السياس ع ععة الوطني ع ععة لش ع ععؤون األط ع ععال وامل ع ع عراهق
() 2021-2009خ ال ععي حت ععدد التوجع ع االسع عااتي ي لدول ععة يوس ععتاريكا يف ع ععال تعتي ععت حق ععول
اإلنسععان واحااميععا وي التيععا علععى ععو فعععال جلميععع األط ععال وامل عراهق خ مبععن فععييم ذوو اإلعاقععة
واملنتمون ن الشعوب األصلية وامليملون واملياجرون وغاهم.
 -211و خ عااوخ جيععر تن يععذ السياسععة الوطنيععة لشععؤون يبععار السععن ()2021-2011خ ويواج ع
البلد هذا التحد من خالل اعتماد التدا،ا الال مة يف ريع اجملاالت والق اعاتخ بإلضافة ن
االلتتام ،تعتيت ومحاية حقول اإلنسان واحلرايت األساسية لكبار السن .ويلتتم البلد يضاو بلقضاء
علععى ريععع شععكال التمييععتخ مبععا يف ذلععم علععى سععاس السععن .وعععالوة علععى ذلععمخ يعععاف البلععد
،ضرورة متتع األشااملخ يلمعا تقعدموا يف السعنخ ميعاة ملؤهعا الصعحة واألمعن ورمكانيعة املشعارية
النش ة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية يف عتمعيم.
سبل االنتصاف الفعالة
 -212تنح التشريعات الوطنية لدولة يوستاريكا على ضعماانت يف اجملعال القضعائي واإلدار
على حد سواءخ من ج طل املساعدة من السل ات الوطنية املاتصعة ن اء انتيعاا حلقعول
اإلنسان الي يعاف ا القانون الكوستاريكي ويتضمنيا وينح علييا.
 -213وتشم سب االنتصاف املتاحة تقدمي دععوى ععدم الدسعتورية وطلع احلمايعة الدسعتورية
كمعةخ وااللتماسعات اإلداريعة
وطل املثول مام القضاء ن الدائرة الدستورية؛ وال عن معام
لتن يععذ األحكععامخ ال ععي تقععدم ن هيا ععات الت تععي داخ ع املؤسس ععات و ن املععوظ املعتم ععدين
رمسياوخ مس املؤسسة العامة واختصاصيا.
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