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 مقدمة

                                                                                                هـذه الوثـيقة هي التقرير الدوري األول املقدم من حكومة كوستاريكا عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص          
                     وكان التقرير األويل قد   .     ٢٠٠٤-    ١٩٩٠     ً   عاماً   ١٥                    وهو يتناول فترة ال    .             ية والثقافية                         باحلقوق االقتصادية واالجتماع

   .     ١٩٨٩                                    قدم إىل األمني العام لألمم املتحدة يف عام 

                               ً                                                  ً                              ولـئن كان تقدمي هذا التقرير لزاماً على احلكومة، وهو التزام يشرفها أن تفي به، فهو أيضاً تقييم ذايت                    
                                                                        كومة فيما يتعلق بالتقدم احملرز بشأن مراعاة احلقوق املنصوص عليها يف                                                 موضـوعي قدر اإلمكان للحالة لدى احل      

                                                                                                            وقـد أتاح للحكومة استعراض احلالة وتسوية ما يعتريها من أوجه خلل على امتداد الفترة اليت يتناوهلا                   .        العهـد 
ِ                                      التقرير، والتنويه مبا ُبِذل من جهود وما حتقق من منجزات حىت عام                 لتحديات العامة                   كما يعرض التقرير ا  .     ٢٠٠٤                     ُ 

  .              ً                                                                 اليت هتيمن حالياً على الساحة العامة واليت تترتب عليها آثار مباشرة يف ضمان تلك احلقوق

ِ                     ً                                                      هذه النظرة االسترجاعية، اليت ُتِربز أحدث التطورات عهداً، تقدم صورة عن فترة شهدت مظاهر تقدم                   ُ                           
                              ، ومت فيها التغلب على هذه       )     نينات                                                                بصـفة رئيسـية نتـيجة لألزمة االقتصادية اليت حدثت يف الثما            (           وانـتكاس   

                                                                        ؛ ويعود الفضل يف ذلك كله إىل ما قامت به احلكومة من استثمار اجتماعي          )                    أثـناء التسـعينات    (             االنتكاسـات   
                                     املاضية على توسيع حقوق املواطنني        ١٥                       ً                                            ومن اجلدير بالتنويه أيضاً أن البلد قد دأب عرب السنوات ال                .         متواصـل 

                                              ً                               باحلريات املدنية واحلقوق الفردية واملدنية وانتقاالً إىل األخذ باآلليات الالزمة إليالء               ً            وترسيخها، بدءاً من االعتراف
                         بل إن مسة رئيسية إلصالح       .                                                                                   احلقـوق السياسـية واالقتصادية واالجتماعية واجلماعية مكانتها يف السياسة العامة          

   .                       ً ع نطاق إحقاقها قانونياً                                                                 الدولة الكوستاريكية يف التسعينات كانت تعزيز محاية حقوق اإلنسان وتوسي

                                    االستراتيجيات الرئيسية ومنهجية العمل

                                                                                                         إن أحـد أهـم اجلوانب يف إعداد هذا التقرير ومرفقاته وغريها من املستندات الداعمة، حىت تلك اليت                   
  م                ومع وضوح االلتزا   ).      ً  شهراً  ٢٧ (           ً                                                        ال تشكل جزءاً منه، كان عملية املشاركة اليت امتدت عرب فترة جاوزت السنتني 

                                                                                                    البارز ونطاق هذه املسؤولية، مت منذ البداية حتديد االستراتيجيات الرئيسية، إىل جانب ما يتعني اختاذه من خطوات 
                  وجلنة استشارية    )١ (                                                                        وبغية القيام بذلك، مت، بأمر تنفيذي، إنشاء جلنة مشتركة بني املؤسسات            .                    يف إعـداد التقرير   

                                 وأنشئت اللجنة املشتركة بني املؤسسات   .                      وزارة العالقات اخلارجية     َّ                   ً   ، تولَّت اإلشراف عليها مجيعاً  )٢ (           ووحدة تنسيق
                                                      

                                                                                                قوامها وزارات التعليم العام؛ واإلسكان واملوئل؛ واألمن العام؛ والداخلية والشرطة؛ والثقافة؛ والشبيبة   ) ١ (
ـ                                                                                                  ة؛ والعمـل والضـمان االجتماعي؛ والبيئة والطاقة؛ والزراعة والثروة احليوانية؛ والعلم                                          والرياضـة؛ والصـحة العام

                                                                                                                     والتكنولوجيا؛ واملالية؛ والعدل؛ والتخطيط الوطين واالقتصاد والصناعة والتجارة؛ إضافة إىل املؤسسة املشتركة للضمان             
                                                    فية، واملعهد الوطين للمرأة، واملؤسسة الكوستاريكية                                                                       االجتماعي، واملؤسسة الوطنية للتأمني، واملعهد الوطين للتلمذة احلر       

                                                                                                              للكهـرباء، واملؤسسـة الكوسـتاريكية لشبكات اإلمداد باملياه والصرف الصحي؛ والصندوق الكوستاريكي للضمان              
  .                                       االجتماعي؛ والصندوق الوطين لرعاية الطفولة

                     هي السيدة إوخينيا                        ؛ وأمينة تنفيذية،     .                                                              قوامهـا منسـقة وطنـية، هـي السيدة جيوكوندا أوبيدا ر             ) ٢ (
   ..                                         ؛ وخبرية استشارية، هي السيدة دينا خيمينس م .   َ  ِّ     غوتَيرِّس ر
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ٍ                             لتكون مبثابة جهة وصٍل جلمع املعلومات وتصنيفها       ُ  ِّ                                             وُشكِّلت من ممثلني، ذوي مستوى فين رفيع، ل             .                             مؤسسة    ٢١ 

   .                                  عامة، بعضهم رواد يف ميادينهم اخلاصة

                              سيق، قد ضمنت للعملية أن تكون                                                                      إن مشـاركة أعضاء اللجنة مشاركة نشطة، يف ظل توجيه وحدة التن            
    َّ   وتطلَّب   .                                 َّ                                        ً                              مجاعية وبناءة على الدوام، حيث تعيَّن على مجيع املوظفني املشاركني أن ينخرطوا كلياً يف هذه العملية               

          ً                                                                                                        ذلك تدريباً وتوعية، ما أفضى إىل حتقيق إجناز هام آخر يف هذه العملية، والعمل من منظور قوامه احلقوق، وهو                   
                                          هذه القيمة املضافة هي بالغة األمهية من         .                                                     باملألوف يف الغالبية العظمى من املؤسسات العامة                            أمر ليس بالشائع وال   

                                                                                                 أجل تنمية القدرات املؤسساتية، ما حيمل الناس على التفكري، على غرار ما حدث مع بعض املؤسسات املشاركة،    
  .                        سبيل تعزيز حقوق اإلنسان                                                             عن الوظيفة اليت تنهض هبا هذه املؤسسات أو اليت ميكن هلا أن تنهض هبا يف

                                                                                     َ َ ّ           وهذا يعين، فيما يتعلق بالنقطة املذكورة أعاله، أن املشاركة يف العملية واالخنراط فيها إىل درجة َتَبّنيها قد  
   من  (                                                                  ُ                                               مت بوسـائل وأساليب تتيح التباحث يف اللجنة والتوافق فيها بشأن كل ما اسُتخدم من مواد إلعداد التقرير                   

                  وكذلك، فلم يبدأ      ).                             ً                            شادات على خمتلف املراحل، ضماناً لصحة املعلومات وجودهتا                                 اسـتبيانات وتوجيهات وإر   
                                                                                                    احلوار مع قطاعات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية إال بعد اتفاق أعضاء اللجنة كافة على املسودة األوىل للتقرير، 

  .                                             وهذه مسة بارزة أخرى من مسات عملية صياغة التقرير

                                                                                ة من العملية حوار مفتوح مع قطاعات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية، وكلها              ُ                     وأُقيم يف املرحلة األخري    
                                                   ً                                                              مرتـبطة بفـئات حمددة من السكان حتظى باهتمام الدولة نظراً ملا تطرحه من حتديات أمام توسيع نطاق التمتع                   

   .        َ  ِّ     ضيفني ومَيسِّرين                                        وشارك أعضاء اللجنة يف هذا النشاط بوصفهم م  .                                      حبقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ِ                                                                                      ومل يكـن هـدف اجملتِمعني التماس موافقة القطاعات املشاركة، بل حفز مناقشة عريضة وتبادل صريح                                
                                     وكان من األمهية مبكان بالنسبة للدولة أن   .        ً                                                       استناداً إىل مشروع التقرير، بغية تضمينه التوصيات واملالحظات اهلامة

                                                             تاح تضمني التقرير أو إبرازه جوانب ساعدت على عرض جتارب                                                        تستمع إىل اآلراء من وجهات نظر أخرى، ما أ        
                                                                                                   أخـرى، متباينة، وليس تقدمي صورة عن البلد وكأنه عدة بلدان خمتلفة، مع احلرص، بالطبع، على عدم إغفال أن   

                                                               وخالصة القول، كانت التجربة مرضية وأسفرت عن نتائج إجيابية للغاية،   .                                  حكومة كوستاريكا مسؤولة عن التقرير
   .    ً     ً                                                         ً   همةً أيضاً بدروس قيمة ستكون مفيدة لدى صياغة التقارير الوطنية مستقبالًُ   ُمس

                                                                                     وإىل جانـب احلـوار، جرت مشاورات مع خرباء وطنيني معترف هبم يعملون مع فئات سكانية حمددة،      
   .                                                                                                     كاملهاجـرين واألطفال واألحداث واإلناث والكوستاريكيني املنحدرين من أصول أفريقية، واملعوقني والسجناء           

  .              ً                           وكانت هذه أيضاً خطوة هامة يف صياغة التقرير

                                                                                                         رمبا ال تكون هذه الوثيقة قد بلغت صفة الكمال، إال أن ميزهتا هي أهنا مثرة جتربة جديدة لدى حكومة                    
                 واحلكومة يف أي حال   .                                                                          كوستاريكا، وإىل حد معني، لدى بعض القطاعات الوطنية املنخرطة يف تعزيز هذه احلقوق

  .                                                                  م لتوضيح ما يتضمنه التقرير من معلومات أو التوسع يف شرحها أو تفصيلها                 هي على استعداد تا
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                                                                     بعض القيمة املضافة واالستنتاجات العامة املستخلصة من عملية صياغة التقرير

                                                                                                             لقـد أسـفر هذا التقرير عن قيم مضافة كثرية، من بينها املنهجية اليت مت استنباطها خالل عملية إعداد                    
         هذا كله    .                   ُ     َ                                                    مارسات اجليدة اليت سُتستخلَص من وضع هذه التجربة موضع التطبيق املنهجي                                  الـتقرير، والعـرب وامل    

  .                                                            والوثيقة نفسها أداة مفيدة للتباحث والنقاش على الصعيد الوطين .           ً                                ً  سيكون مفيداً يف إعداد التقارير الوطنية مستقبالً

                             نتاجات عامة مفيدة من أجل                      تتيح اخلروج باست    )     ٢٠٠٤-    ١٩٩٠ (                                           والفـترة الطويلة اليت يتناوهلا التقرير        
   :                                         وفيما يلي قائمة إرشادية لكنها ليست وافية  .                                                             مواصلة التطوير التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                              ً       ً       ً                         يلزم للبلد زيادة االستثمار االجتماعي وترشيد املوارد القائمة حالياً ترشيداً مناسباً؛ ولكي يقوم              - ١ 
                                                                                              املالية العامة الذي ما برح يستأثر مبعظم املواد املالية للحكومة املركزية بغية الوفاء                                            بذلـك، يلزمه تقومي العجز يف     

                                                                                        وما يدعو إىل القلق يف هذا الشأن أن هذا العجز قد أفضى بدوره إىل زيادة التضخم                  .                            بالتزامات الديون الداخلية  
  .                                                   وما أسفر عنه ذلك من اخنفاض يف القوة الشرائية للمواطنني

                                                                                     لدولة أن تعيد رسم سياستها العامة وأن تقوم، يف بعض اجملاالت، بوضع سياسة عامة                        ينـبغي ل   - ٢ 
  .       سنوات ٤                                        تستمر إىل ما بعد فترة والية احلكومة، ومدهتا 

                                                                                              مثـة نقص واضح يف التنسيق بني بعض املؤسسات العامة العاملة يف اجملال ذاته أو لصاحل فئات                  - ٣ 
                                                               ألن تستخدم بعض قطاعات اإلدارة التنفيذية والالمركزية املوارد                                    كما بات مثة ضرورة ظاهرة        .                  سـكانية معيـنة   

  .             ً                                                           القائمة حالياً، املالية منها والبشرية على السواء، وأن تستغلها على حنو أفضل

                                                                                        يلزم إدراج موضوع حقوق اإلنسان، وهو موضوع شامل لقطاعات متعددة، يف اخلطة اإلمنائية              - ٤ 
   .                كل أربع سنوات                                الوطنية اليت تضعها اإلدارة احلكومية

                                   ً                                                    ينبغي لكوستاريكا أن تستثمر استثماراً أكرب يف تدريب موظفي اخلدمة املدنية، مع التشديد على     - ٥ 
                                                                                                               مـنظور حقوق اإلنسان، ما ينطوي على إجراء تغيري هيكلي يف دور اخلدمة العامة، ومن الواضح أنه، من خالل                   

                                                 سني اإلدارة لدى اخلدمة الرمسية واملدنية، األمر الذي قد                                                     جتـربة صياغة هذا التقرير، سيسفر هذا االستثمار عن حت    
  .                              يكون له أثر إجيايب يف حقوق السكان

             بنية التقرير

                                                                           فاجلزء األول يتضمن معلومات عن التقرير القطري األساسي ومعلومات إضافية            :                       تقع الوثيقة يف جزأين    
                           كما يتضمن االجتاهات الرئيسية   .     ٢٠٠٥-    ١٩٩٠                                                      عـن السـياق االقتصادي واالجتماعي لكوستاريكا يف الفترة    

َ  َّ             ويوجد رفق هذا اجلزء من التقرير قرص ُمَدمَّج           .                                     للتنمية الوطنية والتحديات الراهنة     ُ        ً    تقريراً    ١١       يتضمن    )       سي دي  (                                  
   .                                       عن حالة األمة وحالة التعليم يف كوستاريكا

            ويتكون هذا    .      للجنة                          ً                   من العهد، كل منها استجابةً لتوجيهات ا         ١٥       إىل    ١                                 ويتناول اجلزء الثاين املواد من       
                            َ       ً    ِّ                                            املرفق األول، الذي يتضمن جداولَ وأشكاالً مكمِّلة للمعلومات اإلحصائية، بينما يتضمن املرفق   :              اجلزء من مرفقني

   .                                           الثاين لوائح إضافية فيما يتعلق بكل من املواد
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 اجلزء األول

 التقرير الوطين عن االمتثال ألحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
  واالجتماعية والثقافيةاالقتصادية

 ٢٠٠٤-١٩٩٠: الفترة� كوستاريكا

                      وزارة العالقات اخلارجية
     ٢٠٠٦      أبريل  /                سان خوسيه، نيسان

                 االجتاهات الرئيسية   :     ٢٠٠٤-    ١٩٩٠                                              السياق االقتصادي واالجتماعي لكوستاريكا يف الفترة  - ١ 
    )٣ (                                 للتنمية الوطنية والتحديات الراهنة 

                                                        سلسلة من التغريات السكانية واالقتصادية واالجتماعية           ٢٠٠٤-    ١٩٩٠                                شهدت كوستاريكا أثناء الفترة    - ١
                                                                                                                      والسياسية اليت يلزم استعراضها بغية تفهم ما أحرزه البلد من تقدم وما واجهه من قيود يف سعيه إىل ضمان متتع                    

   .            ً     ً                                                             السكان متتعاً تاماً حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية أثناء الفترة املذكورة

                                                                                          دف األساسي من هذا اجلزء من التقرير هو إبراز االجتاهات الرئيسية اليت اتصفت هبا عملية تنمية البلد    واهل - ٢
      ً                                                                          وتيسرياً لفهم القارئ، تعرض الوثيقة بيانات وتوضح االجتاهات الرئيسية باألرقام            .                                     أثناء الفترة اليت يتناوهلا التقرير    

  .                ُ                             د يف التقرير من طُروحات، أو حتيل إىل املرفق العام                                            وباإلحالة إىل جداول إحصائية وأرقام مؤيدة ملا ير

                          االجتاهات السكانية الرئيسية  ١- ١ 

   . ٢     كم   ٥١     ١٠٠                                                                                             تقع كوستاريكا بني البحر الكارييب واحمليط اهلادئ ومجهورييت بنما ونيكاراغوا، تبلغ مساحتها              - ٣
ُ              خرييس اليت ُعقدت يف      -                                         َ                 وحدودهـا مـع نـيكاراغوا حمددة مبوجب معاهدة كانَيس                  ١٨٥٨       أبريل   /        نيسان   ١٥          

ُ  ِّ                                      وُصدِّقت بقرار هيئة حتكيم كليفالند الصادر يف                                    أما حدودها مع بنما فتحددها معاهدة   .  )٤ (    ١٨٨٨     مارس  /      آذار  ٢٢ 
ُ            إتشـاندي ُمنـتريو      ّ                   فرنانِدس خائّن املعقودة يف      -               ِ                              ً     وتشكل جزيرتا كوكو وكانيو جزءاً من   .     ١٩٤١      مايو   /       أيار  ١      

                                                      

                            إحصاءات رمسية من املعهد الوطين   :   ُ                                                          اسُتخدمت يف إعداد هذا التقرير مصادر املعلومات الرئيسية التالية  ) ٣ (
                    الثنيت عشرة للتقرير                                                                                              لإلحصاء وتعداد السكان، والسجالت اإلدارية للمؤسسات العامة حلكومة كوستاريكا، والطبعات ا          

                                                     ، الذي أعده مبنأى عن احلكومة اجمللس الوطين لرؤساء          "                                              حالة األمة يف جمال التنمية البشرية املستدامة       "                  السـنوي املعنون    
                                                                          ُ                                              اجلامعات، وهو هيئة قوامها اجلامعات العامة األربع يف البلد ومكتب أمني املظامل، واسُتعني بوجه خاص بالتقرير العاشر                 

                  ً                  ُ           ً                                                      ، الذي تضمن تقييماً لعقد التسعينات وأُحلقت به أيضاً دراسات وطنية أخرى عن جمموعة متنوعة من                                عـن حالة األمة   
  .       املواضيع

          ً                                                                             يوجد حالياً خالف بني البلدين بشأن تفسري اآلثار املترتبة على حتديد احلدود على هذا النحو، وخباصة   ) ٤ (
                    ً      والقضية معروضة حالياً على   .                  يفصل بني البلدين                                                          فـيما يتعلق حبق شرطة كوستاريكا يف املالحة يف هنر سان خوان الذي  

  .                  حمكمة العدل الدولية
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         بلغ عدد    )     ٢٠٠٤  :                                     املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان     (           ان الرمسي        ً             ووفقاً إلحصاء السك    .  )٥ (               األراضي الوطنية 
  .      نسمة ٤     ١٦٩     ٦٧٢           ما جمموعه     ٢٠٠٤                 سكان البلد يف عام 

                 وأول تغري ذي داللة   .                                           عن عدد من التغريات السكانية الرئيسية         ٢٠٠٠                                     وكشف التعداد األخري للسكان يف عام        - ٤
                            ، حيث بلغ عدد السكان يف          ١٩٨٤                          املسجل يف تعداد عـام                                                            كـان حدوث زيادة يف عدد السكان بالنسبة إىل عددهم         

             نسمة إىل   ٣     ٠٥٠     ٥٥٦                            ، ارتفع عـدد السكان من          ٢٠٠٠    و     ١٩٩٠                ويف الفترة بني      .        نسمة  ٢     ٤١٦     ٨٠٩            ذلك العام   
     ).    ٢٠٠٤           حالة األمة،           العاشر عن         التقرير  (          يف املائة  ٢                          نسمة، مبعدل منو سنوي قدره  ٤     ١٦٩     ٧٣٠

          إىل جمتمع     ١٩٨٤                                                    الكوستاريكي من جمتمع يغلب عليه الطابع الريفي يف عام                        وقد تغريت خصائص اجملتمع    - ٥
                        ، كانت نسبة سكان املناطق     ١٩٨٤     ً                             ووفقاً لتعداد السكان الذي جرى عام   .     ٢٠٠٠                     حضري بشكل واضح يف عام 

  ،     ٢٠٠٠  م                                        يف املائة، بينما انعكست هذه النسبة يف عا    ٥٠,٤             يف املائة إىل     ٤٦,٦                              الريفية إىل سكان املناطق احلضرية 
                                  ً      ً   وتبني الكثافة السكانية للبلد تركيزاً عالياً   .                   يف املائة سكان مدن  ٥٩                           يف املائة سكان أرياف مقابل   ٤٠         حيث بلغت 

           سان خوسيه   (                                                                ، وخباصة يف املقاطعات األربع اليت تشكل منطقة العاصمة الكربى            )    ٧٤,٦ (                         يف الكيلومـتر املـربع      
                                                  َ            احلضرية الكبرية، بينما يف مقاطعات غواناكاسيت وبونتاريَنس                         وتتركز يف املراكز    )                             وكارتـاغو وإريديا وأالخويال   

ُ  َ ِّ                                                              وليمون، يوجد ُمكَوِّن ريفي عال، حيث تسود يف املناطق ظاهرة هجرة السكان بأعداد كبرية              .  

   َّ                          وبيَّن التعداد الوطين الذي جرى   .                                 ً ، أصبح سكان كوستاريكا أكثر جتانساً    ٢٠٠٤   و    ١٩٩٠             ويف الفترة بني  - ٦
                   وكانت هذه النسبة     .                                               يف املائة من السكان، مولودون خارج البلد          ٧,٨                 نسمة، ميثلون       ٢٩٦     ٤٦١       أن       ٢٠٠٠     عام  

                              ونسبة عالية من هؤالء مولودون يف    . )    ٢٠٠٤           حالة األمة،           العاشر عن         التقرير  (      ١٩٩٠              يف املائة عام    ٣,٨         ال تتجاوز 
  .                                                      نيكاراغوا، يليهم مواليد بنما والواليات املتحدة وكولومبيا

            يف املائة    ٦ (         نسمة      ٢٢٦     ٣٧٤                                                     غ عدد املقيمني يف كوستاريكا من مواليد نيكاراغوا              ، بل     ٢٠٠٠         ويف عام    - ٧
                      وهذا يبني بوضوح أن عدد   .     ١٩٨٤                         نسمة مسجلني يف تعداد عام   ٤٥     ٩١٤        ، مقابل  )                      من جمموع عدد سكان البلد

        حمسوب                             ً         وينبغي اإلشارة إىل أن مثة عدداً غري        .                                                  ً           السكان هذا قد تضاعف مخسة أضعاف يف غضون ستة عشر عاماً          
                                         ً                                                             ً                    من السكان مل يشتركوا يف التعداد، لكوهنم جزءاً من القوة العاملة املؤقتة اليت تتنقل باستمرار يف أحناء البلد تبعاً                   

      أو غري  (                                                                                                    لـدورات اإلنـتاج الـزراعي أو لكوهنم ينتمون إىل جمموعة املهاجرين غري احلائزين للمستندات الرمسية              
  .                       ، أو هلذين السببني كليهما )       الشرعيني

                                                      

                                                                                      يالحظ أن كوستاريكا بلد حبري أكثر مما هو بلد بري، حيث إن ممتلكاته البحرية هي أكرب من إقليمه   ) ٥ (
  يف     ٩٦         ً      ً             كيلومتراً مربعاً، يوجد        ٥٧١     ١٩١                                                 وتغطي منطقتها االقتصادية اخلالصة مساحة قدرها         .                     القاري بعشرة أضعاف  

                   كيلومتر على احمليط  ١     ١٠٠                      وهناك شريط ساحلي طوله   .                            يف املائة يف البحر الكارييب   ٤                                  املائـة مـنها يف احمليط اهلادئ و       
         ً                               ً                                                                   كيلومـتراً على البحر الكارييب، تتخذمها موئالً هلا جمموعة واسعة من البيئات الساحلية البحرية وثروة                   ٢٢٠          اهلـادئ و  

                       ّ            كاءويتا وغاندوكا ومنسانّيو، وجزيرة  (                                   ت متنوعة من الكائنات اليت تعيش فيها                                     أحيائية هائلة، من شعب مرجانية وجمموعا
          َ   ُ     جزيرة مورسَيالغُس   (                                                                           ، وأمساك وال فقاريات ذات أمهية جتارية وموائل طبيعية ذات مناظر خالبة              )   ُ                 كوكُس وجزيرة كانيو  

   ).   ٩٩٩ ١                             التقرير السادس عن حالة األمة،  (  )                                       َ   يف غواناكاسيت وجزر خليج نيكويا يف بونتاريَنس
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      ٢٠٠٥       سبتمرب   /                 ً                                                  من املقيمني قانوناً، املؤقتون منهم والدائمون، مدونني يف أيلول            ٢٨٥     ٨٤٨            وكان يوجد    - ٨

                                                                                                   يف سجالت إدارة اإلحصاء التابعة للمديرية العامة للهجرة واألجانب، ينبغي أن يضاف إليهم املستفيدون من العفو 
                        املديرية العامة للهجرة    (                عهم غري قانوين                             ، وكذلك من ال يزال وض         ١٩٩٩                                        العـام على املهاجرين الذي صدر عام        

   ).    ٢٠٠٥         واألجانب، 

           أجنيب، أي    ٤٥٠     ٠٠٠                                                                    ومثة قطاعات شىت عاملة مع مهاجرين توافق على أن العدد احلقيقي هو أقرب إىل  - ٩
 ١     ٠٠٠              مهاجرين لكل    ١١٠ (                         ومعدل اهلجرة إىل كوستاريكا   .                                 يف املائة من جمموع عدد سكان البلد  ١١         مبا نسبته 

   ١     ٠٠٠       ً       أجنبياً لكل    ١١٤                     فاملعدل لدى لكسمربغ هو   .                                           بيه باملعدل لدى البلدان املتقدمة أو أعلى منه    هو ش  )     نسمة
                    ومثة رقم آخر قد يعطي   .       نسمة ١     ٠٠٠       ً       مهاجراً لكل   ٢٤                                                    نسمة، يليه يف أوروبا الوسطى املعدل لدى أملانيا، وهو    

                               مجايل للفرد الواحد يف لكسمربغ                                                                                      فكـرة عمـا متـثله اهلجـرة إىل كوسـتاريكا، هو أن مبلغ الناتج الوطين اإل                
  . )٦ ( )      ً  دوالراً ٤     ١٦٠ (      ً                                    دوالراً، أي عشرة أضعاف ما هو يف كوستاريكا   ٤٣     ٠٩٠   هو 

                                                                                                    كما يتجلى تنوع سكان كوستاريكا يف تواجد فئات عرقية خمتلفة، ال سيما السكان األصليون والسكان                -  ١٠
                نسمة، ميثلون     ٦٣     ٨٧٦                     سكان البلد األصليني                 ، بلغ عدد        ٢٠٠٠     ً               فوفقاً لتعداد عام      .                            املنحدرون من أصول أفريقية   

                                            يف املائة منهم يف أقاليم البلد اخلاصة بالسكان     ٤٢,٣                                                          يف املائـة مـن جمموع عدد السكان، يعيش ما نسبته                ١,٧
                                                                            وفيما يتعلق بالكوستاريكيني املنحدرين من أصول أفريقية، سجل التعداد ما            .        ً   إقليماً   ٢٢                     األصـليني، وعددهـا     

                                                   ومن اجلدير بالذكر هنا أن املنهجية املستخدمة يف التعداد   .                    يف املائة من السكان   ١,٩     ، أو       نسمة  ٧٢     ٧٨٤      جمموعه 
            أفريقية، ما                                                                                              ميكـن أن تسفر عن تدوين سجل فرعي مبن ال يرغبون بتحديد هويتهم بوصفهم منحدرين من أصول              

                               ذوو األصول الصينية، الذين بلغ                                         ومثة فئة سكانية أخرى يف كوستاريكا، هي       .                                          يستدعي بالتايل تناول هذه البيانات حبذر     
                        تعداد سكان كوستاريكا،      . (                                  يف املائة من جمموع عدد السكان         ٠,٢                   نسمة، ما ميثل      ٧     ٨٧٣                       عددهـم حسب التعداد     

   ).    ٢٠٠٠             ومراجع أخرى، 

                                                                                  ، فإن الكوستاريكيني املنحدرين من أصول أفريقية هم الفئة اإلثنية ذات النسبة                ٢٠٠٠     ً               ووفقاً لتعداد عام     -  ١١
                      يف املائة من سكان         ٨٣,٦                                ، بينما تشمل الشعوب األصلية       )           يف املائة      ٩٧,٣ (                          املواليد يف كوستاريكا                األعـلى من  

     ً               ووفقاً للمصدر ذاته،    ).          يف املائة    ٥١,٥ (                                                                    كوستاريكا األصليني، ولدى الصينيني النسبة الدنيا من السكان األصليني       
                                           ة؛ ويف أقاليم الشعوب األصلية، هناك ما نسبته                                                                    فالشـعوب األصلية هي الفئة اليت ال تلىب أكثر احتياجاهتا األساسي          

                              وإن حتسني رفاه هذه الفئة ما زال   .                                                                يف املائة من السكان األصليني يفتقرون إىل مرفق ما من املرافق األساسية    ٩٢,٤
  . )    ٢٠٠٠            حالة األمة،          الثامن عن         التقرير  (  .          ً      ً  يشكل حتدياً وطنياً

                                       ، فمن الفئات السكانية اهلامة األخرى          ٢٠٠٠        ى عام        ً                                            ووفقـاً للتعداد الوطين للسكان والسكن الذي جر        -  ١٢
    ومن   .          يف املائة  ٥٢                                                          يف املائة من جمموع السكان الوطين، حيث تبلغ نسبة الذكور منهم    ٥,٣                     املعوقون، الذين ميثلون 

  .                                                                            الناحية القانونية، يكفل دستور كوستاريكا للمعوقني تكافؤ الفرص والتنمية الشاملة

                                                      

  .World Statistics", The Economist, 2003"                 بيانات مستقاة من   ) ٦ (
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                 كانية بالغة األثر                       بلد مير مبرحلة انتقالية س

                                                                                                  توجـد كوسـتاريكا يف خضم مرحلة انتقالية سكانية جذرية، حيث معدل املواليد آخذ يف االخنفاض،                 -  ١٣
َ  ِّ                         ومعدل الوفيات ُمَتَدنِّ، ومعدل النمو يقارب    َ ُ       طفل    ٣,٥                                                  يف املائة يف السنة، ومعدل اخلصوبة يف البلد، الذي بلغ  ٢              

                                        ، وهو مستوى معدل االستبدال الذي بات عنده     ٢٠٠٠        يف عام    ٢,١            ، قد هبط إىل     ١٩٨٥                         للمرأة الواحدة يف عام     
  . )Rosero, 2004 (  .                                      اآلن لدى كل جيل أطفال إلدامة عدد السكان

َ                                 قد أتاح أيضاً تدوين تغيريات هامة فيما يتعلق خبصائص اُألَسر املعيشية واحلراك                 ٢٠٠٠                 وإن تعداد عام     -  ١٤  ُ                                      ً             
َ                   فبينما، فيما يتعلق باُألَسر املعيشية،        .       السكاين  ُ                                                                     ما زال منط األسرة املركزة يف أسر معيشية نووية لديها أطفال هو                                 

َ                   يف املائة من جمموع اُألَسر املعيشية          ٤٩,٧ (               النمط السائد     ُ َ                    ، فقد لوحظ حدوث تغريات يف تركيبة اُألَسر املعيشية         )                    ُ                                  .  
َ                                                  ، حدثت زيادة يف اُألَسر املعيشية الوحيدة األبوين، وخباصة تلك اليت تع         ١٩٨٧                      وفـيما يتعلق بعام       ُ                يلها املرأة، ويف                 

َ                                           اُألَسر عدمية األطفال، واملسنني الذي يعيشون مبفردهم  ُ  .  

      فاهلرم   .                                                                                                وفـيما يتعلق باحلراك السكاين، فإن أكثر التغريات داللة هو التحول يف اهليكل العمري للسكان               -  ١٥
           فئات األكرب                                                       ً                                          العمري لسكان البلد يبني حدوث اخنفاض يف الفئات األصغر عمراً يف القاعدة وحدوث زيادة يف ال               

     ً   عاماً   ١٨                                      يف املائة من السكان تتراوح أعمارهم بني   ٥٤                ، كان ما نسبته      ٢٠٠٠         ويف عام     .  ) ١             انظر الشكل    (    ً  عمراً  
     ً   عاماً   ٦٠                                        يف املائة من السكان، ومن تتجاوز أعمارهم   ٣٨     ً          عاماً يشكلون   ١٨     ً                        عاماً؛ وكان من تقل أعمارهم   ٥٩ و

              ً                                   يف املائة سنوياً، ومن املرتقب أن يتضاعف هذا املعدل  ٤      ً  كرب سناً                        ويبلغ معدل منو السكان األ  .          يف املائة ٨       يشكلون 
  .          يف املائة    ١٦,١                                       أن تتضاعف النسبة املئوية للمسنني لتبلغ     ٢٠٢٥                    ومن املتوقع حبلول عام   .                    خالل العقدين القادمني

  . )Rosero, 2004 (  .     ٢٠٢٥                           ً                                             وسيبدأ عدد السكان األكرب عمراً يف التزايد، وسيتجاوز عددهم عدد األطفال يف عام 

يََّن تعداد عام      -  ١٦ َ                  كما َب      ً                        فنظراً ملعدل اخلصوبة اآلخذ يف       .                                           أن كوستاريكا تشهد حالة سكانية خاصة          ٢٠٠٠    َ  َّ
                                                                    ، فإن جيل شبيبة اليوم هو آخر جيل ستكون لديه، طيلة حياة عمله،         )                               بني طفل وطفلني للمرأة الواحدة     (         اهلـبوط   

   .                                              املناخ الراهن، يزيد عدد العاملني على عدد املعالني                      ً                       ميزة العدد املتدين نسبياً من املعالني، أي أنه، يف 

         ففي عام    .                                                                                                   مـع تضاؤل الفئات العمرية الثالثينية، تتغري النسبة بني من هم يف سن العمل ومن ليسوا فيها                 -  ١٧
                                                                               شخص ممن هم يف سن العمل، سبعون من املعالني، بينما بلغت النسبة يف عام                  ١٠٠                      ، كـان هناك، لكل          ١٩٨٤
    ٤٤       حوايل     ٢٠١٨                                  ، ويتوقع أن تبلغ النسبة يف عام       ٥٥         ، هناك       ٢٠٠٥            ؛ ويف عام       ١٠٠ ً       الً لكل                سـتني معا       ٢٠٠٠

  .                  ممن هم يف سن العمل   ١٠٠    ً      معاالً لكل 

           ً                                ، تطرح حتدياً بالغ اخلطورة من حيث حاجة البلد  "               األرباح السكانية "                                   هذه احلالة، اليت تطلق عليها تسمية     -  ١٨
                    هذا العائد السكاين     .  )    ٢٠٠١             حالة األمة،             الثامن عن            التقرير   (   ة                     ً                              ألن يتـيح للسـكان فرصاً وظيفية وتعليمية جيد        

                                                                                                             واالجتـاه املتوسـط إىل الطويل األجل يف بلوغ السكان سن الشيخوخة يطرحان حتديات أمام البلد فيما يتعلق                  
  .    ً                 وفقاً الحتياجاهتا احملددة  .                                                    باألوضاع اليت ينبغي له أن يتيحها هلذه الفئات من السكان
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 ١الشكل 

 ٢٠٠٠ و١٩٨٤توزيع السكان حسب اجلنس والعمر، : كاكوستاري

  .    ٢٠٠٠                                           معهد كوستاريكا الوطين لإلحصاء وتعداد السكان،   :      املصدر 

                                                  ، تتصف تركيبة سكان كوستاريكا بتوازن جيد بني            ٢٠٠٠                          ً                     وينـبغي اإلشارة إىل أنه، وفقاً لتعداد عام          -  ١٩
                                           هذا التوازن ال يسري على عدد من احلقوق                غري أن      ).            يف املائة      ٥٠,١ (          واإلنـاث     )              يف املائـة       ٤٩,٩ (          الذكـور   

                                                                                                                واألوضـاع األساسـية اليت تتطلبها املرأة واليت تتصف بأمهية أساسية من أجل زيادة الفرص اليت تتيح هلا حتسني                   
َ                                                                                    املستويات املعيشية لديها ولدى أَُسرها، وأن تفعل ذلك يف ظل أوضاع شبيهة بأوضاع الرجل، وهو ما سنتناوله                  ُ                             

  .       ع التايل               بالتحليل يف الفر

                                     التغريات االجتماعية والثقافية الرئيسية  ٢- ١ 

                                                                            ُ             إن التنمية يف كوستاريكا خالل النصف الثاين من القرن العشرين قد اتصفت جبهود وطنية ُبذلت يف سبيل  -  ٢٠
 َ                                                  وَتحقق اهلدف الثاين بواسطة استثمار ال يستهان به         .                                                      حتديث اهليكل اإلنتاجي وحتسني املستويات املعيشية للسكان      

                                                                                                           يف التنمـية البشرية والتشجيع على انتهاج سياسات اجتماعية شاملة يف جماالت الصحة والتعليم واملرافق الصحية          
                                                                                          وعلى األجل الطويل، أسفر هذا االستثمار عن ارتفاع مستويات التنمية البشرية يف البلد               .                    والضـمان االجتماعي  

                                            امج األمم املتحدة اإلمنائي، حيث احتلت كوستاريكا                                                           عـلى الـنحو املشروح يف تقرير التنمية البشرية األخري لربن       
  .                      املرتبة السابعة واألربعني
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                                                                                                        وشهد البلد يف مطلع الثمانينات أزمة اقتصادية خطرية ارتبطت بزيادة أسعار النفط والديون األجنبية اليت            -  ٢١
                         ة والتعليم، وارتفاع ال                                                                                         ترتبت عليها آثار اجتماعية كبرية كهبوط االستثمار االجتماعي، وخباصة يف قطاعي الصح           

                         ويف هذا السياق، نفذ البلد   .  )٧ (                                      يف املائة من األسر املعيشية الكوستاريكية  ٥٠                                 يستهان به يف الفقر، مما أثر يف حوايل 
                   ُ                                                                                            خطـة تعويض اجتماعي طُبق فيه حساب األرقام القياسية لألجور يف حماولة للحد من التدهور امللحوظ يف القوة                  

                                                 وقد جنح هذا النهج، حيث أخذت مستويات الفقر يف اهلبوط   .                        أجر وارتفاع معدالت الفقر                      الشرائية لدى العاملني ب
  . )Trejos, 1998 (          يف املائة   ٣٢          إىل نسبة     ١٩٨٧    عام 

 ٢الشكل 

 ٢٠٠٥-١٩٨٠االجتاه يف إمجايل الفقر، : كوستاريكا

  .(Trejos, 2005)  :      املصدر 

                                          ة من األسر املعيشية الفقرية مستقرة، مث أخذت يف                   ظلت النسبة املئوي    :                                  وخـالل السـنوات الثالث التالية      -  ٢٢
                           قبل أن هتبط إىل أدىن مستوياهتا   )                     يف املائة على التوايل  ٣٣           يف املائة و    ٣٥,٤   إىل    (    ١٩٩٢   و    ١٩٩١               االرتفاع يف عامي 

  .                     ً                        ً                       ومنذ ذلك العام فصاعداً ما برح معدل الفقر قريباً من تلك النسبة املئوية   ).          يف املائة    ٢٢,٩   (    ١٩٩٤      يف عام 

                                                     من األسر املعيشية يف البلد دون حد الفقر، وهو             ٢٣٤     ٠٠٠                        ، كان الدخل لدى حنو          ٢٠٠٤           ويف عـام     -  ٢٣
                        وبقياس الفقر باستخدام     .                                         ً       وميثل ذلك بالقيمة املطلقة حوايل املليون فقرياً        .     ٢٠٠٤-    ١٩٩٠                         أعلى عدد طيلة الفترة     

                   يف املائة من اجملموع   ٣٦                 ة الفقرية يف البلد                                                               معيار عدم إشباع احلاجات األساسية، بلغت النسبة املئوية لألسر املعيشي
  . )    ٢٠٠٥            حالة األمة،             احلادي عشر عن         التقرير  (

           وعلى حنو ما   .                                                                                      وأحـد اجلوانب املتصلة مباشرة مبسألة الفقر هو دخل العاملني بأجر يف سوق اليد العاملة         -  ٢٤
       ١٩٩٥         ً                   ل منو كبرياً يف الفترة بني                                                                        ، فإن احلد األدىن للرقم القياسي لألجور يف البلد قد أظهر معد            ٣                يبيـنه الشكل    

     ١,٦                      ، هبط هذا املعدل بنسبة     ٢٠٠٤   و    ٢٠٠١             ويف الفترة بني   .     ٢٠٠٠                             ، أعقبه معدل منو معتدل حىت عام     ١٩٩٧ و
  . )    ٢٠٠٥                                التقرير احلادي عشر عن حالة األمة،    . (    ١٩٩٨                                           يف املائة إىل مستوى شبيه بقيمة هذا املؤشر لعام 

                                                      

َ                          قيَس باستخدام أسلوب حد الفقر  ) ٧ (   .  
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 ٣الشكل 

 ٢٠٠٤-١٩٨٧ لألجور احلقيقية، مؤشر احلد األدىن: كوستاريكا
 ، املتوسط للسنة١٠٠ = ١٩٨٤سنة األساس 
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  .                                                                  التقرير احلادي عشر عن حالة األمة، مع بيانات من مصرف كوستاريكا املركزي  :      املصدر

ُ                                تشـكل األجور املكوِّن الرئيسي لدخل اُألسر املعيشية الكوستاريكية        -  ٢٥                      فيما يتعلق مبعظم فئات               وتسويات األجور   .                ِّ                
َ                                      ُيحَسب يف إطار آلية ثالثية تضم العمال        (                        ً         ُّ                ً                                 العمالـة تـتم عادة استناداً إىل التغيُّر االمسي احملدد رمسياً للحد األدىن لألجور                  ُ

                                                 ً        واملمارسة املتمثلة يف تسوية احلد األدىن لألجور استناداً          ).                         ً                          ُّ          واملوظفـني واحلكومة، استناداً بصفة رئيسية إىل معدل التضخُّم        
ِ        ً                                ُّ                  إىل معدل التضخُّم خالل نصف السنة السابقة مباشرةً ُتدِخل عنصراً من القصور الذايت يف العملية التضخُّمية                          وإىل جانب    .              ُّ                              ً ُ  

                                       ُّ                ً                           ُّ                                      أن هذا يعوق اجلهود الرامية إىل ختفيض التضخُّم، فإنه يعين أيضاً أنه عندما تتسارع خطى التضخُّم، على غرار ما حدث                    
  . )    ٢٠٠٤                                التقرير احلادي عشر عن حالة األمة،  (  .  َ                       ً قَد القوة الشرائية تقريباً  ُ  ، ُتف    ٢٠٠٤                     يف النصف الثاين من عام 

                                                                                                             وكان مثة اجتاه آخر يف تنمية كوستاريكا أثناء التسعينات يبعث على القلق، هو الزيادة يف أوجه التباين                  -  ٢٦
          دىن مستوى                                    ويف حني أن لدى كوستاريكا ثاين أ        .  )٨ ( )         مؤشر جيين  (                                               مقاسـة بالـرقم القياسي للتفاوت يف الدخل         

                                                                ً                                              تفاوت يف أمريكا الالتينية بعد أوروغواي، فإن سلوك مؤشر جيين كان شاذاً خالل السنوات العشر املاضية، يف                  
      َ                عند قَيم أدىن من         ١٩٩٨    و     ١٩٨٨                            وبينما ظل هذا املؤشر بني        .                  ً      ً                         بلـد ما برح تارخيياً حريصاً على إدماج سكانه        

      ، حيث     ٢٠٠١       ً        ً    ِّ              ر اجتاهاً متصاعداً باطِّراد حىت عام       ُ   ِ  ، بدأ ُيظِه    ١٩٩٨           ، فبعد عام      ٠,٣٨٤                 ، مبتوسـط قدره         ٠,٤٠٠
                             ، فبينما أخذ مؤشر جيين يف       ٣                                 وعلى حنو ما هو مبني يف الشكل          .      ٠,٤٣٥                    ً                  بلـغ حـده األقصى تارخيياً، وقدره        

  .    ١٩٩٠                       أعلى من مستواه يف عام     ٢٠٠٤           ، ظل يف عام     ٢٠٠١             االحندار يف عام 

                                                      

               اجلميع يتقاضون   (                   ً                                                                   يأخذ هذا املؤشر قيماً تتراوح بني الصفر والواحد، حيث يعين الصفر التعادل التام                ) ٨ (
  .                                      الواحد يف بلد ما كلما ازداد فيه التفاوت                           وكلما اقتربت قيمة املؤشر إىل   .                          ويعين الواحد التفاوت التام  )           الدخل ذاته
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 ٤الشكل 

 ٢٠٠٤-١٩٩٠ -االجتاه يف مؤشر جيين : كوستاريكا

         ً                                       ، استناداً إىل املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان، Sauma, 2005  :     املصدر
ُ                    الدراسـة االستقصائية املتعددة األغراض اخلاصة باُألسر املعيشية                                                   .  

  .    ٢٠٠٥                                                بيانات مستقاة من التقرير احلادي عشر عن حالة األمة 

                               أن الفجوة بني مداخيل الفئات                                               ، مثة قياسات أخرى حلاالت التفاوت تؤكد            ٢٠٠٤                        وفـيما يـتعلق بعام       -  ٢٨
                                                                                وعلى وجه التحديد، فإن النسبة بني متوسط املداخيل لدى العشرة يف املائة من               .                             االجتماعـية آخذة يف االتساع    

      وعالوة   .  ٧       إىل     ٢٠                ً                                                    ً                      السـكان األعلى دخالً للفرد الواحد ولدى العشرة يف املائة من السكان األدىن دخالً كانت                
                                                 ً                         ط املداخيل لدى العشرين يف املائة من السكان األعلى دخالً للفرد الواحد                                                  عـلى ذلـك، فـإن النسبة بني متوس        

  . )    ٢٠٠٥                                التقرير احلادي عشر عن حالة األمة،  (   ٢     إىل   ١٠                              ً       والعشرين يف املائة منهم األدىن دخالً كانت 

                   التفاوتات اإلقليمية

                              قاليم، ما ينم عن تطور غري                                                                ً                    ازداد الـتفاوت يف البلد، ليس فقط بني الفئات االجتماعية بل أيضاً بني األ              -  ٢٩
  .                                                            َّ                              متجانس وآثار متغايرة على البلد نتيجة للسياسات االقتصادية املنفَّذة خالل السنوات العشرين املاضية

ُ                        وبتصنيف مؤشر الفقر على أساس دخل اُألسر املعيشية، يتبني أن النسبة املئوية لُألسر املعيشية الفقرية هي  -  ٣٠                                     ُ                                  
                                                  فعلى سبيل املثال، يف إقليمي تشوروتيغا وبرونكا يف عام   .                           اعدة عن الوادي األوسط للبلد        ً                أكرب كثرياً يف األقاليم املتب

ُ                                     يف املائة من اُألسر املعيشية على التوايل دون حد الفقر  ٤٠           يف املائة و  ٣٣               ، كان ما نسبته     ٢٠٠٤              .  

   ً              لماً بأن اإلقليم                                                                                            ويف إقلـيم بـرونكا، أفضى الفقر بكثري من السكان إىل اهلجرة إىل الواليات املتحدة، ع                -  ٣١
                                                                                                                      املذكور هو أحد أقاليم البلد اليت هتيمن عليها الزراعة، وحيث ينخرط أقل عدد من النساء يف سوق اليد العاملة،                   

   .                               وحيث يبلغ التعليم أدىن مستوياته
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    حمللي                                  والتنمية البشرية على الصعيد ا       )٩ (                               َ         َ                                 وعـلى صـعيد الكانـتونات، فإن املؤشَرين الوطنيَين للتنمية االجتماعية           -  ٣٢

   ).                         ِ           أوباال، وغواتوسو، ولوس تشيِلس، وال كروس (ُ   ِّ                                                        ً ُيحدِّدان كالمها كانتونات البلد احلدودية على أهنا من بني األكثر فقراً 

 ٥الشكل 

 ٢٠٠٤-١٩٩٠توزيع الفقر حسب األقاليم، : كوستاريكا

 

 

 

 

   ).    ٢٠٠٤ (                                   املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان  :     املصدر 

ٍ                     لى كانتوين تاالمانكا وبوينس آيرس، حيث يوجد مستوًى عاٍل من السكان األصليني                   وينطبق األمر ذاته ع -  ٣٣     ً                                              
                                                                  وعلى وجه العموم، فإن مؤشرات الرفاه، كفرص العمالة والتعليم           .  )    ٢٠٠٤                                      الـتقرير العاشـر عن حالة األمة،         (

  .                                                   والصحة، متيل إىل التناقص كلما ابتعدنا عن اإلقليم األوسط

                   التفاوتات بني اجلنسني

       فبينما   .                                                                                         التحديات االجتماعية والثقافية األخرى اليت تواجهها كوستاريكا تقليل الفجوة بني اجلنسني              من   -  ٣٤
                ً                                                                         ُ                        أحرز البلد تقدماً ال بأس به يف جماالت الصحة والتعليم وفرص العمل فيما يتعلق باملرأة، مثة مسائل مل ُتحسم بعد               

  .     عاملة                                                       فيما يتعلق برفع مستويات املعيشة والدخل ودخول سوق اليد ال

ِ           ُّ               قد استهل فترة أُحِرز خالهلا تقدُّم ال            ١٩٩٠                                                                وإن إقـرار قانون تعزيز املساواة االجتماعية للمرأة يف عام            -  ٣٥  ُ                
ّ                                                   ُيسـتهان به يف إجياد أوضاع تساعد على سد اهلّوة الفاصلة بني الرجل واملرأة يف البلد                ّ                      وأقّرت كوستاريكا أثناء     . ُ                                          

                                                            تعترف للمرأة حبقوقها األساسية، ومن بني هذه القوانني املصادقة على                  من القوانني اليت   ٢٠                     التسعينات ما يزيد عن 
  .                                     أهم االتفاقات الدولية حلماية حقوق املرأة

                                                      

                                  ُّ                                     َّ  ً                   مؤشر التنمية االجتماعية ومؤشر التخلُّف االجتماعي ومؤشر التنمية البشرية، مصنَّفةً مجيعها على صعيد   ) ٩ (
  . )  ٦٣   و  ٦٢                  ، املرفق، الصفحتان     ٢٠٠٤                             التقرير العاشر عن حالة األمة،      انظر  (           الكانتونات 
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                                                                            ً     ً                        وأثـناء الفترة ذاهتا، حققت املرأة منجزات أكادميية أكثر من الرجل، كما أحرزت تقدماً كبرياً يف جمال                  -  ٣٦
  .                                                                ق اليد العاملة ويف العملية السياسية وعملية اختاذ القرارات                                  كما زادت مشاركتها يف سو       ).         َّ        عمر متوقَّع أطول   (         الصـحة   

  .                              ِّ                                                                        وعلى الرغم من هذا التقدم، يواجِّه البلد حتديات أساسية يف جمال املساواة بني اجلنسني من حيث الفقر والعمالة والدخل

ُ                       وُتظِهر النسبة املئوية لُألسر اليت تعيلها امرأة أن حاالت الفقر بني هذه اُألسر هي              -  ٣٧                                            ُ                   ِ    ).            يف املائة    ٢٤ (         أعلى    ُ  
ُ                            ويف مطلع التسعينات، جتاوزت النسبة املئوية ملعيالت اُألسر املعيشية الفقريات النسبة املئوية ملعيلي اُألسر املعيشية                                                         ُ                                               

      ِّ                                 واملتضرِّرات من البطالة أكثر من املتضررين   .          يف املائة   ٧,٨                  ، ازداد الفارق إىل     ٢٠٠٤                  يف املائة؛ ويف عام    ٣,٣      بنسبة 
                                                      ، ولديهن أعلى معدل الستخدام القوة العاملة بأقل من كامل  )                   يف املائة بني الذكور   ٥,٤              املائة مقابل    يف   ٨,٥ (     منها 

   ).    ٢٠٠٥                                التقرير احلادي عشر عن حالة األمة،  (               ً                        ، ويتقاضني أجوراً أدىن مما يتقاضاه الذكور  )         يف املائة  ١٨ (       طاقتها 

 ٦الشكل 

 )١٩٩٧بدوالرات عام (تعليم للفرد الواحد االجتاه يف اإلنفاق العام على ال: أمريكا الالتينية
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  .    ٢٠٠٤                                                       اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،   :      املصدر 

                                                                                                                 وفيما يتعلق باملشاركة السياسية، فبينما جنحت املرأة يف زيادة مشاركتها يف املناصب اليت يتم شغلها باالنتخاب،                 -  ٣٨
                                               وبشأن مسألة العنف، فعلى الرغم من أن مستوياته يف   .                 ً                                       زال الرجل مهيمناً على املناصب اإلدارية يف املؤسسات العامة         مـا   

  .                                                                                          كوستاريكا ليست كما هي يف بلدان أخرى يف أمريكا الالتينية، ميس العنف املرتيل املرأة أكثر مما ميس الرجل
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          وعدد من     ١٩٩٦                                    رأة، كقانون مكافحة العنف املرتيل يف عام      ُ  َّ                                 وقد أُقرَّت صكوك هامة فيما يتعلق حبماية امل -  ٣٩

                ً                             ، كانت متوت سنوياً عشرون امرأة يف املتوسط            ٢٠٠٤    و     ٢٠٠٠                                  ومع ذلك، ففي الفترة بني عامي         .              تدابري احلماية 
          بتبعية                           ً       ً      ، وهذه آفة مرتبطة ارتباطاً مباشراً      )    ٢٠٠٥                                      التقرير احلادي عشر عن حالة األمة،        (  ّ                               جّراء العنف املرتيل يف كوستاريكا      

ّ                                        ً                     ومثة مشروع قانون يقضي بأن العنف ضد املرأة ُيعّد جرمية يعاقب عليها القانون ما برح معروضاً على                   .               جـنس اإلنـاث      ُ                                        
  .       ُِ  َّ                                                                      ؛ وقد أُِقرَّ يف جلسة مناقشته األوىل، إال أنه ما زال يتعني إقراره يف جلسة مناقشته الثانية    ١٩٩٨                         اجلمعية التشريعية منذ عام 

                     ية يف اإلنفاق االجتماعي              االجتاهات الرئيس  ٣- ١ 

                                                                                             بغية التصدي لالخنفاض يف األصول الرأمسالية وإظهار ما توليه كوستاريكا من أولوية اقتصادية كلية عالية  -  ٤٠
                                       ً                                                                       هلـذه املسألة، ما انفكت احلكومة حتافظ تارخيياً على مستويات عالية من اإلنفاق االجتماعي، على نقيض بلدان                 

                    ً           فلدى كوستاريكا واحداً من أعلى    .             ً     ً                         البلد مركزاً هاماً يف أمريكا الالتينية                                           أمـريكا الوسـطى األخـرى، ما مينح       
  .                                         مستويات اإلنفاق االجتماعي يف أمريكا الالتينية

     يف      ١٨,٥                                                                                            ويف مطلع الثمانينات من القرن املاضي، كانت نسبة اإلنفاق االجتماعي العام يف كوستاريكا               -  ٤١
                                     وأثناء النصف األول من الثمانينات،       .                               ائة من إنفاق احلكومة املركزي            يف امل    ٧٤                                   املائـة من الناتج احمللي اإلمجايل و      

                                                                                          ً     ً                             ونتيجة ألزمة الديون وهبوط اإلنتاج واجلهود الرامية إىل التقليل من االختالل املايل، عاىن البلد اخنفاضاً حاداً يف االستثمار                  
  .                            املائة من الناتج احمللي اإلمجايل   يف    ١٣,٥                   ، حيث مل يكد يتجاوز     ١٩٨٢                                   االجتماعي هبط إىل أدىن مستوياته يف عام 

 ٧الشكل 

 مؤشر االستثمار العام يف جمال الضمان االجتماعي، للفرد الواحد، بالنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل
 )١٠٠=١٩٨٠سنة األساس (

 

 

 

 

 

 .٢٠٠٥التقرير احلادي عشر عن حالة األمة، ، Trejos, 2005: املصدر
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    اية                                                                                                          على الرغم من أن البلد قد جنح يف استرداد القيمة احلقيقية إلنفاقه العام يف اجملال االجتماعي حبلول هن                  -  ٤٢
                                                                                                                         الثمانيـنات من القرن املاضي، فإنه مل يعد يتمتع باألولوية االقتصادية الكلية واملالية اليت كان يتمتع هبا قبل ذلك                  

                     ُّ                          ً       ً     ً                         ، كجـزء من برامج التكيُّف االقتصادي، عاىن البلد جمدداً اخنفاضاً حاداً يف اإلنفاق                  ١٩٩٠           ويف عـام      .        العقـد 
                                                    ً           أسوأ سنة من سنوات أزمة الديون، ومنذ ذلك الوقت فصاعداً                                                        االجتماعي احلقيقي مل يضاهيه سوى ما حدث يف         

  .                     بدأ يتمتع بنمو متواصل

  ،     ١٩٨٠                    يف املائة منه يف عام   ٤٨             أعلى بنسبة     ٢٠٠٤                                            وكان اإلنفاق العام على الضمان االجتماعي يف عام  -  ٤٣
َ                                   وتالَزم هذا التوسع مع إيالء هذه امل        .     ١٩٩٠                                يف املائة من قيمته يف عام          ٥٨              وأعلى بنسبة             ً               سألة جمدداً األولوية من       

    ٧٨                                       يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل و         ١٩              مبا نسبته        ٢٠٠٤                 واستأثر يف عام      .                                     الناحيتني االقتصادية الكلية واملالية   
                           ً                                           غري أن هذا النمو مل يكن كافياً بالنسبة للنمو السكاين، حيث اخنفض              .                                       يف املائـة من اإلنفاق احلكومي املركزي      

  .     سنة  ٢٤                                يف املائة أدىن مما كان قبل ذلك ب    ٢٠        بنسبة     ٢٠٠٤                     لضمان االجتماعي يف عام                   اإلنفاق العام على ا

                                                                                    االجتماعي على الفرد الواحد يف االخنفاض طيلة الثمانينات، وعلى الرغم من أنه بدأ                               وقـد أخذ اإلنفاق      -  ٤٤
  .(Trejos, 2005)       اخلسارة                                     ً                                ً          يتزايد من حيث القيمة احلقيقية اعتباراً من التسعينات، فلم يكن ذلك كافياً لتعويض 

                                                                                                     وشـهد الـبلد خالل عقدين من الزمن مستويات من االستثمار االجتماعي أدىن من تلك اليت بلغها يف                   -  ٤٥
                                                                                                          السـبعينات، مـا يستدعي رؤية التحسينات يف سياق اإلنفاق االجتماعي على الفرد الواحد، الذي ما زال دون            

        ّ                                                    لقول، متكّن االستثمار االجتماعي يف كوستاريكا يف التسعينات                وخالصة ا   .                                    احلدود القصوى اليت بلغها يف املاضي     
ِ                                                                                    مـن تعويض ما فُِقد يف الثمانينات، إال أنه مل يبلغ ما بلغه للفرد الواحد يف السبعينات                                             التقرير العاشر عن حالة     (             ُ

   ).    ٢٠٠٤      األمة، 

                                املنجزات والتحديات يف ميدان الصحة

              ّ                                         جمال الصحة، جتلّى يف مؤشرات أساسية كمتوسط العمر                              ً   ُ                    أحـرزت كوستاريكا تقدماً ال ُيستهان به يف        -  ٤٦
       سنة      ٧٨,٧                                                ، كان متوسط العمر املتوقع لدى سكان البلد             ٢٠٠٤          ففي عام     .                                   املتوقع ومعدل الوفيات بني األطفال    

                                          ويبلغ متوسط العمر املتوقع بني من تزيد          ).                    سنة لدى النساء       ٨١,٠                      سنة لدى الرجال و        ٧٦,٥ (                لـدى اجلنسـني     
     ً          عاماً، وهو     ٩٥                                                                      سنة، أي أعلى مما هو يف آيسلندا واليابان؛ ويبلغ لدى النساء               ٨٤       ً   نني عاماً                       أعمـارهم عن الثما   

                        أما معدل الوفيات لدى      .  )    ٢٠٠٤                                  التقرير العاشر عن حالة األمة،       (                                             متوسـط ال تـتجاوزه سوى فرنسا واليابان         
  .                      يكا الالتينية، بعد كوبا                                         بني كل ألف مولود، وهو ثاين أدىن معدل يف أمر    ٩,٢٥          فقد بلغ     ٢٠٠٤             األطفال يف عام 
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 ١اجلدول 

 ٢٠٠٤ مقابل ١٩٩٠سكان البلد حسب نوع غطاء التأمني، 

  الفئة السكانية ١٩٩٠ ٢٠٠٤
التغري 

بالنسبة (
 )املئوية

النسبة 
 العدد املطلق املئوية

النسبة 
  العدد املطلق املئوية

           سكان البلد  ٣     ٠٣٢     ٣٩٤      ١٠٠,٠  ٤     ٢١١     ٦٩٢      ١٠٠,٠ 
                   َّ          ً  العاملون بأجر املؤمَّنون مباشرةً    ٥٤٤     ٧٣٣     ١٨,٠    ٨٠٠     ١٢٣     ١٩,٠    ١,٠
َ  َّ     السكان املَؤمَّنون  ٢     ٤٨٥     ١٤٢     ٨٢,٠  ٣     ٦٩٧     ٨٦٦     ٨٧,٨    ٥,٨           
                    َّ          ً  العاملون حلساهبم املؤمَّنون مباشرةً   ٨٦     ٠٩٥    ٢,٨    ١٣٢     ٤٢٣    ٣,١    ٠,٣
     َّ          ً             املؤمَّنون مباشرةً مبوجب اتفاق   ٥٠     ٨١٥    ١,٧   ٧١     ٠٢٩    ١,٧    ٠,٠
   َّ                       ؤمَّنون بوصفهم أفراد عائلة  امل    ٢٨٠     ٤٩٦    ٩,٢    ٥٣٩     ٠٩٧     ١٢,٨    ٣,٦

عيلهم عاملون مؤمَّنون مباشرةً  ١     ٢٨١     ٩٠٩     ٤٢,٣  ١     ٧٧٣     ٦٣٥     ٤٢,١    ٠,٢-  َ   ُ                 َّ          ً    َمن ُي
                                    مـتقاعدون يتقاضون معاشاهتم من الصندوق    ٦٢     ٦٠١    ٢,١    ١٣٠     ٧٤٣    ٣,١    ١,٠

                                  الكوستاريكي للضمان االجتماعي
                      متقاعدون مبوجب خمطط خاص   ٢٦     ٧٣٥    ٠,٩   ٥٢     ٢٧٠    ١,٣    ٠,٤
                            متقاعدون مبوجب خمطط غري إسهامي   ٤٩     ٧٥٣    ١,٦   ٨٠     ٣٢٦  ٩ , ١    ٠,٣

عيلهم متقاعدون    ١٠٢     ٠٠٥    ٣,٤    ١١٥     ٢٢٠    ٢,٧    ٠,٦-  َ   ُ                 َمن ُي
               َّ    السكان غري املؤمَّنني     ٥٤٧     ٢٥٢     ١٨,٠    ٥١٣     ٨٢٦     ١٢,٢    ٥,٨-

  .                                                     الدائرة االكتوارية للصندوق الكوستاريكي للضمان االجتماعي  :      املصدر

َ       ً                                           ين داَم عقوداً يف سبيل تطوير سياسة ضمان اجتماعي من أجل                                          ومـنجزات الـبلد هـي نتيجة جهد وط         -  ٤٧     
ُ  ِّ                                      وقد ُصمِّم النظام الصحي للبلد حول ثالثة         .                                      ُ                              املواطنني كافة ومن أجل إنفاق اجتماعي ال ُيستهان به على الصحة               

  .                                                             إتاحة إمكانية االستفادة منه للجميع، والتضامن، واالستدامة املالية  :                 مبادئ أساسية، هي

                                                                                    ملؤسساتية للصندوق الكوستاريكي للضمان االجتماعي، الذي تديره وزارة الصحة، تكفل                      والسياسات ا  -  ٤٨
                                                                                                     فـرص احلصول على اخلدمات الصحية جلميع سكان البلد، دون متييز من أي نوع، مبا يف ذلك رعاية الفقراء من          

ّ            ويتحّمل البلد،    .         البلد                                                                                          السكان الذين ال قدرة هلم على دفع أقساط التأمني، ورعاية السكان املهاجرين املقيمني يف                  
  .                                                                مبوجب خمطط تأمني الدولة، تكاليف الرعاية الصحية املقدمة إىل البعض منهم

     يف      ٨٧,٨       إىل       ١٩٩٠                     يف املائة يف عام        ٨٢    من    )            غطاء إداري  (                                 َّ           وارتفعـت النسبة املئوية للسكان املؤمَّنني        -  ٤٩
ِ             وهذه احلالة هي نتيجة استراتيجيات اعُتِمدت م        .     ٢٠٠٤                 املائـة يف عام                                                نذ عقود من الزمن هبدف االمتثال للمبدأ                                         ُ 

                                                                                                          الدسـتوري املـتعلق بتوفري تأمني صحي للجميع، وقد أتاحت هذه االستراتيجيات استحداث األنواع التالية من             
                                   العاملون مبوجب اتفاقات خاصة،     ̀  ٣̀      َّ        ً        املؤمَّنون طوعاً،    ̀  ٢̀                      العاملون حلساهبم،    ̀  ١̀                             الـتأمني غـري التقلـيدي       

بَ   ̀  ٤̀                                املتقاعدون مبوجب خمططات غري     ̀  ٦̀                                      املتقاعدون مبوجب خمططات إسهامية،      ̀  ٥̀             ل الدولة،        َّ       ِ  َ       املؤمَّنون من ِق
َ            َّ             أفراد أَُسر أشخاص مؤمَّنني مباشرة̀  ٨̀            السجناء، ̀  ٧̀          إسهامية،    . ) ١           انظر اجلدول  (  .         ُ
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                                ُ                                                  بدايـة عملية إصالح لقطاع الصحة، أُعيد مبوجبها تنظيم خدمات الرعاية ذات                 ١٩٩٥               وشـهد عـام      -  ٥٠
                                                          ، تشكل الوحدات اإلدارية األساسية، حتت إشراف مدير هلذه          "           مناطق صحية  "                    ل بغـية استحداث                  املسـتوى األو  

  .                                                               املناطق يسانده فريق فين وإداري يتوىل املسؤولية عن شبكة اخلدمات احمللية

                                                                                              ً                  وبناء على مبدأ اإلنصاف، بدأت عملية إعادة التنظيم يف املناطق الريفية وأكثر كانتونات البلد حرماناً من                -  ٥١
                                     مناطق صحية يف مجيع أحناء البلد،          ١٠٣           بإقامة       ٢٠٠٣  ُ                       وأُجنزت العملية يف عام       .                                  الناحيـتني االجتماعية واالقتصادية   

                                  هي تقسيمات جغرافية يبلغ متوسط عدد   "       قطاعات "  ُ ِّ                                 وقُسِّمت هذه املناطق الصحية بدورها إىل   .                 تغطي كامل السكان
                                قوامه طبيب عام وممرضة مساعدة       "                 شاملة أساسية                   فريق رعاية صحية   "            ولكل قطاع     .        نسمة  ٤     ٠٠٠                السـكان فيها    

  .                                من هذه األفرقة يف مجيع أحناء البلد   ٨٣٩           ما جمموعه     ٢٠٠٤  ُ              وأُنشئ حبلول عام   .                         ومساعد فين للرعاية األولية

                       ً     ً                                                                       كمـا شـهدت كوستاريكا تغرياً هاماً يف خصائصها الوبائية؛ ففي حني أن مستويات الوفيات املتصلة                 -  ٥٢
                                                                                          لطفيلية تقارب الصفر، تركز الرعاية الصحية على أسباب الوفيات املتصلة بأمراض القلب                      ُ            باألمـراض املُعدية وا   

                                                                                               واألوعية الدموية، والسرطان، والسكري، وحاالت الوفاة من جراء العنف، وخباصة حوادث الطرق وجرائم القتل 
  . )    ٢٠٠٢                             التقرير التاسع عن حالة األمة،  (  ر             وحاالت االنتحا

                                        اإليدز، ظهرت احلاالت األوىل يف كوستاريكا       /                                  املصابني بفريوس نقص املناعة البشري                           وفيما يتعلق بالسكان     -  ٥٣
ُ                                      يف مطلـع الثمانيـنات من القرن املاضي لدى املرضى املصابني بالرتف الدموي الذين كانوا قد ُحقنوا بدم مستورد                                                                                                  

                 ً          لدى املثليني جنسياً وثنائيي                        تسجيل حاالت اإليدز األوىل    ١٩٨٥            وقد مت يف عام   .    َّ                           ملوَّث بفريوس نقص املناعة البشرية
  .                                                                                      اجلنس الذين كانوا يعيشون يف اخلارج وعادوا إىل كوستاريكا لدى بلوغهم املرحلة النهائية من املرض

                                                                                 ، صدر قرار عن احملكمة الدستورية ألزم الصندوق الكوستاريكي للضمان االجتماعي               ١٩٩٧           ويف عـام     -  ٥٤
                                                                 كفال جلميع سكان البلد، دون متييز من أي نوع، إمكانية احلصول                                                         ووزارة الصحة اليت تتوىل اإلشراف عليه بأن ي       

                                                                                                                 عـلى اخلدمات الصحية، مبا يف ذلك توفري الرعاية الصحية للفقراء من السكان العاجزين عن دفع أقساط التأمني                  
  .                                     الصحي والسكان املهاجرين املقيمني يف البلد

ُ  ِّ       وُسـجِّلت    -  ٥٥      ً              شخصاً بسبب هذا       ١٣٤                ك العام وحده                  ، وتويف يف ذل       ٢٠٠١                        حالة إيدز حىت عام       ٢     ٢٦٣ 
                يف املائة من         ٨٠,٠٣    ويف    .                                                                                  املـرض، مـا جيعل منه السبب األول للوفاة من بني األمراض الواجب اإلبالغ عنها              

                   ُ                 يف املائة منهم أهنم أُصيبوا عن           ٨٤,٤               سنة، أفاد      ٤٤    و   ٢٥                                                  احلاالت، يتعلق األمر بأشخاص تتراوح أعمارهم بني        
                  ، يليهم الغرييون    )           يف املائة       ٤٣,٧٩ (                       ً                   كل الذكور املثليون جنسياً أغلب املصابني                                    طريق االتصال اجلنسي، حيث يش    

   ).         يف املائة     ١٦,٦٨ (             وثنائيو اجلنس   )          يف املائة    ٢٤,٨ (     ً  جنسياً 

                                                                              ، تبذل املؤسسات الصحية يف كوستاريكا، واملنظمات غري احلكومية، وبعض اهليئات               ١٩٨٥             ومـنذ عام     -  ٥٦
                                ً                                    بلدان ومنظمات دولية أخرى، جهوداً حثيثة يف خمتلف امليادين ملكافحة وباء                                  العامة، والقطاع اخلاص، بالتعاون مع

                                                   وعلى سبيل إجياد حل هلذه املشكلة تشترك فيه عدة           .                          اإليدز على الصعيد الوطين    /                              فـريوس نقـص املناعة البشرية     
                 ؛ وهو يعمل كشبكة      اإليدز /         ُ                                                                مؤسسات، أُنشئ اجمللس الوطين للعناية الشاملة باملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

                                                                                                               مـن املنظمات غري احلكومية ومبادرات خاصة شىت هتتم يف الوقت ذاته بالوقاية من اإلصابة وتقدمي رعاية شاملة                  
  .     اإليدز /                             حلاملي فريوس نقص املناعة البشرية
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      ة ما                                                                                                        إن الـتحديات اليت يواجهها النظام الصحي الراهن يف كوستاريكا تتصل باالستدامة املالية وحتسني نوعي               -  ٥٧

                                                                                                وفيما يتعلق باالستدامة املالية، فإن خمطط التضامن الذي وضع يف األربعينات من القرن املاضي،                .                   يقدمـه من خدمات   
                                                          ً                                                       مبسـامهات من العاملني بأجور وأصحاب العمل والدولة، ما زال معموالً به، إال أنه قد صادف يف السنوات األخرية                   

                                    ُ                                  ل والدولة عن الوفاء بالتزاماهتم، حيث ُيعزى تقصري الدولة إىل ما                                                             مشاكل متصلة بإحجام متزايد من قبل أصحاب العم       
                                                                                                     ً                   تواجهه من مشاكل مالية متنامية، ما يضطر العاملني بأجر إىل متويل النظام مبفردهم؛ وقد اخنفضت نسبهم املئوية بدالً                  

  .       َّ       ً  فيه مؤمَّنني دوماً                 ً                                                            من أن تزداد، نظراً لكون النمو احلركي أكرب يف االقتصاد األسود الذي ال يكون العاملون 

    حتسني   :                                                                                                  ومسـألة جودة اخلدمات هي إحدى اجملاالت اليت يواجه البلد فيها حتديات خطرية، من قبيل ما يلي                 -  ٥٨
                                                                                                              خدمـات الـرعاية ذات املستويني األول والثالث، حيث تعاين اخلدمات ذات املستوى الثالث مشاكل كقلة اهلياكل                 

  .                                                َ  َ                 ية وتزايد أوقات االنتظار إلجراء العمليات اجلراحية وَتلَقي رعاية متخصصة                                   األساسية وقلة إمكانية احلصول على األدو

                                                                                                ومـن التحديات الصحية األساسية األخرى اليت يواجهها البلد تكييف اخلدمات الصحية مع اخلصائص               -  ٥٩
  .              تعقيد والتكلفة                                              ُ                    ً                      الوبائية اجلديدة للسكان، األمر الذي، على حنو ما ذُكر أعاله، يتطلب تصدياً للمشاكل املتزايدة ال

                              التقدم احملرز والتحديات الراهنة  :        التعليم

 ُ                               وُيالحظ أنه، عند إجراء اإلصالح       .  )١٠ (                               ً                ُ                    يف جمال التعليم، أحرز البلد تقدماً ويواجه حتديات ال ُيستهان هبا           -  ٦٠
     لقرن                                                                   ً                                            التعلـيمي يف القرن التاسع عشر، جعلت كوستاريكا التعليم االبتدائي جمانياً، وهو قرار تعزز يف منتصف ا                

  .                                                                           العشرين بإلغاء اجليش وحتويل االعتمادات املالية العسكرية إىل قطاعي التعليم والصحة

                                                                              ً                        ومع مرور الزمن، أتاحت هذه القرارات للبلد ترسيخ نظام تعليم عام متني ما برح قائماً حىت يومنا هذا،          -  ٦١
    يف    ٧,٥                       مداومني يف مؤسسات عامة، و                        يف املائة من طلبة البلد     ٩٠,٤               ، كان ما نسبته     ٢٠٠٣                   إىل درجة أنه، يف عام 

  . )    ٢٠٠٤                             التقرير العاشر عن حالة األمة،  (                                    املائة فقط كانوا مسجلني يف مؤسسات خاصة 

             من الدستور   ٧٨                                                                  ً                       وأثناء التسعينات من القرن املاضي، كان أهم التطورات التعليمية مرتبطاً بإصالح املادة            -  ٦٢
   ٦      ً                                                         لزامياً وتقرر أال تقل نسبة اإلنفاق العام على التعليم عن                                                    ، حيث أصبح التعليم ما قبل املدرسي إ           ١٩٩٧        يف عام   

  .                            يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل

               يف املائة يف      ٩٠                                                                            ، كـان نطاق تغطية النظام التعليمي الوطين ما قبل اجلامعي مبا نسبته                  ٢٠٠٤           ويف عـام     -  ٦٣
    يف     ٧٢,٦                               يف املائة يف املرحلة االبتدائية، و     ١٠٠,٦                                                                     الدورة االنتقالية للمرحلة التعليمية ما قبل املدرسية، ومبا نسبته         

                                                      

                                                        والثقافة، وهو ال ينص على احملافظة على منجزات املاضي                                 ً                  يتضمن دستور اجلمهورية فصالً عن التعليم         )  ١٠ (
                      التعليم ما قبل املدرسي  "             منه على أن   ٧٨           وتنص املادة   .                    ً                                  فحسب، بل يتوسع أيضاً يف شرح مفاهيم وضمانات بالغة األمهية

                      نظام التعليم العام،                                                                      هاتان املرحلتان التعليميتان، واملستوى التعليمي املتنوع، هم، يف           .                                    والتعلـيم األساسي العام إلزاميان    
                                                                                   واإلنفاق العام على التعليم الرمسي، مبا فيه التعليم العايل، جيب أال يقل عن الستة يف املائة   .                          جمانيون ومدعومون من الدولة

             وارد املالية                  ُ  ِّ                                 وعلى الدولة أن ُتيسِّر متابعة من يفتقرون إىل امل          .      ً                           ً                     سنوياً من الناتج احمللي اإلمجايل، وفقاً ألحكام القانون         )              يف املائـة    ٦ (
   ".                                                                                                 ووزارة التعليم العام، من خالل املنظمة املنشأة مبقتضى القانون، هي اليت تتوىل تقدمي املنح الدراسية واملساعدة  .               دراساهتم العليا
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                                                   وبلغت كوستاريكا هدف األلفية فيما يتعلق باملؤشر         .  )    ٢٠٠٥                        وزارة التعليم العام،     (                                املائـة يف املـرحلة الثانوية       
  .                            اخلاص بتغطية التعليم االبتدائي

                             عاش االستثمار يف التعليم، الذي                                      ً     ً                      وبذل البلد يف تسعينات القرن املاضي جهداً كبرياً على الصعيد الوطين إلن -  ٦٤
            ً      ً                                             كما بذل جهداً حثيثاً يف سبيل إعادة نسبة املستفيدين من التعليم إىل   .                  ً     ً                   كان قد شهد اخنفاضاً حاداً أثناء الثمانينات

                                                                     غري أنه لـم يفلح يف استعادة نسبة املسجلني يف مرحلة التعليم الثانوي          .                                         سابق عهدها، وخباصة يف املرحلة الثانوية     
                                                                           ، وهي النسبة اليت كان قد حققها يف مطلع الثمانينات قبل حدوث األزمة                 ٢٠٠٠                       املائـة حـىت عام           يف   ٦٠    إىل  

  . )    ٢٠٠٥                          التقرير عن حالة األمة لعام  (          االقتصادية 

                                                                                                        وبيـنما جنح البلد يف تأمني التعليم االبتدائي جلميع األطفال، فقد صادف مشاكل يف إبقائهم يف النظام                  -  ٦٥
      ونسبة   .  )    ٢٠٠٥                             التقرير عن حالة األمة لعام     (                                  منه بعد حتصيلهم الباكالوريا                                       التعلـيمي، حيـث خـرج معظمهم      

  .                                                        يف املائة، ويتصل ذلك مباشرة بصعوبة إبقاء الطلبة يف النظام    ٣٨,٤                                       االلتحاق يف مرحلة التعليم اجلامعي ال تتعدى 

                     وتفاقمت هذه املشكلة     .  ي                                                                                        ويواجـه الـبلد مشكلة خطرية تتمثل يف ختلي الطلبة عن دراستهم أثناء العام الدراس               -  ٦٦
             يف املائة، مث   ١٦                            ، حيث سجلت هذه الظاهرة نسبة     ١٩٩٤                         ، إىل أن بلغت ذروهتا يف عام     ١٩٩٠                       بدرجة ملحوظة أثناء عام 

          ً                                     غري أن عدداً ال بأس به من اليافعني يواصلون           .                              بفضل جهود وزارة التعليم        ٢٠٠٤                     يف املائة يف عام          ١١,٤             اخنفضـت إىل    
      ١٨,٣ (                                                                                        يف السنتني األوىل والثالثة من الدراسة الثانوية، حيث معدالت التسرب ما زالت عالية                                      حتصيلهم العلمي، وخباصة    

  . )    ٢٠٠٥                           اجمللس الوطين لرؤساء اجلامعات،  (  )     ٢٠٠٤                           يف املائة على التوايل يف عام    ٩,٤         يف املائة و

              ودة التعليم،                                                                                            وإضـافة إىل مشـاكل إبقاء الطلبة يف نظام التعليم الوطين، مثة مشاكل جارية أخرى كج                -  ٦٧
    كما   .                                                                                                      والكفاءة، واهلياكل األساسية، وسد الفجوة بني املناطق الريفية واحلضرية وبني املؤسسات العامة واخلاصة            

                                                                                                                    يواجـه الـبلد الـتحدي املتمثل يف زيادة تركيز التدريب على التنمية العلمية والتكنولوجية، ومها جماالن توجد                  
  . )    ٢٠٠٥                         لس الوطين لرؤساء اجلامعات،   اجمل (                                 ركيزهتما يف اجلامعات العامة الوطنية 

                                                    التغريات الرئيسية يف هيكل اإلنتاج ويف التنمية االقتصادية - ٢ 

                                                                              ِّ                             أثـناء األزمة االقتصادية اليت حدثت يف مطلع الثمانينات من القرن املاضي، بدأ البلد يروِّج جملموعة من                  -  ٦٨
                                                           الكلي وانفتاح البلد على مزيد من التجارة مع بقية                                                                    السياسات االقتصادية الرامية إىل حتقيق االستقرار االقتصادي      

      ً                                                                                                  وحتقيقاً هلذه الغاية، مت تنفيذ برامج تكيف هيكلي والتشجيع على توقيع معاهدات جتارة حرة مع بلدان                  .        العـامل 
  .                                                                                          خمتلفة يف العامل، ما استدعى إجراء تغيريات كبرية يف السياسات النقدية واملالية واالئتمانية والقطاعية

                                                                                       أسفر تنفيذ السياسات اجلديدة عن قدر أكرب من االستقرار االقتصادي الكلي، وعن تنويع جذري لنظام  و -  ٦٩
                                                                                َّ                                 اإلنتاج الوطين حلفز اإلنتاج املوجه إىل األسواق التصديرية، وبدرجة أقل، تنويع اإلنتاج املوجَّه إىل السوق احمللية                

         ً     ً                              ات توسيعاً كبرياً، وحدثت زيادة ملحوظة يف             ِّ                 كما وسِّع قطاع الصادر      ).                                 وخباصـة حماصـيل احلبوب األساسية      (
                                             ً                      وعلى الرغم من أن االقتصاد قد بات أكثر استقراراً مما كان عليه قبل       .                                         االستثمار األجنيب يف مناطق التجارة احلرة     

      ً   ، نظراً      ٢٠٠٤                     يف املائة يف عام          ١٣,١                               ً                                            عشـر سـنوات، فما زال التضخم عالياً مقارنة ببلدان أخرى، حيث بلغ              
  .                                             دالت التبادل التجاري، وخباصة ارتفاع أسعار النفط            للتدهور يف مع
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                                                       مليون دوالر، أي مبا يزيد عن ضعف ما بلغته عام            ٦       ١٠٢,٢                         بلغت قيمة الصادرات         ٢٠٠٣           ويف عـام     -  ٧٠

     ٢,٣                     مليون دوالر، أي          ٥٨٦,٩                                    وبلغ حجم االستثمار األجنيب املباشر        .               مليون دوالر   ١       ٨٩٩,٢          ، وهـو        ١٩٩١
            يف املائة      ٤,٣                                 ومنا االقتصاد الوطين مبا متوسطه        .               مليون دوالر       ١٧٨,٤     كان           ، الذي       ١٩٩١                    ضـعف مستواه عام     

                                                                                                      خالل السنوات اخلمسة عشرة املاضية، وهو أعلى مما بلغته بلدان أمريكا الالتينية وأمريكا الوسطى، ومماثل ملا بلغته 
   .  )    ٢٠٠٤                             التقرير العاشر عن حالة األمة،  (  .     شيلي

            وقد حدث منو،   .                                                   عقد املاضي كانت التنمية البشرية املستدامة لكوستاريكا                            غري أن احللقة الضعيفة خالل ال   -  ٧١
َ              ُ                                                                    إال أنه ما برح متقلباً وغري منتظٍم من حيث َمنشإه وإن ما أُحرز بالتأكيد من تقدم يف حتقيق مزيد من االستقرار                               ٍ          ً                    

           ريك فترة                                                                             ً                     والتـنوع االقتصـادي وإجيـاد صادرات أكثر جاذبية واجتذاب االستثمارات، لـم يكن كافياً لتح              
                                                                       ويعاين البلد حالة عجز من حيث النمو االقتصادي الثابت واملتني، ومن حيث إجياد    .                              جديـدة من التنمية السريعة    

   .  )    ٢٠٠٤                             التقرير العاشر عن حالة األمة،  (  .                                                                   العمالة والفرص التجارية املرتبطة بزيادة اإلنتاجية والتقدم التكنولوجي

    وها                            تغريات كبرية يف هيكل العمالة ومن  ١- ٢ 

                          ، ال سيما نتيجة إىل االنتقال     ٢٠٠٠   و    ١٩٨٤                                                شهد هيكل العمالة يف كوستاريكا تغريات كبرية بني عامي  -  ٧٢
ُ                                        وُسجلت أكرب زيادة يف قطاعات اخلدمات، من حيث   .                                                 من اقتصاد زراعي باألساس إىل اقتصاد قائم على اخلدمات  

                يف املائة يف عام     ٦٢,٣     إىل     ١٩٩٠        يف عام            يف املائة      ٤٨,٤                                                        حصـتها النسـبية من جمموع العمالة، إذ ارتفعت من           
                        فقد كانت حصة الزراعة من   .                                                                  وتراجع من حيث األمهية النسبية قطاعا التصنيع والزراعة، وخباصة الزراعة  .     ٢٠٠٣

      وأصبح   .     ٢٠٠٣                     يف املائة يف عام          ١٤,٨               ، واخنفضت إىل        ١٩٩٠                     يف املائة يف عام          ٢٤,٨                        جممـوع العمالة تساوي     
  :                                         وكانت السياحة من أهم األنشطة يف تلك الفترة  .      ً               ً               حالياً متساويني تقريباً يف احلجم النسيب                       قطاعا الزراعة والتصنيع 

                                                            يف املائة وكانت مسؤولة عن جل تدفقات االستثمار األجنيب              ١٩,٦                                        فقـد بلغت حصتها من جمموع الصادرات        
  . )    ٢٠٠٤                           حالة األمة، التقرير العاشر،  (       املباشر 

    ومن   .                  ً                                          ن النشطني اقتصادياً دون أي تغريات هامة يف معدل البطالة                                             وازداد خـالل التسعينات عدد السكا      -  ٧٣
           ، أي بنسبة     ٢٠٠٣        يف عام  ١     ٦٧٦     ٦٦١     إىل     ١٩٩٠     ً         شخصاً يف عام  ١     ١٠٦     ٤٧١                          جهة، ارتفع عدد العاملني من 

                  يف املائة بني عامي     ٥٥,٥     إىل     ٥٣,٥     من  )١١ (                                                         يف املائة؛ وارتفع صايف معدل املشاركة بالنسبة إىل السكان كافة  ٦٠
   ).    ٢٠٠٤                           حالة األمة، التقرير العاشر،    (    ٢٠٠٣   و  ٩٠  ١٩

  ،     ٢٠٠٣            إىل عام        ١٩٩٠          فمن عام     .                                                                 وجنح االقتصاد يف األعوام األخرية يف استيعاب كم هائل من العمال           -  ٧٤
                         وكان قطاع اخلدمات أكثر      .             ً    وظيفة سنوياً    ٤٧     ٠٠٠                          ً            وظيفة، أي مبتوسط يربو قليالً عن           ٥٧٠     ١٩٠  ُ        اسُتحدثت  

          يف املائة    ٥,٣            ً                     وظيفة سنوياً؛ ومنت اخلدمات مبتوسط   ٣٩     ٠٠٠                       متوسط الوظائف فيه                                 القطاعـات دينامية، إذ بلغ    
  .         يف املائة   ٣,٢     ً                                                       سنوياً، أي أن منوها فاق املتوسط الوطين جلميع القطاعات، الذي بلغ 

                                                      

  .             سنة فما فوق  ١٢                  من السكان البالغني   )                          العاملني والعاطلني عن العمل (                هذه نسبة النشطني   )  ١١ (
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    امي                                                                                                              ومن االجتاهات املثرية للقلق يف العمالة أن القطاع غري النظامي ما فتئ ينمو بوترية أسرع من القطاع النظ                  -  ٧٥
            وظيفة يف      ٣٥٢     ٢١٧                                                     ، بلغ عدد الوظائف، من إمجايل الوظائف املستحدثة،             ٢٠٠٣    و     ١٩٩٠           فبني عامي     .              أو الـزراعة  

    ٢٨     ٢١٧                                                                وظيفة يف القطاع غري النظامي، بينما فقد القطاع الزراعي              ٢٤٦     ١٩١                                   القطـاع غـري الزراعي النظامي و      
ِ     ً               وكان القطاع غري النظامي أكثر القطاعات ِحراكاً على م          .      وظيفة     يف    ٦,٠                                              دى تلك الفترة، إذ بلغ متوسط منوه السنوي                                             

   ).    ٢٠٠٤                           حالة األمة، التقرير العاشر،  (                           يف املائة يف القطاع النظامي    ٥,٣                         املائة مقارنة مبتوسط قـدره 

            يف املائة      ٦,٧       إىل       ١٩٩٢                     يف املائة يف عام         ٤,١                                ً      ً                        وبقي معدل البطالة املكشوفة منخفضاً نسبياً، إذ ارتفع من           -  ٧٦
  .            ً        ً                                                              ، أخذ اجتاهاً تصاعدياً، ال سيما يف صفوف النساء، على حنو ما أشري إليه آنفا                  ٢٠٠١           ومنذ عام     .     ٢٠٠٣          يف عـام    

         ، كان حنو    ١٩٩٤          ففي عام     :                                   ً                                                    ومـن حيـث القـيم املطلقة، تضاعف تقريباً عدد العاطلني عن العمل يف تلك الفترة               
 ً                             اً عاطلني عن العمل؛ ويف عام            شخص   ٥٤     ٨٦٦                                                              من العاملني يعانون مشاكل العمالة الناقصة، بينما كان             ٢١٩     ٣٦٢
     ١١٧     ١٩١     ً                              شخصاً، وبلغ عدد العاطلني عن العمل    ٣٨٧     ٧٣٦                                           بلغ عدد العاملني الذين يعانون نقص العمالة     ٢٠٠٣

   .                                                     ويعيش معظم العاطلني عن العمل يف املنطقة الوسطى من البلد   ).     ٢٠٠٤                           حالة األمة، التقرير العاشر،  (    ً  شخصاً 

                       املشاكل املالية املتنامية  ٢- ٢ 

                                                                                                              تدهـورت، على مدى العقد املاضي، قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته املالية، أي قدرته على متويل ما                  -  ٧٧
                                                                                                              حتتاجه األسر ودوائر األعمال من استثمارات اجتماعية ومادية، دون التأثري على أداء قطاعات االقتصاد األخرى               

  .         صاد الكلي                        ً     ً                       وبتوزيع عبء الدين توزيعاً عادالً ويف إطار استقرار االقت

                                           ومتويله بواسطة دين عام متزايد، تؤدي       -                                                            ومـن جهة، تقلص جمال املناورة بسبب العجز املايل املتكرر            -  ٧٨
                       ً                                   ومن جهة أخرى، غدا واضحاً أن مثة فجوة بني ما ينتظره املواطنون   .                                       خدمته إىل انعدام املرونة يف اإلنفاق احلكومي

   .                    مسامهات لتمويل ذلك                                         من الدولة وبني ما هم على استعداد لتقدميه من

                                                                                          ويف بيئة دولية غري مشجعة واقتصاد تعتريه قيود فعلية يف احملافظة على معدل منو كاف، توجد كوستاريكا  -  ٧٩
  :                                                  واخلطر الرئيسي على استقرار االقتصاد يكمن يف اجملال املايل  .                                يف حالة ضعف بالغ بسبب الوضع املايل

            إىل جانب   -                                       جماالت كالبنية األساسية والدين العام                          وتلبية الطلبات يف      .                    عبء الدين غري كاف    -
   .                                  تقتضي موارد مالية ال ميلكها البلد-               التعليم والصحة 

ُ  ِّ                                          ُيوجَّـه معظـم اإلنفاق احلكومي احلايل لتغطية مصروفات ُموِّلت بالفعل من الدين العام              -     ومن   . ُ   َّ                                         
  .  ام                                                              املمكن، بصفة عامة، االستدالل على انعدام مرونة متزايد يف اإلنفاق الع
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 ٨الشكل 

  مقارنة مبجموع إنفاق)أ( جمموع خدمة الدين العام-كوستاريكا 
 ٢٠٠٣-١٩٨٠، )ب(مصروفات حكومة اجلمهورية 

                                  ً                                      حالة األمة، التقرير العاشر، استناداً إىل تقارير املراقب املايل العام            :     املصدر
  .                     للجمهورية ألعوام خمتلفة

  .                         مبا يف ذلك الفائدة واالستهالك  ) أ ( 
  .                                                ا يشمل الوزارات وأجهزة احلكومة واملؤسسات املتصلة هبا مب  ) ب ( 

                                                                                          ويبني مستوى املديونية املرتفع والضغط على اإلنفاق العام جراء خدمته أن من غري املمكن االستمرار على  -  ٨٠
                                                          ً                  ومن غري املمكن إجياد أشكال إلدارة الدين العام يكون تأثريها ممتداً كتأثري              .                                  هـذا الـنهج إىل أجل غري مسمى       

                                                                              وحتد خدمة الدين من إمكانات االستثمار العام، وختفض نوعية اخلدمات احلكومية             .                          األشـكال قـيد االستخدام    
                                                                                                                          ونطاقها، وتنشئ انعدام التيقن بشأن قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته املالية، وتؤثر على أسعار الفائدة والتضخم                

   ).    ٢٠٠٤                           حالة األمة، التقرير العاشر،  (

                                                                                                 منو إيرادات احلكومة املركزية مقارنة بإيرادات بقية أجزاء القطاع العام غري املايل، إضافة إىل                           وأدى اخنفاض    -  ٨١
                                               ً                   ورغم أن القطاع العام غري املايل ما زال يسجل أرقاماً إجيابية،             .                                                  تزايد املصروفات، إىل تدهور مزمن يف العجز املايل       

  ،     ١٩٩٣   و    ١٩٨٧         وبني عامي   .     ٢٠٠٣     ً        قريباً يف عام                                                           فقد اجتهت هذه األرقام حنو االخنفاض، وكانت غري ذات شأن ت         
     ٥,٤   و   ٢,٢                                                                   يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، بينما تراوح منذ أواسط التسعينات بني    ٣,٤   و   ١,٥               تراوح العجز بني 

    ٠١ ,  ١١                                                                 وارتفعت نسبة إيرادات احلكومة املركزية مقارنة بالناتج احمللي اإلمجايل من   .                   ومنا عبء الدين ببطء  .        يف املائة
   ).    ٢٠٠٤                           حالة األمة، التقرير العاشر،    (    ٢٠٠٣                يف املائة يف عام      ١٣,٠١     إىل     ١٩٩١              يف املائة يف عام 

                                           التقدم احملرز والتحديات القائمة يف جمال البيئة  ٣- ٢ 

               ً                      ً                                                             كانـت البيئة جماالً أحرز فيه البلد  تقدماً خالل التسعينات، باستحداث حقوق ومؤسسات وسياسات                -  ٨٢
       ً    اتفاقاً    ٤٥    َّ                       ، وقَّع البلد ما جمموعه          ٢٠٠٣    و     ١٩٩٠                      ويف الفترة بني عامي       .                   ى التراث الطبيعي                        رامـية إىل احلفاظ عل    
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                                  يف املائة من إقليم البلد عبارة عن   ٣٠             كما أن قرابة   .      ً                َّ                                دولياً يف هذا اجملال، وصدَّقت اجلمعية التشريعية على معظمها
                منها ابتداء     ١٨                       مؤسسة عمومية، أنشئت        ٢٥                                         ويشتغل يف القطاع البيئي ما يزيد عن          .                          مناطق حممية، عامة وخاصة   

   ).    ٢٠٠٤                           حالة األمة، التقرير العاشر،  (                                            من التسعينات، ووزارة البيئة هي اهليئة املديرة 

                                                                            بتوسيع حقوق مواطين كوستاريكا يف محاية تراثهم الطبيعي ونوعية حياهتم،               ١٩٩٠                         و قام البلد منذ عام       -  ٨٣
                          وخالل التسعينات، ازداد عدد   .                          ً     ً   موارده الطبيعية استخداماً حسناً                                        لكنه يواجه حتديات خطرية فيما يتصل باستخدام

                                                                          ً                                        السـكان مبا يفوق مليون نسمة، ال سيما يف املناطق احلضرية، وكان منط الزيادة عشوائياً؛ وأدى ذلك إىل زيادة                   
            تلوث املياه                                                                                                     االستهالك وتضاعف إنتاج النفايات وعدد املركبات الربية وانبعاثات الغازات امللوثة، وزيادة حاالت             

     ً                 ونظراً إىل ما تعانيه       ).     ٢٠٠٤                               حالة األمة، التقرير العاشر،      (                                                      يف املناطق احلضرية يف البلد، وارتفاع تكاليف النفط         
                        ُ                                                                                             الدولـة مـن مشاكل مالية، فُرضت قيود متزايدة الصرامة فيما يتصل بزيادة املوارد البشرية واملالية للمؤسسات                 

  .          من أجلها                                اجلديدة كيما ختدم األغراض اليت أنشئت

                                     التغريات املؤسساتية والسياساتية اجلديدة - ٣ 

                                                                                                 شـهد البلد على مدى السنوات اخلمس عشرة املاضية عملية توسيع وتعميق حلقوق املواطنني خبطى ال                 -  ٨٤
                                              وانتقل البلد من االعتراف باحلريات املدنية واحلقوق   .               ً                                         سـابق هلـا تقريباً يف تاريخ كوستاريكا السياسي احلديث       

                                                                                                         الفردية إىل اعتماد اآلليات الالزمة ملنح احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية واجلماعية واملشتركة                     املدنـية 
                                                               َّ                              غري أن تزايد تراجع قدرة الدولة على أداء املهام املسندة إليها قد حدَّ من هذا التطور                  .                            مكانتها يف السياسة العامة   

   ).    ٢٠٠٤            رير العاشر،                حالة األمة، التق   " (                   املزيد من الدميقراطية "   حنو 

                                             توسيع قاعدة احلقوق اليت تعترف هبا احلكومة وحتميها  ١- ٣ 

                                                                                                          إن السـمة الرئيسية إلصالح دولة كوستاريكا يف التسعينات قد متثلت يف بدء تنفيذ احلماية وإعمال حقوق                  -  ٨٥
                         توفر احلماية املباشرة       ُ                                                      واعُتمدت على مدى العقد املاضي سلسلة من القوانني اليت          .              ً                      اإلنسـان قانونـاً على نطاق واسع      

   ٣ (             ، واملعوقون    )       قانونان (            ، واملسنون    )       ً   قانوناً   ١١ (                   األطفال واملراهقون     :                                            حلقوق الفئات اليت تستدعي محاية خاصة، وهي      
  ،     ١٩٩٢                                                                       ومتثلت إحدى مراحل حتسني نظام محاية حقوق اإلنسان يف القيام، يف عام                ).        ً   قانوناً   ١٢ (            ، والنساء    )       قوانـني 

                        غري أن تشريع كوستاريكا     .     ٢٠٠١                                           قضية رمسية منذ إنشائه إىل غاية عام            ٣٩٦                 مل، الذي تناول                           بإنشاء مكتب أمني املظا   
                                                                                إذ يعترف حبقوق الدولة والتزاماهتا، لكنه خيول اإلدارة حتديد أساس إعماهلا من              :                                      مـنقوص مـن زاوية السياسة العامة      

ُ  َّ    وقد ُسنَّ     .                             الناحيتني املادية واملؤسساتية     ُ   ِّ     ، ُيرتِّب      ٢٠٠٢    و     ١٩٩٨    و     ١٩٩٤                 وىل إلدارات عام           ً                  قانوناً يف الواليات األ       ٢٤٩    
                  يف املائة منها      ١٤                   ً                     يف املائة منها حقوقاً قائمة، ومينح          ١١                                                                يف املائة منها التزامات على الدولة جتاه املواطنني، ويوسع             ٤٣

  ء                                       مسؤوليات مؤسساتية فيما يتصل بالوفا      )            يف املائة    ٧٦ (                                         ويف حـني تترتـب على أغلبية القوانني           .      ً           حقوقـاً جديـدة   
   ).    ٢٠٠٤                           حالة األمة، التقرير العاشر،  (                                يف املائة منها مصادر متويل جديدة   ١٦               ُ         بااللتزامات، ال ُينشئ سوى 

ُ         ً                                                 وُوسعت أيضاً آليات محاية احلقوق السياسية بطريقتني جديدتني        -  ٨٦   "            حق االنتصاف  "                      تطبيق احملكمة العليا      :  
َ  َّ                               وإضافة إىل ذلك، َتَدعَّم تنظيم الدولة للشؤون         .                                                               االنـتخايب، وتنظيم الدولة األنشطة الداخلية لألحزاب السياسية         َ               

                                                                    احملكمة البيئية اإلدارية، ومكتب أمني املظامل املعين بالبيئة، ومفتشية البيئة   :                                  البيئية بواسطة ثالث هيئات جديدة هي
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                 سات جديدة ملراجعة            ً                   وأنشئت أيضاً يف امليدان املايل مؤس  .                                    ً غري أن هذه الوسائل قلما تستخدم حالياً  .                       التابعة للنيابة العامة

  .                                                                                                            اإلدارة العامة ملراقبة املؤسسات املالية، واإلدارة العامة ملراقبة األوراق املالية، وإدارة مراقبة املعاشات              :              احلسابات، وهي 
                    سلطة تنفيذ اخلدمات    (           ً     ً                                                                                وتوجد حالياً أيضاً مؤسسة تنظيم حمددة تعىن حبقوق املواطنني فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات العامة               

            وشهد اجلهاز    .                                                                                ؛ وسـاعد ذلك على حتسني املعايري التقنية لتحديد التعريفات ومشاركة املواطنني            )ARESEP          العامـة 
   ).    ٢٠٠٤                           حالة األمة، التقرير العاشر،  (                        ً                               القضائي يف التسعينات حتسناً يف إطار عملية إصالح وحتديث كبرية 

                                      املشاكل املؤسساتية يف أداء واليات املواطنني  ٢- ٣ 

                     فقد ازدادت املراقبة     .                                                                          ئل التسعينات، تتسم إجراءات احلكومة اليوم مبزيد من التعقيد والتقييد                     مقارنة بأوا  -  ٨٧
                               ومقارنة بسائر مؤسسات اجلمهورية،   .                                                                      والقيود، بينما تراجعت القدرة املؤسساتية على تنفيذ تدابري السياسة العامة

      ويوجد   .                                من حيث امليزانية وأعداد املوظفني                                   ً                          كان اجلهاز التنفيذي أكثر اجلهات تضرراً من ختفيض قدرته التشغيلية 
    ٨٤                ، أنشئ ما جمموعه     ١٩٩٩   و    ١٩٩٠         وبني عامي   .                       ً                   ً                من اهليئات العامة حالياً أكثر مما كان موجوداً يف بداية العقد

                                                                                                                 هيـئة، أي أكـثر مما أنشئ خالل التسعينات عندما كان اجلمود يف أوجه، لكن نسبة العاملني يف القطاع العام                    
     وأدت   .     ٢٠٠٣                     يف املائة يف عام          ١٣,٩       إىل       ١٩٩٠                                             املائة من جمموع السكان العاملني يف عام             يف   ١٧           اخنفضت من   

                                                                                                   الصعوبات املتزايدة اليت تواجهها الدولة يف احترام حقوق مواطين كوستاريكا إىل تقلص ثقتهم يف الطبقة السياسية 
   ).    ٢٠٠٤                           حالة األمة، التقرير العاشر،  (        الوطنية 

                   حزبني إىل نظام تعددي                   االنتقال من نظام ذي   ٣- ٣ 

                                                         ً                                                         منذ أواسط القرن العشرين، شهدت دميقراطية كوستاريكا استقراراً منقطع النظر يف أمريكا الالتينية، ما أدى إىل                 -  ٨٨
                                                                                                            ترسـيخ ثقـة مواطـين كوستاريكا يف مؤسساهتم وترتيب نظامهم السياسي حول فروع رئيسية أربعة حلكم اجلمهورية             

   ).                                  انظر املرفق الوارد يف هناية هذا الفرع  -                                   ريعي واجلهاز القضائي واجلهاز االنتخايب                           اجلهاز التنفيذي واجلهاز التش (

                                           من ذلك التغريات اليت أدخلت على التنظيم         .                                                                      غـري أن هـذا االسـتقرار ال يعين أن النظام ال يتغري مبرور الزمن               -  ٨٩
                                ُ         كس ذلك يف العمليات االنتخابية اليت ُنظمت         وانع  .                     ً                                                 السياسي املتصلة حتديداً باالنتقال من نظام ذي حزبني إىل نظام تعددي          

                                                                     أثناءها االكتفاء على حنو مطرد حبصة أصغر من األصوات حبكم ظهور             )١٢ (                                              يف العقد املنصرم واليت تعني على حزيب األغلبية       
ُ                 ، ُسجل ما جمموعه         ٢٠٠٥                                 ويف آخر انتخابات نظمت يف عام         .               أحـزاب جديدة        ً       ً      ً                 حزباً سياسياً جديداً، شارك مخسة        ٢٧  

                                  ومنا النظام التعددي يف جو اتسم        .                       على مستوى األقاليم     ١٢                          على مستوى املقاطعات و      ١٠                    ى املستوى الوطين، و             مـنها عل  
                                                                                                          باإلعراض الشديد عن األحزاب، وتراجع ثقة الناخبني يف السياسيني، وزيادة التردد اليت جتلت يف ارتفاع معدالت االمتناع     

       وستحدد    ).     ٢٠٠٤                           حالة األمة، التقرير العاشر،  (          يف املائة   ٣٠        إذ فاقت                                                  عن التصويت يف االنتخابات األخرية واليت سبقتها،        
  .                             ً                هذه االجتاهات تطور البلد مستقبالً بطرق مل تتضح بعد

                                             حتقيق منو اقتصادي مستدام، وزيادة عبء الدين قصد   :                                          وتواجـه كوستاريكا حتديات ال يستهان هبا مثل   -  ٩٠
                                                       بني االستثمار األجنيب واإلنتاج احمللي على حنو يفضي إىل                                                                  إتاحـة املـزيد مـن املوارد للدولة، وتعزيز الصالت           

                                                      

  .        االشتراكي                               حزب التحرير الوطين واحلزب املسيحي   )  ١٢ (
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                                                          وتضطلع الطبقة السياسية احلاكمة مبسؤولية رئيسية يف مواجهة هذه   .                                     استحداث وظائف جيدة وزيادة دخل األفراد
                                                                                      ويكتسـي ذلك أمهية حامسة، ليس فقط من أجل استعادة جزء من املصداقية اليت فقدها                 .                    الـتحديات بـنجاح   

                     ً                                                                                 يف أعني الناس، بل أيضاً من أجل احترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت ناهلا شعب                           السياسـيون 
  .                     كوستاريكا يف التسعينات

                           النظام السياسي يف كوستاريكا - ٤ 

  : ة       ً       ً                              ، نظاماً رئاسياً يتسم باخلصائص البارزة التالي    ١٩٤٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٧                           يقر الدستور احلايل، املعتمد يف  -  ٩١

   ).            من الدستور   ١٣٠   و   ١٠٥        املادتان  (ُ                                     ُينتخب الرئيس والنواب باالقتراع العام  -

   ).            من الدستور   ١٣٩           من املادة  ١       الفقرة  (                                               ينفر رئيس اجلمهورية بسلطة تعيني الوزراء وإقالتهم  -

  .                                    تتألف اجلمعية التشريعية من غرفة واحدة -

          ً   ويتوىل أيضاً     ).    ١١٨       املادة   (      خاصة                                                           يـنفرد رئيس اجلمهورية بسلطة سن القوانني خالل دورات           -
  .                      إعداد امليزانية الوطنية

                                                                                                تقتضي مراسيم القوانني والقرارات واألوامر الصادرة عن اجلهاز التنفيذي توقيع كل من الرئيس              -
   ).   ١٤٦      املادة  (              والوزير املختص 

                                         َّ                                                  توجـد هيئة جامعة تدعى جملس احلكومة، وهي خموَّلة سلطات سياسية خاصة هبا؛ وتتألف من               -
   ).   ١٤٧      املادة  (                       رئيس اجلمهورية والوزراء 

             أجهزة احلكومة  ١- ٤ 

                                      اجلهاز التنفيذي واجلهاز التشريعي واجلهاز   :                                                  ينص الدستور على ثالث أجهزة حكومية قائمة بذاهتا، وهي -  ٩٢
                                                       وعالوة على ذلك، ينص الدستور على طريقة عمل احملكمة           .                                                 القضـائي، ومجـيعها أجهـزة مستقلة عن بعضها        

   .                                           العليا ومكتب املراقب املايل العام للجمهورية         االنتخابية

                                                                                                       وعلى غرار أجهزة احلكومة، تتمتع السلطات الدستورية بدرجة عالية من االستقاللية يف عملها، وهو ما                -  ٩٣
                                            لذلك، ال ميكن أن تكون عالقاهتا مبنية على          .                                               ً                  يتيح لكل منها أن متارس صالحياهتا بصفة مستقلة متاماً عن غريها          

  .                                  على ترتيب هرمي، وإمنا على الترابط        اخلضوع أو

                 ً        ُ           ً                                                           ويـنص الدستور أيضاً على أن ُتنشأ قانوناً مؤسسات دستورية أخرى ال تتمتع باالستقاللية مبا أهنا تابعة    -  ٩٤
                              ، التابع للجهاز التنفيذي؛     )  ٨١       املادة   (                      اجمللس األعلى للتعليم      )  أ   : (            ويشـمل ذلك    .                           لسـلطة دسـتورية أخـرى     

        التابعة   )    ١٨٥      املادة  (              اخلزانة العامة   )  ج (                         التابع للجهاز التنفيذي؛ و  )    ١٧٧      املادة  (       املالية                    مكتب ميزانية وزارة   )  ب ( و
      املادة  (             السجل املدين       )  ه (                            التابع للجهاز التنفيذي؛ و     )   ٥٧       املادة   (                   جملس األجور الوطين      )  د (                      لـلجهاز التنفيذي؛ و   

   .                                                 املوجود يف الترتيب اإلداري للمحكمة االنتخابية العليا  )    ١٠٤
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                                                                                                   تمتع هذه املؤسسات بدرجة كافية من االستقاللية ألداء وظائفها على النحو الصحيح، ومن مث تندرج                 وت -  ٩٥

  .     ً                            تقنياً يف إطار الالمركزية الدستورية

               اجلهاز التشريعي  ١- ١- ٤ 

ّ                             يـتألف برملان كوستاريكا من غرفة واحدة تسّمى اجلمعية التشريعية          -  ٩٦      ً                             عضواً ينتخبون باالقتراع العام       ٥٧      ويضم    .                                       
   ).            من الدستور   ١٠٧   و   ١٠٥        املادتان  (      فرباير  /                                                       انتخابات تنظم كل أربع سنوات يف أول يوم أحد من شهر شباط يف

      ً                                                                  نائباً يف مناصبهم أربع سنوات وال ميكن إعادة انتخاهبم لوالية تعقب              ٥٧                                ويـبقى النواب البالغ عددهم       -  ٩٧
ّ   ً       ية قبل العودة إىل الربملان جمّدداً                                                                          مباشرة تلك املنتهية؛ وجيب عليهم االنتظار ملدة ال تقل عن فترة وال                    وحتسب يف    .                          

                                                                                                             العملية االنتخابية يف كوستاريكا أصوات كل مقاطعة وتقسم على عدد املقاعد املتاحة لكل منها للحصول على                
ّ             رقـم يسّمى احلاصل                                                                                       وإذا بقيت بعض املقاعد شاغرة بعد قسمة جمموع ما حصلت عليه األحزاب من أصوات                .       

               غري أن مشاركة     .   ُ                        ً                                         ، ُتوزع املقاعد املتبقية وفقاً لألصوات املتبقية حسب ترتيب تنازيل                                   صـاحلة عـلى عدد املقاعد     
                                                                                                       األحـزاب السياسية يف إسناد املقاعد مشروطة حبصوهلا على عدد من األصوات يساوي نصف احلاصل، وهو ما                 

  .ُ         ً               ُيسمى أيضاً احلاصل الفرعي

   ً                  ً                      طناً ميارس حقوقه مولوداً يف كوستاريكا أو                                                 من الدستور، جيب أن يكون النائب موا          ١٠٨     ً          وطبقاً للمادة    -  ٩٨
ُ   َّ  ً                                                         ً                                                     ُمجنَّسـاً أقـام يف الـبلد طيلة عشر سنوات بعد جتنيسه، وجيب أن يكون بالغاً من العمر ما ال يقل عن إحدى                       

  .          وعشرين سنة

                              ّ                                                             وال يتحمل النائب مسؤولية آراء عّبر عنها يف اجلمعية التشريعية لدى االضطالع مبهامه اليت تشمل العمل   -  ٩٩
                                                      وال مينح هذا االمتياز إال قصد محاية النائب يف أداء            .        وخارجها  )                        االجتماع العام واللجان   (                    احملافل الربملانية        داخل

   ).                احلصانة التنفيذية (      مهامه 

     ومنذ   .                                                                                    وخالل الدورات، ال ميكن توقيف النواب بسبب جرمية، إال بتصريح من اجلمعية أو مبوافقة النائب    -   ١٠٠
                                                ، ال ميكن تنفيذ هذا اإلجراء إال بواسطة حماكم             ١٩٨٩                                      الشؤون املدنية والتجارية يف عام        يف  "              اإلكراه البدين  "       إلغاء  

  .                            األسرة يف قضايا عدم دفع النفقة

                                                                                                         وال جيـوز حرمان نائب من حريته ألسباب جزائية، منذ إعالن انتخابه من قبل احملكمة االنتخابية العليا                  -   ١٠١
                                                           غري أن هذه احلصانة ال تنطبق يف حالة التلبس أو إذا رفعها النائب   .     ً سلفاً                                     وحىت إهناء واليته، إال إذا أوقفته اجلمعية 

  .                                                     ومع ذلك، يطلق سراح النائب املتلبس إذا أمرت اجلمعية بذلك  .     ذاته

                                                                                                      وينـبغي التشـديد على أنه ال جيوز للنائب سوى رفع حصانته من االحتجاز، وال يعفى من املسؤولية                   -   ١٠٢
  .                                                                  األحوال أن ترفعها اجلمعية التشريعية باألغلبية املشروطة لثلثي أعضائها                           اجلزائية، اليت ميكن بأي حال من

ّ                                   من الدستور، سّن القوانني وتنقيحها وإلغاءها          ١٢١              من املادة     ١                                               وتـتوىل اجلمعـية التشـريعية، مبوجب الفقرة          -   ١٠٣               
  .                              ً      ً  االنتخابية العليا تفسريها تفسرياً أصلياً             ً      ً                                               ّ       وتفسريها تفسرياً أصلياً، باستثناء ما يتعلق بالشؤون االنتخابية، اليت تتولّى احملكمة
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                                                            ً                                            وينص الدستور يف املادة ذاهتا على أن اجلمعية التشريعية تضطلع أيضاً بوظائف منها تعيني قضاة احملكمة                 -   ١٠٤
                                                                                                                    العليا املثبتني واملناوبني املسؤولني عن إقرار أو رفض االتفاقات الدولية واملعاهدات واالتفاقيات العامة؛ واملوافقة             

                                                                                                             على دخول جيوش عسكرية إىل اإلقليم الوطين أو رفضه؛ وتعليق احلقوق والضمانات الفردية بتصويت ما ال يقل                 
                                                                                                      عن ثلثي أعضائها؛ وتلقي أميان أعضاء األجهزة احلكومية، باستثناء الوزراء؛ وقبول االهتامات أو إنكارها، والقيام 

                                                   مهامها؛ وحتديد امليزانيات العادية واخلاصة؛ وتعيني                                                                عـند الضرورة بتوقيف أعلى سلطات األجهزة احلكومية عن          
                                                                                                                  املراقـب املـايل العام ونائبه؛ ومجع الضرائب، واألمر بنقل ممتلكات الدولة إىل االستخدام العام؛ واملوافقة على                 

     فنون                                                                                                                القـروض املتصلة باالئتمان العام؛ ومنح اجلنسية الشرفية؛ وسن القوانني املتعلقة بالعملة؛ وتعزيز ازدهار ال              
  .                                                                   والعلوم؛ وتعيني أعضاء جلان التحقيق؛ وتوجيه أسئلة رمسية إىل وزراء احلكومة

     وخالل   .                                                                                                   وتتمـثل املـرحلة التمهيدية للعملية التشريعية يف تقدمي مشاريع القوانني إىل اجلمعية التشريعية              -   ١٠٥
                  أما خالل الدورات     .       شريعية                                                                                       الـدورات العاديـة، ميكن أن يتخذ فرادى النواب أو اجلهاز التنفيذي املبادرات الت             

  .                                         اخلاصة، فينفرد اجلهاز التنفيذي بتلك الصالحية

                                          هبدف إتاحة املزيد من فرص املشاركة يف            ١٩٩٩       أبريل   /        نيسان   ١٣                                   وأنشئ مكتب املبادرات الشعبية يف       -   ١٠٦
ّ                              اجلمعـية التشريعية، على حنو ُيقّرب الربملان من املواطن                      حات ومشاريع                                       ويتلقى هذا املكتب االقتراحات واملقتر      .                          ُ  

ّ   مبن فيهم القّصر (                           القوانني األولية من أي مواطن                                                   ُ      ؛ وبعد تلخيص هذه املبادرات وحتديد موضوعها الرئيسي، ُتحال  )           
                                                                                                              إىل النواب واملستشارين كل شهر، حبيث يتسىن تلقي املبادرات املهمة والشروع يف إعدادها وإدماجها يف العملية                

 َ                                                                     طَر الشخص املعين على الفور باستالمها وبالتقدم احملرز بعد ذلك على                                   ُ       وعند تلقي مبادرة شعبية، ُيخ      .            القانونـية 
  .                مدى مراحل اإلجراء

                  ويف مرحلة عرضه على   .                                                                  وتشمل مرحلة النقاش عرض مشروع القانون على جلنة ومناقشته يف جلسة عامة -   ١٠٧
                         ات شكلية وموضوعية لتعديل                                                                          اللجنة، ميكن أن يقدم النواب األعضاء يف اللجنة والنواب األعضاء يف اجلمعية اقتراح

                                        ُ                                 ً              وبعد مناقشة املشروع وموافقة اللجنة عليه، ُيعاد عرضه على اهليئة العامة مشفوعاً              .                            مشـروع النص قيد املناقشة    
 ُ                                                                وُيدرج مشروع القانون عندئذ يف جدول أعمال اهليئة العامة وخيضع          .                                             بـاآلراء املقدمـة، إجيابية كانت أم سلبية       

  .             يوم على حدة                         لثالث مناقشات خيصص لكل منها

                                                                                                                  ويف مـرحلة املوافقة، جيب املوافقة على مشاريع القوانني يف املناقشة الثالثة باألغلبية الالزمة مبوجب الدستور يف                  -   ١٠٨
         ً                    وتأيت أخرياً مرحلة الصياغة، حيث   .  ُ                                                               وُيرسل بعد ذلك أمر تشريعي إىل اجلهاز التنفيذي كي يقوم بالتصديق عليه  .        كل حالة

  .                                                                                  إال أن السن والنشر مدجمان يف مرحلة واحدة يف كوستاريكا، ويدخل القانون حيز النفاذ بالنشر  . ُ              ُ   ُيسن القانون وُينشر

  .                                                                                                          ومل يفلـت بـرملان كوستاريكا من االجتاه احلديث املتمثل يف االنتقال إىل الرقابة السياسية أو الربملانية                 -   ١٠٩
                                         ة احلكومة، ال سيما اجلهاز التنفيذي، يف                                                                            وتتوىل اجلمعية، عن طريق تلك الوظيفة، التحقق من تصرف سائر أجهز          

  .                                         وتتمثل أداهتا الرئيسية يف جلنة التحقيق اخلاصة  .             إطار القانون

                                              من الدستور، أن تنظر يف أي مسألة تعهد            ١٢١              من املادة      ٢٣                         ً                  وجيـوز لـلجان التحقيق، طبقاً للفقرة         -   ١١٠
                                   وهلذه اللجان أن تتصل حبرية جبميع        .        احملدد                                                                     اجلمعية هبا إليها، وجيب أن تقدم التقرير ذي الصلة يف غضون األجل           
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                                              وهلا أن تتلقى أي نوع من األدلة وأن تطلب           .                                                         ً           الوكاالت يف إطار حتقيقاهتا وأن تطلب من البيانات ما تراه الزماً          

  .                                 مثول أي شخص أمامها ألغراض االستجواب

  .                  ت األساسية األخرى                                                                            ونطـاق حتقيقات هذه اللجان حمدود بالصالحيات اليت خيصصها الدستور للسلطا           -   ١١١
                                                                                                             فعلى سبيل املثال، ال ميكن للجنة حتقيق أن تتدخل يف احملاكمات أو الشؤون املعروضة على مكتب املراقب املايل                  

                                                                             ومن القيود األخرى املفروضة على عملها أنه ال جيوز هلا أن حتقق يف الشؤون                .                                      العـام أو احملكمة االنتخابية العليا     
       وال متلك   .             من الدستور  ٣٠   و  ٢٤                                           ن تطلب وثائق خاصة، وهي أفعال حتظرها املادتان                                املعلـن أهنا أسرار دولة أو أ     

  .                               ً                                 تقاريرها قوة القانون، وهي أساساً عبارة عن توصيات ذات صبغة سياسية

                    من الدستور، أن       ١٢١              من املادة      ١٠    و  ٩                                            ً                 وخبصوص الوظيفة القضائية للجمعية، جيوز هلا، طبقاً للفقرتني          -   ١١٢
                                                                                  ضاء أجهزة احلكومة من حصانة من اإلجراءات اجلنائية، وأن تأمر بتوقيفهم إذا ما حوكموا أو                    ترفع ما يتمتع به أع

ّ                                            وهذه وظيفة قضائية حمض، ذلك أنه يف القضايا اليت توّجه فيها هتم جنائية ضد أعضاء يف أجهزة احلكومة،   .       أدينوا                                               
ّ                                  ال ميكن إجراء احملاكمة إال إذا قّررت اجلمعية بأغلبية ثلثي أعضائها أ   .             ً                         ن هناك أسباباً تستوجب اختاذ إجراء قانوين                           

  )  ٢ (                                      تعليق احلقوق والضمانات الدستورية؛ و      )  ١   : (                                                        وينص الدستور على ثالثة أنواع من حاالت الطوارئ، وهي         -   ١١٣
  .                                                         حق التحكم يف أجزاء من امليزانية أثناء فترات العطل التشريعية  )  ٣ (                                       اإلذن بإعالن حاالت دفاع وطين وإحالل السلم؛ و

                                                                                         وجيوز للجهاز القضائي تعليق بعض احلقوق والضمانات الدستورية؛ وال جيوز تعليق احلقوق الدستورية إال  -   ١١٤
ّ                                   يف حالة الضرورة العامة الواضحة، ال سيما حرية التنقل، وعدم انتهاك حرمة البيوت، وسّرية االتصاالت، وحرية                                                                                               

َولِّي الو        ويقتضي   .                                      ظائف العامة، واالحتجاز بأمر خطي من قاض                                             َ  َ ِّ        التجمع، وحرية اإلرادة، وحرية التعبري، وإمكانية َت
  .                                                                                      ً هذا التعليق موافقة ما ال يقل عن ثلثي جمموع أعضاء اجلمعية، وميكن متديده ألجل أقصاه ثالثون يوماً

                                                                                                           وعلى هذا النحو، متارس اجلمعية التشريعية سلطة سياسية على تناول اجلهاز التنفيذي للمفاهيم القانونية               -   ١١٥
   ".                                   حرب أو انتفاضة داخلية أو كارثة عامة " و  "                              الضرورة الطارئة أو غري املتوقعة "          ، من قبيل         غري احملددة

               اجلهاز التنفيذي  ٢- ١- ٤ 

         ّ                   وهو مستقلّ عن سائر أجهزة       .                                                                          اجلهاز التنفيذي سلطة دستورية متارس الوظيفة السياسية واإلدارية للدولة         -   ١١٦
  .                               ليت حتول دون أي صلة قانونية بينها                                                احلكومة، ويعمل عن طريق نظام من الضوابط والكوابح ا

                                                                                      ً                  واجلهـاز التنفيذي لكوستاريكا هو قوة الدفع السياسية يف النشاط احلكومي، ومن مث فهو يشكل عملياً                 -   ١١٧
                                                                                      وعلى املستوى السياسي، يتخذ اجلهاز التنفيذي القرارات احلكومية الرئيسية، ويعلو يف             .                      ذراع احلكومة الرئيسي  
ّ                                                       لذلك خيّوله قانون اإلدارة العامة سلطة تنسيق وتوجيه مجيع الوظائف   .                   ائر اهليئات اإلدارية                    املضمار القانوين على س       

  .                                                                  احلكومية واإلدارية، مبا يشمل جماالت احلكم املركزية والالمركزية على حد سواء

       خرى يف                                    وتتمثل هيئات اجلهاز التنفيذي األ      .                                                           ويتألف اجلهاز التنفيذي من رئيس اجلمهورية والوزير املعين        -   ١١٨
  .                            املؤسسات املستقلة وشبه املستقلة
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                                                             ً                     ً              والعتالء منصب رئيس اجلمهورية، يشترط الدستور أن يكون الشخص مولوداً يف كوستاريكا، ومواطناً              -   ١١٩
    .                                         ميارس حقوقه كأيها الناس، ويفوق سن الثالثني

                             ينبغي فيها انتخاب هؤالء                          فرباير من السنة اليت    /  ُ  َ                                                         وُينَتخب الرئيس ونائباه يف أول يوم أحد من شهر شباط          -   ١٢٠
َ                                                              وُينتَخب نائبان للرئيس وقت انتخاب الرئيس؛ وينوبان عنه أثناء غيابه   .                        ومدة الرئاسة أربع سنوات  .  )١٣ (       املسؤولني    ُ 

  . )١٤ (                                  املؤقت أو الكامل حسب ترتيب تسميتهما

  .             ً  الدولة إمجاالً                                                             من الدستور، تتمثل املهمة األساسية لرئيس اجلمهورية يف تنسيق جهود   ١٣٩     ً         وطبقاً للمادة  -   ١٢١
                          ً                                                                             ويشـمل ذلـك متثيل الدولة رمسياً، وتعيني وزراء الديوان وإقالتهم، وممارسة السلطة العليا على القوات املسلحة    

  .                                                     والشرطة، وتقدمي تقرير سنوي عن عمله إىل اجلمعية التشريعية

             يوقع الرئيس                                                                       من الدستور على أن الوزراء مساعدون خاضعون للرئيس؛ وجيب أن               ١٣٠               وتـنص املادة     -   ١٢٢
  .                                                       معهم مجيع الصكوك اليت خيوهلم الدستور توقيعها كيما تكون صاحلة

                                                                                                        وعلى صعيد املمارسة، يتقاسم نواب الوزراء تسيري الوزارة السياسي واإلداري، إذ إن عبء العمل ثقيل                -   ١٢٣
  .                                                             إىل درجة يستحيل فيها على الوزير أن يضطلع بكل جانب من مسؤولياته

       ذات  -                                                                                 و اهليئة اجلماعية املؤلفة من رئيس اجلمهورية ووزراء الديوان، وتتمثل وظائفه                           وجملس احلكومة ه   -   ١٢٤
                                                                                الطلب إىل اجلمعية التشريعية تقييم حالة الدفاع الوطين؛ تعيني ممثلي اجلمهورية             :             فيما يلي  -                   الصبغة االستشارية   

                                   عليه رئيس اجلمهورية من قضايا                                                                                  الدبلوماسـيني وإقالتهم؛ تعيني مديري املؤسسات املستقلة؛ الفصل فيما يعرضه         
  .                           حيثما اقتضت خطورة الوضع ذلك

              اجلهاز القضائي  ٣- ١- ٤ 

     وتنص   .                                                                                 من الدستور على أن اجلهاز القضائي هو أحد أجهزة حكومة اجلمهورية الثالثة             ٩              تـنص املادة     -   ١٢٥
           ً         نشأة قانوناً هي اليت                                    حمكمة العدل العليا وغريها من احملاكم امل "                                  من الدستور بوجه اخلصوص على أن       ١٥٢         املـادة   

   ".                    متارس السلطة القضائية

                                                        وتقتصر عالقتهما على التعاون، مبا أن الشرطة التابعة          .                                               واستقاللية القضاء عن اجلهاز التنفيذي مضمونة      -   ١٢٦
  .                                             للجهاز التنفيذي جيب أن تنفذ القرارات القانونية

                                     أن احملاكم ال ختضع إال للقانون، حبيث                            من الدستور على        ١٥٤                                       وخبصوص اجلمعية التشريعية، تنص املادة       -   ١٢٧
  .                                                      ال جيوز إلزام القضاة بأي إعالن آخر يصدر عن اجلهاز التشريعي

                                                      

  .    ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط ٥ُ                              ُنظمت انتخابات وطنية يوم األحد   )  ١٣ (
  ُ                                                                                                   ال ُينظم الدستور منصيب نائيب الرئيس؛ غري أهنما يؤديان يف الواقع دورين نشطني، بل إن بعض نواب                   )  ١٤ (

  .                              الرئيس يكونون مسؤولني عن وزارات
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                                                                                                     والقيد الرئيسي الذي تفرضه اجلمعية التشريعية على القضاء يتمثل يف الرقابة الدستورية على القوانني، مما       -   ١٢٨

                    ً            وعالوة على ذلك، فوفقاً لقانون       .              لي أو جوهري                                                              خيول الغرفة الدستورية إعالن بطالن قانون ما بسبب خلل شك         
                        ُ                                                                                          الواليـة الدسـتورية، جيب أن ُتقدم كل مشاريع القوانني املتعلقة بإصالح دستوري أو املوافقة على اتفاقات أو                  
                                                                                                                 معاهدات دولية، مبا يف ذلك التحفظات املقدمة أو املقترحة من أي حزب، إىل الغرفة الدستورية كي تبدي رأيها                  

  .     ذلك          الدستوري يف

                         وحمكمة العدل العليا هي      .                                                     ً                          ومتارس حمكمة العدل العليا وغريها من احملاكم املنشأة قانوناً السلطة القضائية           -   ١٢٩
   .                                                  أعلى حمكمة يف اجلهاز القضائي، ومن مث، يف ترتيبه اإلداري

               نية والتجارية                                          الغرفة األوىل، اليت تبت يف القضايا املد        :                        ً                          وتضـم احملكمـة العلـيا حالياً أربع حماكم، هي          -   ١٣٠
                                                                                                           والرتاعات اإلدارية؛ والغرفة الثانية، اليت تبت يف القضايا املتعلقة بقانون األسرة وقانون العمل والقرارات التكميلية 

                                                                                                    ؛ والغرفة الثالثة، اليت تبت يف القضايا اجلنائية؛ وإضافة إىل ذلك، تعىن الغرفة الدستورية، أو                )               املـرياث واإلفالس   (
   .                                                             لوالية الدستورية، وهي أعلى حمكمة حلماية حقوق اإلنسان يف كوستاريكا    ، با "              الغرفة الرابعة "

 ُ  َ                                                        ُ  َ                                           وُينَتخـب قضاة الغرف الثالث األوىل باألغلبية املطلقة لألصوات، بينما ُينَتخب قضاة الغرفة الدستورية               -   ١٣١
               قضاة، يف حني تضم                                 وتضم كل من الغرف الثالث األوىل مخسة   .                                              باألغلبية املشروطة لثلثي أعضاء اجلمعية التشريعية

  .                     الغرفة الدستورية سبعة

      ً                                                                  ً                      وضماناً لتنظيم حماكم العدل وتشغيلها بصفة مستقلة، يضع الدستور والقوانني عدداً من املبادئ اليت يتعني  -   ١٣٢
  .                 على احملاكم اتباعها

      أال                   ويكفل هذا املبدأ    .               من الدستور    ٣٥                                                               ويتمـثل أول هذه املبادئ يف ضمان قاض طبيعي، مبوجب املادة             -   ١٣٣
  .                                                      يبت يف القضايا سوى السلطات والقضاة املعينون بصفة قانونية

ّ                 وختـّول الفقـرة      -   ١٣٤                                                     من الدستور اجلهاز التشريعي صالحية إنشاء حماكم           ١٥٢           واملادة      ١٢١              من املادة      ٢٠  
  .                                                                 العدل؛ ومينع الدستور اجلهاز التنفيذي من إنشاء حماكم أو حتديد اختصاصها

   ويف    ".                           يف توافق تام مع القانون      "                                               ستور أن تكون إقامة العدل سريعة وشاملة و                 من الد    ٤١               وتشترط املادة    -   ١٣٥
     ١٥٥              وتعزز املادة     .                                                               من الدستور على أن القضاء ال خيضع إال للدستور والقانون             ١٥٤                             السـياق ذاته، تنص املادة      

     ولكل   .        أخرى                                                              ال جيوز ألي حمكمة أن تضطلع على القضايا املعروضة على حمكمة           "                                 هذا الضمان، إذ تنص على أنه       
   ".                                                                                                      حمكمـة اختصاصـها احلصري لتسوية ما يعرض عليها من قضايا، دون تدخل حماكم وهيئات قضائية أخرى                
ّ                                                                وعندما ُيِخل القضاة مببدأ احلياد هذا، حيّولون العدالة عن جمراها، وميكن أن ترفع ضدهم دعوى مدنية أو جزائية                            ِ  ُ        .   

                                                 االختصاص احلصري يف تسوية مجيع املنازعات الناشئة                                       من الدستور اجلهاز القضائي         ١٥٣               ومتـنح املادة     -   ١٣٦
                  ً                                                                                          خبصوص أمور شىت، رهناً بوجود حماكم إدارية داخل حيز اجلهاز التنفيذي واجلهاز القضائي على حد سواء، وال                 

  .   ّ                ً                                     ً                تشكّل قراراهتا أحكاماً قانونية فعلية، وجيوز الطعن فيها دائماً يف حماكم العدل
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                                                                      ختصاص اجلهاز القضائي هو الشؤون االنتخابية، اليت ال تصدر القرارات                                       واجملـال الوحيد اخلارج عن ا      -   ١٣٧
  .            من الدستور   ١٠٣                                            ً         املتصلة هبا إال عن احملكمة االنتخابية العليا، طبقاً للمادة 

                                      اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان - ٥ 

        الدستور  ١- ٥ 

         ً                               اطنني كافةً املراعاة التامة جلميع حقوق         ّ                                                          يشـكّل دسـتور كوستاريكا األساس القانوين الذي يكفل للمو          -   ١٣٨
  )   ٢١       املادة   (                      حرمة احلياة البشرية      :                      ً                                            ويتضـمن الدستور أحكاماً عديدة بشأن احلقوق املدنية، من بينها           .         اإلنسـان 

           ، واحلق يف    )  ٢٤       املادة   (                                          ِّ               ، واحلق يف محاية اخلصوصيات ويف حرية االتصاالت وسرِّيتها           )  ٢٢       املادة   (                 وحـرية التنقل    
   ).  ٣٣      املادة  (                        ، واملساواة بني مجيع البشر  )  ٣١      املادة  (             ، وحق اللجوء  )  ٢٥      املادة    (             تكوين اجلمعيات

  ،  )  ٥٠       املادة   (                                                                                               وخبصوص احلقوق االقتصادية واالجتماعية، توجد أحكام بشأن أمور من بينها احلق يف بيئة سليمة                -   ١٣٩
  .                        متت اإلشارة إليها من قبل                                        ، واحلق يف العمل والصحة والتعليم، وهي حقوق )   ١٥١      املادة  (                   ومحاية الدولة لألسرة 

                 املعاهدات الدولية  ٢- ٥ 

                            للمعاهدات العامة واالتفاقيات  "                                                     من الدستور ترتيب الصكوك القانونية، فتنص على أن      ٧                حتـدد املـادة      -   ١٤٠
                      ُ   ِّ                                                              ً                           واالتفاقات الدولية اليت ُتصدِّق عليها اجلمعية التشريعية حسب األصول األسبقية على القوانني اعتباراً من تاريخ               

   ".                ً                      مادها أو اعتباراً من التاريخ احملدد فيها   اعت

                             ً                                                          ً                 وتقتضي املعاهدات الدولية، طبقاً ألحكام الدستور، موافقة السلطة التشريعية عليها كي تصبح جزءاً من               -   ١٤١
                                                                                                     القانون احمللي؛ غري أن احملكمة الدستورية العليا لكوستاريكا رأت، باالستناد إىل رأي استشاري وارد يف القرار رقم 

  -                                    رغم اعتراض السلطة التنفيذية عليها -                                                        ، أن من املمكن تطبيق معايري اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات   ٩٤-    ٦٦٢٤
  . )١٥ ( "                 ً  متفق عليها عاملياً-                وهي قواعد آمرة  -           ً                              تشكل تدويناً ألحكام القانون الدويل العرفية   ]             تلك االتفاقية [   ألن  "

  .                                      على الصكوك الدولية املشار إليها أدناه                                          وقد صدقت كوستاريكا، فيما يتصل حبقوق اإلنسان، -   ١٤٢

                                                                                                    عـلى الصعيد العاملي، وقعت كوستاريكا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي اعتمدته اجلمعية العامة               -   ١٤٣
   .     ١٩٤٨      ديسمرب  /            كانون األول  ١٠      املؤرخ   )      ً ثالثاً (      ألف -     ٢١٧                             لألمم املتحدة وأعلنته يف قرارها 

  :      ، فهي    ٤٢٢٩                                                     رى اليت وقعتها كوستاريكا وصدقت عليها مبوجب القانون رقم                         أما االتفاقات الدولية األخ -   ١٤٤
    ١٦          املؤرخ       ٢٢٠٠                                                                                               العهـدان الدوليان حلقوق اإلنسان، اللذان اعتمدهتما اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف القرار              

       يل اخلاص                                                              ، ومهـا العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدو     ١٩٦٦        ديسـمرب   /             كـانون األول  
                                                                                                            باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية            

                                                      

  .            من الدستور ٧      املادة   )  ١٥ (
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ُ                      والسياسـية، الـيت ُصدق عليها يف              ٢٨٨                                     ونشرت يف الصحيفة الرمسية العدد           ١٩٦٨       ديسمرب   /              كانون األول    ١١               

      ٧٠٤١                                        ذلك، صدقت كوستاريكا، مبوجب القانون رقم          وإضافة إىل  .     ١٩٦٨      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧         الصادر يف 
       ، على      ١٩٨٦       يوليه   /      متوز  ٧              الصادر يف       ١٤٨                                        واملنشور يف الصحيفة الرمسية، العدد           ١٩٨٦       يوليه   /      متوز  ٨         املـؤرخ   

        تشرين   ١١        املؤرخ     ٧٣٥١                                                                                        االتفاقـية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها؛ ومبوجب القانون رقم             
                                                                                      ، على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو     ١٩٩٣      نوفمرب  /     الثاين

                       الربوتوكول االختياري       ٨٤٥٩                             ؛ بينما أقر القانون رقم          ١٩٨٥       فرباير   /       شباط  ٤                                    املهيـنة، املوقعـة يف نيويورك يف        
  .                      التفاقية مناهضة التعذيب

                                    اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية       :                           ة اليت حتمي كرامة اإلنسان                   ً                         وصـدق البلد أيضاً على الصكوك التالي       -   ١٤٥
               واملنشورة يف       ١٩٥٠       ديسمرب   /              كانون األول   ٤          املؤرخ       ١٢٠٥                                                    واملعاقبة عليها، املصدق عليها مبوجب القانون رقم        

       لتمييز                                  ؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال ا    ١٩٥٠       أكتوبر  /            تشرين األول ٧           الصادر يف    ٢٢٦                     الصحيفة الرمسية العدد 
ُ  ِّ                                ، وُصدِّق عليها مبوجب القانون رقم          ١٩٧٩       ديسمرب   /              كانون األول    ١٨                                           ضد املرأة، اليت اعتمدهتا األمم املتحدة يف            

        كانون   ١١           الصادر يف  ٨   ُ                             ، وُنشرت يف الصحيفة الرمسية العدد     ١٩٨٤       أكتوبر  /                تشـرين األول    ٢            املـؤرخ        ٦٩٦٨
      يوليه  /      متوز   ١٢          املؤرخ       ٧١٨٤                   وجب القانون رقم                                              ؛ واتفاقية حقوق الطفل، املصدق عليها مب          ١٩٨٥       يناير   /       الـثاين 
   .     ١٩٩٠      أغسطس  /    آب ٩           الصادر يف    ١٤٩                                  ، واملنشورة يف الصحيفة الرمسية العدد     ١٩٩٠

                          ، االتفاقية الدولية للقضاء     ١٩٦٧      يناير  /             كانون الثاين ٥        املؤرخ     ٣٨٤٤   ُ                           واعـُتمدت، مبوجب القانون رقم    -   ١٤٦
      يناير  /               كانون الثاين   ٧              الصادر يف     ٥                      حيفة الرمسية، العدد                                                         عـلى مجـيع أشكال التمييز العنصري، ونشرت يف الص         

ّ                      ؛ وأِقّر، مبوجب القانون رقم     ١٩٦٧                                  ، واملنشور يف الصحيفة الرمسية العدد     ١٩٦٣      أغسطس  /    آب  ١٢        املؤرخ     ٣١٧٠    ِ 
                                                                          ، انضمام كوستاريكا إىل اتفاقية مناهضة التمييز يف التعليم املوقعة يف               ١٩٦٣       أغسطس   /     آب   ٢١              الصادر يف       ١٨٧

    ١٠          املؤرخ       ٤٤٦٣                                            ؛ واعتمدت كوستاريكا، مبوجب القانون رقم           ١٩٦٠       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤            بـاريس يف    
                                                                             ، بروتوكول تأسيس جلنة املصاحلة واملساعي احلميدة اليت ستعمل على تسوية ما قد             ١٩٦٩       نوفمرب   /              تشـرين الثاين  

   .                                                    ينشأ عن اتفاقية مناهضة التمييز يف التعليم من منازعات

                                                                                 قليمية، وقعت كوستاريكا االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، املعروفة مبيثاق سان                               وخبصـوص الصـكوك اإل     -   ١٤٧
                                    وأقرت اجلمعية التشريعية للجمهورية      .     ١٩٦٩       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٢    َ                          ، يوَم فتح باب توقيعها يف        )         كوستاريكا (       خوسيه  

           الصادر يف   ٦٢                  حيفة الرمسية العدد    ُ         ، وُنشر يف الص    ١٩٧٠      فرباير  /      شباط  ٢٣        املؤرخ     ٤٥٣٤                               هذا الصك مبوجب القانون رقم      
ُ           ، وُصدق عليه يف     ١٩٧٠     مارس  /      آذار  ١٤   .    ١٩٧٠      أبريل  /       نيسان ٨                  وأودعت االتفاقية يف   .     ١٩٧٠      أبريل  /       نيسان ٨   

     ١١٤                                    ، املنشور يف الصحيفة الرمسية العدد     RE-7060                                               كذلـك، أعلنـت كوستاريكا، مبوجب األمر رقم          -   ١٤٨
                                                          غري املشروط باختصاص جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان                     ، اعترافها       ١٩٧٧       يونيه   /         حزيران   ١٦             الصـادر يف    

ّ                                                                وقُّدم ذلك األمر إىل األمانة العامة ملنظمة الدول األمريكية يف             .                                           وحمكمـة الـبلدان األمريكية حلقوق اإلنسان       ُ  ٢   
  .    ١٩٨٠      يوليه  /   متوز

ُ                                                                              وُحدد نطاق الصكوك القانونية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار النظام القانوين           -   ١٤٩                        مبوجب قرارات احملكمة     
                حيثما تعلق األمر  "                                     ، اليت رأت، ال سيما يف القرار األخري، أنه   ٩٥-    ٢٣٢٣   و  ٩٣-    ٥٧٥٩   و  ٩٢-    ٣٤٣٥          الدستورية 
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      من    ٤٨                                من الدستور، مبا أن املادة        ٧                                                                              بالصـكوك الدولية حلقوق اإلنسان النافذة يف البلد، ال تنطبق أحكام املادة             
  .                                                                    قوق اإلنسان مينح تلك الصكوك قوة قانونية تساوي القوة القانونية للدستور                  ً     ً       ً     الدستور تتضمن حكماً خاصاً متعلقاً حب

                                                     ُ  َّ                                           فإن صكوك حقوق اإلنسان النافذة يف كوستاريكا، على حنو ما أُقرَّ به يف فتوى احملكمة الدستورية، ال حتظى باملركز 
   ".               أو ضمانات أكرب                                                                       ً ذاته الذي حيظى به الدستور فحسب، بل هلا األسبقية عليه، كوهنا متنح الناس حقوقاً

                         فحال دخول االتفاقية حيز     :  ُ                                                                          وُيفضـي هذا الترتيب القانوين للمعاهدات إىل ثالث تبعات قانونية أساسية           -   ١٥٠
                                                                           ُ                                   النفاذ، يزول بصورة تلقائية واجب التقيد بأي قانون أو ممارسة تتعارض معها؛ وما ُيعتمد بعد ذلك من قواعد أو         

  .                                                 ، حىت إذا اعتمده اجلهاز التشريعي واكتسب صفة القانون                                ً إجراءات خمالفة لالتفاقية يكون باطالً

                                                                                          وميكن اللجوء إىل أي سبل انتصاف قضائية أو إدارية متاحة يف النظام القانوين الوطين قصد االنتصاف من  -   ١٥١
                                                                                  ويف هذا السياق، ينبغي إبراز أنه جيوز للمرء رفع قضية بدعوى خمالفة الدستور               .                             أي انتهاك ألحكام ذلك الصك    

                                             كما ميكن رفع دعوى تظلم إىل الغرفة الدستورية      .                                                             ما يـتعلق بأي قاعدة أو إجراء يتعارض وأحكام االتفاقية             فـي 
   .                                                            للمحكمة العليا قصد وقف وإصالح أي انتهاك ألحكام هذا الصك الدويل

                      سبل االنتصاف الدستورية - ٦ 

                 الغرفة الدستورية  ١- ٦ 

                                                      فها أعلى حمكمة يف اجلهاز القضائي، مسؤولة عن ضمان                                                        كانـت حمكمة العدل العليا، طيلة أعوام، بوص        -   ١٥٢
              قانون الوالية   "           واملسمى       ١٩٨٩       يونيه   /         حزيران   ١٥          املؤرخ       ٧١٢٨                            وأدى اعتماد القانون رقم       .                   دسـتورية القانون  

                                                                                             إىل تغيري جذري يف معاملة القانون الدستوري لكوستاريكا وذلك بإنشاء حمكمة جديدة خمتصة يف                "            الدسـتورية 
  .                                                                تفسري تكون فيه للقيم واملبادئ واحملتوى األخالقي األسبقية على نص القانون             مفهوم جديد لل

                                                                                         من القانون اليت حتدد اختصاص احملكمة على أن القانون ميكن أن ينطبق ال على احلقوق                 ٢             وتنص املادة    -   ١٥٣
   ".           يف كوستاريكا                                          احلقوق املعترف هبا مبوجب القانون الدويل النافذ  "                              ً      الواردة يف الدستور فحسب بل أيضاً على 

ّ                                                       إن قانون الوالية الدستورية، باستحداثه والية خمتصة، قد عّدل نظام العدالة الدستورية النافذ حىت ذلك                -   ١٥٤                                                     
ُ         وقد ُوصف هذا   .                                                                                          الوقـت، وأدخـل بذلك أكرب تغيري على القانون الوطين على امتداد السنوات العشرين املاضية              

  . )١٦ ( "    انون                          الثورة احلقيقية يف ميدان الق "            التغيري بأنه 

                      سبل االنتصاف الدستورية  ٢- ٦ 

                                                                                                       إن الوظـيفة الرئيسية للغرفة الدستورية هي ضمان محاية احلقوق األساسية املكرسة يف الدستور وتطبيق                -   ١٥٥
                                                                          وهذه الغرفة مسؤولة عن محاية وصون مبدأ سيادة الدستور، الذي ينص على أنه ال      .                     ً     ً    مبادئ الدستور تطبيقاً فعاالً   

                                                      

) ١٦  (  Gustavo Rivera Sibaja, Ley de Jurisdiccion Constitucional y creación de la Sala 
Constitucional (The Constitutional Jurisdiction Act and the creation of the Constitutional Court), ed. Editec, 

“Laws” collection 29, San Jose, Costa Rica, 1997, p. 5.  
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  .                                                                                      معاهدة أو الئحة أو قانون يف النظام القانوين لكوستاريكا أن تكون أهم من الدستور ذاته                        جيـوز ألي قاعدة أو    

   .  ُ                        ً                                 وُيدافع عن هذا املبدأ أساساً بواسطة سبل االنتصاف التايل ذكرها

                          لكل شخص احلق يف إحضاره أمام   "                      من الدستور على أنه   ٤٨      ً                              وضماناً إلعمال حقوق الناس، تنص املادة  -   ١٥٦
                                                                                                      ق يف احلماية القضائية ويف إقامة دعوى تظلم بغية العودة إىل التمتع باحلقوق اليت مينحها هذا الدستور                       احملكمة واحل 

   ".                                                                                    واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان والنافذة يف اجلمهورية

ُ                                  ، ُصنفت القضايا على النحو التايل         ٢٠٠٤           وخالل عام    -   ١٥٧                                      ائة منها طعون يف قرارات احتجاز،              يف امل      ١١,٩  :   
  .                    يف املائة قضايا أخرى   ٠,٤                       يف املائة دعاوى تظلم، و    ٨٥,٢                                           يف املائة دعاوى بشأن خمالفة أحكام الدستور، و   ٢,٥ و

      ٢٠٠٤    و     ٢٠٠٠                                                                                                 والبيانات السنوية املتعلقة بعدد القضايا اليت فصلت فيها خمتلف احملاكم خالل الفترة بني عامي                -   ١٥٨
   :        و التايل             كانت على النح

 ٢اجلدول 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٠عدد القضايا اليت فصلت فيها خمتلف احملاكم، يف الفترة 

 السنة الغرفة األوىل الغرفة الثانية الغرفة الثالثة الغرفة الدستورية
٢٠٠٠    ٧٨٨    ٨٢٦  ١     ٢٠٢   ١٠     ٨٠٨     
٢٠٠١  ١     ٠٨٨    ٧٦٢  ١     ٢٨٣   ١٢     ٧٥٢     
٢٠٠٢    ٧٤٦    ٧٢٣  ١     ٣٤٩   ١٣     ٤٣١     
٠٣  ٢٠    ٦٣٧    ٨٧٧  ١     ٣٨٣   ١٣     ٣٠١   
٢٠٠٤    ٨٣٠  ١     ١١٧  ١     ٧٤٩   ١٣     ٤٢٠     

  .                                            شعبة اإلحصاء، إدارة التخطيط، الغرفة الدستورية  :        املصدر

  :                                                                                     أما البيانات املتعلقة مبتوسط املدة اليت يستغرقها بت الغرفة الدستورية يف الطعون فهي كما يلي -   ١٥٩

 ٣اجلدول 

 )٢٠٠٤-١٩٩٩(متوسط املدة اليت يستغرقها بت الغرفة الدستورية يف الطعون 

 السنة الطعون يف قرارات االحتجاز  دعاوى التظلم خمالفة الدستور
     ١٩٩٩      ً يوما ١٧ شهران      ً شهرا ١٧

     ٢٠٠٠      ً يوما ١٧  أسابيع٣/شهران أسبوع واحد/     ً شهرا ٢٥
     ٢٠٠١      ً يوما ١٧  أسابيع٣/شهران أسبوع واحد/     ً شهرا ٢٠

     ٢٠٠٢      ً يوما ١٧  أسابيع٣/شهران  أسابيع٣/     ً شهرا ٢٤
     ٢٠٠٣      ً يوما ١٧ أسبوع واحد/ أشهر٥      ً شهرا ٢٤

     ٢٠٠٤      ً يوما ١٧ أسبوع واحد/ أشهر٤  أسابيع٣/     ً شهرا ٢٢

  .                                              شعبة اإلحصاءات، إدارة التخطيط، الغرفة الدستورية  :        املصدر
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                        احلق يف املثول أمام القضاء  ٣- ٦ 

                    اليت تكفل احلرية                   من الدستور،    ٤٨                                                                      يسـتند سبيل االنتصاف املتمثل بطلب املثول أمام القضاء إىل املادة             -   ١٦٠
                                                                                              والسالمة الشخصيتني؛ ويعين ذلك أنه ال جيوز حرمان أحد، دون سبب وجبه، من حريته يف التنقل واإلقامة أو من 

                                                                 وجيوز ألي شخص أن يتظلم بطلب املثول أمام القضاء دومنا احلاجة إىل مستشار   .                            حقه يف دخول البلد أو مغادرته
  .                                  ً        هذا الطلب باألصالة عن نفسه أو نيابةً عن غريه                 وجيوز ألي شخص تقدمي   .             أو ممثل قانوين

              ً        ً                                فهو يشكل ضماناً إجرائياً، إذ يتيح وسيلة إجرائية          .                                                   وللتظـلم بطلـب املثول أمام القضاء وضع مزدوج         -   ١٦١
      من   ٦               وتعزز الفقرة     .                                                 ً                                        حلمايـة احلق يف احلرية املادية واحلق يف التنقل؛ وهو أيضاً حق أساسي من حقوق اإلنسان               

                                                                                                 التفاقـية األمريكية حلقوق اإلنسان هذا الوضع املزدوج، إذ تنص، عالوة على إتاحة هذه الوسيلة                         مـن ا    ٧         املـادة   
                                                                                                                      اإلجرائية، على أنه ال جيوز تقييد سبيل االنتصاف هذا أو إلغاؤه يف الدول األطراف اليت تنص قوانينها على حق كل                    

ُ                                           مـن يعتقد أنه مهدد بأن ُيحرم من ُحريته يف أن يلجأ إىل حمكمة خمت                 .                                              صة من شأهنا أن تبت يف شرعية هذا التهديد                              ُ        
                                                                                                                       وبعـبارة أخرى، ال جيوز لدولة تكون فيها االتفاقية نافذة أن تعطل الشروط اليت تنظم يف تشريعها حق املثول أمام                    

  .                                                                       ً                  القضاء، ألن من واجبها أن تعمل باستمرار على توسيع نطاق احلماية وال جيوز أبداً أن تسمح بتقهقرها

                                                                                     يل االنتصـاف هذا يتوخى محاية احلق يف احلرية املادية وحق التنقل، فإن الفقه القانوين                          ورغـم أن سـب     -   ١٦٢
ّ                                                     والتشـريع املقارن قد وّسع نطاق التغطية بالتمييز بني احلاالت التالية                                يهدف هذا النوع من      :            إصالح الضرر   )  أ   : (                    

ُ                                     سبل االنتصاف إىل إعادة حرية املواطنني الذين ُحرموا من احلرية بصورة غري                                                 شرعية بسبب خمالفة التشريع احمللي؛                                             
                                                                                                   يهدف هذا النوع إىل منع التهديد باحلرمان من احلرية الشخصية، مبا يف ذلك التهديدات التعسفية؛                 :       املـنع   )  ب (
                                                                                               عادة ما يهدف سبيل االنتصاف هذا إىل تغيري مكان االحتجاز، إما ألنه ال يناسب طبيعة اجلرم، أو               :        التعديل  )  ج (

                                                           يهدف سبيل االنتصاف هذا إىل وضع حد ملا يتعرض لـه فرد             :        التقييد  )  د (                   ملعاملة غري الئقة؛                      ألن احملتجز يتعرض    
   .                                                                                         ما من مضايقة مفرطة من قبل السلطات القضائية أو اإلدارية أو ملنع وصوله إىل مناطق عامة أو خاصة

                   تجاز، الذي يرمي،                                              من الدستور صراحة بالطعن يف قرار االح         ٤٨                                     ويف تشريع كوستاريكا، تعترف املادة       -   ١٦٣
                                                                                                من قانون الوالية الدستورية، إىل محاية احلرية والسالمة الشخصيتني من أفعال أو أوجه تقصري                 ١٥    ً            طـبقاً للمادة    

                                                                                                              السلطات على اختالف أنواعها، مبا يف ذلك السلطات القضائية، ومن هتديدات تلك احلرية وأي تعطيل أو تقييد                 
  .                    ً                        اإلقامة احلرة هبا، فضالً عن حرية الدخول واخلروج                                 غري مشروع حلق التنقل يف اجلمهورية وحق

َ           َ                                                 وعلى هذا النحو، ُيمكِّن نطاق التشريع الواسُع احملاكَم الدستوريةَ من ممارسة سلطة كاملة على أي فعل                 -   ١٦٤       ُ                     ِّ   ُ                
   ذا         وقيل يف ه  .                   ً          ً                                                           أو تقصري ميكن، حالياً أو مستقبالً، أن يقيد أو يهدد بتقييد أي حق من احلقوق اليت حيميها الدستور

           طعن ألغراض   (                                                                               الطعـن يف قرار االحتجاز تطور يف كوستاريكا من وسيلة حلماية حرية التنقل                   "...              الصـدد إن    
    طعن  (                                             ً                                                      إىل ضمان ملبدأ احلماية القانونية، بات اليوم أيضاً وسيلة ملنع االنتهاكات املمكنة لتلك احلرية                 )        تصحيحية

   ).            ألغراض وقائية

                                                                       تقوم به احملاكم احمللية يف كوستاريكا من تطوير تدرجيي فيما يتعلق                                                  وال بـد مـن توجيه االنتباه إىل ما         -   ١٦٥
                                                                                    فعلى سبيل املثال، قبلت احملاكم إجراءات الطعن يف قرارات االحتجاز ألغراض التعديل              .                    بصكوك حقوق اإلنسان  
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ُ              واُعترب ذلك، يف ال  .                                                     ً                 فيما يتعلق بانتهاك قواعد القانون الدويل النافذة حالياً على الصعيد احمللي   ،   ٨٩-   ١٩٩         قرار رقم   

                                              من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية        ٨           من املادة     )  ج (    ً                                                   سـبيالً لالنتصاف من انتهاك أحكام من بينها الفقرة          
   .               ملعاملة السجناء

                       ً                                       َ   ُ                                      وإذا مل يكـن االحتجاز ناجتاً عن حكم مفروض على الشخص املعين، أو إذا مل َيمثُل هذا الشخص أمام                    -   ١٦٦
            فإن احتجازه     ...                                                               عن صدور أمر ترحيل يف حقه ألن ديوان املهاجرين واألجانب قرر ترحيله           ً بل كان ناجتاً "      حمكمة، 

ِ                                         يف حـبس معّد للمتهمني لكنه ُيستخدم أيضاً لسجن اجملرمني املدانني هو أمر ِخمل بالقواعد اليت يستشهد هبا املدعي،                               ً           ُ               ّ         
                                   عاء أن أماكن االحتجاز هذه أنسب                                                   ً      ً                           كما أن عدم وجود أي مراكز احتجاز خاصة ليس عذراً مقبوالً، ناهيك من اد             
                              فمن البديهي أن احتجاز أشخاص مل   :                                                                 للمحتجزين، إذ يتعلق األمر حبقوق أساسية ال ميكن انتهاكها بأي حجة كانت

   ".                                                    ُ                              ميثلوا حىت أمام حمكمة جيب أن جيري يف ظروف أفضل من تلك اليت ُيحتجز فيها من مثلوا أمام حمكمة

                        من الدستور، فأصبحت      ٤٨                   قد عدل املادة         ١٩٨٩       أغسطس   /     آب  ٨ ١          املؤرخ       ٧١٢٨                   والقـانون رقـم      -   ١٦٧
                                                                              حيق لكل فرد أن يطالب حبقه يف املثول أمام حمكمة بغية محاية حريته وسالمته                 : "                              صـيغتها اجلديـدة كمـا يلي      

                                                                                                              الشخصـيتني، وأن يـرفع دعـوى تظلم ملواصلة أو استعادة متتعه بسائر احلقوق الواردة يف الدستور وباحلقوق                  
                           ويدخل سبيال االنتصاف كالمها      .                                                                 عترف هبا يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان النافذة يف اجلمهورية                    األساسية امل 

   ".  ١٠                                        يف نطاق اختصاص احملكمة املشار إليها يف املادة 

                          ، املؤلفة من سبعة قضاة      )                 الغرفة الدستورية  (                                                              وتـنظر يف هذه الدعاوى الغرفة اخلاصة حملكمة العدل العليا            -   ١٦٨
               وال ميكن الطعن يف   .            َّ                               والنظام مركَّز، إذ تتناول الدعوى حمكمة واحدة   ).                ونصها االنتقايل  ٤٨   و  ١٠     دتان    املا (      دائمني 

                                                                                                                قرارات الغرفة الدستورية، إمنا ميكن استكماهلا أو توضيحها يف غضون ثالثة أيام بطلب من أحد األطراف، أو يف                  
                                      جراءات برسالة أو برقية أو أي وسيلة                              ألي شخص أن يتخذ هذه اإل           وميكن  .                                      أي وقـت مبـبادرة من الغرفة ذاهتا       

   .                                             ً اتصال خطية، وهي إجراءات جمانية ال تقتضي توثيقاً

                         وتشمل صالحيات الرئيس أو     .                                                                     ويشـرف عـلى اإلجراءات رئيس احملكمة أو قاضي التحقيق الذي عينه            -   ١٦٩
                           والية الدستورية، الذي ختوهلما              من قانون ال  ٢١                                                               قاضي التحقيق السلطة املكرسة يف الفقرتني الثانية والثالثة من املادة 

                                              ُ             ً                                       أن يأمرا مبثول الطرف املتضرر أو بفتح حتقيق عندما ُيعترب ذلك الزماً حسب الظروف، إما قبل البت يف الطلب أو 
                                                        كما جيوز للقاضي أن يأمر يف أي وقت باختاذ ما يراه             .                                                          ألغراض إنفاذ قرار لصاحل املدعي أو ضده، إذا لزم األمر         

  .            حلماية املؤقتة      ً            مناسباً من تدابري ا

                                                                          من القانون على أنه ال جيوز قبول الدعوى على أساس متهيدي أي قبل               ٩                                  وتنص الفقرة الثالثة من املادة       -   ١٧٠
                                                                          ذلك أن قبول دعاوى من هذا القبيل ميكن أن يؤدي إىل انتهاك مبادئ احملاكمة          .                              االستماع إىل حجج املدعى عليه    

  . ة                                        العادلة، فتترتب عليه تبعات مالية وقانوني

                                                      وقيل إنه، يف حالة الطعن يف شرعية االحتجاز، ال توجد قاعدة    .                                       وال جيـوز إيقاف اإلجراءات بعد بدئها       -   ١٧١
      أي  -                                                                                                         جتيز السحب، وهو موقف قانوين منطقي، مبا أن هذه اآللية مصممة حلماية أهم احلقوق يف نظامنا القانوين                  

  .                        ، واحلق يف الكرامة الشخصية                                               احلق يف حرية التنقل واحلق يف السالمة اجلسدية واملعنوية
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                                                                                                             ومبـا أن الـرهان هنا يتمثل يف محاية حقوق فائقة القيمة بالنسبة إىل اجملتمع أو شديدة األمهية للتعايش                    -   ١٧٢
       وعليه،   .                                                                                            بانسجام يف اجملتمع، ال خيول النظام القانوين الطرف املتضرر أن يقرر ما إذا كان يتعني معاقبة اجلاين أم ال

                                                                                               القانون املتعلق هبذه املسائل على أن الغرفة الدستورية، بعد تقدمي طلب لتدخلها، جيب أن                    من  ٨                تـنص املـادة     
                              إذ يتعلق األمر هنا باملصلحة        ".                                                        دون إمكانية التعلل بتأخر األطراف يف تأجيل اإلجراءات        "                       تتصرف بصورة تلقائية    

                             ركة يف اإلجراءات الدستورية؛                                                                                 العامـة يف ضمان عدم خضوع الغرفة، بعد طلب تدخلها، إلرادة األطراف املشا            
                                                            ً        ً         ُ           ً                    فحىت إذا تعارض األمر مع إرادة األطراف، جيوز للغرفة أن تصدر قراراً موضوعياً، وهو ما ُيعترب ضرورياً يف ضوء          

   ).                  ، الغرفة الدستورية  ٩١-    ٣٨٦٧           القرار رقم  (                                      الغاية املنشودة من مجيع اإلجراءات املشاهبة 

                                                          مكانية تقدمي طعن يف شرعية االحتجاز ضد أشخاص القانون اخلاص؛                                         وال يعاجل قانون الوالية الدستورية إ      -   ١٧٣
               من القانون     ٦٥       إىل     ٥٧               ً                                                                          وينطـبق ذلـك أيضاً على دعوى التظلم، اليت تنظمها األحكام الواردة يف الفقرات من                

                                                                                                 ذلك أن طبيعة االنتصاف بالطعن يف شرعية االحتجاز تتمثل يف محاية احلرية والسالمة الشخصيتني من                 .       املذكور
  .                                                                                                               األفعـال وأوجـه التقصري من جانب أي سلطة من أي نوع، حىت السلطة القضائية، هتدد بإنكارها أو تقييدها                  

   .                                                                                    فالطعن يف شرعية االحتجاز سبيل انتصاف من التعسف يف استعمال السلطات القمعية ألجهزة الدولة

     أن   ٩٧-    ٠٨٧٨            الدستورية                                                           وخبصوص نطاق االنتصاف بالطعن يف شرعية االحتجاز، جاء يف رأي احملكمة -   ١٧٤
                                        ً      ً                                                             االنتصاف بالطعن يف شرعية االحتجاز ليس تدبرياً منعياً يرمي إىل محاية احلق يف احلرية والسالمة الشخصيتني يف                  "

                             ً                                                                             املسـتقبل فحسـب، وإمنا يتوخى أيضاً كشف االنتهاكات املاضية، قصد مطالبة السلطة املسؤولة عن االنتهاك                
   ".          اليف املدعي                               بتعويض الضحية عن األضرار ودفع تك

                                  وجيب تقدمي التقرير يف األجل الذي        .                          ً                                        ويطلـب قاضي التحقيق تقريراً من السلطة املدعى انتهاكها للحق          -   ١٧٥
                                                      ويف اآلن ذاته، جيوز ل ـه أن يأمر بوقف أي أمر ضد            .                                                           حيدده قاضي التحقيق، والذي ال جيوز أن يتعدى ثالثة أيام         

  .           رفة النهائي                                       املدعي ميكن أن يؤدي إىل عدم تنفيذ قرار الغ

                               ً                                          ً                                   وميكن لقاضي التحقيق أن يأمر أيضاً مبثول املدعي، أو بإجراء تفتيش إذا رأى لزوماً لذلك، حبسب الظروف،                  -   ١٧٦
                                                                     ً                                                 حـىت قـبل البت يف طلب الطعن يف قرار االحتجاز أو ألغراض التنفيذ، إذا رأى مربراً لذلك، بصرف النظر عما إذا                      

  .                                                     وميكن األمر بتنفيذ تدابري احلماية املؤقتة للحقوق ذات الصلة  .    ُ                                   اسُتنتجت مقبولية الطلب أو عدم مقبوليته

ّ                               ً      ً                                     وجيـب أن يتضمن تقرير السلطة اليت ُيّدعى انتهاكها للحق ذي الصلة شرحاً واضحاً ملا تقوم عليه من                   -   ١٧٧  ُ                              
ُ              ُتعترب الوقائع        ُ                                    وإذا مل ُيقدم التقرير يف اآلجال احملددة، ميكن أن   .                                             أسباب ومبادئ قانونية ولألدلة القائمة ضد املدعي

                              ُ                                ُ                                            املتعلل هبا لتربير الطلب ثابتة، وُتعلن الغرفة مقبولية الطلب، إذا قُدم بصورة قانونية، يف غضون مخسة أيام، إال إذا 
   .                                    استنتجت ضرورة اختاذ إجراءات استداللية

    ؤمر                                               َ                                  ُ                   وعـندما تسـتنتج مقبولية طلب طعن يف شرعية احتجاز، َيبطل مفعول التدابري موضوع الطعن، ويُ                -   ١٧٨
 ُ                                     وُتؤمر السلطة املسؤولة بتعويضه عما       .                 ً                              ُ                            بـتمكني املدعي جمدداً من التمتع حبقه أو باحلرية اليت أُنكرت أو انتهكت            

               ُ                 ُ                                                          ً                      حلقه من أضرار، وُتحدد هذه األضرار وُتسوى عن طريق إجراء منازعات إداري كجزء من تنفيذ اجلزاء، وفقاً ملا                
   ).  ٢٦                   ة الثانية من املادة         والفقر  ٢٥      املادة  (                             يقتضيه قانون القضاء الدستوري 
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   .                                                                                     وعدم امتثال السلطات املقصود االنتصاف من أفعاهلا ألوامر الغرفة ستترتب عليه مسؤولية جنائية -   ١٧٩

                                                                                                   والدستور، إذ ينص على أنه ال جيوز التماس االنتصاف بالطعن يف شرعية االحتجاز فيما يتعلق بأشخاص              -   ١٨٠
            ً                                                 إذ توجد أيضاً إمكانية االنتصاف بدعوى تظلم، وهو انتصاف ذو نطاق                                    القانون اخلاص، ال ينطوي على أي متييز، 

                                                                                ذلك أن طبيعة االنتصاف بالطعن يف شرعية االحتجاز تتمثل يف محاية احلرية والسالمة الشخصيتني   .            تنظيمي أوسع
      ها أو                                                                                                      من األفعال وأوجه التقصري من جانب أي سلطة من أي نوع، حىت السلطة القضائية، إذا كانت هتدد بإنكار            

                                  وإذا قررت الغرفة أن املسألة ال تصلح   .                                                                      تقييدها، وذلك يف إطار نظام قانوين من قبيل النظام القائم يف كوستاريكا    
                                                                                                          ألن تكـون موضـوع طعن يف شرعية احتجاز، وإمنا دعوى تظلم، فستبني ذلك وتواصل اإلجراء باتباع قواعد                  

   ).      أمبارو (                                    االنتصاف بدعوى احلق يف احلماية القضائية 

  )      أمبارو (                            التظلم بطلب احلماية القضائية   ٤- ٦ 

                                   من الدستور، اليت تكرس حق أي         ٤٨           إىل املادة     )       أمبارو (                                               يعـود أصـل التظلم بطلب احلماية القضائية          -   ١٨١
                                                                                                           شخص يف استخدام سبيل االنتصاف هذا ملواصلة أو استعادة متتعه باحلقوق األساسية األخرى الواردة يف الدستور               

   ).                                               والسالمة الشخصيتني الذي حيميه حق املثول أمام القضاء                عدا احلق يف احلرية  (

                           ويرى رجل القانون اإليطايل      .                                   ُ                                     ويف هـذه احلالة، على غرار سابقتها، ال ُيشترط االستعانة خبدمات حمام            -   ١٨٢
  ة                        ، مبا أهنا وسيلة مصمم     "                         الوالية الدستورية للحرية     ) "      أمبارو (                                                    ماورو كابيلييت أن دعوى احلق يف احلماية القضائية         

  .     ً                 خصيصاً حلماية تلك احلقوق

                                من االتفاقية األمريكية حلقوق       ٢٥                           ، املنصوص عليه يف املادة       "                  سبيل انتصاف فعال   "                    ويـتحول احلـق يف       -   ١٨٣
                                                                                    ُ                            اإلنسـان، إىل الـتزام رئيسي من التزامات الدول األطراف يف هذا الصك الدويل، ويقتضي بالتايل أن ُتدمج يف                   

                                 ويف العصر احلديث، ال يكفي وجود        .                                        تصاف القانونية اليت تستويف هذا الشرط                                          أنظمـتها القانونية احمللية سبل االن     
                                                        َّ              فاملظامل اليت ميكن أن يتعرض هلا الفرد تستدعي وسائل إجرائية حمبَّذة             .                                         واليـات عاديـة كنظام القانون اإلداري      

   .            هلذا الغرض                                                                              أخرى، بل وسائل موازية، ملكافحة هذه املظامل، وتشكل دعوى األمبارو سبيل االنتصاف األنسب

                                            حكم أو اتفاق أو قرار، وبصفة عامة، أي                  إزاء أي     )        األمبارو (                                          ميكـن التظلم باحلق يف احلماية القضائية         و -   ١٨٤
                                                                                                              فعـل أو تقصري أو قانون مادي بسيط ال يقوم على الئحة إدارية سليمة من جانب موظفني عموميني أو أجهزة                    

                                            تلك احلقوق، وضد اإلجراءات التعسفية واألفعال أو     من     َّ                                أخلَّـت أو ختـل أو هتدد باإلخالل بأي حق            عمومـية   
  .                                               القائمة على لوائح مغلوطة التفسري أو سيئة التطبيق                 االمتناع عن أفعال 

         وهذا من    .     ً                                                                      أيضاً حلماية حقوق اإلنسان املعترف هبا يف القانون الدويل النافذ يف بلدنا                    األمبارو     م      َ ستخَد ي و -   ١٨٥
         ، مثل حق                        عترف هبا صراحة يف دستورنا  ُ وُي                           ة واردة يف املعاهدات الدولية                                   املستجدات املهمة، إذ توجد حقوق أساسي

َ                      ً      املتظلم يف أن ُينَشر تصحيح أو رد انتصافاً له   ُ            .  

             أفعال أشخاص   "      إزاء            باألمبارو                                                     من قانون الوالية الدستورية، رفع دعوى تظلم           ٥٧          ً           وميكن، طبقاً للمادة     -   ١٨٦
                                                             غي أن يتصرفوا يف إطار وظائف أو صالحيات عامة أو عندما                                  عندما يتصرفون أو ينب             امتناعهم                     القانون اخلاص أو    
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    حبيث          من البطء             غري كافية أو       إزاءه                                                 ، يف موقف قوة تكون سبل االنتصاف القانونية العادية  ً اً         أو فعلي       ً قانونياً        يكونون، 
   ".            من القانون ٢         من املادة   )  أ ( ٩                                                  ال تكفل احلقوق واحلريات األساسية املشار إليها يف الفقرة 

ـ  -   ١٨٧       ً     وغالباً ما    .            استثنائي         باألمبارو                                                                  ين هذه املتطلبات، اليت يصعب حتديدها، أن استخدام دعوى التظلم                وتع
                                                  ّ                                                            أعلنت الغرفة عدم مقبولية اإلخالل بالعقود أو طلبات حلّ مجعية تعاونية يف حاالت احلظر، أو املطالبات حبقوق                 

           ً                           توافرت مثالً سبل انتصاف إدارية أخرى؛                                                            العمالة أو عدم تنفيذ أمر حمكمة خبصوص حقوق تقاسم احلضانة، حيثما
                                                                                                   ويف املقابل، تقبل دعوى رفض السماح باالنضمام إىل تعاونية أو دعوى امتناع مالك عن إمداد مستأجر باملياه وما 

   .                إىل ذلك من دعاوى

ُ             ّ                                           وحيثما ُرفعت دعوى تظلّم على السلطات العامة، تنص املادة           -   ١٨٨   ن                                        من قانون الوالية الدستورية على أ        ٣٠       
                       إال إذا استهدف الطعن       ،            الشارعة                               ضد القوانني وغريها من األحكام      )  أ   : (                                       االنتصـاف لن ينطبق يف احلاالت التالية      

                                                                                        أو عندما تكون األحكام قواعد تلقائية حبيث تغدو أوامرها إجبارية فور اعتمادها دومنا حاجة إىل             تطبيقات خاصة
ّ        ملّدعي؛ و                                                              أي قواعـد أو قوانـني أخرى لتطويرها أو تطبيقها على ا                                                ضد قرارات اجلهاز القضائي وأحكامه       )  ب ( 

                                           ً                           ّ                             ضد ما تقوم به السلطات اإلدارية من أفعال طبقاً لقرارات قضائية، شرط أن تنفّذ هذه األفعال                  )  ج (             القضـائية و  
   ضد   )    ه   (       َ                                                      حيثما قَبل املتضرر بصفة مشروعة ذلك الفعل أو التقصري؛ و           )  د (    ً                                     وفقاً ألوامر السلطة القضائية املعنية؛ و     

  .                                                      م احملكمة االنتخابية العليا أو قراراهتا يف الشؤون االنتخابية    أحكا

ّ                                   ونظراً إىل صيغة التشريع العامة، يصعب إجياد قضايا ال تقام فيها الّدعاوى هبذه الطريقة، عدا احلاالت اليت  -   ١٨٩                                                        ً     
                ود انتهاك مباشر            ً       فقد قيل مثالً إن وج  .                                               غري أن السوابق القانونية حتدد نطاق التشريع        .                           يسـتبعدها القانون صراحة   

          مبا أن    ،                                                                                                   للدستور شرط الستخدام هذا االنتصاف رغم أن أي إساءة سلوك ميكن بالفعل أن تثري مشكلة دستورية               
ّ                                            الدستور هو القانون األعلى الذي يشتّق منه النظام القضائي الفرعي بأكمله                                                  وينبغي أن تتناول احملاكم العادية ما        .                                  

   .                    ة أن تكون غري مباشرة    شريط         ات أخرى،                        قد يلحق الدستور من خروق

ّ            وختّول املادة    -   ١٩٠    عن                               ً        ، إما باألصالة عن نفسه أو نيابةً                                                        من القانون أي شخص إقامة دعوى بامسه اخلاص          ٣٣  
          إذ يشترط    .                                                                             ّ                إال أن انتهاكات الدستور، بصرف النظر عن مدى خطورهتا، ال تربر مجيعها إقامة دعوى تظلّم                .    غريه

ّ                حـدوث انـتهاك حلق أساسي وليس جمّرد امل                        فانتهاك قاعدة    .                                                 ساس باملصلحة العامة يف ضمان الشرعية يف املطلق                                  
  .                                ً       إجراءات إدارية كما لو كان نائباً عاما            يسعى إىل اختاذ                                               عضوية من قواعد الدستور ال جييز لفرد من األفراد أن 

ّ                  وال خيضع حق إقامة دعوى ألي شرط، بل إن من حق القّصر أن يقوموا بذلك -   ١٩١         فة قيام                 وال جييز قضاء الغر  .                                             
   .                     ّ                      ة عامة برفع دعوى تظلّم، إال يف حالة البلديات ئ  هي

   مع          االمتناع،                          وتنص الشكوى على الفعل أو   .                                                        وتتناول الغرفة الدستورية حملكمة العدل العليا دعاوى التظلم -   ١٩٢
ّ                                                                                ذكـر أسـباب الدعوى، واحلق الذي يّدعى انتهاكه أو هتديده، واسم املوظف أو اجلهاز العمومي املسؤول عن                                                

ّ               لـتهديد أو االنـتهاك، واألدلة اليت تدعم االّدعاء         ا ّ              وال حاجة إىل ذكر القاعدة الدستورية املخروقة إذا ما ُحّدد            .                                        ُ                                                 
                                    ُ             وإذا كانت هوية املوظف العمومي جمهولة، ُتقام الدعوى   .                                  ّ          بوضوح احلق املنتهك، إال يف حاالت التعلّل بصك دويل

   .           على اإلدارة
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                       ً                                      أطراف أخرى تكتسب حقوقاً موضوعية من القاعدة أو التشريع أساس           ً              ً     وتكون طرفاً يف الدعوى أيضاً أي -   ١٩٣

                                                                                      وإضافة إىل ذلك، باستطاعة أي شخص له مصلحة مشروعة يف نتيجة الدعوى أن ميثل فيها ويستمع إليه   .       الدعوى
   .          كطرف إضايف

   ً         ً   طياً أو برقياً  خ                 وميكن تقدمي الدعوى   .                                                      ً وال خيضع هذا االنتصاف إىل أي إجراءات أخرى وال يتطلب توثيقاً -   ١٩٤
ّ                                                                مل يتسّن إثبات أسباب الشكوى، أو إذا مل تستوف املتطلبات املذكورة                 وإذا  .                                  أو بأي وسيلة اتصال خطية أخرى           

ّ             أعاله، ُينصح املّدعي بتصحيح    . ُ                       ُترفض الدعوى دون تعليل     ذلك           وإذا مل يفعل  .                 غضون ثالثة أيام           أوجه اخللل يف      ُ       

    على                                       ُ                    و قاض يعينه الرئيس على أساس التناوب، وُينظر فيها                                                      ويسـتمع إىل دعاوى التظلم رئيس الغرفة أ        -   ١٩٥
   وال   .                              قضايا الطعن يف شرعية االحتجاز                                                                 األولوية، حبيث جيوز تأجيل أي قضية أخرى من فئة خمتلفة فيما عدا              سبيل  

                               ناهيك من استنفاد سبل االنتصاف  ،                                                              تقتضي دعوى التظلم أن تكون القضية قد عرضت قبل ذلك على هيئة أخرى
ـ     ئة  ي                                                                                                ودعـوى التظلم إجراء مباشر يف كوستاريكا ال يقتضي أن تكون القضية معروضة من قبل على ه                  .  ة        اإلداري

   .                            أخرى، قضائية كانت أم إدارية

        عليه،  ى                                                 آثار القوانني وغريها من التشريعات املتعلل هبا ضد املدع                   يترتب عليه تعليق                  وجمرد إيداع الشكوى -   ١٩٦
               ُ                            بصورة تلقائية وُيرفع على الفور وبأسرع                            ً     يصبح هذا التعليق نافذاً      و  .    اهتا   ً                                     فضـالً عن آثار القوانني موضع الطعن ذ       

  .                                              وسيلة ممكنة إىل علم الوكالة أو املسؤول املدعى عليه

ـ    -   ١٩٧                                                                                      ، يف احلاالت ذات اخلطورة اخلاصة، أن تأمر بتطبيق أو مبواصلة تطبيق ذلك التشريع،                            ه جيوز للغرفة            غـري أن
ّ                 ّ                         ع هلا املسؤول املّدعى عليه أو الوكالة املّدعى عليها، إذا تسّبب هذا التعليق أو كان                              بطلب من اإلدارة احلكومية اليت خيض                       ّ               

                                                                                                                    مـن احملـتمل أن يتسـبب يف ضرر أكيد وحمدق بالصاحل العام أكرب من الضرر الذي يسببه استمرار التطبيق للطرف                     
  .                         طيل آثار قرار هنائي يف صاحله            ً                                                             املتضرر، رهناً بأي شروط قد تراها الغرفة مناسبة حلماية حقوقه وحرياته ومنع تع

ّ                       السلطة املّدعى عليها مهلة تتر         مينح                               وقـرار قبول دعوى التظلم       -   ١٩٨                                           وح بني يوم وثالثة أيام لتقدمي تقريرها،        ا         
                         ويعترب أن هذه التقارير      .                                                                                          وجيـوز هلـذه السلطة أن تطلب التقرير اإلداري أو الوثائق اليت تتضمن تفاصيل القضية              

ّ                                              فإن أي التباس أو خطأ سيعّرض املسؤول املعين للعقوبة بتهمة احلنث               ً          بناًء عليه،    و  .                       صيغت بعد أداء القسم           باليمني                         
  .                 ً                                 شهادة الزور، وفقاً لطبيعة الوقائع الواردة يف تقريره    أو

                                       ُ                                                       وعدا ذلك، جيب أن ترفض الغرفة الطلب إذا طُعن يف قواعد وسيطة بالتزامن مع صكوك تنفيذ، أو عندما ترى  -   ١٩٩
       القضاء               من قانون      ٤٨       املادة   (                             ً                                      الطعـن يف الدعـوى قد يكون قائماً على قاعدة غري دستورية                                    أن القـانون موضـوع    

    ).         الدستوري

         ّ                                     ً   وإن مل يتبّين ذلك، جيوز للغرفة أن تطلب احلصول فوراً   .           ن مقبوليته  َ علَ      ّ                            ُ   وإذا بّين التقرير أن التطبيق سليم تُ  -   ٢٠٠
    جيوز          ً                                   أيام، فضالً عن أي أدلة قد تكون الزمة، و                                                                    على معلومات حمددة، وهي عملية جيب إجنازها يف غضون ثالثة           

ّ                    ّ                                                                 ختصيص جلسة للمّدعي واملتظلم، إذا تعلّق األمر بشخصني على حدة، وللموظف أو املمثل العمومي، و                   أخذ     مع               
                                                     أن تأمر مبا قد يلزم اختاذه من إجراءات تالية                             قبل إصدار قرارها،                جيوز للغرفة،    و  .               من كل طرف         رمسـية          أقـوال   
   .     أخرى
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ّ                     ً         صدور حكم لصاحل املّدعي يترتب عليه مبدئياً        "                                          من قانون الوالية الدستورية على أن          ٥١       املادة          وتـنص    -   ٢٠١                 
                                                                                                            حتميل املسؤولية عن الضرر امللحق ودفع تكاليف الدعوى، وتدفع تلك التكاليف كجزء من إجراءات اإلنفاذ يف                

   ".          انية الطعن                                                    وجتدر اإلشارة إىل أن احلكم يصدر دون حماكمة كاملة ودون إمك  .            حمكمة إدارية

                                غري أن املبادئ العامة املتعلقة        ).       أمبارو (                          احلق يف احلماية القضائية            قضايا           للبت يف                     ً     وال حيدد القانون أجالً      -   ٢٠٢
          على سبيل   "                                         ، عدا أنه ينبغي تناول هذه القضايا         ) ٨       املادة   (               يف هذا الصدد                جناز تنطبق     اإل                        بعمـل املسؤولني وسرعة     

   ).             قضاء الدستوري             من قانون ال  ٣٩      املادة  (                      طلب اإلحضار أمام احملكمة      ضايا                        ، إذ تأخذ األسبقية على ق "       األولوية

                  وإذا مل يتم ذلك      .                        ً                                                                        وإذا كان القرار تنفيذياً، جيب على الوكالة املسؤولة أو املوظف املسؤول امتثاله على الفور              -   ٢٠٣
                       جراءات تأديبية يف حق                     بينما تتخذ إ    ،                                                                   سـاعة، تتصل الغرفة برؤساء الطرف املسؤول حلمله على االمتثال            ٤٨       خـالل   

                                                                  ساعة أخرى، تتخذ الغرفة إجراءات ضد الرئيس الذي مل يستجب             ٤٨      وبعد    .                                     الطـرف املذنـب أو األطراف املذنبة      
  .                                                                                               لطلبها، فيما عدا املوظفني اللذين حيظون بامتيازات، ويف هذه احلالة يطلب من النيابة العامة اختاذ إجراءات

                                                         وجيوز ألحد األطراف أن يطلب توضيح أحكام الغرفة أو شرحها، إذا   .                             وال ميكن الطعن يف قرارات الغرفة -   ٢٠٤
ّ                                                                                                     قّدم الطلب يف اليوم الثالث، كما جيوز أن تقوم الغرفة بذلك من تلقاء ذاهتا يف أي وقت، مبا يف ذلك يف إجراءات       

  .                      الستيفاء شروطها بالكامل   ،              بالقدر الالزم ،      اإلنفاذ

                                                                             رفع دعوى تظلم يف أي وقت ما دام االنتهاك أو التهديد أو التعطيل أو                              من القانون،      ٣٥          ً             وجيـوز، طبقاً للمادة      -   ٢٠٥
             أما يف حالة     .               ً                                                                        ً     ً                  التقيـيد مستمراً، ويف غضون فترة أقصاها شهران بعد زوال آثاره املباشرة على الطرف املتضرر زواالً تاماً                

                   وى يف غضون شهرين من                                                               أو غري ذلك من احلقوق اليت ميكن أن يسمح بانتهاكها، فيجب رفع الدع  ة                  حقـوق ملكية صرف   
  .                                    ً            حبدوث االنتهاك وكان باستطاعته قانونياً رفع الدعوى    ً رمسياً                           ً خطر فيه الطرف املتضرر إخطاراً             ُ اليوم الذي أُ

                                                                                                                    وبصـفة عامة إذن ال توجد آجال تقادم فيما يتعلق بدعاوى التظلم، ما دام انتهاك احلق األساسي أو هتديده أو                     -   ٢٠٦
              ضارة مستمرة  ل    أفعا "                                                               بق هذه القاعدة على كل ما ميكن تسميته، يف لغة القانون اجلنائي،         وتنط  .                        ً      تعطـيله أو تقييده مستمراً    

   ".     اآلثار

                                                                                                    وخبصوص األفعال ذات اآلثار الفورية، ينحصر أجل تقدمي الدعوى يف شهرين بعد زوال آثارها املباشرة                -   ٢٠٧
ّ     على املّدعي                                        فيها الطرف املتضرر قد مسح بانقضاء                                      ً               قد توجد حاالت أفعال مقبولة قانوناً، يكون           الة،           ويف هذه احل    .       

  .           دعوى تظلم      من خالل                                                                  أجل الشهرين على زوال اآلثار املباشرة ومل يكن الفعل أو التقصري حمل شكوى 

                                                 ، يف حال عدم تقدمي الدعوى يف اآلجال احملددة، ال حيول دون  )      أمبارو (                       بطلب احلماية القضائية               وتقادم االنتصاف -   ٢٠٨
   ).                          من قانون القضاء الدستوري  ٣٦      املادة    (                                       الشكوى بطريقة أخرى، إذا مسح القانون بذلك                      الطعن يف القانون موضوع 

                           من جهات تابعة للقانون اخلاص  )       أمبارو (                     بطلب احلماية القضائية         االنتصاف   ٥- ٦ 

                          ً                     ال جدوى من أن يكون املرء حراً يف الدولة إذا مل يكن  "                                             قال رجل قانون إيطايل يدعى نوربريتو بوبيو إنه    -   ٢٠٩
                       وال جدوى من أن ينعم       .                                              ً         تكون الدولة دستورية إذا كان جمتمعها استبدادياً            أن             وال جدوى من    .  ً          اً يف اجملتمع      حـر 
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                                          ومشكلة احلرية املطروحة ال ميكن أن تنحصر               . (...)                                                              الفرد باحلرية السياسية إذا مل يكن ينعم باحلرية االجتماعية        

                                                            لى تنظيم اجملتمع برمته وال متس املواطن يف حد ذاته، وإمنا                                                                     فقط يف مسألة احلرية إزاء الدولة وداخلها، ألهنا تؤثر ع         
  . )١٧ ( "                    اإلنسان ككائن اجتماعي

                                        ويف العصر احلديث، ال بد من وجود إجراءات      .                                                       وتـربير الضمان الدستوري بأكمله نابع من هذه احلجة         -   ٢١٠
                    ية احلديثة، تشكل سبل                   ويف األنظمة الدميقراط  .                                                                   قانونـية تـرمي إىل توفـري ضمانات فعالة حلقوق الفرد وحرياته           

                         ً  لقانون اخلاص وتصحيحها جزءاً               جهات تابعة ل           قوم هبا    ت                                                          االنتصاف القانونية للحماية من االنتهاكات اليت ميكن أن         
   .                       ال يتجزأ من األنظمة ذاهتا

                                    انتصاف يرمي إىل تسوية مجيع أنواع                                  ضد فرد ما ال يشكل سبيل         )       أمبارو (                             إن طلـب احلماية القضائية       -   ٢١١
        وتستدعي   .                                            ال شك يف أهنا مل توضع كبديل عن والية احملاكم اخلاصة و                            اليت قد تنشأ يف الشؤون اخلاصة،           املنازعات  

              ً      ً                                                                                                  قضـية مـا أحياناً مزيداً من املناقشة أو األدلة، وينبغي أن تتوىل احملاكم اخلاصة تقييم الوقائع يف إطار املداوالت                   
  .                               الالزمة ومع مراعاة التوازن الالزم

ـ     -   ٢١٢                                                                         لم العادية، ال توجد مشاكل كبرية يف حتديد احلقوق األساسية الواجب الدفاع عنها                      ويف دعـاوى التظ
                       يف حالة دعاوى التظلم      )                                                                                    احلقوق الدستورية وحقوق اإلنسان الواردة يف الصكوك الدولية النافذة يف كوستاريكا           (

                   لق باحلقوق املنصوص                                                                                             املـرفوعة على أفراد، لكن األمر أصعب يف حالة الدعاوى املرفوعة ضد السلطات فيما يتع              
                                                  ، وهي حقوق يثري سحبها على العالقات اخلاصة، يف          )             تقدمي العرائض       حرية   ك (                                   علـيها صراحة يف قواعد القانون       
  .                       ً       صبغة حقوق أساسية، شكوكاً فعلية

       ُ             ُ                                                                                   وعندما ُتقبل الدعوى، ُترسل يف غضون ثالثة أيام، وبأسرع وسيلة خطية ممكنة، إىل الشخص أو الكيان                 -   ٢١٣
  .                                  ً            وميكن متديد هذا األجل إذا مل يكن كافياً بسبب املسافة  .  ُ                                         ُملحق الضرر أو مصدر التهديد أو مرتكب التقصري    أنه        املذكور 

                                                                                                           ويعلن قرار قبول دعوى التظلم عدم شرعية الفعل أو التقصري الذي أدى إىل رفع الدعوى ويأمر باحترام                  -   ٢١٤
                                        يف القرار ذاته؛ كذلك يأمر القرار الشخص                                                        القاعدة ذات الصلة، حبسب ما يناسب كل حالة، يف غضون أجل مبني

  .                                                 أو الكيان املسؤول بتصحيح الضرر امللحق ودفع التكاليف

                                                                                                    وإذا كـان القانون األصلي ذا طابع سليب، تفضي دعوى التظلم إىل محل الشخص املسؤول على احترام                  -   ٢١٥
  .           نفاذ املدنية                                           وجيري دفع التكاليف واألعباء بواسطة إجراءات اإل  .                      احلق ذي الصلة يف أفعاله

                                                                                                    وإذا كانت آثار الفعل موضوع الشكوى، وقت إعالن مقبولية دعوى التظلم، قد زالت أو حدثت على                 -   ٢١٦
                                                                                                                   حنو يتعذر به على املدعي أن يتمتع حبقوقه من جديد، حيول اجلزاء دون ارتكاب اجلاين الفعل أو التقصري ذاته أو                    

  .                                                      سيأمره بدفع تعويض عما سببه من ضرر وبتحمل تكاليف القضية   ً         ً                             فعالً أو تقصرياً مشاهبا ملا حث اختاذ القرار، و

                                                      

) ١٧  (  Hernandez Valle, Rubén, La tutela de los derechos fundamentales, Editoral Juricentro, San 
José ́, Costa Rica, page 107, 1990.  



E/C.12/CRI/4 
Page 45 

       ُ                                                                                                 وجيـب أن ُيؤخـذ يف احلسـبان أن دعوى التظلم ال تتوخى تسوية املشاكل املتعلقة بالشرعية أو األثر                    -   ٢١٧
                                         د سبيل االنتصاف من طابعه احلقيقي ويتحول إىل  َّ رَّ                                         ُ  َ  وينبغي مناقشة هذه املشاكل بطرق أخرى، كي ال ُيَج  .        القانوين

             ُ                                                                وهلذا السبب ال ُتستخدم دعوى التظلم إال للتصدي ألفعال سلطة أو مسؤول أو               .                  ً                     ختـبار للشـرعية بدالً من الدستورية       ا
  . )    ١٩٨٦      يناير  /             كانون الثاين  ٣١  يف       الصدر                  قرار الغرفة األوىل  (                                          موظف تنتهك أو هتدد احلقوق الواردة يف الدستور 

                هليتها للمقاضاة                                          أمهية الغرفة الدستورية إلنفاذ حقوق اإلنسان وأ - ٧ 

                                إذ أضحت اهليئة الرئيسية يف       ،                         ً                                                        أدت الغرفة الدستورية دوراً واسع التأثري بصفة خاصة يف حياة مواطين كوستاريكا            -   ٢١٨
                                                                  ذلك أن هذه احملكمة العليا وضعت على مدى تارخيها جمموعة زاخرة             .                        ُ                        محايـة حقوق اإلنسان عندما ُيعتقد أهنا انتهكت       

  .                                                                   اليت تدمج مبادئ احلماية النابعة حىت من النظام العاملي حلماية حقوق اإلنسان                          وواضحة من األحكام القضائية 

                                                            ، كان املتوسط الشهري لعدد القرارات الصادرة عن الغرفة             ٢٠٠٤            إىل عام        ١٩٨٨         من عام                يف الفـترة     و -   ٢١٩
  :                 الدستورية كما يلي

 ٤اجلدول 

 ٢٠٠٤-١٩٨٨،  يف الفترةعدد القرارات الصادرة عن الغرفة الدستورية

 العام عدد القرارات الصادر

١٩٩٨    ٨٣٤ 

١٩٩٩    ٨٤٣ 

٢٠٠٠  ١     ٠١٧ 

٢٠٠١  ١     ١٠٥ 

٢٠٠٢  ١     ٠١٨ 

٢٠٠٣  ١     ٢٨٦ 

٢٠٠٤  ١     ٢٢٩ 

  .                الغرفة الدستورية  .              إدارة التخطيط  .            شعبة اإلحصاء  :      املصدر

       فيما -                     ً                                                               وينـبغي أن يكون مفهوماً أن تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه السلطة واجب على كل شخص       -   ٢٢٠
                                         ً      ً                                                               داها، وهو ما يفضي إىل تطبيق أحكامها تطبيقاً فورياً كي ال يتعرض املدعي عليه كفرد أو كمسؤول لعقوبات                   ع

  .                           ميكن أن تكون ذات صبغة جنائية

                                                       ً                     الغرفة الدستورية أصبحت الكفيل الرئيسي حلقوق اإلنسان عموماً ووفرت محاية                                وجتدر اإلشارة إىل أن      -   ٢٢١
                   ً                                                               عية والثقافية حتديداً، وهو ما جيعلها أسرع اآلليات وأكثرها موثوقية يف البلد                                            خاصة للحقوق االقتصادية واالجتما   

   .                                                        فيما يتعلق بتوفري االستجابة الفورية إىل انتهاكات هذه احلقوق
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                                            احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         أهلية                                        اإلشارة أن مسامهة احملكمة الدستورية يف                      ومـن اجلدير ب    -   ٢٢٢

  .                   ً        ً       ً                              مبا أهنا أصدرت مراراً وتكراراً أحكاماً تتعلق حبقوق شىت يف تلك الفئة ،           يستهان هبا         مسامهة ال        للمقاضاة

      ً                    خصوصاً بالنسبة إىل غري      ،             احلق يف العمل                                                            وأصـدرت احملكمـة الدستورية يف هذا الصدد فتاوى بشأن            -   ٢٢٣
  .     راحة     يف ال             منصف واحلق                                                 عن موقفها فيما يتعلق باحلق يف تقاضي أجر              ً  مراراً                           ّ          املواطنني أو احملتجزين؛ كما عّبرت      

ّ                 التمثيل النقايب ويقّدم دعماً خاصاً حلق العّمال يف           ٩٣-    ٥٠٠٠                                                 وإضـافة إىل ذلك، حيمي رأي الغرفة الدستورية                 ً     ً       ّ                    
ّ                                     بصرف النظر عّما إذا كانوا أعضاء يف نقابات         ،                        التمثـيل باملعىن الواسع    ّ                                 وتكّرر ذكر حق العامل يف االنضمام أو     .                  

   ّ                       وحرّية ممارسة حق اإلضراب أو   .                                    ره يف عدد من اآلراء على مدى عمر احملكمة                                عـدم االنضمام إىل نقابة من اختيا  
   .                                                                                            عدم ممارسته دون التعرض لتدابري انتقامية من جانب أصحاب العمل حق آخر من حقوق العامل حتميه الغرفة

    ية،                                 من الدستور واألحكام الدستور      ٥١                                             تشمل األسرة، بالتعريف الوارد يف املادة         ،                   وعـالوة عـلى ذلك     -   ٢٢٤
  .                                                      وكذلك االرتباطات الفعلية القائمة على صالت عاطفية غري رمسية  )       الزواج (                        األسرة املرتبطة بصالت رمسية 

      يناير  /             كانون الثاين  ١١         من يوم   ١٥ /  ٣٠       الساعة            الصادر يف   ١٣              يف رأيها رقم  ،                      وخلصت الغرفة الدستورية -   ٢٢٥
                                                  أة جيمع األحكام القضائية الوطنية اليت عادة ما                                                             أن قـانون دعم املساواة االجتماعية بني الرجل واملر            إىل     ،      ١٩٩٥

  .                              تؤيد محاية حقوق املرأة بصفة عامة

                                                                                                   وخبصوص حق الناس كافة يف مستوى معيشة الئق، رأت الغرفة الدستورية أن من الواجب حتديد نسبة                  -   ٢٢٦
   .                      لشروط معقولة وتناسبية                                                                            ً  الديون إىل الدخل حبيث يتسىن للمواطنني الوفاء بالتزاماهتم املتعلقة بقروض السكن وفقاً 

                                                                                                          وقضت الغرفة الدستورية يف مناسبات عديدة بأنه ال جيوز للمؤسسات احلكومية املختصة إرجاء تسوية مشكلة                 -   ٢٢٧
ّ                                             تعـّرض صـحة الناس للخطر، وبأن من الالزم                                          ً                                تدابري تقنية وقانونية عملية وفقاً للقانون احمللي قصد تفادي                       بالتايل اختاذ     

                       قرار تقدمي خدمة عامة     "                   وقضت الغرفة بأن      .                             بتوفري املاء الصاحل للشرب           وذلك                    يف الصحة واحلياة                      املساس حبقهم األساسي  
   ".     (...)                       ً                          ّ                              أو عدم تقدميها ليس راجعاً إىل الدولة، ال سيما إذا تعلّق األمر حبق أساسي من قبيل الصحة 

ّ                                                              ويف السـياق ذاته، شّددت الغرفة الدستورية على احلق يف الصحة والتزام الد             -   ٢٢٨                            ولة برعاية احملتجزين كفئة                     
    .                       سيما احلاالت االستثنائية                يف حاالت الطوارئ ال                                          تستدعي رعاية خاصة، وبتوفري األدوية وتوزيعها 

   لى  ع                سكان غري املواطنني                  إمكانية حصول ال                  ً      ً                         أدت الغرفة دوراً بارزاً، ال سيما بتعزيز          ،                        وخبصـوص احلق يف التعليم     - ٩ ٢ ٢
ّ                  كمـا أقّرت حق الطالب من     .             هـذا احلـق            ً              تت مراراً يف حالة الطالب   َّ وبَّ  ،         ح دراسية َ َن                            ِ  الفئات احملرومة يف احلصول على ِم      

   .         املهاجرين

                                                       لكن النقطة األساسية هي أن القضاء الدستوري ساهم بقدر ال  ،                                 وتوجد طائفة واسعة من األمثلة األخرى -   ٢٣٠
                            إمكانية الوصول الفعلي إىل         احت                    وأن الغرفة أت    ،                                                               يسـتهان به يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

  .      القضاء
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                                   القانون الناظم لعمل مكتب أمني املظامل - ٨ 

ّ        واملسّمى يف       ١٩٩٢       نوفمرب   /                          املعتمد يف تشرين الثاين        ٧٣١٩                                                أنشـئ مكتـب أمني املظامل مبوجب القانون رقم           -   ٢٣١      
ّ          ، واملكّمل باألمر   "                           قانون محاية سكان اجلمهورية    "      ، مث    "                   قانون محاية السكان   "        األصـل                تنظيم مكتب     "   ب        ّ     املتعلّق      ٢٦٦-  ٢٢        
   .  )١٨ ( "         أمني املظامل

                            جيوز ملكتب أمني املظامل، إما        : "                                                       من القانون نطاق اختصاص املكتب، إذ تنص على أنه           ١٢              وتنظم املادة    -   ٢٣٢
                                   ً                                                                   بإرادته أو بطلب من أحد األحزاب، رهناً بالصالحيات الدستورية والقانونية هليئات اجلهاز القضائي املختصة، أن    

                                                            غري أنه ال جيوز لـه أن يتدخل بأي طريقة كانت فيما خيص              .                                             ح أي حتقيق لتسوية مسائل يف القطاع العام            يفـت 
   ".                                                          قرارات احملكمة االنتخابية العليا فيما يتعلق بالشؤون االنتخابية

ّ                      ّ   ّ                                                      وتدّخل مكتب أمني املظامل ال حيلّ حملّ قوانني السلطة اإلدارية يف القطاع العام أو إجراءاهتا امل -   ٢٣٣             ادية أو عدم    
                                   واملكتب خمتص يف محاية حقوق اإلنسان        .                                          ً                            اختاذهـا إجـراءات، مبا أن صالحياته تتمثل فعلياً يف ضمان شرعيتها           

            املتصلة به                                                                                                  واحلقـوق املدنية، وإحالة شكاوى الناس خبصوص القطاع العام، ومحاية املصاحل اجملتمعية يف الشؤون               
    ).             من القانون  ١٤      املادة  (

                                                                        كتب، يف دوره الرقايب بناء على طلب طرف ما فحسب، أي عند إيداع شكوى، بل ميكنه            وال يتصرف امل -   ٢٣٤
    ً                              ّ                                                                          أيضـاً إجراء دراسات ميدانية يف جمال معّين، وقام يف هذا اإلطار بدراسات تتعلق بنظام السجون يف كوستاريكا             

  .                                             والنظام الصحي وحالة السكان األصليني يف كوستاريكا

ّ                              وأّدى مكتـب أمـني املظـامل د        -   ٢٣٥    ً       ً                                                        وراً أساسياً يف كشف انتهاكات حقوق املواطنني وتوجيه االهتمام إىل            
   .                              األقليات اإلثنية والفئات احملرومة

ّ                                 وقّدم املكتب منذ إنشائه ما جمموعه     -   ٢٣٦ ِ          صِدر فتاوى      ُ كما ُي  .        ً      ً                                تقريراً سنوياً بشأن عمله وحالة البلد العامة  ١٣    
                                       وميلك مكتب أمني املظامل مكاتب إقليمية        .     نسان                                                         يف شؤون ختص املصلحة الوطنية، وعمل على ترويج حقوق اإل         

ّ                                                                                               وإدارات معنـية بشـؤون حمّددة، مثل أمانة املظامل املعنية باملرأة واحلماية االجتماعية، ونوعية املعيشة واملراجعة                                      
    .                                                          اإلدارية والشؤون االقتصادية واألطفال واملراهقني والترويج والنشر
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 اجلزء الثاين

 التقرير الوطين بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ٢٠٠٤-١٩٩٠ الفترة - كوستاريكا

 وزارة اخلارجية 
٢٠٠٦أبريل /سان خوسيه، نيسان  

 )حق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها (١املادة 

    وهي   .  ر                                                      ادة كما تؤكده الوثيقة األساسية املرفقة هبذا التقري                                                كوستاريكا مجهورية حرة ومستقلة وذات سي      -   ٢٣٧
     يف      ً مثاالً                                         ، يعد النظام الدميقراطي يف كوستاريكا              ً وتارخيياً  .     ١٩٤٩                           بدون انقطاع منذ عام       ً اً          دميقراطي  ً اً   بلد          ما برحت   

  .               ياكل الدميقراطية  اهل                                على منوذج مؤسسي وعلى الدفاع عن          بصفة تامة                         أمريكا الالتينية ألنه يقوم 

     مبدأ  (                            للنظام القانوين القائم                                                                   ً                  وحيـدد دسـتور كوسـتاريكا تنظـيم مؤسسات الدولة اليت تؤدي وظائفها وفقاً              -   ٢٣٨
  . )١٩ (                                                                                            وختضع كوستاريكا لسيادة القانون، كما متتثل للمبادئ الوطنية والدولية املتعلقة باحترام حقوق اإلنسان   ).        الشرعية

ُ  ّ         ، ُحلّ اجليش مث    ١٩٤٨      ديسمرب  /            كانون األول ١   ويف  -   ٢٣٩        ؛ ومنذ     ١٩٤٩                       كمؤسسة دائمة يف دستور           ً  حظر هنائياً  
  .                                                                         ، أضحى الدفاع عن البلد مسؤولية ختضع لصكوك القانون الدويل العام وللدبلوماسية   احلني    ذلك 

ُ            وُمنحت املرأة   ،     ١٨٢٤                  والعبودية يف عام     ١٨٧١                               وألغى البلد عقوبة اإلعدام يف عام  -   ٢٤٠                  حق التصويت يف عام  
   ،ّ                                                                          ّدقت كوستاريكا على عدد كبري من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان                                     ؛ ومـنذ ذلك التاريخ، ص         ١٩٤٩

  .                            أو نظام األمم املتحدة العاملي ا       أمريك                 املشترك بني بلدان    نظام  ال            سواء يف إطار 

ّ                                                     ً           ، أُّسست الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، اليت ركزت ابتداءً            ١٩٨٩           ويف عـام     -   ٢٤١                         من ذلك التاريخ ليس       ُ
                             ، بل كذلك على الدفاع عن                                   بعيد كل البعد عن الشكليات                                        التقيد بالدستور، عن طريق إجراء                      فحسب على رصد    

   .                                                                                  حقوق اإلنسان املعترف هبا يف الدستور والصكوك الدولية اليت صدقت عليها كوستاريكا حسب األصول

                        ً    اإلحضار اليت تكتسي طابعاً                                                                                     ذ هذه احلماية عن طريق وسائل انتصاف تتمثل يف تدابري احلماية املؤقتة وأوامر                  َّ وتنفَّ -   ٢٤٢
                ثالثة بإمكاهنا                                                                                         ً         غـري شكلي ويسهل على أي شخص مهما كان مستواه االجتماعي أو التعليمي اللجوء إليها؛ بل إن أطرافاً       

            بالنظر إىل                                                                                  واضطلعت الدائرة الدستورية بدور أساسي يف النهوض حبقوق اإلنسان يف كوستاريكا              .  ة            عن الضحي          أن تنوب 
                                                    سات والنظر فيها، وأسلوهبا املرن والصائب يف تفسري         ا م    االلت                                             زمة للجميع، وانفتاحها الواسع حيال تلقي                            طبـيعة قراراهتا املل   

  .                                                            عملت كضامن حقيقي بفضل سرعتها يف تسوية القضايا املعروضة عليها   حيث   ،       القانون

                                                      

  .   عام                                                   من دستور كوستاريكا اهليكل السياسي للبلد وتنظيمه ال  ١٢     إىل  ١             حتدد املواد من   )  ١٩ (
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          نص املادة    وت  .     ١٩٤٩                                                                                  وقـد جرى ترسيخ احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية يف الدستور منذ عام              -   ٢٤٣
                     على احلق يف الثقافة،   ٨٩     إىل   ٧٦                            على محاية األسرة، واملواد من   ٥١                                       من الدستور على احلق يف التعليم، واملادة   ٧٨

      األدىن                على احلق يف احلد   ٥٧                          على احلق يف العمل، واملادة   ٥٦                          على احلق يف الصحة، واملادة   ٥٠     إىل   ٢١          واملواد من 
      على   ٦١                                   على احلق يف االنتماء النقايب، واملادة   ٦٠                      لقصوى يف اليوم، واملادة                   على فترة العمل ا  ٥٨              لألجور، واملادة 

                               على احلق يف الصحة والسالمة        ٦٦                                                على احلق يف السكن بتكلفة منخفضة، واملادة           ٦٥                         احلق يف اإلضراب، واملادة     
                 يف األجر واملزايا                         على عدم التمييز       ٦٨                                                    عـلى التدريب التقين واإلعداد الثقايف؛ واملادة           ٦٧                       يف العمـل، واملـادة      

  .                     على الضمان االجتماعي  ٧٣                                على محاية املرأة والطفل، واملادة   ٧١                    وظروف العمل، واملادة 

                                                                                                  وعلى الرغم من التقدم احملرز ومما حتقق من حتسن، تواجه حكومة كوستاريكا يف مسريهتا حتديات كبرية                 -   ٢٤٤
                    من بلوغ مستوى                          ً      فئات السكان األكثر ضعفاً     ني           يف سبيل متك             ذلت جهود        ُ  فقد بُ   .  ل ُ                 ذُكر يف اجلزء األو                على حنو ما    
يِّنُه              يف بعض احلاالت                     ً ؛ لكن ذلك مل يكن كافياً         معيشي الئق َب َ ُ َ  ِّ ُ       ، على حنو ما َسُن    .        فيما يلي            

                                    ، أنيطت بوزارة التخطيط والسياسة         ٥٥٢٥                                            ، السـنة اليت اعتمد فيها القانون رقم             ١٩٧٤              مـنذ عـام      -   ٢٤٥
                       ومتثل هذه اخلطة أداة حتدد   .                                    تخطيط الوطين ووضع خطة التنمية الوطنية                                       االقتصادية مسؤولية توجيه ومراقبة نظام ال

  .                                                                                               األولويات الرئيسية اليت تسترشد هبا الدولة يف أعماهلا يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية واإلنسانية

                  اف نظام التخطيط                                                                            من القانون املنظم لوزارة التخطيط والسياسة االقتصادية على أن أهد           ١             وتنص املادة    -   ٢٤٦
                                       توزيع أفضل للدخل واخلدمات االجتماعية اليت           العمل على                                                  الوطين تتمثل يف حتفيز منو اإلنتاج واإلنتاجية يف البلد، و

  .                                           بدور أكرب يف حل املشاكل االقتصادية واالجتماعية      النهوض                                  تقدمها الدولة، وتشجيع املواطنني على 

                                       وضع القواعد املتعلقة باملشورة واإلعالم       :                  الرئيسية التالية       ملهام       ة با                                  لإلطار القانوين، تضطلع الوزار         ً ووفقاً -   ٢٤٧
                     األولويات احملددة يف خطة    مع                                                                               والتنسيق يف سياق إعداد خطة التنمية الوطنية، وكفالة توافق برامج االستثمار العام و

                  هبدف حتسني الكفاءة                                                                                               التنمـية الوطنية، وتنسيق برامج املساعدة التقنية، وتنسيق خطط تطوير املؤسسات العامة             
      غري أن   .  ة                                                                                      يف القطاع العام، وتقييم نتائج اخلطط والسياسات والربامج املنفذة يف إطار خطة التنمية الوطني         واإلنتاجية

  .       إليها ُ ِ     أُسِندت     أو  ،                 مثل وزارة االقتصاد  ،                   اختصاص وزارات أخرى                        ً         بعض هذه املهام تندرج أيضاً يف نطاق 

    احلد   :                                       ، مثة سبعة حتديات وطنية رئيسية، هي          ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢                    ة الوطنية للفترة                                 ويف السياق احلايل خلطة التنمي     -   ٢٤٨
              ؛ وحتسني القدرة             إجياد الوظائف                                                                                  من الفقر والفوارق االجتماعية واجلغرافية؛ وتدريب املوارد البشرية؛ وتوفري الفرص و       

                      حتديث الدولة ومؤسساهتا؛                                               اآلراء بشأن حتديد سياسات وطنية قابلة لالستمرار؛ و  يف                                التنافسـية؛ والتوصل إىل توافق   
               ن كوستاريكا من  ِّ كِّ                                                           َ       وتقوم خطة التنمية الوطنية على مبدأ أن حتقيق هذه التطلعات سيمَ        .  ة                             وحتقيق التنمية املالئمة للبيئ   

  .                                           حيقق تنميته على حنو متوازن ومنسجم مع البيئة     ً جمتمعاً و               على املساواة،       ً  قائماً         ً  دميقراطياً             ً أن تصبح جمتمعاً

     يف   ً اً                       ت يف العقد املاضي نقص       عان               قائمة، لكنها             ما زالت                                     رئيسية يف خطة التنمية الوطنية                       هـذه األهداف ال    -   ٢٤٩
                                                                                                   حركيتها على صعيد اختاذ القرارات األساسية، ونتيجة لالفتقار إىل اتفاقات سياسية وطنية بني األطراف الرئيسية، 

                                اب سياسة حكومية بشأن بعض املسائل              ق تنميته، وغي ِّ وِّ                                                 ونقص إصالحات اإلطار القانوين للبلد يف اجملاالت اليت تع   
    يما    س                                                      ما يؤدي إىل حتويل األموال العامة حنو الوفاء بااللتزامات، وال   لي                                         املتعلقة بالشؤون العامة، وارتفاع الدين احمل
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                                                                 ومن العوامل األخرى اليت ينبغي وضعها يف االعتبار اعتماد اقتصاد البلد،   .                     بسبب متويل العجز املايل  )             سداد الفوائد
               الترابط بني          أوجه                                                                         ُ              وقت قريب، على صادرات املنتجات الزراعية اليت تتميز بشدة تقلب أسعارها، وضعفُ                حـىت 

  .                                  اقتصاد التصدير وقطاعات اإلنتاج احمللي

                                                                 يف البلد ال يعين بأي حال من األحوال عدم إحراز تقدم على                                                 ً       نبغي اإلشارة إىل أن املناخ السائد حالياً       ي و -   ٢٥٠
                              فالقصور الذي يشهده البلد فيما   .    يلي                                                   حلقوق اليت يتناوهلا هذا التقرير، كما سيتضح فيما                      عد يف إعمال ا          ُ  بعض الصُ 

  .  د                         اآلن على مؤسسات البل      حىت                                                                              يتصـل باختـاذ قرارات أساسية حيدث يف سياق دميقراطي عادي، دون أن يؤثر               
                    اركة الناخبني نسبة                                                                                               والدلـيل على ذلك أن العمليات االنتخابية ما فتئت جترى بسالم وبصورة عادية، وتبلغ مش              

                                  ت قد يؤدي إىل تغريات هيكلية يف        ا                               لكن االستمرار يف تأجيل القرار      .  ة                         يف منطقة أمريكا الالتيني          املعدل              أعـلى من    
              االجتماعية،        الفئات             املساواة بني              أوجه عدم                                                    ومثة يف هذا الصدد خطر حقيقي يتمثل يف تزايد            .  ي               اجملـال االجتماع  

  .                          ً ب السياسية والسياسيني عموماً                            وفقدان املواطنني للثقة يف األحزا

                                          ً     الـتدابري العامة املعتمدة هبدف التوصل تدرجيياً    (  ٢      املادة 
  )                      إىل اإلعمال التام للحقوق

                                                                                                    ملـا كانت كوستاريكا دولة خاضعة لسيادة القانون منذ األربعينات من القرن العشرين، فقد خصصت                -   ٢٥١
                                                االجتماعي، وهو جمال ذو صلة بإعمال احلقوق االقتصادية                                                      نسـبة هامة من ميزانيتها الوطنية لالستثمار يف امليدان    

  .                    واالجتماعية والثقافية

                                                                                        ومتيزت التنمية يف كوستاريكا خالل النصف الثاين من القرن العشرين ببذل جهود وطنية ترمي إىل حتديث  -   ٢٥٢
            يف التنمية        تهان به    ال يس                       الشق األخري بفضل استثمار     هذا       وحتقق    .  ن                              وحتسني مستويات معيشة السكا          اإلنتاج      هيكل  

  .  ي          االجتماع        والضمان        الصحية        رافق                                                                               البشـرية وتعزيز السياسات االجتماعية الشاملة يف جمال الصحة والتعليم وامل          
                                                                          األجل الطويل بلوغ مستويات عليا يف جمال التنمية البشرية، حيث صنف               على                                  وأتاح هذا االستثمار لكوستاريكا     

  .                         لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي             البشرية األخري         التنمية           يف تقرير   ٤٧     رتبة           البلد يف امل

               ية واالقتصادية        السكان                                        ، شهدت كوستاريكا جمموعة من التغريات           ٢٠٠٤-    ١٩٩٠              ، يف الفترة    َ            َبـيد أنـه    -   ٢٥٣
                                ً صعوبات يف كفالة متتع السكان متتعاً               خالل تلك الفترة               وواجه البلد  .                                        واالجتماعية والسياسية اليت أثرت على التقدم

                          عاىن البلد أزمة اقتصادية  ،                    يف بداية الثمانينات ،                  وينبغي التذكري بأنه  .                                  وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      باحلق    ً تاماً
                                                                 ، مثل تقلص االستثمار االجتماعي، وال سيما يف الصحة والتعليم،                 ً   ملموساً  ً اًـ           اجتماعي   ً راًـ                     خانقـة أحدثـت أث    

                           وعلى الرغم من أن البلد       .                       من األسر يف كوستاريكا                يف املائة      ٥٠           به حنو      َّ مسَّ                                       والـتزايد الكـبري يف الفقـر الذي         
                                                                                                                    اسـتطاع، حبلول هناية ذلك العقد، أن يستعيد القيمة احلقيقية إلنفاقه االجتماعي العام، فإن هذا اإلنفاق مل يعد                  

  .                                                                        حيظى مبا كان له من أولوية يف الثمانينات على صعيد االقتصاد الكلي والصعيد املايل

                            يف املائة هذا اإلنفاق يف        ٤٨                                            نفاق االجتماعي العام مستوى يفوق بـنسبة                 ، بلغ اإل      ٢٠٠٤              ففـي عـام      -   ٢٥٤
      منو           لنسبة إىل      با                       ً       هذا النمو مل يكن كافياً           غري أن   .     ١٩٩٠                              يف املائة القيمة ذاهتا يف         ٥٨                      ويفـوق بـنسـبة          ١٩٨٠

  .  ة    سن  ٢٤                             يف املائة عما كان عليه منذ     ٢٠                                                                     السـكان، حيـث بلـغ اإلنفاق االجتماعي العام مستوى يقل بنسبة             
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  يف            الذي حدث                رك التراجع      تدا                                                                              وبإجيـاز، اسـتطاع االسـتثمار االجـتماعي يف كوستاريكا يف التسعينات أن ي             

  .        الواحد     الفرد         حسب نصيب                                                                     الثمانينات، على الرغم من أنه مل يبلغ مستواه يف السبعينات من حيث قيمته 

                            ق حلقوق املواطنني تكاد تكون غري                    عملية توسيع وتعمي                                        شهد البلد خالل السنوات اخلمس عشرة املاضية   و -   ٢٥٥
                                                              وانتقلت الدولة من االعتراف باحلريات املدنية واحلقوق املدنية          .               السياسي احلديث            كوستاريكا        اريخ      يف ت         مسبوقة  

                                                                  كون للحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية واجلماعية واملشتركة        ت                     اآلليات الالزمة لكي           األخذ ب              الفردية إىل   
  .        العامة           يف السياسة   تها    مكان

                                                                       إلصالح الدولة يف كوستاريكا يف التسعينات يف إعمال محاية حقوق اإلنسان                                            وبالفعل، متثلت السمة الرئيسية    -   ٢٥٦
                   ُّ                                                   وخالل العقد املاضي، ُسّنت جمموعة من القوانني تتيح محاية مباشرة حلقوق الفئات   .               على نطاق واسع       قانونيا         وإنفاذها 

  ،  )        قوانني  ٣ (             ، واملعوقون    )       قانونان (            ، واملسنون    )       ً   قانوناً   ١١ (               ال واملراهقون                                            الـيت حتـتاج إىل محاية خاصة، وهي األطف        
                         اليت تولت تصريف األمور يف       إلدارات ل       ة األوىل ـ      الوالي      فتـرة     ن يف ـ    س       ً  قانوناً   ٢٤٩     ن بني ـ   وم   ).        ً  قانوناً  ١٢ (        والنساء 

َ  َ  وَجَد    ، أ     ٢٠٠٢    و     ١٩٩٨    و     ١٩٩٤          األعـوام                 يف املائة منها   ١١       ، ووسع                                                يف املائة منها التزامات للدولة حيال املواطن       ٤٣   
                   تنص على مسؤوليات     )            يف املائة    ٧٦ (                           ولئن كانت معظم القوانني       .  ة       جديد                    ً      يف املائة منها حقوقاً      ١٤   ََ  َ   َمَنَح            قائمة، و       ً حقوقاً

َ    فقط قد استحَدث                يف املائة منها   ١٦       فإن                                مؤسسية تتعلق بالوفاء بااللتزامات،   .                   مصادر جديدة للتمويل           

                توفري املزيد من          عليها   و  .  ر ُ                              ذُكر يف اجلزء األول من التقري            حسبما          رئيسية                                وتواجـه كوسـتاريكا حتديات       -   ٢٥٧
                         يف توسيع نطاق احلقوق                                                                          ً                  املـوارد لـزيادة نصـيب الفرد من االستثمار االجتماعي ومتكني البلد من املضي قدماً              

     أكثر          خاصة                                                                                                   االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت اكتسبها السكان يف كوستاريكا يف التسعينات، لتشمل بصفة           
                        تسلم به الدولة، وذلك         ً   حقيقياً       ً  ، حتدياً     ً                          ً       عذراً، لكنه ميثل، كما قلنا مراراً               هذا ليس     .     ً        عرضةً لألزمات               فئات السكان   

               ملا شهدته تلك                                                اخلمس عشرة املاضية وإىل ما حتقق من تدارك                  السنوات                                            بالـنظر إىل الـتقدم الكبري احملرز خالل         
يِّنُه        تراجع،          احلقوق من  َب     .                       هذا التقرير يف مواضع شىت          ُ َ  ِّ ُ      على حنو ما ُي

                     التمويل املخصص لتلك                                                                 ومع اإلقرار بأن حكومة كوستاريكا تتحمل اجلزء األكرب من                      عن ذلك،      ً وفضالً -   ٢٥٨
     بل  ،                                   ليس فحسب فيما يتصل باملوارد املالية ،                              الدور الذي يؤديه التعاون الدويل         التنويه ب                      احلقوق، فمن األمهية مبكان 

  .                          عاون يف تنمية القدرات احمللية                      من حيث إسهام هذا الت    ً أيضاً

              التعاون الدويل

                                               القتراحات الرامية إىل تطوير احلقوق االقتصادية                  إىل األخذ با           منها                             ً          قـررت حكومـة كوسـتاريكا، سعياً       -   ٢٥٩
                                                                           للتعاون يف جمال التنمية الدولية بإنشاء إدارة التعاون الدويل تابعة            ً اً        ضع إطار      أن ت                                      واالجتماعـية والثقافية واحترامها،     

ـ    ا                                                                                                     وزارة اخلارجـية لتكون اهليئة الوطنية املسؤولة عن تنسيق عملية إدارة املساعدة اخلارجية املقدمة من كوستاريك     ل
  .  ا                            والتفاوض بشأهنا ومتابعته        ً   كامالً                                                                   ً          ، واعتماد التدابري واملشاريع والربامج الرامية إىل استغالل املوارد استغالالً               وإليها

           الوزارة      تتوىل و  .                                                            ادية بتنسيق هذه املهمة عن طريق وحدهتا املعنية بالتنسيق                                                وتقـوم وزارة التخطيط والسياسة االقتص     
                                                                                                              صياغة برامج املساعدة التقنية والتفاوض بشأهنا وتنسيقها واملوافقة عليها وتقييمها، مع مراعاة أهداف خطة                  ً    أيضـاً   

  .               التنمية الوطنية
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 ١اجلدول 

 ٢٠٠٤-١٩٩٠ الفترةيف  ق عليه، حبسب البلدان املتعاونة،                   َالتعاون الدويل املواف 
 )مباليني الدوالرات(

 البلد املبلغ النسبة املئوية
       تايوان ٢٢٠,٣ ١٨,٦
        اليابان ٢١٩,٨ ١٨,٦
                الواليات املتحدة  ٢٠٥,٧ ١٧,٤
       هولندا ١٥٩,٢ ١٣,٥
       أملانيا ١٤٥,٦ ١٢,٣
        إسبانيا ٦٤,٤ ٥,٤
     كندا ٥١,٧ ٤,٤
           بلدان أخرى ١١٦,٥ ٩,٨

      اجملموع ١ ١٨٣,٢ ١٠٠,٠

  .                                                    وزارة التخطيط والسياسة االقتصادية، وحدة التعاون الدويل   :     املصدر

 ١ الشكل

 )مباليني الدوالرات (٢٠٠٤-١٩٩٠يف الفترة التعاون الدويل املتعدد األطراف املوافق عليه، حبسب املؤسسة، 
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  .       ن الدويل                                             وزارة التخطيط والسياسة االقتصادية، وحدة التعاو  :     املصدر

                              مصرف التنمية للبلدان األمريكية
         للــتكامل                        مصــرف أمــريكا الوســطى

         االقتصادي
             االحتاد األورويب
            البنك الدويل

                          برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
            مؤسسات أخرى

  )     الفاو (                      منظمة األغذية والزراعة 
     منظمة /                      صحة للبلدان األمريكية           منظمة ال 

               ا لصحة العاملية
                     منظمة الدول األمريكية
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                                                     ربط برامج املساعدة التقنية واالستثمار العام واالئتمان               ً                           ما زال جارياً منذ عقود العمل على                          وبصـفة عامـة،      -   ٢٦٠

                                                                                                             اخلارجي باألولويات احملددة يف خطة التنمية الوطنية، األمر الذي يتيح تعزيز الربامج واملشاريع اإلمنائية الوطنية والقطاعية 
  . ّ                                                                 كّن من إجنازها يف بعض اجملاالت اليت حتظى بأمهية يف سياق خطة التنمية الوطنية                     واإلقليمية واملؤسسية ومي

   من                 مليون دوالر     ١      ١٨٣,٢     رصد                                               ، قامت وزارة التخطيط والسياسة االقتصادية ب          ٢٠٠٤-    ١٩٩٠              ويف الفـترة     -   ٢٦١
    يف   ٣٧      نسبة   ، ب                     سيما هولندا وأملانيا                    البلدان األوروبية، وال                وحظي التعاون مع   .                                               مبالغ املعونة الواردة من أجل التعاون الثنائي   

  .     املائة

                                        إمجايل املوارد املعتمدة يف إطار التعاون          من              نسبة كبرية    ب                                       تايوان واليابان والواليات املتحدة                             كمـا حظي التعاون مع     -   ٢٦٢
          د التعاون           وبلغت موار  .                                                   يف املائة من حجم ما تلقته كوستاريكا يف إطار التعاون    ٥٤,٦                    إسهام تلك البلدان       وبلـغ   .         الثـنائي 

                     مصرف أمريكا الوسطى    (       دولية         وكاالت        ثالث          فيها         ، أسهمت        دوالر         مليون  ٢      ٧٧٨,٨                                   املـتعدد األطراف يف الفترة ذاهتا       
            يف املائة       ٩٦,٥       بنسبة    )                                                                                       للتكامل االقتصادي، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، واالحتاد األورويب، والبنك الدويل         

  .       ق عليها                      َ من خمصصات التعاون املوافَ

 ٢دول اجل

 ٢٠٠٤-١٩٩٠الفترة يف التعاون الدويل املوافق عليه، حبسب القطاعات، 
 )مباليني الدوالرات والنسبة املئوية(

 القطاع املبلغ النسبة املئوية
                       البيئة والطاقة واالتصاالت  ١       ٣٩٧,٨     ٣٥,٣
  ة                  واالقتصاد والصناع  ية   ملالا  ١       ٠٤٠,٢     ٢٦,٣
      الصحة      ٣٩٧,٠     ١٠,٠
                     ساسية واألشغال العامة         اهلياكل األ      ٣١٦,٣    ٨,٠
                      الزراعة وتربية املاشية      ١٩٥,٩    ٤,٩
        التعليم      ١٤١,٥    ٣,٦
       اإلسكان      ١٢٧,٩    ٣,٢
                التجارة اخلارجية      ١٠٨,٢    ٢,٧
            قطاعات أخرى     ٩٠,٠    ٢,٣
              التنمية احمللية     ٤١,٨    ١,١
  ةـ       السياح     ٣٨,٧    ١,٠
                   العلم والتكنولوجيا     ٣٣,٥    ٠,٨
  نـ    األم     ٢٠,٩    ٠,٥
  ةـ       الثقاف     ١٢,١    ٠,٣

      اجملموع     ٣       ٩٦١,٨     ٠٠,٩ ١
  .                                                    وزارة التخطيط والسياسة االقتصادية، وحدة التعاون الدويل  :     املصدر
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                    نصف املوارد اليت            ً  ل تقريباً                                                      ّ         إلشارة أن إسهام مصرف أمريكا الوسطى للتكامل االقتصادي مثّ                     من اجلدير با   -   ٢٦٣
  .              ؤسسات املتعاونة     بني امل             رتبة الثانية                                          ، ويأيت مصرف التنمية للبلدان األمريكية يف امل       املؤسسات          هبا باقي      أسهمت

ُ  ُّ     َيـُنمُّ    و -   ٢٦٤             من أمهية                                                                                 توليه اهليئات الدولية لكوستاريكا كمستفيد من املساعدة والتعاون الدوليني               عما    ذلكَ 
  .                                              ً  مع بلدان ومناطق جغرافية أخرى ذات منو أقل نسبياً      ً مقارنةً       متدنية 

                                       األمهية اليت أوليت ملسائل البيئة والطاقة                             سـب القطـاع خالل تلك الفترة   حب                   توزيـع الـتعاون           يـبني    و -   ٢٦٥
  .                                                             واالتصاالت، اليت تستأثر بأكثر من ثلث املوارد املخصصة للتعاون الدويل

                   وينبغي التأكيد على    .                 من املوارد املعتمدة )٢٠ (         يف املائة  ٤٣         بنسبة                  القطاعات االقتصادية    أثر                وبصفة عامة، تست -   ٢٦٦
  .                          يف املائة من املوارد املوزعة  ٢٦     نسبة          حيث حظي ب   ،                  يف املرتبة الثانية     يأيت ي         والصناع ي               املايل واالقتصاد    اجملال   أن 

                                      يف املائة من جمموع املوارد املخصصة؛ ويأيت     ١٧,١                نسبة ال تتجاوز     نالت     فقد                        أما القطاعات االجتماعية،  -   ٢٦٧
  .  ة        يف املائ   ٣,٢  ة                      يف املائة ولإلسكان نسب   ٣,٦                  وخصص للتعليم نسبة   .         يف املائة  ١٠                          قطاع الصحة يف صدارهتا بنسبة 

   .                  يف املائة من اجملموع   ٠,٣                               وال يتجاوز ما يرصد للثقافة نسبة 

    يف    ١,٧ (                                                                           ، متثل جماالت العلم والتكنولوجيا واألمن والثقافة القطاعات اليت تتلقى حصة هامشية          وبوجه عام -   ٢٦٨
   .                                    يف توزيع املوارد املعتمدة للتعاون الدويل  )      املائة

                                 وبدأت جتد طريقها إىل برامج وكاالت  ،                                سي أمهية متنامية يف جمتمع كوستاريكا         قضايا تكت    فهي          ومع ذلك،  -   ٢٦٩
  .                              التعاون الثنائي واملتعدد األطراف

َ  ُّ    ُيَعدُّ                                                                            شاغل تقليص الفوارق بني مستويات معيشة خمتلف الفئات االجتماعية واملناطق اجلغرافية           مـا برح    و -   ٢٧٠  ُ
                                           ز تقدم كبري يف اجلهود الرامية إىل توزيع        ُ   َ  ُيحَر            ت، لكن مل                                          على مر السنني بالنسبة ملختلف اإلدارا           ً     ً     موضـوعاً هاماً    

     وهذه   .  م                                إىل مجيع املناطق اجلغرافية واألقالي      ً      ً  توجيهاً منصفاً           وتوجيهها        ً متكافئاً         ً  توزيعاً                   ّ      ً  املوارد اخلارجية احملصلّة رمسياً
             لة عن طريق      َّ احملصَّ                                   نسبة أكرب من أموال االستثمار          رصد                                     للتوزيع املتفاوت الذي يؤدي إىل                        ً     اخلطـوة ضرورية نظراً   

                                 لكن ال بد من أن يوضع يف االعتبار أن   .  ة        الريفي  طق                                   يف املناطق احلضرية، وذلك على حساب املنا         وتركيزها         التعاون 
   ية   ات                       تركيز املوارد املؤسس     إىل            الطبيعي         التوجه                                                                    ثلـثي سكان البلد يتركزون يف املنطقة الوسطى، األمر الذي يفسر            

   .                                              نتيجة من نتائج قلة االستثمار يف املناطق الريفية             ً  املدن هي أيضاً    إىل   ريف           اهلجرة من ال       بيد أن   .  ك   هنا

                                                      

   ،                    والتجارة اخلارجية   ،                           والزراعة وتربية املاشية    ،                واهلياكل األساسية           التمويل،                  تشـمل قطاعات           وهـي     )  ٢٠ (

  .        والسياحة
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 ٢الشكل 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣الفترة يف التعاون حبسب املناطق اجلغرافية خمططات عدد 
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  .                                                    وزارة التخطيط والسياسة االقتصادية، وحدة التعاون الدويل  :     املصدر

      من                                                                    ً             فإن املستوى املنخفض للتنظيم واملميزات اإلدارية يف خمتلف املناطق جتعل عادةً                             وعـالوة على ذلك،    -   ٢٧١
  .                 يف املنطقة الوسطى     يتركز            معظم املوارد              ما جعل إنفاق                   لتنفيذ املشاريع،  "     شركاء "                  الصعوبة مبكان إجياد 

 ٣اجلدول 
 ٢٠٠٤-١٩٩٠الفترة يف PL-480 املشاريع املنفذة واملوارد املخصصة من الربنامج 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 املشروع *املبلغ
 القطاع واملنطقة العدد النسبة املئوية القيمة بالدوالر النسبة املئوية

           شبكة الطرق ٦٣     ٤٧,٤  ٨       ٣٥٨,٩     ٣٧,٨
                      الزراعة وتربية املاشية ١٩     ١٤,٣  ٦       ٢٦٩,٠     ٢٨,٣
      الصحة ٢١     ١٥,٨  ٤       ٣١٨,٥     ١٩,٥
        التعليم ٩    ٦,٨      ٨٣٩,٤    ٣,٨
       البيئة ٤    ٣,٠      ٧٣٩,٩    ٣,٣
       اإلسكان ١    ٠,٨      ٥٧٧,٢    ٢,٦
                         اهلياكل األساسية االجتماعية ٥    ٣,٨      ٣٨٩,٣    ١,٨
       الطاقة ٨    ٦,٠      ٣٧٣,٤    ١,٧
        الصناعة ٣    ٢,٣      ٢٧٦,٣    ١,٢

    اطق  املن    
      لوسطى        املنطقة ا ٣٦     ٢٧,١  ٢       ٥٣٩,٦     ١١,٥
          تشوروتيغا ١٧     ١٢,٨  ٣       ٧٥٣,٧     ١٧,٠
       الوسطى                 منطقة احمليط اهلادئ  ١٩     ١٤,٣  ١       ٢٩٢,٢    ٥,٨
       برونكا ٢٢     ١٦,٥  ٢       ٤٥٦,٨     ١١,١
                     منطقة أويتار األطلسية ١٤     ١٠,٥  ١       ٦٥٨,٩    ٧,١
   ية            ويتار الشمال       منطقة ا ١٩     ١٤,٣  ٤       ٣٤٤,٧     ١٩,٦
      البلد     كامل  ٦    ٤,٥  ٦       ١٨٥,٩     ٢٧,٩

      اجملموع ١٣٣      ١٠٠,٠   ٢٢       ١٤١,٩      ١٠٠,٠
  .                                                      وزارة التخطيط والسياسة االقتصادية، مديرية تنفيذ املشاريع  :     املصدر

نة؛ باملتوسط الشهري لسعر املبيع  *    .                            ّ                               حسب أسعار الصرف يف الفترة املبّي

ــتار ــنطقة اوي            م
 "٪   ٣,٢        الشمالية

املنطقة الوسطى
٥٦,٩٪ 

ــرونكا      ب
              تشوروتيغا "٪   ١,٨

        ١,٨   ٪" 
منطقة احمليط اهلادئ الوسطى

٧,٣٪ 
                    منطقة اويتار األطلسية

٦,٥٪ 
          مناطق أخرى

١٥,٥٪ 
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                                                                           يف املائة من إمجايل أنشطة التعاون املعتمدة اليت أدارهتا وزارة التخطيط والسياسة      ٥٦,٩    أن             يالحظ مثال    و -   ٢٧٢
            وبرونكا،                                                               كانت متركزة يف املنطقة الوسطى؛ ونالت مناطق تشوروتيغا،            ٢٠٠٤-    ٢٠٠٢               ية يف الفترة     د        االقتصـا 

               غري متكافئ،                                                              ً             يف املائة من األموال اليت أدارهتا الوزارة، األمر الذي ميثل توزيعاً             ٢٠                             ومنطقة احمليط اهلادئ الوسطى     
   .                                                          ما تبذله احلكومة من جهود للتغلب على النمط التقليدي السائد             ً لكنه يبني أيضاً

       املبادئ  "         ووثيقة     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢           للفترة                                                                     ويف هـذا السـياق، جتـدر اإلشارة إىل أن خطة التنمية الوطنية             -   ٢٧٣
                                 تتضمنان مبادئ توجيهية وضعت      )٢١ ( "                          دعم إدارة التعاون الدويل     :                                                 التوجيهـية االستراتيجية بشأن التنمية الوطنية     

                                                   إىل جانب التوجيهات االستراتيجية ومواضيع التنمية           هذا                يف البلد،              ً   واجتماعياً                       ً   املناطق احملرومة اقتصادياً           للنهوض ب 
  .                                     كومة األولوية من حيث الدعم املايل والتقين             اليت توليها احل

                                                                                    النظام الفرعي لإلدارة التنظيمية والتنمية اإلقليمية، املنشأ مبوجب األمر التنفيذي               فإن                    وعالوة على ذلك،     -   ٢٧٤
                                                               احلصول يف األجل القصري على قدر أكرب من املوارد املتأتية من             على                 املناطق اهلامشية             سيسـاعد      ،   ٨    ٣١٧٦       رقـم   
  .          لتقين الدويل         التعاون ا

                                  ً      التخطيط والسياسة االقتصادية أيضاً         وزارة     توىل                               عن طريق التعاون التقين، ت          رصودة             املوارد امل             باإلضافة إىل  و -   ٢٧٥
        مصرف  -                                     وزارة التخطيط والسياسة االقتصادية      (                          صندوق االستثمار األويل              اليت ميوهلا                               إدارة وتنسيق ورصد املشاريع     

  .PL-480           يع الربنامج      ومشار  )                         التنمية للبلدان األمريكية

        لعام      ٧٣٠٧                                   ضع إطاره الرمسي يف القانون رقم                                                         ُ        واالتفاق بني حكوميت الواليات املتحدة وكوستاريكا، الذي وُ        -   ٢٧٦
  ،  )PL-480                    املعروف باسم الربنامج    (    ١٩٩٢      سبتمرب  /       أيلول  ١٤        املؤرخ    ١٧٧                       يف اجلريدة الرمسية، العدد        املنشور   ،     ١٩٨٢

  .                                                                        ارد الطبيعية والتنمية الريفية والربامج الزراعية واخلدمات االجتماعية الريفية               حه متويل صون املو ي            يتيح فيما يت

                    يف إطار الربنامج           ً   مشروعاً    ١٣٣                                              ، مولت وزارة التخطيط والسياسة االقتصادية           ٢٠٠٤-    ١٩٩٠            ويف الفترة    -   ٢٧٧
PL-480 اهلياكل        بتشييد    )         يف املائة    ٤٧,٤ (                            وتتعلق هذه املشاريع يف معظمها   .       دوالر  ٢٢    ١٤١    ٩٠٠              خصص هلا مبلغ       

   .                           يف املائة من املشاريع املمولة    ١٤,٣                                                لطرق، يف حني حظي قطاع الزراعة وتربية املاشية بنسبة     من ا        األساسية 

    ومن   .                                                يف املائة من مجيع املشاريع املنفذة يف الفترة املذكورة    ٢٧,١                              ومثلت املشاريع يف اجملال االجتماعي  -   ٢٧٨
        حيث حظي                              القطاعات االجتماعية األخرى،     ب             صحة مقارنة            لقطاع ال          ليت توىل                                        األمهـية مبكان التأكيد على األمهية ا      

                            ومن جهة أخرى، ينبغي االعتراف   .  ة                          يف املائة من املوارد املرصود    ١٩,٥                           يف املائة من املشاريع ونسبة     ١٥,٨     نسبة  ب
  .                   يف املائة من األموال   ٢,٦                                  فقط قد خصص لإلسكان ورصدت له نسبة       ً  واحداً          ً بأن مشروعاً

     يف                ً     قد أحرز تقدماً   PL-480                                                                       ني من توزيع املشاريع حسب املناطق اليت يشملها التخطيط أن الربنامج                ويتب -   ٢٧٩
             يف املائة من     ٦٨,٤                                                         وعلى الرغم من أن معظم املشاريع تتركز يف املنطقة الوسطى، فإن   .                      جمـال الـتكافؤ اجلغرايف  
  .ُ  ِّ                  ُنفِّذت يف مناطق نائية     قد     ٢٠٠٤-    ١٩٩٠                        املشاريع املمولة يف الفترة 

                                                      

) ٢١  (  MIDEPLAN. Lineamientos estratégicos de desarrollo nacional en apoyo a la gestión de la 
cooperación internacional. San José, 2003.  
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      ويتار  ا                                      يف املائة على مناطق تشوروتيغا، و          ٤٧,٧                                                          وفـيما يتصـل بتوزيع املوارد املالية، جرى توزيع حنو            -  ٨٠ ٢

                     أن منطقة برونكا، حيث                 ومما يتعني إبرازه   .                      ها عادة أعلى نسب الفقر  في                               وبرونكا، وهي املناطق اليت توجد         الشمالية
    ١١                              يف املائة من املشاريع املنفذة و     ١٦,٥        استقطبت    قد   ،  )٢٢ (     الفقر         أوضاع من                          يف املائة من األسر تعيش يف     ٤٠,٤

   .    لبلد ا                                         يف املائة من جمموع التمويل املخصص جلميع مناطق 

                                            بتحقيق توزيع أكثر دميقراطية للموارد هبدف             ً     ً   التزاماً نشطاً                                                     وعلى الرغم مما ذكر آنفا، تظل الدولة ملتزمة          -   ٢٨١
  .                                      بالتنمية البشرية وتطوير اهلياكل األساسية                                            الفجوة بني املناطق احلضرية والريفية فيما يتعلق    سد 

                 مبدأ عدم التمييز

لِز -   ٢٨٢                                                 لقانون اخلاص باالمتناع عن أي متييز بسبب نوع                خلاضعني ل        شخاص ا   األ    و                         َ    م دستور كوستاريكا الدولةَ   ُ   ِ  ُي
   . ة ي    الصح      احلالة                                                                        اجلنس أو الفئة العرقية أو امليل اجلنسي أو األصل الوطين أو املركز االجتماعي أو 

                        حسب األصول وغريها من           املعتمدة                                                                      ويتقـيد النظام القانوين لكوستاريكا باالتفاقات واملعاهدات الدولية          -   ٢٨٣
   .         املعنوية  ته   سالم   أو                                             يعيشون يف أراضيها، بدون متييز ميس كرامة اإلنسان    ملن                                 األحكام املتصلة حبماية حقوق اإلنسان 

   ال         ومن مث،     .  ق                                    عن وسائل قضائية حلفظ تلك احلقو                             ً      قانونية لضمان ذلك، فضالً           ً   أحكاماً                     ً     وتطـبق كوستاريكا أيضاً   
  .       العهد                                                                 يف كوستاريكا أحكام قانونية أو تنظيمية تتعارض مع احلقوق اليت يشملها    تطبق

                     من قانون العمل على    ٦٢١                           فعلى سبيل املثال، حتظر املادة   .                                      وهـناك أحكام ملكافحة التمييز بسبب السن  -   ٢٨٤
                                                               عند طلب خدمة أو اختيار عامل، وتتيح للعمال حق الرجوع إىل احملاكم                           العمل ممارسة متييز بسبب السن     صحاب  أ

ـ          املسنني  و                                                                        عن ذلك، مثة قوانني حتظر التمييز املمارس ضد فئات معينة مثل النساء              ً   وفضـالً   .  م                  السـترداد حقوقه
   .               واألطفال واملعوقني

ِ                 أحكام معينة مناِهضة للتمييز         حتميها            احلقوق اليت       من   و -   ٢٨٥        فرص       تكافؤ                  احلصول على عمل و              ملساواة يف           ، حق ا                  
             املعتقد الديين    أو      السن    أو          نوع اجلنس    أو                              التمييز بسبب الفئة العرقية    حظر         متييز، و                 احلق يف أجر ليس فيه   و        التوظيف،

   .          األصل الوطين   أو                املركز االجتماعي    أو 

                  ا يتصل بالتمييز                                        الدائرة الدستورية، وال سيما فيم         أدته                                                  ومـن األمهـية مبكان إبراز الدور األساسي الذي           -   ٢٨٦
                                                                                                         احلاصـل يف املمارسة يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حيث أصدرت قرارات شاملة ومتسقة               

  .                                                                               ً توطد فعالية إحقاق هذه احلقوق وزيادة أثرها، وخباصة بالنسبة لفئات السكان األكثر ضعفاً

         املهاجرون

        وهو بلد   .           ماليني نسمة ٤     عن           ً سكانه قليالً    عدد       ويزيد                 كيلومتر مربع،   ٥١    ١٠٠                     كوستاريكا بلد مساحته  -   ٢٨٧
                         شخص يعيشون يف البلد      ١    ٠٠٠            من بني كل     ف  .  ا                                 يف البلدان املتقدمة أو تفوقه      ة     النسب      إليه                          نام تعادل نسب اهلجرة     

                                                      

) ٢٢  (  INEC. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. San José. 2005.  
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     يشهد                    فيما عدا أن لكسمربغ   ،  )      نسمة   ألف   كل     يف    ١١٤ (                                        أجانب، وهي نسبة تعادل النسبة يف لكسمربغ    ١١٠   مثة 
       شر تلك                                          ُ       أما الناتج احمللي اإلمجايل يف كوستاريكا فيبلغ عُ        )  ً اً       دوالر   ٤٣    ٠٩٠ (                    لي إمجايل يف العامل                      أعـلى نـاتج حم    

  ،           بعد لكسمربغ                        ضم أكرب عدد من املهاجرين ت   يت             وسط أوروبا ال            هي من بلدان         وأملانيا    ). ً اً      دوالر ٤    ١٦٠ (       القيمة 
   .    نسمة           يف كل ألف   ٢٤              تبلغ نسبتهم    حيث

             يف املائة،     ٩٠                                                                    أعلى نسبة مئوية للسكان املهاجرين يف كوستاريكا بنسبة تناهز                                    وميـثل مواطنو نيكاراغوا    -   ٢٨٨
              ويأيت يف املرتبة   .  ة                                           وتقديرات عدد املهاجرين غري احلائزين لوثائق رمسي  )          يف املائة    ٧٦,٣ (                  إىل إحصاء السكان        ًَ استناداًَ

                      مهاجر، على الرغم من   ٥٠    ٠٠٠    و   ٣٠    ٠٠٠                         عددهم حسب القديرات ما بني              الذين يتراوح                      الثانية الكولومبيون، 
  .    ٢٠٠٠    عام                              قد مت إحصاؤهم يف تعداد السكان ل           فقط منهم  ٣    ٠٠٠

                                         من كولومبيا، إضافة إىل عدد املهاجرين                                                   ً           اهلجـرة الوافدة من بلدان أمريكا اجلنوبية، وخصوصاً                وتـزايد  -   ٢٨٩
                          د يستقطب اهلجرة من مشال                                   ، مستان متيزان كوستاريكا كبل                         والذين يتزايد عددهم                    من نيكاراغوا          ً تارخيياً           القـادمني 

                                                                ، وهي حالة مماثلة ملا تشهده البلدان املتقدمة، لكنها جتري يف ظل        )              تأثري من جهتني   (        وجنوهبا                        القـارة األمريكـية     
                                                                              وميثل املهاجرون القادمون من بنما والواليات املتحدة والسلفادور وكوبا نسبة            .  م                               الصعوبات اليت تسود يف بلد نا     
   كل    عن           يف املائة  ٤   و ٢       ما بني   (              املذكور أعاله                  تعداد السكان                        لذين مت إحصاؤهم يف                                  هامـة من السكان األجانب ا     

   ).                    واحدة من تلك اجلنسيات

          ، يستضيف   )                       يف املائة من السكان      ١١ (                                مهاجر يعيشون يف كوستاريكا         ٤٥٠    ٠٠٠                    وباإلضـافة إىل حنو      -   ٢٩٠
    ١٣    ٥٠٠   (       بكاملها                 مريكا الالتينية                                                                                 الـبلد، بالنسـبة إىل عـدد سكانه، أكرب عدد من الالجئني املعترف هبم يف أ               

  ،          للمهاجرين                         ِ           إىل أن كوستاريكا بلد مستقِبل            ً ونظراً   ).                             حيملون اجلنسية الكولومبية        ً   شخصاً  ٨    ٧٥٠            شخص، منهم   
َر                                                                       فثمة عدد من املمارسات القائمة املتجذرة يف تقاليده كبلد جلوء ومالذ؛ و         بلَو َت َ  َ    َت                       طيلة التطور التدرجيي          ً  ذلك أيضاًَ َ   

     لعام            امللحق هبا      ل   و     ربوتوك  ال    و     ١٩٥١                ية جنيف لعام     ق                  مع تنفيذ اتفا       ١٩٨٠                  لذي بدأ يف عام         ا  ،                حلقـوق الالجـئني   
                                                                                     ومـنذ ذلـك العهد، سارت كوستاريكا يف طريق دعم محاية األشخاص، يف مجيع الظروف واألوقات،         .     ١٩٦٧

                سنة، أضحى ذلك   ٢٥      وطيلة   .  ل                                                                     مستندة إىل تفسري واسع للتعريف العاملي لالجئ الذي يرد يف االتفاقية والربوتوكو
           إىل أرقام        ً استناداً (                                                                                  سياسة للدولة؛ وال غرابة أن كوستاريكا هي اليوم البلد الذي يضم ثاين أكرب عدد من الالجئني 

              يف املائة، ما   ٦٥           يف املائة و  ٥٣                               فيها نسبة االعتراف بالالجئني بني       تتراوح                             يف منطقة أمريكا الالتينية، حيث   )      مطلقة
   .                                          معايري عالية يف إجراءاته لتحديد مركز الالجئ                ً ويطبق البلد أيضاً  .  مل   لعا                      ميثل إحدى أكرب النسب يف ا

              لألجانب احلقوق   "   :            على ما يلي                       ً       من الدستور تنص حرفياً        ١٩              فـإن املادة                       هـذا الـتقرير،              ألغـراض    و -   ٢٩١
    قوق                                     ، والقيد الوحيد املتصل مبمارسة احل      "               واطين كوستاريكا                  ذاهتا اليت لدى م                                       والواجـبات الفـردية واالجتماعية      

  . "                                      ال حيق هلم التدخل يف الشؤون السياسية للبلد "                           السياسية يتمثل يف أن األجانب 

             ممارسة أي                  ً    ، حيث حتظر صراحةً     ١٩                                               نطاق املبادئ الدستورية الواردة يف املادة          ٣٣                 ع أحكام املادة     ِّ سِّ َ َو  ُ وُت -   ٢٩٢
   .         القانون      أمام      سواسية                               عن أهنا تنص على أن مجيع األشخاص                          ً متييز ميس كرامة اإلنسان، فضالً
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            يف املائة     ٩٠                                         العمل يف املاضي ملزمني بضمان أن يكون              صحاب                                          وفيما يتصل بقضايا العمل، كان مجيع أ       -   ٢٩٣

                                                               يقل حجم ما يدفع من أجور شهرية إىل مواطنني من كوستاريكا               أال                                          من مستخدميهم من مواطين كوستاريكا، وب     
   .         يف املائة  ٨٥   عن 

  يل                التشريع احلا    سس  ُ   ألُ                                 ً        للدستور احلايل، فهو مل يكن مستوعباً            ً   سابقاً                                    وملا كان تاريخ هذا احلكم القانوين      -   ٢٩٤
                                                                         ومهما كان احلال، فقد أعلنت الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، يف القرار رقم   .                         فيما يتعلق حبماية األجانب    ذاهتا

      مل يكن               ، أن هذا احلكم     ١٩٩٩      يناير  /             كانون الثاين  ٢٩       من يوم     ١٠ /  ٠٠             يف السـاعة             الصـادر      ٠٦١٦ ٠-    ١٩٩٩
                  وأكد هذا القرار     .    فيه                      القانون اخلاص للطعن                 خاضع ألحكام                                             ، وذلك عند بتها يف دعوى أقامها شخص                ً دستورياً

                                   وبأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق     ١١١                                      تفاقـية منظمة العمل الدولية رقم        ال                     دولـة كوسـتاريكا               امتـثال   
   .                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                     حق العمل حق أساسي خيضع ليس فحسب        "                                    قطة، قضت الدائرة الدستورية بأن                               وفـيما يتصـل هبذه الن      -   ٢٩٥
                                                                                                              ألحكـام الدسـتور بل كذلك، يف معناه الواسع، للقانون الدستوري، مبا يف ذلك الصكوك الدولية ذات الصلة                  

  . "                                        باملوضوع اليت أدرجت يف النظام القانوين الوطين

                   ، أنه حق ينطبق ليس                                       ً مبدأ عدم التمييز الذي يفهم منه، مبدئياً                                         ومن بني املبادئ اليت وضعتها الدائرة الرابعة  -   ٢٩٦
   .                                           فحسب على مواطين كوستاريكا بل كذلك على األجانب

                                                                  ، حق أساسي يرد يف الدستور ضمن احلقوق االجتماعية، وهو ينطوي بكل تأكيد                         ً    وحق العمل، كما ذكر سابقاً    " -   ٢٩٧
      املادة    ( "   ...                       العمل حق من حقوق الفرد    : "   يلي           تور على ما           وينص الدس    ).                احلق يف األجر        ً خصوصاً (                      عـلى عنصر اقتصادي     

              على مواطين                   ً   وبالتايل ليس حكراً   (                        حيملون جنسية معينة       ملن                                                      وهـذا التعـبري يعـين أنه حق للجميع، وليس فقط              .  )  ٥٦
           بذلك مبدأ        يرسي                                                                      ويعتمد الدستور معيار تكافؤ احلقوق األساسية للمواطنني واألجانب، و              (...)   .  )           كوسـتاريكا 

        إقراره                                                                                 لكن حق العمل ليس فحسب احلرية يف العمل؛ وبالتايل، ينص الدستور باإلضافة إىل ذلك، بعد      .  ة  وا      املسـا 
          كم طبيعته    ، حب                                       ً        هو يشمل حق حرية اختيار العمل، لكنه أيضاً        و   ".                        التزام يقع على اجملتمع    "                       ً     هذا احلق، على أنه أيضاً    

َ  ُّ    على عمل، أي يف الَتَوظُّف                     ً   يشمل احلق يف احلصول فعالً -                     يف سياق هذا التقرير -     ذاهتا                  الدستور جمموعة      وأرسى  .                 َ 
      على     تعمل     ُ                      وهو ُيلزم الدولة بأن      ،                         نعاكاسات اجتماعية واضحة   ا   ه  ـ                                                من الضمانات املتعلقة باحلق يف العمل، أوهلا ل       

                               وبالتايل، ينص الدستور على سياسة        (...).                            ومأجور على النحو الواجب؛     نافع                          أن يكون لكل شخص عمل قانوين 
    ومثة   .  ل                    إقصاء األجانب من العم                                            َّ       لن تتيح عمالة كاملة حقيقية إذا كان غرضها جمرَّد             هي سياسة  و         لكاملة،            للعمالة ا 

      أوضاع                                                                                                           ضمانة أخرى بالغة األمهية حتظر أي متييز بني الكوستاريكيني واألجانب فيما يتعلق باألجور أو املزايا أو                 
                 لكنها ال تتجاوز                                 فضلية للعمال الكوستاريكيني،                            أوضاع متساوية، منح األ              ح، يف ظل      تي      وهي ت    ).   ٦٨       املادة   (       العمل  

   ".            مبدأ املساواة      مضمار                          هذا األثر املعتدل واحملدود يف 

                                                             إذا كان إعمال حق البعض يف العمل يعين حرمان آخرين منه            "             ً           ما سبق قائلةً إنه           تأكيد                 متضي الدائرة يف     و -   ٢٩٨
            أي تفريق أو  "      يشمل   "    متييز "      مصطلح     فإن   ،    ١١١  م                   وألغراض االتفاقية رق  .       متييز   فيه       اإلجراء  ف                  بسبب أصلهم الوطين، 

          االجتماعي،         قومي أو                                                                     العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل ال           بسبب                    استبعاد أو تفضيل    
   ".                                                                             ويكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو املعاملة يف االستخدام أو املهنة
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               فحسب، مبوجب         ً   ضمنياً                                              ً          يز يف العمل الذي يرد يف النظام القانوين ليس حظراً                           ، فإن حظر التمي         ً   وعمومـاً  -   ٢٩٩
      لعام      ٢٦٩٤                     من القانون رقم      ١               ، تنص املادة       ً مثالً  .  ة                  على قواعد صرحي                                ً        من الدستور، بل إنه يقوم أيضاً        ٣٣       املادة  
     بسبب               أو تفضيل                                                                      مينع أي شكل من أشكال التمييز املتمثل يف تفريق أو استبعاد           -   ١       املادة   "  :                على ما يلي       ١٩٦٠

            االجتماعي أو           القومي أو                                                                                العرق أو اللون أو اجلنس أو السن أو الدين أو الوضع املدين أو الرأي السياسي أو األصل 
   ".                                           تكافؤ الفرص أو املعاملة يف االستخدام أو املهنة                االنتقاص من مبدأ                                           االنـتماء أو الوضع املايل، ويكون من شأنه     

             هو الباب    ،                                          على إضافة باب جديد إىل قانون العمل           ٢٠٠١       يوليه   /         حزيران   ١٨          املؤرخ       ٨١٠٧                    وينص القانون رقم    
        ، ويعمل    ١٩٦      نوفمرب  /                   املؤرخ تشرين الثاين    ٢٦٩٤               القانون رقم   َ ِّ    كَمِّله          ، الذي ي   "            حظر التمييز  "                    احلادي عشر املعنون    

  .       التوظيف                                        حلماية غري املواطنني من التمييز يف االستخدام و               على تعزيز نظام 

    ميع        تتاح جل  "                      ، حيث ينص على أن           تربيره                     التمييز ال ميكن أن          هذا         أن               ً       ن العمـل أيضـاً                     ويـرد يف قـانو     -   ٣٠٠
َ  ُّ               فرص َتَوظُّف متكافئة،                            األشخاص، بدون أي متييز،                                                   ربوا مؤهلني يف جمال ختصصهم، شريطة أن يلبوا          َ عَت         ُ     وجيب أن يُ       َ 

   )   ٦٢٢      املادة    . ( "                  أو الطرف املتعاقد          صاحب العمل                 الشروط اليت حيددها 

                                                                                             ذلك، قامت الدائرة الدستورية بتوسيع وتطوير محاية احلقوق األساسية يف الصحة والتعليم،                       وعالوة على  -   ٣٠١
    وقد   .                                                                                                      عن طريق االجتهاد القضائي، ليشمل مجيع املواطنني بصرف النظر عما إذا كانوا أجانب أو كوستاريكيني              

                                      واحترام حياة اإلنسان، اليت تقوم عليها        القانون     أمام                                         إىل املبادئ الدستورية املتمثلة يف املساواة                  ً قامت بذلك استناداً
         دوائر      قيام       إىل       ً   مثالً              وقد أدى ذلك    .                                      وجود حقوق أساسية غري قابلة للتصرف      و   ،            وكرامته                     محايـة حقوق اإلنسان   

                                                       مشتركني أم ال يف الضمان االجتماعي، وتقدمي الرعاية           وا                                                    الطوارئ بتقدمي الرعاية إىل مجيع األشخاص، سواء كان       
   .     ً  الحقاً        سنتناوهلا            وهي جوانب                 املتعلقة بالوالدة،

                       للجميع، فاملنح اليت             ً   وإلزامياً      ً جمانياً          هذا احلق               ما دام     ه                      الدائرة الدستورية أن       كدت                              فيما يتعلق حبق التعليم، أ     -   ٣٠٢
            أن تشمل                                                                                      ً                تقدمهـا الدولة للمساعدة يف حتمل تكاليف بعض الطالب الذين يواجهون صعوبات مالية ينبغي أيضاً              

    على               ً  هذا احلق مبدئياً                                     لقانون الصندوق الوطين للمنح، يقتصر      ً  وفقاً  ه،                     ن متييز، على اعتبار أن                  الطالب املهاجرين بدو
  .                  الطالب الكوستاريكيني

      من         ً اعتباراً   (     ً حديثاً          الوافدين                           ُ                                               ومن بني أفضل املمارسات اليت ُنفذت على الصعيد الوطين حلماية الالجئني             -   ٣٠٣
                                                ة مشروع العمل اجلامعي اجملتمعي الذي شرعت فيه جامعة    ، مث )                                بسبب استفحال الرتاع يف كولومبيا     ٢٠٠٠       عـام   

                 وإدارة اهلجرة   -                منحة العمل    -                                 وزارة العمل والضمان االجتماعي      (                                           كوسـتاريكا واملؤسسـات العامـة املعنية        
                                                                                ، تدعمها يف ذلك مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومنظمة غري حكومية هي                 ٢٠٠١        يف عام     )        واألجانب

  .                  اإلشراف على التنفيذ      َ ِّ                       ن واملقَيِّمني الدوليني، اليت تولت         املستشاري      رابطة 

                                                                                                     عالوة على الدعم الذي يقدمه الطالب يف األعمال اليت تقوم هبا وزارة اهلجرة واألجانب لتحديد أهلية                 و -   ٣٠٤
    توى ْ  َ     ْحثَ مس                                                َ  وزارة العمل والضمان االجتماعي، أتاح هذا املشروع َب          اليت تقدمها                            الالجئني وفيما يتصل مبنح العمل 

                                 معلومات هامة لدعم القرارات          َّ   ما وفَّر    ،   )    ٢٠٠٣    و     ٢٠٠٢         يف عامي    (                                        اندمـاج السكان الالجئني يف كوستاريكا       
   .                                  املتعلقة حبماية هذه الفئة من السكان
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                                                           اليت شاركت فيها جهات أكادميية واحلكومة ومنظمة دولية ومنظمة غري  (                             وكمثال على نتائج هذه املبادرة  -   ٣٠٥

                                                         الذي نشرته مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وجامعة           (    ٢٠٠٣              تشخيصي لعام                    ، فإن البحث ال    )        حكومـية 
                                                                                  يف املائة من الالجئني الكولومبيني من أرباب األسر هلم عمل، يف حني بلغت نسبة                 ٨٢       ن أن     َّ بيَّ    قد    )            كوسـتاريكا 

    ٨١       ويتلقى   .  ة      اخلاص    دارس    امل           يف املائة يف  ١٠   و ة       العام    دارس              يف املائة يف امل  ٧٠                                أطفال الالجئني امللتحقني بالتعليم حنو
                                                                                                             يف املائـة مـن الالجئني الكولومبيني يف كوستاريكا خدمات الصحة العامة عن طريق األفرقة األساسية للرعاية                 

             وأتاح البحث    .                                     يف املائة من أرباب األسر الالجئني        ٦٦                                                        الصـحية الشـاملة، كما تتاح اخلدمات الصحية لنسبة          
                                 توضيح مسار االستراتيجية الالزمة         على                                بيان بعض األمور اليت ساعدت                         وقت إجرائه است       ٢٠٠٢                التشخيصي لعام   

                 الالجئني لـه صلة       اندماج                 ً       ً                 من البحث أن عامالً رئيسياً من عوامل حتسني     اتضح و   . "                         لدعم إدماج الالجئني يف البلد
ّ                                                 دعم األنشطة املُدّرة للدخل وتعزيز العمالة ملواجهة النسبة املرتفعة       بضرورة       مباشرة                  صفوف الالجئني يف    يف       للبطالة              ُ 

  . )٢٣ ( "         ذلك الوقت

           ّ                                                                                 وبـالفعل، مكّـن هذا املؤشر من اختاذ تدابري لتوفري املزيد من فرص العمل للسكان الالجئني، سواء عن       -   ٣٠٦
                                           عن طريق وضع برنامج لتقدمي القروض إىل املشاريع    و أ         الوعي،      زيادة                                         طريق إنشاء منح العمل أو خطط التدريب و    

         يف أوضاع               ً     ً                                                        مج يقرض حالياً أيضاً موارد مالية إىل مواطين كوستاريكا الذين يعيشون                                        التجارية الصغرية، وهو برنا   
  ن  ي        املعوز  ني      املواطن           يشمل ذلك                            مؤاتية لالجئني بدون أن            أوضاع        إجياد           املتمثل يف              هذا الوضع،     .                   اجتماعـية صـعبة   

                اع اجتماعي، كما                                            أن يؤدي ليس فحسب إىل التمييز بل كذلك إىل نز ه                               اجملتمع املضيف نفسه، من شأن             كذلك من 
   .                        حصل من قبل يف بلدان أخرى

               هذه الفئة من           مساواة     ،   ني                                                        ية اليت أخذها البلد على عاتقه يف جمال اهلجرة والالجئ             رئيس               التحديات ال      مـن  و -   ٣٠٧
                      والتحديات اليت كان على   .                                                                       ً السكان يف احلقوق مع مواطين كوستاريكا، يف ظل الضمانات السياسية املذكورة آنفاً

                                                          ً                                           جهها فيما يتصل باحلقوق الفعلية هلذه الفئة من السكان هي أساساً التحديات ذاهتا اليت يواجهها فيما                          البلد أن يوا  
   .         يف النظام      يكلية   اهل             أوجه القصور                                                   يتصل مبواطنيه، وال سيما فيما يتعلق باحلقوق اليت تقيدها 

          واخلالف بني    )       األجانب    وع    جمم                 يف املائة من       ٩٠      حوايل   (                                                  النسـبة املـرتفعة للنـيكاراغويني يف البلد            إن -   ٣٠٨
          ن ووسائل         َ   البلديَ  ي              َ    ن جيب على حكومتَ       عامال    مها                                                              كوستاريكا ونيكاراغوا بشأن حقوق املالحة يف هنر سان خوان          

       ً               وإبرازاً للجهود وأفضل   .              مواطين البلدين    بني                  كراهية األجانب                 تزايد ظاهرة                          ا يف االعتبار لتفادي      م             اإلعـالم وضعه  
   من      شبكة  (                                                              ، قام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتنفيذ مشروع مشترك بني البلدين                             املمارسات املبذولة يف هذا الصدد

     من    يات   بلد و                           ستة قطاعات من اجملتمع املدين   مشل  )                                                عاملة وهيئات اجملتمع املدين من نيكاراغوا وكوستاريكا         األفرقة ال
   ،           دعوى قضائية                  املشروع، الناشئ عن     هذا   .                                                               املناطق احلدودية، هبدف إجياد فرص حقيقية للتكامل الثنائي بني البلدين

         القطاعات  (                                                                                                  إىل العديـد مـن النـتائج والصالت اليت مكنت من إجياد شراكة وتعاون بني قطاعات متنوعة                      أدى
ُ             وُعقدت حلقات     ).                                                                                                األكادميـية والنسـائية والثقافية والبيئية واإلعالمية وقطاع األعمال التجارية واإلدارة احمللية             

                   ً                                                       ة وسائط اإلعالم حتديداً هبدف حبث دورها يف بناء اهلوية الوطنية والستكشاف                                        دراسـية وحلقات عمل مبشارك    
                                                      

) ٢٣  (  s íLa respuesta en Costa Rica ante la llegada de refugiados colombianos al pa. sérez, AndríRam

2003, diciembre 2III N. tica Exterior , VolíRevista Costarricense de Pol) 2003-2000(.  



E/C.12/CRI/4 
Page 63 

                                           وكانت النتائج إجيابية للغاية بالنظر إىل        .                                                                            إمكانـيات قيام الصحافة بتعزيز التفاهم واالحترام املتبادلني بني البلدين         
   من   )                  تلفزيون والصحافة            اإلذاعة وال  (                                                                        تغطـية هـذا املوضـوع يف وسائط اإلعالم اليت شاركت يف حلقات العمل               

   .             وسيلة وقائية          باعتبارها   ن  ا       البلد          يشارك فيها          ً                              وجيري حالياً استخدام تدابري من هذا القبيل   .        البلدين

        املعوقون

                                                                                  املتعلق بتكافؤ الفرص للمعوقني على عدد من االلتزامات اليت تقع على الدولة                 ٧٦٠٠                   ينص القانون رقم     -   ٣٠٩
  .       العهد     حيميها                            فئة من السكان على احلقوق اليت                                 وفرادى األشخاص لكفالة حصول هذه ال

               ، واحلق يف الصحة  ) ا ه         وما بعد  ٢٣      املواد  (                                   كفل احلماية فيما يتصل باحلق يف العمل                 ُ        ويف هـذا الصـدد، تُ      -   ٣١٠
                                                               اإلطار إحراز تقدم هام حنو احلظر الصريح إلمكانية رفض شركات               هذا                  ، كما جيري يف      )             وما بعدها    ٣١         املـواد    (

   .                                         والتأمني الصحي تأمني األشخاص بسبب إعاقتهم                التأمني على احلياة

                  ينبغي اإلشارة إىل       و   ).          وما بعدها   ١٤       املواد (                                           كفل احلماية فيما يتصل باحلق يف التعليم          ُ   تُ           غرار ذلك،       وعلى   -   ٣١١
          االطالع على                                                                                                  أن ذلـك ينطـبق على التعليم جبميع مستوياته، مبا يف ذلك التعليم املهين واجلامعي، وعلى إمكانية            

                                                    ، عن طريق إتاحة ذلك بواسطة لغة بريل، ومترمجي          )             وما بعدها    ٥٠       املواد (               وسائل االتصال            استخدام       ات و       املعلوم
                                             ً  صول إىل الثقافة والرياضة، األمر الذي ينطوي أيضاً                                       ً               لغة اإلشارة، وهواتف االستعمال الكلي، فضالً عن إمكانية احل

                      هذه املرافق واخلدمات                              اجلميع من االستفادة من                                                                      عـلى التزام استعمال مجيع الوسائل التكنولوجية املمكنة لتمكني        
  .  )           وما يليها  ٥٤      املواد  (

     ً                                                                                                وأخرياً، جيري فرض عدد من اجلزاءات املالية وغريها، مثل رفض منح التصاريح وإلغاء التراخيص، على                -   ٣١٢
   .                           أي جهة ال تتقيد هبذا القانون

           حقوق املسنني

                                                نني إىل محاية حقوقهم لتحسني نوعية حياهتم عن طريق وضع                   املتعلق حبماية املس    ٧٩٣٥                 يرمي القانون رقم  -   ٣١٣
        املشاركة   )  ب (           للتقاعد؛       املناسب          ، واإلعداد       مراحله                     إتاحة التعليم، يف مجيع   )  أ    : "(      ما يلي                          وتنفيذ برامج هدفها تعزيز

            إتاحة السكن   )  ج (                                                                                      يف األنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية اليت تنظمها املنظمات واجلمعيات والبلديات والدولة؛ 
                               إتاحة االئتمان املقدم من املؤسسات   )  د (                                                               الالئق واملالئم الحتياجاهتم، مبا يتيح العيش يف حميط آمن وقابل للتكييف؛ 

                                                 ً                                    توفري مأوى بديل أو غري ذلك من الرعاية البديلة، محايةً حلقوقهم ومصاحلهم إذا ما                )      ه     (                           املالـية العامة واخلاصة؛     
                                       سواء ألسباب طارئة أو للوقاية أو ألسباب  ،                          توفري رعاية فورية يف املستشفى  )  و (                             تعرضوا لوضع اجتماعي صعب؛     

                                                                       تقدمي معاش تقاعدي منتظم ملساعدهتم على تلبية احتياجاهتم األساسية، سواء كانوا   )  ز (                         سريرية أو إلعادة التأهيل؛ 
                           البطالة أو اإلصابة أو فقدان                               توفري الرعاية االجتماعية يف حالة   )  ح (                   يف نظام للمعاشات؛             أم غري مشتركني       مشتركني 
                                                                                                 املشاركة يف العملية اإلنتاجية يف البلد، مبا يتماشى مع إمكانياهتم ومهاراهتم وظروفهم ومواهبهم               )  ط (          الدخـل؛   
                                                          هلم عند التعرض العتداء بدين أو جنسي أو نفسي أو العتداء ينجم      نفسية                         توفري احلماية القانونية وال  )  ي (         ورغباهتم؛ 

                                                                                        املعاملة التفضيلية يف سياق اإلجراءات اإلدارية على صعيد املؤسسات العامة أو اخلاصة؛              )  ك (                   عـنه ضرر مادي؛     
   ). ٣      املادة    " (                      مع أشخاص من فئة سنهم                املشاكل القائمة      حلول                 تبادل األفكار بشأن  )  ل (
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       أن هذا                                مناقشة عامة على الصعيد الوطين بش        أفضى إىل       كما  ،                                        وأذكى إنفاذ هذا القانون الوعي حبالة املسنني -   ٣١٤

  .                                              مزيد من الوعي بشأن مشاكل هذه الفئة من السكان   بات و  .       املوضوع

            محاية النساء

                   جمموعة من التدابري         يدعم        ١٩٩٠                                                     املتعلق بتعزيز املساواة االجتماعية للمرأة لعام            ٧١٤٢              القانون رقم       إن   -   ٣١٥
                       ذه التدابري ختصيص حصص من        وتشمل ه  .                                                             اإلجيابية لكفالة مشاركة املرأة يف طائفة من األنشطة يف ظروف متكافئة

  .                                                                                           املناصب اإلدارية واملناصب اخلاضعة لالنتخاب الشعيب على الصعيد الوطين واإلقليمي وداخل األحزاب السياسية

                                                                                                            وباإلضـافة إىل أن القانون أناط بالدولة التزام تعزيز وضمان املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء يف                  -   ٣١٦
                          احلصول على السكن، وإنشاء       ، منها                                ً          واالجتماعي والثقايف، فهو يكفل أيضاً مجلة أمور                       اجملال السياسي واالقتصادي 

       منخفضة       كلفة                          تدعمها الدولة لتتاح ب    (             يف العمل     م                                                              مراكـز رعاية األطفال للعناية بالقاصرين عندما تكون أمهاهت        
    هذا                   يف مواضع شىت من                       إىل هذا القانون      ً  الحقاً        تطرق   وسن  .       املراحل                                    ، وإتاحة التعليم للجميع يف مجيع        )        لألمهـات 

  .                                بشأن املساواة بني الرجال والنساء ٣      املادة      إطار   يف           يرد ذكرها      ً                           أيضاً مسائل أخرى تتعلق باملرأة   مثة و  .        التقرير

            محاية األطفال

                قانون اجلمهورية   (                                 القانون، ينص قانون األطفال                  خاضعني ألحكام                                          فيما يتعلق حبماية القاصرين باعتبارهم       -   ٣١٧
                                                 ختدم الصاحل العام وال ميكن نقضها أو تغيريها، وهي تطبق  "                               ن القواعد اليت يتضمنها هي قواعد      على أ  )     ٧٧٣٩    رقم 

                                                                                            العرقية أو الثقافة أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو اإليديولوجيا أو أي صفات                 ة                               بدون أي متييز على أساس الفئ     
              سنة حيفظهم     ١٨                             حماية اخلاصة للقاصرين دون                        ً      ويتيح القانون نظاماً لل      ".                                          أخرى تتعلق هبم أو بآبائهم أو مبمثليهم      

   .      قوقهم حل      نتهاك  ال   و ا أ        االستغالل                     أي شكل ممكن من أشكال    من 

                                                        القانون وجيوز هلم بالتايل اللجوء إىل آليات احلماية                     خاضعني ألحكام            كأشخاص            باألطفـال         عـترف     ُ وُي -   ٣١٨
                                وفيما يتصل باألطفال واملراهقني،      .   كر               السالفة الذ   ٢          املادة     يه          تنص عل       حسبما                         وينطبق ذلك بدون متييز       .          الفعالـة 

                                              ويف معرفة آبائهم ويف احلماية من االستغالل اجلنسي ويف        ترعاهم     سرة  ُ أُ           أن تكون هلم                  ً         ينظم القانون أيضاً حقهم يف 
  .                                                  التعليم الرمسي؛ وجيري تناول هذه األحكام يف هذا التقرير

                   حقوق الشعوب األصلية

                                                                السكان األصليني، أدرجت كوستاريكا يف تشريعها االتفاقية رقم                                                فيما يتعلق بالقانون الذي ينظم حقوق      -   ٣١٩
                                                                                                                ملـنظمة العمـل الدولية املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، وهي اتفاقية صدقت عليها                  ١٦٩

  .    ١٩٩٢       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٦        املؤرخ     ٧٣١٦                 مبوجب القانون رقم 

  )     ١٩٩٩      أغسطس  /    آب  ١١        املؤرخ   ٩٩-     ٠٦٢٢٩      رقم       القرار (       راراهتا                             وقضت احملكمة الدستورية يف أحد ق -   ٣٢٠
       يف أن     قرار                   وتتمثل أمهية هذا ال   .                                    تعادل الدستور من حيث مرتبتها        ١٦٩                                              بـأن اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم         

     تحدد               لشعوب األصلية ل                                                                           األحكام اخلاصة بشؤون الشعوب األصلية اليت ترد فيه تسري يف اجتاه ضمان إتاحة الفرصة ل
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                                       وعالوة على ذلك، ما دام األمر يتعلق         .                                       م الدولة باحترام تقاليدها وأعرافها      ِ لِز                               ُ      بنفسها تنميتها على حنو مستقل، وتُ     
                                                         للنظام الدستوري، وهو السبب الذي جيعل أن احملكمة الدستورية                                               ً باتفاقية دولية، فإن عدم االمتثال هلا ميثل انتهاكاً

  . )٢٤ (                  تتناول هذه القضايا             هي اهليئة اليت 

                     ، املنشور يف اجلريدة        ١٩٩٥       سبتمرب   /        أيلول   ٢٢          املؤرخ       ٧٥٤٩                    ً                             وافقـت كوسـتاريكا أيضاً، مبوجب القانون رقم          - ١  ٣٢
                                      الصندوق اإلمنائي للشعوب األصلية ألمريكا      إنشاء              ، على اتفاقية     ١٩٩٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٧        املؤرخ    ٢٠٤    عدد   ال   ،      الرمسية

  .                             الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

                ، الذي نشر يف        ١٩٧٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٩          املؤرخ       ٦١٧٢                                      انوين يف هذا اجملال هو القانون رقم                     وأهـم صك ق    -   ٣٢٢
                                 ً              ويشمل هذا القانون جوانب تتعلق مثالً بتحديد         .     ١٩٧٧       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٠          املؤرخ      ٢٤٠     عدد    ال   ،                  اجلـريدة الرمسـية   

   ة           التنظيمي        والبنية                                    ميات وإدراجها يف السجل العقاري،           احمل  ة                                                                الشـعوب األصلية، وبالصفة القانونية للمجتمعات األصلية، وملكي       
                                                                                                                      للمجـتمعات األصـلية، وإجراءات نزع امللكية والتعويض، ووسائل منع احتالل األراضي، وصناديق نزع امللكية، واإلدارة                

  .                  أولوية هذا القانون           باإلضافة إىل                                                    الداخلية لألماكن التجارية، واستغالل املوارد الطبيعية، 

                                                                                                         قانون الشعوب األصلية تتمثل يف أنه، يف وقت صدوره، كان مبثابة حمطة بارزة يف تاريخ حركة الشعوب                         وأمهـية  -   ٣٢٣
                 وأقر القانون ليس   .                                                                                            األصلية يف أمريكا الالتينية ألنه شكل جمموعة متقدمة من القواعد الرامية إىل محاية حقوق الشعوب األصلية

                         وجمموعة من احلقوق األخرى      )  ٤       املادة   (             ، وتنظيمها    ) ١       املادة   (           هويتها          ً  بل أيضاً   )  ٥       املادة   (                              فحسب حق الشعوب يف أراضيها      
  .                                 هبا صراحة يف باقي تشريعاتنا الوطنية            ً مل يكن معترفاً     اليت 

             محاية املعتقلني

                      من الدستور، الذي      ٢١                                                                           لكل شخص يف كوستاريكا احلق يف الصحة، وهو حق يستند مباشرة إىل املادة               -   ٣٢٤
     وكان   .                    األساسية للسجناء    ية   عيش  امل        األوضاع                       ُ              لكن، يف بعض احلاالت، مل ُتكفل         .                              يـنص على حرمة حياة اإلنسان     

   .                                                    مرد ذلك أسباب مالية أو حالة اهلياكل األساسية يف السجون

                                                                             بأن القيد الوحيد املسموح بفرضه على حرية املعتقلني هو حريتهم يف احلركة،                       الدستورية                 وقضت الدائرة    -   ٣٢٥
    ١٦ /  ٤٥        الساعة         الصادر يف   ،     ٩٦٩٦-    ٢٠٠٣           القرار رقم  و  .                   أن حتمي وحتفظ حقوقهم                           وبأنه جيب على الدولة بالتايل 

                                                                 تأكيد التزام الدولة بضمان حق الصحة للمعتقلني، حيث نص على                أعاد     ،      ٢٠٠٣       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٩         من يوم 
             فيها بأن       صرحت                     يف قراراهتا، اليت        بات ث ب                                    رسخت هذه الدائرة مبدأ متسكت به         .                      حق املعتقلني يف الصحة      : "       ما يلي 

                                                                                           بعض حقوق األشخاص احملكوم عليهم أو احملتجزين رهن التحقيق ختضع إىل قيود مرتبطة بالظروف، لكنها أبرزت 
    ً                                                                                                              أيضـاً أن اجلزء الرئيسي من حقوقهم األساسية يبقى ذا حرمة، وال سيما احلقوق املتعلقة بالكرامة، مثل احلق يف                   

                                                           ى الدولة فيما يتصل بصون حقوق املعتقلني، الذين جيب أال                                 مسؤولية جسيمة تقع عل       مثة                   ومن الواضح أن      .      الصحة
                                                                                                              نـتقص من حقوقهم األساسية األخرى، وتقع هذه املسؤولية على إدارة السجن نيابة عن الدولة منذ أن يدخل                   ُ ُي

                     القرار والقانون،        يفرضه             أكثر مما         تتطلب                                    ومن مث، فإن من واجب الدولة أال          .                   إىل أن يغادروه       لسجن             املعـتقلون ا  
                                                      

) ٢٤  (  1999  de agosto de 11del .  hrs14:30 de las 99-06229. Voto No.  nalSentencia de la Sala Constitucio.  
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ـ               فإن االجتهاد            وبالتايل،    .                                                                              خص احملكوم عليه احلق يف عدم اخلضوع لقيود أو حدود تتجاوز مما ينصان عليه                   وللش

                                                 ً           حيث إن كل ما يتعلق بصحة املعتقلني، سواء كانوا حمكوماً عليهم أو                  اوق يف هذا الصدد،                     القضائي الدستوري متس
                                   ً     وجه السرعة وبصورة فعالة، وليس مقبوالً                                                    ، جيب أن يكون حمط اهتمام إدارة السجن على                 التحقيق             حمتجزين رهن   

       على          مر ذاته                                                                                                       القـول إن محايـة ذلك احلق مسألة ختضع إلجراءات بريوقراطية أو لتوافر املوارد املالية؛ وينطبق األ                
  . "     لدولة        ساقتها ا      مماثلة     ً  حججاً                            حيث رفضت احملكمة الدستورية  ،             ً       ً  ج عنهم إفراجاً مشروطاً            َ السجناء املفَر

 ) احلقوقاملساواة يف (٣املادة 

   بني        ساواة    امل                                                                                        تـتخذ حكومة كوستاريكا منذ الثمانينات عدة تدابري لكشف املمارسات اليت تتعارض مع               -   ٣٢٦
     وكما   .               ى هذه املمارسات                                                                              الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وللقضاء عل

                                                         رية هذه اجلهود بعد املوافقة على قانون تعزيز املساواة              وت     زيدت                                              يف الصـفحات األوىل مـن هـذا التقرير،              ورد
                                                                         ودعمت هذه التدابري أعمال البحث يف جماالت بالغة األمهية وإجراء دراسات             .     ١٩٩٠                           االجتماعية للمرأة يف عام     

  ت                                                                                                  قانونية واجتماعية ترمي إىل حتديد املمارسات التمييزية يف جمال إقامة العدل وتقدمي خدمات الدولة؛ وعقد حلقا
                متثلت يف عرض        امهات س م                                                                             دراسـية ختصصـية ومنتديات ومؤمترات شهدت تقدمي خمتلف قطاعات اجملتمع املدين             

  .                               خرباهتا ونتائج الدراسات اليت أجريت

    كان                                    تعزيز املساواة االجتماعية للمرأة           بشأن        ١٩٩٠      مارس   /       آذار  ٨      يف       ٧١٤٢                           اعـتماد القانون رقم        إن -   ٣٢٧
                                                              يقع على الدولة التزام تعزيز وضمان املساواة يف احلقوق بني             : "            على ما يلي     ه    من   ١             وتنص املادة     .     ً       ً      حدثـاً تارخيـياً   

                                            وهذا القانون رائد بالنسبة لتعزيز حقوق املرأة    ".                                             يف اجملال السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف   رأة         الرجل وامل
                                   تجاوز املساواة الشكلية املكرسة يف                                                               وهو يستند إىل مبدأ املساواة الذي يرد يف االتفاقية، وي           .                      يف أمـريكا الالتينية   

           ً  ويتضمن أيضاً   .                                                                            من الدستور بالنظر إىل أنه يقبل بالعمل اإلجيايب من أجل حتقيق أهدافه وحيث على ذلك  ٣٣      املادة 
             القواعد اليت    )  ب (                                                                      القواعد اليت تنطبق بصورة مباشرة، واليت يتعني تطبيقها يف احملاكم، و            )  أ   : (                   نوعـني من القواعد   

                       إلغاء التمييز ضد املرأة    إىل        رامية                               وهو ينص على جمموعة من التدابري ال  .                        ت تقع على مؤسسات الدولة             تتضمن التزاما
        ما لوحظ        على حنو                                                          املناصب العامة ويف اختاذ القرارات على صعيد األحزاب السياسية، َ  َ ُّ     َتقَلُّد                    يف املمارسات املتصلة ب

                        أنظمة التأمني الصحي          جمال                      لربامج االجتماعية، ويف                                           امللكية العقارية املمنوحة عن طريق ا              إتاحة                يف املاضـي، ويف   
     وينص   .                                                                                           ورعاية األمهات ومراكز رعاية األطفال، ويف احلماية من اجلرائم اجلنسية والعنف املرتيل والعنف يف التعليم

                  لدى إنشاء مكتب    (    ً                                                                                     أيضـاً على إنشاء مكتب أمني املظامل للمرأة، وهو فرع ملكتب أمني املظامل حلقوق اإلنسان                
                             املركز الوطين للنهوض باملرأة                                              التقدم القانوين حنو املساواة بني اجلنسني،           ). (                                     مـني املظـامل، أدمج فيه هذا الفرع        أ

   ).    ١٩٩٨  ،       واألسرة

                                                                         ، تدعم الدولة، عن طريق آليتها الوطنية، جمموعة من التحريات وغريها                       بصفة رئيسية       ١٩٩٤           ومنذ عام    -   ٣٢٨
  .                                                               ن املمارسات التمييزية يف عدة جماالت، مبا فيها اجملال القانوين                                                        مـن التدابري اليت مكنت من الكشف عن عدد م         

ُ            ُسن أكثر من  (                                                                                    واستند ذلك إىل عدد من السياسات العامة واخلطط الوطنية والربامج احملددة واإلصالحات القانونية 
                   يف األسرة والتعليم                                املساواة بني اجلنسني واإلنصاف      ب       تتعلق                                ، ترمي إىل إزالة عراقيل شىت        )       ً                قانوناً يف التسعينات     ٢٠

           حرز تقدم يف   ُ وأُ  .                                                                                         والثقافة والصحة والعمل والبيئة واإلعالم واختاذ القرارات والتشريع وإتاحة حياة خالية من العنف
ُ                                                            إصـالح القوانني الرئيسية والتشريعات اخلاصة، حيث ُحرص على تطبيق منظور جنساين وتقدمي تدريب مناسب                                                            
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                                                    وكان مثة حماوالت لتضمني القوانني احلالية قواعد حتظر          .                وإدارة العدالة            احلكومة         ودوائر                          ملوظفـي القطـاع العام      
   .                                     باإلضافة إىل عقوبات تفرض على املخالفني ،       التمييز

                                          لعنف املرتيل، الذي ينص على تدابري حلماية           ة ا                                                         ومن اخلطوات اهلامة يف النظام القانوين سن قانون مناهض         -   ٣٢٩
  .        ي املرأة   ت ه ا                       ً             وفئة السكان األكثر تعرضاً هلذه االعتداء  .            على املخالفني                                  ضحايا العنف املرتيل وعلى عقوبات تفرض 

     وضع                           بلورة جمموعة من اآلليات ل     ل    ، و               ا ومحاية غريها    ُ                                                    اعُتمدت هذه اجملموعة من القوانني إلجياد تدابري حلمايته            فقد  
  .  هلا             ً  ضارة واستئصاالً         من آثار                       هذه الكارثة االجتماعية                          ً                  موضع التنفيذ العملي، منعاً ملا قد يترتب على        األحكام 

      ٢٠٠٦                                                                                                  وينبغي اإلشارة إىل أن اجلمعية التشريعية اعتمدت يف القراءة األوىل مشروع قانون يف بداية عام                 -   ٣٣٠
  .                           ُ    َ                                                  م العنف ضد املرأة؛ ويبقى أن ُيوافَق على القانون يف القراءة الثانية ليدخل حيز النفاذ  ِّ جيرِّ

                                                 ساء على املستوى احمللي، عن طريق اآللية الوطنية، وذلك                                       وعالوة على ذلك، جيري رفع مستوى تنظيم الن -   ٣٣١
                ة، وحقوق اإلنسان     قياد                   احلياة بدون عنف، وال  :                                                             باالعتماد على طائفة من األنشطة التدريبية اليت تتناول مواضيع مثل

     ف يف          لإلشرا  ت       وخضع    رأة       ربت امل                ُ   األربع املاضية، دُ           السنوات         وطيلة    .                                             لـلمرأة، والقانون الوطين الذي حيمي املرأة      
  .                                                        جمال اإلدارة، يف إطار تعاون مع هيئات عامة ومنظمات غري حكومية

                                       اللجنة املشتركة بني اهليئات املعنية      S-27913   ُ                                     ، أُنشـئت مبوجب األمر التنفيذي رقم         ٩   ١٩٩           ويف عـام     -   ٣٣٢
      إىل   ً اً       واستناد  .                                                                                           بالصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، اليت يرأسها وزير الصحة وتضم أعضاء من مؤسسات أخرى            

                واستناد إىل حبث     .                                              لخضوع لتعقيم جراحي يغطيه الضمان االجتماعي      ل        التطوع                                  هذا األمر، ميكن للرجال والنساء      
                      يف املائة من جمموع          ٩٠,٩٢        ، فإن    )    ٢٠٠٣       أغسطس   /                                التقرير النهائي والتوصيات، آب    (                         أجراه مكتب أمني املظامل     

             يف املائة من   ٩٥      قدمت و  .          يف املائة    ٩,٠٨         الرجال   بني                                                            حاالت التعقيم جترى على النساء، يف حني تبلغ النسبة ذاهتا          
                      صات، األمر الذي ميثل     ا ص ت خ                                                                  إليها مشورة قبل العملية اجلراحية، عن طريق فرق متعددة اال          ُ     ُيلجأ                املستشفيات اليت   

   .      ً     ً                      تقدماً كبرياً من حيث االمتثال لألمر

                          ن األشخاص جيدون صعوبة يف                                                                           وعـلى الـرغم من وجود قانون الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، فإ            -   ٣٣٣
                                                            أن البلد يواجه صعوبة يف حتسني هذه القدرة لدى الرجل                                                              مناقشـة صحتهم اجلنسية واإلجنابية كأزواج، مما يعين       

  .                  واملرأة على حد سواء

                                                                 أنه على الرغم من سن جمموعة من القوانني اهلامة لتعزيز مبدأ                                   أن يوضـع يف االعتبار           ً               وأخـرياً، ينـبغي      -   ٣٣٤
                 احلقوق االقتصادية                  من حيث إعمال                                                   ً                 سـيما فـيما يتصـل باملرأة، فقد شهدت املمارسة إخفاقاً                           املسـاواة، وال  

                  اليت أضحت الضامن      ،                                              وبالتايل، فإن تأثري عمل الدائرة الدستورية       .         املبدأ    هذا          تطبيق         يف جمال                        واالجتماعية والثقافية   
                                          أكرب من التطبيق املباشر والسريع للحقوق                                                           يتمثل يف تعزيز إطار احلماية وكذلك يف كفالة قدر             ،                   األمـثل لقراراهتا  

  .                     املستعرضة يف هذا السياق

                                                       للوضع فيما يتعلق ببعض القضايا املتصلة هبذا املوضوع           َّ       ً    احملدَّدة حتليالً                          حبـث موضوع احلقوق              ويتضـمن  -   ٣٣٥
  .                 تحديات اليت يطرحها   وال
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 )القيود املفروضة على احلقوق (٥ و٤املادتان 

                                  ويف سياق وصف التدابري املتخذة       .               هذا التقرير                  يف مواضع شىت من      ٥    و  ٤      ادتني                               يتجـلى الـتزام البلد بامل      -   ٣٣٦
ب                   ما يتالءم مع طبيعة                                ً                        ن ما إذا كان البلد يفرض حدوداً مستندة إىل القانون بقدر َّ يَّ                        ُ   إلعمال كل واحد من احلقوق، ُي

 ً                   اً مع تفسري منسجم مع  ي      حقيق                                                                          ً تلك احلقوق، وما إذا كانت تلك التدابري والقرارات اليت يتخذها البلد تتالءم تالؤماً
   .            أحكام العهد

                                                                                        ويرد فيما يلي حتليل للضمانات احملددة املذكورة يف الصفحات السابقة حسب عالقتها بكل مادة من مواد  -   ٣٣٧
  .                            العهد املستعرضة يف هذا التقرير

 )احلق يف عمل كرمي (٦املادة 

          االتفاقيات

                                                      الدولية ملنظمة العمل الدولية اليت وافق عليها البلد وصدق                من االتفاقيات        عدد كبري                كوستاريكا طرف يف  -   ٣٣٨
           املتعلقة      ١٩٦٤         لعام      ١٢٢                                                            وافقت كوستاريكا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          و  .              حسب األصول         علـيها 

   . )٢٧ (       ، وغريها )٢٦ (                                    املتعلقة بالتمييز يف االستخدام واملهنة    ١٩٥٨       لعام    ١١١                ، واالتفاقية رقم  )٢٥ (              بسياسة العمالة

                                            تلك السنة تشري إىل اتفاقيات منظمة العمل           عن         كومية    احل      ذكرة    امل                   ، قدمـت احلكومة         ٢٠٠٢           ويف عـام     -   ٣٣٩
                                                                          ذكرة معلومات مفصلة بشأن االتفاقيات املتعلقة بالعمل اليت انضمت إليها            امل         ويرد يف     .                          الدولـية املصـدق عليها    

ّ                  ً    وصّدقت كوستاريكا أيضاً    .                                                كوسـتاريكا وبشأن تطبيقها على الصعيد الوطين                                       على االتفاقية الدولية للقضاء على   
  . )٢٩ (                                                واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )٢٨ (    ١٩٦٦                                مجيع أشكال التمييز العنصري لعام

            اإلطار العام

                      ويقوم هذا احلق وتلك      .                                                                              تلـتزم حكومـة كوسـتاريكا باحترام احلق يف العمل والضمانات املتعلقة به             -   ٣٤٠
                واملواد املتصلة   ٥٦                                                         ة ترد يف الباب املتعلق بالضمانات االجتماعية كما حتددها املادة                          الضمانات على قواعد دستوري

   .             هبا يف الدستور

                                                      

  .    ١٩٦٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧         ق عليه يف  ِّ دِّ   ُ ؛ ُص    ١٩٦٦      يناير  /             كانون الثاين ٦        املؤرخ     ٣٦٤٠            القانون رقم   )  ٢٥ (
  .    ١٩٦٢     مارس  /      آذار ١         ق عليه يف  ِّ دِّ   ُ ؛ ُص    ١٩٦١       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٦        املؤرخ     ٢٨٤٨            القانون رقم   )  ٢٦ (
  . ٦                           ، االتفاقيات املتعلقة باملادة  ٢           انظر املرفق   )  ٢٧ (
  .    ١٩٦٧      يناير  /       الثاين       كانون ٥        املؤرخ     ٣٨٤٤            القانون رقم   )  ٢٨ (
    ٥٠                                  إىل أن كوستاريكا وافقت على                ً  يشار أيضاً   .     ١٩٨٤        أكتوبر   /              تشرين األول   ٢          املؤرخ       ٦٩٦٨              القانون رقم     )  ٢٩ (

  .                 دخلت حيز النفاذ  ٤٨                                  اتفاقية ملنظمة العمل الدولية، منها 
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                    ً                       ً                                    بالعمل باعتباره حقاً من حقوق الفرد والتزاماً حيال اجملتمع، وهي تنص على                     املذكورة          ملـادة    ا          وتـتعلق    -   ٣٤١
                                      غي أن تعمل الدولة على أن يكون لكل شخص     وينب  .                                                العمل حق من حقوق الفرد والتزام حيال اجملتمع         : "         مـا يلي  

                                     يف هذا الصدد من شأهنا أن تنقص                   رساء أوضاع                                                               عمـل مشروع ونافع ومأجور على النحو الواجب، وعلى منع إ          
      وتضمن   .                                                                                     بأي شكل من األشكال من حرية اإلنسان وكرامته أو أن حتط من عمله إىل مرتلة يصبح معها جمرد سلعة

   ".    لعمل                          الدولة احلق يف حرية اختيار ا

     توفر     ٦٣       املادة   ف               من مواده؛          يف مادتني                                    للسكان العمالة الكاملة واملنتجة        ً    أيضاً                          ويضمن دستور كوستاريكا   -   ٣٤٢
                                                             على أن العمال الذين جيري تسرحيهم بدون سبب وجيه هلم احلق يف تلقي        حيث تنص                         محاية من التسريح التعسفي، 

  يف    : "                        على الضمانة التالية     ٧٢                      لذلك، تنص املادة      ً ةً   كمل  وت  .                                                     تعويـض، إال إذا كانوا مشمولني بتأمني ضد البطالة        
                                               ً     ً      ً                                                     انـتظار إنشـاء تـأمني ضد البطالة، تتوىل الدولة نظاماً فنياً دائماً حلماية العاطلني عن العمل لسبب خارج عن             

    ".                              كما حترص على إعادة استخدامهم ،      إرادهتم

                      ً                                 قوق اليت يعترف هبا دولياً بأن وضعتها يف مرتبة فوق                                           ، اعتمدت الدائرة الدستورية احل           األساسية                      وفيما يتعلق باحلقوق     -   ٣٤٣
         يف الباب          الوارد    "             حظر التمييز  "                              ، األمر الذي جيد تكملته يف        )٣٠ (                     لغري مواطين كوستاريكا    "              احلق يف العمل   "   َّ      وضمَّنتها    .        الدستور

     مارس  /       آذار  ٨          املؤرخ     ٤٢  ٧١             لقانون رقم    ا   ً      اً بشأن        سابق     ُ   ما ذُكر                   وجتدر اإلشارة إىل      .  )٣١ (                                   اجلديد احلادي عشر من قانون العمل     
      من   ٢                                   يف اجلزء املتعلق باالمتثال للمادة         ،                                 واألنظمة ذات الصلة باملوضوع        مرأة                             تعزيز املساواة االجتماعية لل                 ، املـتعلق ب       ١٩٩٠

   .                                                                   العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف كوستاريكا

                                                              العمل هي وزارة العمل والضمان االجتماعي، مبساعدة وزارة                                                 واهليئة الرئيسية اليت تشرف على احلق يف       -   ٣٤٤
  .                                                         االقتصاد والصناعة والتجارة واملعهد الوطين للتدريب وجهات أخرى

            وضع العمالة

       ً                                                                                  ً               استناداً إىل إحصاءات املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد السكاين، شهدت مستويات العمالة يف البلد ثباتاً               -   ٣٤٥
         ، مت إجياد     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٠                    سنوات األربع بني عامي   ال     وخالل   .  )٣٢ (    ٢٠٠٤   و    ١٩٩٠     عامي                           إىل حد ما يف الفترة بني      

   ويف   .            يف املائة      ٢٦,٥                                                       فرصة، أي بزيادة يف عدد السكان املستخدمني بنسبة             ٣٢٦    ٠٠٠                       فرص عمل جديدة بلغت     
          د إىل أن                      ويشار يف هذا الصد     .                                ً     شاركة القوة العاملة تزايد مطرداً     مل            اإلمجالية     نسبة  ال        ، شهد       ٢٠٠٣-    ١٩٩٠          الفـترة   

                                                      

                               ففي القرار األول، حللت أعلى       .   ٩٤-    ٥٩٦٥    و      ٠٠٦١٦-    ١٩٩٩                                        روعـي ذلك يف التصويت على القرارين          )  ٣٠ (
                                                                                                                        ائية يف البلد وضع احلصص أو النسب املئوية املتعلقة باستخدام العاملني من غري مواطين كوستاريكا، اليت ترد يف املادة                             سـلطة قض  

             يف املائة من   ٩٥                                                                                                  مـن قـانون العمـل، وألغيت بعدئذ هذه املادة على اعتبار أن منع أي صاحب عمل من استخدام أقل من         ١٣
                                       من دستور كوستاريكا اليت تنص على         ٦٨                                                  وأتاح ذلك التوفيق بني قانون العمل واملادة          .                                    العاملني الكوستاريكيني خيالف الدستور   
  .                                أنه حيق لغري املواطنني احلصول على عمل

  .                                                                                          فيما يتصل باحلق يف العمل ويف إمكانية احلصول على عمل بدون متييز، انظر قائمة األنظمة يف املرفق الثاين  )  ٣١ (
  . ٤    دول                                    لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر اجل  )  ٣٢ (
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     لدى                                                               يف املائة يف الفترة ذاهتا، بينما بلغت النسبة التراكمية              ٨,٥                                                    النسـبة التراكمـية ملشاركة النساء زادت لتبلغ         

   .       ً      ً               تزايداً سريعاً يف تلك الفترة            سوق العمالة   ن    دخل                          وزادت نسبة النساء اللوايت ي  .  )٣٣ (         يف املائة   ١,٧       الرجال 

           وخالل العقد   .     ١٩٩٥                يف املائة يف عام    ٥,٢   و    ١٩٩٠                     يف املائة يف عام       ٦ , ٤    بني   ة      كشوف                          وتراوحت نسبة البطالة امل    -   ٣٤٦
                                ، لكن الفرق التراكمي النهائي        ٢٠٠٤           يف عام       ٦,٥    إىل       ٥,٢            ارتفعت من           ، حيث                            هذه النسبة تغريات كبرية     ت      ، شهد    تايل  ال

  .       عقدين                                 يف املائة، وهو أعلى مستوى تشهده يف   ٦,٧              ، بلغت النسبة     ٢٠٠٣       ويف عام   .          يف املائة   ١,٣         مل يتجاوز 

    يف    ١,٦      بلغ     بفرق              يف املائة، أي    ٥,٣             يف املائة إىل    ٣,٧                                               ويف العقد ذاته، زادت العمالة الناقصة املنظورة من  -   ٣٤٧
   . )٣٤ (           يف املائة     ٢,٦       إىل      ٢,١       من    ،           يف املائة     ٠,٥     ً                                       وأخرياً، زادت البطالة غري املنظورة بنسبة         .                         املائـة يف هناية الفترة    

              يف املائة، أي     ١٤,٤             يف املائة إىل     ١١,٠     من  ت                     مستوى أعلى، حيث ارتفع     بلغت               نقص االستخدام ل           اإلمجالية    نسبة   وال
   .    عقد  ال              يف املائة خالل    ٣,٣       بزيادة 

                                يف قطاعات أخرى مثل الزراعة،       "                          لتعويض فقدان فرص العمل    "                                        ومل تكـن فـرص العمل املتاحة كافية          -   ٣٤٨
                                               ترية إجياد فرص العمل يف القطاع غري النظامي         و       "(...)                             ومما يكتسي داللة هامة أن        .                               وال سـيما الزراعة التقليدية    

                               ويؤثر هذا الوضع الذي يزداد        ).            يف املائة     ٥,٣ (                                                   تفوق يف سرعتها الوترية ذاهتا يف القطاع النظامي           )              يف املائـة    ٦ (
     اليد                   عدم التكافؤ يف سوق         وما برح        (...).            ً     ً                                                هشاشة تأثرياً حاداً على نوعية حياة األسر بسبب عدم انتظام مداخيلها 

  . )٣٥ (        باطراد          ً           عاملة آخذاً يف التزايد  ال

 ٤اجلدول 

 وفة، والعمالة الناقصة، وجمموع القوة العاملةكشنسب البطالة امل
َ            ً     ً    غري املستخد مة استخداما  كامال ، يف   ٢٠٠٣-١٩٩٥فترة         

 النسبة ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
     طالة  الب    ٥,٢    ٦,٢    ٥,٧    ٥,٦    ٦,٠    ٥,٢    ٦,١    ٦,٤    ٦,٧    ٦,٥
  ة ـ          ة الناقص ـ      العمال ٣,٧ ٤,٤ ٤,٢ ٤,٨ ٤,٨ ٣,٨ ٤,٣ ٤,٩ ٥,٥ ٥,٣

       املنظورة
                     العمالة الناقصة غري    ٢,١ ٣,٣ ٣,٢ ٢,٧ ٣,٠ ٣,٠ ٣,٣ ٣,٣ ٢,٨ ٢,٦

       املنظورة
ــص  ١١,٠ ١٣,٩ ١٣,١ ١٣,١ ١٣,٨ ١٢,٠ ١٣,٧ ١٤,٦ ١٥,١ ١٤,٤ ــوع نق              جمم

        االستخدام

  .                                    ، املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد السكاين    ٢٠٠٤-    ١٩٩٥               راض بشأن األسر،                               الدراسة االستقصائية املتعددة األغ  :     املصدر

                                                      

  .    ٢٠٠٥                                ، وزارة العمل والضمان االجتماعي،   ١٩          ، التقرير  ١      الشكل   )  ٣٣ (
  . ١           انظر اجلدول   )  ٣٤ (
) ٣٥  (  X Estado de la Nación, Resumen, Pág. 23.  
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اجلنسان الرجال النساء

a  

      شديدي                                                                                                 وكمـا هـو احلال يف مناطق أخرى يف أمريكا الالتينية، ميكن حتديد فئات معينة من السكان ال                  -   ٣٤٩
                                  وكمثال على ذلك الشباب والنساء       .                                      مشاكل متنع اخنراطهم يف سوق العمل                                      الـتعرض لألزمات الذين يواجهون    

                                                     ً                                                    ملعوقـون والسـكان من الشعوب األصلية وفئات اجملتمع األشد فقراً والعمال املرتبطون باألنشطة االقتصادية                 وا
                                              ً                  ومن الناحية اجلغرافية، توجد الفئات األكثر حرماناً يف املناطق           .                          ً                         التقلـيدية الـيت تشهد تراجعاً يف الوقت الراهن        

  .                                                 الريفية، وال سيما يف ليمون، وبونتاريناس، وغواناكاسيت

  .                                                                       أن بنية العمالة يف كوستاريكا تتسم بتباين شديد حسب نوع اجلنس               ٢٠٠٠     عام   ل           السكاين      تعداد  ال            ويبني حتليل    -   ٣٥٠
              شتغل يف فئات         رأة ت            ال تزال امل        ً          أوضاعاً، بينما                                                             ً                   ويهيمن الذكور أو يشكلون األغلبية يف الفئات املهنية األعلى أجراً واألفضل            

  .                            حيث أجور الكفاف هي السائدة ،                  ً طاعات األقل إنتاجيةً      أي الق        لألزمات،       ً عرضاً            العمل األشد ت

                         والتحضر، وإىل حد أبعد،       )٣٦ (                             كما يرتبط مبستوى التنمية     ،                                                     ويتغري مستوى التباين من مقاطعة إىل أخرى يف البلد         -   ٣٥١
                 نسبة الرجال إىل               ، وهو ما يعادل "                        األعمال اليت ال تتطلب مهارة "ُ       ُيزاولن                         ً  يف املائة من النساء أساساً     ٢٨,٣   و .            مبشاركة املرأة

  ،  )           يف املائة      ١٢,٦ (                                                  يف اخلدمات، وهي فئة تضم نسبة أقل من الرجال            )            يف املائة      ٢٣,١   (      مقاربة         نسبة      عمل                 حـد ما؛ كما ت    
                                                          ، كانت نسبة النساء املستخدمات تتجاوز بقليل ثلث جمموع            ٢٠٠٤         ويف عام     .  )٣٧ ( "                          املهنية والعلمية والفكرية   "             ويف الفـئة    

    ).   ئة       يف املا    ٣٣,٩ (            عدد العاملني 

                                                         اليت أجراها املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد السكاين،            ٢٠٠٤        ً                                            واسـتناداً إىل نـتائج الدراسة االستقصائية لعام          -   ٣٥٢
   ). ٢     شكل       انظر ال   . (         يف املائة   ٤,٩                                       ً       ً       ً ال تتجاوز نسبة العاملني الذي ميارسون نشاطاً ثانوياً مأجوراً 

 ٣ شكلال

 ٢٠٠٤-١٩٩٤الفترة يف نسب العمالة حبسب نوع اجلنس،  :كوستاريكا

              ، املعهد الوطين     ٢٠٠٤-    ١٩٩٤                                                    الدراسـة االستقصائية املتعددة األغراض بشأن األسر،         :     املصدر
  .                      لإلحصاء والتعداد السكاين

                                                      

  .                           تلىب مجيع احتياجاهتم األساسية ن                               يقاس بالنسبة املئوية للسكان الذي  )  ٣٦ (
  . ١                  املرفق األول، اجلدول   )  ٣٧ (
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                                                           ؤدي إىل حتسن كبري يف مستوى معيشة األسر، ألن عدد األشخاص            ت                                          وال ميكـن اجلزم بأن ممارسة نشاط ثانوي          -   ٣٥٣

  .         يف املائة   ٥,١                            دخل من عمل ثانوي ال يتجاوز                              من غري الفقراء الذين حيصلون على

                                          ويف املعدل، مثة رجالن مستخدمان مقابل كل         .                                                             وأضـحت العالقة بني نوع اجلنس والفقر والبطالة عالقة قوية          -   ٣٥٤
     اليت                                   ويتجلى ذلك يف مستويات العمالة،        .                                                        ً                         امـرأة هلـا عمل مأجور، وذلك حىت عندما تكون املرأة أكثر تعلماً من الرجل              

  .    ٢٠٠٤                      واجتهت إىل االخنفاض يف عام   ،                                                         تقرة خالل السنوات األربع األخرية من الفترة اليت مشلتها الدراسة      ظلت مس

َ       وُيستَشف من -   ٣٥٥       ً                              مزيداً من املشاكل املتصلة بالبطالة،                     ت يف تلك السنة بالذات      واجه   رأة                       البيانات املتاحة أن امل ُ   
                             كما يتبني من ذلك ارتفاع مستوى   ،          لدى الرجل        املائة    يف   ٥,٤                يف املائة مقابل    ٨,٥       لديها                      حيث بلغت نسبة البطالة 

َ            ً     ً       غري املستخَدمة استخداماً كامالً                              القـوة العاملة النسائية                يف املائة       ١٢,٦       بنسبة                       يف املائة مقارنة         ١٧,٨       بنسبة         ، أي            
  .         يف املائة  ٢٢         لتبلغ ة       الفقري   رأة  امل    لدى                       ، ارتفعت نسبة البطالة     ٢٠٠٣       ويف عام   . )٣٨ (         لدى الرجل

                            سوق العمل، وال سيما يف       يف             حبصة أكرب                        حيث القيمة املطلقة،                       ، حظيت املرأة، من         ٢٠٠٠     عام      ايل      حـو     ويف   -   ٣٥٦
            ً                  النصف تقريباً من اجملموع، ويف      ب         استأثرت                                                                           القطـاع العام ويف اجملاالت التخصصية مثل األعمال الفنية والتقنية، حيث            

    ٩١                                      تعليمهن الثانوي املهين أو شبه اجلامعي من                                واخنفضت نسبة النساء اللوايت أكمل   .      الثلث ب      حظيت               جمال اإلدارة حيث 
                     وباملثل، اخنفضت نسبة     .                                               يف املائة لكل منهما على التوايل يف هنايته          ٧٧    و   ٨٧                                              يف املائة كمعدل للفئتني يف بداية العقد إىل         

   .  ا   ذاهت                   يف املائة يف الفترة     ٧٨,٤             يف املائة إىل     ٨٥,٦                                                 النساء املستخدمات اللوايت أكملن تعليمهن الثانوي من 

 ٤ شكلال

 ٢٠٠٣ عام  يفمعدالت البطالة حسب الفئة العمرية

                     ، املعهد الوطين لإلحصاء     ٢٠٠٣                                             الدراسة االستقصائية املتعددة األغراض بشأن األسر،   :     املصدر
  .               والتعداد السكاين

                                                      

  . ٢ ٧                                 ة العمل والضمان االجتماعي، الصفحة   ار        تقرير وز  )  ٣٨ (
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   يم                       يف املائة منهن يف التعل    ١٩,٥      ويعمل   .                                                     وتتباين مشاركة النساء السود يف سوق العمل حسب القطاعات -   ٣٥٧
      ١٣,٤                                              يف املائة من الرجال يف الزراعة وتربية املاشية، و    ٢٧,٧       ويشتغل   .                                 يف املائة يف التجارة وأعمال اإلصالح  ١٣ و

   ).    ٢٠٠٢                                    املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد السكاين،  (                         يف املائة يف النقل واالتصاالت 

              ، يليه قطاع    )           يف املائة    ٣٤ (       ألصلية                                                                          وتشتغل يف قطاع الزراعة وتربية املاشية أكرب نسبة من نساء الشعوب ا            -   ٣٥٨
                                   يف املائة من الرجال يف قطاع الزراعة     ٦٦,٦       ويشتغل   .               يف املائة منهن     ١٨,٨٥                                 اخلدمة املرتلية الذي تشتغل فيه نسبة 

                                                   وجتدر اإلشارة إىل العمالة يف صفوف السكان األصليني           ).     ٢٠٠٢                                           املعهـد الوطين لإلحصاء والتعداد السكاين،        (
                                                                   يف املائة من النساء يف صفوف القوة العاملة يعملن يف جمال ال               ٤٨                         سنة فما فوق، حيث إن          ١٢                  البالغة أعمارهم   

                     يف املائة منهم يف       ٤٩                                                                                           يتطلـب مهـارة، وهي نسبة مماثلة للنسبة لدى لرجال من الشعوب األصلية الذين يشتغل                
  .                  أعمال من هذا النوع

                  سنة تفوق بكثري     ٢٤   م                      صفوف من تبلغ أعماره                                                            ويواجه الشباب مشاكل مماثلة إىل حد كبري، فالبطالة يف           -   ٣٥٩
    بني                                      نسبة البطالة على صعيد البلد؛ و        َ عَف ِ ِض       تعادل          سنة     ٢٤-  ١٨            العمرية                               ونسبة البطالة يف صفوف الفئة      .      املعدل

                 ويذكر أن القوانني   .                                            ثالثة أمثال نسبة البطالة على الصعيد الوطين          النسبة      تعادل   ،        سنة   ١٧                        مـن تقل أعمارهن عن      
      سنة   ١٨     إىل   ١٥                                    سنة، وتنظم عمل من تتراوح أعمارهم من   ١٥                          مل على من تقل أعمارهم عن                     الوطنـية حتظر الع   

   ).            ، ونوع العمل           أوضاع العمل             أيام العمل، و (

    ٦٩                                       يف املائة منهم فقط يعملون بينما          ٣١                                                                وتشري املعلومات األولية املتعلقة باملعوقني يف سن العمل إىل أن            -   ٣٦٠
  .                                                      ومل تنظر الدراسات الوطنية بعد يف هذه البيانات بالتفصيل . )٣٩ (                            يف املائة منهم عاطلون عن العمل

َ       ٍ       ً                         وتـبني مؤشرات النشاط االقتصادي اخلاصة بالسكان األصليني نِِسَب مشاركٍة صافيةً تبلغ حنو               -   ٣٦١      يف    ٥٠                                                  ِِ 
ّ             املائـة، مسجِّلةً مستويات مرتفعة يف أقاليم تاالمانكا بريربّي             )    ائة        يف امل    ٦٢ (                    وتاالمانكا كابيكار     )            يف املائة    ٥٨ (          ِّ  ً                                      

ّ                ومن ناحية أخرى، فإن نسب املشاركة منخفضة نسبياً يف أقاليم ري كوّريه               ).              يف املائـة     ٨٠ (                 ونايـري أواري                    ً                                            
َ  ّ              ِ                                    وأوَخّراس وأبروخو مونِتسوما وساباطون، حيث يبلغ متوسطها    .         يف املائة  ٤٠   

                  يف املائة يف أربعة  ٥         ً                 إقليماً، ولكنها تتجاوز  ١٤                    يف املائة يف أكثر من  ٢                              وال تتعدى نسبة البطالة املكشوفة  -   ٣٦٢
   ).          يف املائة    ١٠,٤ (         وغواتوسو   )          يف املائة   ٥,٩ (        وبوروكا   )          يف املائة   ٥,٦ (   ّ     وتّريابا   )          يف املائة   ٥,٤ (                 منها، هي ساباطون 

                                                                                              ويعمل معظم السكان يف جمال الزراعة وتربية املواشي، ما عدا يف كيترييسي، حيث يعمل عدد كبري من السكان يف 
   ).                     يف املائة، على التوايل    ٤٢,٧   و    ٣٥,٤ (  ي                        القطاعني الثانوي والثالث

                                                      

                                                                                         غري أنه مل جتر دراسة متعمقة يف البلد إلثبات هذه النسب املئوية، إذ ليس هناك حتليل للسكان النشيطني   )  ٣٩ (
        ً                                                                    ً                                              اقتصـادياً وملعرفة عدد من منهم يف وضع يؤهلهم لولوج سوق العمل بوظيفة تنافسية نظراً لدرجة إعاقتهم، أي ما إذا                    

  .                             كانت خفيفة أو متوسطة أو شديدة
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 ٥الشكل 

َ                              العاملون املستخدمون لقاء  أجر ثانوي، حسب مستوى الفقر،                        ٢٠٠٤ 

الفقر الشديد  

ال يسدون االحتياجات األساسية غري فقراء   
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  .                             ؛ املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد    ٢٠٠٤                                          الدراسة االستقصائية املتعلقة باألسر املعيشية،   :      املصدر

        الزراعة   :                                                                     ة اليت تستوعب العمالة املهاجرة، خاصة من نيكاراغوا، فهي كالتايل                                  أمـا األنشـطة االقتصادي     -   ٣٦٣
ِ                                           ومييل البَنِميون إىل التنقل بني البلدات احلدودية ومناطق   .                  الزراعي واخلدمات-                               املوجهة للتصدير والقطاع الصناعي   َ        

                            م إليها فرص العمل املتطلبة                                                            بينما يستقر معظم السكان الكولومبيني يف املدن اليت جتذهب          .                           إنـتاج القهـوة واملـوز     
  .                                 مهارات نسبية يف جمايل األعمال واخلدمات

                                                  سنة، مما يشري إىل أن البحث عن فرص عمل قد             ٢٩    و   ٢٠                                            ويتراوح معدل أعمار السكان املهاجرين بني        -   ٣٦٤
             يف املائة من   ٥٠                ، كانت أعمار حنو     ٢٠٠٠          وطيلة عام   .                             ً                     أثـر عـلى االجتاه الذي ظهر مؤخراً يف حركات اهلجرة    

  .          يف املائة  ١١                                                                                    السكان النيكاراغويني من تلك الفئة العمرية، حيث ال تتجاوز نسبة من تفوق أعمارهم مخسني سنة 
                                                                      ً                          والسبب يف مشاركة املراهقني والشباب كشرحية هامة يف حركة اهلجرة هذه يعود جزئياً إىل استراتيجيات تكثيف    

  .                                        استعمال القوة العاملة داخل الوحدة األسرية

                                    ت والتدابري من أجل استحداث فرص العمل           أهم السياسا

  ،     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢                                    َّ                                                      مـن أجـل زيـادة فرص العمل، ينبغي أن تنفَّذ، حسب خطة التنمية الوطنية للفترة                  -   ٣٦٥
                   ، ويشمل هذا املسائل  "                                           إنعاش النمو واإلنتاج من أجل إجياد فرص عمل       : "                                   سياسـات وتدابـري يف جمالني أساسيني      

                                                                          ة وتربية املواشي والصناعة والسياحة والتجارة اخلارجية وإجياد فرص عمل                                                  الضـريبية والـنقدية واملالية والزراع     
  .                       ، الذي يشمل جمال التعليم "                              إجياد املهارات اإلنسانية وتطويرها "         واألجور؛ و
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ُ                        ومـن بني العوامل الرئيسة اليت أثرت على سياسة إجياد فرص عمل يف السنوات األخرية االخنفاُض الذي                  -   ٣٦٦                                                                             
          ً           ُ                       فتمت نتيجةً لذلك حماولةُ إجياد أوضاع اقتصادية   .                                      عية، والعجز الضرييب وتنامي الدين العام                    شهدته الصادرات الزرا

                                                                                                                 كلـية مستقرة تساعد على إجياد بيئة مواتية لنمو األنشطة االقتصادية اليت تعمل على إجياد فرص عمل جتمع بني                   
  .                         السياسة الضريبية والنقدية

                                                            سني حتصيل الضرائب واحلد من اإلنفاق العام والدين الداخلي                                               وانصبت اجلهود يف اجملال الضرييب على حت       -   ٣٦٧
                                                                                                    وعـلى التصـدي، يف حالة السياسة النقدية، لضغوط التضخم عن طريق ضبط السيولة وحتسني موقف االقتصاد           

  .             الوطين يف اخلارج

           من الفقر      َّ ، احلدَّ    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢                                                              وحتاول احلكومة احلالية، عن طريق خطة تفعيل االقتصاد املوضوعة للفترة  -   ٣٦٨
                       ً                                      وسيكون منو االقتصاد أساساً لزيادة فرص العمل وزيادة األجور وتوفري    . "                               وحتسني نوعية حياة مواطين كوستاريكا

                                                     ً                                 وحتتل كل من سياسة االستثمار وسياسة إجياد عمل موقعا بارزاً بني السياسات الشاملة                ".                    فـرص أفضل للجميع   
                                 وتشجعان االستثمار الضروري إلحياء     ٢٠٠٢   و    ١٩٩٨     عامي                                    ُ            والقطاعية ومها استمرار للسياسات اليت ُنفذت بني    

  .                               اإلنتاج الداخلي وزيادة فرص العمل

                                                                                ُ           ويف هذا الصدد، مت تعزيز االتفاقات املتعلقة بتشجيع االستثمارات ومحايتها املتبادلة، حيث أُرسيت حقوق  -   ٣٦٩
          ومت حىت اآلن   .   ِّ              وقِّعة يف هذا اجملال                                                                       جوهـرية لصـاحل املستثمر وآليات حلل املنازعات اليت قد تنشب بني البلدان امل     

                                                 ؛ ويؤمل أن تؤدي هذه االتفاقات واملفاوضات إىل         )٤٠ (       بلدا   ١٨                                                   التوصـل إىل اتفاقات أو عقد مفاوضات فنية مع          
  .                                                                  حتقيق استثمارات يف البلد وإىل إجياد فرص عمل يف عدد من القطاعات وامليادين

      ً        ً     تيسرياً وتشجيعاً       ١٩٩٠                           احلرة الذي يعود إىل عام                                      تعديل نظام منطقة التجارة       )٤١ (    ١٩٩٨              ومت يف عـام      -   ٣٧٠
      ٢٠٠٠                                  ُ                       وكان القصد من التغيريات األخرى اليت أُجريـت يف عامي            .                                           إلجياد األعمال التجارية يف ظل ذلك النظام      

  .                          تبسيط الشكليات واإلجراءات    ٢٠٠١ و

                     اج الشركات املتعددة                                                                     ومن أجل املساعدة على زيادة القيمة املضافة الداخلية يف إنت           ،      ذاتـه              ويف الوقـت     -   ٣٧١
                                                                                                                اجلنسـيات العاملـة يف جمال التكنولوجيا الرفيعة اليت أنشئت مبوجب نظام منطقة التجارة احلرة يف كوستاريكا،                 

              ِّ     مشروع إجياد مورِّدين  "                                          مع مصرف التنمية للبلدان األمريكية على        ١٩٩٩       نوفمرب   /                             وقعت احلكومة يف تشرين الثاين    
ُ                ً                وُصمم املشروع خصيصاً من أجل حتسني      ".                             يف جمال التكنولوجيا الرفيعة                                           للشـركات املـتعددة اجلنسيات العاملة         

                                                                                                           الطاقـة اإلنتاجـية التكنولوجـية للمشروعات الصغرية واملتوسطة حىت تبلغ مستويات تؤهلها لتوريد مدخالت               
         نافس على                                                                                            وخدمات تليب احتياجات الشركات املتعددة اجلنسيات العاملة يف جمال التكنولوجيا الرفيعة اإلنتاجية وللت

                                                                                 ، اتسع نطاق املشروع ليشمل الشركات العاملة يف جمال التكنولوجيا الرفيعة من                ٢٠٠١         ويف عام     .              الصعيد الدويل 
                                                      

                           وإسبانيا وكندا واجلمهورية                                                  ألرجنتني وفرتويال وباراغواي وهولندا وأملانيا وشيلي             ُ             اتفاقات أُبرمت مع ا     )  ٤٠ (
      ُ                                                              ُ                                      وقد اخُتتمت مفاوضات تقنية مع بوليفيا وفنلندا واإلكوادور والسلفادور، وأُحرز تقدم يف املفاوضات مع                .           التشـيكية 

  .                         إيطاليا والنمسا وكولومبيا
  . ٨   ١٩٩      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢           الصادر يف     ٧٨٣٠            القانون رقم   )  ٤١ (
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                                                                     ويف ذلك العام، سجلت عشرون شركة متعددة اجلنسيات عاملة يف جمال التكنولوجيا   .                        خارج مناطق التجارة احلرة

  .       يد رمسية                            ُ                  الرفيعة للمشاركة يف املشروع وقُدمت ستة طلبات تور

                                                                                    ، قامت ست شركات متعددة اجلنسيات عاملة يف جمال التكنولوجيا الرفيعة بدفع رسم                 ٢٠٠٢         ويف عام    -   ٣٧٢
ُ    وُشرع  . CIK Component   وPórtico   وWai Semicon   وConair   وBaxter   و Intel                  عضويتها ومن بينها            يف تنفيذ  

                     مليون دوالر، وهو ما  ٨     ٠٠٠  َّ               قدَّر قيمتها بنحو        ً      ً  ُ    مشروعاً رابطاً ُت  ١٦                                          ثالثة مشاريع رئيسية ويف العمل على تنفيذ     
  .                                      قد تبلغه عقود التوريد احلالية املتصلة هبا

  -                                          برعاية وزارة العمل والضمان االجتماعي     -                                                          أما الربنامج الوطين إلجياد فرص عمل والتنمية االجتماعية          -   ٣٧٣
  ً                                   ياً يف األوضاع االقتصادية واالجتماعية                                                                                 فهو وسيلة للتشجيع على إجياد فرص العمل وتنمية املشاريع اليت تؤثر إجياب           

                          َّ                                  ، صيغ مشروع لوائح جديدة وسَّع نطاقه ليشمل مناطق أقل              ٢٠٠٠           ومنذ عام     .                            للمجـتمعات احمللية واألشخاص   
                                                                                                منوا، حيث توجد أعمال منطقة التجارة احلرة وليشمل شرائح السكان الضعيفة، كاملعوقني، باملزايا ووضع اجلانب 

  . )٤٢ (                اجلنساين يف االعتبار

ُ                                 ُتعطى منح أو حمفزات مالية من         ،      ٧٤٦٧                                      لقانون منطقة التجارة احلرة رقم                                ً    بواسطة هذا الربنامج، وطبقاً    -   ٣٧٤
                                                  ً      ً                                                     أجـل تدريـب املؤسسات التجارية املوجودة يف مناطق أقل منواً نسبياً، كوسيلة لتنشيط عملية إجياد فرص عمل                

                                           للشباب، خاصة يف املناطق القروية، وتشجيع                                                             ومن بني جوانب الربنامج األخرى توفري فرص عمل بديلة            .        دائمـة 
َ                              استخدام النساء املعيالت ُألَسرهن والتدريب من أجل التوظيف  ُ                       ) ٤٣( .  

        ، الذي   )٤٤ (                                                                      إحداث النظام اخلاص باجمللس الوطين للوساطة من أجل إجياد فرص عمل               ٢٠٠٠           وشهد عام    -   ٣٧٥
                                         فرص العمل على املستويني الوطين واحمللي بواسطة                  إدماج خدمات إجياد    : "                     منه، باملهام التالية ٦ ُ ِّ       ً           كُلِّف، وفقاً للمادة 

                                                                                                                 شـبكة من املراكز احملوسبة أو اإللكترونية بغية سد احتياجات كل منطقة من مناطق البلد ووحدات إدارة إجياد                  
                                                         حتسني نوعية فرص العمل ومشاركة النساء والرجال مشاركة         "             ً           وجيب عليه أيضاً تشجيع        ".                     فرص العمل اإلقليمية  

                          ، جيب على اجمللس تشجيع إيصال  ٧             وطبقا للمادة    ."                                         العمل، مع إيالء عناية خاصة للشرائح احملرومة            عادلة يف سوق 
                                                                                                          املعلومات واختاذ تدابري اإلرشاد بشأن املهن تكون خالية من القوالب النمطية اجلنسانية لتمكني الباحثني عن عمل         

  .                           من زيادة فرصهم يف احلصول عليه

                                                      

         وزارة  -                                                الصادر عن وزارة العمل والضمان االجتماعي        MTSS-COMEX-29044                   بواسطة األمر رقم      )  ٤٢ (
  .    ٢٠٠٠      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٩                  التجارة اخلارجية يف 

      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ١٩      يف            الصادر                       م العايل شبه اجلامعي،   ـ     تعلي ل                               ضـع القانون املنشئ ملؤسسات ا      َ َو  )  ٤٣ (
                                                                            تقين املهين املعروف بالتعليم شبه اجلامعي وإنشاء معاهد جامعية كمستوى من                                             ، شروط إدارة مستوى التدريب ال         ١٩٨٠

   ).             تقرير ميديبالن (                                                       مستويات التعليم ضمن اخلطة التنظيمية للتعليم الكوستاريكي 
  /               كانون األول    ٢٢                                                    الصادر عـن وزارة العمل والضمان االجتماعي يف         MTSS-29219               األمـر رقـم       )  ٤٤ (

  .    ٢٠٠٠      ديسمرب 
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                                                                            اطة املشتركة بني املؤسسات املعنية بإجياد فرص عمل، وقد كانت موجودة قبل                   ً                   ومت أيضاً تعزيز جلنة الوس     -   ٣٧٦
                                                                                                         ذلك وكانت حتت رئاسة وزارة العمل والضمان االجتماعي، وهي تتكون من املعهد الوطين للتدريب واجلامعات               

ُ                                               ، ُشكلت اللجنة الوطنية لسياسة إجياد فرص عمل           ٢٠٠٢         ويف عام     .                                   العامة واحتادات األعمال والنقابات                يف حماولة     
                               ً           وقد بذلت الدولة ما يف وسعها أيضاً من          .                                                                     لتلبية متطلبات العرض والطلب يف جمال إجياد فرص العمل بشكل فعال          

                                                                                                         أجـل املسـاعدة عـلى إحياء القطاعات اإلنتاجية وزيادة فرص السكان عموما يف احلصول على عمل وفرص                  
                   ويسري هذا على قطاع   .                    ألوضاع اليت تعيش فيها                                       ً     ً         جمموعات حمددة من السكان اليت تتطلب اهتماماً خاصاً بسبب ا

                                                                                                                   الـزراعة وتربية املواشي، حيث ينفذ برنامج إعادة هيكلة اإلنتاج وصندوق محاية وتطوير الزراعة وتربية املواشي                
  .                                                                املخصص للمنتجني املتوسطني والصغار يف شكل مشاريع ري وصرف وهياكل أساسية

                                                             والقطاع اخلاص يف دعم املشروعات الصغرية واملتوسطة يف شكل                                                ويف قطاع الصناعة، تأيت سياسة الدولة      -   ٣٧٧
                                     ، نظام الدعم الشامل للمشروعات الصغرية     ١٩٩٩             فأنشئ، يف عام   .                                          عدد من الربامج واملشاريع والتدابري واملبادرات

       الضمان                                                                              الذي أنشأ بدوره اجمللس األعلى لدعم املشروعات الصغرية واملتوسطة برئاسة وزارة العمل و   )٤٥ (        واملتوسطة
  .        االجتماعي

                       لدعم املشروعات الصغرية                                                       ت وزارة العمل والضمان االجتماعي الربنامج الوطين           حدث    ، أ     ١٩٩٨         ويف عام    -   ٣٧٨
                                                                                            ً                  واملتوسطة بغية حتسني إنتاجية الشركات التجارية الصغرية وحتسني إدارهتا وزيادة قدرهتا على املنافسة، متشياً مع               

                                                             دعم يف شكل متويل ومشورة وتدريب وتسويق ويقوم بأنشطة أخرى                                  وهو لذلك الغرض يقدم ال      .              اجتاهات السوق 
  .                                         لتشجيع النساء على املشاركة يف األعمال الصغرية

                                  الربنامج الوطين لدعم املشروعات     -                                                                ويعمـل الـربنامج حتت وصاية وزارة العمل والضمان االجتماعي            -   ٣٧٩
                                      وصندوق إعانة األسرة وبدعم من التعاون  ،  ٩٩-  ٠٢                            البنك الشعيب للتنمية اجملتمعية  /                             الصـغرية والـبالغة الصـغر     

ُ                                                                                               وقد ُمنح الدعم ألنشطة فنية وإدارية وتسويقية وجتارية من خالل تنظيم معارض ومن خالل الترويج                 .          اهلولـندي      
  .                                واملبيعات وتقدمي معلومات هتم القطاع

                    ة بإدارة االقتصاد،                                                                         ، ما فتئت وزارة االقتصاد والصناعة والتجارة، بصفتها اهليئة املكلف             ٢٠٠٢           ومنذ عام    -   ٣٨٠
                                                                                  ً                   تدير مشاريع وتقوم بسالسل من األنشطة لتشجيع أوجه التآزر بني املؤسسات واجملتمع املدين تشجيعاً على حسن          

                                                                وفيما يتعلق بإجياد فرص عمل وتنمية سوق العمل، تشجع الوزارة          .                                               التنظـيم والـتعاون على حتقيق الصاحل العام       
  .         ِّ                       ة اليت تشغِّل شرائح كبرية من السكان                                   سياسة إنعاش املشروعات الصغرية واملتوسط

                                                                          إنشاء شبكة دعم املشروعات الصغرية واملتوسطة وإنفاذ الربنامج اإلقليمي              ٢٠٠٤                       ومن أبرز أحداث عام      -   ٣٨١
                                                                                                           لدعم املشروعات الصغرية واملتوسطة الذي يتكون من نظام رصد لتحقيق التكافؤ بني العرض والطلب يف السلع                

  .                             ن البنك الشعيب للتنمية اجملتمعية                        واخلدمات وإنشاء صندوق ضما

                                                      

                                     الصادر عن وزارة العمل والضمان      MTSS-MEIC-27603                    لـس مبوجب القرار      ُ                     أُنشـئ الـنظام واجمل      )  ٤٥ (
  .    ١٩٩٩      يناير  /                                               وزارة االقتصاد والصناعة والتجارة يف كانون الثاين-         االجتماعي 
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 ُ      أُنشئت                      مؤسسة عامة وخاصة،    ٥٠                                  لمبادرة اليت قامت هبا أكثر من        ل          ً  ، ونتيجةً     ٢٠٠٤       أبريل   /           ويف نيسـان   -   ٣٨٢

  .                                                                                                        شـبكة دعم املشروعات الصغرية واملتوسطة من أجل تنشيط عملية تقدمي املساعدة الشاملة للشركات الصغرية              
   )٤٦ (                                                            صاد والصناعة والتجارة يف البداية مبشاركة مؤسسات عامة وخاصة                                            وتنسـق عمـل تلك الشبكة وزارة االقت       

                                    شركة جتارية، إذ زودهتا الوزارة       ٣     ٠٠٠                                    وساعدت خالل سنتها األوىل أكثر من         .                          وبدعـم جهات أخرى كثرية    
                                                                                                             املذكورة وأعضاء يف الشبكة، كالبنك الوطين واملعهد الوطين للتدريب وتشجيع التجارة اخلارجية والبنك الشعيب             

  .                               للتنمية اجملتمعية، خبدمات غري مالية

                                            طائفة من خدمات تنمية األعمال التجارية غايتها                                                 ومبوجب برنامج الدعم اإلقليمي، تقدم وزارة االقتصاد   -   ٣٨٣
                                                                                                         تعزيز قطاعات اإلنتاج، ال سيما املشروعات الصغرية واملتوسطة وإنشاء سالسل إنتاج تتكون من شركات صغرية               

ِ     ً                                                              االقتصادية ِحراكاً يف مناطق األطلسي واجلنوب والشمال واحمليط اهلادي الوسطى                                       تعمـل يف أشـد القطاعـات                  
  .                 ومقاطعة غواناكاسيت

                                                                                                 واهلدف من مشروع املراكز اإلقليمية لدعم املشروعات الصغرية واملتوسطة هو تنشيط النمو االقتصادي              -   ٣٨٤
                                       اد فرص عمل واالستثمار من خالل تقدمي                                                                           والقـدرة التنافسية يف األرياف عن طريق تشجيع الوكالء احملليني وإجي          

                                                                                                                 الدعـم الشامل لألعمال التجارية والتشجيع على إقامة الروابط اإلنتاجية وتشجيع روح املقاولة وتطبيق األفكار               
  .                       التجارية على أرض الواقع

                            مليون كولون لضمان القروض   ٩     ٠٠٠                                                                 ولـدى صـندوق الضمان التابع للبنك الشعيب للتنمية اجملتمعية            -   ٣٨٥
                                                                                                   ملمنوحة للمؤسسات التجارية الصغرية واملتوسطة اليت لديها مشاريع إنتاجية جيدة وتفتقر إىل الضمانات الضرورية  ا

                                                     وبفضل استعمال هذا الصندوق وبرامج التمويل اخلاصة         .                                                      للحصـول عـلى قروض من البنوك التجارية يف البلد         
                                 ُ              الشعيب للتنمية اجملتمعية، أمكن متويلُ هذا القطاع                                                       باملشروعات الصغرية واملتوسطة اليت وضعها البنك الوطين والبنك

  .             مليون كولون  ٦٨     ٠٠٠                     بقيمة إمجالية جتاوزت     ٢٠٠٤      يف عام 

                                              ً                                                                   وجيـري إرسـاء سياسة محاية العمل بصورة فعلية تشجيعاً على إقامة عالقات جيدة بني العمال واإلدارة من خالل                    -   ٣٨٦
                                                                          شوب منازعات بني العمال وأصحاب العمل وتطبيق قانون العمل احلايل الذي                               َّ                                التطبـيق املـنهجي واملركَّز للربنامج الدائم ملنع ن        

  .                                                                                                    يشجع مراقبة أوضاع العمل ووسائل الترفيه وتعزيز اليد العاملة يف مراكز التوظيف من أجل حتسني الصحة بشكل عام

              تدريب العاملني

             ومن بني أهم      ."                 والثقايف للعاملني                                     تتوىل الدولة توفري التدريب التقين         : "                               ينص دستور كوستاريكا على أنه     -   ٣٨٧
  .     ١٩٦٥     مايو  /      أيار  ٢١           الصادر يف     ٣٥٠٦                        ُّ                                                  الـتدابري التشـريعية اليت اتُّخذت يف جمال التدريب املهين القانون رقم             

                                                      

                                                                                           املعهد الوطين للتدريب؛ غرفة الصناعة الكوستاريكية؛ البنك الوطين؛ معهد التكنولوجيا يف كوستاريكا؛   )  ٤٦ (
                                                                                     لبـنك الشـعيب للتنمية اجملتمعية؛ اجلمعية الكوستاريكية للمنظمات اإلمنائية؛ الشبكة                                            تشـجيع الـتجارة اخلارجـية؛ ا      

                                                                                                                 الكوسـتاريكية ملنظمات املشروعات البالغة الصغر ومؤسسة األعمال والتنمية االجتماعية؛ بانكريديتو؛ مركز تدريب             
  .    ِّ                                                              املدرِّبني، اللجنة االستشارية الكوستاريكية املعنية بالتكنولوجيا الرفيعة
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                                                    يعدل القانون السابق له وينشئ النظام الوطين للتدريب     ١٩٨٣     مايو  /      أيار  ٢٧             الذي صدر يف     ٦٨٦٨             والقانون رقم 
  .     تدريب                    املهين واملعهد الوطين لل

                                                                                        وللمعهد الوطين للتدريب مراكز وطنية متخصصة مبقدورها أن تليب بصورة فعالة احتياجات خمتلف مراكز  -   ٣٨٨
                                     ً                                                                         اإلنـتاج يف جماالت غري تقليدية وجديدة نسبياً وإجراءات مرنة ومراكز تطوير تكنولوجي يف اهلندسة امليكانيكية                

             ولغرض تدريب    .                            َ  َ        االت الالسلكية وإلكترونيات املَركَبات                                                       واإللكترونـيات الدقيقة وتكنولوجيا املعلومات واالتص     
                                                                                                             أصـحاب األعمال احلرة، ينفذ املعهد الوطين للتدريب تدابري عن طريق وحدة تنسيق التدريب على التكنولوجيا                

َ                                         وإدارة اخلدمـات اليت تضع مالمَح وبرامَج تتعلق بقطاعات اإلنتاج التالية                  َ                                    الرسم التخطيطي والنسيج والسياحة      :                          
  .                                                     وات الكهربائية واألغذية والتجارة واخلدمات واحلرف اليدوية    واألد

       اهلادفة                                  الشبكة الوطنية ملراكز التدريب        "        مشروع                                                        ومن املشاريع املهمة اليت أنشأها املعهد الوطين للتدريب        -   ٣٨٩
     دريب                           ، الذي يرمي إىل تقدمي أحدث ت "                                                             إىل تشجيع أصحاب األعمال احلرة ذوي اخللفية التقنية على أساس إقليمي

                                                                                                            مهين يف مجيع مناطق البلد حىت ال يضطر العاملون إىل الذهاب إىل املنطقة املركزية للحصول على تدريب حيتوي                  
                                                                           وجيري تنفيذ هذا املشروع بغرض تزويد خمتلف املناطق مبركز تدريب يليب احتياجات القوة   .                    على تكنولوجيا رفيعة
  .                  العاملة يف كل منطقة

                                                                       يق اإلدارة اإلقليمية داخل املعهد الوطين للتدريب تدير اخلطة الوطنية                         ووحـدة تنس       ٢٠٠١              مـنذ عـام      -   ٣٩٠
     ً                                        طلباً للتدريب على أعمال حرة يف عدد من مناطق   ٩٧                  فتلقت يف ذلك العام   .                                    للتدريب على اللغة اإلنكليزية التقنية

                 رابارك، وساريت،                                                                باركي سيطا دي كارتاغو، وزونا فرانكا متروبوليتانا، وأولت         :                                الـتجارة احلرة واألقاليم، وهي    
        دورة     ٢٢٨                       ، أبرمت عقود لتقدمي         ٢٠٠٢         ويف عام     .                                                         وباركي إندوستريال دي كارتاغو، وغلوبال بارك، وفوروم      

ُ           من دورات التدريب التقين وُمنحت                                                 مليون كولون؛ ومت تدريب ما يقرب من          ٩٤              َّ               دورة منها، كلَّفت مبلغ         ٢٠٢                        
  .     ً           عامالً يف املتوسط ٣     ٠٠٠

                                               تقدمي املساعدة التقنية وبرامج تدريب واملشورة        )  ي   " )٤٧ (                   عهد الوطين للتدريب              ، اقترح امل      ٢٠٠٢         ويف عام    -   ٣٩١
                                                                        ً                                         والتدريـب مـن أجل زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغرية واملتوسطة، مباشرةً أو عن طريق التعاقد من                 

              ت قطاع األعمال                                                                                 إحداث وإعداد وإنفاذ برامج للتأهيل والتدريب املهنيني الغرض منها سد احتياجا           )  ك "   ،   "      الباطن
   ".                                     الرمسي أو حتقيق االعتراف باملؤهالت املوجودة

                                                                                                     وقدمـت وزارة العمـل إعانات ملساعدة العاملني على تلقي تدريب داخل الشركات اليت يعملون فيها                 -   ٣٩٢
                                                        وقد مت تدريب هذا الربنامج يف أعمال حرة تتخذ مقارها يف مناطق   .                                       بواسطة دروس يقدمها املعهد الوطين للتدريب

ّرانكا وتوّريالبا وتوكوريكي، لفائدة حنو  أ ّ                                  قل منواً نسبياً، مثل غواسيمو وبونتاريَنس وَب   .                مستفيد يف اجملموع   ٨٠٠      ً      ً                      َ    َ  ّ        

                                                      

       عتمد يف     امل    ٨٢٦٢    رقم  (                                                                   مت تعديل القانون ذي الصلة بواسطة قانون دعم املشروعات الصغرية واملتوسطة   )  ٤٧ (
  .                                        من القانون التنظيمي للمعهد الوطين للتدريب  )  ك ( و  )  ي (   ني         والفقرت  ٣٢               الذي عدل املادة   )     ٢٠٠٢     مايو  /      أيار  ١٧



E/C.12/CRI/4 
Page 80 

 
ُ               ، شجعت وزارة االقتصاد والصناعة والتجارة واملعهُد الوطين            ٢٠٠١    و     ١٩٩٨         عامي                   ويف الفـترة بـني     -   ٣٩٣                                             

َ                                                  للتدريب برنامَج التدريب واملساعدة التقنية الذي كانت الغاية                                                           منه جعل األعمال يف خمتلف القطاعات أكثر قدرة                      
 ُ                                                                                            وُتعترب أنشطة التدريب واملساعدة التقنية ضرورية إلنتاج سلع وخدمات جيدة وإلجياد فرص عمل               .             على التنافس 

                                                   وعلى مدى فترة األربع سنوات، مت تنفيذ أكثر من           .                                                         وحتسني إنتاجية العاملني ونوعية املنتجات وعمليات اإلنتاج      
           من أصحاب  ٦     ٤٧٣                                               ُ                  ً      بري التدريب واملشورة يف ستة من أقاليم كوستاريكا وقُدمت املساعدة مباشرةً ل          من تدا   ٣٠٠

  .                  األعمال احلرة الصغرية

                                                                                                           ونفذت وزارة التعليم العمومي منهجية التدريب املزدوج املبنية على معايري مهارة العامل من أجل توطيد                -   ٣٩٤
                                                   ، أنشئت اللجنة الوطنية املعنية بتشجيع التعليم           ٢٠٠٠         ويف عام     .     لبلد                                            استراتيجيات التدريب التقين االبتكارية يف ا     

  .                                                                   والتدريب املزدوج بصفتها اهليئة املسؤولة عن تنظيم هذا اجملال وحتديد معايريه

   ُ                                                                                        ، أُحدث النظام الوطين املتكامل للتعليم التقين من أجل التنافسية مبوجب األمر التنفيذي                 ١٩٩٨         ويف عام    -   ٣٩٥
  MEP-MP-PLAN-29425                               ومت تعديله بواسطة األمر رقم        .      يوليو /      متوز   ١٣              الصادر يف    MP-PLAN-27113       رقـم   

                                                                      وهو يتكون من جمموعة من مؤسسات القطاعني العام واخلاص ومن اهليئات             .     ٢٠٠١      مارس   /       آذار   ٢٢           الصادر يف   
               إلنتاج اليت حتتاج                                                                                   والوكاالت اليت تقوم بأنشطة حتظى بالتقدير يف جمال التعليم التقين، إىل جانب هيئات من قطاع ا

  .                                    إىل خدمات متخصصة من مصادر تقنية مهنية

                                                                                                       والغرض منه بصورة عامة هو حتقيق التكامل املتناسق بني خمتلف مستويات التعليم التقين، العام واخلاص                -   ٣٩٦
    يها    ً                                                                                                           معـاً، مـن املستوى التقين األساسي حىت املستوى العايل، وحتقيق الكفاءة والفعالية عن طريق تدابري تتفق عل                 

                                                   وهو يرمي إىل تعزيز التنمية البشرية مبا ينسجم مع        .             ِّ                                             املؤسسـات املكوِّنـة هلا وطالبو اخلدمات من قطاع اإلنتاج         
  .                            التنمية االجتماعية واالقتصادية

                                                       إىل حقول االختصاص غري التقليدية اليت جيري تدريسها يف                                                    ومـن اجلوانب املهمة األخرى إدخال املرأة         -   ٣٩٧
                                 يف املائة يف املتوسط من جمموع           ١٦,٧                             ً                 وقد كان هذا القطاع أكثر نشاطاً حيث ميثل           .      نـية                         املعـاهد التقنـية امله    

                         ً       ً      ً                                        وتدير املعاهد التقنية أيضاً برناجماً موجهاً للطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة   .                      التسجيالت يف تلك املعاهد
  .                                                           ملساعدهتم على االستفادة من الدورات الدراسية وعلى مواصلة حضورها

                         َّ                                                                   وهناك روابط وثيقة بني املقرَّر الدراسي يف املؤسسات شبه اجلامعية اليت تديرها الدولة وبني قطاع اإلنتاج  -   ٣٩٨
             َّ                                                                                                  الوطـين حيـث يقدَّم التدريب ودورات دراسية تذكريية ومتقدمة للموارد البشرية العاملة يف قطاعات إنتاجية                

                                                          ائية والتشريعات البيئية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت                                                               كالزراعة وتربية املواشي والتنمية املستدامة واملوارد امل      
                                                                                                              الالسـلكية واإلدارة البلدية والتصميم التخطيطي وإدارة الفنادق واإللكترونيات وتكنولوجيا األغذية والسياحة            

  .    طرية                                                                                           الزراعية والسياحة الرفيقة بالبيئة واحلراجة وإدارة األحياء الربية يف األحراج إىل جانب املساعدة البي
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          لتربية                أمريكا الوسطى      عهد   م                                                                       ومن بني املبادرات األخرى يف هذا اجملال اليت استمرت على مدى سنوات،              -   ٣٩٩
                                      واملعاهد اجلامعية آلالخويال وكارطاغو      )٤٩ (          يب املتقدم      التدر                             األحبـاث يف التعليم التقين و              ومركـز      )٤٨ (        املواشـي 

      وتقوم   .  )٥٢ (                      واملعهد اجلامعي األطلسي     )٥١ (             فة االستوائية                                          ، واملعهـد اجلامعي للري يف املناطق اجلا        )٥٠ (        ِ     وبونتاريـِنس 
  .                                                                                                      مؤسسات التعليم العايل العامة الشبيهة باجلامعات بتدريب املوارد البشرية يف منطقيت تشوروتيغا واويطار أطلنتيكا

                                                                                                         وتتلخص مهمتها يف تقدمي دورات دراسية قصرية كاملة تستغرق سنتني أو ثالث سنوات بالنسبة للحاصلني على                
  .                                                                                  بلومات املرحلة اجلامعية األوىل ويف تقدمي خدمات ال مركزية للجامعات وغريها من مؤسسات التعليم د

                           املساعدة املقدمة لفئات معينة

                               ً                                                                    لقـد بذلـت احلكومـة ما يف وسعها أيضاً من أجل إتاحة فرص احلصول على عمل عن طريق إنعاش                     -   ٤٠٠
  .                                       ولفئات معينة تتطلب أوضاعها عناية خاصة                                                ً القطاعات املنتجة بوصفها مصدر فرص عمل للسكان عموماً

                                                                                                            ومت اعتماد القانون الذي أنشأ ونظم املركز الوطين لتنمية املرأة واألسرة أثناء والية احلكومة املمتدة بني                 -   ٤٠١
                          محاية حقوق املرأة بوصفها      :                                                                وتتعلق الوظائف التالية اليت يضطلع هبا املركز باحلق يف العمل           .     ١٩٩٤-  ٩٨        عـامي   

                                                                                                 رسة يف اإلعالنات واالتفاقات الدولية ويف النظام القانوين لكوستاريكا؛ تشجيع املساواة بني اجلنسني                        حقوقـا مك  
ْ                                                            وتنفيذ التدابري الرامية إىل حتسني وضع املرأة؛ وْضع واعتماد برامج لتدريب النساء على القيام بأنشطة غري األعمال                                            

َ                                                     واِحلـَرف املرتلية أو غري ذلك من األعمال الروتينية، ا           ِ َنمِّيها وُتكِسُبُهنَّ           ُ  َّ                ليت تستفيد من قدراهتن استفادة كاملة وُت  ُ ِ   ُ     ِّ  َ ُ                                   
  .                                              مهارات تعود بالنفع عليهن وعلى أسرهن وعلى اجملتمع

ُ        ، ُوضعت       ١٩٩٦           ويف عـام     -   ٤٠٢       إزالة  "     هبدف    "     ١٩٩٨-    ١٩٩٦                        أمام املرأة والرجل                                اخلطة من أجل تكافؤ الفرص     "  
                                                              عمل والعالقات العمالية؛ وتشجيع وحتسني األنشطة التجارية اليت                                                              التمييز املستمر بني اجلنسني يف أوضاع العمل وبيئة ال        

َ       َوَوَضَع تلك    ".                                                                                              تقوم هبا النساء يف املناطق الريفية واحلضرية؛ وتوعية املرأة بالوضع االجتماعي واالقتصادي املتعلق بالعمل  َ  َ  َ
ُ                                                اخلطة املركُز الوطين لتنمية املرأة واألسرة الذي صار امسه يف عام    .              طين لشؤون املرأة           املعهد الو    ١٩٩٨         

ُ              فُوضع يف عام      .    ُّ                                                                  واتُّخذت أيضا تدابري أخرى ملنع التمييز على أساس السن ونوع اجلنس           -   ٤٠٣            الربنامج      ٢٠٠٠ 
      وسيلة  "         ِّ                   منه، يعرِّف نفسه بأنه       ١          ً           الذي، طبقاً للمادة       )٥٣ (                                                    الوطـين إلجيـاد فـرص عمل، إىل جانب نظام تنفيذه          

                                                      

  .    ١٩٦٩      سبتمرب  /       أيلول ١           الصادر يف     ٤٤٠١        القانون   )  ٤٨ (
        وزارة -       ٢١١٦٧                   ، واملرسوم التنفيذي     ١٩٨٥      يوليو  /     متوز  ٢٢          الصادر يف        ٦٩٩٥                     بواسـطة القـانون       )  ٤٩ (

                              الصادر عن وزارة التعليم          ٢١١٦٧                      ، واملرسوم التنفيذي        ١٩٩٢      مارس   /                                                    التعلـيم العام وقانونه التنظيمي الصادر يف آذار       
  .    ١٩٩٢     مارس  /                                      العمومي وقانونه التنظيمي الصادر يف آذار

  .    ١٩٨١      نوفمرب  /   ثاين          تشرين ال  ١٩           الصادر يف     ٦٥٤١            القانون رقم   )  ٥٠ (
  .    ١٩٩٤     مايو  /      أيار ٣           الصادر يف     ٧٤٠٣        القانون   )  ٥١ (
  .    ١٩٩٩               الصادر يف عام     ٧٩٤١        القانون   )  ٥٢ (
                         ، عن وزارة العمل والضمان     ٢٠٠٠       أكتوبر  /            تشرين األول  ٣٠              الصادر يف    TSS-COMEX-29044     رقم          املرسوم    )  ٥٣ (
  .    ٢٠٠٠      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٩      ادر يف                       من اجلريدة الرمسية الص   ٢١٥                       ُ             وزارة التجارة اخلارجية ُنشر يف العدد -         االجتماعي 
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                                            هلا أثر إجيايب يف األوضاع االجتماعية واالقتصادية                                                     للتشـجيع عـلى إجيـاد فـرص عمل وتطوير مشاريع يكون     

   ".                             للمجتمعات احمللية واملشاركني فيها

        املساواة  (                              تشجيع تطبيق املنظور اجلنساين      "                      ، يهدف الربنامج إىل      ٢           من املادة     )  ح (                       وحسب الفقرة الفرعية     -   ٤٠٤
          ويف العام     ."                       املشاريع ذات الصلة                                                            بشكل متوازن بغرض تعزيز تكافؤ الفرص أمامهما يف خمتلف          )                  بني املرأة والرجل  

   ٨٠٠      لينيا  "                ، إىل جانب إنشاء  )٥٤ (       ُ                                                          نفسه، أُنشئت وحدة املساواة بني اجلنسني يف وزارة العمل والضمان االجتماعي
  . )٥٥ (                                                                     وهو خط هاتفي خلدميت اإلبالغ واالستشارة فيما يتعلق حبقوق املرأة يف ميدان العمل  " 

    ١٦         َّ                                       ، الذي وقَّع عليه وزير العمل والضمان االجتماعي، يف  ٢                                          وصـدر املـبدأ التوجـيهي اإلداري رقم          -   ٤٠٥
                                        وينص ذلك املبدأ على أن تتخذ مديرية         .                                                       ، وهو يتناول عدم التمييز ألسباب تتعلق بنوع اجلنس            ٢٠٠١      مايو   /    أيار

       تياطية                                 ً                                                                   املراقبة الوطنية، إذا عاينت خروجاً عن القواعد ما فيما يتعلق بالتمييز ألسباب تتعلق بنوع اجلنس، تدابري اح
                           ً                                                    ً                              وأي إجراء قانوين تراه مناسباً لتصحيحه وأن تفرض العقوبات الضرورية على أي كان مسؤوالً عن خرق قوانني                 

  .              العمل يف املؤسسة

                           ُ                      حيث إنه على الرغم من أنه ال ُيسمح للقاصرين دون سن    ،          اهتمام خاص           واملراهقون ب       األطفال     حظي     وقد  -   ٤٠٦
                     ، وقعت احلكومة على        ١٩٩٦         ويف عام     .                      ً    زال عمل األطفال موجوداً                                              اخلامسـة عشرة بالعمل يف كوستاريكا، ال ي       

                                                                                                 مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية من أجل االنضمام إىل الربنامج العاملي للقضاء على عمل األطفال، تعهدت 
  .                                                                     ً كوستاريكا مبوجبها باختاذ إجراء جدي يرمي إىل القضاء على عمل األطفال تدرجيياً

        مت يف عام  (   )٥٦ (                                                                       جراءات اإلدارية، أنشئت اللجنة التوجيهية الوطنية ملكافحة عمل األطفال                        وفيما يتعلق باإل   -   ٤٠٧
                                                                                         ً                        تغيري اسم اللجنة ليصبح اللجنة التوجيهية الوطنية املعنية مبنع عمل األطفال والقضاء عليه تدرجيياً وحبماية                    ١٩٩٨

                                           وجيه السياسات واإلجراءات العملية يف هذا                                                      وتتمثل املسؤولية األساسية املنوطة باللجنة يف ت         ).                   العـاملني اليافعني  
                                                                                 ً                     وأنشئ يف الوزارة كوحدة دعم للجنة التوجيهية مكتب منع عمل األطفال والقضاء عليه تدرجيياً ومحاية                 .       اجملـال 

  .                                                                       العاملني اليافعني بصفته هيئة دائمة تابعة للمديرية الوطنية للضمان االجتماعي

                                 ً        ً                         ق باألطفال واملراهقني الذي يضع إطاراً قانونياً أدىن لضمان توفري               املتعل       قانون    ال          ، مت سن        ١٩٩٨         ويف عام    -   ٤٠٨
                                                 ً             وهو ال يتضمن فقط احلقوق األساسية لألطفال بل يشمل أيضاً يف             .                                          احلمايـة الشاملة حلقوق األطفال واملراهقني     

           مل األطفال                                 قواعد إلزامية خاصة تتعلق بع      "                                        نظام محاية العاملني اليافعني بشكل خاص      "                            الفصل السابع منه املعنون     

                                                      

         كانون    ٢٠                                                     الصـادر عن وزارة العمل والضمان االجتماعي يف        MTSS-29221                      املرسـوم التنفـيذي       )  ٥٤ (
  .    ٢٠٠١      يناير  /             ، كانون الثاين ٦                             ، املنشور يف اجلريدة الرمسية عدد     ٢٠٠٠      ديسمرب  /    األول

                  ميثل وزارة العمل              أو مرشد،    /                                              ِّ                  خدمـة اإلبـالغ هذه هي وسيلة اتصال من شخص يعمل كمشغِّل و              )  ٥٥ (
  .                                            والضمان االجتماعي، باإلضافة إىل عامل أو ممثل عنه

      رقم                   واملرسوم التنفيذي    ١٩٩٧     مارس  /       آذار   ١٢       املؤرخ       ٢٥٨٩٠     رقم                                  بواسـطة املرسـوم التنفـيذي       )  ٥٦ (
  .                                 عن وزارة العمل والضمان االجتماعي  ين      الصادر  ،     ١٩٩٨      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨        املؤرخ      ٢٥٥١٧
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          سنة يف     ١٥                                                                                         والغاية األساسية من هذا النظام هي تنظيم مشاركة املراهقني الذين تزيد أعمارهم عن                .           واملـراهقني 
  .                                                                  قطاعات االقتصاد الرمسية وغري الرمسية واستثناء من هم دون سن اخلامسة عشرة

                     سوأ أشكال عمل األطفال             بشأن حظر أ   ١٨٢                                       ، وافقت كوستاريكا على االتفاقية الدولية     ٢٠٠١       ويف عام  -   ٤٠٩
                            املوافقة على خطة العمل         ٢٠٠٤      ً                                     وختاماً، فيما يتعلق بالربامج، شهد عام         .                                      واإلجـراءات الفوريـة للقضاء عليها     

  . )٥٧ (                                                                         الوطنية الثانية ملنع عمل األطفال والقضاء عليه واحلماية اخلاصة للعاملني املراهقني

                          فنفذت وحدة تكافؤ الفرص      .                                    ت معينة، وال سيما السكان املعوقني                            الرعاية املمنوحة جملموعا              تقدم يف         ً   أيضاً   ُ   وأُحرز -   ٤١٠
  .                                                                                                     أمام املعوقني، التابعة ملديرية الضمان االجتماعية يف وزارة العمل، سلسلة من التدابري للتشجيع على توظيف املعوقني

                                                             بشأن منح احملفزات الضريبية ألصحاب العمل الذين يوظفون            ٧٠٩٢                                نشـرت الوحـدة القانون رقم        و -   ٤١١
      ً                                                                                                   أشخاصـاً معوقـني يف األرياف واملناطق احلضرية على السواء، وشجعت يف هذا السياق خطة رائدة يف مناطق                  

ّ                ُ                    ً                      بونتاريِنس وِلمون وتوّريالبا وسان كارلُس، وهي مناطق أقل منواً من املناطق احلضرية         ِ    ِ       ) ٥٨( .  

                  اج املزايا املنصوص     ُ                                                       ، أُدخلت تعديالت على برنامج إجياد فرص عمل، أمهها إدر             ٢٠٠٣                    وابـتداء من عام      -   ٤١٢
                                           واشتمل ذلك على محلة إلقناع أصحاب العمل         .                                    بشأن تكافؤ الفرص أمام املعوقني         ٧٦٠٠                        عليها يف القانون رقم     

                                                                                                           واملوظفـني الذيـن يـتخذون قرارات التوظيف بتوظيف املعوقني، ويتم لذلك الغرض تنظيم زيارات إىل مقار                 
  .        القطاعات                                              الشركات أو تشجيع عقد اجتماعات تشارك فيها خمتلف 

                                                جيري تنفيذ الربنامج للدورتني الثالثة والرابعة         ،     ومي                                                        ويف معاهد التدريب املهين التابعة لوزارة التعليم العم        -   ٤١٣
                                    َّ                وينتهي التدريب يف الدورة الرابعة ويوظَّف الشباب         .     َّ                     ويدرَّب الطالب على العمل     .                             مـن التعليم اخلاص باملعوقني    

    ٩١             وجيري تنفيذ     .                َّ                                ربة املهنية، ويوظَّف الكثريون منهم بصفة دائمة                                                املعوقـون يف الشركات من أجل اكتساب اخل       
  . )٥٩ (                         خطة توظيف يف شىت أحناء البلد

                                                      

                                                               ألسرة، حيظى القاصرون باهتمام خاص ويرد ذكر تدابري هامة أخرى بشأن                           يف اجلزء املخصص حلماية ا      )  ٥٧ (
  .                          تشغيل وعمل األطفال واملراهقني

                                                                                 الرائدة على تعزيز استراتيجية للتنسيق من أجل إدماج السكان املعوقني يف سوق                طة         هذه اخل          تـنطوي     )  ٥٨ (
      ٧٦٠٠                                  املناطق املعنية، مبساعدة القانون                                                                                 العمل بإشراك مجيع املؤسسات املتصرفة بامسهم واليت تقوم بتوظيفهم يف خمتلف            

                                                         ِ              ، والقانون اخلاص باألطفال واملراهقني، يف حالة القاصرين الذين يِلجون          )                                           املتعلق بتكافؤ الفرص أمام األشخاص املعوقني      (
         ِّ        َّ                                بشأن احملفِّزات املقدَّمة ألصحاب العمل من أجل            ٧٠٩٢                                                                سـوق العمل، والقانون املتعلق بعقود التدريب والقانون رقم          

  .            توظيف املعوقني
                                                                                          مثـة مؤسسـات أخرى، كاملعهد الوطين للتدريب، بصفته اهليئة اإلدارية املشرفة على التدريب التقين        )  ٥٩ (

                    فلمعهد هيلني كيلر،     .                                                                                              املهين، قد جنحت يف توظيف معوقني يف حلقات تدريبية عامة كما يف عروض العمل اليت مت تلقيها                
     سواء  (                                                    ً          ، مثانية موظفني يقومون بتدريب وتوظيف عاملني معوقني بصرياً                                                        من خالل عملية التوظيف االجتماعي اليت يتبعها      

  .                                                             واملعهد تابع لوزارة التعليم، وهو املعهد الوحيد من نوعه يف البلد  .            يف سوق العمل  )                              كانوا مكفوفني أو من ضعاف البصر
  .                                           وقد اكتسب مبرور السنوات خربة واسعة يف هذا اجملال
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                                ً                                                           ومن اجلدير باإلشارة أن هناك اخنفاضاً يف نسبة الطالب املعوقني من إقليم سان خوسيه، ولكن مقاطعات      -   ٤١٤

               يف املائة يف        ١٢,٢                      الطالب املعوقني من                       ِ    ِ       َّ                                      غواناكاسيت وبونتاريِنس وِلمون عوَّضت الفرق، حيث زادت حصتها من        
                                                           وتتجلى يف هذا األمر اجلهود املبذولة لضمان إنصاف أكرب يف            .     ٢٠٠٤                       يف املائـة يف عام         ٢٠       إىل       ٢٠٠٢       عـام   

            ً  واستفاد أيضاً   .                                                                                احلصول على اخلدمات املؤسساتية لصاحل املعوقني الذين يعيشون يف مناطق أبعد من وسط العاصمة
                                                                              ية إعادة التوزيع اجلغرايف للحصص يف دورات التدريب، حيث تضاعف عدد الطالب                                      إقلـيم آالخويـال من عمل     

  .    ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٢                   يف الفترة بني عامي    ٤٠٥     إىل   ٩٢                               املتدربني ثالثة أضعاف، حيث قفز من 

                                                                                           أن نضيف إىل تلك التدابري تدابري أخرى مشاهبة غري أهنا تركز على فئة من السكان حمرومة                             ومـن املهم     -   ٤١٥
                      فربنامج رعاية املعوقني     .                                                                        أو حتتاج على األقل إىل رعاية خاصة لسببني منفصلني مها اإلعاقة والفقر                        بشكل مزدوج   

                                                                                                             الفقـراء، الذي ينفذه اجمللس الوطين إلعادة التأهيل والتعليم اخلاص، يقدم خدمات اإلعالم واإلرشاد واملساعدة               
  .     ً  شخصاً ١     ٦٧٠               صورة مباشرة ل    ُ                      ً     فقُدمت خدمات التشجيع، مثالً، ب  .                             والتشجيع هلذه الفئة من السكان

                                              ِّ            على السكان املعوقني، ويلزم إجراء دراسة شاملة متكِّن                       تلك الربامج             اعتدال أثر                           غري أنه جتدر اإلشارة إىل       -   ٤١٦
                                           ً    ُ                                     ومل تتناول أية دراسة السكان النشيطني اقتصادياً حىت ُيعرف كم عدد األفراد منهم               .                              مـن تأكيد البيانات األولية    

                                                                                            وق العمل بوظيفة تنافسية بالنظر إىل ما إذا كانت درجة إعاقتهم خفيفة أو متوسطة أو                                       القـادرين على دخول س    
                                                                                                          ومن املهم إذا كانوا يعملون، سواء يف القطاع العام أو اخلاص، معرفة املزيد عن أوضاع العمل واألجور                   .      شديدة

  .                                              ِّ            والضمانات املمنوحة بتنفيذ تدابري تصون حقوقهم وجتنِّبهم استغالهلم

               الذي ينص على     )     ٧٩٣٥     رقم   (                                         اعتماد القانون الشامل املتعلق باملسنني            ٢٠٠٢       أبريل   /        نيسان   ١٩   يف     مت   و -   ٤١٧
                                  وحسب التعداد الذي أجري يف عام        .                                                     ً      ً             وجـوب منح مجيع املسنني فرصة القيام بأنشطـة تدر عليهم دخالً مالياً           

    ٢٣     ٧٢٤          ملون وكان     يع  ٢٧     ٤٣٤           سنة، كان   ٦٥                                              ، فمن جمموع السكان املسنني الذين تزيد أعمارهم عن     ٢٠٠٠
  .                          من املسنني العاملني من الرجال

              مكرسة لتلبية                                                لدى وزارة العمل وحدة تقنية خاصة باهلجرة              توجد                                        وفـيما يـتعلق بالسكان املهاجرين،        -   ٤١٨
          ً                                                          وهناك أيضاً اتفاق بني مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ووزارة            .  )٦٠ (                                  احتـياجات هذه الفئة من السكان     

                                                                              جتماعي بشأن ولوج الالجئني سوق العمل؛ وقد ساعد ذلك االتفاق على قبول العاملني الذين                 العمل والضمان اال
                           ُ                                         وفور التوقيع على االتفاق، اسُتخدمت األموال املمنوحة من قبل مفوضية شؤون   .  )٦١ (                    هلم إىل حد ما وضع الجئني

                            عي لفائدة اجملتمعات احمللية،                      َّ                                                              الالجـئني يف توظيف أخصَّائي فين بدوام كامل، ومت، بدعم من مشروع العمل اجلام             
                                                                                        ُ                    اختيار طالب جامعي ليقوم بوضع قاعدة بيانات حتتوي على توصيف الوظائف اليت يقوم هبا الالجئون، وقُدمت                

                                                      

        ِ                                                         عليه من ِقبل الغرفة الدستورية يف حمكمة العدل العليا يتعلق               َّ      املصوَّت       ٢٠٠٠-     ١٠٣١٤               القـرار رقم      )  ٦٠ (
  .                                                                                  بتدريب السكان املهاجرين املقيمني بصورة شرعية، ماحنا إياهم وسائل ولوج سوق العمل يف البلد

     وزير                  أوفيديو باتشيكو،   ع     َّ ، وقَّ    ٢٠٠٣      أغسطس  /     آب  ٥      يف           الوافدين                                  أمـام املوجة األخرية من الالجئني         )  ٦١ (
                                                                                      ة السامية حلقوق الالجئني، على اتفاق تعاون الغرض منه التشجيع على توظيف الالجئني ليتم تطبيقه              ، وممثل املفوضي     العمل

  .    ٢٠٠٤                                   يف غضون ما تبقى من ذلك العام ويف عام 
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ُ                                                 منحة لتشجيع التوظيف، وصدرت نشرة للتشجيع على إجياد عمل، وُوضعت حمفظة بأمساء أصحاب العمل الذين                                                                       
  .                            سيتم االتصال هبم يف املدى القريب

                                                                                    ً                      ويتعلق ما سبق بكون الغرفة الدستورية يف احملكمة العليا لكوستاريكا قد حددت معايري هامة جداً تتعلق                 -   ٤١٩
                                                        ً                                                   حبصـول غـري املواطـنني على احلق يف العمل، وهي معايري مستوحاة أساساً من ضمان املساواة يف حقي العمل                    

                            من الدستور اليت ترسي املبدأ   ١٩         ا املادة                                                                     والضـمان االجتماعي لألجانب أو غري املواطنني، وهذه املساواة منشؤه         
      ...".                                                                  يتساوى األجانب والكوستاريكيون يف احلقوق والواجبات الفردية واالجتماعية    : "            العام القائل

     فعقب   .                 ً                                                                          وجتـدر اإلشارة أخرياً إىل وضع احملرومني من حريتهم فيما يتعلق باحلصول على احلق يف العمل                -   ٤٢٠
                                                               رفة الدستورية، نالحظ أن األشخاص يف تلك الظروف تتاح هلم فرصة اختصار         عن الغ    ١٩٩٥                صدور قرار يف عام 

      ِّ                 َّ                                            ومل يعرِّف ذلك القرار املصوَّت عليه نوع العمل بأنه عمل يعتمد             .                                            مـدة حبسهم عن طريق قيامهم بعمل حقيقي       
  .                              على اجملهود العضلي أو البدين وحده

   ِّ                       يعرِّف العمل بأنه فعل بشري    ً اً    نظام      ١٩٩٣                          أحدثت مصلحة السجون يف عام            هذا املفهوم،       مع          ً وانسجاماً -   ٤٢١
                                          أو تغيري الطبيعة أو األشياء ويكون مثرة        /                                                                    ال يتسـبب يف كرب ويعادل أي عمل ينطوي على إبداع وبذل جهد و             

  .             ِّ                                                     ً   ِ   ً    وهذا تعريف ميكِّن من اعتبار التعليم واجملهود الفكري أثناء فترة احلبس عمالً منِتجاً  .                   إبداع العقل والفكر

              ت احلق يف العمل               تغيريات هامة طال

                                                 ُ                                      من بني أهم أوجه التقدم احملرز يف جمال احلق يف العمل ضمانُ املساواة يف احلصول عليه، مما شجع مكافحة  -   ٤٢٢
                                                             ومن أهم اخلطوات التشريعية اليت حتققت لضمان املساواة يف احلقوق لصاحل   .                                  التمييز على الصعيدين الوطين والدويل
ُ               النسـاء واملعوقني تصديُق كوستاريك                                                                        ا على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد                      

      ٢٠٠١       أغسطس   /     آب  ٦                                الذي جرى التصديق عليه يف           ٢٠٠١      مارس   /       آذار  ٦      يف       ٨٠٨٩                          املرأة وسن القانون رقم     
               القانون رقم-                                                                                         وعـلى اتفاقية البلدان األمريكية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقات        

  .    ١٩٩٩              تشرين الثاين   ٢٢           الصادر يف     ٧٩٤٨

          فتم يف عام   .                                                                                  وبالتايل، فإن التشريعات الوطنية ما انفكت تتطور حىت تتكيف مع املتطلبات الدولية اجلديدة -   ٤٢٣
                                                                     بشأن تعزيز املساواة بني اجلنسني الذي يصون احلق يف تكافؤ الفرص أمام املرأة     ٧١٤٦                     اقتراح القانون رقم     ١٩٩٠

      أبريل  /       نيسان  ٢١                                   بشأن تكافؤ الفرص أمام املعوقني؛ ويف     ٧٦٠٠              ، القانون رقم     ١٩٩٦            عمل؛ ويف عام            والرجل يف ال
  .                                                            بشأن احملفزات املمنوحة ألصحاب العمل من أجل توظيف األشخاص املعوقني    ٧٠٩٢              ، القانون رقم     ١٩٩٨

                 انون العمل، هو       ً      ً          فصالً جديداً إىل ق        ٢٠٠١       يوليه   /      متوز   ١٨              الصادر يف        ٨١٠٧      ً                     وخـتاماً، أضاف القانون      -   ٤٢٤
         تشرين    ١٩              الصادر يف        ٢٦٩٤         َّ ً                   الذي، مكمَّالً بالقانون رقم       "             حظر التمييز  "                                   الفصـل احلـادي عشـر املعـنون         

َ                  ، ُيعزز نظام محاية النساء واملعوقني من التمييز عند التوظيف ويف املهن، ويصون أيضاً تكافَؤ                   ١٩٦٠       نوفمرب   /     الثاين      ً                                                                        ُ  
   .                       ني، وهذا أمر بالغ األمهية                                       الفرص يف العمل أمام العاملني من غري املواطن
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                                                                            هناك ثالث عمليات تصويت رئيسية يف الغرفة الدستورية بشأن املساواة يف             ت      كان  ،                   الفقـه القانوين    يف و -   ٤٢٥

    ٢١    يف     ٢٠٠٠-     ١٠٣١٤               والقانون رقم     ١٩٩٦     مارس  /      آذار  ٢٧    يف   ٩٦-    ١٤٤٤            القانون رقم                 احلق يف العمل وهي 
                    ، وهي قوانني تضمن        ١٩٩٩       يناير   /               كانون الثاين    ٢٩      يف      ٦١٦-    ١٩٩٩                  والقانون رقم        ٢٠٠٠       نوفمرب   /            تشرين الثاين 

                                                                                                        احلق يف العمل لألشخاص احملرومني من حريتهم وللسكان املهاجرين وتقضي بأن إلزام مجيع أصحاب العمل بأن                
  .                                                             يف املائة على األقل من العاملني لديهم هو أمر خمالف ألحكام الدستور  ٩٥                       ميثل الكوستاريكيون نسبة 

              التعاون الدويل

  :                     ُ                                              من أبرز املشاريع اليت أُجنزت يف السنوات األخرية بفضل التعاون الدويل ما يلي -   ٤٢٦

                األمانة الدائمة    -                                                                          مشروع عصرنة سوق العمل، الذي مولـه مصرف التنمية للبلدان األمريكية            
       أغسطس /              مستهل شهر آب   (                       ، وأجنزته هذا األخرية                                                        للمعاهدة العامة للتكامل االقتصادي ألمريكا الوسطى     

  :                   وكانت نتائجه كالتايل   ).     ٢٠٠٢

  .                                                        مشروع رائد إلنشاء مركز لتسوية اخلالفات العمالية بأسلوب بديل -

                                                                                    التدريـب على تقنيات التوفيق، وإعداد موظفني يف وزارة العمل والضمان االجتماعي             -
  .           ِّ   ليصبحوا مدرِّبني

ُ                                                             وْهُب جهاز تشغيل شبكة حاسوبية وتطبيق نظام معلومات عن التوظيف، ال ي -  ْ   .             زال قيد اإلجناز 

                                                                                                       مشروع ريالسنترو تولت تنفيذه منظمة العمل الدولية بتمويل من وزارة العمل يف الواليات املتحدة، يف                
  :                   وكانت نتائجه كالتايل  .     ٢٠٠٣      ديسمرب  /               إىل كانون األول    ٢٠٠١      يناير  /                     الفترة من كانون الثاين

               ات وعن احللول                                                                  تدريب شركاء اجتماعيني بواسطة دورات دراسية عن أفضل املمارس         -
                         املسامهة يف جدول األعمال دون   .            أعمال البحث  .                                    البديلة للمنازعات والعالقات العمالية

                      اإلقليمي املتعلق بالعمل

                                   تدريب القضاة على قانون العمل الدويل -

                             الدفاع عن حقوق املرأة يف العمل -

               واليات املتحدة،                                                             للدفاع عن حقوق املرأة بتمويل من وزارة العمل يف ال              مكتب                مشـروع إنشاء     
 ُ                  أُجنز يف الفترة من     .                                                                                   تولـت تنفـيذه وزارة العمـل والضـمان االجتماعي واملعهد الوطين لشؤون املرأة             

  :                     ، وكانت نتائجه كالتايل    ٢٠٠٢      أغسطس  /       إىل آب    ٢٠٠٠      أغسطس  /  آب

                                                                          مشاركة وتدريب القادة من مجيع أحناء البلد، إىل جانب موظفي وزارة العمل والضمان  -
  .                                          ل التعريف حبقوق املرأة يف العمل على نطاق واسع               االجتماعي، من أج
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 ُ             أُجنز يف الفترة   .                                                                محلة إعالمية تكونت من أربعة إعالنات إذاعية وأربعة إعالنات تلفزيونية -
  .      أكتوبر /                  مارس إىل تشرين األول /       من آذار

  .                                  صياغة دليل بشأن ممارسات العمل اجليدة -

  .      علومات                                         تعاون حكومة الواليات املتحدة يف تطوير نظم امل 

                            تولت تنفيذه مؤسسة اخلدمات      .                                                             مشروع عصرنة وزارات العمل يف أمريكا الوسطى وبنما وبليز         
                                                                                                         اخلارجـية مـن أجـل السـالم والدميقراطية بتمويل من وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية، فرع                 

         ، وكانت      ٢٠٠٠   رب      نوفم /                   إىل تشرين الثاين       ١٩٩٨       ديسمرب   / ُ                               أُجنز يف الفترة من كانون األول       .           غواتـيماال 
  :             نتائجه كالتايل

ُ  ِّ           نظام معلومات العمل، ُسلِّم يف أيلول -   .          ومت حتميله    ٢٠٠١      سبتمرب  /                    

                                                                             حلقات عمل وطنية وإقليمية ودورات دراسية إقليمية ومؤمترات بالفيديو على            :          التدريـب  -
  .                                                 الصعيد اإلقليمي ملوظفي وزارة العمل والضمان االجتماعي

                                  ملعاهدة العامة للتكامل االقتصادي     ا       أمانة                تولت تنفيذه     .      العمل                              املشروع اإلقليمي لعصرنة سوق      
                                                                          وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية، فرع غواتيماال، ومصرف التنمية                        بتمويل من                    ألمـريكا الوسطى  
  :                   وكانت نتائجه كالتايل  .                 للبلدان األمريكية

  .                 وهب برجميات وأجهزة -

                ً                         لعمل، يكون متاحاً بواسطة اإلنترنت فقط                                                      تطويـر نظـام املعلومـات اإلقلـيمي اخلاص با          -
  .               ، وتدريب املوظفني                                            ملعاهدة العامة للتكامل االقتصادي ألمريكا الوسطى ا      أمانة          وتستضيفه 

ٌ                                                                      مشـاريٌع الغايـة منها منع عمل األطفال يف زراعة القهوة والقضاء عليه                                  تولت تنفيذه احلركة     .      
                   وهي تعاونية ملزارعي  (                      األطفال القرويني وكوكايف                                                  الدولية للدفاع عن األطفال بالتعاون مع مؤسسة تعليم 

                                                                        ومكتب منع عمل األطفال والقضاء عليه ومحاية العاملني اليافعني التابع            )                                 القهـوة تنتهج التجارة املنصفة    
                             مت إجنازه يف الفترة من عام        .                          الواليات املتحدة األمريكية    :             البلد املانح   .                                 لوزارة العمل والضمان االجتماعي   

  :                     ، وكانت نتائجه كالتايل    ٢٠٠٣     مارس  / ر        إىل آذا    ٢٠٠١

                                                                                  تنظـيم حلقـات عمل تدريبية تستهدف األشخاص الناطقني باسم التعاونيات وأفراد             -
  .                                               اجملتمع احمللي وموظفني بارزين يف مؤسسات أخرى يف املنطقة

                 النتائج املستخلصة

 ٍ                        سٍة إلجياد فرص عمل حتترم                                                                               سعت حكومة كوستاريكا إىل استخدام الوسائل واآلليات املناسبة لتنفيذ سيا          -   ٤٢٧
                                                  ً       ً                                                          خصـائص األفراد اجلغرافية والبدنية والفكرية وتنشئ هيكالً مؤسسياً للرعاية يقوم يف الوقت ذاته بالوقاية والرد                
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       ١٩٩٠                         وشهدت الفترة بني عامي       .                                                                             عـلى انـتهاكات الضمانات القائمة فيما يتعلق حبق سكان البلد يف العمل            

َ                              تطبـيَق اسـتراتيجيات وآليات           ٢٠٠٤ و                       َّ                                        وممارسات بعيدة األثر تبيَّن أهنا عناصر مهمة يف اجلهد املبذول من أجل       
  .                                                           ً           ً  إرساء سياسة وطنية إلجياد فرص عمل يف كوستاريكا تكون أكثر تنظيماً وأشد وضوحاً

                              ومن مساته تسجيل نسبة بطالة                                                                            للـتقدم الكبري الذي حققه البلد يف جمال احترام احلق يف العمل،                  ً   نظـراً  و -   ٤٢٨
                                                                                          يف املائة على مدى السنوات اخلمس األخرية واالستمرار يف إنشاء مصادر فرص العمل، على                ٦    حنو                مستقرة تبلغ   

                                                                                                 البلد أن يسلم بأن عدد فرص العمل يتزايد بسرعة أكرب يف القطاع غري الرمسي، مما يضطر احلكومة إىل إجياد آليات 
                                     إجياد آليات للتصدي لتضاؤل جهود                      ً   ومن الضروري أيضاً    .                                                    لـتوفري عدد أكرب من فرص العمل يف القطاع الرمسي         

  .                                                                 ً إجياد فرص عمل، ال سيما يف اجملاالت التقليدية، كالزراعة، اليت تشهد تراجعاً

                                                                                                   إن اجلهود املبذولة يف سبيل إجياد فرص عمل قد ركزت بصورة أساسية على جماالت التكنولوجيا وفرص                 -   ٤٢٩
                                                د اخلدمات وتشجيع املبادرة إىل إنشاء مشاريع، وهو ما                                                     العمل الناجتة عن االستثمار األجنيب وميادين حمددة كتوري   

  .                                                               يتوافق مع احلاجة إىل التكيف مع املتطلبات االجتماعية والعاملية اجلديدة

                                                               ً                                        ومـن هـذا املنطلق، مت التشديد على توفري التدريب التقين للملتحقني حديثاً بالقوة العاملة، ولوحظ يف              -   ٤٣٠
ُ                 اآللـيات والتدابري اليت ُشرع يف تنف               ٌ                                                 ً      ً                       يذها ميلٌ إىل التركيز على املناطق الريفية أو املناطق األقل منواً نسبياً، غري أنه                                  

                                                                                                          جيب توسيع نطاق هذه االستراتيجيات وتوطيدها؛ وسيتم اجتذاب متدربني عن طريق إنشاء مراكز تدريب أكثر               
  .     ً                      تالؤماً مع احتياجات كل منطقة

                                         ملشروعات الصغرية واملتوسطة، غري أن هناك حاجة                 ً                            ومن مث، هناك أيضاً تشديد خاص على تشجيع ودعم ا -   ٤٣١
                            ً                                                                             إىل توفـري أدوات دعـم أكثر عدداً وأفضل نوعية، خاصة يف شكل قروض من أجل إجياد فرص عمل من خالل                   

  .           تلك الشركات

                                                              إنشاء آليات حلماية فئات خاصة من السكان كالنساء واألطفال                           الحظنا، فقد جرى                        وعـلى حنـو مـا        -   ٤٣٢
                                                     ِ     واجلهود املبذولة يف سبيل إجياد فرص عمل لتلك اجملموعات وتدريِبها   .                    ، بل وحىت غري املواطنني               واملراهقني واملسنني

                                                                 غري أن هناك بعض العناصر اليت ال تزال يف حاجة إىل ضبط وبعض               .                                         تربهن على حدوث تطور هام وتقدم طبيعي      
                      ً          الرعاية املمنوحة، خصوصاً لفئات                                                                                   العوامل اليت ال تزال يف حاجة إىل تكييف حىت يكون هلا أثر أعظم بكثري على                

  .                                        بعينها، كاملعوقني واملهاجرين والسكان األصليني

                                                                                                           بيد أن التدابري املتخذة واملنفذة بغية تسهيل متتع النساء باحلق يف العمل وزيادة فرصهن يف احلصول عليه                  -   ٤٣٣
                             يزال من املمكن والضروري                                                                                              قـد حققت نتائج هامة يف إدماج هذه الفئة من السكان يف القوة العاملة، مع أنه ال                

                                                                                                                  بـذل مزيد من اجلهد لتمكني النساء من ولوج ميادين أخرى غري تقليدية؛ وهو ما بدأ يظهر مع توفري التدريب                    
  .                         التقين هلذه الفئة من السكان

                   ً        ذا كانت ستحقق مزيداً من                                                                               وهـناك عدد من التحديات اجللية اليت على حكومة كوستاريكا مواجهتها إ            -   ٤٣٤
  .                     ما يتعلق باحلق يف العمل         التقدم يف 
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                                              ً                                      لقد كانت الغاية هي حتقيق منو اقتصادي بوصفه أساساً إلجياد مزيد من فرص العمل وزيادة األجور   ،    ً أوالً -   ٤٣٥
                                                                                   وعلى الرغم من أن حكومة كوستاريكا ما فتئت تبذل كل ما يف وسعها منذ هناية                 .                         وحتسني الفرص أمام اجلميع   

                                                                              ل احلد من الفقر وبغية اجتثاثه، فإن كوستاريكا كبلد قد واجهت، يف واقع                                                  الثمانينيات من القرن املاضي من أج     
                                                                                                                األمـر، صـعوبة يف حتقيق معدالت منو أعلى قادرة على إجياد مزيد من فرص العمل واحلد من الفقر والرفع من                     

  .                                                 مستوى الرفاه االقتصادي لسكان كوستاريكا على حنو منصف

                      تتجاوز خمتلف اإلدارات                          واضحة وشاملة ودائمة           توظيف       اسة                                            وقـد واجـه البلد مشاكل يف ابتداع سي         -   ٤٣٦
                                                                                                              احلكومـية وتساعد على حتديد العرض والطلب يف القوة العاملة وجتعل التعليم املتاح يالئم توقعات واحتياجات                

  .             قطاعات اإلنتاج

   لة                                                                                                إن مفهـوم سياسة توظيف شاملة يفترض أن يتحقق التماسك والتنسيق يف خمتلف جماالت عمل الدو                -   ٤٣٧
                                                                                                               كسياسة احلكومة الضريبية والنقدية ووضع سياسة تعليمية تنسجم مع االستراتيجية الوطنية للتنمية وإجياد فرص              

  .                              ً     ً                                                    وبالتايل، فإن احلكومة تواجه أيضاً حتدياً يتمثل يف العمل على حتقيق تنسيق أكرب وأفضل بني املؤسسات  .      العمل

                                              ب على وزارة العمل والضمان االجتماعي أن تزيد من       ً                                 وضماناً لرصد احلق يف العمل على حنو صحيح، جي -   ٤٣٨
                                  وينبغي تقييم البنود اليت تتأثر       .                                                                                      عـدد دراساهتا الدورية اليت توفر البيانات اإلحصائية والتقنية وامليدانية الضرورية          

    رصد                                                                                                         بتخفيضات امليزانية وإعادة توجيه املوارد من أجل زيادة تدريب املوظفني املكلفني باإلشراف على احلقوق و              
ٍ                                          وجيب أن تتوفر املوارد البشرية بقدر كاٍف من أجل تغطية مجيع أحناء البالد بصورة فعلية  .          التمتع هبا                                    .  

                                                                ً                          اخلتام، مع السعي إىل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلد عموماً وللقطاعات االجتماعية على    ويف  -   ٤٣٩
 ً                                                        اً هي حتقيق التنمية البشرية لسكان البلد وحتسني نوعية                                                                  وجه اخلصوص، ينبغي أن يوضع يف االعتبار أن الغاية أيض         

  .                                     ً القوة العاملة وعكس االجتاه السائد حالياً

 )احلق يف أوضاع عمل منصفة ومرضية (٧املادة 

          االتفاقيات

                          املتعلقة بأوضاع العمل     ٧                                                                           وقعـت كوسـتاريكا وصدقت على االتفاقيات التالية املتصلة مبحتوى املادة             -   ٤٣٩
                                                             بشأن تطبيق الراحة األسبوعية يف املنشآت الصناعية لعام           ١٤                                       قـية مـنظمة العمـل الدولية رقم             اتفا  :         الكـرمية 
                          ، واتفاقية منظمة العمل     )٦٣ (    ١٩٤٧                             بشأن تفتيش العمل لعام        ٨١                                         ، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )٦٢ (    ١٩٢١

                         الدولية بشأن الراحة                             ، واتفاقية منظمة العمل    )٦٤ (    ١٩٥١                                    بشـأن املساواة يف األجور لعام           ١٠٠                  الدولـية رقـم     

                                                      

  .    ١٩٨٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٥                واملصدق عليه يف     ١٩٨٢      يونيه  /        حزيران ٧           الصادر يف     ٦٧٦٥        القانون   )  ٦٢ (
  .    ١٩٦٠      يونيه  /        حزيران ٢                واملصدق عليه يف    ٩٦٠ ١     مايو  /      أيار  ١١             باء الصادر يف -    ٢٥٦١        القانون   )  ٦٣ (
  .    ١٩٦٠      يونيه  /        حزيران ٢                واملصدق عليه يف     ١٩٦٠     مايو  /      أيار  ١١           الصادر يف     ٢٥٦١        القانون   )  ٦٤ (
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                         بشأن القواعد الصحية       ١٢٠                                         ، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )٦٥ (    ١٩٥٧                                     األسبوعية يف التجارة واملكاتب لعام      

                                  بشأن تفتيش العمل يف الزراعة         ١٢٩                                         ، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )٦٦ (    ١٩٦٤                             يف الـتجارة واملكاتب لعام      
  ،  )٦٨ (    ١٩٧٠                                       بشأن حتديد احلد األدىن لألجور لعام           ١٣١              الدولية رقم                                ، واتفاقـية منظمة العمل       )٦٧ (    ١٩٦٩        لعـام   

                                                                        بشأن محاية العمال من خماطر احلياة املهنية النامجة عن تلوث اهلواء               ١٤٨                                          واتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم        
  . )٦٩ (    ١٩٧٧                                      والضوضاء واالهتزازات يف بيئة العمل لعام 

            اإلطار العام

       ً             ، أنظمةً عامة حتكم        ١٩٤٣       أغسطس   /     آب   ٢٧              الصادر يف     ٢          نون رقم                                      يتضـمن قـانون العمل، وهو القا       -   ٤٤٠
                                                                                                            حقوق وواجبات كل من العاملني وأصحاب العمل، كعقود التوظيف وأيام العمل العادية وغري العادية واألجور               

            ً                                                  وهو حيدد أيضاً األسباب اليت تدعو إىل إهناء عالقة العمل وإىل             .                                             واإلشـعارات والفصل واإلجازات وأيام الراحة     
  .              توقيف عن العمل  ال

                                                                                                     ووزارة العمل والضمان االجتماعي هي اهليئة اليت تعمل، من خالل خمتلف إداراهتا، على تطبيق األحكام                -   ٤٤١
                                                           واإلدارة الوطنية لتفتيش العمل مسؤولة عن رصد االمتثال          .                                                  املـتعلقة بـاحلق يف أوضـاع عمل منصفة ومرضية         

  .           لتلك األحكام

      األجور

                نظام حتديد األجور 

                                       َّ       ً             حيق لكل عامل احلصول على حد أدىن من األجر حيدَّد دورياً عن كل يوم  "              من الدستور،   ٥٧    ُ         طبقاُ للمادة  -   ٤٤٢
             ً                                       وتتساوى دائماً األجور عن األعمال املتساوية القيمة         .            ِّ                                               عمـل عادي ميكِّنه من تأمني الرفاهة واحلياة الكرمية لـه         

                                                     نية سيحددها القانون جبميع املسائل املتعلقة بتحديد                       وتضطلع هيئة تق    .                                             املنجزة يف ظل استيفاء شروط الفعالية ذاهتا      
   ".            األجور الدنيا

                                                 الذي أنشئ مبوجبه اجمللس الوطين لألجور ونظامه           ٨٣٢                                   ، عندما مت اعتماد القانون رقم           ١٩٤٩           ومنذ عام    -   ٤٤٣
    ور،                                             ، كان األسلوب األساسي املعتمد يف حتديد األج           ١٩٩٧    و     ١٩٩٦                                            الداخلي والتعديالن اللذان أجريا يف عامي       

                                                                                      ً                       عـن طـريق ذلك اجمللس، هو احلوار املستمر يف سعي دائم إىل التوفيق بني آراء األطراف، بوصف ذلك ضماناً                    

                                                      

  .    ١٩٥٩     مايو  /      أيار ٤                واملصدق عليه يف     ١٩٥٩      أبريل  /       نيسان ٩           الصادر يف     ٢٣٣٠        القانون   )  ٦٥ (
  .    ١٩٦٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧    ه يف             واملصدق علي    ١٩٦٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٦           الصادر يف     ٣٦٣٩        القانون   )  ٦٦ (
  .    ١٩٧٢     مارس  /      آذار  ١٦                واملصدق عليه يف     ١٩٧١     مارس  /      آذار  ٢٩           الصادر يف     ٤٧٣٧        القانون   )  ٦٧ (
  .    ١٩٧٩      يونيه  /        حزيران ٨                واملصدق عليه يف     ١٩٧٥      ديسمرب  /            كانون األول ٩  يف          الصادر     ٥٨٥١        القانون   )  ٦٨ (
  .    ١٩٨١      يونيه  /     زيران   ح  ١٦                واملصدق عليه يف     ١٩٨١     مارس  /      آذار  ١٨           الصادر يف     ٦٥٥٠        القانون   )  ٦٩ (
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         ٌ                           وهو منوالٌ حيترم أحكام اتفاقية منظمة   .  )٧٠ (                  ً                                         ملراجعة األجور دورياً ولتحديد األجور اليت سيتقاضاها مجيع العاملني
    َّ      وصدَّقت      ١٩٧٥                                         لألجور اليت أقرهتا كوستاريكا يف عام                                       بشأن حتديد املستويات الدنيا       ١٣١                       العمـل الدولية رقم     

  .    ١٩٧٩            عليها يف عام 

     ١٧٩   و   ١٧٨    و    ١٧٧    و    ١٦٣                                                                           وحيـدد الفصل اخلامس من قانون العمل املستويات الدنيا لألجور يف املواد              -   ٤٤٤
           من احلد                                                                                                      وتنص أوىل تلك املواد على أنه، بالرغم من جواز حتديد األجور حبرية، فإنه ال جيوز أن تكون أدىن                   .    منه

                                                كسب حد أدىن من األجر يليب االحتياجات العادية         "                                             وتقـر املادة الثانية حق مجيع العاملني يف           .               األدىن السـاري  
                                                               ً                                                   ألسـرهم، املاديـة واملعنوية والثقافية، وهو احلد الذي يتم تعيينه دورياً بالنظر إىل أوضاع كل عمل واألوضاع                  

   ".                                   اري أو زراعي، أو يف جمال تربية املواشي                                           اخلاصة بكل إقليم وكل نشاط فكري أو صناعي أو جت

                                         ِّ         ً                        األجر األدىن الذي يقرره اجمللس الوطين لألجور يعدِّل تلقائياً أي عقد عمل حيدد        "                        وتنبغي اإلشارة إىل أن      -   ٤٤٥
    ً                                                                                                           أجـراً أقل منه وال يعين ختلي العامل عن عمله وال سحب صاحب العمل لالتفاقات اليت كانت قائمة قبله واليت                    

                                                                                         ة األول وتتعلق باملكافأة أو السكن أو األراضي الصاحلة للزراعة أو أدوات العمل أو اخلدمات الطبية          كانت ملصلح
  .   ١٧٩         ً         وذلك طبقاً للمادة   "                                                          أو التزويد باألدوية أو االستشفاء أو غري ذلك من املزايا املشاهبة

                               رجية والتجارية واملتعلقة بتربية                           ية والصناعية والزراعية واحل                                     ويسري حتديد األجر األدىن على األنشطة الفكر -   ٤٤٦
                                                    ويعتمد نظام املستويات الدنيا من األجور على نظام تصنيف   .                                           املواشي وباخلدمات وغري ذلك من األنشطة اإلنتاجية

        ً                                                                                                     واسـع جـداً حسب النشاط االقتصادي وينقسم إىل فئات مهنية عامة كالعمال غري املهرة والعمال شبه املهرة                  
  .                                         يتضمن هذه الفئات نفسها ولكن بأجور خمتلفة                       والعمال املهرة يف فصل أول

                    من خالل اتفاقات          ً   وأيضاً  ،            لقطاع العام  ا    و                               ً     ألجور بالنسبة للقطاع اخلاص عموماً     ل        الدنيا            املستويات    َّ    حتدَّد   -   ٤٤٧
  .                                وهي واجبة التطبيق يف مجيع األحوال .  ية           العمل اجلماع

                 فخالل الفترة من     .                ً   على فترتني سنوياً      اص                                                       نظام حتديد املستويات الدنيا لألجور يف القطاع اخل              شـتمل   وي -   ٤٤٨
                       املكون من ثالثة مديرين -                                       يونيه من كل سنة، يدعو اجمللس الوطين لألجور  /                    أكـتوبر إىل حزيران    /             تشـرين األول  

                                                                                                                 ميـثلون أصحاب العمل وثالثة ممثلني عن العاملني وثالثة عن السلطة التنفيذية، إضافة إىل ثالثة مناوبني، عن كل                  
                                  وعادة، تأخذ هذه املقترحات يف احلسبان   .                                        لسات بغية متكني القطاعات من تقدمي مقترحاهتا             إىل عقد ج   -        قطـاع   

      ١٩٩٥      يناير  /                                                                                      الرقم القياسي ألسعار االستهالك الذي يستند إىل سلة األغذية األساسية اليت تتكون منذ كانون الثاين
  .                                ت اليت تطرأ على أسعار تلك املنتجات                                           وجيب حتديد املستوى األدىن لألجور مع اعتبار التغريا  .  )٧١ (      ً  منتجاً   ٢٦٤   من 

                                                      

   ،                                                                 إن النظام يتعرض سنة بعد سنة للنقد من خمتلف القطاعات، خاصة النقابات              ال بد من القول    نه  أ    رغم   )  ٧٠ (
  .                         على الزيادات النامجة عنه                   ً ألهنا ليست راضية متاماً

      ً                                        منتجاً، منها املواد الغذائية األساسية وامللبس     ٢٦٤       من       ١٩٩٥                                       تـتكون سـلة األغذية األساسية لعام          )  ٧١ (
  .                                                   واخلدمات ذات الصلة والرعاية الطبية والنقل والتعليم      واملسكن
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         كانون   ١                                                                                           ويقـوم اجمللس بتحليل املقترحات واستعراضها واملوافقة عليها، وتكون املقترحات سارية من              -   ٤٤٩
                                                          ويف النهاية، وحاملا تكتمل مجيع اإلجراءات، تصبح مستويات          .                          يوليه من السنة التالية    /      متوز  ١                 يناير إىل غاية     /     الثاين

            ً                        ً                 وللمجلس أيضاً سلطة مراجعة األجور مراراً يف الفترة          .                                          ارية املفعول فور نشر أمر تنفيذي بذلك                     األجور احملددة س  
  .                                                 الوسيطة حسب ما يقترحه العاملون خالل فترة نصف السنة

      أبريل  /       نيسان ٤                                                                           وبالنسبة لتحديد األجور يف القطاع العام، أصدرت وزارة العمل والضمان االجتماعي يف  -   ٤٥٠
                                                                                        الذي قضى بإنشاء اللجنة الوطنية لتحديد األجور يف القطاع العام، وهي مكونة من                ٦٥   ١٦٩              األمر رقم        ١٩٨٦

                                                                     وهذه اللجنة مسؤولة عن مراجعة أجور العاملني يف القطاع العام واليت ينبغي    .                                طرفني مها ممثلو املوظفني واحلكومة    
                  ن االجتماعي النظام                           ، أصدرت وزارة العمل والضما    ٢٠٠١       يونيه   /          ويف حزيران   .    ُ                            أن ُتجـرى عـن طـريق احلوار       

  .                                                  لتنظيم املفاوضات على اتفاقات مجاعية يف القطاع العام     ٢٩٥٧٦            الداخلي رقم 

َ                                                                                                وتـَربم االتفاقات العمالية اجلماعية بني نقابة أو أكثر من ناحية وبني صاحب عمل أو أكثر، مبا يف ذلك          -   ٤٥١   
                                  ود تلك االتفاقات مفعول القانون                                    من قانون العمل، يكون لبن       ٥٥     ً          وطبقاً للمادة     .                             احلكومـة، مـن ناحية أخرى     

                      ِّ                                                                                        بالنسـبة لألطراف اليت توقِّع عليها وللعاملني يف الشركات، حىت ولو كانوا غري منتمني إىل نقابات، وهي حتكم                  
  .    ً                                         أيضاً العقود الفردية واجلماعية اليت تربم بعد ذلك

   ٧               شمولة باملادة          عمل امل   ال        بأوضاع                                                ، تتناول تلك االتفاقات جوانب أخرى تتعلق         )٧٢ (                وإىل جانب األجور   -   ٤٥٢
                                                                                        وتسـري تلك االتفاقات ملدة سنة على األقل وملدة ثالث أو مخس سنوات على األكثر، حسب                  .              مـن العهـد   

                                                                                                وقـبل أن حيل تاريخ انقضاء االتفاقات، جيب أن تستعرضها وزارة العمل والضمان االجتماعي حىت                 .          االقتضـاء 
                                                           وتتوىل مديرية العالقات العمالية يف وزارة العمل مسؤولية          .    ثلة                                    ً                تضمن عدم تطبيقها الشروط ذاهتا تلقائياً لفترة مما       

  .                من قانون العمل  ٥٧                                          ً              استعراض الوثائق ذات الصلة بصورة دورية طبقاً ألحكام املادة 

                                                                                                       ويـتوىل فـريق التفتيش يف وزارة العمل مسؤولية اإلشراف على التمتع الفعلي باحلق يف األجور احملددة                  -   ٤٥٣
                              ً                                                      ئل الثالث اآلنفة الذكر، وهو أيضاً من يرفع دعاوى أمام احملاكم ضد أصحاب العمل                                      ورصد ذلك بواسطة الوسا   

  .                                                إذا ارتكبوا أي انتهاكات للحق يف احلد األدىن من األجور

        ويف عام    .     ٢٠٠٢                           عملية تفتيش خالل عام        ١١     ٤٧٦           ما جمموعه                 تفتيش العمل             الوطنية ل       صلحة    امل       وأجرت   -   ٤٥٤
                         ويف مجيع عمليات التفتيش      .     ٢٠٠٤           يف عام      ١٣     ٣١٧      ، مث     ١٢     ٢٦٤     بلغ                                    ، ارتفع عدد عمليات التفتيش لي         ٢٠٠٣

                                                                                                   تلك، حتقق الفريق من التقيد بقانون العمل يف جممله، مبا يف ذلك املستويات الدنيا لألجور وأي متييز ذي صلة مببدأ 
  .               املساواة يف األجور

                                                      

  ة     كثاف  )  أ (  :                                                  االتفاقات اجلماعية كل ما يتعلق باألمور التالية           حتدد   "                      من قانون العمل،       ٥٨           للمادة       ً طبقاً  )  ٧٢ (
     نية؛    املع                              املهن واألعمال واألنشطة والوظائف   )  د (       األجور؛   )  ج (                                  أيام العمل وأيام الراحة واإلجازات؛   )  ب (               العمل ونوعيته؛ 

   ".                                        مدة سريان االتفاق وتاريخ دخوله حيز النفاذ    )  ه (
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      األجور 

                والبنك املركزي     ٢٠٠٥     مايو  /          داد يف أيار                  َّ                                             وحسـب املعلومـات املقدَّمـة مـن املعهد الوطين لإلحصاء والتع            -   ٤٥٥
                ، فإن العاملني       ٢٠٠٤    و     ١٩٩٥                                                                                 لكوسـتاريكا ومصـلحة األجور يف وزارة العمل والضمان االجتماعي ما بني عامي              

َ                               الرقم القياسي ألسعار االستهالك، اليت ُتحَسب األجور على أساسها             ٥,٨١                      ً                  يتقاضون يف املتوسط أجوراً تفوق بنسبة          ُ                                   .  
  .     ٢٠٠٤    و     ٢٠٠٣    و     ٢٠٠٢    و     ١٩٩٥                                                         نيا لألجور دون الرقم القياسي ألسعار االستهالك يف عام                              وكانت املستويات الد  

  .    ٢٠٠١         إىل عام     ١٩٩٦                                                                        ومن جهة أخرى، فاقت املستويات الدنيا لألجور الرقم القياسي املعلن عنه من عام 

 ٥اجلدول 

 االجتاه السائد يف املستويات الدنيا لألجور، والرقم القياسي 
 ٢٠٠٤-١٩٩٥لدى القطاع اخلاص، ألسعار االستهالك 

 العام الرقم القياسي ألسعار االستهالك االرتفاع بالنسبة املئوية الفارق
-١٩٩٥ ٪٢٢,٥٦ ٪١٩,٦٩ ٪٢,٨٧ 
+١٩٩٦ ٪١٣,٨٩ ٪١٦,٤٠ ٪٢,٥١ 
+١٩٩٧ ٪١١,٢٠ ٪١٧,٤٢ ٪٦,٢٢ 
+١٩٩٨ ٪١٢,٣٦ ٪١٣,٥٤ ٪١,١٨ 
+١٩٩٩ ٪١٠,١١ ٪١١,١١ ٪١,٠٠ 
+٢٠٠٠ ٪١٠,٢٥ ٪١٠,٣٧ ٪٠,١٢ 
+٢٠٠١ ٪١٢,٩٦ ٪١٢,٨٥ ٪١,٨٩ 
-٢٠٠٢ ٪٩,٦٨ ٪٧,٦٧ ٪٢,٠١ 
-٢٠٠٣ ٪٩,٨٧ ٪٩,٧٦ ٪٠,١١ 
-٢٠٠٤ ٪١٣,١٣ ٪١١,٠١ ٪٢,١٢ 

                                                                                                        املعهـد الوطين لإلحصاء والتعداد، والبنك املركزي لكوستاريكا، ومصلحة األجور يف وزارة العمل والضمان                :     املصدر
  .    ٢٠٠٥     مايو  /              االجتماعي، أيار

               حالة فئات حمددة 

                                                                                     مثة فجوات بني أجور ومداخيل الرجال من جهة وبني أجور ومداخيل النساء من اجلهة األخرى، رغم أن  -   ٤٥٦
                                     وال تزال هناك فوارق بالنسبة ملعظم        .                                                                          تلـك الفوارق قد مالت إىل التقلص بالنسبة للحاصلني على تعليم جامعي           

                                         ى العقد املاضي، يقتربن من احلصول على                                  فالنساء ما فتئن، على مد      .                                          الفـئات املهنية وجلميع مستويات التمدرس     
                             أما فيما خيص النساء خرجيات       .                                                                             متوسـط أجـرة السـاعة اليت حيصل عليها الرجال يف بعض مستويات التعليم             

                    يف املائة يف عام         ٨٤,٥    و     ١٩٩٠                     يف املائة يف عام          ٧٦,٤                                                       اجلامعـات، فإن نسبة أجورهن إىل أجور الرجال بلغت          
  .         يف املائة    ٨٥,٤        فبلغت     ١٩٩٩        يف عام                   ً      ً  ، مث ارتفعت ارتفاعاً طفيفاً    ١٩٩٥

                                                ذو املستوى األدىن من األجور الذي حدده القطاع                                املأجور هو نوع العمل                         يف اخلدمـة املرتلية               والعمـل    -   ٤٥٧
                                                          َّ                                           اخلـاص؛ ففي هذا القطاع يزيد عدد ساعات يوم العمل عن مثانية وخيفَّض عدد فترات الراحة واإلجازات مبقدار        



E/C.12/CRI/4 
Page 94 

 
                                                                         وميسك صندوق التأمني االجتماعي الكوستاريكي واملعهد الوطين للتأمني، الذي           .  ت                          النصف يف العديد من احلاال    

           ً                                                                                      يقدم تأميناً يغطي املخاطر املهنية، سجالت فرعية عن هذه الفئة من السكان، حيث إن صندوق التأمني االجتماعي 
َ  َّ  ً      مة فقط مَدوَّنةً يف      خاد   ٢٠٠                                        عاملة خدمة مرتلية فقط، بينما كانت توجد  ٧     ٥٠٠           عن تسجيل     ٢٠٠٠  َّ         بلَّغ يف عام          

                                عاملة يف اخلدمة املرتلية حسب        ٨٠     ٠٠٠                           َّ                 وهو ما يتباين مع الرقم املقدَّر البالغ          .                             سـجالت املعهد الوطين للتأمني    
  .                                                   تقديرات اجلمعية الوطنية للعاملني املرتليني عن السنة ذاهتا

                          يف املائة من العامالت         ١٤,٥                              ُ          ً                                  والعمـل يف اخلدمة املرتلية، الذي ُيعترب قطاعاً ضعيف اإلنتاجية، استوعب           -   ٤٥٨
                                         ، حسبت وزارة العمل والضمان االجتماعي قيمة     ٢٠٠٢       ويف عام   .     ٢٠٠٠                               يف املائة فقط من العاملني يف عام    ٠,٤ و

                         يف املائة من إمجايل الناتج   ١٧                                                                               العمـل املرتيل غري املأجور الذي تقوم به النساء وقدرت أن قيمته يف السوق تعادل         
   .          يف املائة   ١,٢                                ة العمل الذي يؤديه الرجال بنسبة                        القومي، بينما عادلت قيم

 ٦اجلدول 

 متوسط معدالت األجر بالساعة الذي تتقاضاه النساء مقارنة بالرجال 
  )٧٣(١٩٩٩-١٩٩٦، ١٩٩٥، ١٩٩٠حسب مستوى التعليم، 

 مستوى التعليم     ١٩٩٠     ١٩٩٥     ١٩٩٦     ١٩٩٧     ١٩٩٨     ١٩٩٩
           بدون مؤهالت     ٦٧,٦     ٧٣,٣     ٩٤,١     ٩٢,٣     ٦٨,٢     ٧٣,٧
               مل يتم االبتدائي     ٧١,٣     ٧٩,٥     ٧٩,٦     ٧٧,٦     ٨٠,٧  ٠ ,  ٨٢
            أمت االبتدائي     ٧٧,١     ٧٨,١     ٨٣,٥     ٨٢,٠     ٨١,٨     ٨٠,٤
              مل يتم الثانوي     ٧٤,٤     ٧٨,٨     ٨٦,١     ٨٧,٨     ٨٧,٢     ٨١,٦
           أمت الثانوي     ٨٥,٦     ٨٥,١     ٨١,٨     ٨٩,٤     ٨٧,٨     ٧٨,٤
                أمت الثانوي املهين     ٩١,٠     ٨٢,٥     ٩١,٨      ١٠٧,٧      ١٠٠,٠     ٨٧,٤
          شبه جامعي     ٩١,٢     ٨٤,٦     ٦٤,٩     ٩٧,٤     ٨٦,٦     ٧٧,١
      جامعي     ٧٦,٤     ٨٤,٥     ٨١,٤     ٩١,٧     ٩١,٣     ٨٥,٤

                    الدراسة االستقصائية    .                                                                        لإلحصاء والتعداد، ومصلحة األجور يف وزارة العمل والضمان االجتماعي              الوطين       املعهد    :     املصدر
  .                                             املتعددة األغراض بشأن األسر املعيشية، سنوات خمتلفة

                يف املائة من       ٩,٤                             َّ           ة األمة إىل أن العمل املرتيل قد شكَّل                                                     ومن ناحية أخرى، تذهب تقديرات مشروع حال       -   ٤٥٩
   َ   َ                ومل َيحظَ العمل املرتيل      .     ١٩٩٧                          يف املائة منه يف عام           ١٠,٥                  وما يزيد عن         ١٩٩٥                                إمجـايل الناتج القومي يف عام       

  .                                  باعتراف رمسي كمساهم يف االقتصاد الوطين

                            سنة، تشري البيانات املستقاة   ١٧         سنوات و ٥  ني                                                     وفيما يتعلق باألطفال واملراهقني اللذين تتراوح أعمارهم ب -   ٤٦٠
                              منهم يعملون يف أوضاع غري         ١٢٧     ٠٧٧                                                                      مـن نـتائج االستقصاء املتعدد األغراض بشأن األسر املعيشية إىل أن             

  .                                                                يف املائة من جمموع النساء العامالت يف املنازل هن من البنات واملراهقات  ٣٠         وأكثر من   .       مناسبة
                                                      

  .   ١٠٣    ، ص   ١٠                                                                           تقرير احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املعهد الوطين لشؤون املرأة، اجلدول   )  ٧٣ (



E/C.12/CRI/4 
Page 95 

                                                                   ائة منهن بنات ومراهقات دون سن اخلامسة عشرة، أي أهنن دون سن العمل             يف امل    ٤٠                  وكـان أكثر من      -   ٤٦١
  .                                  من القانون اخلاص باألطفال واملراهقني  ٩٢                              القانونية، وهذا انتهاك للمادة 

                               يف املائة من اجملموع تتراوح        ٣٥                سنوات، وحنو     ٩    و  ٥                           فتاة منهن تتراوح بني        ١٣     ١١٠                وكانـت أعمار     -   ٤٦٢
             سنة يتقاضني   ١٥                                   يف املائة من اللوايت تقل أعمارهن عن   ٤٠               ومل يكن أكثر من   .      سنة  ١٥         سنوات و ٩           أعمارهن بني 

  . )٧٤ (               ساعة يف األسبوع  ٤٦                        يف املائة منهن كن يعملن   ٤٢    ً              أجراً على عملهن، و

                                                                             يف املائة من مجيع القاصرين دون سن الثامنة عشرة يعملون يف املزارع، حيث رصد أوضاع   ٤٤        وكان حنو  -   ٤٦٣
  .      ً ود جداً                  العمل ومراقبتها حمد

 ألف-٦اجلدول 

 ٢٠٠٤متوسط أجر السكان العاملني حسب القطاع الصناعي والفئة املهنية، 

 القطاع املؤسسايت
القطاع 
 اخلاص

باقي القطاع 
 العام

احلكومة 
 املركزية

اجملموع 
 بالكولون

 الفئة املهنية

             ً مجيع املهن معاً    ١٦٦     ٥٩٩    ٢٤١     ٧٩٤    ٢٧٩     ٦٣٥    ١٤٣     ٠٧٤
                                         مستوى مدير يف اخلدمة املدنية والشركات اخلاصة    ٥٤٦     ٩٣٨    ٥٠١     ٨٦٩    ٥١٦     ٤٨٩    ٥٧١     ٠٧٢
                            املستوى املهين والعلمي والفكري    ٣٥١     ٧٧٩    ٢٧٨     ٥١٠    ٤٤٠     ٨٨٦    ٣٨٨     ٢٤٢
                       املستوى التقين ونصف املهين    ٢١٥     ٧٥٤    ٢٣٥     ٤٣٩    ٢٤٣     ٥١٩    ٢٠٦     ٣٤٣
             الدعم اإلداري    ١٦٠     ٧١١    ١٥٨     ٦٠١    ١٩٧     ٤٠٨    ١٥١     ٣٤٣
                                   البيع يف احملالت وخدمات التوريد املباشر    ١١٤     ٩٤٨    ١٥٧     ٧٦٥    ١٧٧     ٩١٩    ١٠٦     ٩١٤
                                   يف تربية املواشي والزراعة وصيد األمساك  "      املهرة "         العاملون    ٨٨     ٦٦٠    ١٦٦     ٥٩٩   ٩٨     ٣٥٦   ٨٧     ٤١٩
                                                          األعمـال احلرفـية والبناء واهلندسة امليكانيكية والفنون            ١٣٧     ٩٤٨    ١٤٧     ٨٣١    ١٩١     ٥٩٦    ١٣٣     ٧٦٨

                                  التخطيطية والصناعات التحويلية
                           جتميع وتشغيل املنشآت واآلليات    ١٤٠     ٠١١    ١٥٧     ٩٢٣    ١٩٣     ١٨٧    ١٣٧     ١٢٩
                       املهن غري املتطلبة ملهارات   ٨٥     ٥٥٧    ١١١     ٨١٨    ١٣٩     ٥٦٢   ٨٢     ٩٨٨
                          مهنة غري حمددة أو غري معروفة   ٧٢     ١٩٦   ٦٥     ٩٣٤ -   ٧٥     ٣٠٦

  .               لإلحصاء والتعداد              ، املعهد الوطين     ٢٠٠٤                                                     الدراسة االستقصائية املتعددة األغراض بشأن األسر املعيشية،   :     املصدر

                            الدخل يف القطاعني العام واخلاص

                                                                                                                فيما يتعلق بتوزيع دخل املوظفني، يف القطاعني العام واخلاص على السواء، مع األخذ يف االعتبار األجور واملزايا                  -   ٤٦٤
  .           قطاع اخلاص                                                              ً                                                غري النقدية على السواء، جند أن موظفي القطاع العام يتقاضون أجوراً أعلى يف العادة من أجور موظفي ال                 

  . )   باء ٦           انظر اجلدول  (  .                                                                      غري أن األجور يف القطاع اخلاص على مستوى اإلدارة أعلى منها يف احلكومة املركزية

                                                      

  .   ١٨١-   ١٧٩     فحات  ص  ال  ،  )  ١٩ (                                    تقرير وزارة العمل والضمان االجتماعي  )  ٧٤ (
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                                                           فموظفو البلديات واحلكومة املركزية هم أدىن موظفي هذا                                                       فوارق شاسعة بني الوظائف يف القطاع العام                 غري أن مثة   -   ٤٦٥

ُ          ، ومن بينها مصارف الدولة ومؤسسات القطاع العام، أحسُن          "                ً   ات املستقلة ذاتياً       املؤسس "           ً                        القطـاع أجراً، يف حني أن موظفي                                                           
  . ) ٥           انظر الشكل  (  .     ً                                                                    ً     أجراً، ويعود الفضل يف ذلك، يف بعض احلاالت، إىل االتفاقات اجلماعية اليت تضمن أجوراً أعلى

 ٥الشكل 

َ                               متوسط أجر العاملني املستخد مني يف قطاع الصناعة، بقيمة الكول: كوستاريكا  ٢٠٠٤ون االمسية،                        

  .                             ، املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد    ٢٠٠٤                                                     الدراسة االستقصائية املتعددة األغراض بشأن األسر املعيشية،    :       املصدر

                                             ً                                     من الدستور الصحة والسالمة املهنيتني بوصفهما حقاً من حقوق العمل ومن شروط               ٦٦               ترسـخ املادة     -   ٤٦٦
  .                                                       كوستاريكا جمموعة شاملة ومتنوعة من قواعد الصحة والسالمة    ً                        وبناًء على ذلك، اعتمدت حكومة  .             العمل الدنيا

                                                                                                 وتتمتع مصلحة التفتيش يف وزارة العمل والضمان االجتماعي بالصالحيات الضرورية لرصد التقيد بقواعد احملافظة 
  .                                              ً                          على الصحة املهنية يف أي مكان من أماكن العمل، أياً كان القطاع االقتصادي املعين

                                                                                            ريع املتعلق بالشروط الدنيا للمحافظة على الصحة والسالمة املهنيتني باستثناء أي فئة من                 التش     سمح   ي    وال   -   ٤٦٧
  . )٧٥ (                     فئات العاملني من نطاقه

                                                      

                                القواعد العامة للصحة والسالمة      :  ١           األمر رقم     :                                                         فـيما يـلي قائمة بالقواعد العامة املتعلقة بالسالمة          )  ٧٥ (
                                             بشأن تنظيم اللجان املعنية بالصحة املهنية     TSS-18379           األمر رقم     .     ١٩٦٧       يناير   /               كانون الثاين   ٢                        املهنيـتني الصـادر يف      

                   بشأن تنظيم مكاتب 27434         األمر رقم   .     ١٩٨٨      يناير  /             كانون الثاين  ١٩                                         الصادر عن وزارة العمل والضمان االجتماعي يف 
                                                                   بشأن الئحة احلد من الضجيج واالهتزاز الصادر عن وزارة العمل           TSS-10541           األمر رقم     .                           و مصـاحل الصـحة املهنية      أ

    ٢٢                                        بشأن الئحة سلم الطوارئ الصادر يف        S-22088           األمر رقم     .     ١٩٧٩       سبتمرب   /        أيلول   ١٤                           والضمان االجتماعي بتاريخ    
  :                       وزارة البيئة والطاقة-                         القتصاد والصناعة والتجارة          وزارة ا-  S-MEIC-MINAE-25056         األمر رقم   .     ١٩٩٣     مارس  /    آذار

                   بشأن الئحة انبعاث S-MINAE-30222          األمر رقم    .                              ِ  ُ                                   لوائـح بشـأن مراقبة استخدام األسِبسُتس واملنتجات احلاوية لـه         
    ئحة     ال S-30465           األمر رقم     .                                             لوائح بشأن احلماية من اإلشعاعات املؤينة      S-24037           األمر رقم     .                          ملوثات اهلواء من املراجل   

  .                                           عامة بشأن إصدار وزارة الصحة لتراخيص التشغيل
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                    عمال البناء وعمال     :                                                                               ومتـنح قواعـد الصحة والسالمة املهنيتني محاية خاصة لبعض فئات العمال، وهي             -   ٤٦٨
  .                                                    طفاء وعمال مجع القمامة واملراهقون وسائقو احلافالت                                                             املراجل وعمال الصناعة والعاملون يف املداجن وعمال اإل       

  . ٧                                                                            ولالطالع على حتليل هلذه القوانني، انظر املرفق الثاين، القواعد املنصوص عليها يف املادة 

ٍ                                                          والقطاعـات االقتصادية اليت ال تطبق بقدر كاٍف قواعد الصحة والسالمة املهنيتني هي التعدين والزراعة        -   ٤٦٩                                       
                                                                                 وأمام هذا الوضع، جيب على الدولة أن تواجه حتدي البحث بشكل أعمق يف أسباب                .        والبناء                 ومصـائد األمساك    

                                                        وبعد أن وقفت على احلاالت، مل يعد عليها إال أن جتد             .                                                         ونـتائج هذه املشكلة وأن حتاول تقدمي رد أكثر فعالية         
  .   ً      سبالً حللها

                                          هنيتني فتقع على عاتق مصلحة التفتيش يف                                                                     أمـا مهمة رصد التمتع باحلقوق املتعلقة بالصحة والسالمة امل          -   ٤٧٠
                                          ً                                                                 وزارة العمل والضمان االجتماعي، اليت متلك أيضاً الصالحيات الضرورية لرصد التقيد بقواعد الصحة والسالمة              

  .                                     ً                     املهنيتني يف أي مكان من أماكن العمل، أياً كان القطاع االقتصادي

                                                   لقطاع العام على ميزانية مصلحة التفتيش يف وزارة                                                عدم إغفال تأثري سياسة احلد من إنفاق ا                    غري أنه جيب     -   ٤٧١
                                                                                                               العمـل والضمان االجتماعي اليت أدت إىل احلد من املوارد البشرية والتكنولوجية ووسائل النقل املتاحة ملصلحة                

  .                                                                              التفتيش، غري أن من الواضح أهنا ال تزال تواصل عملها على أرض الواقع على أفضل حنو ممكن

                                   ُ                                             يض عند وقوع حوادث أثناء العمل، اليت ُتعرف يف كوستاريكا باسم التأمني ضد                                    أمـا مسـؤولية التعو     -   ٤٧٢
                                                     فالصحة املهنية ومحاية العاملني أثناء عملهم ختضعان         .                                                           املخاطـر املهنـية، فتقع على عاتق املعهد الوطين للتأمني         

                      يل للفصل الرابع من           كتعد     ١٩٨٢       يناير   /               كانون الثاين   ٢                                       بشأن املخاطر املهنية الذي صدر يف            ٦٧٢٧              للقانون رقم   
  .           قانون العمل

                                                                             من القانون املذكور تقتضي من أصحاب العمل تأمني العاملني ضد املخاطر واألمراض املهنية      ١٩٣      املادة  و -   ٤٧٣
  .                                                                          ومنح العاملني احلق يف التمتع باملزايا الطبية والصحية فيما يتعلق باملخاطر املهنية

ّ          ما يتعلق بالصحة املهنية خيدم الصاحل العام، وتوّسع املادة          أن كل                        من القانون على        ٣٠٠               وتـنص املادة     -   ٤٧٤       منه    ١٩٥                                           
  .                                    ً      ً               منه التأمني ضد املخاطر املهنية إجبارياً وعاماً وواجب التنفيذ   ٢٠١                                     مفهوم املخاطر املهنية، بينما جتعل املادة 

              لي واالجتماعي                                                                        مفهوم الصحة املهنية هبدف تعزيز وصون رفاه العاملني البدين والعق             ٢٧٣              وترسخ املادة    -   ٤٧٥
                      ُ                                           من دستور كوستاريكا، أُوكلت سلسلة من املسؤوليات إىل صاحب            ٦٦        ً             وانسجاماً مع املادة      .                 على أعلى مستوى  

        املادتان  (                          وحيصل العامل على مزايا        ).    ٢٨٤    و    ٢١٥    و    ٢١٤       املواد   (                                                  العمـل فيما يتعلق بالتأمني واملخاطر والوقاية        
  .            من القانون   ٢٨٦   و   ٢٨٥                 تنص عليه املادتان                    ً                 ولكن تكون عليه أيضاً التزامات حسبما   )    ٢٢١   و   ٢١٨

ّ     فيمّول                              التأمني ضد املخاطر املهنية            أمـا    -   ٢٧٦                             ويدير املعهد الوطين للتأمني      .                            من مسامهات أصحاب العمل         ً أساساً   
                                       من قانون العمل بوضوح على كيفية          ٢٠٥             وتنص املادة     .                                                         الـتأمني ضد املخاطر املهنية على أساس ال يتوخى الربح         

    ٥٠                                                           يف املائة منه لتمويل برامج يديرها جملس الصحة املهنية و         ٥٠ ُ       فُيصرف    :                     حقق من خطة التأمني                      توزيع أي فائض يت   
  .                                                                                                يف املائة إلدخال حتسينات على اخلطة كزيادة املدفوعات للمستفيدين بسبب العجز الدائم أو الوفاة، وما إىل ذلك
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                                     لقضائية السابقة األوثق صلة الصادرة عن                    أنه، يف ضوء األحكام ا                       القواعد، جتدر اإلشارة إىل            ويف ضوء هذه  -   ٤٧٧

                                                                     ً                                                حمـاكم العمل يف اجلمهورية، مبا يف ذلك األحكام القضائية الثابتة الصادرة سابقاً عن الغرفة الثانية حملكمة العدل                  
                                                                                    ً                             العلـيا وحمكمـة النقض املسؤولة عن البت يف اجلوانب القانونية لقضايا العمل، دأبت احملاكم مراراً على احلكم                  

  .                                                        أصحاب العمل بتأمني العاملني لديهم ضد املخاطر واألمراض املهنية       مبطالبة 

 ٧اجلدول 

 التأمني ضد املخاطر املهنية

 ٢٠٠٤-١٩٩٧                                              َّ     القوة العاملة وسكان البلد املوظفون والعمال املؤم نون، 

 الفئة ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤

                  قوة العمل الوطنية  ١     ٣٠١       ٦٢٥,٠  ١     ٣٧٦       ٥٤٠,٠  ١     ٣٨٣       ٤٥٢,٠  ١     ٥٣٥       ٣٩٢,٠  ١     ٦٥٣       ٣٢١,٠  ١     ٦٩٥       ٠١٨,٠  ١     ٧٥٧       ٥٧٨,٠  ١     ٧٦٨       ٧٥٩,٠

                   سكان البلد املوظفون  ١     ٢٢٧       ٣٣٣,٠  ١     ٣٠٠       ٠٠٥,٠  ١     ٣٠٠       ١٤٦,٠  ١     ٤٥٥       ٦٥٦,٠  ١     ٥٥٢       ٩٢٤,٠  ١     ٥٨٨       ٤٩١,٠  ١     ٦٤٠       ٣٨٧,٠  ١     ٦٥٣       ٨٧٩,٠

                     سكان البلد املوظفون       ٨٥٨       ٠٩٤,٠    ٩٢٢       ٢٢٣,٠    ٩٢٢       ٦١٧,٠  ١     ٠٤٠       ٧٩٤,٠  ١     ٠٦٨       ٤١٢,٠  ١     ٠٨٣       ٥٧٣,٠  ١     ١٤٠       ٠٦٩,٠  ١     ١٣٧       ٨٦٩,٠
     بأجر

           َّ         السكان املؤمَّنون ضد       ٧٠٦       ٩١٥,٠    ٧٦٠       ٤٤٦,٠    ٧٢٣       ٩٧٦,٠    ٧٤١       ٣٦٧,٠    ٧٧٥       ١٤١,٠    ٨٠٠       ٠٥٢,٠    ٧٧٥       ٥١٥,٠    ٨١٣       ٧٦٢,٠
              املخاطر املهنية

ــل    ٤١       ٥١٣,٠   ٤٠       ٠٩٥,٠   ٣٦       ١٨٠,٠   ٣٨       ٨٧٣,٠   ٣٧       ٥٧٨,٠   ٣٩       ٣٩٤,٠   ٤٢       ٨٧٧,٠   ٤٧       ٢٧٨,٠ ــحاب العم                 أص
  ن      املؤمنو

  )             بالنسب املئوية   (      املعدالت       

  ) ١ (           صايف املشاركة     ٥٣,٨     ٥٥,٣     ٥٤,٨     ٥٤,٨     ٥٥,٨     ٥٥,٤     ٥٥,٥     ٥٤,٤

  ) ٢ (       العمالة     ٥٠,٧     ٥٢,٢     ٥١,٥     ٥١,٩     ٥٢,٤     ٥١,٨     ٥١,٨     ٥٠,٩

  ) ٣ (               البطالة املكشوفة    ٥,٧    ٥,٦    ٦,٠    ٥,٣    ٦,١    ٥,٤    ٦,٧    ٦,٥

  ) ٤ (           مؤشر التأمني     ٨٢,٤     ٨٢,٥     ٧٨,٥     ٧١,٢     ٧٢,٦     ٧٣,٨     ٦٨,٠     ٧١,٥

                                                                                                                    الـتقرير السنوي بشأن العمل واملخاطر والصحة املهنية، الدراسة االستقصائية املتعددة األغراض بشأن األسر املعيشية                 :     املصدر
  .                              النظام اآليل اخلاص باملخاطر املهنية  .                             للمعهد الوطين لإلحصاء والتعداد

  .                     ة يف آخر يوم من كل شهر ُ                     َّ                                  ُيحسب عدد العاملني املؤمَّنني يف السنة كمتوسط األرقام املتوفر  :      ملحوظة
  .                                              القوة العاملة كنسبة مئوية من السكان يف سن العمل  ) ١ ( 
  .                                               السكان املوظفون كنسبة مئوية من السكان يف سن العمل  ) ٢ ( 
  .                                             السكان غري املوظفني كنسبة مئوية من القوة العاملة  ) ٣ ( 
   .                 َّ                         نسبة السكان املؤمَّنني إىل السكان املوظفني بأجر  ) ٤ ( 

ـ    -   ٤٧٨                                            ً                                             ت احملاكم على أصحاب العمل الذين انتهكوا مراراً قوانني العمل بسبب عدم التأمني ضد                          وقـد حكم
                                                                                                                املخاطـر املهنـية، فألزمتهم بتعويض املعهد الوطين للتأمني عن تكاليف كل حالة تلقت عناية ومل تكن مشمولة                  

      من     ٦١٤                    عليها يف املادة                              ُ                                                            بالتأمني؛ وعالوة على ذلك، أُرغم أصحاب العمل على دفع الغرامة القانونية املنصوص           
  .                                                     قانون العمل كعقوبة على انتهاكهم قوانني الضمان االجتماعي
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                                                                                                     وكإجـراء إداري اعـتمدته الدول لضمان االمتثال للقانون الذي جيرب أصحاب العمل على التأمني ضد                 -   ٤٧٩
                  التفتيش ال تقتصر                       يعملون يف وحدة      )٧٦ (                                                                    حـوادث العمل واألمراض املهنية، فإن ملصلحة املخاطر املهنية موظفون         

                                                          ً                                                   مهمتهم على التحقيق يف حاالت احلوادث املثرية للشك وإمنا تشمل أيضاً إجراء زيارات مباغتة ألماكن العمل يف                 
  .                                              أي قطاع اقتصادي والتحقق من التقيد بقانون العمل

َ                 ً                               وعـندما حتـدث انتهاكات للقانون، حيرَّر تقرير بذلك وُيمَهل صاحب العمل أجالً جيب عليه اال                -   ٤٨٠       متثال                                َّ              ُ  
  .                                       ويف حاالت اخلطر الشديد يتم إغالق موقع العمل  .                للقانون يف حدوده

               ِّ              ً       وقائية الذي تقدِّمه املصلحة جماناً             دارة ال   اإل                                  التدريب على املخاطر املهنية و                    َ     أن نذكر برنامجَ             ً  ينبغي أيضاً  و -   ٤٨١
َ                                                                                والدعـَم الذي تقدمه مديرية التأمني التضامين التابعة للمعهد الوطين للتأمني، بصفت                                          ها اجلهة املديرة خلطة املخاطر          

                                                                                                       والغاية من هذا الربنامج تقدمي معلومات والتدريب على مواضيع معينة بغرض نقل املعرفة األساسية إىل                 .         املهنـية 
  . )٧٧ (                                                                                              املشاركني بشأن املخاطر اليت يتعرضون هلا وبشأن آليات الوقاية واحلماية بوصفها من عناصر اإلدارة واملراقبة

            مراض املهنية               حوادث العمل واأل 

            ً                              أكثر تواتراً يف جماالت الزراعة والقنص           ٢٠٠٤                                                    كانت حوادث العمل بسبب النشاط االقتصادي يف عام          -   ٤٨٢
ُ      ففي تلك السنة، ُسجلت   .                     واحلراجة ومصائد األمساك   .                             حادثة عمل يف سياق تلك األنشطة  ٢٩     ١٠٢               

ٌ                                                ويـلي ذلـك البند بنٌد يتعلق خبدمات اجملتمع احمللي واخلدمات اال            -   ٤٨٣ ُ              جتماعية والشخصية اليت ُسجل فيها                                             
       وتأيت يف   .                  ً                                           ، وهو رقم كبري جداً، باعتبار أن هذه أنشطة ليست يف حد ذاهتا خطرة    ٢٠٠٤      ً         حادثاً يف عام   ٢١     ١٨٨

ُ                     املقـام الثالـث الصناعات التحويلية اليت ُسجل فيها                 ً                ً                               حادثاً يف اجملموع، وختاماً، حيتل الترتيبني الرابع          ١٧     ٧٧٨                                    
     ً     شخصاً،    ١٣     ٤٦٣                                                                   املطاعم والفنادق، حيث بلغ عدد ضحايا احلوادث يف هذين القطاعني                                واخلـامس، التجارة و   

  .      ً  حادثاً  ١٢     ٦١٢                       وقطاع البناء، الذي سجل 

                                       حيث تقع حوادث العمل، على األرجح، ليس من    ،             اجملاالت اخلمسة     هذه                           وجيري اختاذ تدابري وقائية بشأن -   ٤٨٤
                                                      إمنا من قبل جملس الصحة املهنية ومكتب منظمة العمل الدولية ِ                                            ِقبل مصلحة إدارة األعمال والصحة املهنية فحسب و

  .                ً يف كوستاريكا أيضاً

                           بفضل التدابري الوقائية        ٢٠٠٤    و     ٢٠٠١                                    َ                           ومـن اجلدير باإلشارة أن عدد تلك احلوادث َتراجع بني عامي             -   ٤٨٥
               إليها، ونظمت                                                                                الواسعة النطاق اليت اختذهتا املصلحة، حيث أصدرت نشرات إعالمية وأقراص مدجمة وملصقات وما

  .                                                 حمادثات وحلقات دراسية يف مقار األعمال ويف مكاتب املعهد

                                                      

                                                                                                  اهلدف الرئيس ملصلحة املخاطر املهنية هو توفري تغطية مجيع السكان العاملني وأسرهم يف شكل مزايا                 )  ٧٦ (
                                                                                                                         مالية وطبية وجراحية واستشفائية وصيدالنية ومزايا إعادة التأهيل يف حال التعرض حلادث أثناء العمل يؤدي إىل إصابة                 

  .                               ل بعجز مؤقت أو دائم أو إىل وفاته     العام
                            الزيادات يف املزايا النقدية  ٩                 ويتناول نص املادة   .                   َّ            نسبة العاملني املؤمَّنني يف البلد ٧                   تبني املرفقات باملادة   )  ٧٧ (

  .                                 اليت مينحها التأمني ضد املخاطر املهنية
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                           مبدأ تكافؤ الفرص يف الترقية

                                          ً    َّ                النظام األساسي ملوظفي اخلدمة املدنية، وهو أيضاً مزوَّد هبيئة                                               يف دوائر احلكومة املركزية، تطبيق        ،     يـتم  -   ٤٨٦
                                                   ام الساري على موظفي اخلدمة املدنية الذي يتضمن                                                      ً                  ميكـنها أن تلغي أو تعيد النظر يف أي فعل يشكل خرقاً للنظ            

                                                 ويف القطاع اخلاص، تسري أحكام العهد، إىل جانب          .                                                           معـايري ناظمـة لفـرص الترقية املتاحة للرجال والنساء         
  .                                              التشريعات احلالية املتعلقة بالتمييز يف مكان العمل

 ٨اجلدول 

 ٢٠٠٤-١٩٩٧ مؤشرات املطالبات، -التأمني ضد األخطار املهنية 

 املؤشر ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤

ــنون      ٧٠٦     ٩١٥    ٧٦٠     ٤٤٦    ٧٢٣     ٩٧٦    ٧٤١     ٣٦٧    ٧٧٥     ١٤١    ٨٠٠     ٠٥٢    ٧٧٥     ٥١٥    ٨١٣     ٧٦٢ ــكان املؤمَّ            َّ         الس
               مبوجب خطة العمل

                    السكان املوظفون بأجر    ٨٥٨     ٠٩٤    ٩٢٢     ٢٢٣    ٩٢٢     ٦١٧  ١     ٠٤٠     ٧٩٤  ١     ٠٦٨     ٤١٢   ١     ١٤٠     ٠٦٩  ١     ١٣٧     ٨٦٩

              ُ        حـوادث العمل املُعلن        ١١٥     ٣٤٤    ١١٦     ٥٠١    ١٢٠     ٢٧٩    ١١٨     ٦٤٦    ١١٠     ٢٤٩     ١٠٣     ٣٧٦    ١٠٥     ٩٣٠
     عنها

                     نسـبة حوادث العمل          ١٣,٤٤      ١٢,٦٣      ١٣,٠٤      ١١,٤٠      ١٠,٣٢      ١٠,٢٢     ٩,٠٧     ٩,٣١
                       اليت يتعرض هلا السكان    

  ) ١ (            املوظفون بأجر

                      عدد استحقاقات العجز     ٤     ٧٢١  ٦     ٩٧٩  ٨     ٠٣٣  ٨     ٨٣٣   ١١     ٣٧٤   ١٠     ٤٩٧  ٩     ٨١٠   ١٠     ٧٧٨
               الدائم املمنوحة

                حاالت العجز اخلطري  ٩  ٦   ١٢  ٨   ٦  ٧  ٣

                         عدد الوفيات النامجة عن       ٥٨   ٤٧   ٨٤   ٧١   ٧٤   ٦٠   ٥٥   ٥٠
          حوادث عمل

                    َّ  كلفة املطالبات املتكبَّدة  ١     ٤٧٣     ٤٠٧  ١     ٥٠٩     ٨٧٧  ١     ٥٠٢     ٥٠٩  ١     ٦٣١     ٣٨٦  ١     ٥٤٣     ٥٠٦  ١     ٥٣٩     ٦٦٣  ١     ٣٢٩     ٦٨٨  ١     ٢٩٧     ٥٩٤

  .IND                                    النظام اآليل للتأمني ضد املخاطر املهنية،   :     املصدر
  .                   السكان املوظفون بأجر /                      تقرير بشأن حوادث العمل  ) ١ ( 

                                 التدابري املتخذة ملعاجلة عدم املساواة 

                                         ً                                             قانون تعزيز مساواة املرأة بالرجل اجتماعياً، وهو حيمي حق املرأة يف املساواة مع                ١٩٩٠               صـدر يف عام      -   ٤٨٧
              بإنشاء وحدة     ٢٠٠٢     مايو  /        يف أيار                                                                             الرجل يف االستفادة من الفرص املتاحة يف جمال العمل ومت تكميل ذلك القانون            

                                                               وهذه الوحدة مكلفة بعدد من اخلدمات، من بينها إنشاء خط هاتفي ساخن   .                               املساواة بني اجلنسني يف وزارة العمل
                                                      ، ملعاجلة املسائل املتعلقة حبقوق املرأة يف جمال العمل             ٢٠٠١                                    خاص مبسائل العمل، يعمل منذ عام         )    ٨٠٠ (       جمـاين   

                                                                         ث مشـاكل بـني النسـاء العـامالت وأصحاب العمل، إذ يزود الطرفني                                               وإسـداء املشـورة ومـنع حـدو       
  .                 باملعلومات الصحيحة
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                                                مكاملة من نساء تناولت مواضيع خمتلفة، وارتفع عدد  ٤     ٠٠٠                                ، تلقت الوحدة ما يربو على           ٢٠٠١           ويف عـام     -   ٤٨٨
        ، يتصل      ٢٠٠٤        يف عام                         مكاملة من الرجال      ٣     ٠٧٥                   كما تلقت الوحدة      .     ٢٠٠٤                  مكاملة يف عام      ٥     ٥٤٠               املكاملات فبلغ   

   .              والتحرش اجلنسي                                                                                        العديد منها بقضايا احلمل، والتسريح، والصحة املهنية، والتمييز القائم على نوع اجلنس يف العمل، 

                       جمموعة من األسئلة بغرض     ٢٠٠٤      يوليه  /                                           ُ           ومشلت الدراسة االستقصائية لألسرة املعيشية اليت أُجريت يف متوز -   ٤٨٩
                                                                            اد بواسطة العمل املرتيل، يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء، وتسليط الضوء على                          تقييم إسهام املرأة يف االقتص

  .                                       هذه احلالة والتمكني من اعتماد سياسات عامة

                                                                                                    وبإنشـاء مكتـب منع عمل األطفال والقضاء عليه ومحاية العاملني األحداث، يؤمل من وزارة العمل                 -   ٤٩٠
  .                                  راف على أوضاع عمل هذه الفئة ورصدها                         ً           ومفتشي العمل املدربني خصيصاً زيادة اإلش

        الوطين  ق                                                                   ، مت تنفيذ برنامج مساعدة فورية يستند إىل تنسيق مشترك بني مؤسسات الصندو    ٢٠٠٢       ويف عام  -   ٤٩١
                                                                                                           لألطفال، واملعهد املشترك للرعاية االجتماعية ووزارة التعليم العام، بغية توفري الرعاية الشاملة هلذه الشرحية العاملة 

                     وبالتعاون مع املعهد     .                                                                        كما هنض الربنامج بتنسيق اجلهود بني املنظمات غري احلكومية والبلديات                         مـن السـكان،   
ِ                                                                      الوطين للتأمني، ُوِضع قانون التأمني لتغطية األخطار املهنية لصاحل املراهقني العاملني حلساهبم اخلاص  ُ                .   

                           ضمان االجتماعي مبوجب األمر                                                                          وأنشـئت وحدة تكافؤ الفرص لصاحل املعوقني يف إطار وزارة العمل وال            -   ٤٩٢
   َّ                                                       ومكَّن إنشاء الوحدة من تعزيز وتنفيذ تدابري اختذت مرة           .     ٢٠٠٢      مايو   /       أيار   ١٧                           الصادر عن الوزارة يف           ٣٠٣٩١

  .                     واحدة لصاحل ذلك القطاع

                         أيام العمل وأوقات الفراغ

                      العمل والعطل الرمسية                                                                                        فيما يتعلق باللوائح القانونية الناظمة لفترات االستراحة وأوقات الفراغ وساعات            -   ٤٩٣
                                                غري أننا سنشري يف هذا املقام إىل بعض اللوائح           .                                                                 املدفوعـة األجـر، ترد النصوص ذات الصلة مرفقة هبذا التقرير          
   .                                                     األساسية اليت تعمل على إجياد أوضاع عمل الئقة يف كوستاريكا

                           تراحة يوم واحد بعد ستة                            يتمتع مجيع العمال باس      : "                                     من دستور كوستاريكا على ما يلي        ٥٩             فتنص املادة    -   ٤٩٤
                                              حيق جلميع العمال التمتع باستراحة يوم واحد        "                               من قانون العمل على أنه          ١٥٢             وتنص املادة      ".                     أيـام عمل متتالية   

   ".                                            كامل بعد كل أسبوع أو بعد ستة أيام عمل متواصل

        ل عادي                  ال ميكن ليوم عم      : "                                                                            وفـيما يـتعلق بأوقات الفراغ وساعات العمل، ينص الدستور على ما يلي             -   ٤٩٥
                                     وال ميكن ليوم عمل عادي خالل العمل         .              ً    ساعة أسبوعياً    ٤٨                                                   خـالل العمل النهاري أن يتجاوز مثان ساعات أو          

  :                             من قانون العمل الشرح التايل   ١٣٥            وتضيف املادة    ".              ً  ساعة أسبوعياً  ٣٦                               ً     الليلي أن يتجاوز ست ساعات يومياً أو 
     ً                                          ً         ة مساًء، وجيري العمل الليلي بني الساعة السابعة مساًء                                              ً               جيري العمل النهاري بني الساعة اخلامسة صباحاً والسابع        "

   ".             ً واخلامسة صباحاً
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                             حيق جلميع العمال احلصول على        : "                            من الدستور على ما يلي       ٥٨                                       وفـيما يتعلق باإلجازات، تنص املادة        -   ٤٩٦

ّ                                                                 إجـازات سنوية مدفوعة األجر، حيّدد القانون مدهتا وموعدها، على أال تقل بأي حال من األحوال عن أ            سبوعني                            
            وفيما يتعلق    ".               ً                                                                           لكـل مخسني أسبوعاً من العمل املتواصل، مع مراعاة االستثناءات احملددة بوضوح مبوجب القانون          

                         ً     تعترب التواريخ التالية عطالً       : "                                 من قانون العمل على ما يلي         ١٤٨                                                 بـالعطل الرمسية، تنص الفقرة األوىل من املادة         
                             أبريل، اخلميس املقدس واجلمعة     /        نيسان   ١١        يناير،   /               كانون الثاين   ١  :                                           رمسية، وبالتايل جيب أن تكون مدفوعة األجر      

    كما    ".      ديسمرب /              كانون األول    ٢٥        سبتمرب،   /        أيلول   ١٥        أغسطس،   /     آب   ١٥        يوليه،   /      متوز   ٢٥       مايو،   /       أيار  ١          العظيمة،  
                                                                 أكتوبر عطلتني رمسيتني، غري أنه من غري الالزم أن يكونا مدفوعي            /              تشرين األول    ١٢        أغسطس و  /     آب  ٢ُ             ُيعترب يوما   

   ".  جر  األ

   ّ                                                                          ً                              وتبّين أحكام املواد السابقة اللوائح اليت تنطبق على مجيع السكان، الذين يشملون أيضاً املسنني، والعمال               -   ٤٩٧
  .                        املهاجرين، واملعوقني، وغريهم

                  من قانون العمل،   ١١                         ّ                                                 وال توجد أحكام تستثين أو تقّيد احلقوق الواردة يف الفقرات السابقة؛ بل إن املادة  -   ٤٩٨
                                        وأية استثناءات من جانب العمال ألحكام هذا    : "                                      من دستور كوستاريكا، تنص على ما يلي    ٧٤     ادة      ً          متشـياً مع امل   

   ".                            ُ          القانون والقوانني املرتبطة هبا ُتعترب الغية

                                                                                                         ويضـمن العمل الذي تقوم به وحدة التفتيش حق العمال يف التمتع باحلقوق املعنية يف هذا اجملال، دون                   -   ٤٩٩
                                                                                     ذي تقوم مديرية العالقات العمالية، وبالعمل االستشاري الذي تنفذه مديرية الشؤون                                      اإلخالل بالعمل التوفيقي ال   

   .          القانونية

                    ّ          الصعوبات يف جمال التقّيد باحلقوق 

                                                                                                 إضافة إىل حمدودية املوارد املالية والبشرية والتكنولوجية ويف جمال النقل املشار إليها يف الفرع املتعلق باحلق  -   ٥٠٠
  .                                                                            فتقر وزارة العمل والضمان االجتماعي إىل معلومات حمددة بشأن درجة التقيد هبذه احلقوق             ً      يف العمل، كثرياً ما ت

                                                   التقدم احملرز يف إعمال احلق يف أوضاع عمل عادلة ومواتية 

      ٦٧٢٧                                                                   ُ                                  فـيما يتعلق بأوضاع عمل مناسبة بالعمال، وخاصة من ناحية الصحة املهنية، ُيعيد القانون رقم                 -   ٥٠١
                                       ً                      صياغة الباب الرابع من قانون العمل متاماً، من املادة              ١٩٨٢      مارس   /       آذار  ٩              ة الصادر يف                          اخلـاص باألخطار املهني   

      فرباير  /       شباط   ١٦              الصادر يف        ٧٩٨٣               والقانون رقم     .                                      ، بشأن محاية العمال يف موقع العمل         ٣٦٢                إىل املـادة        ١٩٣
  .                    ُ  َ ِّ                واخلاص حبماية العمال ُيكَمِّل هذه احلماية    ٢٠٠٠

                                                                سعت كوستاريكا إىل وضع آليات وإجراءات معايري حتديد األجور، متفادية                          وفيما يتعلق بسياسة األجور، -   ٥٠٢
   .                                                                 بذلك التعسف والتمييز عند منح األجور وحتديدها لفئات خمتلفة من العمال
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                                                     عن وزارة العمل والضمان االجتماعي والناظم جمللس            ١٩٧٧                الصادر عام         ٢٥٦١٩                    وهـناك األمر رقم      -   ٥٠٣
ُ                                                                              األمر أمُر تنفيذ األجور الدنيا الذي يصدر كل ستة أشهر وحيدد لكل فئة من فئات                              ُ  َ ِّ             األجور الوطنية، ُيكَمِّل ذلك             

  .                                                                              العمال مستوى األجر األدىن الذي يتعني على أصحاب العمل دفعه، وهدفه منع استغالل العمال

                                       املبادئ التوجيهية العامة بشأن سياسات      : H-29513           األمر رقم     :       ومها     ٢٠٠١                            وصدر أمران هامان يف عام       -  ٠٤ ٥
                                إجراءات تطبيق املبادئ التوجيهية    : H-29514                                                                 األجـور واللوائح اخلاصة بالعمال وتصنيف الوظائف، واألمر رقم          

                             كما مت التصديق على لوائح أخرى   .                                                                           والالئحة العامة لسياسات ولوائح األجور املتعلقة بالعمالة وتصنيف الوظائف       
   .                            ناظمة للصحة والسالمة املهنيتني

ّ                وتوّضـح األحكام ال    -   ٥٠٥ َ                                   سابقة الصادرة عن الدائرة الثانية يف احملكمة العليا وجوَب املساواة يف األجور لقاء                                                                    
      مع      ١٩٩٣      مارس   /       آذار  ٣              الصادر يف      ٢٥                          ويتمشى ذلك القرار رقم       .                                          تصـنيف الوظائف املتساوية والعمل املنجز     

                  ومنصفة، أصدرت                             ُ                وفيما يتعلق باحلق يف تقاضي أُجور عادلة        .     ١٩٩٣      مارس   /       آذار   ١٩              الصادر يف      ٩٨             القرار رقم   
     ٩١-    ١٢٥٢    و     ١٩٩١-    ١٢٤٣        األحكام   (                                     ً     ً                               الدائـرة الدستورية للمحكمة العليا عدداً كبرياً من األحكام، ال سيما            

َ  ِّ      اليت ُتَرسِّخ    )   ٩٤-    ٣٥٧٩    و   ٩٤-    ٣٢٩٤    و   ٩٤-    ١٨٢٣    و   ٩٤-    ١٧٢٧    و   ٩٤-    ١٤٧٢    و   ٩٣-   ١٣٨    و   ٩١-    ١٤٧٤ و  ُ    
   .                        وتدعم محاية هذا احلق اهلام

         ً    َّ                                           أكدت جمدداً احلقَّ يف الراحة األسبوعية، وهي يوم واحد من                                               وصدرت خالل التسعينات أحكام دستورية       -   ٥٠٦
                                                                      وكانت عمليات التصويت الصادرة عن احملكمة العليا للعمل وعن احملكمة            .                                         الـراحة بعـد ستة أيام عمل متتالية       

  .                                      اإلدارية، خالل الفترة ذاهتا، متسقة مع ذلك

                     ، فإن قوانني أعوام        ١٩٤٣        أكتوبر   /   ألول            لتشرين ا     ٣٢٥                                                  وفـيما يـتعلق باإلجازات، وإضافة إىل القانون          -   ٥٠٧
                                                       من قانون العمل اخلاص بالتمتع باإلجازات، ونصت على أهنا ال    ١٥٦  َّ          عدَّلت املادة    )٧٨ (    ٢٠٠٠   و    ١٩٩٨   و    ١٩٩٦

  .                                                      ختضع للتعويض، باستثناء احلاالت الوارد ذكرها صراحة يف املادة

ّ                             الذي اّدعي فيه يف إطار قضية          ٩٣-    ٥٩٦٩                            ومن أهم القرارات القرار      -   ٥٠٨      ٦٠٧                             مقدمة إىل احملكمة أن املادة             
                                                       من النظام الداخلي املستقل لوزارة العمل والضمان            ١٩٩٠         لعام     ٢٧           واملادة       ١٩٤٣                              مـن قـانون العمـل لعام        

                               وأدى تطبيق ذلك القرار إىل إعمال   .                           ُ             وأيد القرار ذلك االدعاء، فأُلغيت املادتان  .                             االجتماعي تتعارضان مع الدستور
                               ً             مجيع حقوقهم العمالية تنتهي، وفقاً للمادة       "                                         ص القرار بالنسبة إىل العمال على أن          ون  .                         حـق العمال يف اإلجازات    

                                       ً     ً        وأدى هذا اإلجراء إىل توضيح اللوائح توضيحاً هاماً، وإىل   .             وليس قبل ذلك  "          ً                    ، اعتباراً من إهناء عقود عملهم   ٦٠٢
َ                             حدود زمنية أنسب للعمال فيما يتعلق بانقضاء أََجل مستحقاهتم املتعلقة باإلجازا   . ت                                           َ

                                                                                          وخالل السنوات الثالث املاضية، قامت مديرية عالقات العمل التابعة لوزارة العمل والضمان االجتماعي،  -   ٥٠٩
                                                                                                    من خالل العمل الذي تقوم به يف جمال التوفيق ومنع النـزاعات العمالية، بإسداء املشورة يف جمال العمالة يف زهاء 

                                                      

         تشرين    ١٧              الصادر يف        ٧٦٤١             ؛ والقانون       ١٩٤٣          أكـتوبر    /                تشـرين األول    ٦                الصـادر يف        ٣٢٥           القـانون     )  ٧٨ (
  .    ٢٠٠٠      فرباير  /      شباط  ١٦           الصادر يف     ٧٩٨٩           والقانون     ١٩٩٨     مايو  /      أيار  ٢٥           الصادر يف     ٧٨٠٥           ؛ والقانون     ١٩٩٦       أكتوبر  /    األول
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           ، حيث عاجلت     ٢٠٠٣                           حالة، وجتاوزهتا بكثري يف عام  ٠ ٢     ٤٦٢               عاجلت املديرية     ٢٠٠٢       ويف عام   .       حالة  ٧٥     ٠٠٠
                                       ويف العديد من احلاالت، أرشدت املديرية        .     ٢٠٠٤                 حالة يف عام       ٢٥     ٣٥٩                                حالة، فيما هبط الرقم إىل         ٣٠     ٣٤٢

  . )٧٩ (                                                األطراف إىل تسوية النـزاعات العمالية يف مرحلة مبكرة

           االستنتاجات

                                                      جور بني بعض الفئات، وال سيما بني الرجال والنساء،         ُ                                              ُيالحظ بصفة عامة استمرار وجود فوارق يف األ        -   ٥١٠
                                                ً                                                  وهي فوارق جيب على الدولة أن تعاجلها بصور أكثر حزماً وأن توجد هلا آليات عملية أفضل لتحسني املساواة يف    

                                                                                                           وحيـث إنه سبق أن اختذ العديد من التدابري التشريعية ويف جمال الفقه القضائي، فإن املسألة تتعلق يف                    .        األجـور 
  .                           وقت احلاضر بترسيخ تلك األوضاع  ال

                                                                                     ً        وفيما يتعلق بالبند السابق، جيب بذل مزيد من اجلهود لتحسني متابعة أوضاع العمل الالئقة، نظراً إىل أن  -   ٥١١
                                             ً                                                                         استقطاعات امليزانية والقيود املفروضة عليها كثرياً ما جتعل دائرة التفتيش التابعة لوزارة العمل تعاين من صعوبات                

  .                                                    تابعة وحتسينها لالمتثال لضمانات العمل يف مجيع أحناء البلد           يف مواصلة امل

                                                                                               كما جيب على حكومة كوستاريكا حتسني آليات اإلشراف على أوضاع العمل اليت تواجهها بعض فئات                -   ٥١٢
                                                        ً                                                 السكان، مثل املعوقني واملسنني والسكان األصليني واملهاجرين، نظراً ألوضاعهم، يعانون أكثر من غريهم أوضاع              

                                      بيد أنه من املهم، كما أيدت ذلك الدائرة   .                                                         أقل من أن تكون مثالية، مع ما يستتبع ذلك من نيل من حقوقهم    عمل 
                                                                              َّ                      الدسـتورية لـلمحكمة العليا، تسليط الضوء على حالة العمال املهاجرين الذين جيب أن تؤمَّن هلم أوضاع عمل     

  .  هم                                                          الئقة، بغض النظر عن وضعهم، وجيب أن تتابع السلطات املعنية حالت

                                                                                          وفيما يتعلق بالصحة والسالمة املهنيتني، فمن األساسي مواصلة الضغط ملواجهة أوجه القصور اليت ال تزال  -   ٥١٣
                                                            ً                                           تعانيها يف قطاعات املناجم والزراعة ومصائد األمساك والبناء؛ ونظراً حلالة تلك الشرائح، من املهم التعمق يف دراسة 

  .                                   أسباهبا لتمكني الدولة من تقدمي رد فعال

                                                                                                                  بـيد أنه من الالزم االعتراف باجلهود اهلائلة اليت يبذهلا املعهد الوطين للتأمني يف جمال ترويج وحتسني آليات منع                    -   ٥١٤
                                                                                                                     األخطار واحلوادث املهنية وإدارهتا يف موقع العمل، وهي جهود متثل مجيعها خطوة هامة على درب التطبيق التدرجيي، ال                  

  .                 ً                                    يتني فحسب، بل أيضاً يف إعمال احلق الفعلي يف أوضاع عمل الئقة                              لتحسني تدابري السالمة والصحة املهن

                                                                                    ً     ً                   وسـعت الدولـة إلنشاء وتعزيز آليات توفر للعمال ضمانات إضافية بشأن عملهم، وقد أحرزت تقدماً كبرياً                  -   ٥١٥
  .       الف أخرى             ً                                                                                  وأبدت اهتماماً بزيادة احترام كرامة العمال، بغض النظر عن أصلهم أو عرقهم أو جنسهم أو أية مظاهر اخت

                                                                                                       ورغـم ذلك، مثة حاجة متزايدة إىل مراعاة التحديات اليت تواجهها الدولة يف جمال حتسني آليات الرصد                  -   ٥١٦
                                                                                                                    لديهـا ختصيص مزيد من املوارد يف امليزانية للهيئات املسؤولة عن ذلك؛ إذ إن ذلك ينبع من استراتيجية حقيقية                   

  .                             حلماية ضمانات العمل محاية شاملة

                                                      

                                                                                                 تقريـر وزارة العمـل والضمان االجتماعي املدرج يف التقرير املعين باحلقوق االقتصادية واالجتماعية              )  ٧٩ (
  .  ٥٢  ص   )   ١٩ (          والثقافية 
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 )ق يف تكوين النقابات واحلريات املتصلة بذلكاحل( ٨املادة 

         االتفاقات

                                    اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       :                                                                     كوستاريكا طرف يف املعاهدات الدولية التالية ذات الصلة هبذا اجملال          -   ٥١٧
    ٩٨                                         ، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )٨٠ (                                                 بشأن حرية تكوين اجلمعيات ومحاية حق التنظيم           ١٩٤٨           لعـام      ٨٧
  . )٨٢ (                                         والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   )٨١ (                                    حق التنظيم النقايب واملفاوضة اجلماعية    بشأن

                     احلق يف تكوين النقابات

                    شروط التنظيم النقايب 

                            ً                 ويتضمن دستور كوستاريكا حتديداً قاعدة عامة        .                                                          يرد احلق يف تكوين النقابات يف العديد من قوانني البلد          -   ٥١٨
                       جيوز لكل من أصحاب العمل  "          على أنه   ٦٠            فتنص املادة    .                                          النقابية ويقوم عليها تكوين أية نقابة                         تتجذر فيها احلرية    

  .                                         ً                                                                    والعمـال تنظيم أنفسهم حبرية قصد احلصول حصراً على املنافع االقتصادية واالجتماعية واملهنية واحلفاظ عليها              
                                 النص الدستوري يف قانون عمل          َّ       وينفَّذ هذا   .                                                                وحيظـر عـلى األجانب رئاسة النقابات أو حتمل مسؤوليات فيها          

  .    ١٩٤٣               كوستاريكا لعام 

  :                           من قانون العمل على ما يلي   ٣٤٢                                                      وفيما يتعلق مبحتوى وشكل شروط تكوين النقابات، تنص املادة  -   ٥١٩

  :             فئات النقابات " 

                                                 يشكلها أفراد من ذات املهنة أو الوظيفة أو االختصاص؛  :                النقابات املهنية  ) أ (  

                                                             كلها أفراد من خمتلف املهن أو الوظائف أو االختصاصات، ويعملون يف     يش  :                نقابات الشركات   ) ب ( 
             الشركة ذاهتا؛

                                                                     يشكلها أفراد من خمتلف املهن أو الوظائف أو االختصاصات، ويعملون يف           :                   النقابات الصناعية   ) ج ( 
                             شركتني أو أكثر من النوع ذاته؛

        وال جيوز    .                        شطة خمتلفة أو مترابطة                       ينتمي عماهلا إىل أن     :                                     نقابات خمتلطة جتمع بني وظائف عديدة       ) د ( 
                                                                  ُ  َ َّ                   َّ                             تكويـن تلك النقابات إال عندما يبلغ عدد العمال يف املهنة ذاهتا يف كانتون ُمَعيَّن أو شركة معينة احلدَّ القانوين                    

ّ              وميكن أن يضم جملس إدارة أية نقابة أشخاصاً ال يستوفون الشروط اليت حتّددها هذه املادة  .     األدىن                        ً                                      ."   

                                                      

  .    ١٩٦٠      يونيه  /        حزيران ٢       َّ          ، واملصدَّق عليه يف     ١٩٨١     مارس  /      آذار  ١٨           الصادر يف     ٦٥٥٠        القانون   )  ٨٠ (
  .    ١٩٦٠      يونيه  /        حزيران ٢       َّ          ، واملصدَّق عليه يف     ١٩٨١     مارس  /      آذار  ١٨           الصادر يف     ٦٥٥٠        القانون   )  ٨١ (
  .    ١٩٦٨      ديسمرب  /            كانون األول  ١١           الصادر يف     ٤٢٢٩        القانون   )  ٨٢ (
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                                                                            من قانون العمل، فإن الشرط األساسي لتكوين النقابة هو أال يقل عدد                ٣٤٣                عليه املادة                         وعـلى حنـو ما تنص      -   ٥٢٠

  .                       ً                                                                     أفرادها عن اثين عشر عضواً، وعن مخسة أصحاب عمل من القطاع ذاته بالنسبة إىل إحدى نقابات أصحاب العمل

                 أو نقابة أصحاب                                                      ً                                 ومـن غري الضروري احلصول على إذن مسبق لتكوين نقابة، سواًء كانت نقابة عمال                -   ٥٢١
                                                                                  من قانون العمل، جيب الشروع يف إجراءات التكوين القانوين لدى وزارة العمل                ٣٤٤               ً            عمل؛ لكن، ووفقاً للمادة     

   .      ً                   يوماً من تكوين النقابة  ٣٠                     والضمان االجتماعي خالل 

            كاملة، على                                ً        ً                              أنه بغية اعتبار نقابة ما مكونةً قانونياً وذات شخصية قانونية            "                             وتـنص املادة املذكورة على       -   ٥٢٢
                                                                                                                   رئيسـها أو أميـنها العـام ملء استمارة خطية وتوقيعها وإرساهلا إىل مكتب النقابات بوزارة العمل والضمان                  
  .                                                                               َّ                    االجتماعي، إما مباشرة أو عن طريق السلطات العمالية أو السياسية احمللية، مع نسخ مصدَّقة من نظامها األساسي

  .     َ                     وأمساَء أعضاء هيئة إدارهتا                                      َ    وجيب أن يشمل ذلك النظام عدد أعضائها وفئَتها

     ً    يوماً    ١٥                                                                                             وينظر مدير مكتب النقابات التابع لوزارة العمل والضمان االجتماعي، على مسؤوليته، خالل              -   ٥٢٣
                                                                                   ُ           ً       ً                    من تلقي الوثائق، يف ما إذا كانت النقابة تستويف الشروط القانونية؛ وإذا كان األمر كذلك، ُيصدر تقريراً إجيابياً                  

                                                                                 ان االجتماعي لتمكينها من تسجيل النقابة يف أسرع وقت ممكن يف السجالت العامة                                        إىل وزارة العمـل والضـم     
                                                                                                              املناسـبة؛ وال ميكن رفض التسجيل إذا مت استيفاء الشروط السالفة الذكر؛ وإال يتوىل املسؤول إخطار األطراف                 

                     يطعن يف القرار يف أي                                                                                       املعنـية بأية أخطاء أو نواقص يعتربها قائمة، لتمكينها من تصحيحها عند اإلمكان، أو أن       
  .                                                                      وقت من األوقات لدى الوزارة، اليت يتعني عليها البت يف األمر يف غضون عشرة أيام

                                                                                                       وإذا مت التصـديق على الطلب وقام مدير مكتب النقابات بوزارة العمل والضمان االجتماعي بالتسجيل                -   ٥٢٤
                   ً                      خالصة من السجل، جماناً، يف ثالثة أعداد                                                                           املطلوب، يصدر شهادة تسجيل بطلب من األطراف املعنية ويأمر بنشر           

   .                         متتالية من اجلريدة الرمسية

                                               ً                                            وجيب أن تكون الشهادة الصادرة عن املكتب أصلية وفقاً للمقتضيات العامة، وعند االستظهار بالشهادة،  -   ٥٢٥
          بنقابة                               وإذا رفض صاحب عمل االعتراف      .                                                                  جيب على أصحاب العمل االعتراف بالنقابة جلميع األغراض القانونية        

               ويتم ذلك دون     .               ً                                                                               معـتمدة قانونـياً بواسطة الشهادة األصلية، تعلن احملاكم شرعية اإلضراب، بطلب من النقابة             
  .                من قانون العمل   ٣٦٦             اإلخالل باملادة 

                             جيري مبوجب هذه املادة اإلعالن        : "                                   السالفة الذكر من قانون العمل        ٣٣٢                                 كما نورد فيما يلي نص املادة        -   ٥٢٦
                                                                                              قانوين للمنظمات االجتماعية، مبا فيها النقابات، يدخل يف إطار الصاحل العام، كأكثر األدوات                                عن أن التكوين ال   

   ".                                                                      فعالية للمساعدة على دعم وتطوير الثقافة الشعبية والدميقراطية يف كوستاريكا

               األحكام والقيود 

             ً           أن يكون عامالً أو ميارس                                                                    الشرط الوحيد الذي جيب على العامل استيفاؤه لالنضمام إىل نقابة خيتارها هو -   ٥٢٧
        وال توجد   .    ِّ                                                              ً  وميكِّنه ذلك من االنضمام إىل أية فئة من فئات النقابات املشار إليها آنفاً  .                        مهنة أو يعمل حلسابه اخلاص

  .                                                  قيود على حق العمال يف تكوين نقابات أو االنضمام إليها
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     مارس  /      آذار  ٢٢         من يوم  ٩ /  ٣٠  ة                 الصادر يف الساع    ٢٠٠١-     ٠٠١٧٧                                  وجتدر اإلشارة إىل القرار التايل رقم    -   ٥٢٨
  :                                                عن حمكمة النقض اخلاصة بالعمل، أو الدائرة الثانية    ٢٠٠١

                               ً                                                             إن حـق تكوين النقابات، بصفته حقاً من حقوق اإلنسان ودعامة الدميقراطية حيميه عدد من                " 
                                       ً     ً          ويشمل هذا احلق األساسي من حقوق العمل شرطاً حمدداً           .               من الدستور    ٢٥                           الصـكوك الدولية واملادة     

                                                                                         ن للعمال وألصحاب العمل احلق يف تكوين نقابات حبرية، وذلك لغرض واحد هو احلصول على                    يضـم 
    )".            من الدستور  ٦٠      املادة  (                                                  املنافع املالية أو االجتماعية أو املهنية واحلفاظ عليها 

  ه                         ، رأت الدائرة الثانية أن    ١٩٩٨      فرباير  /      شباط  ١١         من يوم   ١٠ /  ٥٠                  الصادر يف الساعة   ٤٢              ويف القرار رقم  -   ٥٢٩
  )              اجلانب الفردي  (                                   ذلك أهنا تتصل، من جهة، بالفرد         .                                                            ميكـن الـنظر إىل حرية تكوين النقابات من زوايا خمتلفة           "

                                                                                                                      وتتألف من حرية تكوين نقابات، وقرار ما إذا كان الشخص يود أن ينضم إىل النقابات أم ال، أو إلغاء العضوية                    
                                                        هتا، وتنظيمها وإدارهتا والقيام على أمرها؛ إضافة إىل                                                                    يف نقابة ما، ومن جهة أخرى، تشري احلرية إىل الرابطات ذا          

    )".                        االستقالل النقايب أو اجلماعي (                                       ممارسة احلرية النقابية من الدرجة الثانية 

                                              ً                                                                        وعلى هذا األساس، اعترفت الدائرة الثانية قانونياً بنقابة العمال املتحدين لألمسدة، وذهبت إىل حد اعتبار أنه حيق                  -   ٥٣٠
  .                                                                            فوا عن العمل يف الشركة االخنراط يف النقابة واالحتفاظ مبنصب قيادي فيها، عند االقتضاء                للعمال الذين توق

             من قانون      ٣٥٨                                                                                        وحق النقابات يف إنشاء احتادات واالنضمام إىل منظمات نقابية دولية حق تكفله املادة               -   ٥٣١
                                أكثر أن تشكل احتادات وجيوز                     جيوز لنقابة أو   "                    فهي تنص على أنه       .                                                العمل، دون فرض أية قيود قانونية أو عملية       

             وحيق للنقابات       (...)                                                                                الحتادين أو أكثر أن يشكال احتادات كونفدرالية، تنظمها أحكام هذا الفصل، عند االقتضاء، 
        (...)".                                                                                واالحتادات واالحتادات الكونفدرالية االنضمام إىل املنظمات الدولية للعمال أو ألصحاب العمل 

                 العمل أو االمتناع  "                 من قانون العمل    ٣٦٣                      ُ             تكوين النقابات كذلك، ُتحظر املادة                   ويف جمال ممارسة احلق يف -   ٥٣٢
                                                                                                      عن العمل الرامي إىل تفادي املمارسة احلرة للحقوق اجلماعية للعمال أو للنقابات أو لتحالف العمال أو تقييد تلك 

  ً  ُ   َّ                    ياً وُيجرَّم على النحو الذي                           ُ        أي عمل ينتج عن تلك األعمال ُيعترب الغ "                   ، وتنص كذلك على أن  "                  املمارسة أو إعاقتها
                                                              ِّ                                                     يـرد بـه يف قانون العمل وضمن الشروط الواردة فيه أو يف القوانني املكمِّلة لـه أو املرتبطة به بسبب األحكام                  

   ".   ِّ                اجملرِّمة غري القانونية

       لوظيفي                                                  ّ                      َّ                             وباملثل، فإن جمموعة التشريعات املشار إليها تنص على متّتع أعضاء النقابات املكوَّنة باالستقرار ا              -   ٥٣٣
                            عند ممارستهم واجباهتم وحىت ستة  (                                         ، شأهنم يف ذلك شأن عدد من الزعماء النقابيني  )                         لفترة ال تتجاوز أربعة شهور (

   ).                                        لفترة ثالثة أشهر بداية من اإلعالن عن ترشحهم (                    واملرشحني هليئة اإلدارة   )             أشهر بعد ذلك

     ِّ                               املعدِّل لقانون رابطات التضامن،        ٩٩٣ ١       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٤              الصادر يف        ٧٣٦٠                    وينص القانون رقم     -   ٥٣٤
                                                                                                                وقـانون العمـل والقانون األساسي لوزارة العمل، على أنه يف حالة تسريح غري منصف للعمال الذين ينتفعون                  

                                      ً                                    يعلن قاضي العمل املختص ذلك التسريح باطالً، ويأمر نتيجة ذلك بإعادة            "                                      باالستقرار الوظيفي على هذا النحو،      
                                 ُ                                             ألجور الضائعة إضافة إىل أية جزاءات ُتفرض على صاحب العمل مبوجب قانون العمل                                    العـامل إىل عمله وبدفع ا     

   ".                                والقوانني املكملة له أو املرتبطة به
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                                                                      العمل أو االمتناع عن العمل من جانب أصحاب العمل أو العمال أو             "                                 وينص القانون املذكورة على أن       -   ٥٣٥

ّ                          ت اليت اعتمدهتا منظمة العمل الدولية وصّدقت عليها اجلمعية                                                              الـنقابات واملخل بأحكام املواد الواردة يف االتفاقا                                            
   ".                                                                             ً                                     التشـريعية واملواد الواردة يف قانون العمل أو يف قوانني الضمان االجتماعي، يعترب جرميةً يعاقب عليها القانون                

ِ                                                                                              وإذا انُتِهكت هذه احلقوق، ميكن للعامل أو نقابته الطعن يف ذلك االنتهاك لدى السلطة اإلدارية امل                              عنية، وهي يف          ُ 
  .                                                          ً هذه احلالة اإلدارة الوطنية لتفتيش العمل، أو لدى احملاكم مباشرةً

ٍ       ً                                           ً                ومينح القانون اإلدارةَ الوطنيةَ لتفتيش العمل سلطاٍت واسعةً للتحقيق يف االنتهاكات اليت تتناهى إليها، وفقاً                -   ٥٣٦                   َ        َ                   
   ِّ                          وميكِّن القانون اإلدارة الوطنية   .  ٧ ٩-    ٤٢٩٨   و  ٩٣-    ٥٠٠٠                                                     ألحكـام الدائـرة الدستورية يف هذا اجملال، يف قراريها      

                                                لذلك الغرض، ما جييز للمفتش املعين زيارة مكان العمل   "                        أية وسائل تعتربها مناسبة "                                 لتفتـيش العمل من اللجوء إىل       
  .                                                                                   ومجع كل ما يتوفر من معلومات، مبا يف ذلك النظر يف احلسابات والسجالت ومساع الشهود وما إىل ذلك

                                                                                  دارة الوطنية لتفتيش العمل ممارسات غري عادلة يف جمال العمل، يبادر إىل إخطار                                    وإذا الحـظ مديـر اإل      -   ٥٣٧
                     ً                          وعالوة على ذلك، وتوخياً لتحسني محاية العامل،         .                                                                السلطة القانونية املختصة، مع إيالء أقصى أولوية هلذه املسألة        

                             للحقوق النقابية، يأمر القاضي                                      وإذا خلصت احملكمة إىل أنه قد حدث انتهاك   .                                ال ميكن استئناف قرار إحالة القضية
                                                                                                      بإعـادة انـتداب العامل إىل عمله وبدفع األجور املفقودة، دون النيل من أية جزاءات تصدر حبق صاحب العمل        

  .                              ِّ                    مبوجب قانون العمل والقوانني املكمِّلة له أو املرتبطة به

                     الضمانات ذات الصلة                                                                                  وقـد أسـهمت الدائرة الدستورية يف اإلعمال الفعلي حلقوق تكوين النقابات و             -   ٥٣٨
ِ                          واحـترامها، مـن خـالل عدد من القرارات امللِزمة للجميع                                                  وعلى سبيل املثال، ففي القرار رقم        ).          عداها هي  (                                     

   ِّ   تكرِّس    : "                        رأت الدائرة ما يلي        ١٩٩٣        أكتوبر   /              تشرين األول   ٨            من يوم      ١٠ /  ٠٩                        الصـادر يف الساعة        ٩٣-    ٥٠٠٠
                                                ب عليها من حرية التمثيل، وخباصة احلق األساسي يف                                                      مـن الدستور حرية تكوين اجلمعيات وما يترت          ٢٥         املـادة   

        (...)".     ُّ                             ُّ            ِّ        ِّ                 التجمُّع ألغراض مشروعة دون ضغط أو تدخُّل ميكن أن يغيِّر أو يشوِّه تلك األغراض 

ُ  َ        ً                                       ِّ                 ُيعَترب خمالفاً للقانون اللجوء إىل أية وسائل ميكن أن تعوِّق العمل الذي        "(...)     ِّ                       ويشدِّد القرار ذاته على أنه  -   ٥٣٩
ّ                                      َّ                    لو العمال، وخباصة التسريح، نظراً إىل أن تسريح ممثل عّمال يتضمن انعدام الدفاع عن العمال املمثَّلني                            يقوم به ممث                     ً                              

      َ                                                                  ِّ                 ً                       وعـرقلةَ أيـة مساومة مجاعية ميكن أن يشترك فيها هؤالء املمثلون، ال سيما عندما يسرِّح أصحاب العمل ممثالً                   
      ...".                      ً               باعتبار أنه يشكل هتديداً ملصاحلهم اخلاصة 

 ِّ                                                                                     دِّد هذا القرار التكافل الالزم بني املنظمات النقابية يف العمل حبرية، حىت تتمكن جمموعات مشتركة      كما حي -   ٥٤٠
                                     وباملثل، ينص القرار على أن تسريح        .                                        ُّ                                 مـن القيام بأعماهلا وحتقيق أهدافها دون تدخُّل خارجي سليب يف مصاحلها           

َ                 ممـثل العمـال ينتهك احلق األساسي يف تكوين اجلمعيات، حيث ُيحَرم                                                        العمال من قيادهتم، وبالتايل من الدفاع                                                        ُ  
  .                                  الشرعي عن مصاحلهم الشخصية والنقابية

ِ                                                            وفـيما يـتعلق بالـتعديالت الـيت أُدِخلت على تشريع العمل، مت سن القانون رقم                  -   ٥٤١          تشرين   ٤      يف       ٧٣٦٠                           ُ 
   ".                    ية احلقوق النقابية    محا "               ً      ً                                                   ، الذي أضاف فصالً ثالثاً إىل الباب اخلامس من قانون العمل، املعنون                 ١٩٩٣       نوفمرب   /     الثاين

   ّ                                                                ً                                                   ومكّـن هذا التعديل من تطابق القوانني الوطنية مع االلتزامات املتخذة أساساً مبوجب اتفاقييت منظمة العمل الدولية                 
  .                                                                                 اللتني تتعلقان حبرية تكوين النقابات، وتتالءمان مع األحكام ذات الصلة الواردة يف العهد  ٩٨   و  ٨٧     رقمي 
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                   املشار إليه أعاله،   ٩٣-    ٥٠٠٠     ً                                           باشرةً، صدر عن الدائرة الدستورية القرار رقم                                 وقبل تعديل هذا القانون م     -   ٥٤٢
          ً      ً                                                                                                      وكـان قـراراً بارزاً يف قانون العمل، حيث إنه يشري باستمرار إىل القواعد الدولية، الواردة يف كل من اتفاقات                    

                           بابوية العامة، ويف االتفاقية                                                                               منظمة العمل الدولية املصادق عليها، ويف وثائق الكنيسة الكاثوليكية، ويف املنشورات ال
  .                    األمريكية حلقوق اإلنسان

          ً       ً                                      بصفته جزءاً أساسياً من حرية تكوين اجلمعيات الواردة          "                التمثيل النقايب  "                               وهـذا القـرار ال حيمي فقط         -   ٥٤٣
َ                                                واملَسهبة يف اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقمي            ال     العم  "   حق "        ِّ      ً     ً        ً     ً              ، بل يقدِّم أيضاً دعماً دستورياً خاصاً ل             ٩٨    و   ٨٧   

ّ                                                                  ، باملعىن الواسع، بغض النظر عّما إذا كانوا أعضاء يف نقابة أم ال، على حنو ما تنص عليه االتفاقية رقم  "         يف التمثيل "                            
                                          ، الذي يشري إليه القرار، قد متت ممارسته لصاحل  )      أمبارو (                           واللجوء إىل احلماية القضائية   .    ١٤٣               والتوصية رقم    ١٣٥

  .                      أن تكون منظمة نقابية                                  جلنة عمال دائمة، وهي مبثابة حتالف بدل

                             اتفاقات املفاوضة اجلماعية احلرة 

    ٦٢             وتنص املادة     .                                                                               يضمن دستور كوستاريكا املفاوضة اجلماعية احلرة لالتفاقات وكذلك املفاوضة احلرة          -   ٥٤٤
ِ                                                    يكون التفاقات العمل املشتَركة قوة القانون، إذا أُبِرمت بني العمال أو احتادات أصحاب العمل                 : "              عـلى ما يلي     ُ                      َ                        

   ".             َّ          ً     ً           النقابات املنظَّمة قانونياً وفقاً للقانون و

ِ                                                     وُيفـِرد قانون العمل كامل الفصل الثالث هلذه املسألة         -   ٥٤٥                                              وجتدر اإلشارة إىل التعريف القانوين لالتفاقات        .  ُ  
                                                                       االتفاق اجلماعي هو اتفاق مربم بني نقابة أو أكثر وصاحب عمل أو             -  ٥٤       املادة     : "                            اجلماعـية على النحو التايل    

        ولالتفاق   .                                                                                         ني نقابة أصحاب عمل أو أكثر، هبدف تنظيم أوضاع العمل وغريها من املسائل ذات الصلة                          أكثر، أو ب  
                                                                                              ً                     اجلماعي صفة قانون مهين وجيب أن تكون أحكامه متوافقة مع مجيع العقود الفردية أو اجلماعية القائمة حالياً أو                  

   ".      ً                                        مستقبالً يف الشركات أو الصناعات أو املناطق املعنية

ُ   َّ                     ُيطبَّق على مجيع موظفي      "                                                                   الئحـة تتعلق بالتفاوض بشأن االتفاقات اجلماعية يف القطاع العام            "       وتوجـد  -   ٥٤٦
                                                                                                    الدولة طاملا ال يضطلعون مبسؤولية إدارية عامة، وعلى مجيع موظفي املؤسسات العامة التابعة للدولة أو ملؤسساهتا، 

  .     ُ                                  واليت ُتعترب مؤسسات صناعية أو جتارية عادية

                                                                                     ريكا إىل املوازنة بني حقوق العمال يف توفري فرص املبادرة إىل املفاوضة اجلماعية من                               وقـد سعت كوستا    -   ٥٤٧
  .                                ً                                                      جهة، وإىل إجياد إمكانية أكثر حتديداً لتوقيع االتفاقات اجلماعية يف القطاع العام من اجلهة األخرى

ِ                 دِخلت على الدستور                                                                 ُ             ويف هـذا السـياق، جتدر اإلشارة إىل بعض اإلصالحات االجتماعية واملهنية اليت أُ           -   ٥٤٨  
  :                                 ً                     وعلى قوانني أخرى جتري صياغتها حالياً على املستوى التشريعي

                        ِّ                             من دستور كوستاريكا، يشرِّع احلق يف املفاوضات اجلماعية يف    ١٩٢                        مشروع قانون تعديل املادة  -
  ؛     ١٤٣٧٠                                    القطاع العام، وهو مشروع القانون رقم 

                                         اعية يف القطاع العام، مع إضافة فقرة فرعية                                       قانون بشأن التفاوض على إبرام اتفاقات مج "      مشروع  -
                                 والذي، إىل جانب النص على أنه        "                                            من القانون العام بشأن اإلدارة العامة         ١١٢             إىل املـادة      )  ٥ (
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                                                                                          جيـوز جلميع موظفي الدولة، ومؤسساهتا والعاملني الذين ال يضطلعون مبسؤوليات إدارية، أن             

              الصادر عن        ٢٩٥٧٦                  ألمر الراهن رقم    ُ                                                      ُيجـروا مفاوضـات مجاعية، يضفي صفة القانون على ا         
                                               ِّ                                                وزارة العمـل والضمان االجتماعي، وهو األمر الذي ينظِّم هلؤالء املوظفني إدارة النظام املؤقت              

  ؛     ١٤٦٧٥                                                     لتسوية النـزاعات واملفاوضة اجلماعية، مشروع القانون رقم 

     ً               حالياً قيد الصياغة                                                                                  مشروع قانون لتعديل الفصل املتعلق باحلريات النقابية يف قانون العمل، وهو             -
                       وهو يهدف إىل توسيع نطاق   .      ١٤٦٧٦                                                يف اجلهـاز التشـريعي حتت رقم مشروع القانون رقم     

                                                                                                  احلماية القانونية للعمال املنتمني إىل نقابات وممثلي العمال، بغية تعزيز وضمان حق العاملني يف              
              تمثيل النقايب؛                                                               كوستاريكا يف تكوين اجلمعيات وحق قياداهتم يف املمارسة احلرة لواجبات ال

                             ملنظمة العمل الدولية ومشروع    ١٥١                         التصديق على االتفاقية رقم   :      ١٤٥٤٢                  مشروع القانون رقم  -
                                    بشأن تشجيع املفاوضة اجلماعية يف         ١٥٤                             التصديق على االتفاقية رقم       :      ١٤٥٤٣                القـانون رقم    

  .                                                      القطاع اخلاص، وكالمها يف طور املناقشة يف إطار اجلهاز التشريعي

  .                                                                شاريع هذه القوانني وأهدافها حتديات متواصلة تواجهها حكومة كوستاريكا      ومتثل م -   ٥٤٩

                  ذلك أن تقرير بعثة   .                                                                         ً وفيما يتعلق مبوضوع املفاوضة اجلماعية، جتدر اإلشارة إىل حالة القطاع العام حتديداً -   ٥٥٠
      ، لفت     ٢٠٠١      سبتمرب  /    يلول   أ ٧     إىل  ٣                                                                    املساعدة التقنية ملنظمة العمل الدولية، اليت متت يف كوستاريكا يف الفترة من 

                           فقد اعتربت تلك القرارات بعض   .                                                                        انتباه حكومة كوستاريكا إىل عدد من القرارات اليت اعتمدهتا الدائرة الدستورية
                                                                                                              أحكام االتفاقات غري دستورية، وباخلصوص ما يتعلق منها بقواعد الشرعية والنسبية والترشيد واملساواة، مشرية              

ْ                                         ناسبة ُمِنحْت يف بعض احلاالت من األموال العامة                                         إىل مـزايا غري معقولة وغري مت         ِ ُ                                  الدائرة الدستورية، القرار رقم     (      
                                                    ومن الضروري تسليط الضوء على بعض مقتطفات قرار           ).     ٢٠٠٠       أغسطس   /     آب   ٣٠              الصادر يف        ٢٠٠٠-    ٧٧٣٠

  . )٨٣ (                                الدائرة الدستورية بغية فهم نطاقه

                                                      

     ً                    تناداً إىل الوقائع وعلى         اس -               االستنتاجات   -     ً  ثالثاً     : "                                                    يتضـمن القرار بشأن هذا البند املقتطفات التالية         )  ٨٣ (
                  ً                                              إن الدائرة، انطالقاً من اختصاصها بوصفها أعلى سلطة لتفسري الدستور،   :                                            سبيل اإلجياز، خلصت الدائرة إىل النتائج التالية

                                                                                                      ويف إطار اهليكل التنظيمي واإلداري للدولة واستصواب املفاوضات اجلماعية يف القطاع العام أو عدم استصواهبا، ال جيوز 
                ً                     ومن الضروري أيضاً النظر يف هذه املؤسسة    ".                   الضمانات االجتماعية "                                         أن تتقيد فقط بتطبيق أحكام الفصل املعنون        للدائرة

                                                             من الدستور؛ بات لدى الدائرة اعتقاد راسخ بأن إرادة             ١٩٢    و    ١٩١                                                    القضـائية وعالقـتها باملبادئ الواردة يف املادتني         
                                                            ير مؤسسات حقوق العمال، كانت تقوم على استثناء املوظفني احلكوميني                                            اجلمعية التأسيسية، يف إطار املسار التارخيي لتطو

                                                                                         ُ              ً   من اللوائح العامة اليت يضمنها احلق اجلماعي يف العمل، مما جيعلهم خيضعون لنظام خاص بالقطاع العام، ُيعرف عامة أيضاً 
                            ة عامة، أنه ال جيوز ملوظف                                 ويعين ذلك دون شك، وكقاعد      .                                  ، وهو نظام خيضع للقانون العام      "                 العالقة القانونية  "        باسـم   

ّ                   بيد أن تطّور التفكري القانوين   .                                                                         حكومي أن يتفاوض على أوضاع عمله كما لو كانت عالقة تعاقدية ختضع لقانون العمل          
  .                                                                                                                      واعتماد اتفاقات حتت تأثري منظمة العمل الدولية واجتهاد هذه الدائرة، أدت إىل إحداث تغيريات يف املؤسسات املعنية                

                                                                                                             اليوم بأن االتفاقات اجلماعية تكون متوافقة مع أحكام القانون والدستور عندما تتفاوض بشأهنا فئة من                       ُ   َّ      وعلـيه، ُيسلَّم  
                                                                                                                  العاملني واملوظفني الذين خيضعون، بالرغم من أهنم يعملون يف القطاع العام لعالقات حيكمها قانون العمل، وباخلصوص                

                                            لكن عندما يتعلق األمر مبؤسسات الدولة أو         .                   ام لإلدارة العامة                     من القانون الع      ١١٢    و    ١١١                              التعاريف الواردة يف املادتني     
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        بشأن    ٩٨                  لالتفاقية رقم        ٢٠٠٢                 يف حتليلها لعام                                                              إن جلـنة اخلـرباء املعنية بتطبيق االتفاقات والتوصيات،           -   ٥٥١
                                                                                                                   تطبـيق مـبادئ حق التنظيم النقايب واملفاوضة اجلماعية، قد أعربت عن قلقها بشأن إمكانية كون قرار الدائرة                  

                                                                بيد أن احلكم املشار إليه ال يزال يستثين من نطاقه املوظفني احلكوميني فقط   .             ً                     الدستورية خمالً بأحكام تلك االتفاقية
  ،   ٩٨                                    وعليه جيري االمتثال لالتفاقية رقم        .                          َّ                                        ملني يف اإلدارة احلكومية واحملدَّدين يف النظام القانوين لكوستاريكا            العا

   ). ٦      املادة  (                                                                                         حيث إنه، فيما يتعلق باحلق يف املفاوضة اجلماعية يف القطاع العام، ال تتناول االتفاقية هؤالء املوظفني 

                       نسبة االنتماء إىل نقابات

                               يف املائة من النقابات اليت        ٩٠                  ، فإن أكثر من         ٢٠٠٣                                              ق بنسبة االنتماء إىل نقابات يف البلد عام                   فيما يتعل  -   ٥٥٢
                                   يف املائة احتادات كونفدرالية، من بني    ١,٣                       يف املائة منها احتادات و   ٥,٣ُ  ِّ                                 ُشكِّلت هي نقابات من الدرجة األوىل، و 

   ). ٩           انظر اجلدول    . (        نقابات   ٣٠٣         ما جمموعه 

 ٩اجلدول 

 ٢٠٠٣أبريل /طة حسب درجة التنظيم، نيسانالنقابات النش

  العدد النسبة املئوية النسبة املئوية التراكمية
                   نقابات الدرجة األوىل    ٢٨٣     ٩٣,٤     ٩٣,٤
        االحتادات   ١٦    ٥,٣     ٩٨,٧
                      االحتادات الكونفيدرالية  ٤    ١,٣      ١٠٠,٠

      اجملموع    ٣٠٣      ١٠٠,٠ 
َنقَّحة   (    ٢٠٠٣       أبريل   /                                                قاعدة بيانات إدارة املنظمات االجتماعية، نيسان       :     املصدر                                  إحصاءات بشأن النقابات العاملة يف     ) "ُ َ  َّ     ُم

ِ              فرنكلني بينافيِدس فلوِرس، وحدة      :      َّ    ، أعدَّها   )"    ٢٠٠٣       أبريل   /            إىل نيسان      ٢٠٠٠      مايو   /          مـن أيار   (             كوسـتاريكا          ِ              
  .                                                 البحوث ونوعية اإلدارة، اإلدارة الوطنية لتفتيش العمل

     ً                                          ووفقاً للمعلومات اليت أتاحتها إدارة املنظمات        .  ت                                                     ومن اجلدير بالذكر أنه حيق للمتقاعدين تكوين نقابا        -   ٥٥٣
  :                                                                       االجتماعية التابعة لوزارة العمل والضمان االجتماعي، توجد نقابات للمتقاعدين

                                                                                                                                                                           

                                                                                                              بالدوائر املالية املسؤولة عن العمليات اليت ختضع للقانون العام، وبعالقات العمل مع العمال والعاملني الذين ال ينتمون إىل 
                          ِّ   هو رأي الدائرة، بيد أهنا حتذِّر     ذلك   .                                                                       موظفي اإلدارة العامة وحيكمهم قانون العمل أو القانون التجاري، حسب االقتضاء

                                                                                                                            مـن أنه على اإلدارة ذاهتا، وعلى اجلهات اليت تنفذ القانون عامة، ويف املقام األخري القاضي، عندما يتعلق األمر بقضايا                    
                                                                                                           حمددة، أن حيدد ما إذا كان االستثناء ينطبق على مؤسسة تابعة للدولة أو على جمموعة من موظفيها ومسؤوليها، أو إذا ما 

     ً                                                       وأخرياً، وكما ورد يف تقرير مكتب املدعي العام للجمهورية،          .     ُ                                                   كـان ُيحظر عليهم على نقيض ذلك، اتباع ذلك النهج         
                 ً                                                     َّ                                      الذي تقبل به أيضاً هذه الدائرة، يكون املوظفون العاملون لصاحل البلديات مقيَّدين يف جمال املفاوضة اجلماعية بشروط هذا 

   ".                                                             ما مل يثبت خالف ذلك، خيضعون لعالقة العمل السائدة يف القطاع العام            ً                        القرار، نظراً إىل أهنم موظفون حكوميون،
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                                 رابطة املوظفني احلكوميني واملتقاعدين  

                                            الرابطة الوطنية لعمال الربيد والربق املتقاعدين 

                                  والالسلكية والقطاع العام املتقاعدين                                           الرابطة الوطنية لعمال قطاع االتصاالت السلكية  

                                         الرابطة الوطنية لعمال االتصاالت املتقاعدين  

                         نقابة األساتذة املتقاعدين  

                                                     نقابة عمال من سجالت األحوال املدنية وما شاهبهم املتقاعدين 

                                                                النقابة املشتركة ملسؤويل صندوق كوستاريكا للضمان االجتماعي املتقاعدين 

                    لموسيقيني املتقاعدين                  النقابة الوطنية ل 

          حق اإلضراب

                          املعايري التنظيمية والعملية 

  :                                                         حق اإلضراب هو حق دستوري للعاملني يف كوستاريكا حسب النص التايل -   ٥٥٤

ُ                                                                           ٌيعترُف ألصحاب العمل حبق التوقف عن النشاط وللعمال حبق اإلضراب، باستثناء            -  ٦١       املادة        ٌ 
              ً                                                ا القانون وفقاً للوائح القانونية يف هذا الصدد، اليت حتظر                                                     اإلضراب يف قطاع اخلدمات العامة، اليت حيدده      

  .                         مجيع أعمال اإلكراه أو العنف

ّ                 وعالوة على ذلك ، ُتعّرف املادة        -   ٥٥٥   :                                                           من قانون عمل كوستاريكا اإلضراب الشرعي على النحو التايل       ٣٧١                ُ  
                        صفة سلمية جمموعة من ثالثة                                                                       التوقف املؤقت عن العمل يف شركة أو مؤسسة أو نشاط جتاري، تتفق عليه وتنفذه ب "

 ُ   ِّ                  وُتحدِّد املادة التالية    ".                                                                                    عمـال أو أكثر، فقط هبدف حتسني مصاحلهم املالية واالجتماعية املشتركة أو الدفاع عنها         
  .                               ً اإلجراء املتبع ليكون اإلضراب شرعياً

                                   القيود املفروضة على ممارسة حق اإلضراب

    ٢٧          من يوم    ١٠ /  ١٢              يف الساعة      ٩٨-    ١٣١٧           اهلام رقم              القرار       ١٩٩٨                                   أصدرت الدائرة الدستورية يف عام       -   ٥٥٦
                     والفقرة الثانية من    ٣٧٦         من املادة     )  ه ( و  )  ب ( و  )  أ (                                       واعترب هذا القرار أن الفقرات الفرعية      .     ١٩٩٨       فرباير   /      شـباط 
                                                                                           مـن قـانون العمل غري متفقة مع أحكام الدستور، وهي تتعلق حبظر اإلضراب يف اخلدمات العامة            ٣٨٩         املـادة   

                       ألغراض املادة السابقة،      : "               على ما يلي      ٣٧٦             فتنص املادة     .                       من القانون املذكور      ٣٧٥          يف املادة                    املنصـوص عليها    
َ                     ُيقَصد باخلدمات العامة                                                 ً                                  اخلدمات اليت يقدمها العمال واليت تكون أساسية متاماً لإلبقاء على عمل مؤسسات              )  د   : (ُ  

                                 الصحة العامة أو االقتصاد، مثل                                                                                حمددة، ال ميكن أن توقف خدماهتا دون أن يؤدي ذلك إىل ضرر خطري وفوري ب              
   ".                                                        املصحات واملستشفيات، والصحة العامة، واملرافق الصحية واإلنارة
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                                                                                                       ومنذ سنوات عديدة، أعربت هيئات منظمة العمل الدولية املسؤولة عن رصد تطبيق اتفاقاهتا، وال سيما                -   ٥٥٧
                                              ملعنية بتطبيق اتفاقات وتوصيات منظمة العمل                                                                            جلـنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقات والتوصيات واللجنة الثالثية ا         

                                                         بشأن حق التنظيم النقايب واملفاوضة اجلماعية، عن قلقها إزاء     ٢٠٠٢       لعام   ٩٨                                   الدولـية، يف حتليلها لالتفاقية رقم    
  .                                                   ً                         إمكانية كون األحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية خملةً بأحكام االتفاقية املذكورة

           ق النقابية                      التقدم احملرز يف جمال احلقو

ُ           فعلى سبيل املثال، ُسن يف        .                              مشـل هذا اجملال تغيريات هامة      -   ٥٥٨                 القانون رقم       ١٩٩٣       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٤                 
          وأدى ذلك     ".                      محاية احلقوق النقابية   "       ً                                                               ، مضـيفاً الفصل الثالث إىل الباب اخلامس من قانون العمل، املعنون               ٧٣٦٠

                                                                املتخذة يف جمال احلرية النقابية يف إطار اتفاقييت منظمة العمل                                                                الـتعديل إىل اتساق القوانني الوطنية مع التعهدات         
  .  ٩٨   و  ٨٧             الدولية رقمي 

                                          وزارة العمل والضمان االجتماعي، بشأن      -       ٢٩٥٧٦                      ، صدرت الالئحة رقم         ٢٠٠١      مايو   /       أيار   ٣١    ويف   -   ٥٥٩
  .                                        التفاوض على اتفاقات مجاعية مع القطاع اخلاص

                                  الصادر عن الدائرة الدستورية       ٩٣-    ٥٠٠٠                    لقضاء، إىل القرار                                             وجتـدر اإلشارة، يف إطار إسهامات فقه ا        -   ٥٦٠
                                                                                                                      الـتابعة للمحكمة العليا الذي حيمي املمثلني النقابيني ويدعم بقوة حق العمال يف التمثيل النقايب، باملعىن الواسع،                 

      ويف     ١٣٥        رقم                                                    ويؤيد ذلك القرار اللوائح الواردة يف االتفاقية        .                                                      بغض النظر عما إذا كانوا أعضاء يف النقابة أم ال         
                                                                                             كما يسلط الضوء على االمتياز النقايب الذي حيمي الزعماء النقابيني من الفصل اجلائر بسبب                .    ١٤٣              التوصية رقم   

                                                                                             وأكدت القرارات التالية حق العامل مبوجب الدستور يف االنضمام أو عدم االنضمام إىل نقابة                .                 نشـاطهم النقايب  
       ، رقم    ٩١-    ٢٧٦٣        ، رقم     ٩١-    ١٩٧٧        ، رقم     ٩٠-   ٦٧٢    قم      ، ر   ٩٠-   ٤٨٣        ، رقم     ٩٠-   ٤٨٢     رقم    :               خيـتارها حبرية  

       ، رقم    ٩٤-    ١٣٦٥        ، رقم     ٩٤-   ٦٨٧        ، رقم     ٩٣-    ٥٩٦٩        ، رقم     ٩٣-    ٥٠٠٣        ، رقم     ٩٣-    ٥٠٠٠          ، رقـم      ٩٢-   ٣٢٠
      ، رقم   ٩٤-    ٤٩٩١      ، رقم   ٩٤-    ٣٨٦٩      ، رقم   ٩٤-    ٣٧٣٦      ، رقم   ٩٤-    ٣٤٢١      ، رقم   ٩٤-    ١٨٩٠      ، رقم   ٩٤-    ١٦٣١
       ، رقم    ٩٦-    ٣٠٠٧   م       ، رق   ٩٦-   ٥٧١        ، رقم     ٩٥-    ٠٧١٢        ، رقم     ٩٥-   ٢٣٣        ، رقم     ٩٤-    ٦٥٩٤          ، رقـم      ٩٤-    ٦٣٢٩
                                         وكذلك، أيدت الدائرة الثانية باستمرار       .   ٩٧-    ٢٨١٠        ، رقم     ٩٦-    ٥٧٢٧        ، رقم     ٩٦-    ٥٦٤٩        ، رقم     ٩٦-    ٢٠٨٥

         كانون    ٢٢              الصادر يف       ٣٣٦        ، رقم       ١٩٩١       يونيه   /         حزيران   ٢١              الصادر يف      ٩٨     رقم    :                               ذلك احلق يف القرارات التالية    
   ٦              الصادر يف      ٧٥        ، رقم      ٩٩٥ ١       ديسمرب   /                كـانون األول     ٢٢                الصـادر يف        ٤١٢          ، رقـم        ١٩٩٣         ديسـمرب    /    األول
  .    ٢٠٠٠     مارس  /      آذار  ٢٢           الصادر يف    ٣٠٠      ، رقم     ١٩٩٧      يوليه  /     متوز  ١٨           الصادر يف    ١٥٠      ، رقم     ١٩٩٦     مارس  /    آذار

                                                                                                  وجلمـيع العمال حرية ممارسة حق اإلضراب أو عدم ممارسته حبرية دون خوف من قيام أصحاب العمل                  -   ٥٦١
                         الصادرين عن الدائرة      ٩٧-    ٤٤٤٠    و   ٩٣-    ٣٨٠٨    مي                                 ويرد هذا احلق يف القرارين رق       .                           بأعمـال انتقامـية ضدهم    
  .                        الدستورية للمحكمة العليا

                                     عن الدائرة الدستورية، قد اعترب          ١٩٩٨       فرباير   /       شباط   ٢٧              الصادر يف      ٩٨-    ١٣١٧     ً                   وأخـرياً، فإن القرار      -   ٥٦٢
  .                                     حظر اإلضراب يف الدوائر العامة غري دستوري
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           االستنتاجات

ّ                           احلق يف تكوين النقابات يف كوستاريكا حيث أّمن القانون ذلك                                          ً         لقـد مت إجياد األوضاع اليت تكفل متاماً        -   ٥٦٣                                        
  .                                                                                                                    احلق، الذي بلغ مرتبة دستورية ومت إعماله بإنشاء آليات إدارية مثل إدارة املنظمات االجتماعية يف وزارة العمل                
   نه                                                                                    ً                          وكذلـك، فإن عملية تشكل نقابات دون أي إذن أو اعتراف مسبق قد تعززت باستثناء الشرط رهناً فقط بأ                  

  .                                                                    كيما تكون النقابة قانونية، جيب أن تسجل لدى اإلدارة املذكورة بعد تأسيسها

                                     ً                                ً                         كما أن احلق يف تكوين النقابات تعزز كثرياً بفضل أحكام خمتلفة، تنظيمية أساساً، حتظر الفعل أو االمتناع  -   ٥٦٤
                          لفات العمال أو تقييدها أو                                                                                    عـن فعـل بقصد احلد من املمارسة احلرة حلقوق العمال اجلماعية أو النقابات أو حتا            

                         لكن، وعندما يالحظ حدوث      .                                                                               عرقلتها، وهو أمر يالحظ اآلن يف مجيع أصقاع البلد لدى خمتلف األطراف املعنية            
                                                                                                                  انـتهاكات هلـذا احلق، فإن وزارة العمل، من خالل هيئة مفتشيها وعن طريق إصدار أوامر إدارية، أو احملاكم،                   

ّ                     ئرة الدستورية، من خالل قراراهتا، أّمنت احترام تلك احلقوق                              وباخلصوص حماكم العمل، وخباصة الدا                                 .  

                                                                                      ً   ومن جهة أخرى، فإن عدم متكني األجانب من تكوين نقابات مسألة جيب على الدولة أن تنظر فيها ملياً،  -   ٥٦٥
                                            وعليه، ستقوم احلكومة بتقييم الظروف اليت       .                                                                     حيث توجد قطاعات تكون فيها أغلبية العاملني من غري رعايا البلد          

       ُ                                                                                                          ميكـن أن ُيحـدد يف ظلها هذا احلق ليتماشى مع احتياجات البلد اجلديدة، أي العدد الكبري من األجانب الذين                    
   .                   ً                                                                  يعيشون فيها، توخياً لوضع آليات تضمن بصفة فعالة حق مجيع سكان البلد يف االخنراط يف النقابات

                ُ                            اعية وتوقيعها، وُتدرج يف الواقع الفوائد                    ّ                                                   وبصـفة عامة، أّمنت كوستاريكا حرية التفاوض يف االتفاقات اجلم          -   ٥٦٦
                                                     غري أنه ما زال يلزم دراسة حالة احلق يف التفاوض            .                                             َِ                     النامجة عن تلك االتفاقات يف عقود العمل كحقوق كِسَبها العمال         

    ظيت                                                                  ً                               يف االتفاقات اجلماعية لصاحل املوظفني احلكوميني دراسة متأنية ومتعمقة، نظراً إىل أهنا كانت إحدى املسائل اليت ح
  .                                                                                     باهتمام جلنة اخلرباء املعنيني بتطبيق االتفاقات والتوصيات، وهي جلنة تابعة ملنظمة العمل الدولية

      ً                                                                                 وحتقيقاً هلذه الغاية، اختذت احلكومة مبادرات، وهي ختطط لتوفري مزيد من اإلمكانات للتفاوض اجلماعي  -   ٥٦٧
ُ              والتوقـيع على اتفاقيات مجاعية يف القطاع العام، وعليه، ُعرض                                                        ت مشاريع قوانني على برملان كوستاريكا، وهي                                                          

   .      ً                                                  حالياً تنتظر دراستها واعتمادها يف سياق العملية التشريعية

                                                                                                     وعـالوة على ذلك، اعتربت الدائرة الدستورية بعض أحكام االتفاقات غري دستورية، وذلك فيما يتعلق                -   ٥٦٨
                                                ة العليا، أن بعض املزايا املمنوحة مبوجب هذه                                                                         بشروط الشرعية والنسبية والترشيد واملساواة، إذ ترى هذه احملكم        

                                    وعلى احلكومة أن تراقب هذه احلالة، حيث   .                                                              االتفاقات قد ثبت أهنا تعسفية وغري متناسبة وتنهل من األموال العامة
                                                                                                         إنه، بينما يتعني عليها أن تتابع حقوق العمال النقابية، فعليها يف الوقت ذاته التحقق من أن ممارسة تلك احلقوق ال

  .                           ينتقص من حقوق السكان اآلخرين

                   ومن اجلدير بالذكر     .                                                  ُ          ً    ً        ً               ومن جهة أخرى، يوجد يف البلد نظام الحترام حق اإلضراب ُيعترب عملياً حقاً دستورياً              -   ٥٦٩
      ً     ً                                                        قراراً هاماً أعلنت فيها عدم دستورية حظر حق اإلضراب يف بعض                ١٩٩٨                                           أن الدائـرة الدسـتورية أصدرت يف عام         

ُ      القطاعات، وبالتايل ُحذف                                            وعليه، ومنذ ذلك التاريخ، تعين اخلدمات        .    ٣٧٦      ً                                           ت آلياً الفقرة الفرعية ذات الصلة من املادة                           
                         ً                                                                                         العامة اخلدمات األساسية جداً اليت يقدمها العمال للحفاظ على تشغيل بعض املؤسسات اليت ال ميكنها إيقاف خدماهتا                 
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ِ       ً     ً      ً       ً                           دون أن ُتحِدث ضرراً خطرياً بالغاً وفورياً يف الصحة العامة أو اال                                              قتصاد، مثل املصحات واملستشفيات، والصحة العامة،        ُ  
   .                                                    وعليه، فإن ذلك يشكل التقييد املباشر الوحيد حلق اإلضراب  .                        واملرافق الصحية، واإلنارة

                                                                                           وجتدر اإلشارة إىل أنه، بالنظر إىل تعليقات منظمة العمل الدولية على اعتماد تدابري إلعمال حق اإلضراب  -   ٥٧٠
                                                                            ً                  املواشي واحلراجة، وكذلك يف القطاع العام، أعلنت الدائرة الدستورية من جهتها أيضاً أن                                    يف الزراعة، ويف تربية   

                                                                                                             القانون الذي حيظر اإلضرابات يف تلك القطاعات هو قانون غري دستوري، لذلك، وباملعىن املطلق، ال ينطبق ذلك                 
  .                  ام على النحو الوايف                                                   بيد أنه تقع على احلكومة مسؤولية ضمان احترام تلك األحك  .                التقييد يف البلد

                                           ً     ً                                        وبصفة عامة، يصح القول إن احلكومة أحرزت تقدماً كبرياً يف االستجابة للحق يف االخنراط يف النقابات،  -   ٥٧١
                                                                                                              ويف املسـاومة اجلماعية، ويف التوقيع على اتفاقات مجاعية، وحق اإلضراب؛ لكن، ومن املنطقي يف إطار التنفيذ                 

                                                                    عض النقاط اليت يتعني على الدولة تنفيذ املزيد من التدابري بشأهنا وتعزيز                                           الـتدرجيي هلـذه الضمانات، أن توجد ب       
   .                                                                       اآلليات الكفيلة جبعل تلك احلقوق فعالة على حنو متوازن وعادل جلميع سكان البلد

 )احلق يف الضمان االجتماعي (٩املادة 

          االتفاقيات

ّ                                           على الصعيد الدويل، صّدقت كوستاريكا على اتفاقية منظمة ال         -   ٥٧٢                   بشأن املستويات      ١٠٢                   عمل الدولية رقم                       
                ، واملصدق عليه يف     ١٩٧١     مارس   /       آذار  ٢٩           الصادر يف     ٤٧٣٦          القانون -  .     ١٩٥٢                            الدنيا للضمان االجتماعي لعام 

      ٦٥٥٤         القانون    .     ١٩٧٨                                             األمريكية اخلاصة بالضمان االجتماعي لعام       -                       ، واالتفاقية اإليبريية        ١٩٧٢           مـارس      ١٦
ّ        ً                                        وصّدقت أيضاً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  .    ١٩٨١      أبريل  /       نيسان ٩         الصادر يف                    بشأن العالج الطيب    ١٣٠   

    ١٦                    ، واملصدق عليه يف         ١٩٧١      مارس   /       آذار   ٢٩              الصادر يف        ٤٧٣٦            القانون   - .    ١٩٦٩                        وتعويضـات املرض لعام     
  .    ١٩٧٢     مارس  /    آذار

            اإلطار العام

                         نظام اشتراكات ثالثي من                                                                            يـنص دستور كوستاريكا على حق العمال يف الضمان االجتماعي، بواسطة             -   ٥٧٣
ُ                           ُينشأ الضمان االجتماعي لصاحل   :                           بصفة خاصة على ما يلي      ٧٣             وتنص املادة     .                                  الدولـة وصـاحب العمل والعامل     

                                                                                                             العمال اليدويني واملشتغلني باألعمال الفكرية، وخيضع لنظام اشتراكات إلزامية من الدولة، ومن أصحاب العمل              
                                                                   جز، واألمومة، والشيخوخة، والوفاة وغريها من احلاالت الطارئة اليت                                                 والعمال، حلمايتهم من خماطر املرض، والع     

 ُ                                                                                       وُيعهد بإدارة الضمان االجتماعي واإلشراف عليه إىل مؤسسة مستقلة تسمى صندوق الضمان              .                 حيددهـا القانون  
  ن                                                                                 وال جيوز حتويل اعتمادات أو احتياطي الضمان االجتماعي أو استخدامها ألغراض دو             .                     االجتماعي لكوستاريكا 

                                  ً                                      ويكون التأمني ضد املخاطر املهنية حكراً على حساب أصحاب العمل، وخيضع             .             ُ                  األغراض اليت أُنشئت من أجلها    
  .          ألحكام خاصة

         تشرين    ٢٢              الصادر يف      ١٧                                ً                                               وبغية إدارة الضمان االجتماعي وفقاً للوالية الدستورية، مت سن القانون رقم             -   ٥٧٤
   .                 تماعي لكوستاريكا                            الذي أنشأ صندوق الضمان االج    ١٩٤٣       أكتوبر  /    األول
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                           َ َّ                                              ُ ِ                    ً      ومثة قانونان إضافيان هامان كَمَّال القاعدة القانونية والقائمة على الصكوك اليت اسُتِند إليها فيما مت الحقاً  -   ٥٧٥

        ، الذي      ١٩٤٣       يوليه   /      متوز   ٢٤              الصادر يف      ٢٤                                                                 من توسيع لنطاق تغطية الضمان االجتماعي، وذلك بالقانون رقم          
              إدارة الضمان                                                         ي، والذي أناط بصندوق الضمان االجتماعي لكوستاريكا                                          يوفـر ضمانات اجتماعية كحق دستور     

                                     ، الذي أسند إىل صندوق الضمان االجتماعي     ١٩٦١                                                     االجـتماعي؛ وبالقـانون الشامل للضمان االجتماعي لعام    
   .                                         املسؤولية الدستورية لتغطية مجيع سكان البلد

ُ  َّ                   مث ُسـنَّ القانون رقم       -   ٥٧٦                              ، هبدف حتسني الرعاية املقدمة         ١٩٩٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٣٠              الصادر يف        ٧٨٥٢  
                                                                                                          للمؤمن عليهم، من خالل إزالة الطابع املركزي عن املستشفيات واملصحات التابعة لصندوق الضمان االجتماعي              

  .                              لكوستاريكا وإنشاء اجملالس الصحية

                 الوطين املسؤول                                                                                         ويتكون نظام الضمان االجتماعي من صندوق الضمان االجتماعي لكوستاريكا ومعهد التأمني           -   ٥٧٧
  .                                               والصندوق واملعهد مؤسستان مستقلتان تابعتان للدولة  .                                      ُ               عن التعويضات املتصلة حبوادث العمل، وهو ُيعترب مؤسسة عامة

                          أنواع التأمني اخلاص بالعمال

             التأمني الصحي 

       التأمني  "     حداث                                                                   ً      ً              يف كوسـتاريكا، ترتبط احلماية االجتماعية للمشاكل املتعلقة بالصحة ارتباطاً وثيقاً باست       -   ٥٧٨
                                                            ً       ً                                الذي يديره صندوق الضمان االجتماعي لكوستاريكا، الذي يشهد تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بتركيزه               "      الصحي

  .                                  على التأمني وخبطة التمويل على السواء

            ، يعود إىل    "                               التأمني ضد املرض وتأمني األمومة     "                        ُ                                 والـتأمني الصـحي، الذي كان ُيعرف يف البداية باسم            -   ٥٧٩
                           صندوق الضمان االجتماعي        ١٩٤١       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٧                                        عـندما أنشـأ القانون الصادر يف                     األربعيـنات، 

ّ                                                   ونّص القانون على الطابع اإللزامي للضمان االجتماعي         .                               ً                       لكوستاريكا، الذي كان خيضع سابقاً للسلطة التنفيذية         
           ً                     أقصى معيناً، وأنشأ النظام                                                                         ً              لكـل من العمال املأجورين والعاملني حلساهبم اخلاص، الذين ال يتجاوز دخلهم حداً            

  .                                                        الثالثي لالشتراكات اإللزامية من أصحاب العمل والعمال والدولة

                                                                                                 وأسـس القطـاع الفرعي للضمان االجتماعي منوذج رعايته الصحية لصاحل السكان على ثالثة مبادئ                -   ٥٨٠
  . ل                  التضامن يف التموي- ٣                     االستفادة املتكافئة؛ - ٢                   التغطية الشاملة؛ - ١  :            أساسية، وهي

ُ                      ومـبدأ التغطـية الشـاملة منَشُؤه املادة          -   ٥٨١  َ                                                            من الالئحة التنظيمية للضمان االجتماعي لصندوق الضمان         ١                        
                       الضمان االجتماعي شامل    "                          من الدستور، على أن         ١٧٧                                     ً                   االجـتماعي لكوستاريكا، اليت تنص، استناداً إىل املادة         

                                      اإللزامي أو الطوعي أو املدفوع مباشرة أو   :     تأمني  َ  َّ                             وتَنفَّذ هذه الفقرة مبختلف أشكال ال   ".                       ويغطي مجيع سكان البلد  
  .                                                          الذي متوله الدولة لصاحل الفئات املستضعفة مثل املعوزين والسجناء

                         يف املائة من السكان، وهي     ٨٧,٥                                                            وضمن هذا اإلطار املتطور، بلغت نسبة تغطية التأمني يف الوقت احلاضر  -   ٥٨٢
                                                     غري املؤمن عليهم يشتركون يف التأمني الطيب اخلاص أو                             ً                 ويوجد جزء طفيف نسبياً من السكان         .                نسـبة حمـترمة   
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                                                       ويعتمد آخرون على النظام الصحي احلكومي كمالذ أخري وينخرطون   .                                   يسددون النفقات مباشرة من ماهلم اخلاص
  .                                  ً        يف تأمني نظامي عندما تنشأ احلاجة صحياً إىل ذلك

                                الضمان االجتماعي لكوستاريكا                                                                     وارتفعـت تغطية التأمني الصحي للسكان، الذي يشرف عليه صندوق          -   ٥٨٣
     يف    ٨٢    من    )              تغطية إدارية  (                                                                وكما يبينه اجلدول التايل، ارتفعت نسبة السكان املؤمن عليهم            .            يف املائة     ٥,٨         بنسـبة   

                                               وتعود هذه النتائج اهلامة دون شك إىل االستراتيجيات   .     ٢٠٠٤                يف املائة يف عام     ٨٧,٨      إىل      ١٩٩٠                 املائـة يف عام     
                                                     َّ                              غية االمتثال للمفهوم الدستوري للتأمني الصحي الشامل، ومكَّنت من استحداث فئات                                     املعتمدة منذ عقود خلت ب    

          العمال  ̀  ٣̀                                        األشخاص املؤمن عليهم بصفة طوعية،       ̀  ٢̀                            العاملون حلساهبم اخلاص،     ̀  ١̀   :                        الـتأمني غري التقليدية   
                  ار اخلطط القائمة                      املتقاعدون يف إط   ̀  ٥̀                                         األشخاص الذين تؤمن عليهم الدولة،       ̀  ٤̀                          اخلاضعون التفاقات خاصة،    

         أفراد  ̀  ٨̀               السجناء، و  ̀  ٧̀                                                            املتقاعدون يف إطار اخلطط غري القائمة على االشتراكات،          ̀  ٦̀                    عـلى االشتراكات،    
  .                                              األسرة الذين يرتبطون مباشرة باألشخاص املؤمن عليهم

            مة؛ بيد أنه                                                              ً                     واجلدير باإلشارة أن آلية الضمان االجتماعي لكوستاريكا تتألف أساساً من دوائر رمسية أو عا -   ٥٨٤
  .                                                             ُ       ً  ميكن التعاقد للحصول على خدمات صحية من القطاع اخلاص، على حنو ما ذُكر آنفاً

 ٦الشكل 

 ٢٠٠١-١٩٥٠االجتاه التارخيي ملستوى التأمني يف الفترة 

   .                 اإلدارة اإلكتوارية                                     الصندوق الكوستاريكي للضمان االجتماعي،   :     املصدر

                                                       ستة عقود، من منوذج بسماركي تقليدي، يهدف إىل محاية                                                       تطـور الـتأمني الصحي، منذ ما يربو على           -   ٥٨٥
َ                                                                                                       العمـال املسـتخَدمني وأفراد أسرهم املعالني، إىل نظام محاية شامل، شبيه مبا شهدته أكثرية البلدان الصناعية،                               

  .                                            وجتدر اإلشارة يف هذا اجملال إىل مخس سياسات مؤسساتية  .                       وباخلصوص أوروبا القارية

  :                                                        رخيي للتأمني الصحي احلكومي، ميكن الوقوف على مخس فئات تأمني وهي                    ففي إطار التطور التا -   ٥٨٦
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               االتفاقات اجلماعية :   ١٩٨٥
التأمني احلكومي:١٩٨٤

التأمني الطوعي:١٩٧٥
املتقاعدون غري املسامهني:١٩٧٤

متقاعدو نظام العجز والشيخوخة والوفاة:١٩٥٩
يةالتعويضات العائل: ١٩٥٥

سكان املدن العاملون بأجر:١٩٤١
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                                                                               يطبق هذا التأمني اإللزامي على مجيع العمال الذين تربطهم عالقة تقليدية مع              :                 العـاملون بأجر   -

            وصاحب العمل   .                                                                  صاحب العمل، وتقوم على مخسة مبادئ وهي التبعية، وتقدمي خدمة، واملكافأة
   .                                                    ق عن عماله وعن اقتطاع االشتراكات ذات الصلة من أجورهم                    مسؤول عن إبالغ الصندو

                                                                  وهو تأمني إلزامي يشترك فيه العاملون حلساهبم اخلاص يف أي نشاط             :                            العـاملون حلسـاهبم اخلـاص      -
                 ً                                                                    وتتضـمن الفئة أيضاً العاملني املؤمن عليهم مبوجب اتفاقات خاصة بني صندوق الضمان               .          اقتصـادي 

  .                                                           ت العامة أو اخلاصة، مثل الرابطات والنقابات والتعاونيات وغريها                          االجتماعي لكوستاريكا واهليئا

            مثل الطالب،    :                                                   يشملون األشخاص الذين ال يسامهون يف نشاط اقتصادي         :                  ً   املؤمن عليهم طوعياً   -
   .                             والعاطلني عن العمل بصفة مؤقتة

            ططات التأمني                                                            تشمل هذه الفئة املتقاعدين الذين أحيلوا على املعاش مبوجب إحدى خم  :          املتقاعدون -
                                              املخطط غري القائمة على االشتراك وخمطط العجز         :                                             عـلى املـتقاعدين املـتاحة يف البلد، وهي        

   .                                                                                    والشيخوخة والوفاة، وخمطط امليزانية، والتربية الوطنية، والقضاء وغريها من املؤسسات العامة

                        من عليهم، واملتقاعدين،                                                                  تشـمل هذه الفئة من فئات التأمني أفراد العاملني بأجر املؤ            :                 أفـراد األسـرة    -
   .                                                      ً                              والعاملني حلساهبم اخلاص أو مبوجب اتفاقات، واملعالني اقتصادياً بسبب السن أو الدراسة أو العجز

                                                              يشملون مجيع األشخاص ذوي املوارد املالية غري الكافية للحصول           :                            املؤمـن عليهم لدى الدولة     -
َ          ً    والدولة ملَزمة قانوناً ب  .                           على التأمني بأية طريقة أخرى                                      تأمني هذه الشرحية من السكان بعد التحقق           

                                                        وتغطي هذه الفئة من فئات التأمني كامل أفراد األسرة           .                                     مـن مواردهم االقتصادية واالجتماعية    
   .                               النواتية ذات املوارد غري الكافية

 ١٠اجلدول 
 ٢٠٠٤-١٩٩٠السكان حسب فئة تغطية التأمني الصحي يف الفترة 

 التغري ١٩٩٠ ٢٠٠٤
بالنسب (

 )املئوية
النسب 
 األرقام املطلقة املئوية

النسب 
 فئة السكان األرقام املطلقة املئوية

                        السكان على الصعيد الوطين  ٣     ٠٣٢     ٣٩٤      ١٠٠,٠  ٤     ٢١١     ٦٩٢      ١٠٠,٠ 
َ          السكان املؤَمن عليهم   ٢     ٤٨٥     ١٤٢     ٨٢,٠  ٣     ٦٩٧     ٨٦٦     ٨٧,٨    ٥,٨                
َ           العاملون بأجر املؤَمن عليهم م    ٥٤٤     ٧٣٣     ١٨,٠    ٨٠٠     ١٢٣     ١٩,٠    ١,٠            باشرة                  
َ                العاملون حلساهبم اخلاص املؤَمن عليهم مباشرة   ٨٦     ٠٩٥    ٢,٨    ١٣٢     ٤٢٣    ٣,١    ٠,٣                             
َ                           املؤَمن عليهم مباشرة مبوجب اتفاق   ٥٠     ٨١٥    ١,٧   ٧١     ٠٢٩    ١,٧    ٠,٠         
َ                     املؤَمن عليهم كأفراد أسرة    ٢٨٠     ٤٩٦    ٩,٢    ٥٣٩     ٠٩٧     ١٢,٨    ٣,٦         
َ      معالو عامل مؤَمن عل  ١     ٢٨١     ٩٠٩     ٤٢,٣  ١     ٧٧٣     ٦٣٥     ٤٢,١    ٠,٢-           يه مباشرة             
                                         متقاعدو صندوق الضمان االجتماعي لكوستاريكا   ٦٢     ٦٠١    ٢,١    ١٣٠     ٧٤٣    ٣,١    ١,٠    
                          املتقاعدون مبوجب خمططات خاصة   ٢٦     ٧٣٥    ٠,٩   ٥٥     ٢٧٠    ١,٣    ٠,٤    
                                           املتقاعدون مبوجب خمططات غري قائمة على اشتراكات   ٤٩     ٧٥٣    ١,٦   ٨٠     ٣٢٦    ١,٩    ٠,٣    
        قاعدين          معالو املت    ١٠٢     ٠٠٥    ٣,٤    ١١٥     ٢٢٠    ٢,٧    ٠,٦-
َ         السكان غري املؤَمن عليهم    ٥٤٧     ٢٥٢     ١٨,٠    ٥١٣     ٨٢٦     ١٢,٢    ٥,٨-               

  .                اإلدارة اإلكتوارية                                     الصندوق الكوستاريكي للضمان االجتماعي،    :       املصدر
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                                                                                                  وإىل جانـب مـا سبق، فإن خطة التأمني الصحي القائمة على االشتراكات يف إطار صندوق الضمان                  -   ٥٨٧
                                                ً                       ام، مشاركة كل فئة يف متويل برامج التأمني الصحي وفقاً لقدرهتا على                                                 االجتماعي لكوستاريكا تضمن، كمبدأ ع    

                    وانعدام شرط التوازن   .                                                                               الدفع، وتكون االستفادة من اخلدمات الصحية متماثلة للجميع، بغض النظر عن فئة التأمني
                 يتيح التعويض                                                              ً        ً                           بني املستوى الفردي من التعويضات واملخاطر واالشتراكات يضفي طابعاً تضامنياً على النظام، ما            

  .                                                                     املشترك لصاحل املشتركني ذوي املداخيل املتدنية أو الذين يعانون خماطر صحية أشد

                    مقارنة باملخططات   -                                                                             وكمـا يبني اجلدول التايل، فإن خمطط الضمان الصحي القائم على االشتراكات              -   ٥٨٨
                                         ملأجورين الذين تتوفر لديهم الوسائل املالية             ً      ً                                        يتيح تأميناً قائماً على االشتراكات بالنسبة إىل العمال غري ا-          التقليدية 

                                                                                                                لتسـديد اشتراكاهتم، وتغطي شرحية السكان الفقراء بأكملها غري القادرة على االشتراك، إما بصفتها تتألف من                
                                                                                                                 أفـراد تؤمن عليهم الدولة أو من متقاعدين يف إطار املخطط غري القائم على االشتراكات، وتضطلع الدولة بدور                 

   ).    ً         ً  كلياً أو جزئياً (         ك الفئات             نشط يف دعم تل

 ١١اجلدول 

 ٢٠٠٥نسبة االشتراكات حسب فئة التأمني، 

 النسبة املئوية لالشتراكات

 نوع التأمني عاملون أصحاب عمل الدولة خمطط املعاش التقاعدي اجملموع

              العاملون بأجر ٥,٥٠ ٩,٢٥ ٠,٢٥ -      ١٥,٠٠
                    العاملون حلساهبم اخلاص ٤,٧٥ - ٥,٥٠ -      ١٠,٢٥
               ً املشتركون طوعياً ٤,٦٥ - ٥,٥٠ -  ٥    ١٠,١
                                     املتقاعدون مبخططات قائمة على االشتراكات ٥,٠٠ - ٠,٢٥ ٨,٧٥      ١٤,٠٠
                                مبخططات غري قائمة على االشتراكات ن        املتقاعدو - - ٠,٢٥ ١٣,٧٥      ١٤,٠٠
                      املؤمن عليهم من الدولة - - ١٤,٠٠       ١٤,٠٠

              ً                             يكا يغطي حالياً طائفة واسعة من اخلدمات تشمل                                             والتأمني الصحي لصندوق الضمان االجتماعي لكوستار -   ٥٨٩
   :                                 وظيفة التأمني، وفئتني من التعويضات

                                              تعويضات الرعاية الصحية الشاملة والتعويضات       :                        ، وتقسم إىل فرعني، مها                        التعويضـات العينية    ) أ ( 
           االجتماعية،

                 واملساعدة املالية    )              املرض واألمومة  (                             وهي تعويضات لتغطية العجز       :                               التعويضات املالية أو النقدية     ) ب ( 
                                                 مجيع التعويضات اليت حيق للسكان املؤمن عليهم          ١٢              ويلخص اجلدول     .                                      لإلجـراءات والعـالج واألجهزة الطبية     

  .           احلصول عليها
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 ١٢اجلدول 

 تعويضات التأمني الصحي من صندوق الضمان االجتماعي لكوستاريكا

        التعويض        التعريف         التفاصيل

          العينية�    ألف   
                       لوقاية والعالج والتأهيل          التوعية وا  ) أ (
                                الرعاية الطبية املتخصصة واجلراحية  ) ب (
                             الرعاية اخلارجية ويف املستشفيات  ) ج (
                  اخلدمات الصيدالنية   ) د (
           السريرية  ات         ر والفحوص ب          خدمات املخا    ) ه (
                      يف جمال النظافة الفموية        املساعدة   ) و (
                 والفردية واألسرية                  املساعدة االجتماعية   ) ز (

           اها األشخاص                     الـرعاية اليت يتلق   
          البيت ويف                       املؤمـن علـيهم يف      

                             مؤسســات الــرعاية اخلارجــية 
ــا  ــيت حيدده ــفيات ال                            واملستش

  )  ١٨      املادة  (        الصندوق 

                       الرعاية الصحية الشاملة  ) ١

                        تعزيز املشاركة االجتماعية  ) أ (
                                        اتفاق تعاون بني مؤسسات الرعاية العامة أو   ) ب (

      اخلاصة
          البطالة  ات             احلقوق خالل فتر  ) ج (
                              حلماية يف جمال الرعاية االجتماعية ا     متديد   ) د (

                              تلبـية االحتياجات االجتماعية    
                              الـيت تتصـل مباشرة بالصحة      

         الشاملة 

                    التعويضات االجتماعية  ) ٢

                   الية املقدمة يف حاالت            واملعونات امل        اإلعانات   ) أ (
                       العجز أو إلجازات األمومة

                                          املساعدة املالية لشراء األطراف االصطناعية       ) ب (
            تقومي األعضاء       وأجهزة           والنظارات 

         واملساعدة                 لالنتقال والسكن؛                املساعدة املالية   ) ج (
                           املالية لتغطية نفقات الدفن 

              اختيار الطبيب     حلرية                املساعدة املالية   ) د (

                                املساعدة املالية املقدمة مباشرة    
           َّ                     للعمال املؤمَّن عليهم والعاملني    
                         بأجر والعاملني حلساهبم اخلاص

          النقدية-    باء 

  .                                              أمني الصحي، الصندوق الكوستاريكي للضمان االجتماعي         لوائح الت  :     املصدر

                      مثة إجناز هام آخر يتمثل   .                                                                          الزيادة يف النفقات باألرقام احلقيقية للفرد الواحد يف تعويضات التأمني الصحي     -   ٥٩٠
  ً  داً                                                                                                               يف الزيادة يف النفقات باألرقام احلقيقية للفرد الواحد يف التعويضات الصحية من جانب الضمان االجتماعي، نق               

      خدمات  (                    للتعويضات العينية     ٢٠٠٤                                              أن اإلنفاق بالقيم احلقيقية للفرد الواحد يف عام  ٧           ويبني الشكل   .  )٨٤ (       ً أو عيناً
ِ    ً       ً                 ِضعفاً مقارنةً بقيم عام          ١,٤٥      بلغت    )                                                   الـرعاية الصحية الشاملة واالستحقاقات االجتماعية                     ، بينما بلغت       ١٩٩٠ 

  .    ١,٩٨                                          النسبة ذاهتا فيما يتعلق بالتعويضات النقدية 

                                                      

                                                                                                        اإلنفـاق للفرد الواحد على التعويضات العينية هو اإلنفاق بالكولونات للفرد الواحد، بينما اإلنفاق                )  ٨٤ (
   ).          بالكولونات (                                                           َّ             ً   للفرد الواحد على التعويضات النقدية هو اإلنفاق على الشخص املؤمَّن عليه مباشرةً 
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 ٧الشكل 
 ٢٠٠٤ - ١٩٩٠نصيب الفرد من اإلنفاق باألرقام احلقيقية حسب فئة التعويض يف الفترة . التأمني الصحي

 )١٩٩٠كولونات عام (

            يف املائة       ٢,٧٨              ، مبا يناهز        ٢٠٠٤  -      ١٩٩٠                                                         وهـذه األرقام هي نتيجة متوسط منو سنوي خالل الفترة            -   ٥٩١
  .                                  يف املائة يف حالة التعويضات النقدية    ٥,٦٤                      ى التعويضات العينية، و                                        نصيب الفرد من اإلنفاق، بالقيم احلقيقية، عل

                                النظام الوطين للمعاشات التقاعدية

                            أوالها هتدف إىل إتاحة معاش       :                                                                       يقـوم نظام املعاشات التقاعدية الوطين الكوستاريكي على ثالثة أركان          -   ٥٩٢
                                     تراكات واليت تنتمي بسبب قيمتها إىل فئة                                                               أساسـي يغطي فقدان الدخل، باستثناء املعاشات غري القائمة على االش  

                                                                                                                  الرعاية؛ ويتيح الركن الثاين محاية تكميلية إلزامية؛ ويتيح الركن الثالث معاشات تكميلية، ولكن مبوجب عضوية               
  .           فردية طوعية

  .                                                          كل خمطط من هذه املخططات اليت يشملها كل من هذه األركان الثالثة  ١٣            ويعرض اجلدول  -   ٥٩٣
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 ١٣اجلدول 

 )٢٠٠٤( الوطين للمعاشات التقاعدية هيكله ووظائفه األساسية النظام

 الركن واألهداف املخطط العضوية والتمويل واإلدارة
  َّ               َ                               متـوَّل مـن الضرائب، وَتمنح تعويضات للسكان        
                                             األصـليني، ويديـرها الصـندوق الكوستاريكي       

  .               للضمان االجتماعي

  ،  )                              العمال والدولة وأصحاب العمل    (              متويـل ثالثي    
                                 املني بأجر والعاملني حلساهبم اخلاص                 إلـزامي للع  

                يديرها الصندوق     ).                          خيضع لبعض اللوائح اخلاصة     ( 
  .                           الكوستاريكي للضمان االجتماعي

  .                                 يديرها جملس معاشات التربية الوطنية

ُ                     نتيجة إلصالحات التسعينات، ُوضع بعض العمال                               
                                                    املرتـبطني بالتربـية الوطنـية يف خمطط قائم على          

  .       التمويل

                       ً       هذه اخلطة املنخرطون حديثاً يف                       جيب أن ينضم إىل     
  .               التربية الوطنية

       يديرها   .                                          إلزامية جلميع العاملني يف اجلهاز القضائي     
  .             اجلهاز القضائي

                                                  متوهلا الضرائب وتديرها املديرية العامة للمعاشات      
   .                               التقاعدية التابعة لوزارة العمل

ــلى   ــائم ع ــري ق ــط غ                          خمط
  .         االشتراكات

  .                       العجز والشيخوخة والوفاة

                     لتربية الوطنية، مبا              معاشـات ا  
  :          فيها خمططان

                       بأرباح؛ وهي ذات مدة     -
  .    حمددة

  .    ممولة -

  .                 خطة اجلهاز القضائي

                                خطـط انتقالية غري قائمة على      
                              االشتراكات، تتحملها امليزانية   

  .       الوطنية

                         الغرض من املخططات يف      :           الركن األول 
                                    هذا الركن هو توفري احلماية األساسية من 

     فاة،                                   خماطـر العجـز والشـيخوخة والو      
                                         باسـتثناء اخلطـة غـري القائمـة على         
 .                                 االشتراكات، اليت متنح معاش رعاية فقط

ــلى   ــات ع ــيع املخطط ــوم مج                                وتق
                                        االشتراكات، باستثناء املخطط غري القائم     

  .                            على االشتراكات واملخطط االنتقايل

      ٢٠٠٠             َّ        ً                       توجـد خمططات مموَّلة شخصياً، أنشئت يف عام         
               ً   ة القائمة سابقاً      َّ                                   ومتـوَّل بإعادة ختصيص األعباء االجتماعي     

                                                   واملخصصة ألغراض أخرى، إضافة إىل اشتراك إضايف من        
                                    وتدير هذا املخطط جهات قائمة على        .              صـاحب العمل  

  .            ً                                 املعاشات وفقاً للوائح وإلشراف مكتب مراقب املعاشات

                                                    وهـي صـناديق معاشات للنقابات، بتمويل كبري من         
  .                                      أصحاب العمل، وتوجد يف بعض مؤسسات الدولة

                 تكميلية إلزامية               خمطط معاشات   
  .            للعاملني بأجر

ــية                           خمطــط معاشــات تكميل
  .                  مؤسساتية أو نقابية

                        خمططات هذا الركن هي     :              الـركن الثاين  
   .               معاشات تكميلية

                                             تديـر خمططـات املعاشات هذه مؤسسات مالية        
                                            متخصصـة، ختضع إلدارة واحدة وملتابعة مكتب       

  .             مراقب املعاشات

                           خمططـات معاشـات تكميلية     
     خاصة

               خمططـات شخصية     :                  الـركن الثالـث   
  .     طوعية

                                       ً                               يف املائة من سكان البلد النشيطني اقتصادياً يف خمطط أو أكثر من               ٥٠    و   ٤٥                            وتسـاهم نسبة تتراوح بني       -   ٥٩٤
  .                              خمططات املعاشات األساسية اإللزامية
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                                                                                                         وهبـذه التغطية، حتتل كوستاريكا ثالث الترتيب الثالث بني بلدان أمريكا الالتينية ذات مستوى احلماية                -   ٥٩٥
        ويف عام    .                                                                                                األعـلى يف جمـال الضمان االجتماعي مبوجب املعاشات التعاقدية األساسية القائمة على االشتراكات             

         وتوجد يف     ).            يف املائة    ٥٨ (       وشيلي    )            يف املائة    ٦٠ (            ً                                            مل تـبلغ نسباً أعلى من كوستاريكا سوى أوروغواي               ٢٠٠٢
  .(Mesa-Lago: 2004)   ثري                    يف املائة أو أقل بك  ٣٠                                     البلدان األخرى تغطية من املشتركني تناهز 

 ١٤اجلدول 

 ٢٠٠٤-١٩٩٠مؤشرات التأمني على املعاشات، الفترة . صندوق الضمان االجتماعي لكوستاريكا

 املؤشر ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٤

  )             بالنسب املئوية (                             املعاشات التقاعدية حبسب املخاطر        ١٠٠,٠٠       ١٠٠,٠٠       ١٠٠,٠٠       ١٠٠,٠٠

      العجز       ٣٨,٤٠      ٣٥,٧٦      ٣٤,٧٤      ٣٤,٦٥
         الشيخوخة       ٣٦,٣١      ٣٧,٨٥      ٣٦,٣٨  ٨    ٣٥,٧
       الوفاة       ٢٢,٢٩      ٢٦,٣٩      ٢٨,٨٧      ٢٩,٥٧
                                                    الزيادة السنوية يف عدد املعاشات التقاعدية، حبسب املخاطر     ٩,٥٩     ٥,٤٩     ٣,٢٨     ٤,٢٨
      العجز      ٧,٠٨     ٤,٥٢     ٣,٠٩     ٣,٧٧
         الشيخوخة       ١٢,٩٧     ٤,٧٧     ٢,٣٧     ٣,٧٢
       الوفاة      ٨,٨٠     ٧,٩٠     ٤,٦٨     ٥,٥٨

 )             بالنسب املئوية (                                             املعاشات التقاعدية السنوية اجلديدة، حبسب املخاطر   ٠     ١٠٠,٠       ١٠٠,٠٠       ١٠٠,٠٠       ١٠٠,٠٠
      العجز       ٢٩,٣٦      ٢٦,١٦      ٢٤,١٧      ٢٧,٩١
         الشيخوخة       ٣٤,٣٧      ٢٨,٥٢      ٢٣,٦٠      ٣١,٦٣
       الوفاة       ٣٦,٢٧      ٤٥,٣٢      ٥٢,٢٣      ٤٠,٤٦
  )     ً حالياً (     خاطر                                             املتوسط الشهري ملبلغ املعاشات التقاعدية، حسب امل   ١٠        ١٩١,٩١   ٢٤        ٤١٤,٠٣   ٤٦        ٤١٢,٤٦   ٧٣        ٧٥٥,٠٧
      العجز   ٨        ٤٨٦,٣١   ٢٠        ٣١٠,٧٦   ٤٣        ٠٦٨,٥٢   ٦٨        ١٧٧,٤٠
         الشيخوخة    ١٣        ٥٩٥,٦٥   ٣٠        ١٢٠,٩٧   ٥٨        ٧٦٨,٦٧   ٩٥        ٧٩٥,٩١
       الوفاة   ٧        ٨٩٤,٣٦   ٢١        ٧٨٧,٥٢   ٣٤        ٨٦٦,١٤   ٥٣        ٦٢٠,٩٧
  )     ً حالياً (                                                 املتوسط الشهري ملبلغ املعاشات التقاعدية، حسب املخاطر    ٢٤        ٥٢٩,٢٧   ٢٤        ٤١٤,٠٣   ٢٥        ٥٧٧,٢٤   ٢٧        ٢٢٤,٩٣
      العجز    ٢٠        ٤٢٤,٣٢   ٢٠        ٣١٠,٧٦   ٢٣        ٧٣٤,٤٥   ٢٥        ١٦٦,٠٧
         الشيخوخة    ٣٢        ٧٢٣,٥٩   ٣٠        ١٢٠,٩٧   ٣٢        ٣٨٦,٥٧   ٣٥        ٣٦٠,٧٩
       الوفاة    ١٨        ٩٩٩,٦٧   ٢١        ٧٨٧,٥٢   ١٩        ٢١٤,٢٣   ١٩        ٧٩٢,٩١
                                          متوسط املعاش التقاعدي كنسبة مئوية من األجور      ٤٣,٤٩      ٣٩,٠٥      ٣٥,٢٣      ٣٩,٧٢

  ة                           خمطط اإلعاقة والشيخوخة والوفا 

                                                                                                      بـنص الدسـتور على أن خمطط اإلعاقة والشيخوخة والوفاة هو املسؤول عن إدارة املعاشات التقاعدية                 -   ٥٩٦
                                                                                               وهو يغطي أكرب عدد من املتقاعدين، ولتدير بالتايل مبالغ هامة من املوارد املالية يف السوق                 .                 للضمان االجتماعي 

     يف   ٤     ً                     عامالً، بزيادة قدرها        ٨٤٨     ٤٩٥             خة والوفاة                               ، غطى خمطط اإلعاقة والشيخو        ٢٠٠٤         ويف عام     .                املالية الوطنية 
                                              يف املائة، وهو القطاع الذي ميثل املؤسسات         ٥                                      وشهد القطاع اخلاص زيادة تربو على         .     ٢٠٠٣                     املائة مقارنة بعام    
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             كما شهد قطاع   .       عامل  ٢٥     ٠٠٠                                            وشهدت املشاريع اخلاصة مبفردها زيادة مطلقة بلغت   .                     اخلاصة واخلدمات املرتلية

  .         يف املائة  ١٦                      ساهبم اخلاص زيادة بنسبة          العاملني حل

  .                                                  أن نسبة معاشات الشيخوخة توازي نسبة معاشات اإلعاقة  ١٤           ويبني اجلدول  -   ٥٩٧

                                     خمطط املعاشات غري القائمة على االشتراكات 

                                   ً                                                                  يتيح هذا املخطط معاشات املساعدة، نظراً إىل أن خمطط غري قائم على اشتراكات مصممة لتوفري احلماية                 -   ٥٩٨
َ              الدخل املتدين، وخباصةً َمن بلغوا سن      لذوي    .     ً                                            عاماً وما فوق، والذين خيضعون للتحقق من وضعهم هذا  ٦٥                  ً 

           متقاعد،    ٨٠     ٠٠٠            ً                       ً          كولون شهرياً، ويغطي هذا املخطط حالياً          ١٨     ٠٠٠                               ويبلغ متوسط املعاش التقاعدي      -   ٥٩٩
                يف املائة ممن      ٤١             كانية، فإن                                         وحسب بيانات الدراسة االستقصائية الس      .      ً   عاماً   ٦٥                               يف املائة منهم جتاوزوا سن         ٦٦

  .     ً               عاماً يعتربون فقراء  ٦٥          جتاوزوا سن 

ُ ِ       ، ُمِنح       ٢٠٠٤         ويف عام    -   ٦٠٠       ً        ً                                                             معاشاً تقاعدياً بإعادة ختصيص املعاشات اليت ألغيت نتيجة الوفاة وغريها            ٧     ٦٧١  
ِ                                                وعالوة على ذلك، فقد أُدِرج خالل الفترة قيد االستعراض ما جمموعه             .             مـن األسباب       عايل         ً   ُ   مستفيداً كُم ٢     ١٧٨                    ُ 

                                                                  ً                  وإضافة إىل زيادة مبلغ استحقاق املتقاعد املباشر، فإهنم يستفيدون تلقائياً من محاية تعويضات   .                 متقاعدين مباشرين
   .                                                        من لوائح خمطط املعاشات األساسية غري القائمة على االشتراكات ٥                  ً         التأمني الصحي، وفقاً للمادة 

             الفئات اخلاصة

                                      من الدستور، وعليه، ال توجد أية         ٣٣     ُ                        امل، ُيشار إليه يف املادة                                             تتمتع كوستاريكا بنظام تغطية صحية ش      -   ٦٠١
َ                             وكنتيجة للتغطية الشاملة للضمان االجتماعي، حيق لكل َمن يعيشون يف البلد             .                                  فـئة حمرومة من الرعاية الصحية                                                      

                                                                                                          االستفادة من خدمات التأمني الصحي، وذلك مبوجب عدة فئات من التأمني، وهي التأمني اإللزامي، والطوعي،              
  .                                                                                                  واملدفوع مباشرة، والتأمني الذي متوله الدولة بالنسبة إىل الفئات غري املشمولة باحلماية، مثل املعوزين واألجانب

                       أن مجيع األشخاص املؤمن     "                                             من لوائح التأمني الصحي، اليت تنص على          ٢                                   ويـرد مـبدأ املساواة يف املادة            ٦٠٢
                                                          التمييز ألسباب اقتصادية أو عرقية أو دينية أو إيديولوجية أو        وال جيوز   .                                        عليهم متساوون أمام القانون وهذه اللوائح

  .   ُ   َّ                               وال ُيميَّز إال حسب درجات االعتالل أو املرض  .                                           غريها من األسباب اليت تنال من الكرامة البشرية

ُ      وشـهد القطاُع     -   ٦٠٣                                                        أهم زيادة نسبية يف عدد األشخاص املؤمن عليهم، حيث يغطي هذا   "                  املؤمن من الدولة   "          
                            يف املائة من السكان غري          ١٢,٢                        ومن اجلدير بالذكر أن       .                                                قراء الذين يتعذر التأمني عليهم بطريقة أخرى                 القطاع الف 

َ                                                                                       املؤمـن عليهم هم أساساً من أَُجراء وعاملون حلساهبم اخلاص وأفراد أسرهم، وبإمكان العديد منهم أن يسامهوا                  ُ     ً                    
ُ                  ً     وُتِربُم نسبة ضئيلة نسبياً   .                    ياهتم جتاه ذلك النظام                                                         مباشرة يف متويل التأمني الصحي، بيد أهنم قرروا التنصل من مسؤول  ِ  ُ 

   ".         من جيوهبم "                                                                                 من هؤالء األشخاص عقود نفقات طبية مع شركات تأمني خاصة أو يسدد أفرادها النفقات مباشرة 
ِ                ُمقِرض املالذ األخري   "                                                ويعتمد آخرون على خطة التأمني الصحي بصفتها                                               ويربمون عقد تأمني نظامي عندما تظهر        " ُ  

  .     لصحية        املشاكل ا
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                                               ً                                          واالستحقاقات االجتماعية متاحة كأدوات للمجتمع عامةً وللصندوق الكوستاريكي للضمان االجتماعي     -   ٦٠٤
    ً                                                                                                خاصةً لتيسري النماء الكامل لألفراد والفئات االجتماعية، هبدف تعزيز وحدهتا واندماجها االجتماعي، والوقاية من 

َ                   التهميش والقضاء عليه، وإدماج املستبَعدين وحتقيق م                                                                    زيد من املساواة واملساعدة الفردية واجلماعية األكثر فعالية                                          
َ             لكل َمن قد حيتاجها     ) ٨٥( .  

                                                                                                     وتستند أنشطة االستحقاقات االجتماعية وأهدافها إىل تشريعات وطنية ودولية وتتبع صياغتها وتنفيذها             -   ٦٠٥
               ، وقانون تكافؤ    ٠٠٢ ٢                                           ، وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة لعام         ٧٩٣٥                                     أحكام القانون الشامل للمسنني رقم      

  .    ٧٦٠٠                  الفرص للمعاقني رقم 

ّ                                وهيكلـياً، ُيـنفَّذ نظـام االستحقاقات االجتماعية عن طريق أربعة برامج، تعّرفها لوائح االستحقاقات      -   ٦٠٦                                                    َّ   ُ  ً       
  :                         االجتماعية، وهذه الربامج هي

              برنامج املسنني  - 

                        برنامج التثقيف والتدريب - 

                        برنامج االستعداد للتقاعد - 

  .                       عالة والرعاية االجتماعية         برنامج اإل - 

                                                                                               واهلدف العام من هذه الربامج هو تعزيز االرتقاء مبعارف املستفيدين من خالل التثقيف والتوجيه والوقاية     -   ٦٠٧
  .                                                            حىت يتمكنوا من احلصول على املساعدة الشاملة بغية حتسني نوعية حياهتم

                                     حة إذ تفيد املعلومات املتاحة أن األشخاص                                                  وبسبب شروط التأمني، يواجه املهاجرون مشاكل يف جمال الص -   ٦٠٨
                                          ً                    ً                                           الذين ال يغطيهم الضمان االجتماعي يشكلون جزءاً من أشد الشرائح ضعفاً لدى املهاجرين من نيكاراغوا، حيث           

     ً                               ً     عاماً؛ وأن السكان غري النشطني اقتصادياً،   ١٢                                      أشخاص غري مؤمن عليهم هم أطفال دون سن   ١٠         من أصل  ٨   إن 
                        القطاع غري الزراعي غري      :                                          ً              ن العمل وأشخاص يعملون يف القطاعات األدىن دخالً، وهي             ً                   أساسـاً نساء وعاطلني ع    

  .                                                    النظامي والقطاع الزراعي التقليدي وقطاع اخلدمات املرتلية

  :                                      ويبني اجلدول التايل أهم إجنازات هذه الربامج -   ٦٠٩

                                                      

                                                              تدابري الضمان االجتماعي والوقاية االجتماعية ذات طبيعة تربوية هتدف  "                      ستحاقاقت االجتماعية هي   اال  )  ٨٥ (
          وتغطي تلك   .      ً                                                                                     أساساً إىل االرتقاء مبستوى معيشة األسر واجملتمع احمللي وتوفري التدريب على املهن واستغالل أوقات الفراغ

  "                                                        مات الرعاية االجتماعية التربوية للمستفيدين ولعامة السكان                                                 االستحقاقات طائفة واسعة من األنشطة، مبا فيها تقدمي خد
ْد مصطلحات الضمان االجتماعي ( ْ                           مؤمتر البلدان األمريكية للضمان االجتماعي، مسَر  َ                                          .(   
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 ١٥اجلدول 

 قات االجتماعية اإلجنازات يف جمال االستحقا-صندوق الضمان االجتماعي لكوستاريكا 
 ٢٠٠٥-١٩٩٦يف الفترة 

 الربنامج       األنشطة العدد املشاركون اإلجنازات
                                         حتسـني احلالة االقتصادية للمسنني الضعفاء      
             ً                                 احلال اقتصادياً عن طريق إبرام اتفاقات مع        
                                   القطاع اخلاص للحصول على خصومات تزيد 
                                       مـن قوهتم الشرائية وحتسن فرص حصوهلم       

               تاجوهنا ملعيشتهم                        على السلع واخلدمات اليت حي
  .              ونوعية معيشتهم

٢١٠ ٠٠٠ 
 مستفيد مسن

                 اخلصومات التجارية ٥ ٠٠٠
  )       اتفاقات (

       املسنون

                                          حتسـني احلالة االقتصادية للمسنني الضعفاء،      
    ً                                         وفقـاً للتشـريع الوطين، بغية زيادة قوهتم        
                                       الشرائية وإجياد فرص اندماج وترفيه جديدة

٦٠ ٠٠٠ 
 مسن مستفيد

 مليون ٩٠
 بطاقة

            لنقل العام            إعانـة ا  
  )      بطاقات (

 

                                             معاجلـة الطلبات املتعلقة بالبطاقات وإثبات      
                                          اخنـراط املعنـيني من املسنني ومتكينهم من        
  .                                    االستفادة من االستحقاقات يف هذا الربنامج

 ٢٥٢ ٠٠٠ 
 بطاقة

                  إصـدار البطاقات   
              مبــا يف ذلــك   (

  )        استبداهلا

 

                                    غرضها النهوض بالصحة بإجياد فرص لتمكني 
                    نشطة بدنية ينظمها                          املسـنني مـن ممارسة أ     

  .                                 أخصائيون وتؤدي إىل حتسني نوعية احلياة

                    التسـلية والترويح    ٢٥٢ ٧ ٥٦٠
  )     دورات (       والصحة 

 

                                        غرضها مساعدة املشاركني على ملء أوقات      
                                         فـراغهم مبمارسـة أنشطة ترمي إىل حتسني        

    تلك   .                                      مهاراهتم اليدوية وإمكاناهتم اإلبداعية   
    هية                                          األنشطة قد ال تكون يف هناية املطاف ترفي       

  .                      فحسب، بل مصدر دخل كذلك

                  حلقات عمل ثقافية ٢١٧ ٥ ٤٢٥

                                           تقـدمي معلومـات أساسية عن أمناط احلياة        
                                         الصـحية وتعزيـز شبكات الدعم للنهوض       

  .                    بإدماج املسنني يف اجملتمع

٤ ٥٨٧ 
 تغطية وطنية

ــني  ١٧٤               دورات يف حتس
                 نوعية حياة املسنني

            وضع برنامج  
             فرعي للمسنني  
ــال            يف جمــ
            التثقــــيف 

   يب      والتدر
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 الربنامج       األنشطة العدد املشاركون اإلجنازات

 ُ                                          قُدمـت دروس لإلسـهام يف النماء الفردي        
                                       للمسـنني مـن خالل إدماجهم يف أنشطة        
                                             اجتماعـية وتثقيفـية تتناول مواضيع حمددة       

 ُ      وُتنظم   .                          ً        وتشـارك يف إدمـاجهم اجتماعياً     
                                          الـدروس من خالل حتالفات استراتيجية مع       

      وتشمل   .      لعامة                          خمتلف املؤسسات واملنظمات ا   
                                           املواضـيع األدب، واملسـاعدة الذاتية على       
                                            الـرعاية الصـحية، واللغـات، والتاريخ،       

  .                                والفنون، واجملتمع احلديث، وحمو األمية

                التدريب املتواصل ١٠٨ ١ ٦٠٣
       للمسنني

 

ُ                                           ُنظمت أنشطة تركز على التسلية واإلدماج      
                                        االجـتماعي إلتاحة فرص للمسنني للترويح      

  .         اء الشخصي                  النشط واملنتج والنم

٣ ٧٦٣ 
 تغطية وطنية

                  أنشـطة إدماج يف     ٦٢
       جمموعات

 

                                               تتـيح هـذه األنشـطة االجتماعية والتثقيفية        
                                           معلومات عن مواضيع حمددة وهتدف إىل احلفاظ       
                                               عـلى النماء الذايت وتنمية القدرات من خالل        

  .                                         املشـاركة يف جمموعات وحفز شبكات الدعم      
  ظ                                          وتليب هذه األنشطة احتياجات املسنني للحفا     

                                                  عـلى اسـتمرارية عمليات التربية غري النظامية        
  .                                    واملشاركة مع أشخاص من شرائحهم العمرية

ــطة  ٨٦ ١ ٥٩٧ ــتابعة األنش                   م
          التثقيفية

 

 ُ                                         أُتيحـت فرصـة للمسـنني للتطوع لتقدمي        
                                             خدماهتم ألداء مهام إدارية بغية حتقيق هدفني       
                                        رئيسيني يتمثالن يف ضمان االستغالل األمثل      

                     نب الشرحية السكانية                        ألوقات الفراغ من جا   
َ                                       املسـتهَدفة وتوفـري املوارد الستكمال مهام             

  .               مؤسسية غري معقدة

٤٤٤ 
 تغطية وطنية

               جمموعات التطوع ٤١

                                        تشـمل األنشطة مناقشة مواضيع هتدف إىل       
                                              إزالـة األفكـار املسـبقة املتعلقة باملسنني،        
                                         وحتسني نوعية معيشتهم وتوفري معلومات عن      

  .                  هذه الشرحية العمرية

              أفرقة مناقشة ٣٨٢ ٨ ٤٤٩

                                          أنشطة تثقيفية ذات طبيعة وقائية متكن العمال 
                                            يف مـرحلة مـا قبل التقاعد للحصول على         
                      ً                     معلومات مفيدة استعداداً للتقاعد ولتخطيط     
                                       مشروع حياة مرضية بغية ضمان نوعية احلياة 

  .                  خالل مرحلة الشيخوخة

٥ ٩٧٤ 
 تغطية وطنية

ــل   ٢٣١ ــات عم                حلق
                 لالستعداد للتقاعد

      نامج        وضـع بر 
            فـرعي آخر   
              للمسنني يتعلق  
ــتعداد               باالسـ
              ملرحلة التقاعد

                                         أنشطة تثقيفية تكفل أن يكون لدى أصحاب     
         ِّ                                العمـل مدرِّبـون عـلى النهوض بأنشطة        

  .                                    وتنفيذها تكفل استعداد العمال للتقاعد

١ ٤١٤ 
 تغطية وطنية

ــية  ٤٦                  دورات تدريبـ
ــرامج  ــري ب                 مليس

        التقاعد
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 الربنامج       األنشطة العدد املشاركون اإلجنازات

                                           أنشـطة تـرمي لـتوفري معلومات ومناقشة        
                                           واضـيع تساعد على إزالة األفكار املسبقة        م

                                         املتعلقة بالتقاعد، مما حيسن التخطيط واإلعداد 
                        ً                  لقطع تلك اخلطوة وحيسن أيضاً نوعية حياة       

  .             األشخاص املعنيني

٢ ٤١٩ 
 تغطية وطنية

              أفرقة مناقشة ١١٩

                            أسرة من وسائل معلومات        ١٦٦          مت متكـني    
ّ                                           حمّسنة لرعاية املعوقني بشدة يف البيت، دون         

  .                   داعهم مؤسسات متخصصة  إي

                   حلقـة عمل شاملة     ٦ ١٦٦
َ      ملسـاعدة والَدي              /  

               أشـخاص مكلفني   
َ    ُ            بـرعاية َمن أُحيلوا            
                    على التقاعد نتيجة   

            شلل عصيب حاد

ــة             اإلعالــ
            والـــرعاية 

          االجتماعية

                 َّ            أسرة من أدوات حمسَّنة لرعاية    ١٣١      مت متكني 
                ومت إنشاء شبكة     .                          املسـنني املعالني يف البيت    

            اجملتمع احمللي                              دعـم مؤسسية وعلى مستوى      
                                        لتقدمي الدعم وحفز اإلرادة على إبقاء املسنني 
               ً                          يف البيـت، تفاديـاً إليداعهـم مؤسسات        

  .      متخصصة

ــية  ٤ ١٣١                  دورة تدريبــ
                  لـلمكلفني برعاية   

           مسنني معاقني

 

                           تطور احلق يف الضمان االجتماعي

                         تمدة مبوجب القانون رقم                          نتيجة لإلصالحات املع       ١٩٩٤                                                     أثـناء عملية حتديث قطاع الصحة اجلارية منذ عام           -   ٦١٠
                                                    ً            ، مت إيالء أمهية كربى الستحداث منوذج رعاية صحية أكثر مالءمةً               ١٩٩٣       ديسمرب   /                           الصـادر يف كانون األول         ٧٤٤١

                                                                                                                    إلتاحة التعامل على حنو كفء وفعال وأكثر إنسانية مع احتياجات السكان الصحية اجلديدة باعتماد هنج جديد مبقدور                 
  .                          الشمولية والتضامن واملساواة  :                                      مبادئ الضمان االجتماعي لكوستاريكا، وهي                            البلد أن يتحمل كلفته يف إطار 

ُ                     ً                               وقد ُوضع النموذج اجلديد بناًء على هنج جديد للرعاية الشاملة -   ٦١١                                   ومن ناحية تقدمي اخلدمات، فإن األنشطة   .     
     ً                    شامالً يف معاجلة عملية                                                                                 ً                الـيت تشـمل الوقاية والتعزيز والرعاية والتأهيل للفرد واألسرة واجملتمع احمللي متثل هنجاً             

                            وبغية مراعاة اخلصائص اجلديدة،   .                                                               املرض، مع التركيز باخلصوص على استراتيجية الرعاية الصحية األولية-      الصحة 
              ويتناول الفصل   .                                                                                            مت إيالء األولوية لتعزيز املستوى األول من الرعاية يف املرحلة األوىل، تليها املرحلتان الثانية والثالثة

  .                                                                   ق يف الصحة أنشطة حمددة تتعلق بتقدمي اخلدمات يف جمال الرعاية الصحية األولية          املتعلق باحل

                                          إصالحات لكفالة استدامة نظام املعاشات               إىل تنفيذ                                               سـعت حكومـة كوستاريكا يف السنوات األخرية          -   ٦١٢
ـ           الـذي يد               الـتقاعدية         نطاق                                      وتقوم أيضا بتنفيذ برنامج واسع ال        .         كوستاريكي  ال                             ره صندوق الضمان االجتماعي        ي

                                                                                                  للمستحقات االجتماعية يقوم على ضرورة إعطاء مغزى لنوعية حياة الناس الذين يعيشون اآلن حياة مديدة نتيجة 
  .                                للتنمية االجتماعية احلاصلة يف البلد
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 ٢٠٠٤-١٩٩٧: زيادات يف املستحقاتال -طر املهنية اخملالتأمني ضد ا

يناير /كانون الثاين
٢٠٠٤ 

كانون 
ر يناي/الثاين

٢٠٠٣ 
يناير/كانون الثاين
٢٠٠٢ 

يناير /كانون الثاين
٢٠٠١ 

يناير /كانون الثاين
٢٠٠٠ 

يناير /كانون الثاين
١٩٩٩ 

يناير/كانون الثاين
١٩٩٨ 

ريناي/كانون الثاين
 النوع ١٩٩٧

من متوسط  ٪٦٠
 األجر اليومي

من متوسط ٪٦٠
 األجر اليومي

من متوسط  ٪٧٥
 األجر اليومي

من متوسط  ٪٧٥
 ليومياألجر ا

 من متوسط ٪٧٥
 األجر اليومي

من متوسط  ٪٧٥
 األجر اليومي

من متوسط  ٪٧٥
 األجر اليومي

من متوسط ٪٧٥
 األجر اليومي

                      إعاقـة مؤقتة ملدة تصل إىل
      ً  يوماً  ٤٥    

د احل حىت ٪١٠٠
الراتب األدىن من 

 الشهري

 فائض فوق ٪٦٧
 الراتب

د حىت احل ٪١٠٠
الراتب األدىن من 

 الشهري

  فائضفوق ٪٦٧
 الراتب

د احل حىت ٪١٠٠
الراتب األدىن من 

 الشهري

 فائض فوق ٪٧٥
 الراتب

د احل حىت ٪١٠٠
الراتب األدىن من 

 الشهري

 فائض فوق ٪٧٥
 الراتب

د احل حىت ٪١٠٠
الراتب األدىن من 

 الشهري

 فائض فوق ٪٧٥
 الراتب

د حىت احل ٪١٠٠
الراتب األدىن من 

 الشهري

 فائض فوق ٪٧٥
 الراتب

د حىت احل ٪١٠٠
الراتب دىن من األ

 الشهري

 فائض فوق ٪٧٥
 الراتب

د حىت احل ٪١٠٠
الراتب األدىن من 

 الشهري 

فائض فوق  ٪٧٥
 الراتب

                    إعاقـة مؤقـتة بعـد فترة
     ً يوماً    ٤٥    

٥٤ ٨٠٤ 

 يف الشهر

٥٢ ٤٤٤ 

 يف الشهر

٤٧ ٠٨٥ 

 يف الشهر

٤٤ ٣٩٤ 

 يف الشهر

٣٩ ٨٩٨ 

 يف الشهر

٣٢ ٤٣٦ 

 يف الشهر

٢٧ ٥٠٦ 

 يف الشهر

٢٣ ٥٦٩ 

  الشهريف

   احلد (                       إعاقـة جزئية دائمة     
  )    األدىن    

٨١ ٧٩٧ 

 يف الشهر

٧٨ ٢٧٥ 

 يف الشهر

٧٠ ٢٣٦ 

 يف الشهر

٦٦ ٢٦٠ 

 يف الشهر

٥٩ ٥٥٠ 

 يف الشهر

٤٨ ٤١٢ 

 يف الشهر

٤١ ٠٥٤ 

 يف الشهر

٣٥ ١٧٨ 

 يف الشهر

              ة دائمة وإعاقةـ           إعاقة كلي 
  )        احلد األدىن (      شديدة     

٤٦ ٥٥٢ 

 يف الشهر

٤٤ ٥٤٧ 

 يف الشهر

٤٠ ٦٠٢ 

 يف الشهر

٣٨ ٣٠٣ 

 يف الشهر

٣٧ ٤٦٥ 

 يف الشهر

٣٢ ٢٩٢ 

 يف الشهر

٢٧ ٦٨٧ 

 يف الشهر

٢١ ٩٢٨ 

 يف الشهر

                      املـبلغ اإلضايف على اإلعاقة
        الشديدة    

 إىل غاية

١ ١٠٠ ٠٠٠ 

 إىل غاية

١ ١٠٠ ٠٠٠ 

 إىل غاية

١ ١٠٠ ٠٠٠ 

 إىل غاية

١ ١٠٠ ٠٠٠ 

 إىل غاية

١ ١٠٠ ٠٠٠ 

 إىل غاية

١ ١٠٠ ٠٠٠ 

 إىل غاية

١ ١٠٠ ٠٠٠ 

 إىل غاية

٦٠٠ ٠٠٠,٠١
        السكن ل             احلد األقصى لبد

٨١ ٧٩٧ 

 يف الشهر

٧٨ ٢٧٥ 

 يف الشهر

٧٠ ٢٣٦ 

 يف الشهر

٦٦ ٢٦٠ 

 يف الشهر

٥٩ ٥٥٠ 

 يف الشهر

٤٨ ٤١٢ 

 يف الشهر

٤١ ٠٥٤ 

 يف الشهر

٣٥ ١٧٨ 

 يف الشهر

                         احلد األدىن لإلعانة العائلية

                       متوسط الزيادة يف العالوات ٪٦ ٪١٢,٤٣ ٪١٣,٨٥ ٪١٦,٦٠ ٪٩,٦٠ ٪٦,٠٠ ٪٧,٤٣ ٪٤,٥٠
 منحة بتكلفة ٣٨ ال ينطبق قال ينطب ال ينطبق

قدرها يف املتوسط 
       ً كولونا ١٩٠ ٣٩٥

 منحة بتكلفة ٥٦
قدرها يف املتوسط 

كولون١٩٧ ٠٠٠

 منحة بتكلفة ٤٦
قدرها يف املتوسط 

 كولون٢١٠ ٠٠٠

                 مـنح دراسـية لألشخاص - -
             حمدودي القدرة    

                     اتفاق جملس اإلدارة رقم   .                 الضمان االجتماعي     إدارة          ر املهنية،     ملخاط                            لزيادات للمستفيدين من نظام ا            التقرير عن ا  :     املصدر
  .    ٢٠٠٣      يونيه  /        حزيران  ٢٦  ،   ١٢-    ٨٦١١

            باحلماية      شمولة            العمل امل      جماالت                                                                         ويتمـتع الـبلد بإطار تنظيمي جديدة يف غاية األمهية أدى إىل توسيع               -   ٦١٣
  .     ٢٠٠٠      فرباير  /      شباط  ١٦        املؤرخ     ٧٩٨٣                            مثل يف قانون محاية العمال رقم                             والضمانات االجتماعية، ويت           االجتماعية

  :                           ويهدف هذا القانون إىل ما يلي

                                                                  إجياد ووضع إطار لتنظيم صناديق رأمسال العمل اليت تعود ملكيتها للعمال؛  ) أ ( 

                    جلميع املسنني الفقراء؛        تقاعدية              إتاحة معاشات   ) ب ( 

                                                        يتيحها نظام الضمان االجتماعي الكوستاريكي للمعوقني                                 آلية لتوسيع التغطية اليت           وتعزيز       وضع  ) ج ( 
                                                           واملسنني واملتوفني باعتباره نظام التكافل الرئيسي حلماية العمال؛
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                               التكميلية العامة واخلاصة اليت               التقاعدية                                                       حتديد وتنظيم ووضع إطار لرصد عملية نظم املعاشات           ) د ( 

  .         والوفاة      شيخوخة               حاالت اإلعاقة وال  يف             تتيح احلماية 

    اليت            التقاعدية                                                            لوكاالت املسؤولة عن تقدمي مسامهات يف شىت برامج املعاشات           ل              آلية رصد       وضع    ) ه ( 
                        وعن إدارة هذه الربامج؛         التقاعدية        لمعاشات        الوطين ل     نظام   ال         ً     تشكل جزءاً من 

      ً وفقاً           التقاعدية              معاشاهتم    ي      تلق           حبيث ميكنهم               وارد العمال             السليمة مل       دارة    اإل                      إجيـاد نظـام لرصد        ) و ( 
  .                 حقوق اليت اكتسبوها  لل

                                               قات العمال من القطاعني العام واخلاص، يشمل        ح             نظاما ملست      أقام                                   من الواضح جدا أن البلد قد         ،       وبالتايل -   ٦١٤
                     التكميلية، والنظام            التقاعدية          ي للمعاشات م ا  لز                     التكميلية، والنظام اإل          التقاعدية                       النظام العام للمعاشات   :          مـا يـلي  

  .                                  لتكميلية، والنظام العمومي االحتياطي ا          التقاعدية                   االختياري للمعاشات 

       رأمسال                                          من قانون محاية العمال على استحداث صناديق  ٣          تنص املادة   :                               وتعمل هذه النظم على النحو التايل -   ٦١٥
   .                                   يف املائة من الراتب الشهري لكل عامل ٣                                القطاعني العام واخلاص بنسبة       من           اب العمل     صح                      العمل، يساهم فيها أ   
  .                  بفترة زمنية حمددة             أن تكون مقيدة                              ما دامت عالقة العمل قائمة، دون                  وتقدم هذه املسامهة 

                                                                             ي للمعاشات التقاعدية التكميلية نظام فردي لتكوين رأمسال يهدف إىل تكميل املستحقات     لزام          والنظام اإل -   ٦١٦
         م يف السن                    على اإلعاقة والتقد  ات                   مبوجب نظام التأمين             الكوستاريكي                                     اليت تدفع يف إطار صندوق الضمان االجتماعي

  .  جر أ                                                             والوفاة أو ما ينوب عنه، لصاحل مجيع العمال غري املستقلني والعاملني ب

                            من القانون املذكور على       ١٤                                                                              وفيما يتعلق بالنظام االختياري للمعاشات التقاعدية التكميلية، تنص املادة           -   ٦١٧
               أو من خالل                          ً    نهم، سواء كانوا أفراداً                                        ي للمعاشات التقاعدية التكميلية ميك        لزام                                     أن العمـال املنتسبني إىل النظام اإل      

          للقانون                                       ً                                                     ً  اتفاقات لالنتساب اجلماعي، أن يصبحوا أعضاًء يف النظام االختياري للمعاشات التقاعدية التكميلية طبقاً
                                                                                    اب العمل إبرام اتفاقات مع عامل واحد أو أكثر من عماهلم تقضي بتقدمي مسامهات                 ألصح      وجيوز     .           سالف الذكر 

          يف املائة   ١٥                     تقدمي مسامهة تصل على              ً وقد تقرر أيضاً   .                                 سابات املعاشات التقاعدية التكميلية                 دورية أو خمصصة يف ح
            والوفاة يف       شيخوخة                                                                                      من أرباح املؤسسات العامة التابعة للدولة من أجل تعزيز متويل نظام التأمينات على اإلعاقة وال

                             اعي حبيث تشمل الفقراء من                               تغطية نظام الضمان االجتم         نطاق                                                 إطـار نظـام الضـمان االجـتماعي ولتوسيع          
  .              العمال العاطلني

     إىل     ١٩٩٧                                                                             اإلشـارة إىل املستحقات على احلوادث املرتبطة بالعمل، اليت حتسنت يف الفترة من                   ً      وينـبغي أيضـاً    -   ٦١٨
  .   ّ                                                                                            ويبّين اجلدول التايل أوجه التحسن اليت طرأت على التأمني ضد األخطار املهنية والزيادات يف املستحقات النقدية  .     ٢٠٠٤

                                                                                         وفيما يلي بعض اإلجنازات الرئيسية اليت حتققت يف قطاع الضمان االجتماعي للعمال والتحديات الرئيسية  -   ٦١٩
  :      تواجهه           اليت ال تزال 
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 اإلجنازات يف قطاع الضمان االجتماعي للعمال

 األهداف  الرئيسيةاإلجنازات التحديات الرئيسية
                      إدراج الـتأمني ضد األخطار  `  ١̀ 

                    ة يف الــنموذج التســويقي       املهنــي
  .                      للمعهد الوطين للتأمينات

                       حتسني أساليب استعادة ديون  `  ٢̀ 
  .                            نظام التأمني ضد األخطار املهنية

                   وضـع اسـتراتيجيات ملنع  `  ٣̀ 
                       الـتملص مـن الدفـع عن طريق

  .              عمليات التفتيش

                      حتسني نظم تسجيل املعلومات  `  ٤̀ 
  .                عن األخطار املهنية

                       وضـع برنامج للصحة املهنية  `  ٥̀ 
 .                        أجل تقليص معدالت احلوادث  من

           قات عن فترة ح                سلف من املست    مي   تقد   :                     زيـادات يف املستحقات   
                                              سنة كاملة، وقروض للتدريب أثناء العمل، وزيادة يف    إىل         تصـل   

                                                   املعـاش كـل ستة أشهر، وتوسيع نظام التأمينات على اإلعاقة
                                           والوفاة يف إطار نظام الضمان االجتماعي ليشمل        شـيخوخة    وال

                                          منح دراسية للعمال وأطفاهلم، وتوفري الرعاية                األسـر، وتقـدمي   
  .                                        الدائمة اليت يقدمها املعهد الوطين للتأمينات

                التأمني ضد األخطار         توفري    :                  نظام التأمينات     على        حتسينات         إدخال  
               للعمال املستقلني،                                     البيت، والتأمني ضد األخطار املهنية         يف  -        املهنية

  .        للشباب                        والتأمني ضد األخطار املهنية

                       تضمني قانون الصحة املهنية  :                النظام الوقائي   على       حتسينات       إدخال 
  .                                يقضي باستحداث جملس الصحة املهنية   ً نصاً

                                               الرعاية الصحية لألشخاص املتمتعني بالتأمني ضد األخطار      توفري  
  .      املهنية

  .    ٢٠٠٤                           يف املائة يف املستحقات يف عام   ١٠            زيادة بنسبة      حتقيق 

 .         ني بالتأمني  ول م ش        لعمال امل                 يف املائة يف عدد ا ٥            زيادة بنسبة      حتقيق 
  .                                             برنامج تدرييب على األخطار املهنية والعمل الوقائي      تنفيذ 

                                              نظام حاسويب للمعلومات اإلحصائية عن احلاالت املرتبطة       األخذ ب 
  .      بالعمل

  .       والتحسني                             يف املائة من تكاليف التجديد     ٩٤,٤٨        استعادة 
     شمولة                                        يف املائـة من تكاليف احلاالت غري امل            ٢٥,١           اسـتعادة   

  .    ٢٠٠٣             التأمني يف عام  ب

                     توفــري تغطــية لكــل   - ١
                             السـكان العاملني، مبن فيهم     
ــنح   ــك مب ــر، وذل                       األس
                        مستحقات مالية ويف شكل    
                         خدمـات طبـية وجراحية     
ــيدالنية  ــفائية وص                         واستش
                            وتأهيلـية يف حالة التعرض     
                          حلادث مرتبط بالعمل تسبب    
                               يف إعاقـة مؤقـتة أو دائمة       

  .                 للعامل أو يف وفاته

    ة ضد                             َّ     خلدمات لتقدمي الدعم لشركات مؤمنَّ                          ابـتكار طائفة من ا     
  .                      عملية حتسني الصحة املهنية ل   ً اً                  األخطار املهنية تيسري

                  أنشطة الصحة املهنية          اضطالعها ب                              تقـدمي حوافز للشركات على      
   ).                        شاملة وختفيضات على األقساط        وقاية ال        جائزة ال (

    ١٩٩٧                              يف املائة خالل الفترة بني           ٤,١٣                        اخنفاض املطالبات بنسبة    
  .    ٢٠٠٤ و

ــالمة    - ٢ ــنهوض بالس                     ال
           يف مكان     ية  صح            لـنظافة ال   ا و

      العمل

                 النتائج املستخلصة

      حكومة      رست                                               يف ذلك الضمان االجتماعي، أحد احلقوق اليت أ                                               يعـد احلـق يف التأمني االجتماعي، مبا        -   ٦٢٠
    ية       التأمين                                                حمددة أدت إىل حتقيق معدالت عالية من التغطية         َ  َ ّ        َتطَلّعية                               آليات واستراتيجيات وأنشطة           بشأنه             كوستاريكا  
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               اإلشارة إىل أن      ً   حقاً ب             فمن اجلدير    ،       وبالتايل   .                                                                   نتـيجة لشىت األساليب الرامية لتحقيق تغطية تشمل غالبية السكان         

  .                مشمولني بالتأمني    ٢٠٠٤                                        يف املائة من سكان كوستاريكا كانوا يف عام      ٨٧,٨٥

                                  قام األول عن تنفيذ ثالثة مبادئ                    نامجة يف امل    ة        الصحي   ية                                     الذي حتقق يف زيادة التغطية التأمين             النجاح        وكان   -   ٦٢١
  يف        املالحظة  ب  ر  ي د     من اجل و   .            التضامن املايل و                             التغطية الشاملة وتكافؤ الفرص    :     وهي ،                           أساسية تشكل أساس هذا النظام

                        صندوق الضمان االجتماعي                  وهي تتمثل يف                  ً     العمومية أساساً،                   تكفله الدوائر                                       هـذا الصدد أن الضمان االجتماعي       
  .              الشاملة للسكان          التأمينية                    سبيل لتوفري التغطية              ، الذي شكل ال ي        كوستاريك  ال

     متويل   يف      فئة     كل      مسامهة                                                                    ويقوم نظام املسامهات يف صندوق الضمان االجتماعي على املبدأ العام املتمثل يف  -   ٦٢٢
       ذاهتا،         للشروط                                            ً وتكون االستفادة من اخلدمات الصحية بالتايل تبعاً   .                 إلمكانياهتا اخلاصة                       ً برامج التأمني الصحي وفقاً

  .  نة َّ مَّ                          َ بغض النظر عن نوع الفئة املَؤ

                                                                                           وتشمل أنواع التأمني املتنوعة التأمني الذي متوله الدولة، ويسري على مجيع األشخاص ذوي املوارد املالية  -   ٦٢٣
                  جانب املستفيدين من            املعوزين واأل                   وتشمل هذه الفئة       .                                                          القليلة ومن ال حيلة هلم للحصول على تأمني من وجه آخر          

  .                                حلصول على التأمني والضمان االجتماعي ا                                          ري من أجل حتقيق التغطية الشاملة وتكافؤ فرص  ه و   ج   أمر            النظام، وهو 

                 لتيسري االستفادة                                                   ً      كوستاريكي إىل حتقيق عدة مزايا ومنافع باعتباره أسلوباً       ال                                  لقد أدى نظام الضمان االجتماعي       -   ٦٢٤
  .        بالتنويه     يرة                           إحدى أهم جوانب التقدم اجلد     يف ذلك   ، و      منها       الستفادة ل                ولتأهيل املسنني                     هذه املزايا واملنافع  من

  ،   ية                التغطية التأمين      هذه          ّ                                                            إىل التغّيرات اليت طرأت على التأمني ضد األخطار املهنية وعلى                َّ              ً     ويوجَّـه االهتمام أيضاً    -   ٦٢٥
ـ      مال         قطاع الع        إذ تشمل    ،               يف السنوات األخرية            هذه التغطية      زادت     قد   و     ً         مسؤوالً عنها،                               املعهد الوطين للتأمينات       عد    ي  يت    ال

  .                                                                                   بني السكان الذين يتلقون رعاية صحية ومستحقات نقدية يف حال التعرض حلوادث مرتبطة بالعمل         ً الكبري جداً

   ا          وإتاحته   ية                                                          أن عليها بذل املزيد من اجلهود لزيادة التغطية التأمين                 مع ذلك                               وتـدرك كومـة كوستاريكا       -   ٦٢٦
  . ت                                                       للفئات الضعيفة مثل املهاجرين والعمال الزراعيني وخدم البيو

 )حق األسر يف احلماية( ١٠املادة 

          االتفاقيات

                                                                                                 العهـد الـدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري امللحق به، املعتمدين يف                  إن   -   ٦٢٧
       حق مجيع         ينص على   ،     ١٩٦٨      ديسمرب  /            كانون األول  ١١        املؤرخ     ٤٢٢٩         رقـم            القـانون                      كوسـتاريكا مبوجـب     

       املرأة،     ضد         التمييز       أشكال     مجيع     على        القضاء         اتفاقية    إن   و  .                 النتماء إىل أسرة                                     األشـخاص يف تكويـن أسـرة ويف ا        
                   احلماية للمرأة من         تكفل     ،      ١٩٨٤        أكتوبر   /              تشرين األول   ٢          املؤرخ       ٦٩٦٨        رقم          القانون                       املصـادق عليها مبوجب     

    رقم          القانون  ُ  ّ  ُسّن   ،                   د ذلك بعدة سنوات      وبع  .                                     اس األمومة، ال سيما يف مكان العمل      ـ                             الـتعرض للتميـيز على أس     
ُ              الـذي ُصودق مبوجبه     ١٩٩٥       مـايو   /        أيـار  ٢          املـؤرخ      ٧٤٩٩       عليه         واملعاقبة      املرأة   ضد      العنف    منع              على اتفاقية      

  .                                السالمة البدنية والنفسية للمرأة      لكفالة                               واستئصاله، واليت تتيح محاية خاصة 
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ـ  و -   ٦٢٨     ١٨       املؤرخ        ٧١٨٤        رقم          القانون (                                            األطفال احلماية مبوجب اتفاقية حقوق الطفل                           نح القانون الدويل       مي
                                                    ت حكومة كوستاريكا مذكرة تفاهم مع منظمة العمل         ع    َّ  ، وقَّ     ١٩٩٦       يونيه   /         حزيران   ١٣    ويف      ).    ١٩٩٠   ه    يولي /   متوز

                                          ، وافقت كوستاريكا مبوجبها على اختاذ إجراءات                                                       الدولية لالنضمام إىل الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال
                                        ، اعتمدت بروتوكول منع وقمع ومعاقبة          ٢٠٠٢        عام     ويف   .                                                   جديـة ترمي إىل القضاء التدرجيي على عمل األطفال        

  .                                                                                             االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

            اإلطار العام

          الوطنية   سة     واملؤس                    املعهد الوطين للمرأة؛   :                                       الوكاالت التالية على محاية األسرة بشكل عام     ً    حالـياً         تعمـل   -   ٦٢٩
                            وتتكفل اللجنة املشتركة بني       .                                            ؛ ووزارة العدل والعفو؛ ومكتب أمني املظامل       )٨٦ (                                  للطفولـة؛ ووزارة السالمة العامة    

    توىل                                                                                                 الوكاالت مبتابعة تنفيذ التشريعات املتعلقة حبماية األطفال، وهي اللجنة اليت أنشأها مكتب أمني املظامل الذي ي
  .         هذا الصدد  يف                والتقدم احملرز       ملراهقني         األطفال وا                      رصد نتائج تنفيذ قانون 

            مفهوم األسرة

  :              ، ومنها ما يلي                      هامة بشأن محاية األسرة ً اً                           يتضمن دستور كوستاريكا أحكام -   ٦٣٠

                                                                                           لألسـرة، باعتبارها الوحدة الطبيعية والنواة األساسية للمجتمع، حق التمتع حبماية خاصة              :   ٥١         املـادة   
  .                                                    قدم املساواة األمهات واألطفال واملسنون واملرضى واحملرومون                  ويتمتع هبذا احلق على  .                توفرها هلا الدولة

  .                                        وهو يقوم على املساواة يف احلقوق بني الزوجني ،            األساسي لألسرة    ركن   ال   هو        الزواج   :   ٥٢      املادة 

    اليت       ذاهتا                                                            الذين يولدون خارج إطار العالقة الزوجية املسؤوليات               أطفاهلم                   يتحمل اآلباء جتاه      :  ٣ ٥         املـادة   
                                   ولكل شخص حق مكفول بنص القانون         .                                          الذين يولدون يف إطار العالقة الزوجية            أطفاهلم     جتاه            يتحملوهنا  

  .                 معرفة هوية والديه  يف 

                                  األشخاص الذين تتألف منهم أسرة ما      بتمتع  ،   ٩٤-   ١٥٥                                           وقضت الغرفة الدستورية، يف رأيها القانوين رقم  -   ٦٣١
  .                             الكرامة واحلقوق أمام القانون                                                    املساواة، واليت تتألف بالتايل من أشخاص أحرار ومتساوين يف ب

                                                      

ـ   )  ٨٦ (      تنفذ      فهي   .                                                                                     وزارة السـالمة العامة بدور هام للغاية يف تنفيذ تدابري احلماية والسالمة لألسر                نهض   ت
                                        ألشخاص، وال سيما توفري الرعاية األولية       ل                                            لسلم االجتماعي وما يستتبع ذلك من محاية                                         القوانني والقواعد للحفاظ على ا    

                                                                         هذا اخلصوص السياسات ذات الصلة اليت كانت وال تزال تطبق من قبل وزارة السالمة      يف          اإلشارة   ب    ير د      من اجل  و   .     لألسرة
                                     ساعدة اخلاصة على العمل على مكافحة                                                          وينصب التركيز الرئيسي حلق األسرة يف احلماية ويف امل           .          عن طريقها               العامـة أو    

  .                            مكافحة االجتار باملخدرات واجلرمية    على                    ، واالجتار باألطفال، و                                ً العنف املرتيل، واستغالل األطفال جنسياً
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                       تعين يف آن معا عائلة       "      األسرة "                    الدستورية، فإن          لدائرة    ه ا  ب   ت    قض                     من الدستور وملا       ٥١             لـلمادة         ً   وطـبقاً  -   ٦٣٢
            وميثل تفسري   .  )٨٧ (              حبكم الواقع         اقترانا                                                                       بروابط زوجية رمسية وعائلة تكونت بروابط فعلية غري رمسية وتشكل                  مقترنة

  .                 ومل تنشأ عن زواج                                           ً  يف االعتراف بالعالقة األسرية اليت وجدت اجتماعياً    ً قدماً ت    هذا                  الغرفة الدستورية 

                          ويرد نص هذا التعديل يف        .                   من قانون األسرة      ٢٤٦    و    ٢٤٢                                            ومفهـوم االقـتران الفعلي حمكوم باملادتني         -   ٦٣٣
   ً اً ي      وحصر ً اً  لن                                               ، وهو يتعلق باقتران بني رجل وامرأة، بات مع          ١٩٩٥       أغسطس   /     آب  ٨          املؤرخ       ٧٥٣٢                القـانون رقم    

         الزواج   لى                                     قران مجيع آثار املرياث والنفقة املترتبة ع ل             سري على هذا ا ت و   .         ثالث سنوات    منذ         ً مستقراً       ما برح         بينهما و
  .     تاجها    قد حي       الزوجني      ي من  أل

    من   ة             مما يوليه لألسر                         املكونة من أبوين قيمة أكرب                  إىل إعطاء األسرة                      ً ىل أن البلد جينح ثقافياً إ            وجتدر اإلشارة  -   ٦٣٤
        على أن     .           ّ                                                                ً                 ، وهو ما يبّين بالتايل أن التمييز ضد املرأة غري املتزوجة وأم ألطفال ال يزال مستمراً                     فقط  ن            أحـد األبوي  

  .               خمتلفة من األسر ً اً          ن مثة أصناف إ                                 دراسات على أساس الفكرة القائلة   اء  جر            عاكفون على إ      جتماع  ال       علماء ا

  ألف٧الشكل 

 ٢٠٠٠ونوع األسرة، يف عام  يشية حبسب جنس رب األسرةتوزيع األسر املع: كوستاريكا

  .    ٢٠٠٢                     وتعداد السكان، عام  ء                   املعهد الوطين لإلحصا .    ٢٠٠٠      ، عام         للسكان      التاسع              التعداد  :     املصدر

              املالمح األساسية       غري أن    .                                                                تتألف معظم األسر املعيشية يف كوستاريكا من متزوجني وأطفاهلم غري املتزوجني -   ٦٣٥
            من األسرة،   وع                يف نسبة هذا الن ّ                                          ً  بّين، كما هو احلال يف بلدان أخرى، أن مثة تراجعاً ت    ية        كوستاريك  ال   ية           ألسرة املعيش ل

     يسبب      رمبا                       وأحد العوامل الذي       .     مبفرده                                                                     عن تزايد نسبة األسر اليت تقوم على أحد األبوين أو على شخص                 ً فضالً
  .                                        األسرة هو زيادة عدد حاالت االنفصال والطالق    مالمح         التحول يف     هذا 

                                                      

  .  ٩٤-   ٣٤٦    رقم        الفتوى    و  ٩٤-    ١٩٧٥    رقم      فتوى                ة الدستورية، ال    دائر  ال  )  ٨٧ (
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     ّ                                                                                                         وقد بّينت شىت الدراسات أن األسر اليت يرأسها رجل هي السائدة يف احلاالت اليت تكون فيها العالقة الزوجية                   -   ٦٣٦
     ورغم    .     فقط      الزوجني    أحد    من   ة    كون                                                                         قائمة، وأن األسر اليت ترأسها امرأة هي الغالبية يف احلاالت اليت تكون فيها األسر م

ـ          يف عدد             ً ت زيادة أيضاً   حدث      ، فقد      فقط                            األسر اليت تقوم على أحد الزوجني   بني                             عدد األسر اليت ترأسها نساء       يف         زيادة      ال
                                                                           وهذه احلالة جديرة بأن توىل عناية فائقة ألهنا قد تدل على أن مثة حتوال يف              .  )٨٨ (            يرأسها رجال      اليت        األسر                  هذا النوع من    
  .            َّ   أطفاله القصَّر              للتقاليد، عن      ً ، خالفاً       ً ه مسؤوالًـ    ل ة                         حبيث يكون األب الذي ال زوج ،           أدوار اجلنسني

                           احلق يف الزواج ويف تكوين أسرة

   ،              األساسي لألسرة   ركن             فالزواج هو ال  .            من الدستور  ٥٢                                             احلق يف عقد القران بكل حرية منصوص عليه يف املادة  -   ٦٣٧
  يت                        ، باستثناء الفتاة ال        ً   عاماً   ١٨                                        وميكن عقد القران عند سن الرشد، أي           .                                               وهـو يقوم على املساواة يف احلقوق بني الزوجني        

                                 وجلميع األشخاص احلرية يف اختيار شريك   .  ها     أمر                  ، فيشترط موافقة ويل ر         من العم     ً  عاماً  ١٧       مل تبلغ    و     ً  عاماً  ١٥        جتـاوزت  
  .                                                                                          ويشترط حضور الرجل واملرأة عند املوظف املأذون لكي يعرب كل منهما حبرية وطواعية عن رغبته يف الزواج   .      زواجهم

  باء٧الشكل 

 ٢٠٠٠، عام ية حبسب جنس رب األسرة وحالته الزوجيةتوزيع األسر املعيش  :كوستاريكا

    داد ـ        ولتع  ء                      املعهد الوطين لإلحصا    .    ٢٠٠٠             لسكان، عام                       الـتعداد التاسع ل     :     املصدر
  .    ٢٠٠٢        ان، عام ـ     السك

     وتنص    .       ذاهتا                  وعليهم املسؤوليات       ذاهتا                                                      من قانون األسرة، يتمتع الرجل واملرأة باحلقوق           ٣٤           للمادة        ً ووفقاً -   ٦٣٨
                                 أما الزوجة فمطالبة باملسامهة      ،                                                              أن الزوج مسؤول بشكل رئيسي عن التكفل باإلنفاق على األسرة                 على     ٣٥       املادة  

  .                                                     بالتكافل وبصورة متناسبة إن كان لديها مواردها اخلاصة هبا

                                                      

ّ                 بلغت معدالت التحّول، مقارنة بعام   )  ٨٨ (   .     لرجال       لدى ا         يف املائة  ٤٠    اء و   لنس ا     لدى          يف املائة  ٨       ، نسبة     ١٩٩٦               
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                                                                                          وتستند هذه األحكام إىل أساس ثقايف مؤداه االفتراض أن الزوج يتكفل بالقسط األكرب من املسامهة املالية؛  -   ٦٣٩

  يف                      العديد من األسر         هناك   ،               ً   وكما ذكر آنفاً     .                                         الزوج، تبعا ملا تقدم، هو رب األسرة                 ذلـك فإن     ى              عـالوة عـل    و
                                                                                                                  كوسـتاريكا ترأسـها نساء، إما ألن الزوج ختلى عن األسرة، وإما بسبب الطالق أو الوفاة أو حلالة املرأة غري                    

  .                    سامهة يف النفقة املالية              باألسرة ويف امل ة        املتعلق  ات      القرار     اختاذ                               املتزوجة، أو بسبب مشاركة املرأة 

                    محاية األسرة ومساعدهتا  

   من  "                  هنا األكثر أهلية     إ                                      لألم، على أساس النظرية القائلة            ً دائماً     متنح                                      حضـانة األطفال يف حالة الطالق          إن -   ٦٤٠
        ج، فإن                                                                                   ويف حالة الطالق املتنازع فيه أو االنفصال القانوين املتنازع فيه أو فسخ الزوا               .        لتنشئتهم  "                  الناحية الطبيعية 

                                                                                                               احلكم الذي يصدره القاضي يراعي املصاحل العليا لألطفال وينظم مجيع املسائل املتعلقة بالسلطة األبوية واحلضانة               
   ).                من قانون األسرة   ١٣٩      املادة  (                                  والتنشئة والتعليم وإدارة املمتلكات 

                    دفع النفقة لألطفال      .              حلكم القاضي        ً  ، وفقاً                           ً       يوجب دفع نفقة شهرية مقدماً          ً   شرطاً                  ً   وحددت احلكومة أيضاً   -   ٦٤١
                              الزوجني طلب هذه النفقة أثناء   ٍّ    أليٍّ من    جيوز    .                            وجيوز للزوجني طلب هذه النفقة ،    ١٩٩٧                        حمكوم بقانون النفقة لعام 

  .                                                                           ويف حالة الطالق، إن كان حمل نزاع، أو باالتفاق بني الطرفني إن وقع الطالق بالتراضي ج     الزوا

          سواء كن  ،                                   لرعاية االجتماعية أمهية أساسية للنساء ل           عهد املشترك   امل                                 وتكتسي الربامج واخلدمات اليت يقدمها  -   ٦٤٢
                       وميكن نعت األنشطة اليت       .                                                       أسر فقرية، وهي الفئات اليت يوليها املعهد األولوية            ا يف                                أمهات أو ربات أسر أو أفراد     

         يث يكون                                                                                                    ضطلع هبا يف هذا الصدد على أهنا تقدم محاية خاصة لألمهات، لكوهنا صممت مبقاصد رفيعة للغاية حب                 ُ ُي
                                  وذلك عن طريق احلصول على خدمات أخرى                                                           بوسـع النساء الشروع يف عمليات إمنائية خمطط هلا لصاحل أسرهن   

  .                                               ّ                              يقدمها املعهد وغريه من اهليئات العامة واخلاصة مبا ميكّنهن من حتقيق ترقيتهن االجتماعية

                      املعرضات للخطر الالئي       راهقات  امل                              على االضطالع بأنشطة حمددة لصاحل     ١٩٩٩                      لقد دأب املعهد منذ عام  -   ٦٤٣
          هو توفري                                        ً    والقصد من دعم هذه الفئة من السكان مالياً      .   وضع  ال                 امالت يف انتظار      احل       أو       ً     أصـالً            ً      وضـعن أطفـاالً   

  .                                                              التدريب على املهارات احلياتية، والتدريب التقين، والتعليم الرمسي هلا

    وضع   ال              امالت يف انتظار   احل     أو     ً  أصالً     ً أطفاالً                                                     األنشطة املقدمة للمراهقات املعرضات للخطر الالئي وضعن      و -   ٦٤٤
                            ا يستدعي هذه األنشطة مدى          ومم  .                                                   لتوفري احلماية واملساعدة جلميع املراهقات واألمهات                     ً   وسيلة خاصة أيضاً         تعـد   

                                                                                              الضعف واألخطار اليت تتعرض هلا هذه الفئة بوجه خاص وألن جنسهن وحالة الفقر اليت يعشن فيها يعرضهن أكثر 
                                                                                      عليهن وللعنف ضدهن، وحيول دون متكنهن من إقامة عالقات ذات مغزى، وحيد من فعالية                                  فأكـثر لالعـتداء     
  .                     ً ض مستقبلهن للخطر أيضاً  ِّ عرِّ     ُ وما ُي               األعمال لصاحلهن، 

           امج مراكز   ن    ُ   َّ                                                                                     كمـا ُتقدَّم رعاية خاصة ألطفال األسر اليت تعاين مشاكل اجتماعية واقتصادية يف إطار بر               -   ٦٤٥
   ة               خدمات تغذوي           ً  قدم حالياً  ي   و     ، وه       ً مستمراً   ل       زا  ا م    و     ١٩٧٥        يف عام                   بدأ العمل به       ي   ذ                             الرعاية الشاملة لألطفال، ال   

                                 ويف بعض احلاالت ألطفال املدارس       ،                         بني ستة أشهر وست سنوات                     تتراوح أعمارهم         يـن    ذ                      إضـافية لألطفـال ال    
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      عامالت                خدمات لألمهات ال     أيضا                                          يقدم برنامج وزارة العمل للرعاية النهارية  و  .  )٨٩ (                       ولألمهات احلوامل واملرضعات
  . )٩٠ (      احملدودة     الية     امل   ارد        ذوات املو

     املرتيل      العنف  

                       يشكلن الشرحية من السكان        ال يزلن        النساء       إال أن            بسبب اجلنس،         ة فوارق                            رغم أن القانون ال ينص على أي -   ٦٤٦
                                                                                              اليت تتعرض أكثر من غريها للعنف املرتيل، وال سيما النساء الالئي يعشن يف ظروف جتعلهن عرضة للخطر، كالفقر

  .  ات      قاصر ن                              واإلعاقة واالنتماء إىل أقلية وكوهن

    ٤٣     ٩٢٩       إىل       ٢٠٠٠                 طلبا يف عام       ٣٢     ٦٤٣                                                           قد زاد عدد طلبات التماس تدابري احلماية من احملاكم من            ف -   ٦٤٧
                             يف املائة من طرف النساء          ٨٩,٦                  ُ ِّ        من جمموع الطلبات، قُدِّم        .           يف املائة    ٣٥    حو   ن               ، أي زيادة ب       ٢٠٠١               لـبا يف عام      ط

  .                                     منها مقدمة ضد القرين أو القرين السابق    ائة     يف امل      ٨٦,٥      وكانت 

                        مكاملة خبصوص العنف املرتيل   ٧٠     ١٢٨  "            لنكسر الصمت "                        ، تلقى اخلط اهلاتفي اخلاص      ٢٠٠٢           ويف عـام     -   ٦٤٨
          يف املائة   ٩٨     وكان   .                                                           يف املائة منها عبارة عن التماسات لدعم نساء وقعن ضحايا العنف  ٩٤                  والعنف اجلنسي، كان 
     ٩١١   ان ـ               ى اخلطان اهلاتفيـ      ، تلق    ٢٠٠٣   ام ـ     ويف ع  .                           عن حاالت عنف جنسي على النساء                 من املكاملات لإلبالغ 

                                       وتكفل الوفد النسائي والقسم املعين بالعنف   .                      مكاملة ملثل هذا األسباب  ٢٥     ٠٠٠     من    كثر   أ   ٨٠٠-   ٣٠٠-    ٣٠٠٠ و
     وقع   ،      ٢٠٠٤                  امرأة يف عام      ٥     ٨٦٦    و     ٢٠٠٣                  امرأة يف عام      ٦     ٠٢١                                               اجلنساين التابع للمعهد الوطين للمرأة برعاية       

                                                                       واستقبلت مراكز اإليواء الثالثة للنساء ضحايا العنف املرتيل، اليت يديرها املعهد   .                         معظمهـن ضحايا العنف املرتيل 
           وأجرى مركز   .     ٢٠٠٣              امرأة يف عام    ٣٦٧   و    ٢٠٠٠              امرأة يف عام    ٧٤٩   ، و    ١٩٩٥              امرأة يف عام   ٨٠              الوطين للمرأة، 

          يف املائة   ٥٨                                       ّ       كا أول استقصاء وطين عن العنف ضد املرأة، بّين أن                                           الدراسات يف شؤون املرأة التابع جلامعة كوستاري
        امرأة    ٦٤٣     ٣٤٧              الدراسة إىل أن         وخلصت  .              من أشكال العنف   ما                                       من نساء كوستاريكا يدعني أهنن تعرضن لشكل 

            عرضة للعنف    )            يف املائة      ٣٨,٢ (          امرأة      ٤٩٨     ٩٢٢                                 عرضة آلثار العنف النفسي، وأن        )            يف املائة      ٤٩,٦ (            يف الـبلد    
                                                        عرضة للعنف البدين، علما بأن معظم هؤالء النسوة يبلغن ما بني   )          يف املائة    ٤٥,٤ (        امرأة    ٥٩٠     ٨٢٩        سي، وأن    اجلن
  .                           ، أي يف مرحلة اإلجناب من حياهتن     ً  عاماً  ٤٩   و  ٢٥

                                                     ة لتلبية احلاجة ملنع مظاهر هذه املشكلة االجتماعية           كبري                                          بقانون العنف املرتيل، فقد بذلت جهود            ً وعمالً -   ٦٤٩
  .      النساء   من                                                 عن حماربة املشكلة، سيما وأن أكثر املتأثرين هبا هم      ً ، فضالً    كذلك                   رعبة اليت تنشأ عنها            والنتائج امل

                                                      

                                                                                              يقـدم هـذا الدعم عن طريق مراكز التعليم والتغذية، اليت يعمل بعضها على قدم املساواة مع مراكز        )  ٨٩ (
                     مبوجب املرسوم التنفيذي       فأنشئ         الربنامج     أما   ،     ١٩٤٩           دة منذ عام   جو                          ومراكز التعليم والتغذية مو  .                        الرعاية الشاملة للطفولة

ّ                             ، تدّعم قانونيا مبوجب القانون رقم     ١٩٨٣       ويف عام   .     ١٩٧٦     مارس  /  ار    آذ ٣      املؤرخ    SPPS-5828    رقم      ٢١        املؤرخ     ٦٨٧٩    
  .                                                                         املتعلق بالتكامل بني مراكز التعليم والتغذية ومراكز الرعاية الشاملة لألطفال    ١٩٨٣      يوليه  /   متوز

ُ                                                                      ، وُسعت وزارة العمل الربنامج حبيث ينفذ يف البلد بأسره لرعاية األطفال البالغني     ١٩٨٠      يف عام   )  ٩٠ (       ما بني    
                                                     وأثناء حصاد حمصول النب، تقيم الوزارة بصورة مؤقتة مراكز   .                                             ً        ستة أشهر وتسع سنوات والذين يعمل آباؤهم أجوراً متدنية

  .                                                  ً                              الرعاية النهارية يف مناطق زراعة النب وقصب السكر، فضالً عن الرعاية يف البيوت ملدة يومني
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           يف شعبة       ٢٠٠٠       أغسطس   /                                مكافحة العنف املرتيل عمله يف آب                   العاملني على                                وقـد بدأ برنامج املسؤولني       -   ٦٥٠

                                    لذي يتيحه املعهد الوطين للمرأة لضباط                ً                  وكان يشكل جزءاً من التدريب ا        .                                         العمليات التابعة لوزارة السالمة العامة    
        واحدا      ً ضابطاً                                                                                قرار اختذته وزارة السالمة العامة، بدأ هذا الربنامج يف شكل فريق صغري، يضم                ً        وبناًء على   .      الشرطة
                      من قانون العنف املرتيل   ٢٠                      ويستند إىل أحكام املادة    .                                                  عـن كـل واحدة من املقاطعات اإلقليمية العشر             ً   مدربـاً 

   ).       اإلدارية              واجبات الشرطة  (

       مكافحة      على          ً   مدرباً       ً   ضابطاً    ١٣٨     اآلن       يضم          وهو    ،                                               ً        وأثناء عمل اإلدارة احلالية، تعزز هذا الربنامج كثرياً        -   ٦٥١
                                                                 وتنوع املواضيع الذي ينطوي عليه تدريبهم يساعدهم على االضطالع            .             التراب الوطين          يف كامل                    العـنف املـرتيل     

         تدريب              ً   وقد جرى أيضاً     .                                 ائية والثانوية لألطفال واملراهقني                                         هـم لتقدمي التدريب يف املدارس االبتد                 ّ    بعمـلهم ويعدّ  
  .               ة من العنف املرتيل ي                          الكنائس لنشر رسالة الوقا     ات إىل    زيار      أجريت         املعلمني و

                   علومات عن برنامج     امل           املزيد من          سيقدم                                                                  والفصـل الذي يتناول التدابري اخلاصة حلماية األطفال والشباب           -   ٦٥٢
                                                               أن القصد من هذا الربنامج هو زيادة توعية السكان باملشاكل                   مع ذلك         الحظة        در امل  جت و   .                     مكافحـة العنف املرتيل   

                                                                                                       اليت تنجم عن العنف املرتيل واالستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني وحتديد املشاركني يف تنفيذه واملسؤولني عن               
  . ة    األسر    كنف                                             ارتكاب أعمال العنف املرتيل واإلساءة اجلنسية خارج 

                                 ة من أجل مهنية استجابة قوات         كبري        ً   جهوداً     ٢٠٠١-    ٢٠٠٠                          المة العامة خالل الفترة                      وبذلت وزارة الس   -   ٦٥٣
                                                     يب هذه القوات وتزويدها مبعلومات نظرية وعملية عن كيفية  ر                 وذلك عن طريق تد ،                       الشرطة ملشاكل العنف املرتيل

  .                                        التعامل مع عمليات اإلبالغ عن مثل هذا العنف

        يف زيادة          من نتائج                                إدخال عنصر املهنية يف عمل الشرطة    إىل       رامية                     ا أسفرت عنه اجلهود ال م            وميكن مشاهدة  -   ٦٥٤
                 فقد ألقي القبض      .                                               ين كإجراء احتياطي، بسبب زيادة أعمال العنف         عتد                       القبض الفعلية على امل          إلقاء               عـدد حاالت    

  .                                    الرتكاهبم انتهاكات لقانون العنف املرتيل     ً  شخصاً ٤     ٣٨٠         ما جمموعه     على 

                                              شبكات لتعزيز وجود عيادات يف كل منطقة من املناطق     شكل         حلكومة يف            الشرطة وا    جهود           وقد تضافرت  -   ٦٥٥
                      قانونيون، وضباط شرطة،  (                                                تقدمي الرعاية للضحايا على يد فرق متعددة التخصصات  ب                          اليت تنتشر فيها هذه اآلفات، 

   ).                                            وأطباء نفسانيون، وعمال اجتماعيون، وأطباء، إخل

                 نظام محاية األمومة

   ،                                           اخلاص بتعزيز املساواة االجتماعية للمرأة         ١٩٩٠      مارس   /       آذار  ٨          املؤرخ       ٧١٤٢                     أهداف القانون رقم        أن   -   ٦٥٦
       يف منع         تتمثل                                    اخلاص حبماية األمهات املراهقات          ١٩٩٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١٩          املؤرخ       ٧٧٣٥               والقانون رقم   

               لرعاية الطبية                                                                                                      التمييز ضد النساء يف مكان العمل ومحاية فئة األمهات املراهقات املستضعفة لكي تتمكن من تلقي ا               
  .       املتخصصة

    ٩٤                           وال سيما يف املواد من        ،                                                               ة من األحكام القانونية تتعلق حبماية األمومة يف قانون العمل             جمموع     وجد   ت و -   ٦٥٧
  .   ١٠٠   إىل 
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                                                         حيظر على أرباب العمل فصل عاملة وهي حامل أو مرضعة، إال لسبب  "  :          على ما يلي    تنص     ٩٤        املـادة   ف -   ٦٥٨
   ويف   .   ٨١                                                                      ء بااللتزامات التعاقدية، ووفقا لالعتبارات املنصوص عليها يف املادة                                            مربر ناجم عن خطأ فادح يف الوفا      

                حيث يتعني عليه  ،                                                                                       هذه احلالة، يتعني على رب العمل إحالة قرار الفصل أمام اإلدارة الوطنية واملفتشية العامة للعمل
                                        ، قد تطلب اإلدارة إيقاف العاملة عن                          ويف حاالت استثنائية     .                                                          تقدمي أدلة على عدم وفاء العاملة بالتزاماهتا التعاقدية       

                                                         ولكي تستفيد العاملة من احلماية املنصوص عليها يف هذه            .                                                      منصـبها يف انتظار االنتهاء من اختاذ ترتيبات الفصل        
                                                                                                                 املادة، يتعني عليها إبالغ رب العمل عن حالتها وأن تقدم شهادة طبية أو إثبات من صندوق الضمان االجتماعي                  

  . )٩١ ( " ي        كوستاريك  ال

                                                     احلماية للعاملة وهي حامل أو مرضع لكي تتمكن من تقدمي   ا       مكرر   ٩٤                                   ويف مثل هذه احلالة، تكفل املادة        - ٩  ٦٥
                                           عالوة على مبلغ يعادل أجر عشرة أيام         ،                                         عادهتا إىل عملها أو تلقي مجيع مستحقاهتا       إل                             التماس إىل السلطات املعنية     

                 ملدة أربعة أشهر                               ً إجازة أمومة مدفوعة األجر إلزاماً    من                حيق هلا االستفادة و   .                              عمل كتعويض على اخلسارة أو الضرر
                        فترة اإلرضاع الدنيا        ً أيضاً      تعترب                                       وفترة األشهر الثالثة الالحقة للوضع          ).                                        شهر واحد قبل الوضع وثالثة أشهر بعده       (

  .           ً                    متديدها بناًء على أوامر الطبيب  وز     اليت جي

      بشأن   ي        كوستاريك  ال                      صندوق الضمان االجتماعي            واد يف الئحة       حمكوم مب                               ونظام األجور أثناء إجازة األمومة  -   ٦٦٠
                       وينبغي أن يكون مبلغ       .                                                                حسب هذا األجر على أساس حقوق العمل املترتبة على عقد العمل            ُ وُي    ".            خماطر األمومة  "

                                                         مناصفة بني صندوق الضمان االجتماعي الكوستاريكي ورب            يدفع                 ألجر العاملة                              ً     األجر عن إجازة األمومة معادالً    
                                                                              ف مسامهة العاملة يف الصندوق أثناء هذه الفترة، يتعني على رب العمل والعاملة تسديد                 ولكـي ال تتوق      .       العمـل 

  . )٩٢ (                                                           على أساس جمموع األجور اليت تلقتها العاملة أثناء إجازة األمومة                                  ً مسامهاهتما االجتماعية يف الصندوق حمسوباً

                                  يف اليوم إلرضاع أطفاهلم، وفقا                                                                             وحيق للعامالت أثناء فترة الرضاعة التوقف عن العمل ملدة ساعة واحدة           -   ٦٦١
                           وتقر بعض الشركات اخلاصة هبذا    .                                                      وتستفيد النساء من هذا احلق على نطاق واسع يف القطاع العام   .            لقانون العمل

         امرأة    ٣٠                                       ، يطالب أي رب عمل يشغل أكثر من            ١٠٠               ووفقا للمادة      .                                             احلق، إال أن العديد منها تفرض قيودا عليه       
  .                                  كنهن إرضاع أطفاهلن يف منأى عن أي خطر                        يف مؤسسته توفري مكان حيث مي

                                          كما أهنن ال يبلغن عن االنتهاكات على حقوقهن  ،                                            ويف الكثري من احلاالت، ال تستفيد النساء من حقوقهن -   ٦٦٢
                                        القطاع غري الرمسي أو يف األنشطة املومسية أو    ت يف  مال ا ع  ال   و           يف املهن احلرة  ت   مال ا        تمتع الع ت   وال   .              خمافة فقد عملهن

                                         ىل العمل إلرضاعهم حيثما تيسر هلم ذلك،        إ                            ما يأخذن أطفاهلن معهن            ً فغالباً   .        هذا احلق                 الفرصة ملمارسة              الزراعية ب 
  .                                                  مع كل ما يكتنف ذلك من أخطار على سالمة أطفاهلن وصحتهم

                                                      

  .    ١٩٩٠     مارس  /      آذار ٨      املؤرخ      ١٤٢                 من القانون رقم   ٣٢ُ  ِّ                          ُعدِّلت هذه الفقرة بنص املادة   )  ٩١ (
  .                من قانون العمل  ٩٥      املادة   )  ٩٢ (
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               األطفال والشباب

          االتفاقيات  

    حتكم   ،     ١٩٩٠      يوليه  /     متوز  ١٨        املؤرخ     ٧١٨٤                                                 اتفاقية حقوق الطفل، املصدق عليها مبوجب القانون رقم    إن  -   ٦٦٣
           وهي تراعي     .         من احلقوق       غريها                    تعليم والعدالة و    ال    و  ة  صح  ال      عمل و            يف جماالت ال                                   حقـوق هذه الشرحية من السكان       
       أخرى       ٌ  دوليةٌ                   ٌ ل هذه االتفاقية صكوٌك  ِّ كمِّ ُ ُت و   .                      املمكنة اليت تعاين منها ف       طن الضع ا                             االحتياجات اخلاصة هلذه الفئة ومو

                        بشأن احلد األدىن لسن        ١٨٣                                                فال، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                                 تتعلق حبماية عمل األط              ً      أكـثر حتديـداً   
                     ، واملصدق عليه بتاريخ     ١٩٧٤       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢١          املؤرخ       ٥٥٩٤              القانون رقم      (    ١٩٧٣                   االسـتخدام، لعام    

                                       بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال          ١٨٢                 الدولية رقم     ل           منظمة العم           واتفاقية    )     ١٩٧٦         يونـيه    /           حزيـران    ١١
   ).    ٨١٢٢            القانون رقم  (                           راءات الفورية للقضاء عليها     واإلج

            اإلطار العام  

                                            على أساس نظرية احلماية الشاملة، أجرى البلد     ١٩٩٠                                            بعـد التصديق على اتفاقية حقوق الطفل يف عام    -   ٦٦٤
  ل                                                                        واعتمدت نتيجة لذلك عدة مشاريع قوانني جلعل التشريع اخلاص باألطفا           ،                                   تعديال على تشريعه املتعلق باألطفال    

  .                                       واملراهقني منسجما مع نظرية احلماية الشاملة

      إنشاء          من خالل                ، وال سيما                   وملن يعمل منهم            للقاصرين            محاية خاصة         تكفل                    مـن الدستور       ٧١         املـادة    ف -   ٦٦٥
                              تقع مسؤولية توفري احلماية اخلاصة  "  :                               من الدستور اليت تنص على ما يلي  ٥٥                            مؤسسـة خاصـة مبوجـب املادة    

                                                   الوطنية للطفولة، بالتعاون مع مؤسسات حكومية            اهليئة                        مؤسسة مستقلة تدعى                 على عاتق           والقاصرين          لألمهـات   
     يكفل  "   :            على ما يلي  ٧١                      العاملني، فتنص املادة         القاصرين            أما عن محاية   .                            ، مبا فيها املعهد الوطين للمرأة "      أخـرى 

   ".         العاملني         وللقاصرين                                         القانون توفري احلماية اخلاصة للمرأة العاملة 

      ديسمرب  /              كانون األول   ٩   يف    )                    الوطنية للطفولة        للهيئة                   القانون التنظيمي      (    ٧٦٤٨          نون رقم                     وقـد اعتمد القا    -   ٦٦٦
             باعتبارمها      ١٩٩٨       يناير   /               كانون الثاين   ٦   يف    )                        قانون األطفال واملراهقني     (    ٧٧٣٩                             ، واعـتمد القـانون رقم           ١٩٩٦

  .           فة والعدالة                                      ينظمان جماالت منها الصحة والتعليم والثقا    َ    اللذَين           القاصرين                    الصكني الوطنيني حلماية 

          بشأن هذا            ً   قانونياً     ً   نصاً   ٤٠                        ، كان هناك أكثر من          ١٩٩٨                                               وقـبل سـن قانون األطفال واملراهقني يف عام           -   ٦٦٧
                                                                  لتنظيم التبين واجلرائم اجلنسية واألبوة املسؤولة وغريها من املسائل، ومن        آنذاك       تشريعات  ال          قد اعتمدت    .      املوضوع

                                      الذين يتعرضون ألي نوع من أنواع                             حقوق اإلنسان للقاصرين                                                      مث إجيـاد إطـار قـانوين ابتكاري للغاية حلماية           
          يف عام           للقاصرين                                                                                  ويف هـذا الصدد، يوجه االهتمام بوجه خاص إىل اعتماد قانون العدالة اجلنائية                 .           االنـتهاكات 

  .    ٢٠٠٢                             وقانون األبوة املسؤولة يف عام     ١٩٩٦

         أي نوع      ً  عاماً  ١٥                    األطفال واملراهقني دون                                       من قانون األطفال واملراهقني، حيظر تشغيل   ٩٢            ومبوجب املادة  -   ٦٦٨
          من قانون    )  و (   ١٠١                                      أي انتهاك هلذه األحكام مبوجب املادة            على     ب       َ ويعاقَ   .                                     مـن النشاط أو العمل يف كوستاريكا      
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      إىل    ٢٠    من         قدرها          يتراوح             بغرامة     ٩٢                    أي انتهاك للمادة         على      َ    يعاقَب   "   :                                        األطفال واملراهقني اليت تنص على ما يلي      
  .                                            املقصود يف هذه احلالة هو احلد األدىن ألجر عامل مكتيب      واألجر   .  "     ً  أجراً  ٢٣

            املرسوم رقم   (                            الصحة املهنية للمراهقني          أوضاع              عقود العمل و          ناظمة ل                إىل اللوائح ال      ً  أيضاً              ه االهتمام     ّ وّج ي و -   ٦٦٩
29200-MTSS(         م األنشطة احملظورة    ي   تنظ ل    و  ،                              من قانون األطفال واملراهقني      ٨٣                                   ، والـيت اعـتمدت إلنفاذ املادة                  

                                                                                                                  ملقيدة يف جمال عمل املراهقني، مثل ساعات العمل وقوانني العمل املعمول هبا واملتابعة اليت تقوم هبا وزارة العمل                    وا
  .                      ومؤسسة الضمان االجتماعي

                                 اللجنة املشتركة بني الوكاالت، اليت                      تسهر عليها بوجه خاص                                      مـتابعة األنظمة املتعلقة حبماية الطفولة      إن   -   ٦٧٠
                                                              برصد نتائج تنفيذ القانون اخلاص باألطفال واملراهقني ومدى               ً  م أيضاً  و     تق     واليت   ،             اجتماعها      إىل           أمني املظامل        دعـو    ي

  .                     التقدم احملرز هبذا الصدد

                    حالة األطفال والشباب 

      ىل أن   إ                        ، فإن اإلحصائيات تشري          ً   عاماً   ١٥        دون           القاصرين                                              بالـرغم من حظر التشريع الكوستاريكي عمل         -   ٦٧١
                                                                 قدم االستقصاء املتعدد األغراض اخلاص باألسر املعيشية الذي أجراه              وي  .      تاريكا                                  هذه املشكلة قائمة بالفعل يف كوس     

  :                  املعلومات التالية    ٢٠٠٢                                      معهد اإلحصاء الوطين وتعداد السكان يف عام 

       ً   عامالً         ً   ومراهقاً     ً   طفالً   ٣٧     ٠٤١    و  ،        سنوات  ٩       إىل    ٥    من                   تتراوح أعمارهم                    أطفال عاملني      ١٣     ١١٠      هناك   -   ٦٧٢
    ١٥        ر ما بني ـ               يبلغ من العم     ً  عامالً       ً  مراهقاً  ٧٦     ٩٢٦            ً وهناك أيضاً  .    سنة    ١٤   إىل   ت     سنوا    ١٠   من                تتراوح أعمارهم 

     جمموع     ومن    .   أجر ب   ون     يعمل           من العمر      ً  عاماً  ١٧ و   ٥     بني         ً  ومراهقاً    ً  طفالً   ١١٣     ٥٢٣               ويف اجملموع، هناك   .      ً  عاماً  ١٧ و
  .          من اإلناث  ٣٦     ٢٣١             من الذكور و  ٩٠     ٨٤٦                العاملني، هناك         القاصرين     عدد

        منهم    ١٢     ٥٧٨          هناك حنو                                                      يعيشون حالة حرمان تعليمي واجتماعي واقتصادي،             اصرين   الق             وألن هـؤالء     -   ٦٧٣
  ؛             وما إىل ذلك                                                     باعة يف الشوارع وما شابه ذلك، ومساحي أحذية،          ك                                          يعملـون يف وظائف ال حتتاج إىل مهارات،         

               يف املائة كخدم    ٦,١ و                     يف املائة يف التجارة،     ٢١,٧                     يف املائة يف البناء، و ٩                           يف املائة منهم يف الزراعة، و    ٤٣,٤      ويعمل 
         ّ            الذين تبّين أهنم         ً   عاماً   ١٥     دون          ممن هم             القاصرين                 يف املائة من       ٤٠                      وهناك ما يزيد على        .                      يف بـيوت أناس آخرين    

  .               ساعة يف األسبوع  ٤٦               يف املائة منهم     ٤٢,٣                 ون أي أجر، ويعمل   اض       ن ال يتق و    عامل

      ظاهرة            قد تناول                        راهقني يف كوستاريكا                                                                التقرير الوطين عن نتائج االستقصاء اخلاص بعمل األطفال وامل            إن   -   ٦٧٤
                  يف املائة من جمموع  ٦    ّ       ، وبّين أن  "                 العمل املرتيل لألطفال "                                                  العمـل املـرتيل، أو مـا يعرف على نطاق واسع باسم      

        ت أناس   و        يف بي                                       ً        كانوا وقت إجراء االستقصاء يعملون خدماً           ً   عاماً   ١٧    و  ٥    بني                   تتراوح أعمارهم       ين   ذ            السـكان ال  
  .     آخرين

       أن             وميكن اعتبار    .               يف كوستاريكا               ً    مستعملة كثرياً      ليست  "                 العمل يف املزارع   "          ن عبارة    أ        اإلشارة   ب   ر   ي د        مـن اجل   و  -   ٦٧٥
                                                                               ً          هبذه العبارة هي األعمال املتعلقة بالزراعة واألحراش والصيد، وهي اليت يقوم هبا، وفقاً                       ً      ً   املرتبطة ارتباطاً وثيقاً            األنشـطة   

  .                  يف املائة من اإلناث    ٣٤,٤           من الذكور و     منهم           يف املائة     ٤٦,٩  ،         ً  ومراهقاً    ً  طفالً  ٤٩     ٠٩٦                       للتقرير املشار إليه، حنو 
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                                   تدابري احلماية اخلاصة لألطفال واملراهقني 

   ً                                                                                                     بـناًء عـلى ما تقدم، جيدر توجيه االهتمام إىل الفقرات اخلتامية من املعلومات املتعلقة مبمارسة احلق يف                -   ٦٧٦
                                                   التفاهم مع منظمة العمل الدولية لالنضمام إىل                                                                         العمل وااللتزام الذي قطعته كوستاريكا لدى توقيعها على مذكرة        

  .                                   الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال

                      مث أقيمت بعد ذلك      ،                                                                                    لقـد أنشـئ النظام الوطين للحماية الشاملة بعد اعتماد قانون األطفال واملراهقني             -   ٦٧٧
                               اجمللس الوطين لألطفال واملراهقني،       : ن                                                                              الوكاالت التالية اليت تعاجل خمتلف املسائل اليت تؤثر يف هذه الفئة من السكا            

                                      يف كوستاريكا، واللجنة الوطنية ملكافحة       األحداث                                                        وجلنة التوجيه الوطنية للقضاء على عمل األطفال ومحاية العمال 
                                                                                  ىل جمالس محاية األطفال واملراهقني على املستوى احمللي واللجان املعنية باحلماية على             إ                        االستغالل اجلنسي، إضافة    

  .                                                                            ملقاطعات، واليت يشارك يف العديد منها وكاالت حكومية وبلديات ومنظمات من اجملتمع املدين       مستوى ا

     هو       األحداث                                                                                وأحـد األنشطة األساسية للجنة التوجيه الوطنية للقضاء على عمل األطفال ومحاية العمال    -   ٦٧٨
                        ، وهي اخلطة اليت عرضت       اث    األحد                   وحلماية العمال                                   ً       عمل األطفال والقضاء عليه تدرجيياً       نع                    وضـع خطة وطنية مل    
                                        اللتزامات اليت تعهدت هبا خمتلف املؤسسات                   تجلى فيها ا       وت     ١٩٩٨      يسمرب   د /              كانون األول    ١٠                      على الرأي العام يف     

   قد                                                                              هذه اخلطة الوطنية، اليت كان من املقرر أن تنفذ خالل فترة أربع سنوات،                 .                                  الـيت تـتألف منها جلنة التوجيه      
                                       وقامت وزارة العمل والضمان االجتماعي        .                            يليتني السنوية ولفترة سنتني                             األساس إلعداد اخلطتني التشغ           شـكلت   

  .                                                                                 برصد هذه اخلطة وتقييمها عن طريق املكتب املعين بعمل األطفال، بالتعاون مع مكتب أمني املظامل

    ويف   .                                                                                                ر التقييم الذي أجري على اخلطة الوطنية مدى الوفاء بااللتزامات الواقعة على عاتق املؤسسات                َّ وقدَّ -   ٦٧٩
   سة   ئا    بر      األحداث                                                                             ، بدأت عملية صياغة اخلطة الوطنية الثانية للقضاء على عمل األطفال ومحاية العمال       ٢٠٠٣     عام  

                                                                                                    وزارة العمل والضمان االجتماعي، باعتبارها الوكالة الوصية، وشارك فيها ممثلون عن خمتلف الوكاالت احلكومية    
      ٢٠٠٥                                      ومن املفترض أن يستمر تنفيذ اخلطة من عام    . ني                        اب العمل والعمال النقابي  صح                      واملنظمات غري احلكومية وأ

  .    ٢٠١٠            إىل غاية عام 

   .                                     التصدي بصورة شاملة ملشكلة عمل األطفال  إىل        دف اخلطة  هت                                       وباإلضـافة إىل األنشـطة االستراتيجية،       -   ٦٨٠
       ى كوهنا                             يف جمال عمل األطفال، وهي تتعد ة       العمومي                                                   وحتتوي اخلطة على فصل حيدد السياسة اليت تنتهجها السلطات 

    ً       وبناًء على     .      وأسرهم        األحداث                        العمل لصاحل العمال               إىل مواصلة        وتدعو     ،                                     سياسـة احلكومة لتشكل سياسة الدولة     
      أبريل  /                         يف دورهتا املعقودة يف نيسان      األحداث                                                              موافقة جلنة التوجيه الوطنية للقضاء على عمل األطفال ومحاية العمال 

  .                               األهداف الواردة يف اخلطة الوطنية    ٢٠٠٥                 التشغيلية لعام    ُ                                  ، طُلب من مجيع املؤسسات أن تدرج يف خططها    ٢٠٠٤

    ٧١          ا قيمته                                            باستثمار من صندوق األطفال واملراهقني مب             ً   مشروعاً   ٥٧                                      أمـا على الصعيد الوطين، فقد نفذ         -   ٦٨١
                                             سواء من حيث امليزانية أو من حيث عدد                                     مقارنة بالسنوات املاضية،                                            ملـيون كولـون، ويف ذلـك زيادة كمية        
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             ً                                                                                يشكل ذلك جزءاً من استراتيجية تستجيب إىل حد كبري لبعض من التوصيات اليت قدمتها جلنة حقوق             و   .       املشاريع
  . )٩٣ ( )    ٢٠٠٤ (                                                                                  الطفل بعد النظر يف التقرير األخري الذي قدمته كوستاريكا بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل 

  :              السمات التالية   من                                    وتتصف املشاريع اليت جيري تنفيذها ببعض  -   ٦٨٢

          منع حدوث      إىل      دف   هت                              يف حلقات حوارية ومشاريع              القاصرين                   معلومات عن حقوق                 فهـي تقدم     -
             إنشاء أفرقة               الرامية إىل                                                هذه الشرحية من السكان ولتعزيز املساعي         ف                           أوضـاع تـزيد من استضعا      
                        جمتمعية لضمان استدامتها؛ 

       لكفالة                                                                                  وهـي تشجع على املشاركة الكاملة للمنظمات اجملتمعية والوكاالت احلكومية األخرى             - 
                      حقوق األطفال واملراهقني؛  

    على              بشكل رئيسي             هنا تركز    إ       ، إذ                      ً      هي مشاريع أكثر مشوالً                                     ً      أن املشاريع اليت تنفذها اجملالس حالياً      - 
         مؤسسات  و       ن وموظف و                   منها اآلباء واملعلم ،    أخرى      اليات   فع   إىل                     ً   ولكنها موجهة أيضاً            القاصـرين،   
                                                بالتفاعل الثقايف الذي يفضي إىل تعزيز احترام                  للنهوض        ً   أداةً                         حيث تعد، يف مجلة أمور،           أخرى،    
  . )٩٤ (          واملراهقني      األطفال  

       لطفولة         رعاية ا                                                                                        ويف معـرض هـذه األنشطة، ينبغي مراعاة العمل املشترك اجلاري بني املؤسسة الوطنية ل               -   ٦٨٣
          احلماية                                                                                                     واليونيسيف للتشجيع على تفعيل وتعزيز نظم احلماية احمللية على مستوى املقاطعات، حيث تشكل جمالس             

     ً                                                                                                 جزءاً من هذه الشبكة احلكومية واجملتمعية اليت تقوم على خطط استراتيجية حتدد األنشطة اليت ينبغي القيام          ا    وجلاهن
  .                                          هبا لصاحل األطفال واملراهقني على مستوى املقاطعات

           سيف، يعرف                                                               شترك بني املديرية الوطنية جلمعيات التنمية اجملتمعية واليوني        م                 تنفيذ مشروع             ً    وجيـري أيضاً   -   ٦٨٤
                                                                       ويهدف إىل تعزيز احلركة اجملتمعية لتهيئة أجواء جمتمعية مواتية حلماية            "                                 تعزيـز مجعيات التنمية اجملتمعية     "        باسـم   

  .                    حقوق األطفال واملراهقني

                                                      

                                      إذ تعترب أن احلكومة مل تتخذ ما يكفي من  ،                                               أعربت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية عن القلق  )  ٩٣ (
                                                                                                             التدابري ملكافحة التجاوزات يف حق األطفال، وعمل األطفال، واالستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني، ومشكلة أطفال              

                 باملوارد املالية                       الوطنية لرعاية الطفولة    ً                                                             وبناًء عليه، أوصت اللجنة بضرورة تعزيز جمالس احلماية، وتزويد املؤسسة    .  رع     الشوا
          ز التنسيق  ب  عز ت                                                        إنشاء جمالس احلماية وجلان احلماية يف مجيع املقاطعات واألقاليم، و       يف سبيل                              الكافية، وبذل املزيد من اجلهود 

      على                  ً وشددت اللجنة أيضاً  .                         لقانون األطفال واملراهقني                          ً  ألن هذا النظام ال يعمل وفقاً       قاصرين،  ال                            لزيادة فعالية نظام محاية     
                لضمان العمل    ا                     ز جمالس احلماية وجلاهن           َّ    وأن تعزَّ   ،                                                                        ضـرورة اختاذ تدابري فعالة لكفالة التنسيق املنظم واملعزز بني الوكاالت          

  .            ة حقوق الطفل                      املشاركة يف تنفيذ اتفاقي      اليات                        املنسق والفعال جلميع الفع
                            د مع أعضاء جمالس احلماية،       َ عقَ                                                             ُ            تنفذ املشاريع عن طريق آليات من قبيل حلقات العمل اإلقليمية اليت تُ             )  ٩٤ (

                                                                           األعضاء يف جمالس األطفال وجمالس املراهقني، وبتعزيز العمل احمللي للمجالس                   القاصرين    مع      ُ   َ      اليت ُتعقَد                    وحلقـات العمل    
  .                              لطفولة وهيئات التنسيق اإلقليمية       رعاية ا                    اتب املؤسسة الوطنية ل                                   بفضل املراقبة املباشرة اليت تقوم هبا مك
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                                            ، الذي يتألف من مجيع الوزارات اليت تعىن         )٩٥ (                    لس األطفال واملراهقني   جمل                   إيـالء اهتمام                ً      وينـبغي أيضـاً    -   ٦٨٥

           ويقوم اجمللس    .                                                                     باألطفال واملراهقني ومن ممثلني عن منظمات غري حكومية ومنظمات اجملتمع املدين                   باملسائل املتعلقة 
  :           ذات األولوية        التالية                                                       برصد مستمر للعمل اليومي للجان الوطنية اليت تعىن باملسائل 

                          االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية -

           عمل األطفال -

  ت                                 الصحة اجلنسية واإلجنابية ومحل املراهقا -

                      األبوة املسؤولة واحلساسة -

          بالقاصرين      االجتار  -

                 دمان على املخدرات  اإل -

  . )٩٦ (             الصحة العقلية -

                                                                                                      ويعكـف الـبلد، مـنذ إنشائه اللجنة الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي اليت تنسقها وزارة األطفال                 -   ٦٨٦
                                     اخلطة الوطنية السنوية اليت يرصد                         لطفولة، على تعزيز          رعاية ا                                                     واملـراهقني والرئـيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية ل       

  .                                              تنفيذها اجمللس الوطين لألطفال واملراهقني املذكور أعاله

                                      مت كوستاريكا حتالفات استراتيجية مع مجيع   قا   ، أ                   للقاصرين واالجتار هبم                                وفيما يتعلق باالستغالل اجلنسي      -   ٦٨٧
          يف منظمة   ٣٤    ال                          قد وافقت البلدان األعضاء    و .         بالقاصرين                                                البلدان يف املنطقة إلنشاء جبهة مشتركة ملكافحة االجتار 

                                                                                  الرابعة والثالثني، على التوقيع والتصديق على الصكوك الدولية اخلاصة مبكافحة            ا                             الـدول األمريكـية، يف دورهت     
                                                                              إجراء دراسة عن االجتار باألطفال واملراهقني، وال سيما ألغراض استغالهلم، وحتليل                على                      االسـتغالل اجلنسي، و   

  .                                     عي اخلاص هبذه املشكلة يف مجيع الدول األعضاء            اإلطار التشري

                                                      

  .                                        أنشئ هذا اجمللس مبوجب قانون األطفال واملراهقني  )  ٩٥ (
                                               ثالث محالت سنوية بغرض إحاطة اجلمهور العام             أطلقت                                       ملكافحة االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية،        )  ٩٦ (

                                  وجرت توعية مجيع الوكاالت املعنية        .         ة جنائية            يعد جرمي          القاصرين                                                   بـأن تقاضي أموال على ترتيب عالقات جنسية مع          
                                                                                                                  بشـكل مباشر أو غري مباشر مبسألة االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية بالسبل النظرية واملنهجية للتصدي هلذه املشكلة                 

  ة     أنظم (             العمومية          اإلنترنت          ملرافق           القاصرين                                                         وباإلضافة إىل ذلك، اعتمد مرسوم بشأن مراقبة استخدام            .               وتدريبهم عليها 
       بواسطة        خطرية   الت             األحداث اتصا             إمكانية إقامة             من أجل تقييد   )        اإلنترنت        خدمات    امة ع      قدم لل                          ملراقبة وتنظيم املرافق اليت ت

                         ومثة نقطة يف غاية األمهية هي    .               الرعاية للضحايا     تقدمي            ية فيما خيص   ات                               وبذلك، جرى توضيح الصالحيات املؤسس   .       اإلنترنت
  .                        الستغالل اجلنسي ألغراض جتارية ا     هبدف                           األجانب الوافدين إىل البلد       مراقبة    مون                                 أن معهد السياحة وسلطات اهلجرة ملز
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              ا إنشاء قاعدة   نه            هذا الصدد، م  يف        كبرية                      ً  للهجرة واألجانب جهوداً ة                                   لقد بذلت املديرية العامة الكوستاريكي -   ٦٨٨
                                  ومنع الدخول أو اخلروج فيما يتعلق   يف ق  تو                                                               بـيانات ملديـريات اهلجرة يف املنطقة بشأن سبل اإلنذار وعمليات ال     

  . )٩٧ (       جنسيا        القاصرين             شخاص واستغالل   األ            تصل باالجتار ب       جبرائم ت

         إجراء      ٢٠٠٤                                                                                          ومـن أهـم اإلجراءات اليت اختذت يف إطار مكافحة االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية يف عام                  -   ٦٨٩
  .     ً  شخصاً  ١٨                   ، وإلقاء القبض على       قاصرين               يف املائة منهم   ٧٢            ضحية، كان    ١١٨               عملية حبث مشلت   ١٦   و      ً  حتقيقاً   ٢١٢

                                                 هذا الصدد إنشاء مديرية التحقيقات املتخصصة يف          يف     ا                                       اإلجنازات اليت جيدر توجيه االهتمام إليه             وأحـد    -   ٦٩٠
  يف  و   .                           وغريها من اجلرائم ذات الصلة         بالقاصرين                                 تعىن حباالت القوادة واالغتصاب واالجتار      واليت                   وزارة األمن العام، 
                              ات والعثور على أشخاص متورطني يف           تفكيك عصاب   إىل   ت   أد  ،  )٩٨ (    ١٩٩٩                عملية منذ عام   ٧٨                هذا الصدد، نفذت 

                   أن األعمال اليت          لتنويه ا ب   ر   ي د      من اجل  و   .                                                    وقوادة واغتصاب ويف جرائم أخرى من هذا القبيل               بقاصرين               جـرائم اجتار    
                ، إذ هناك وكاالت     فحسب                   وزارة األمن العام              ال جتري عن طريق                                        ضطلع هبا ملكافحة مثل هذه املشاكل االجتماعية  ُ ُي

  .             لجهاز القضائي ل   ة  بع ا                                  مثل وكالة التحقيقات القضائية الت ،       ا العمل                    أخرى تديل بدلوها يف هذ

                                   وزارة العدل، قامت بقسط كبري من       ل   ة  بع ا                                                                  ومـن اجلديـر باملالحظة أيضا أن املديرية الوطنية للوقاية، الت           -   ٦٩١
    ين      القاصر                                                                                                        العمـل، وال سـيما بالتعاون مع وزارة التعليم العام، لتوضيح فحوى ونطاق قانون مكافحة استغالل                 

  . )٩٩ (                 جنسيا ألغراض جتارية

                                                                                                       وكـان هـناك إجراء إداري هام آخر متثل يف إنشاء اجلبهة احلكومية ملكافحة امليل اجلنسي إىل األطفال                   -   ٦٩٢
      ديوان    :                                        من أعلى السلطات يف اهليئات التالية            قوامها   ،      ٢٠٠٣       سبتمرب   /        أيلول   ٢٥                             مبوجـب مرسوم تنفيذي مؤرخ      

                                                                      ية، والشرطة واألمن العام، ووزارة التعليم، ووزارة العدل، ووزارة                                                    رئـيس اجلمهوريـة، ووزارة الشؤون الداخل      
  .                            ويرأسها وزير األطفال واملراهقني  .                                         السياحة، واملديرية الوطنية للتنمية اجملتمعية

                                                      

ـ   )  ٩٧ (                                    موظفي اهلجرة يف أمريكا الوسطى       ة   وعي ت    ل     ٢٠٠٥        يف عام     "              املالئكة احلفظة  "                     رع يف تنفيذ مشروع     ُ   ُش
               ألغراض جتارية،       ً  جنسياً        القاصرين                                                                                وبنما واجلمهورية الدومينيكية وتدريبهم يف جمال حقوق األطفال واملراهقني واستغالل         

    يف         القاصرين                        طلقت احلملة ملكافحة االجتار   ُ وأُ   .                                                                مع التركيز بوجه خاص على واجباهتم كمسؤولني ميثلون السلطات العامة    
        قواها      تضافر                                                بعد أن عملت املديرية العامة للهجرة واألجانب على     ٢٠٠٥      أبريل  /                                  مطار خوان سانتاماريا الدويل يف نيسان

                               يف املائة من حركات اهلجرة يف عام   ٧٤       ومبا أن    .                                           الطفولة واملنظمة السويدية إلنقاذ الطفولة                              مـع التحالف الدويل إلنقاذ    
                       مليون شخص سيدخلون       ٢,٥           ما جمموعه                                                                          مـرت عـرب مطار خوان ساماريتان الدويل، فإن هذه احلملة ستطال                  ٢٠٠٣

  .                                         وستشمل مجيع املراكز احلدودية يف البلد بأسره ،    ٢٠٠٥                كوستاريكا يف عام 
  .    ٢٠٠٥     مايو  /                      إىل غاية آخر شهر أيار    ١٩٩٩         منذ عام  )  ٩٨ (
          ا لألطفال                منع انتهاك م           هتدف إىل                                                                 أصدرت هذه املديرية، بالتعاون مع وكاالت أخرى، ثالثة كتيبات            )  ٩٩ (

                                                    كيفية تعامل الشرطة مع حاالت استغالل األطفال واملراهقني - ١   :   يلي   ما         تتناول       ه، وهي ـ                        من حقوق إنسان والتصدي ل
         ما العمل    .                                    دليل إجرائي يف جمايل االعتقال والشكاوى- ٢   .                 الدورات التدريبية    على        قائمني    ل لل   دلي   .                 جنسيا ألغراض جتارية

        ألغراض                              ً  استغالل األطفال واملراهقني جنسياً- ٣                                         للعنف وسوء املعاملة يف املراكز التعليمية؟        القاصرين            يف حاالت تعرض 
  .                       تدريبية سياحية للمراهقني     مادة                                               ماذا بوسع الشباب العاملني يف قطاع السياحة عمله؟   .     جتارية



E/C.12/CRI/4 
Page 146 

 
           واإلساءة        ً   جنسياً         القاصرين                                                       تنفيذ آليات ملنع األفعال اليت تنطوي على استغالل            هو            هذه اهليئة       من      دف    اهل و -   ٦٩٣

  . )١٠٠ (      األفعال            بالغ عن هذه                                 اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال واإل                       وعلى املشاركة يف املواد           ً إليهم جنسياً

                                                                                                     وبالـتعاون مـع مكتب املدعي العام املعين باجلرائم اجلنسية ومكتب القضايا اجلنائية لألحداث، اختذت                -   ٦٩٤
  .          كوستاريكيني                      احلاالت اليت ختص األطفال ال        يف معاجلة                                  إجراءات وقائية لتحسني النهج املتبع 

                                                                                       وجتدر اإلشارة إىل أنه، إضافة إىل هذه اجلهود، فقد اعتمدت، يف جمال العنف املرتيل، خطة وطنية ملكافحة  -   ٦٩٥
  .                                                      العنف املرتيل ضد األطفال واملراهقني تندرج يف إطار خطة الال عنف

                                  ة املشاركة يف أعمال الوقاية من         اعي م                        تدريب مجيع الفئات االجت      :                                   اإلجراءات اليت جيري اختاذها ما يلي                 مـن بـني      و -   ٦٩٦
                                                                                                                             العـنف ضـد األطفال واملراهقني ومعاجلته واملعاقبة عليه؛ ومتكني اجملتمع املدين من أجل توفري احلماية الشاملة هلذه الفئة من                    
                                                                                                                السكان؛ ووضع وإقرار بروتوكوالت مشتركة بني الوكاالت، مبا فيها الربوتوكول اخلاص برصد العنف األسري واإلساءات               

  .                                           جلنسية خارج اإلطار األسري لتنفيذها يف املستشفيات ا

 ١٨اجلدول 

َ                     اإلجراءات املت خ ذة بالتعاون مع مكتب   القضايااملدعي العام املعين ب           ّ 
 )٢٠٠٥ (اجلنائية اخلاصة باألحداث

 املنجزالعمل  عدد العمليات
             نائية اخلاصة                              العام املعين بالقضايا اجل     ي                  ً                         حتقيقات مستفيضة بناًء على طلب مكتب املدع       ٣٦٤

             السطو يف ظروف   :                يف اجلرائم التالية  )      ً  عاماً  ١٨   و  ١٢     بني  ني       املتهم     أعمار (        باألحداث 
  :                                                                مشددة، ومحل السالح بدون ترخيص، واالغتصاب، واإلساءة اجلنسية، وجنح منها

  .          وما إىل ذلك                            إحلاق أضرار، التهديد، الضرب، 
       ، على        قاصرين            دما كانوا                                 أو راشدين ارتكبوا جرائم عن            قاصرين                         إلقـاء القـبض على       ٢٧

                                                                                  خلفية جرائم من قبيل حماولة القتل، والسطو يف ظروف مشددة، والسرقة، واإلساءة            
  .      اجلنسية

   ،Estadios, la Carpio, los Cuadros, Hatillo (                                 عملـيات وقائية لدعم خمتلف الوفود   ٦٠
  ) ه ي س                  ومركز مدينة سان خو

 Teletubbies                      يق الشباب املعروف باسم      ت لفر  ؤق          التفكيك امل                         واعتقال ومتابعة وقائية     توقيف
                                     وتفكـيكها بالتعاون مع شرطة مكافحة   BOBOSHANTI                    التحقـيق يف طائفـة          متابعة

       لطفولة       رعاية ا                         املخدرات واملؤسسة الوطنية ل

                                                      

   ،                                                                                                            جتدر اإلشارة إىل أن التشريع الكوستاريكي ال جييز أية إمكانية للتفاوض لتخفيف العقوبة يف اجلرائم اجلنسية                 )   ١٠٠ (
              ساعدة الضحايا  مل              أنشئت مكاتب       قد   و   .                        وسالمتهم حماكمة فعالة           القاصرين                                     حماكمة األشخاص الذين ينتهكون حقوق              بالتايل        وميكن  

                                                                                                              ائي، باعتبارها هيئات معنية باملوضوع، لالضطالع بأعمال حمددة من أجل منع زيادة إيذاء الضحايا أثناء سري                                   ضـمن النظام القض   
  .                       وكذلك التعويض املايل عليه  `          رر النفسيـ    الض̀    وم ـ                 وص القانونية مفهـ              ا أدرج يف النصـ                       اإلجراءات القانونية، كم
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 املنجزالعمل  عدد العمليات
           مستهلكني    ١٠   :     هم  ،     مـوع   اجمل      يف     ١٢
  ن ا     وبائع

    بيع          يقومون ب    ً                         حبثاً عن قاصرين أفيد أهنم                              يف املدارس الثانوية      ة         املتستر  ق      التحقي        عمليات  
      خمدرات

                                          متـثل هـذه اللجنة وزارة األمن العام،        
                                    وزارة التعليم العام بالتعاون مع      ل        دعمـا 

       لطفولة       رعاية ا                املؤسسة الوطنية ل

                                               إنشاء جلنة تعىن بتفتيش احلقائب يف املراكز التعليمية

                                         متـثل وزارة األمن العام، بالتعاون مع       
                                       مكتـب املدعـي العام املعين بالقضايا       

                          اخلاصـة باألحداث، واملعهد               اجلنائـية   
                                  الكوسـتاريكي ملكافحـة املخدرات،     

        لطفولة،         رعاية ا                        واملؤسسـة الوطنـية ل    
                                         ووزارة العـدل، واملعهد املعين بالتوعية      
                                مبخاطــر اإلدمــان عــلى الكحــول 

         واملخدرات

             لدى القاصرين                                  إنشاء جلنة مركز إزالة اآلثار السامة 

                                     إسداء املشورة خبصوص القانون اجلنائي              من خالل                            ي يف املراكز التعليمية                عمـل وقائ                                   مراكز تعليمية على املستوى الوطين  ١٠
  .                               اخلاص باألحداث، ومنع تشكيل عصابات

  .                           مديرية الشرطة للدعم القانوين  :     إعداد
  .                          مكتب وكيل وزارة األمن العام  :     املصدر

     عن                ً ل واملراهقني، فضالً                                                          اختاذ إجراءات إلنشاء مركز للتدريب املهين يعىن بالعنف ضد األطفا         ً وجيري أيضاً -   ٦٩٧
                                                                          لتقييم وعالج حاالت العنف ضد األطفال واملراهقني بغرض إجراء عمليات تشريح متمايزة              عالية التخصص       مراكز 

                                                           وجيري تطوير استراتيجيات لتحديد األوضاع اليت تتهيأ فيها           .         وأسرهم         للقاصرين                            بوضـوح ووضع استراتيجيات     
   ،                  إىل هذه األوضاع                        ً     وتوجيه االهتمام مبكراً    ،             فال واملراهقني                                                  الظـروف الـيت قد تؤدي إىل وقوع عنف ضد األط          

  .      تجارية  ال      ألغراض  ل                             ملشاكل معقدة كاالستغالل اجلنسي  ً اً د ي د حت                   وإلجياد خدمات للتصدي 

                        وضع برامج وقائية هبدف                             من عمل بالغ األمهية يف                                    تقوم به وزارة األمن العام          ملا                 ً    االهتمام أيضاً   ىل     ويـو  -   ٦٩٨
                                                                         املـرتيل واإلساءات اجلنسية عن طريق تدريب األطفال مباشرة يف مراكزها                                           تقلـيص عـدد حـاالت العـنف       

  . )١٠١ (         التعليمية

                                                      

                        حقوق ومسؤوليات األطفال    "                      يف الشرطة يف جمال            ً   ضابطاً    ٣٦٠                                     مـن األمـثلة عـلى ذلـك تدريب          )   ١٠١ (
                     اإلساءة اجلنسية لألطفال    : هـ                                      يف الشرطة لدرء العنف اجلنسي والتصدي ل      ً  ضابطاً   ١٢٠         ؛ وتدريب  "       هنج عملي  :        واملراهقني

ُ  ِّ                      ُدرِّبوا على الوقاية        ً   طفالً   ٦١     ٠١١              ما جمموعه               مدرسة تضم     ٢٣٢                          ألغراض جتارية؛ وزيارة                            ً   واملراهقني واستغالهلم جنسياً    
ُ  ِّ                                         ُدرِّبوا على الوقاية من العنف املرتيل؛ وتدريب        ً  مراهقاً ٧     ٩٦٥                    مدرسة ثانوية تضم  ٢٢         وزيارة               من العنف املرتيل؛  ٤     ٥٦٤   

   ".                  من أجل ثقافة السلم "                يف إطار برنامج      ً معلماً
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                                                                                     اإلشارة أن قوات الشرطة تلقت قسطا وافرا من التدريب عمال بأحكام قانون األطفال              ب      يـر  د        مـن اجل   و -   ٦٩٩

     وجيري   .  )١٠٢ (         املالئم هلم              توفري العالج    و                                                                      واملراهقني وغريه من التشريعات اليت تنص على حقوق األطفال واملراهقني           
  . )١٠٣ (              على سبيل املثال   ،                 عن طريق التدريب ،                  ة من تعاطي املخدراتـ                بوسائل للوقاي        القاصرين        تزويد     ً أيضاً

   كل  ا                                                         العنف ضد األطفال وتقليصه إىل أدىن حد ممكن وحل املش            نع                                          وفيما يتعلق بالربامج احملددة اليت وضعت مل       -   ٧٠٠
                                                                        ، من خالل وزارة التعليم العام وبالتعاون مع املديرية الوطنية ملنع               ١٩٩٨                                              الـيت تنجم عنه، تعكف كوستاريكا منذ عام         

                                               داث ودعم مشاركتهم، واليت يتمثل نطاق عملها        ح                                                                   اجلـرمية يف وزارة العـدل، على تنفيذ احلملة اجلارية للنهوض باأل           
     من    ٥٣٤                ة حقيقية ملشاركة                                                                                  الرئيسي يف الشبكة الوطنية للشباب من أجل منع العنف يف التعليم الثانوي، واليت تتيح فرص

  .                                                   مديرية تعليمية إقليمية تابعة لوزارة التعليم العام  ٢٠                     مدرسة ثانوية تقع يف    ١٣٣                        الطلبة الذكور واإلناث من 

                             ً                                                                    وبذلك أصبح الطلبة يشكلون جزءاً من الشبكة ويتلقون التدريب يف حلقات عمل وخميمات ومنتديات               -   ٧٠١
               مشاريع ملنع      وضع "    ، و  "                             الشباب كأصحاب حقوق وواجبات    "          ضيع مثل                                           ومنتديات بالفيديو وحماضرات تتناول موا    

   ".             احلق يف املشاركة " و  "               العنف يف املدارس

                                                                                       اإلشارة إىل أن القاصرين الذين يعيشون أوضاع االستضعاف فئة تستحق إيالءها عناية                          ً   ومن املهم أيضاً   -   ٧٠٢
            عهد املشترك    امل        ويضطلع     .     الفقر    حد          ن دون                                 من األطفال واملراهقني يعيشو         ً   كبرياً                 ّ          ً         خاصـة، ذلك أنه تبّين أن عدداً      

         االستضعاف       ً     أوضاعاً من                                                     بدور هام، وباألخص لصاحل األطفال من عائالت فقرية يعيشون                      ً لرعاية االجتماعية أيضاً ل
  .                              الشديد، حيث يتيح هلم موارد كبرية

        من عام        فترة       يف ال                     لرعاية االجتماعية،    ل             عهد املشترك     امل                     أدناه، فقد خصص       ١٩                         وكمـا يتضح من اجلدول       -   ٧٠٣
                     ، ويدخل يف ذلك االضطالع                                            َّ              ً  ، ميزانية كبرية للربامج اليت تتعلق برعاية القصَّر األكثر حرماناً    ٢٠٠٤         إىل عام     ٢٠٠١

   .                                                                               بأنشطة داعمة هلذه الفئة من السكان ومبادرات تعليمية بغية إدماجها وحتسني نوعية حياهتا

                                                      

                                 يف املائة من سلطات وموظفي الشرطة   ٨٣                                                        التوعية والتدريب يف جمال االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية لفائدة   )   ١٠٢ (
                                              ، بدعم من الربنامج الدويل للقضاء على عمل                القاصرين        لدى       ناسب                     للتدخل بالشكل امل    ،Limón         لـيمون                         اإلداريـة يف مقاطعـة      

                          يف إطار تنفيذ برنامج     PANIAMOR                                                                                     منظمة العمل الدولية؛ وإبرام عقد أداء خدمات بني منظمة العمل الدولية ومؤسسة              /      األطفال
                        ألغراض جتارية، من زاوية       ً  جنسياً        القاصرين                      العمل ملكافحة استغالل             وتدريبها على  Puntarenas                              توعية الشرطة اإلدارية يف مقاطعة  "

   Puntarenas                                                    يف املائة من اإلداريني وضباط الشرطة يف مقاطعة             ١٠٠                                        ، وهو الربنامج الذي يرمي إىل تدريب         "                حقـوق اإلنسـان   
                         ال حقوق اإلنسان وقضايا                                                           لدعم مساعي وزارة األمن العام للتدعيم املؤسسايت يف جم         "   ة                   وضـع سياسة عام       و  ؛ )     ً     شخصـاً   ١     ٢٦٤ (

                           بتمويل من صندوق األمم      ا         تنسيقه PANIAMOR                             الوزارة املذكورة ومؤسسة        توىل    ، ت  "                                     اجلنسـني واألطفـال واملراهقني والشباب     
  .         على ذلك     األخرى     مثلة                  هناك العديد من األ و  .                    يف إطار هذا الربنامج      ً  ضابطاً   ٢٣٣         ومت تدريب   .             املتحدة للسكان

  .                                العمل الوقائي الذي جيري االضطالع به   ً             رحاً لبعض جوانب  ش         ذه املادة  هب        ن املرفق    تضم ي  )   ١٠٣ (



E/C.12/CRI/4 
Page 149 

 ١٩اجلدول 

 ٢٠٠٤-٢٠٠١ يف الفترة ملراهقنياملوارد املخصصة للربامج املوجهة لألطفال وا
  املوارد املخصصة للربامج املوجهة لألطفال واملراهقني-لرعاية االجتماعية لعهد املشترك امل

 العناصر ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
                               البدائل لتنمية األطفال واملراهقني   ٣٤     ٥٣٠        ٢٠٠,٠٠   

١     ٤٧٨     ٥٠٠        ٠٠٠,٠٠    ٧٣١     ٦٥٠        ٣٠٠,٠٠    ٨١٣     ٧١٤        ١٠٠,٠٠   

                             حة لرعاية األطفال واملراهقني                   الفـرص املـتا   
                                         مبـا يف ذلـك البـيوت اجلماعية وغريها          (    
  )           دور الرعاية    من    

  "     فرص    إجياد "       برنامج     ٤٨٣     ٨٢٤        ٩٠٠,٠٠    ٥٦٠     ٠٠٠        ٠٠٠,٠٠    ٢٨٠     ٠٦٨        ٩٠٠,٠٠    ٣١٦     ٥٤٨        ٠٠٠,٠٠

  "              ميكننا حتقيق ذلك "       برنامج     ٧٣٤     ٧٨٢        ٠٠٠,٠٠    ٩٧٠     ٠٠٠        ٠٠٠,٠٠    ٨٣٩     ٦١٠        ٠٠٠,٠٠ 

                                    البيوت اجلماعية وغريها من دور الرعاية  ٨  ٨٨     ٨٤٩        ٢٠٠,٠٠   

   ٢     ٣٠٩         ٦٠٠,٠٠٠  
ــية   ــة الوطن ــة إىل املؤسس ــايا احملال                                          القض

       لطفولة       رعاية ا ل    

             العنف املنـزيل  ٧     ٠٠٠        ٠٠٠,٠٠   

                        تنمية رأس املال االجتماعي    ٣٥     ٠١٦        ٧١٢,٠٠  

                     اخلدمات املهنية لألطفال     ١٠     ٨٠٠        ٠٠٠,٠٠ 

  "     فرص    إجياد "              املهنية من أجل        اخلدمات      ٧٢     ٤٩٠        ٠٠٠,٠٠ 

١     ٢٥٢     ٩٠٥        ٠٠٠,٠٠     
         ميكنــنا  ("                        احلصــول عــلى التعلــيم       فــرص 

   ")        حتقيق ذلك    

      اجملموع  ٢     ١٥١     ٢٩٥        ٩٠٠,٠٠  ٣     ٠٤٣     ٥١٦        ٧١٢,٠٠  ١     ٩٣٤     ٦١٩        ٢٠٠,٠٠  ٢     ٣٨٣     ١٦٧        ١٠٠,٠٠

                  باحلقوق االقتصادية                                                 الرد على االستبيان بشأن العهد الدويل اخلاص                                      الوطنية لرعاية الطفولة،             املؤسسـة   :     املصدر
  .  ١٢         ، الصفحة     ٢٠٠٥      يونيه  /                   ، كوستاريكا، حزيران   سيه        ، سان خو                    واالجتماعية والثقافية

       للخطر،      منهم                   ، وال سيما املعرضون         القاصرين                                     أخرى تنفذها وكاالت حكومية لصاحل       ة                 وهناك تدابري حمدد   -   ٧٠٤
                املساعدة اليت           عن طريق                    التغذية والتحفيز                                                 لطفولة اليت تقدم خدمات الكفالة والتنشئة و              رعاية ا                    كاملؤسسة الوطنية ل  

                                      لرعاية االجتماعية الذي يشجع البيوت      ل             عهد املشترك     امل                                                       تقدمهـا لألطفال يف دور احلضانة النهارية واملقاصف؛ و        
ّ                                             اليت تشّغل مراكز الرعاية الشاملة لألطفال املذكورة أعاله       العامة                               اجلماعية ويدعمها؛ ووزارة الصحة        .  

                                                                  َّ       ً            لتدابري القانونية والعملية اليت اختذهتا احلكومة هو مكافحة استغالل القصَّر جنسياً                                والغـرض مـن مجيع ا      -   ٧٠٥
                        ً     عليه ال يزال يشكل حتدياً             املترتبة                                                                                ألغـراض جتاريـة، إال أن القضـاء الـتام على هذا االستغالل وعلى اآلثار                

  .            يواجهه البلد
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 ٢٠اجلدول 

 ٢٠٠٥-٢٠٠١، يف الفترة لألطفال واملراهقنياملخصصة اإلعانات 

  اإلعانات املقدمة لألطفال واملراهقني -ية لرعاية الطفولة كوستاريكالميزانية املؤسسة الوطنية 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٢ يف الفترةيف شكل بدائل للحماية والبيوت اجلماعية 

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ *٢٠٠٥  

  )   ٦١٠ (          شرة ألشخاص          حتويالت مبا     ٣٠٨     ٠٠٠        ٠٠٠,٠٠    ٤٢٧     ٠٠٠        ٠٠٠,٠٠    ٤٢٦     ١٢٢        ٠٠٠,٠٠    ٤٩٠     ٠٤٠        ٠٠٠,٠٠

 )   ٦٣٧ (                       حتويالت ملنظمات غري حكومية    ١     ٥٧٧     ٧٧٣        ٠٠٠,٠٠  ١     ٦٩٩     ٩٨٨        ٦٠٠,٠٠  ١     ٤٤٧     ٩٣٨        ٣٠٠,٠٠  ١     ١٤٣     ٤٩٠        ٠٠٠,٠٠

                                   البيوت اجلماعية وغريها من دور الرعاية    ٨٨٨     ٨٤٩        ٢٠٠,٠٠  ١     ٤٧٨     ٥٠٠        ٠٠٠,٠٠    ٧٣١     ٦٥٠        ٣٠٠,٠٠    ٨١٣     ٧١٤        ١٠٠,٠٠ 
      اجملموع    ٨٨٨     ٨٤٩        ٢٠٠,٠٠  ٣     ٣٦٤     ٢٧٣        ٠٠٠,٠٠  ٢     ٨٥٨     ٦٣٨        ٩٠٠,٠٠  ٢     ٦٨٧     ٧٧٤        ٤٠٠,٠٠  ١     ٦٣٣     ٥٣٠        ٠٠٠,٠٠

  .                          قطاع رعاية األطفال واملراهقني  ،                                 ؛ املعهد املشترك للرعاية االجتماعية    ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٣   و    ٢٠٠٢                    التقارير عن موازنات   :      املصادر
  .PAO-2005                    مستمدة من الوثيقة     ٢٠٠٥                     البيانات املقدرة لعام   :     مالحظة *

         يف احلماية                 تغيريات يف حق األسر 

      وقمعه                                    باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،                                         من إقرار لربوتوكول منع االجتار           ٢٠٠٢                   إن ما مت يف عام       -   ٧٠٦
                 آخر من أوجه        ً وجهاً         قد شكل                                                                      املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،                           واملعاقبة عليه،   

  .                               احلماية املقدمة لألسرة يف كوستاريكا

                                   اخلاص مبكافحة العنف املرتيل خطوة          ١٩٩٦      مارس   /       آذار   ١٠          املؤرخ       ٧٥٨٦                 القانون رقم          ّ       وقـد شـكّل    -   ٧٠٧
                                          بدون متييز وبغض النظر عن عدد أفراد األسرة  ،                                                               تشـريعية كـبرية يف سبيل توفري احلماية من العنف املرتيل لألسر           

  .         ً  أو مالياً         ً  أو نفسياً      ً  بدنياً                                 ً املتسببني يف العنف الذي قد يكون عنفاً

   ٨          املؤرخ       ٧٥٣٢              القانون رقم            قد جاء    و   .                   من قانون األسرة      ٢٤٦    و    ٢٤٢                               والزواج العريف حمكوم باملادتني      - ٨  ٧٠
          ً  ومعروفاً          ً يكون معلناً   و                                     يسري على الزواج العريف بني رجل وامرأة    الذي    ِّ ً                 مكمِّالً هلذا التعديل،     ١٩٩٥      أغسطس  /  آب

                                                يع آثار امللكية املترتبة على الزواج والنفقة              يشمل مج     هو   و   .                  ملدة ثالث سنوات                  ً    بينهما ومستقراً               ً    للجمـيع وحمصوراً  
  .                       ألحد الزوجني أيهما أحق هبا

ّ                      ُعّدل مبوجب القانون رقم      الذي                              والنفقة حمكومة بقانون النفقة،  -   ٧٠٩     ٢٣                         الذي دخل حيز التنفيذ منذ    و    ٧٦٥٤ُ 
                     هذا القانون على       ينص                                                           ولتوفري احلماية والرفاه ألفراد الوحدة األسرية املستضعفني،          .     ١٩٩٧       يناير   /              كـانون الثاين  

                            أرباب العمل الذين ال خيصمون        ومعاقبة                             املساعدة اليت تقدمها احلكومة،       وكفالة  ،                           ً  مبالغ خاصة للنفقة تلقائياً    حتديد
   .                     مبالغ النفقة من األجور

       بوصفهم                     االعتراف بالقاصرين                                    عقب التصديق على االتفاقية،       ه                                           وفيما يتعلق باألطفال، البد من مراعاة أن       -   ٧١٠
                                                            يف العالقة مع القاصرين يف إطار نظرية احلماية الشاملة                 ً   منوذجياً                              ً      تماعية يف نظر القانون يشكل حتوالً                عناصـر اج  
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                                                     وقد بدأ يف كوستاريكا تنفيذ النهج اجلديد كما استقر مبوجب   .                        بتوخي مصاحل الطفل الفضلى                واالفتراض األساسي 
                                ، الذي فرض تعديل اإلطار التشريعي     ١٩٩٨    عام                                                         اتفاقية حقوق الطفل، عندما اعتمد قانون األطفال واملراهقني يف 

                                                           من القانون على أن احلقوق والضمانات اليت يعترف هبا لألطفال     ٣             وتنص املادة    .                            وإحـداث تغـيريات اجتماعية    
                                                                   وقد تعززت احلماية املمنوحة للقاصرين نتيجة اعتماد القانون رقم            .                                           واملـراهقني مسألة من صميم املصلحة العامة      

     نسبة                                        ، وهو القانون الذي أدى إىل تقليص            ٢٠٠١       أبريل   /        نيسان   ١٦                     وة املسؤولة واملؤرخ                     اخلـاص بـاألب        ٨١٠١
  .         يف املائة ٥              يف املائة على   ٤٥          آبائهم من ُ                  ُيمنحوا اسم عائلة                األطفال الذين مل 

    مشلت   ،              مشروع قانون  ٧٠         ما جمموعه                                                           وقد اقترحت اللجنة املعنية باألطفال واملراهقني يف اجمللس التشريعي  -   ٧١١
  .                                                             يعات وتعديالت جديدة على تشريعات قائمة، ويف ما يلي إشارة إىل أمهها   تشر

        يف حالة          الفضلى        لطفل   ا                                                              الذي قضى بتعديل قانون األسرة بغية تعزيز مبدأ مصلحة               ٥٤٧٦                القـانون رقم     -   ٧١٢
   من                              بتعديل وتعزيز مواد شىت                                                                         ً              التـبين عـلى الصعيد الدويل؛ وتعزيز إجراءات مكافحة استغالل القاصرين جنسياً           

                                            ؛ وتعديل مواد شىت من قانون اإلجراءات اجلنائية،     ١٩٧٠     مايو  /      أيار ٤        املؤرخ     ٤٥٧٣                            القانون اجلنائي، القانون رقم 
  ؛        ومنعه          العنف املرتيل      ملعاجلة                               والقانون اخلاص بالنظام الوطين  ؛    ١٩٩٦      أبريل  /       نيسان  ١٠        املؤرخ     ٧٥٩٤            القانون رقم 

  .       الضار       اإلنترنت    توى                                         والقانون اخلاص حبماية األطفال واملراهقني من حم

    وإىل    ،                                                                                                   وفـيما يتعلق بالعنف املرتيل، يوجه االهتمام إىل قانون إلغاء العقوبة اجلسدية لألطفال واملراهقني              -   ٧١٣
                          عاق، ويف ذلك إحقاق للعدالة   امل    طفل   ال        قاصر أو   ال                                                     التعديل اجلزئي للقانون اجلنائي حبيث ينص على جرمية اختطاف 

ّ        وُعّدلت امل   .               ألطفال كوستاريكا  ُ     ها                                                        من القانون اجلنائي لتوفري احلماية ألطفال كوستاريكا ومراهقي ً اً      مكرر   ٢٥٦    ادة  
  .             عمل يف الشوارع ل               الذين يتعرضون ل

                                                                ، ينبغي اإلشارة إىل إنشاء املركز الوطين لتوفري العالج الشامل                متخصصة                              فـيما يتعلق بإنشاء وكاالت       و -   ٧١٤
                                               دث بنص القانون، وإنشاء سجل اجلرائم لألشخاص الذين          الذي استح و                                       للقاصـرين املدمنني على املؤثرات العقلية   

   ).                     قانون كاتيا وأوزفالدو (                                 ارتكبوا جرائم وخمالفات على قاصرين 

       ُ                            ، حيث أُزيلت من القوانني مظاهر                               يف عملية إصالح تشريعي        ١٩٩٠                                  لقـد دخلت كوستاريكا منذ عام        -   ٧١٥
ُ ّ                                              وقد ُسّنت هذه القوانني من أجل إعمال حقوق املر          .              التحيز للرجل                           مزيد من املعلومات، ميكن                    ولالطالع على     .  أة    

  .     املرأة   ضد        التمييز    على        بالقضاء       املعنية                                 الذي قدمته كوستاريكا إىل اللجنة    ٢٠٠٢      سبتمرب  /                     الرجوع إىل تقرير أيلول

           ُ       النتائج املُستخلصة

   أن                 ويتجلى ذلك يف    .                                      أمهية قصوى بالنسبة حلكومة كوستاريكا                                تكتسي مسألة تنظيم األسرة               بوجه عام،    -   ٧١٦
  .                                   األسرة، ال سيما النساء واألطفال واملسنني                     احلماية والدعم ألفراد           دونه، تقدم                                 تشريعات البلد، من الدستور إىل ما 

                 ت هناك قيود على                                                                        للنهج املعاصر إزاء األسرة يف يومنا هذا، يتعني على احلكومة أن حتدد ما إذا كان     ً ووفقاً -   ٧١٧
                             أفكارا ثقافية جتذرت يف أعماق       هناك ن    ً   نظراً أل  ،                    صابني بشيء من اإلعاقة  امل                                  احلق يف تكوين أسرة بالنسبة للمثليني و

  .                                                                 اجملتمع والبد من مواصلة دراستها من أجل حتسني احترام حقوق األسرة يف البلد
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                                                                                                بـيد أنـه جتـدر اإلشارة إىل أن حتوالت كبرية طرأت على هيكلية األسرة يف كوستاريكا يف السنوات                -   ٧١٨

                 والزيادة الكبرية    )                نساء ربات أسر   (                                                         زيادة يف عدد األسر املعيشية اليت ترأسها نساء مبفردهن                                األخرية، مبا يف ذلك ال    
                          ، وهو وضع توليه حكومة      )         مبفردهم      ً أطفاالًُ         ُيعيلون        آباء   (                           الواحد اليت يرأسها رجال       ُ      املُعيل               األسـر ذات           عـدد      يف  

  .               وترصده عن كثب     ً بالغاً                   ً كوستاريكا اهتماماً

  ن  إ                                                                                  جنازات اليت حققها البلد فيما يتعلق حبماية األمومة، إذ ميكن القول بوجه عام               َّ                   جَّه االهتمام إىل اإل    و  وي -   ٧١٩
   ن                                                         التغطية ملدة شهر قبل الوضع وثالثة أشهر بعد الوالدة ويكفل هل ن                             قد أقيم حلماية احلوامل يوفر هل       ً  متكامالً     ً نظاماً

            حيث حيرم    ،                    يف قطاع العمل اخلاص                 ميكن مالحظتها               أوجه قصور                                    إال أن التمتع هبذا احلق تشوبه          .              مستحقات مالية 
                                                                           على أنه ينبغي اإلشارة إىل أن النساء يتمتعن، على األقل من وجهة نظر                .                                     العديـد من األمهات من هذه احلماية      

                                                                                                التشريع ونطاق تنفيذه من قبل احملاكم، بضمانات تكفل هلن إمكانية الطعن يف أي إجراء يتخذه رب العمل ضدهن 
  .          نتيجة محلهن

                                                                                              تقدم كبري على الصعيد القانوين يف جمال محاية األطفال واملراهقني نتيجة العتماد تشريع هام                        وقد أحرز  -   ٧٢٠
                                                                                        عن اختاذ عدد من التدابري اإلدارية لصاحلهم تتناول قضايا يف غاية األمهية من قبيل                                ً         حلمايـة حقوقهـم، فضـالً     

                               ال، والصحة اجلنسية واإلجنابية،                                                                           اإلجـراءات الالزمـة ملكافحة االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية، وعمل األطف          
  .                والصحة العقلية ،                                                                   واألبوة املسؤولة واحلساسة، واالجتار بالقاصرين، ومسألة اإلدمان على املخدرات

                                                                                                      لقـد عملت كوستاريكا، منذ تصديقها على اتفاقية حقوق الطفل وما جنم عن ذلك من اعتماد قانون                  -   ٧٢١
  ،  "      الفضلى       املصلحة  "            على مفهوم                                  ً ة الشاملة للقاصرين، اليت تقوم أيضاً                                      األطفال واملراهقني، على إرساء نظرية احلماي

  .                                                                    األمر الذي أدى إىل األمنوذج اجلديد الذي يعترب القاصرين رعايا يف نظر القانون

                           بد من إجياد السبل لتوفري                                                                                وبالرغم من اآلليات اليت وضعت لضمان احترام حقوق األطفال واملراهقني، ال           -   ٧٢٢
  .                                       ق العمل للمراهقني والقضاء على عمل األطفال               ضمانات تكفل حقو

                    ذلت جهود مطردة يف                   ُ     ألغراض جتارية، بُ                                                      ً          وللتصـدي لآلفة الشنيعة املتمثل يف استغالل القاصرين جنسياً         -   ٧٢٣
                        لحكومة، شأنه شأن عمل     ل               ً   يشكل ذلك حتدياً           يزال          ولكن ال    ،                  يف هذا اخلصوص                 حرز تقدم كبري               ُ     غايـة األمهية وأُ   

ـ                                                                   وكانت اجلهود املبذولة والتقدم احملرز مثرة التنسيق والتعاون           .                  رين املعرضني للخطر                              أطفـال الشـوارع والقاص
                                            وأحد اإلجنازات الذي يستحق الذكر هو تعزيز جمالس    .                                             الواسعني بني املؤسسات وغريها من الشركاء االجتماعيني

  . ا           احلماية وجلاهن

                                       افحة شىت أنواع املشاكل االجتماعية اليت هتدد   مك    على           يف العمل           تقدم كبري        إىل إحراز                ً در اإلشارة أيضاً جت و -   ٧٢٤
                                                                        يف ذلك اإلجراءات اليت اختذهتا مديرية التحقيقات اخلاصة التابعة لوزارة                                   ومنائهم السليم، وتندرج                   أمن القاصرين   

  .                                                                                          والتدابري الوقائية اليت تعكف املديرية الوطنية للوقاية من اجلرمية التابعة لوزارة العدل على وضعها            األمن العام

  ن  و        ن واملسن  و                                                                                      واآللـيات القائمـة بـالفعل يف كوستاريكا حلماية األسرة، وال سيما األمهات والقاصر              -   ٧٢٥
ـ             باعتبارهم                                                                                 بـد مـن احلفـاظ عليها وحتسينها كيما حيظى هؤالء األشخاص باالحترام الكامل                      ن، ال  و        واملعوق

َ       أصحاَب حقوق      .   
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 )احلق يف مستوى معيشي الئق( ١١املادة 

            اإلطار العام

             جيدر باحلكومة                            ينطوي على جوانب عديدة          إمنا                                                كل فرد يف مستوى معيشي الئق لنفسه وألسرته                 إن حق    -   ٧٢٦
      من    ٥٠             وحتدد املادة     .             طيبة بالفعل                                                                   مـن أجل توفري اخلدمات وأسباب الراحة اليت تكفل للسكان حياة                       مـراعاهتا   

                   تكفل احلكومة رفاه    "   :          ما يلي          نصت على         ، حيث                                    خبصوص نوعية حياة الكوستاريكني     ة                         الدستور املبادئ التوجيهي  
  . "                                                                        مجيع سكان البلد إىل أقصى حد ممكن بتنظيم وتعزيز اإلنتاج والتوزيع األنسب للثروة

       لكفالة   ُ                املُسندة إىل الدولة                       من القوة على الوالية              ً ، فتضفي مزيداً  ٧٤   و  ٦٧   و  ٦٥   و  ٥٦    و   ٥١                أمـا املـواد      -   ٧٢٧
                                                        قدم املساواة على مجيع العوامل ذات الصلة بعملية اإلنتاج            تسري على       "...                                      احلقوق واملزايا املذكورة أعاله، واليت      

   ".     الوطين                                                                            عليها التشريعات االجتماعية وتشريعات العمل، هبدف إجياد سياسة عامة ثابتة للتضامن      وتنص 

        ل األرض     َ ستَغ                                                ُ           عقود استئجار األرض مقابل اقتسام احملصول تدار حبيث تُ                على أن                 من الدستور      ٦٩          املادة         وتـنص  -   ٧٢٨
   .                       باإلنتاج الزراعي وبتقامسه        ما ينهض                             بني املالك واملزارعني املستأجرين،       ً     ً توزيعاً عادالً              وتوزع احملاصيل  ً      ً الً رشيداً      استغال

                          املستوى املعيشي يف كوستاريكا

                                                                           ، أعد اجمللس االجتماعي التابع حلكومة كوستاريكا ومنظومة األمم املتحدة يف كوستاريكا     ٢٠٠٤        يف عام    -   ٧٢٩
                                واملعلومات الواردة يف التقرير،        ".                       األهداف اإلمنائية لأللفية   "                                      الذي أحرزته كوستاريكا يف تنفيذ                    عن التقدم        ً تقريراً

                                   ، واملعلومات اليت قدمتها الوكاالت         ٢٠٠٤                                                                         والبـيانات الواردة يف تقرير كوستاريكا العاشر عن حالة األمة لعام            
  ر                                      ّ ملستوى املعيشي يف البلد والكيفية اليت تغّي                      مصدر معلومات هامة عن ا     تشكل                                  احلكومية املشاركة يف عملية التنفيذ، 

  .                                           هبا على مدى السنوات العشر أو اخلمس عشرة األخرية

    يعين     ما        فقر،         أوضاع                                                         يف املائة من األسر املعيشية يف كوستاريكا يعيش يف               ٢١,٧        ، كان       ٢٠٠٤          ففي عام    -   ٧٣٠
                                        لتلبية احتياجات كل فرد من أفرادها،                                                  لشراء سلة من السلع واخلدمات األساسية              ً   كافياً                  ً       أهنـا مل تكن متلك دخالً     

                                           ، مبعىن أن دخلها مل يكن ميكنها من شراء          )١٠٤ (         فقر مدقع        أوضاع     يف                                        يف املائة من األسر املعيشية يعيش         ٥,٦      وكان  
          يف املائة     ٢٧,٤                       ويف مطلع التسعينات، كان    .                                                                  سلة من الغذاء األساسي لتلبية االحتياجات الدنيا من الغذاء ألفرادها    

         فقر مدقع       أوضاع                                 وبلغت نسبة األسر اليت كانت تعيش يف    .   فقر      أوضاع          يعيش يف  ة               شية الكوستاريكي            من األسر املعي
     قد       ً  مدقعاً                                                                                 ً وبالتايل، فإذا ما قيست باألرقام املطلقة، تكون النسبة املئوية لألسر الفقرية والفقرية فقراً   .         يف املائة   ٩,١

  .    ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣     فترة                                                    تراجعت، رغم االرتفاع الطفيف يف هذه النسبة املئوية يف ال

                                                      

  )                                           مقارنة بالتكلفة الدنيا لسلة الغذاء األساسية (                                                          الطريقة اليت يقاس هبا الفقر املدقع على املستوى الوطين            )   ١٠٤ (
          املتحدة                                                                                                                مشـاهبة لتلك اخلاصة بأبعاد اجملاعة املدرجة يف هدف مؤمتر قمة األلفية ويف املؤشر الذي اقترحته منظومة األمم                 

                                                                             نسبة السكان الذين يستهلكون أقل من احلد األدىن من احتياجاهتم من الطاقة             "   :                         ، وهو على النحو التايل         تطوره          ملـتابعة   
  .  ١٠         ، الصفحة     ٢٠٠٤             كوستاريكا، -                        ، األهداف اإلمنائية لأللفية  "        الغذائية
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              للتفاوت يف                 الرقم القياسي  (                                                                          للتقرير عن األهداف اإلمنائية لأللفية، فإن التفاوت يف توزيع الثروة                 ً   ووفقـاً  -   ٧٣١

      ، بل      ٢٠٠٣    و     ٢٠٠١       بني                      ً     ، رغم أنه ظل مستقراً        ٢٠٠٣            إىل عام        ١٩٩٠                  قد زاد من عام       )  )         مؤشر جيين  (         الدخـل   
                         للتقرير العاشر عن حالة       ً ، وفقاً                          ً   من مراعاة أن من السهل جداً   بد    وال   .                 السنة التالية   يف                          كـان ميـيل إىل االخنفاض       

  .                                                                    اخلط الفاصل بني حالة الضعف وحالة الفقر بالنسبة لبعض الفئات من السكان      اجتياز      األمة، 

 )٨الشكل (

  ،٢٠٠٤-١٩٩٠األسر املعيشية اليت كانت تعيش يف فقر مدقع خالل الفترة 
 ٢٠١٥-١٩٩٠رة تخالل الفاملتوقع إحرازه والتقدم 

 

 

 

 

 

 

 
  .                                املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان     :     املصدر

                                   املعهد املشترك للرعاية االجتماعية،          أجنزه                                                                    بالنظر إىل هذه البيانات، جيدر توجيه االهتمام إىل العمل الذي            -   ٧٣٢
                                  ذا املعهد مهمة حل مشكلة الفقر             سندت هل   ُ وأُ  .     ١٩٧١                   املعتمد يف عام         ٤٧٦٠                                  الـذي أنشئ مبوجب القانون رقم       

  .                                             إىل وضع خطة وطنية وقام بإدارهتا وتنفيذها ورصدها        ا الغرض                          املدقع يف البلد، وقد عمد هلذ

              بل إنه تعدى                                                                       لالضطالع بعمله بصفته الوكالة املتخصصة املعنية بالتصدي للفقر،                          ً     وبـذل املعهد جهوداً    -   ٧٣٣
                    فة، الذي يشمل قاعدة                           َ صنيف الفئة السكانية املستهَد  وت          ام انتقاء                     ال سيما خبصوص تنفيذ نظ                    حدود واليته املؤسسية، 

                                                         وكان هذا النظام أداة مكنت املعهد املشترك للرعاية االجتماعية    .   فقر      أوضاع                                 بيانات عن السكان الذين يعيشون يف 
                 مت مبوجبها خمتلف                  َّ     الختاذ قرارات قدَّ                 ً     كما شكل أساساً    ،          هذا الصدد    يف                للمعلومات                   ً          مـن أن يصـبح مصـدراً      

  .                             الوكاالت خدمات يف اجملال االجتماعي

     عمله    يف           المركزية    ال                                                                       األنشـطة اإلقليمية للمعهد مداها املنشود، عمل املعهد على تعزيز                  تـبلغ         ولكـي    -   ٧٣٤
                                                 مركزية مسحت بتغطية كامل التراب الوطين بوحدات                                        إنشاء وتعزيز هيئة تنظيمية ال           وبغية                     االجتماعي املؤسسي،   

                                                             ، كانت املسؤولة يف املقام األول عن تنفيذ أعمال اجتماعية           "              دارة اإلقليمية          وحدات اإل  "                          إداريـة عرفـت باسـم       
ُ  ِّ      وُخوِّلت    .         مؤسسـية     .                                                                                       هذه الوحدات سلطات واسعة النطاق يف جمال اإلدارة واختاذ القرار على الصعيد اإلقليمي             

 
 التقدم املتوقع

النسبة املئوية

  الحظ        التقدم امل
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           ر والتأكد    فق          يف أوضاع                                                                                      وبفضل هذه الوحدات، بات املعهد أكثر قدرة على االتصال باألشخاص الذين يعيشون             
  .            خدمات ومزايا            ما يقدمه من                         من حصول األسر الفقرية على 

                                       ِ                ، تنقسم كل واحدة منها بدورها إىل مكاتب وِفرق حىت تكون     )١٠٥ (                                   هـناك عشر وحدات إدارية إقليمية      -   ٧٣٥
  .                                                                           حاضرة يف اجملتمعات احمللية البعيدة عن الوحدة اإلدارية اإلقليمية بسبب موقعها اجلغرايف

 ٩الشكل 

 )٢٠٠٤-١٩٩٠(سر املعيشية اليت تعيش يف الفقر نسبة األ
 )٢٠١٥-١٩٩٠(واحلد األدىن من التقدم املتوقع 

  .                                املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان  :      املصدر

                                                                      ً                           وقد أنشئ نظامان، مها نظام انتقاء املستفيدين ونظام رعاية املستفيدين، ضماناً النتقاء املستفيدين وتلقيهم  -   ٧٣٦
  .                     عياري اإلنصاف واملساواة                  الرعاية بناء على م

                                                        بغرض إحداث وسيلة تقنية وموضوعية وموحدة وموثوقة            ١٩٩١                                        وأنشئ نظام انتقاء املستفيدين يف عام        -   ٧٣٧
                                                                                                                لـتحديد املسـتفيدين مـن املساعدة اليت يقدمها املعهد املشترك للرفاه االجتماعي ومن براجمه اخلاصة بالتنمية                 

                    ً                                    ً           من أغراض إنشائه أيضاً وضع قاعدة بيانات دائمة وجارية تسهيالً           و  .                                     االجتماعـية والختيارهم حسب األولوية    
                                          وقد حقق تنفيذه واستخدامه إجنازات مهمة        .                                                        ً         لوضع اخلطط والربامج واملشاريع لفائدة شرائح السكان األقل دخالً        

         عها بناء                                                                                              فيما خيص األهداف املقترحة واالبتكارات التكنولوجية داخل املعهد عن طريق حتسني تركيز املوارد وتوزي      
َ  َ           على معرفة الشرحية السكانية املستهَدفَة وموقعها                                .  

                                                      

           غواناكاسيت،                                                                ِ                   مشال شرق سان خوسيه، جنوب شرق سان خوسيه، برييز زيليدون، كارتاغو، لِيمون،               )   ١٠٥ (
  .       َ                            ُ   بونتاريَنس، آالخويال، إريديا، سان كارلُس

% observed Minimum expected progress 

Percentage 
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                                                                                                   أمـا نظـام رعاية املستفيدين فهو نظام موحد لتسجيل األسر اليت تطلب احلصول على مزايا من خمتلف               -   ٧٣٨

    ُ                                                                                      وهو ُيستخدم لتسجيل أنواع الرعاية والطلبات والقرارات وألغراض مراقبة امليزانية ودفع             .                    الـربامج املؤسساتية  
  . )١٠٦ (                                                                    زايا، ما ضمن توحيد املعلومات وموثوقيتها ونقل املوارد بصورة سريعة وسلسة  امل

                                                                                                      ومن أجل مواجهة التحدي املتمثل يف القضاء على اجلوع والفقر من أجل إحقاق حق كل شخص يف مستوى                   -   ٧٣٩
               تعلق باملساعدة                                                    ، فإن املعهد ما انفك يقوم بعدد من األنشطة ت          )            من العهد    ١١              من املادة     ٢        الفقرة   (                  معيشـي مناسـب     

  .                                                                                       االجتماعية وباألطفال والشباب والنساء وبتحسني السكن واإلنتاج والتوظيف وهبيئات الرفاه االجتماعي

             احلق يف الغذاء

              الوضع الغذائي 

                              غري أن االستقصاء الوطين بشأن       .                                                                       ال تـتوفر لـدى البلد باستمرار بيانات عن مستويات تغذية األطفال            -   ٧٤٠
                                                                يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني سنة واحدة              ٥,١    َّ         ، بيَّن أن        ١٩٩٦        عام                  ُ         التغذية، الذي أُجري يف   

                  يف املائة بشكل       ٤,٧                         يف املائة بشكل حاد و        ٠,٤ (                                                                وسبع سنوات كانوا يعانون من سوء التغذية املتوسط أو احلاد           
                       سوء التغذية لدى بعض                                        ، كان هناك اجتاه هبوطي يف معدل            ٢٠٠٠                                    وينبغي اإلشارة إىل أنه ، يف عام           ).        متوسـط 

  . )١٠٧ (                                                                فئات السكان، خاصة األطفال، قبل سن التمدرس، ولدى النساء يف سن اإلجناب

ِ     ووجد استقصاُء عاِم     -   ٧٤١                                                                                أن املشكلة العامة الرئيسية هي فقر الدم اليت تصيب باألساس األطفال دون                 ١٩٩٦           ُ    
                                    اإلصابة به لدى األطفال دون سن                 وكان معدل    ).     ١٨,٩ (                       والنساء يف سن اإلجناب       )            يف املائة    ٢٦ (             سن التمدرس   

          ويف اجملتمع    .                                                ، دون أن يكون هناك فرق بني الذكور واإلناث         )           يف املائة      ٣١,٧ (                                   التمدرس أعلى يف املناطق الريفية      
                       ً                                  ، كان معدل اإلصابة قريباً من املعدل املذكور، لكنه مل           )     احلارس (                                               احلضري املشمول بنظام املراقبة املسمى سنتينيال       

                                                   وميكن عزو هذا التحسن يف املناطق الريفية إىل إغناء دقيق   .                                   ناطق الريفية، بل كان أقل منه بكثري                 يكن كذلك يف امل   
       ، فإن      ١٩٩٦                    وحسب استقصاء عام     . )١٠٨ (                                                                        القمح، وال سيما دقيق الذرة، الذي يشكل قوام الغذاء يف تلك املناطق           
                             ائة من األطفال دون سن التمدرس       يف امل  ٢٤                                                         السبب الرئيس يف اإلصابة بفقر الدم يكمن يف نقص احلديد، حيث إن 

                    يف املائة من األطفال     ٣٠,٤                                                                    يف املائة من النساء احلوامل لديهم نقص يف خمزون احلديد؛ وبلغت تلك النسبة     ٤٤,٦ و
   ).     احلارس (                                                                              دون سن التمدرس يف املناطق الريفية يف اجملتمعات املشمولة بنظام املراقبة املسمى سنتينيال 

                                                      

                                                                     ِّ                      النظام أداة أساسية يف رعاية السكان املستفيدين وعالجهم ومتابعتهم، ألنه يسهِّل القيام بتلك األعمال   )   ١٠٦ (
  .                                                                                         عن طريق إزالة عبء تسجيل تواريخ املرضى أو تدوين مالحظات تتعلق بعالجهم عن عاتق األخصائيني الفنيني

  .  ١١           ألول، املادة        املرفق ا  )   ١٠٧ (
                                                                كيميائية األحيائية يف االستقصاء الوطين املتعلق بالتغذية الذي جرى                      احملددة بالطرق ال          اجملهرية           املغذيات    )   ١٠٨ (

ّ                  كانت اهليموغلوبني والفّريتني ومحض الفوليك   )      احلارس (                                                ويف املواقع املشمولة بنظام املراقبة املسمى سنتينيال     ١٩٩٦      يف عام                      
  .             ً                       لفلوريد، تبعاً للمجموعة موضع الدراسة                       والفيتامني ألف واليود وا



E/C.12/CRI/4 
Page 157 

             يف املائة من     ٢٤,٧                                          بفقر الدم، هو نقص محض الفوليك، الذي كانت     صابة  اإل      وراء                 ً      ً      لعـل مثة سبباً ثانياً     و -   ٧٤٢
                                                            غري أن معدالت انتشار فقر الدم يف املواقع املشمولة بنظام            .     ١٩٩٦                                            النسـاء يف سن اإلجناب مصابات به يف عام          

                 ائة يف داماس وسان       يف امل    ١٢,١   و   ٢,٨ (                                   كان أقل من ذلك بكثري يف مقاطعتني       )     احلارس (                           املراقـبة املسمى سنتينيال     
          وإغناء      ١٩٩٧                                                                        وقد يكون هذا نتيجة إلغناء دقيق القمح حبمض الفوليك يف أواخر عام                ).                        أنطونـيو، على التوايل   

  .    ٢٠٠٠                                   دقيق الذرة حبمض الفوليك يف أوائل عام 

        مني ألف                                     ، جند أن معدل اإلصابة بنقص فيتا       )     احلارس (                                                     ويف املواقع املشمولة بنظام املراقبة املسمى سنتينيال         -   ٧٤٣
                                                                       ويف مقاطعة سان أنطونيو، جند أن معدل اإلصابة بذلك النقص هو أعلى              .  )١٠٩ (                                  هو أعلى بكثري يف املناطق الريفية     

                            وحسب االستقصاء الوطين بشأن      .  )١١٠ (                                                                  بـني األطفال يف سن التمدرس منه يف صفوف األطفال دون تلك السن            
                                             يد مشكلة صحة عامة، حيث تتم فلورة امللح                                          ، ال يشكل نقص اليود أو الفلور          ١٩٩٦                             التغذية الذي أجري يف عام      

  . )١١١ (                    ويودنته بالقدر الكايف

   ٌُ                       ، أٌُجريت استقصاءات عن وزن     ١٩٩٦                                                        وباإلضافة إىل االستقصاء الوطين بشأن التغذية الذي أجري يف عام  -   ٧٤٤
َ      يف عاَمي     )      احلارس (  ُ                                             وطُبقت منهجية نظام املراقبة املسمى سنتينيال         .     ١٩٩٧                             وطول أطفال املدارس يف عام           ١٩٩٩     

                                                                                                     يف جمـتمع داماس دي ديسامبارادوس يف املنطقة احلضرية الكربى ويف منطقة سان أنطونيو دي نيكويا                     ٢٠٠٠ و
                                                                                                                الريفـية بدعـم من معهد التغذية ألمريكا الوسطى ومن بنما ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية وصندوق األمم                 

  .             واالحتاد األورويب  )          اليونيسيف (                      املتحدة لرعاية الطفولة 

 ُ                                                                                                       وُتـبني بعـض نـتائج هـذه الدراسـات أن نسبة املواليد ناقصي الوزن قد ظلت متدنية يف السنوات                     -   ٧٤٥
                                                                                            ولوحـظ كذلك أن احلالة التغذوية لدى خمتلف فئات السكان على الصعيد الوطين ويف املوقعني                 .  )١١٢ (       األخـرية 

                                اء األطفال يف سن التمدرس، حنو                         تتجه أكثر، باستثن    )      احلارس (                                                   املذكورين املشمولني بنظام املراقبة املسمى سنتينيال       
   .                                                                                 إفراط الوزن أو البدانة أكثر منها حنو سوء التغذية، وهو أمر يتزايد مع التقدم يف السن

                                                      

  .               ، اجلدول الغذائي  ١١                  املرفق األول، املادة   )   ١٠٩ (
ُ          ، ُوجـد أن       ١٩٩٦          يف عـام      )   ١١٠ (                                                 ً     ً                ه بالرغم من أن حدوث نقص يف الفيتامني ألف كان مشكلةً صغريةً من               

      ؛ ومل    ٨١  ١٩                                                   أضعاف بني األطفال يف سن التمدرس منه يف عام              ٤,٨                                         ً               مشـاكل الصحة العامة، فإنه كان أكثر انتشاراً ب            
َ                          يالَحظ وجود تفاوتات بني املناطق   .  

                                           َ                                                        غري أنه، يف داماس دي ديسامبارادوس، كان معدل طَرح اليود عن طريق البول لدى األطفال يف سن                   )   ١١١ (
ُ                          وباإلضافة إىل ذلك، ُوجد لدى نسبة كبرية من       .     ١٩٩٦                                                               الـتمدرس أقـل بكثري منه يف املناطق احلضرية الكربى يف عام                               

     انظر  (                                        يف املائة من امللح بالقدر الكايف من اليود   ٩٠                                   يف طرح اليود والفلوريد، رغم إغناء                        األطفال يف سن التمدرس نقص
                           ، كان معدل استهالك امللح      )     احلارس (                                                     ويف املواقع املشمولة بنظام املراقبة املسمى سنتينيال           ).                            املرفق األول، جدول التغذية   

  .    ً                              قليالً بسبب استبداله باملرق واملكعبات
  .                                                                   َ  َّ        من املعلومات، انظر الرقم الوارد يف املرفق األول املتعلق بنسبة املواليد املَتَدّني الوزن               لالطالع على مزيد   )   ١١٢ (
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                                                                  ، فإن سوء التغذية يصيب بصفة رئيسية األطفال يف سن التمدرس،               ١٩٩٦                            وحسب بيانات استقصاء عام      -   ٧٤٦

      وليست    ).            يف املائة   ٥ (                                      يف املائة منها لدى عينة السكان           ٣,٩    و    ٢,٢                      ً                            إذ تبلغ اإلصابة به نسباً أعلى مبا يتراوح بني          
ُ                 ، ُسجلت لدى األطفال  )     احلارس (                                               ويف اجملتمعات املشمولة بنظام املراقبة املسمى سنتينيال   .                    هناك فوارق بني اجلنسني   

         لة يف عام                  ً                                                                      يف سن التمدرس أيضاً أعلى معدالت انتشار سوء التغذية، غري أهنا تبقى مع ذلك أقل من املعدالت املسج
  .                                               وكانت النسب املئوية أعلى بني الذكور منها بني اإلناث  .     ١٩٩٦

                                                                                            والـوزن املفرط لدى األطفال، حىت سن االلتحاق باملدرسة، هو أعلى يف املناطق احلضرية الكربى، لكن          -   ٧٤٧
              تات كبرية بني                 ومل توجد تفاو    .                                                                                      ابـتداء من سن املراهقة، تكون نسبة الوزن املفرط أعلى بقليل يف املناطق الريفية             

                                 ً           غري أن الوزن املفرط هو أكثر انتشاراً بني اإلناث   .                                                     اجلنسني فيما يتعلق بالوزن املفرط بني األطفال يف سن التمدرس
          وهو أكثر     ).                                                 إذ تساوي نسبته ضعف نسبة انتشاره بني الذكور        (                                                من األطفال يف سن التمدرس يف املناطق الريفية         

  .                                ت املراهقات يف املناطق احلضرية الكربى                 أضعاف بني الفتيا   ٣,٢       ً       انتشاراً مبعدل 

 ٢١اجلدول 

 ٢٠٠١ و١٩٩٦خصائص النظام الغذائي يف كوستاريكا يف عامي 

 االستقصاء الوطين بشأن التغذية
 )أ(٢٠٠١لعام 

االستقصاء الوطين بشأن التغذية 
      املؤشر )أ(املنطقة املشمولة به/١٩٩٦لعام 

املناطق 
 الريفية

املناطق 
 احلضرية

يد على الصع
 الوطين

املناطق 
 الريفية

املناطق 
 احلضرية

على الصعيد 
 الوطين

 

                             نصيب الفرد من االستهالك اليومي       
             الطاقة  ١     ٩٤٢  ١     ٨٣٦  ٢     ١٢٤  ٢     ١٣٤  ٢     ١٠٣  ٢     ٢٧٣
                الربوتينات     ٥٣,٤     ٥٨,٣     ٥٣,١     ٦٣,٠     ٦٤,٨     ٦٢,٠

  )              بالنسبة املئوية (               القيمة اليومية       
             الطاقة     ٩١,٥    ٦,٤ ٨      ١٠١,٦     ٩٦,٦     ٩٤,٠      ١٠٠,٧
                الربوتينات      ١١٣,٩      ١١٣,٦      ١١٦,٩      ١١٢,٠      ١٢٣,٧      ١١٩,٣
            احلديد     ٦٨,٢     ٦٦,٧     ٦٩,٩      ١٠٦,٤      ١٠٧,٠      ١٠٥,٥
                الكالسيوم   ٥٠   ٥٦   ٤٥     ٦٨,٩     ٧٢,٧     ٦٣,٤
                 فيتامني ألف      ١٢٧,٥      ١٥٢,٨    ٨,٦      ١٧١,٤      ١٩٧,٦      ١٣٠,٢
   ١٢-                فيتامني باء    ١٤٢    ١٥٣    ١١٨      ٣١٦,٧      ٣٤١,١      ٢٨٢,٥
                 محض الفوليك    ١٢٠    ١١٠    ١٤١      ٣٠٦,٣      ٣٠٤,٠  ٥ ,   ٣٠٨
                   الفيتامني جيم    ١٢٠    ١٥٥   ٩٠      ١٨٨,٤      ٢١٠,٦      ١٥٦,١

ِرد معلومات، فألهنا ُضمنت يف املعلومات املتعلقة باملناطق احلضرية الكربى  ) أ (  ُ                                               إذا مل َت                  ِ  َ      .  
          العوامل  ،,.Meza, R.N          ك الظاهر؛       االستهال  :  ٣       ، اجلزء     ١٩٩٦                                   االستقصـاء الوطين بشأن التغذية لعام                 وزارة الصـحة،    :      املصادر

      وزارة   .     ٢٠٠١             ِّ                                                                                          الغذائـية املهيِّئة لإلصابة بأمراض القلب والشرايني وبالسرطان وترقق العظام لدى سكان كوستاريكا،              
  .                                        الصحة، االستقصاء الوطين بشأن استهالك األغذية
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            يف املائة      ٨,٤           س إىل أن                                    بشأن وزن وطول أطفال املدار         ١٩٩٧                                          وأشار االستقصاءان اللذان أجريا يف عام        -   ٧٤٨
    يف    ٨,٩                     يف املائة من الذكور و   ٨,١ (                                                               من األطفال واملراهقني وزهنم مفرط وأنه ليس مثة تفاوتات كبرية بني اجلنسني 

                                                                                    ويف صفوف الراشدين، وجد أن مشكلة البدانة يف املواقع املشمولة بنظام املراقبة املسمى سنتينيال    ).               املائة من اإلناث
  .                                                               لدى الرجال يف املنطقة احلضرية الكربى ولدى النساء يف املناطق الريفية        كانت أكرب  )      احلارس (

  .                                                                                                                وارتفاع نسبة اإلصابة بتأخر النمو لدى تالميذ الصف األول مؤشر جيد على مستوى منو السكان ألنه مؤشر موجز                  -   ٧٤٩
                         املصابني بتأخر النمو ما                                         ، فإن عدد األطفال يف سن التمدرس            ١٩٩٧                                                      وحسـب آخر استقصاء عن الطول، الذي أجري يف عام           

  .                      سم على مدى مثان سنوات   ٠,٦        ً                                                  زال آخذاً يف االخنفاض، حيث ارتفع طول األطفال يف سن التمدرس مبعدل 

      غري أن   .                                                                                واخنفض معدل اإلصابة بتأخر النمو يف مجيع أحناء البالد، مع بعض التفاوت من منطقة إىل أخرى -   ٧٥٠
      ١٢,٤                 ال يزال يتراوح بني   )            مناطق ريفية (                 ِ       وأوباال والكروس ولِيمون                                      معدل اإلصابة به يف مقاطعات مثل طاالمانكا

  .         يف املائة    ١٨,١ و

                      ً               التدابري املتخذة إحقاقاً للحق يف الغذاء 

                                                                                                                     مـن بـني الـتدابري اليت اختذهتا حكومة كوستاريكا لتقليص النقص يف املغذيات الدقيقة إغناء األغذية بسبب القدرة                    -   ٧٥١
  .                                                                                 ية على احلصول على الغذاء الكايف، خاصة لدى الفئات االجتماعية واالقتصادية املنخفضة الدخل                      احملدودة املادية واالقتصاد

                                                                                                       وقـد مكنت تلك التدابري من اللجوء إىل يودنة امللح وفلورته لتقليص احتماالت اإلصابة بتضخم الغدة                 -   ٧٥٢
  . ة                                                                   الدرقية وتسوس األسنان اللذان مل يعودا ميثالن مشكلة من مشاكل الصحة العام

 ١٠الشكل 

 ١٩٩٧-١٩٧٩، يف الفترة *النسبة املئوية من أطفال املدارس املصابني بتأخر النمو، حسب السن

  .              احنراف معياري ٢  -  <   :           نقطة الفصل  * 
  .    ١٩٩٧                                         االستقصاء الوطين بشأن طول تالميذ الصف األول،   .                وزارة التعليم-            وزارة الصحة   :      املصدر
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ّ     ُسّجل  و -   ٧٥٣                                              َ          يف املائة يف عيوب األنبوب العصيب نتيجة إغناء دقيقَي القمح   ٣٥         اض بنسبة    اخنف              يف اآلونة األخرية ُ 

ّ                  والذرة، عالوةً على احلليب واَألُرّز، حبمض الفوليك  ُ  َ              ً            ) ١١٣( .  

ُ                                   وفـيما يـتعلق باحلق يف الغذاء، تنفذ وزارة الصحة برنامج التغذية ومنو الطفل، الذي ُشرع فيه يف عام                    -   ٧٥٤                                                                            
  .                       من أجل فتح مراكز تغذية  )          اليونيسيف (                              وق األمم املتحدة لرعاية الطفولة                              مبساعدة تقنية وغذائية من صند    ١٩٥١

      ، وفر     ١٩٨٣                                                                                ، قـدم صندوق التنمية االجتماعية واإلعانات األسرية التمويل الالزم، مث يف عام               ١٩٧٤           ويف عـام    
            ر الربنامج يف     ويدي  .                                                                        التمويل إلنشاء مراكز التعليم والتغذية ومراكز الرعاية الشاملة للطفولة      ٦٨٧٩                القـانون رقم    
  .      ً                           مركزاً يف خمتلف أحناء اإلقليم الوطين   ٦٢٩            الوقت احلاضر 

                                                                                               ويهدف الربنامج إىل إجياد أوضاع التغذية والنمو املثلى باعتبارها مسألة ذات أولوية بالنسبة لألطفال دون  -   ٧٥٥
                     انتقاء املستفيدين         ومعايري  .                                                                              سن السابعة وألسرهم وجمتمعاهتم والنساء احلوامل واملرضعات ذوات الدخل املنخفض         

                                                                                                        اخنفاض الدخل، وسوء التغذية أو التعرض خلطر سوء التغذية، واملشاكل النفسية واالجتماعية داخل األسر،                :   هي
  .                                   ومشاكل النمو، وأطفال النساء العامالت

     اركة                                                                                                      ومن بني أهم اإلجراءات اليت مت اختاذها تعزيز الصحة والتغذية ورصد النمو والتنمية والتعليم واملش               -   ٧٥٦
                                                                توفري الغذاء التكميلي والرعاية الشاملة؛ واتباع استراتيجيتني         :                                                  اجملتمعـية عن طريق تقدمي نوعني من الرعاية، مها        
  . )١١٤ (                                            أساسيتني مها الرعاية الداخلية والرعاية اخلارجية

         ً              مستفيداً وارتفع إىل     ٧٢     ٣٨٤                                                       بلـغ عـدد املسـتفيدين من توفري الغذاء التكميلي              ،      ١٩٩٠           ويف عـام     -   ٧٥٧
 ُ   ِّ             وُتعزِّز الرعاية    .  )١١٥ (                                               وكان هذا االرتفاع أشد جالء يف العامني األخريين         .     ٢٠٠٤        ً              مسـتفيداً يف عام         ١١٩   ٧  ٥٩

َ                                            الشـاملة منـوَّ األطفـال منواً كامالً حىت يتسىن ألجسادهم النمو بشكل مالئم وتتفتَح ملكاهتم احلركية النفسية                                                         ً     ً           َّ          
            ، حيث حصل       ١٩٩٤                                    لنوع من الرعاية ابتداء من عام                                   وتتوفر بيانات بشأن هذا ا      .                                واالجتماعية واالنفعالية الكامنة  

  .    ٢٠٠٤        يف عام   ٢١     ٦١٠        ً                           مستفيداً، وارتفع ذلك العدد ليبلغ   ١٠     ١٤٢      عليها 

                                                      

   ).   ثاين            نظر املرفق ال ا (                                                     يف هذا الصدد، مت اعتماد تشريعات عامة بشأن إغناء األغذية   )   ١١٣ (
        الوجبات   )  أ   : (                                                                                     يشـتمل توفـري الغذاء التكميلي على تزويد متلقي األغذية بواسطة ثالثة عناصر هي               )   ١١٤ (

                          كيلو غرام من مسحوق اللنب    ١,٦      توزيع   )  ب (                                                 ً                 قدمة؛ أي توزيع وجبات الفطور والغذاء والعشاء يومياً على املستفيدين؛   امل
                           برنامج توزيع األغذية على      )  ج (                                                                                         الكامل الدسم على املستفيدين الذين يعانون من سوء التغذية أو املعرضني لإلصابة به؛              

            حتتوي كل حصة  (  ً                            َ                       ياً على األسر اليت يعاين أطفاهلا سوَء تغذية متوسط أو حاد               َّ                       األسر، الذي توزَّع مبوجبه رزم غذائية شهر
   ).                                                    غذائية على أرز وفاصوليا وسكر وزيت ومعجنات ومسك التونة

ـ     )   ١١٥ (               التغذية ومناء                                 السكان الذين يرعاهم برنامج                 متوسط عدد                                ق األول على جدولني يبينان       ف ر            حيـتوي امل
  .                                            َّ   ، واحلالة الغذائية للمستفيدين من الوجبات املقدَّمة    ٢٠٠٤         إىل عام     ١٩٩٠                                        الطفل، حسب نوع الرعاية، يف الفترة من عام 
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                                 تدابري إضافية تتعلق بالغذاء الكايف 

                                                                                             ال يقوم معهد التنمية الزراعية بتشجيع استعمال األراضي بطريقة فعالة فحسب، بل إنه يساعد على تنفيذ  -   ٧٥٨
                                                      ، قدم املعهد الدعم من أجل تنمية إنشاءات زراعية          )    ٢٠٠٤-    ١٩٨٩ (                     ويف األعـوام األخرية       .      عـية             سياسـة زرا  

        ُ          ً                                                                                             اجتماعياُ واقتصادياً بواسطة موارد كانت خمصصة لألمن الغذائي من مجلة أمور أخرى وتتعلق أيضا بتدابري توفري                
                                    لى حتقيق نسبة مئوية مرتفعة من اإلنتاج                                                             والشرحية السكانية اليت حتظى برعاية معهد التنمية الزراعية تقوم ع  .      السكن

     ورغم   .                                                                                                       واألمن الغذائيني على الصعيد الوطين وعلى محاية واستعمال املوارد الطبيعية وعلى توفري خدمات أساسية             
                                                                                                               مـا هلؤالء السكان من خربة يف العمل الزراعي، فإهنم حيتاجون إىل مساعدة معهد التنمية الزراعية للحصول على                 

  .                     نب التنظيمية واإلدارية              تدريب على اجلوا

                       قطاع املوارد الطبيعية                للدستور،                                                          ً              وينـبغي أال يغيـب عن األذهان أن حكومة كوستاريكا أنشأت، وفقاً            -   ٧٥٩
                               بغرض إحداث وكالة تدير وختطط       )                                   املتعلق بتشجيع اإلنتاج الزراعي        ٧٠٦٤              القانون رقم    (                      الزراعـية واملتجددة    

  . )١١٦ (                              يف دعم التنمية الزراعية الوطنية                      ِّ                وتنسق وتنفذ وترصد وتقيِّم أنشطة احلكومة 

                                                                                     َّ                       وزارة الـزراعة واملواشي هي الوكالة الرائدة يف القطاع الزراعي، وبالتايل فإن هلا وظائف ومهامَّ تتعلق                 -   ٧٦٠
  :                                                     باحلق يف الغذاء الكايف، ومن بني تلك الوظائف واملهام ما يلي

                               لى احتياجات املنتجني وإدماجهم                                                                     تسهيل استعمال التكنولوجيا الزراعية، مع التشديد بوجه خاص ع         −
                     يف سالسل صناعة األغذية؛

                                                                                                املسامهة يف التطور الزراعي للبلد عن طريق تشجيع سياسات وخطط وبرامج ائتمانية للمساعدة يف               −
                                                         زيادة اإلنتاج الزراعي وحتسني تسويق ومعاجلة املنتجات الزراعية؛

                                       ىل صون املوارد الطبيعية وحتسني البيئة                                                                 تقـدمي الدعم يف وضع السياسات واخلطط والربامج الرامية إ          −
  ؛ )١١٧ (                                           بوجه عام وحتقيق التنمية املستدامة للمجتمع ككل

                                                                                                إدارة استخدام املدخالت الزراعية وتسويقها ومراقبة نوعيتها وخملفاهتا، ومن هذه املدخالت األمسدة             −
  ؛ )١١٨ (                                                  واملواد ذات الصلة، واملبيدات واملضافات وأجهزة التطبيق

  .                                                        ة األراضي على النحو املناسب بغية حتقيق تنمية زراعية مستدامة                 رصد استعمال وإدار −

                                                      

ْ  وْضع  )   ١١٦ (                                                                                                                   سياسة تتعلق بالزراعة وباملوارد الطبيعية املتجددة هو نشاط تشترك فيه اهليئات احلكومية املسؤولة عن تنمية                 
  .                                         التوجيهية الواردة يف خطة التنمية الوطنية                      َّ                                           ً        القطاع، وهو بالتايل مصمَّم على حنو يتيح حتقيق أهدافها االستراتيجية طبقاً للمبادئ

                                                                                           فيما يتعلق باهلدف املتمثل يف محاية وضمان صحة احليوانات وحتسينها، وكذلك منتجاهتا ومشتقاهتا، مبا يفيد   )   ١١٧ (
                                                                                                                            البشـر، عـن طريق دراسة األمراض ومراقبتها والوقاية منها ورصدها وعن طريق تنفيذ إجراءات احلجر الصحي فيما يتعلق                   

  .                                                                                      ات وبعبور السلع الوطين والدويل والتجارة يف املنتجات واملشتقات واإلفرازات واإلفراغات والنفايات       بالوارد
                                                                                               كمـا تساعد على محاية احملاصيل واحليوانات، وكذلك واردات وصادرات البلد الزراعية عن طريق                )   ١١٨ (

  .                                        إجراء عمليات تشخيص تتعلق بالصحة النباتية
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                              َّ                                                                   وفيما يتعلق باحلق يف الغذاء، توجَّه العناية إىل احلماية اليت حيظى هبا املستهلكون فيما يتعلق بإنتاج األغذية  -   ٧٦١

           ، القانون      ١٩٩٥   م              ً                                             ومن املهم جداً اإلشارة إىل أن كوستاريكا اعتمدت، يف عا           .                               وتسويقها واستهالكها بوجه عام   
                                                                                       املتعلق بتشجيع التنافسية وتوفري احلماية الشاملة للمستهلك، وهو ينص على حق املستهلكني يف سوق     ٧٤٧٢    رقم 

  .                    سليمة وتنافسية وجيدة

ٍ                                                                                   ومـن خالل عملية تعليٍم وإعالم متواصلة، تشجع وزارة املالية والصناعة والتجارة على اكتساب وعي                -   ٧٦٢                   
                                                                               ية ودعم املستهلكني حىت يعرف كل من املستهلكني وجتار التجزئة حقوقهم وواجباهتم                                   ومعرفة أكرب بسياسات محا   

  .                           فتتحسن بذلك عالقاهتم التجارية

     ُ                                                                                              وقد كُلفت اللجنة الوطنية للمستهلكني، التابعة لوزارة املالية والصناعة والتجارة، والوزارة برمتها، مبهمة  -   ٧٦٣
                                                                  املطالبة باحترام حقوقهم عن طريق برامج وأنشطة تدريب حملية                                                       تطوير برامج لتدريب املستهلكني القادرين على     

  .                                                                          ونشر نتائج دراسات تتناول مواد وخدمات استهالكية شائعة يف البلد عرب وسائل اإلعالم

                                                                                                        وترتـبط هـذه الفكرة البالغة األمهية مبسؤوليات وزارة االقتصاد والصناعة والتجارة عن وضع اللوائح                -   ٧٦٤
                                                                                ك اللوائح الشروط اخلاصة بالنوعية والنظافة والعالمات اليت جيب على املنتجات تلبيتها حىت                    التقنية، حيث حتدد تل

             ُ                                                                     وهبذه الطريقة ُيضمن للمنتجني الوطنيني متتعهم بالقدرة على منافسة املنتجني األجانب على قدم   . ُ              ُيسمح بتسويقها
                  ُ                  واصفات النوعية وكوُنها خالية من              ُ                     ُ                                          املسـاواة وُيضـمن للمسـتهلكني استيفاُء املنتجات اليت يشتروهنا لبعض م           

  . )١١٩ (    ِّ    امللوِّثات

                            وترد اإلشارة إليه يف احلاشية     ٢٠٠٢                                    ُ                           والغـرض من نظام النوعية الوطين، الذي أُنشئ مبوجب قانون عام        -   ٧٦٥
                                                                                                              أدناه، هو توفري إطار مستقر وجامع من الثقة من أجل تشجيع النوعية يف إنتاج وتسويق السلع واخلدمات                     ١١٩

               وكما يتبني من     .  )١٢٠ (                                                                          درة التنافسية لألنشطة اإلنتاجية واملساعدة على رفع مستوى املعيشة العام                         بغـية حتسني الق   
  .                                          احلاشية، جرى اعتماد جمموعة كبرية من التشريعات

                                                      

ِ                    أنِشـئت مبوجب املادة       )   ١١٩ (                               ُ                         املتعلق بنظام اجلودة الوطين هيئةُ اللوائح التقنية            ٨٢٧٩     رقم                  من القانون      ٣٩  
                                                                                                             بوصفها هيئة مشتركة بني الوزارات تتمثل مسؤولياهتا يف املسامهة يف إعداد اللوائح التقنية عن طريق إسداء املشورة التقنية 

                                  ل ضمان محاية تامة وفعالة لصحة                                                                                                  أثناء عملية الصياغة، وتنسيق عملية إعداد اللوائح التقنية مع الوزارات املعنية من أج            
  .                                                                                                  البشر واحليوان والنبات ومحاية البيئة وسالمة املستهلك، وغري ذلك من احلقوق ذات الصلة اليت ينص عليها القانون

                            على شبكة اإلنترنت الذي جيمع cr.go.reglatec.www                                             من بني إجنازات هيئة اللوائح التقنية إنشاء موقع   )   ١٢٠ (
               من اللوائح      ٢٧٧          وهو يضم     .                                                             جيب على املنتجني التقيد هبا كي يتمكنوا من ولوج السوق                                     كل التشريعات األساسية اليت   

          ً                                                               وقد مت أيضاً اعتماد لوائح خمتلفة تتعلق بأغذية معينة، وهي يف طور النشر، نذكر   .                                       التقنية املنقحة املتعلقة بالقطاع الغذائي
    وقد   .                                                            ة التقنية املتعلقة بالزبدة والالئحة التقنية املتعلقة بالقرنبيط                                                       من بينها الالئحة التقنية املتعلقة بالعصائر واألشربة والالئح

      ً                                                                                                                      مت أيضاً اعتماد ونشر لوائح تتعلق بسمك التونة والبونيتو املعلبان والكركند والزيت النبايت وزيت الزيتون واللنب اخلام                 
                          ومت اعتماد مجيع هذه اللوائح   .         والبطاطس                                                                       والفاصوليا وقرنبيط الشتاء والكرنب والكاسافا احللوة والطماطم والبصل اجملفف 

  .    ٢٠٠٥   و    ٢٠٠٢                 يف الفترة بني عامي 
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َ  ِّ      مَوجِّهات                                                   اللجنة املشتركة بني القطاعات وامليادين إلعداد           ١٩٩٤                وأنشئت يف عام     -   ٧٦٦     وهي   .                التغذية الوطنية 
                                                ووزارة التعليم العام وصندوق الضمان االجتماعي       )                       اليت تقوم بدور املنسق    (             زارة الصحة                           تـتكون من ممثلني عن و     

                                                                  ومنذ البداية، ما فتئت تلك اللجنة تتلقى املشورة التقنية من            .                                                 الكوستاريكي وكلية التغذية يف جامعة كوستاريكا     
  .                                                                 معهد التغذية ألمريكا الوسطى وبنما ومن منظمة الصحة للبلدان األمريكية

َ  ِّ               نشر مَوجِّهات التغذية    )  أ   : (                                     وأهـم إجنـازات تلـك اللجـنة هي         -   ٧٦٧   ؛  )    ١٩٩٥ (                           املنهجية واملعايري التقنية      :      
َ  ِّ                                                 ومَوجِّهات التغذية اخلاصة بالتثقيف التغذوي يف كوستاريكا                                      ؛ وإصدار أربع كراسات وملصقات عن هذا  )    ١٩٩٧ (  

                 إعداد شريط فيديو   )  ج (            ن والصحافة؛                                                      نشر املعلومات عن هذا املوضوع بواسطة اإلذاعة والتلفزيو     )  ب (         املوضوع؛  
    اليت  (                                                             وضع خطة عمل موجهة للموظفني ولتدريب موظفي وزارة الصحة            )  د (                                     يعرض التعليمات املتعلقة بالتغذية؛     

  ؛    ١٩٩٨                                                                                   ووزارة التعلـيم العام وصندوق الضمان االجتماعي الكوستاريكي، ابتداء من عام              )                   تقـوم بالتنسـيق   
                                                     تقييم املخططات البيانية لتعليم التغذية الصحية يف          : "                       مع جامعة كوستاريكا                                  إجـراء ثالثة حتقيقات بالتعاون        )  ه (

             كتيب تقنيات   " و  "                   ِ                                                    املمارسات التغذوية ِلست جمموعات من النساء يف املنطقة احلضرية الكربى          "    ، و  "           كوسـتاريكا 
َ  ِّ             تدريس مَوجِّهات التغذية        ."   

            احلق يف السكن

           حالة السكن 

                  ، يوجد يف البلد        ٢٠٠٠                                      وطين للسكان واملساكن الذي جرى عام                                             حسـب بيانات مستقاة من التعداد ال       -   ٧٦٨
                                   ومن جمموع عدد املساكن، كان هناك       .               مليون نسمة     ٣,٨      ً      ً                               مسـكناً فـردياً يف اجملمـوع يقطـنها              ٩٣٥     ٢٨٩
          وكان لدى     ).            يف املائة    ٦٤ (      ً                   مسكناً يف حالة جيدة         ٥٦٩     ٧٢٤     ً   مملوكاً و   )            يف املائة    ٧٢       قرابة   (      ً    مسكناً      ٦٦٩     ٧٥٤

                               ونقص املساكن يف كوستاريكا هو       .                 ً      ً      وحدة سكنية، كماً ونوعاً       ١٧٠     ٢٣٣                   يف املساكن بلغ                       الـبلد نقص إمجايل   
  .                                                                                 باألساس نقص نوعي، إذ تتكون يف الغالب من مساكن يف حالة رديئة وتفتقر إىل اخلدمات األساسية

       ت نظام       ُ                    ً                             مؤسسةُ تعزيز السكن استناداً إىل بيانات مستقاة من مؤشرا    ٢٠٠٠        يف عام  ا               وحسب دراسة أجرهت -   ٧٦٩
  .   )١٢١ (      ً  مسكناً   ٢٥٤     ٠٣٤                                         التنمية املستدامة، هناك أوجه خلل إضافية يف 

                                                                               َّ                            إن وضـع الـيد غري القانوين على األراضي العامة واخلالية خالل العقود الثالثة املاضية قد سرَّع عملية                   -   ٧٧٠
               ورة من منظور                          ً                                                                  االستقطان اليت حتدث أحياناً على ضفاف األهنار وعلى املنحدرات ويف مناطق أخرى شديدة اخلط             

  . )١٢٢ (                  شدة التعرض للمخاطر

                                                      

   َّ                                                                                            تعـرَّف املسـاكن ذات العيوب اإلضافية بأهنا جمموع املساكن الفردية املسكونة بشكل عادي دون                 )   ١٢١ (
       كهرباء                                                                                              اكتظاظ واملساكن اليت تكون يف حالة جيدة دون اكتظاظ اليت تفتقر إىل إحدى اخلدمات األساسية الثالث، وهي ال

  .                                                     واملرافق الصحية واإلمداد باملاء عرب األنابيب أو بواسطة بئر
                     غري أن بعض مساكن األسر   .                      حبيازة األرض بشكل قانوين                                       ينبغي توضيح أن تصنيف املستقطنات يتصل      )   ١٢٢ (

ِ                                               املستقِطنة توجد يف حالة جيدة وهي مزودة باخلدمات األساسية      .  
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 ٢٢اجلدول 

 فرادى املساكن اآلهلة وعدد سكاهنا، حسب نوع املسكن وحالته 
 ٢٠٠٠ونوع احليازة ودرجة االكتظاظ، يف عام 

٩٣٥     ٢٨٩    
٣     ٧٩٠     ٨٧٥  

                            جمموع عدد فرادى املساكن اآلهلة
          عدد سكاهنا

 
١٥     ٠١٤   
٦٤     ٠٧٠   

                    مساكن األحياء الفقرية
     ساكن           جمموع عدد امل
          عدد سكاهنا

 
٦٦٩     ٧٥٤    
٢     ٧٦٦     ٢٣٣  

                        املساكن اململوكة لساكنيها
                جمموع عدد املساكن

          عدد سكاهنا
 

١٥٣     ٥١٣    
٥٦٧     ٣٢٨    

َ  َّ    املساكن املَؤجَّرة           
                جمموع عدد املساكن

          عدد سكاهنا
 

١٨     ١٠١   
٨٣     ٢٥٣   

                       احليازة يف األحياء الفقرية
                جمموع عدد املساكن

          عدد سكاهنا
 

٩٣     ٩٢١   
٣٧٤     ٠٦١    

     ُ                            ُ      يت ال ُيدفع عليها إجيار أو املساكن املُعارة         املساكن ال
                جمموع عدد املساكن

          عدد سكاهنا
 

٥٩٦     ٧٢٤    
٢     ٣٦٧     ٤٦٤  

       جيدة-            حالة املساكن 
                جمموع عدد املساكن

          عدد سكاهنا
 

٢٤٠     ٨٦٣    
١     ٠٠٨     ٥٠٤  

        عادية-            حالة املساكن 
                جمموع عدد املساكن

          عدد سكاهنا
 

٩٧     ٧٠٢   
٤١٤     ٩٠٧    

        رديئة-            حالة املساكن 
           عدد املساكن     جمموع 

          عدد سكاهنا
 

٧٣     ٧٣٥   
٤٦٨     ٤٢١    

        االكتظاظ
                جمموع عدد املساكن

          عدد سكاهنا
  .    ٢٠٠٠                                                    معهد اإلحصاء والتعداد، التعداد الوطين للسكان واملساكن،   :      املصدر        
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                                                                                                          وكـان الغرض من إنشاء جلان الشفافية احمللية، املكونة من ممثلني عن الكنيسة الكاثوليكية وعن الرابطة                 -   ٧٧١
                                                                                                              وطنية املسيحية وعن البلديات وعن فرق الرعاية الصحية األساسية الشاملة التابعة لصندوق الضمان االجتماعي                ال

                                            أسرة كانت تعيش يف فقر مدقع وكانت يف           ١٠     ٠٠٠       فحددت    .                                            الكوسـتاريكي، هو حتديد اجملتمعات املستقطنة     
َ           ِ                             ومت أيضاً حتديد أَُسر أخرى من ِقبل نظام حتديد الس           .               حاجة إىل مسكن                                َّ           كان املستهدفني يف اجملتمعات اليت عرَّفتها             ً       ُ

  ُ                                                      وأُدرجت املعلومات املتعلقة مبجموع عدد األسر اليت حددهتا هاتان   .                                        خطـة احلـياة اجلديدة بأهنا حتظى باألولوية   
  .                           ً                                               اآلليتان يف قاعدة بيانات نظراً الحتمال حبثها من قبل اخلطة الوطنية لتمويل اإلسكان

       ، وهو     ٥,٣                                                          ين يقطنون يف كل مسكن يف أقاليم الشعوب األصلية يبلغ                                        إن متوسـط عدد األشخاص الذ      -   ٧٧٢
                                                                                                            يفوق عدد األشخاص الذين يقطنون كل مسكن يف املناطق احمليطة مبناطق الشعوب األصلية ويف باقي أحناء البلد،                 

      ألصليني                          يف املائة من السكان ا        ٧,٦                                                             ويف أقاليم الشعوب األصلية، تلىب االحتياجات األساسية لنسبة           .    ٤,١          الـبالغ   
           فتبلغ نسبة   :                                                  وترتفع هذه النسبة برحيل السكان األصليني من أقاليمهم  .                              يف املائة من السكان غري األصليني    ١٤,٤ و

                     يف املائة، الذين تلىب     ٣٦,٢                              يف املائة، ويف باقي أحناء البلد     ٢٩,٤                                              السـكان األصـليني املقيمني يف املناطق احمليطية        
                                                                        رقمني ال يزاالن منخفضني باملقارنة مع باقي سكان البلد إذ تبلغ نسبة                            غري أن هذين ال     .                       احتـياجاهتم األساسـية   

  . )١٢٣ (         يف املائة    ٦٠,٤                                   السكان الذين تلىب احتياجاهتم األساسية 

                                                    يف املائة من سكان كوستاريكا املنحدرين من أصل              ١٠,٦٧               ، فإن مساكن        ٢٠٠٠                    وحسـب تعداد عام      -   ٧٧٣
            يف املائة        ٥٩,٧١                                            يف املائة منهم يف حالة عادية، ومساكن          ٢    ٢٩,٠                          ً                       أفريقي هي يف حالة رديئة جداً، بينما مساكن         

                    ؛ وباملقارنة مع ذلك،  )١٢٤ (              يف املائة منهم    ٠,٦٠                                                       منهم يف حالة جيدة، يف حني أنه مل تؤخذ يف االعتبار حالة مساكن 
  .                                        يف املائة من باقي سكان البلد يف حالة جيدة    ٦٤,٩          فإن مساكن 

يََّن من تعداد عام      -   ٧٧٤ َب َ                      وَت                                                                       يف املائة من األسر املعيشية اليت يكون عائلها من أصل نيكاراغوي             ١ , ٧       أن       ٢٠٠٠ َ َ  َّ
                             يف املائة، على التوايل، يف حال    ١,٥           يف املائة و   ١,٢ (                          يف املائة منها يف مستقطنات    ٧,٩                       تعيش يف األحياء الفقرية، و

    يف     ٣٥,٤            لنيكاراغوية                             ويف املناطق احلضرية، متثل األسر ا   ).                                                   األسر املعيشية اليت يكون عائلها من أصل كوستاريكي     
  .                                 يف املائة منها يف مستوطنات مستقطنة    ٣٠,١                                                      املائة من جمموع عدد األسر املعيشية اليت تعيش يف أحياء فقرية و

                  احلق يف السكن الالئق 

                   من الدستور، تشجع   ٦٥           فحسب املادة   .                                                   تضمن تشريعات عامة لألسر الكوستاريكية حقها يف سكن الئق -   ٧٧٥
                          أما التشريعات األخرى احملددة   .                                                  لذوي الدخل املنخفض وترسي حق أسر العاملني يف امللكية                  احلكومة بناء املساكن

              ً                                                                                             فقـد صـيغت حتديداً من أجل إنشاء وكاالت كالنظام الوطين لتمويل السكن والقانون املتعلق مبعهد اإلسكان                 
  .                                            والتخطيط احلضري واملعهد املشترك للرفاه االجتماعي

                                                      

  .  ١٨                          ً     التقرير األساسي املذكور آنفاً، ص   )   ١٢٣ (
  .  ١٩       فسه، ص        املرجع ن  )   ١٢٤ (
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َ                    شروط اليت ينص عليها هذا التشريع، فإهنا قد تستفيد من َبَدالت السكن األسرية،                     وطاملا استوفت األسر ال -   ٧٧٦  َ                                                  

                                                والقيد الوحيد املمكن فرضه على ضمانات احلق يف السكن   .                     ً                        وقد حتصل على قروض بناًء على قدرهتا على التسديد
                   طية أو غري منطية،                                                                                                     هـو عـدم السماح للمهاجرين غري الشرعيني بالبقاء يف البلد أو يف عدم تشكيل نواة أسرية من                 

  . )١٢٥ (                                                          حسب ما ينص عليه التشريع املتعلق بالنظام الوطين لتمويل اإلسكان

                                                                            من قانون النظام الوطين لتمويل السكن، فإنه بإمكان الوكاالت املتخصصة             ٥٩                           ونتـيجة لتنفـيذ املادة       -   ٧٧٧
                 اليت قد تكون يف     (   ض                                     َ                                                  مساعدة األسر اليت تسكن مستوطنات مستقطَنة عن طريق طرح حلول من قبيل شراء األر             

  . )١٢٦ (                                                  وبناء مساكن إما على شكل مشاريع سكنية أو منازل خاصة  )                    نفس املكان أو ال تكون

ُ                                                                 ِ                          وُسـمح لألسـر اليت حصلت على إذن من معهد التنمية الزراعية واليت حصلت على ِقطع أرضية بإقامة        -   ٧٧٨  
          ً                       دارة وطبقاً للمعايري اليت وضعها                                                                               حـدود للفصل بني أرضها وأراضي الغري شريطة حصوهلا على موافقة جملس اإل            

    ُ                 وقد ُتستخدم تلك األرض   .                                                                           املصـرف الوطـين لرهون اإلسكان وقد حتظى بعناية النظام الوطين لتمويل اإلسكان      
َ                                      َّ                                                  كضمان يف إطار العملية اليت تنَجز باالشتراك مع الوكالة املرخص هلا اليت يتَّفق معها على بدل السكن اليت حتصل                                               

  .                                   ض احملتمل، دون املساس بقطعة األرض كاملة                     عليها األسرة وعلى القر

        ُ      والذي أُقر       ١٩٧١      مايو   /       أيار  ٤        صدر يف       ذي    ال                                          املتعلق باملعهد املشترك للضمان االجتماعي            ٤٧٦٠        رقم       لقانون ا و -   ٧٧٩
                                                                                                                         ملسـاعدة األسـر الـيت تعيش يف أوضاع فقر وفقر مدقع، قد وضع عدة برامج لتوفري الرعاية الشاملة هلذه الشرحية من                      

  .                                                                                     مبا يف ذلك املساعدة املالية من أجل حتسني مساكنهم ومتويل األعمال ذات الصلة لتحسني حالة املساكن       السكان،

                                                                                                       والتشريع الساري يف كوستاريكا بشأن السكن العام، أي القانون املنشئ للنظام الوطين لتمويل اإلسكان               -   ٧٨٠
ُ         ً                              واملصـرف الوطين لرهون اإلسكان، ُوضع خصيصاً لتمكني األسر من شرا                                              ء مساكن عن طريق إعانات حكومية                                 

َ                  تعرف باسم إعانات السكن وَبَدالت السكن األسرية                                  املتعلق باحليازة يف املناطق احلضرية     ٧٥٢٧                  أما القانون العام   .                         َ 
  .                             فيستهدف فئات أخرى من السكان    ١٩٩٥      يوليه  /     متوز ٧                   والضواحي والصادر يف 

                                                      

                                         قانون البناء ولوائحه؛ القانون املتعلق       :                                                               خيضع قطاع البناء وإنشاء اهلياكل األساسية للتشريعات التالية         )   ١٢٥ (
                                                ِّ                                                                 مبدونة األشغال العامة املقاومة للزالزل؛ القانون املنظِّم للوحدات السكنية املشتركة امللكية؛ القانون العام املتعلق باستئجار 

                     واملتعلق بالتخطيط       ١٩٦٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٥              الصادر يف        ٤٢٤٠                 ؛ القانون رقم                                 املسـاكن يف املـدن والضواحي     
            ومن القوانني   .                                                                                                    احلضري؛ اللوائح املتعلقة باملراقبة الوطنية لتقسيم األراضي واملشاريع السكنية؛ القانون العام املتعلق بالصحة

                         واملتعلق مبعهد اإلسكان        ١٩٦١        أكتوبر   /  ول            تشرين األ    ١٤              الصادر يف        ٢٨٢٥         ً                                   املهمـة جـداً هـناك أيضا القانون رقم          
    ٢٩           الصادر يف     ٦٧٣٥                                                                                          والتخطـيط احلضـري، والـذي أنشئ مبوجبه معهد األراضي واالستيطان، وبعده القانون رقم              

  .                                                                         الذي أبطله القانون السابق الذكر، والذي أنشئ مبوجبه معهد التنمية الزراعية    ١٩٨٢     مارس  /    آذار
         ً                                                  عي برناجماً لألراضي اجملهزة مت مبوجبه بيع أراض وإجناز أشغال إلقامة                     املشترك للرفاه االجتما    عهد   امل    نفذ   )   ١٢٦ (

       ً                                        ومت الحقاً نقل هذا الربنامج إىل املعهد الوطين لإلسكان   .                                                      هـياكل أساسية وبناء مساكن بواسطة بدالت السكن األسرية   
  .                                                       والعمران احلضري، ولكن يؤمل احلصول على موارد من أجل تنفيذه
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                              من اجلريدة الرمسية الصادر        ١٦٩                        الذي نشر يف العدد       ،  ٢٧                                                  وينبغي توجيه العناية إىل املبدأ التوجيهي رقم         -   ٧٨١
                                                                        ، لضمان مخسة أنواع من السكن للشعوب األصلية واملناطق احلضرية واملعوقني واملناطق     ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول ٣  يف 

                         ً                                               وينبغي توجيه العناية أيضاً إىل التشريع بشأن املساكن والتوسع احلضري            .                                      املعرضـة للفيضانات واملناطق الدافئة    
    وقد   .                                                                                                      رورية إلجناز مشاريع بناء املساكن حىت تضمن متتع سكاهنا التام باحلق يف السكن الالئق ويف بيئة صحية                   الض

َ                                                ُيضمن هبذه الطريقة تزويد مشاريع اإلسكان املمولة بواسطة َبَدالت السكن األسرية باهلياكل واخلدمات األساسية       َ                                                   ُ
  .                                                  الضرورية من أجل التنمية الوافية للمستوطنات البشرية

                                         يف حال إخالء أرض مت وضع اليد عليها بصورة غري                                           التشريعات الوطنية اإلجراءات الواجب اتباعها     حتدد  و -   ٧٨٢
                                                                                                         ويتمتع مجيع املواطنني بنوعني من احلماية القانونية من الطرد أو اإلخالء التعسفي، مها رفع دعوى مدنية                  .        قانونية

                                                             مام الغرفة الدستورية يف احملكمة العليا للقضاء، وال يتطلب                                                                ورفع دعوى إنفاذ احلقوق الدستورية، اللتان ترفعان أ       
  . )١٢٧ (                                             رفعهما أية إجراءات رمسية، ألن رفعهما يكون باجملان

                                                                                                          وتسـري التشريعات النافذة يف البلد ألغراض تنفيذ التدابري املعتمدة أثناء إجناز برامج التجديد احلضري                -   ٧٨٣
              ً                                        ل أسرة ما، مثالً، بسبب مشروع بناء أو جتديد حضري، كتوسيع             فعندما جيب نق  .                            ومشاريع بناء املساكن اجلديدة 

                                                                                                                 طـرق ثانوية أو بناء حمطة توليد طاقة كهرمائية، فإنه جيب اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة وإشعار األشخاص              
         ىل املادة                           ً                                                                      ومن اإلجراءات السارية أيضاً نزع امللكية، وهو خيضع لقانون حاالت نزع امللكية الذي يستند إ                .       املعنيني
  .                                        ُ                                    من الدستور وينص على أن لصاحب امللك الذي ُيرتع منه ملكه احلق يف احلصول على تعويض  ٤٥

                          وهي ما انفكت تشجع على       .                                                                        ومعهد التنمية الزراعية وكالة أساسية يف جمال توزيع األراضي وختصيصها          -   ٧٨٤
       وتتلخص   .                              الوطنية واقتسامها بشكل أفضل                                        ً                        توطيد السياسة االجتماعية واالقتصادية ضماناً للعدالة يف توزيع الثروة

                                                                                                          أهدافها الرئيسة يف ضمان فرص أكرب للمنتجني يف احلصول على أمالك زراعية عن طريق عمليات شراء األراضي                 
                                                                                                 وتوزيعها وتقدمي عقود امللكية؛ واملساعدة على ضمان إدارة املستوطنات الزراعية بشكل مستقل؛ وتشجيع اإلنتاج 

  .                         وارد الطبيعية بأسلوب رشيد                   الزراعي واستخدام امل

                                                                                                    والغاية املنشودة من عمل معهد التنمية الزراعية هي تغيري هيكل حيازة األراضي من أجل توزيعها بشكل           -   ٧٨٥
                                    ، ركز معهد التنمية الزراعية سياساته     ٢٠٠٤   و    ١٩٨٩                  ويف الفترة بني عامي   .  )١٢٨ (           ً                   أكـثر إنصافاً وتشجيع تنميتها   

                                                      

                                      واملتعلق باستئجار املساكن يف املدن          ١٩٩٥       يوليه   /      متوز  ٧           الصادر يف         ٧٥٢٧                           القـانون العـام رقـم         )   ١٢٧ (
                                                                                                                    والضـواحي هو جمموعة من القوانني اخلاصة اليت حتمي املواطنني من منظور مراعاة األصول القانونية الواجبة، ويتضمن                 

                      جيب منع إخالء املساكن   ،   ١٠٤              ً           وبالتايل، ووفقاً للمادة      .     ً                                                       عـدداً من الضمانات اإلجرائية حلماية املستأجرين من اإلخالء        
                                                            وإذا كانت الوثائق نظامية، تقوم احملكمة حبماية املستأجر حىت ال يتم   .                                            ذات الطابع االجتماعي قبل تنفيذ إجراءات اإلخالء

          ً                                                         وينظم أيضاً قانون اإلجراءات املدنية يف كوستاريكا إجراءات اإلخالء اإلداري   .                                    إخالء مسكنه منه قبل انقضاء عقد اإلجيار
  .                                   من استئجار املساكن يف املدن والضواحي ٧              تم مبوجب املادة      اليت ت

                جيب تشجيع ملكية     : "           على أنه      ١٩٦١        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٤              الصادر يف        ٢٨٢٥                   ينص القانون رقم      )   ١٢٨ (
ِ  َّ                                                                األراضـي بغـية حتقيق زيادة تدرجيية يف إنتاجها وبغية توزيع ِغلَّتها على حنو منصف، ومن مث حتسني وضعية املزارعني                                                                         

                                           ويرتبط هذا األمر بالتدابري املذكورة أعاله            ...".                                                            ية وجعلهم مشاركني واعني يف التنمية االقتصادية واالجتماعية              االجتماع
  .                            الرامية إىل ضمان الغذاء الكايف
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                                                                     وعلى تدريب جمتمعات وأسر املزارعني كوسيلة حلل مشكلة ضغط الطلب                                              على عمليات شراء األراضي وتوزيعها    
  .                                  املستمر على األراضي اليت يعرفها البلد

ُ                       وأثناء تلك الفترة، مت إيالء األولوية لشراء املباين من أجل االستجابة لطلب فئات منظمة، بينما ُوضع يف                  -   ٧٨٦                                                                                      
                         اعتماد اللوائح املستقلة     ١٩٨٦         ومت يف عام   .               من قبل مستقطنني                                               املرتبة الثانية شراء املزارع اليت تكون موضع احتالل 

                                               ً                                                                     املتعلقة بشراء األراضي حىت يكون شراء األراضي مرتكزاً على الدراسات التقنية، بينما مت اعتماد اللوائح املستقلة                
        املشتراة                       ، اخنفض عدد املزارع         ٢٠٠٤         ويف عام     .     ٢٠٠٣                                                            املـتعلقة بانتقاء الطلبات على األراضي وتوزيعها يف عام          

                                                                                                           واألراضي املوزعة مقارنة بالسنوات السابقة، سواء من حيث املساحة أو من حيث العالقة بني األرض واألسرة،                
ُ                                                       وُمنحت األولوية ألساليب الزراعة القائمة على فرادى قطع األرض  .  

 ٢٣اجلدول 

 ٢٠٠٤-١٩٨٩التقرير الوطين املوحد عن شراء األراضي يف الفترة 

 السنة  )       باهلكتار (                     مساحة األراضي املشتراة   )        بالكولون (                املبالغ املستثمرة                   عدد األسر املستفيدة
١٩٨٩ ١٤٥,٦٠ ٥ ٨٩٤ ٤١٥ ٣٠٣ ٧٨٣ 
١٩٩٠ ٤٠٣,٨٠ ٥ ٨٥٢ ٠٨٢ ٤٥١ ٦٩٩ 
١٩٩١ ٠٩٥,٤٠ ٢ ٤٤٤ ٧٣٥ ٢٦٠ ٣٦٣ 
١٩٩٢ ٢٥٨,٥٠ ٣ ٦٠٨ ٩٧٤ ٦٨١ ٥٤٣ 

١٩٩٣ ٢٥٥,٨٠ ٥ ٩٦٧ ٠٧١ ١٧١ ١ ٠٠١ ١ 
١٩٩٤ ٩٢٠,٢٠ ٣ ٧٢٦ ٦٧٤ ٧٢٠ ٦٤١ 
١٩٩٥ ١٩٥,٠٠ ٢ ٠٠٠ ٦٠٠ ٥٥٢ ٤٨٦ 

١٩٩٦ ٩٠١,٠٠ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٩٢٧ ١ ٥٤١ ١ 
١٩٩٧ ٤٨٧,٠٠ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٣١ ٢ ٤٥٢ ١ 
١٩٩٨ ٣٢٩,٠٠ ٣ ٠٠٠ ٥٤٠ ٦٩٦ ١ ٤١٨ ٢ 
١٩٩٩ ٢٧٣,٠٠   ٠٠٠ ٧٧٠ ١٣٧ ١٢٧ ٣ 
٢٠٠٠ ٦٥٣,٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٥١ ٦١٦ ١ 
٢٠٠١ ٧١٤,٠٠   ٦٦٠ ٠٩٥ ٤٧٥ ٦٧٤ ١ 
٢٠٠٢ ٤٨٢,١٠ ٢ ٠٠٠ ٨٠٠ ٩٧٩ ١ ٤٧٧ ١ 
٢٠٠٣ ٤٤٣,٠٦ ١ ٠٠٠ ٤٤٠ ١٤٦ ٢ ٧١٢ ١ 
٢٠٠٤ ٢٧٢,١٦ ٦١١ ١٠٤ ٦٤٧ ٨٩٠ 

 اجملموع ٨٢٨,٦٢ ٤٧ ٧٦٢ ٣٠٥ ٠٣٣ ١٦ ٤٢٣ ٢٠

  .                               إدارة التدريب املتعلق باملستوطنات  :      املصدر

     ٦٩٠   نح                                  ُ  أسرة من شراء األراضي وتوزيعها، وُم  ٢٠     ٤٢٣          ، استفادت     ٢٠٠٤         إىل عام     ١٩٨٩                 ويف الفترة من عام  -   ٧٨٧
                                                                                                   سند ملكية ألسر الفالحني املالكني يف مستوطنات زراعية وملالكني خاصني يف املناطق ذات عقود امللكية ويف احملميات       ٥٥
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                                                          ُ                 من عقود تأجري األراضي يف املناطق احلدودية ويف احملميات الوطنية وأُعطيت             ٦     ٥٠٨                     ُ       وأثناء الفترة ذاهتا، ُمنح       .          الوطنـية 
  . )١٢٩ (                                   ً                         لتأجري تلك للفالحني الذين ال ميلكون أرضاً لكي يقوموا بأنشطة زراعية                         نسبة مئوية كبرية من عقود ا

 ٢٤اجلدول 

َ  َّ                          التقرير الوطين املو ح د لسندات امللكية عن الفترة                  ٢٠٠٤-١٩٨٩ 

السندات 
 السنة املمنوحة

السندات 
 السنة املمنوحة

السندات 
 السنة املمنوحة

السندات 
 السنة املمنوحة

١٩٨٩ ٤٢٩ ٢ ١٩٩٣ ٥٩٤ ٣ ١٩٩٧ ٣١٩ ٥ ٢٠٠١ ٣٤٤ 
١٩٩٠ ٥٨٥ ٢ ١٩٩٤ ١٩٥ ١ ١٩٩٨ ٠١٨ ٥ ٢٠٠٢ ١٩١ ٣ 
١٩٩١ ٤٥٦ ٧ ١٩٩٥ ٧٠١ ٢ ١٩٩٩ ٣٢٠ ٤ ٢٠٠٣ ٤١٢ ١ 
١٩٩٢ ٠٣١ ٨ ١٩٩٦ ٩٢١ ٢ ٢٠٠٠ ٨١٠ ٢ ٢٠٠٤ ٣٦٤ ٢ 
                اجملموع ٦٩٠ ٥٥

  .                                    إدارة التنظيم الزراعي، تقرير مرحلي :     املصدر

                                                                        حد ما، الوسائل القانونية األساسية اليت تتيح للسلطات املختصة من                                               هـذا التشـريع ما فتئ يوفر، إىل        -   ٧٨٨
      غري أن   .                                                                                            اشتراط إنشاء مستوطنات بشرية مناسبة ومستدامة من املنظور البيئي، وبالتايل تضمن حياة أفضل لسكاهنا
         إىل إنشاء                                                                                                     الصـعوبات الـيت جتدهـا السلطات احمللية والوطنية يف تنفيذ التشريعات، يف بعض احلاالت، قد أدت                  

                                                                                                           مسـتوطنات غـري الئقة ومستقطنات يف أجزاء من البالد، خاصة يف املناطق املعرضة للخطر يف املناطق احلضرية                  
                                                                                               الكـربى، كمـا أدت إىل إخفاقـات يف تنفيذ التشريعات املتعلقة بالبيئة والتخطيط احلضري اليت عرضت صحة     

  .                                         األشخاص للخطر وأحلقت الضرر باملوارد الطبيعية

                     والتعديالت املدخلة       ٥٣٩٥              القانون رقم     :                                                               ما يتعلق باحلق يف بيئة صحية، مت اعتماد التشريعات التالية            وفي -   ٧٨٩
ِ                                عليه؛ القانون العام املتعلق بالصحة؛ قانون إزالة األحياء الفقرية ومحاية املستأِجرين؛ القانون رقم                        املنشئ      ٧١٥٢                                                                        

        تشرين  ٤           الصادر يف     ٧٥٥٤                           قانون التنظيم البيئي رقم  ؛    ١٩٩٠      يونيه  /        حزيران  ٢١                                لوزارة البيئة والطاقة، الصادر يف 
                   املتعلق بالتنوع       ٧٧٨٨                                               املتعلق بالغابات، وتعديالته؛ القانون رقم           ٧٥٥٥                   ؛ القـانون رقم         ١٩٩٥          أكـتوبر    /    األول

                                               املتعلق باستخدام التربة وإدارهتا وصيانتها          ٧٧٧٩                  ؛ والقانون رقم        ١٩٩٨       أبريل   /        نيسان   ٣٠                     األحيائي، الصادر يف    
       أكتوبر  /            تشرين األول    ٧٩١٤           الصادر يف     ٧٩١٤                           ؛ وقانون الطوارئ الوطين رقم     ١٩٩٨      أبريل  /       نيسان  ٣٠          الصادر يف
                                      واللوائح املتعلقة به؛ وقانون التخطيط     ١٩٤٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٤           الصادر يف    ٨٣٣                    ؛ وقانون البناء رقم     ١٩٩٩

  .        تعلقة به             واللوائح امل    ١٩٦٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٥           الصادر يف     ٤٢٤٠          احلضري رقم 

                                                      

                                                                                                بصـورة عامـة، يشـمل نطاق نشاط معهد التنمية الزراعية فئات كالفالحني غري املالك والفالحني                  )   ١٢٩ (
  .         وب األصلية    َّ                          املهمَّشني وعمال املزارع وبعض الشع
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                                                                                                                  غري أنه ينبغي توجيه العناية إىل تدهور املوارد الطبيعية املتزايد، كاملياه والتربة والغابات واهلواء والتنوع                -   ٧٩٠

ُ                     ويعود التدهور احلاصل يف ُخمس اإلقليم الوطين إىل   .                                                     األحيائي، وإىل املشاركة اجملتمعية احملدودة يف محايتها وإدارهتا                       
  .           عوامل خمتلفة

                                                                                     أدت أنظمة اإلنتاج غري املناسبة والسياسات الزراعية القصرية األجل إىل حمدودية التخطيط الستعمال     وقد  -   ٧٩١
َ                                                              األراضي، كما أنه مل ُتجَر حبوث أساسية وتطبيقية كافية من أجل استحداث تكنولوجيات مناسبة   ُ                  .  

                ُّ   الئمة، كما أن تركُّز                                        ً                            وتوزيع األراضي بشكل غري منصف يؤدي اضطراراً إىل استخدام مناطق هشة وغري م -   ٧٩٢
                                                                                                              ملكـية األراضـي يف أيدي مواطنني ال ينتمون إىل اجملتمعات احمللية املعنية حيد من اجلهود املبذولة إلشراكهم يف                   

  .                                               املطالبة باألراضي لفائدة املزارعني احملليني والبلد ككل

                             وتربية املواشي، وإىل هجر                                                         إىل استخدام األراضي غري املناسبة لإلنتاج الزراعي           ً أيضاً          اإلشـارة           نـبغي    ت و -   ٧٩٣
ٍ                                   املناطق اليت كانت ُتستخدم يف الزراعة والصيد، وإىل تربية املواشي على نطاق واسع يف أراٍض غري مناسبة، وإىل                                                                                ُ                

  .                                                                                    التغيريات يف استعمال األراضي إلنتاج حماصيل ال تالئم التربة، وإىل استخدام تكنولوجيات غري مالئمة

                                                                     اإلشارة إىل سوء إدارة مستجمعات املياه؛ وإىل أنظمة الري السيئة التخطيط         ً          ً             وأخـرياً وليس آخراً، ميكن       -   ٧٩٤
                                              ً                                                                     والتصـميم والتشـغيل؛ وإىل حاالت توزيع املياه توزيعاً غري متوازن؛ وإىل الزيادة غري املعقولة يف عمليات إزالة                  

  .    ابات                                                                          الغابات؛ وإىل سوء إدارة الغابات؛ وإىل اندالع احلرائق يف املناطق اجلافة وحرائق الغ

                                   املعتمدة من أجل إعمال احلق يف سكن الئق        التدابري  

    ُ                                                       فقد ُنقل هذا النشاط إىل القطاع اخلاص منذ عدة سنوات،            .                                          ال تقـوم حكومة كوستاريكا ببناء مساكن       -   ٧٩٥
                                                                                      َّ                ويتـلخص إسهام احلكومة الوحيد يف توفري املوارد للنظام الوطين لتمويل اإلسكان عن طريق إعانات تقدَّم لألسر        

  .    ً                                دخالً اليت مل تتم تلبية حاجتها إىل سكن    األقل

                                                                                                  وتدعـم وزارة اإلسـكان واملسـتوطنات البشرية اإلدارة السياسية هلذا القطاع أثناء صياغة املقترحات           -   ٧٩٦
                                                                         ُ                                    السياسـاتية، وحتديد األولويات، وتقييم الطلب على السكن، وما إىل ذلك، وهي أمور ُتدرس يف اجمللس الوطين                 

                                                                                      اسية اليت تدعم عمل وزير اإلسكان واملستوطنات البشرية وتتكون من موظفني يعملون يف                                    القطـاعي، اهليئة السي   
  .                             َّ                                    وكاالت تابعة هلذا القطاع، مث تقدَّم بعد ذلك إىل رئيس الدولة لينظر فيها

                                                               يف جمال بناء املساكن، كان للمنظمات غري احلكومية جتارب ناجحة            "                   استرتيجيات التيسري  "           وكجزء من    -   ٧٩٧
                                                          وتعمل هاتان املنظمتان مع مجاعات أهلية وتقومان بأنشطة          .                                     موئل البشرية ومؤسسة تشجيع اإلسكان               مع منظميت   

                                  ً                  غري أن أسلوب البناء هذا مل يعد متبعاً يف الوقت            .                                                                 حتسـني أو بـناء املنازل من قبل ساكنيها وباملساعدة املتبادلة          
                                         لتمويل اإلسكان، املرخصة املسؤولة على                                                               وتنسق هاتان املنظمتان أعماهلما مع وكاالت النظام الوطين         .        احلاضـر 

َ                                                                    تصنيف اُألَسر وعلى منح َبَدالت السكن األسري لألسر اليت تتوفر فيها شروط احلصول على مساعدة احلكومة  َ            َ  ُ        .  
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                                                                                                    وفيما يتعلق بتأجري املساكن، تنبغي اإلشارة إىل حالة املعهد الوطين لإلسكان والتخطيط احلضري، الذي               -   ٧٩٨
                                      َّ                                       ً    بتأجري بنايات تأوي عدة أسر، بيد أنه غيَّر سياسته يف السنوات األخرية، وهو مينح حالياً                     قام، منذ بضعة سنوات،

  .          عقود ملكية

                                                                                                     وبغـية ضـمان استخدام األراضي على حنو مناسب، هناك تدابري خاصة، من بينها التشريعات املتعلقة                 -   ٧٩٩
           من قانون    ١٦٩         ً          سجلة رمسياً، واملادة                                                                  حبـاالت نزع امللكية، ومعلومات عن امللكية لغرض تسجيل األراضي غري امل     

                                                                                                    النظام الوطين لتمويل اإلسكان، اليت تضع جمموعة من القيود على األمالك املشتراة بواسطة النظام الوطين وتشترط    
  .                                       ً                حصر استعماهلا يف املستفيدين من النظام طبقاً ألهداف هذا األخري

                    برنامج اإلسكان العام 

                                                                           من بني الوسائل األساسية لضمان التمتع التام باحلق يف سكن الئق، وهو                  هو  )١٣٠ (                     برنامج اإلسكان العام   -   ٨٠٠
                                    وألغراض الربنامج الوطين لتمويل اإلسكان،   .                 ً                                        برنامج معد خصيصاً لألسر الفقرية واليت تعيش يف أوضاع فقر مدقع

                و يعادل دخلها    أ  )                   مستوى الدخل األول   (      ً               دوالراً كحد أقصى        ٢٣١   َّ                                             تعرَّف هذه األسر بأهنا األسر اليت يبلغ دخلها         
                                       وهذه هي األسر اليت حيق هلا احلصول على إعانة    ).                   مستوى الدخل الرابع (      ً    دوالراً      ٩٢٤                            أربعـة أجـور دنيا، أي       
  .            ً          تتناسب عكسياً مع دخلها

   ).     ٢٠٠٥       فرباير   /      ً           دوالراً يف شباط    ٣     ٣٦٢ (                 مليون كولون       ٢,٣                                            ويقـدر مبلغ اإلعانة أو بدل السكن ب            -   ٨٠١
                                                              كن املختلفة، فيحصل عليها شخص يسكن يف مستقطنة أو يف حي فقري أو شخص                               ويستخدم لتلبية احتياجات الس   

  .                           ً                                                        ميلك قطعته األرضية وليس قادراً على سداد قرض بالشروط العادية اليت تعرضها مؤسسات التمويل

                                          أسرة فقرية وأسرة تعيش يف أوضاع فقر           ٢١١     ٣٨٩                                                   ونتـيجة تطبيق الربنامج العام لإلسكان، استفادت         -   ٨٠٢
  .             مليون كولون   ٢٠٦     ٢٩٥                  من استثمار قدره     ٢٠٠٤   و    ١٩٨٩                 لفترة ما بني عامي         مدقع يف ا

ُ                                                                                         ُوضع برنامج إزالة املستقطنات واألحياء الفقرية وتقدمي مساعدة عاجلة من أجل احلصول على قطع أرضية  -   ٨٠٣
َ                   صاحلة للبناء بشروط مواتية من أجل تنفيذ املشروع؛ وتستخدم َبَدالت السكن اُألَسرية لبناء املسا  ُ            َ           وقد تساهم   .   كن                                                      َ 

           حالة خالل   ٢٠     ٦٥١                 وعاجل هذا الربنامج   .                                                          جمموعـات أسـرية أو بلديات أو سلطات أخرى بتقدمي قطع أرضية   
٢٠٠٤-    ١٩٨٩    .  

                                                                                      وفيما يتعلق بربامج أخرى جيري تنفيذها، من اجلدير باإلشارة إىل أن جملس إدارة مصرف قروض اإلسكان  -   ٨٠٤
َ              اعتمد برنامج املدخرات والَبَدالت والقروض  َ                                                الذي ُيمكِّن اُألَسر من زيادة إمكانيات حل مشاكلها اإلسكانية عن                         َ   ُ    ِّ   ُ     

  .                                                        طريق املدخرات اليت تراكمت لديها والقروض وبدالت السكن األسرية
                                                      

َ                                         وتعديالته األساَس القانوين الذي تستند عليه أنشطة هذا         ١٩٨٦                   الصادر يف عام         ٧٠٥٢                      يشـكل القانون رقم       )   ١٣٠ (               
ِ                      الربنامج اليت أنشئ بواسطتها مصرف قروض اإلسكان بصفته اهليئة اليت تدير النظام الوطين لتمويل اإلسكان، وأُحِدثت إعانات أو         ُ                                                                                              

َ                 َبَدالت السكن األسري  َ.  
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 ٢٥اجلدول 

ُ                   ً          عدد ومبلغ ب د الت اإلعالة األ سرية املدفوعة سنويا  يف الفترة              َ  َ          ٢٠٠٤-١٩٨٩ 

َ   مقدار متوسط الب د ل   َ              
بالكولونات (احلقيقي 

 )الثابتة

جمموع االستثمار 
َ    يف الب د الت   َ    

املدفوعة بالقيمة 
 احلقيقية

متوسط الرقم 
القياسي 

السنوي ألسعار 
 االستهالك

مقدار متوسط 
البدل االمسي 

بالكولونات (
 )احلالية

جمموع االستثمار 
َ    يف الب د الت   َ    

مباليني (املدفوعة 
 السنة عدد احلاالت )الكولونات احلالية

١٩٨٩ ٤٢١ ١٣ ٤٦٧ ٢ ٧٨٩ ١٨٣ ٣٧,٥ ١٤٥ ١٩ ٤٩٤ ٤٢٦ ١ 
١٩٩٠ ٤٥٤ ١٥ ٣٤٠ ٣ ١٠٣ ٢١٦ ٤٤,٦ ٧٧٤ ٢١ ٩٧٧ ٤٠٨ ١ 
١٩٩١ ٠٠٨ ١٥ ٣٨٦ ٥ ٨٥١ ٣٥٨ ٥٧,٥ ٢٨٢ ٢٧ ٨٠٦ ٨١٧ ١ 
١٩٩٢ ٢٣٨ ١٥ ١٠٦ ٦ ٦٨٦ ٤٠٠ ٧٠,٠ ٣٩٦ ٢٥ ٦٠٤ ٦٦٦ ١ 
١٩٩٣ ٨٤٥ ١٦ ٥٠١ ٦ ٩٥٧ ٣٨٥ ٧٦,٨ ٦٣٣ ٢٤ ٣٠٧ ٤٦٢ ١ 
١٩٩٤ ٣٩٨ ٩ ٠٨٧ ٥ ٣٠٨ ٥٤١ ٨٧,٢ ٩٧٧ ١٦ ٤١٠ ٨٠٦ ١ 
١٩٩٥ ٧٠٨ ١٥ ٨٣٢ ١٠ ٥٨٣ ٦٨٩ ١٠٧,٤ ٣٤٤ ٢٩ ٠٩٢ ٨٦٨ ١ 
١٩٩٦ ٤٢٣ ١٧ ٢٠٢ ١٦ ٩٠٩ ٩٢٩ ١٢٦,٣ ٣٥٠ ٣٧ ٧٢٤ ١٤٣ ٢ 
١٩٩٧ ١٩١ ٢٠ ٤٥٧ ٢٠ ٩٩٨ ٠١٢ ١ ١٤٣,٠ ٦٤٤ ٤١ ٤٩٧ ٠٦٢ ٢ 
١٩٩٨ ٦٥٢ ١٠ ٠٨٩ ١٢ ٩٤٢ ١٣٤ ١ ١٥٩,٦ ٠٤٠ ٢٢ ٠٧٨ ٠٦٩ ٢ 
١٩٩٩ ٦٠٢ ٦ ١٢٤ ٨ ٥٠٩ ٢٣٠ ١ ١٧٥,٧ ٤٥٨ ١٣ ٥٢٧ ٠٣٨ ٢ 
٢٠٠٠ ٣٣٧ ١٤ ٠٢٩ ٢٠ ٩٩٣ ٣٩٦ ١ ١٩٤,٩ ٩٠٣ ٢٩ ٧١٣ ٠٨٥ ٢ 
٢٠٠١ ٨٥٧ ١١ ٣٤٩ ١٩ ٨٣٩ ٦٣١ ١ ٢١٦,٩ ٩٦٥ ٢٥ ٨٦٢ ١٨٩ ٢ 
٢٠٠٢ ٢٣٨ ٩ ٩٩٦ ١٩ ٥٥٠ ١٦٤ ٢ ٢٣٦,٨ ٥٨١ ٢٤ ٨٠٦ ٦٦٠ ٢ 
٢٠٠٣ ٤٤٩ ٨ ٢١٦ ٢٠ ٦٥٣ ٣٩٢ ٢ ٢٥٩,١ ٧٠٥ ٢٢ ٣١٦ ٦٨٧ ٢ 
٢٠٠٤ ٥٦٨ ١١ ١١٥ ٣٠ ٢٩٤ ٦٠٣ ٢ ٢٩١,٠ ١١٥ ٣٠ ٢٩٤ ٦٠٣ ٢ 

      اجملموع ٣٨٩ ٢١١ ٢٩٥ ٢٠٦   ٣١١ ٤١٢ 
                                                                                                            وزارة اإلسـكان واملستوطنات البشرية، اليت حصلت على البيانات من صندوق إعانات اإلسكان ومن مصرف قروض                   :      املصدر

  .      اإلسكان
  .    ٢٠٠٤                               مبلغ االستثمار مباليني كولونات عام   ) أ ( 

      ً                                              ق أيضاً جملس إدارة مصرف قروض اإلسكان على تنفيذ برنامج      ، واف    ٢٠٠٢  رب     ديسم /            كانون األول ٥   ويف  -   ٨٠٥
                                           ِّ                    ً                                             إصـالح املساكن وتوسيعها وحتسينها وإكماهلا، ما ميكِّن األسر اليت متلك مسكناً من إدخال حتسينات عليه بغية                 

  .                                 احلد من االكتظاظ، من مجلة مشاكل أخرى
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 ٢٦اجلدول 

َ                                       عدد ب د الت اإلعالة األسرية املدفوعة يف إطار كل من   ٢٠٠٤-١٩٨٩الربامج يف الفترة     َ 

 )أ(املسنون

احلاالت 
 العادية

إزالة األحياء 
 الفقرية

حاالت 
 املعوقون الطوارئ

برامج املدخرات 
َ           والب د الت والقروض  السنة اجملموع    َ 

 ١٩٨٩ ٤٢١ ١٣ صفر صفر صفر صفر ٤٢١ ١٣ صفر

 ١٩٩٠ ٤٥٤ ١٥ صفر صفر صفر صفر ٤٥٤ ١٥ صفر

 ١٩٩١ ٠٠٨ ١٥ صفر ٢ ١٣٣ ١ صفر ٨٧٣ ١٣ صفر

 ١٩٩٢ ٢٣٨ ١٥ صفر ١٥ ٢٠٤ ٢ صفر ٠١٩ ١٣ صفر

 ١٩٩٣ ٨٤٥ ١٦ صفر ٣٢ ٩٥٢ صفر ٨٦١ ١٥ صفر

 ١٩٩٤ ٣٩٨ ٩ صفر ١١ ٣٩ صفر ٣٤٨ ٩ صفر

 ١٩٩٥ ٧٠٨ ١٥ صفر ٣٢ ١٢ ١٣١ ٥٣٣ ١٥ صفر

 ١٩٩٦ ٣٩٤ ١٧ صفر ٣٧ ٢٣٤ ١٤٨ ١ ٩٧٥ ١٥ صفر

 ١٩٩٧ ١٩١ ٢٠ صفر ٤٠ ٧٨٠ ٢٥٨ ١ ١١٣ ١٨ صفر

 ١٩٩٨ ٦٢٣ ١٠ صفر ٢٥ ٦٥٦ ٩٩٥ ٩٤٧ ٨ صفر

 ١٩٩٩ ٦٠١ ٦ صفر ٣٤ ٢٢٧ ٣٦٥ ٩٧٥ ٥ صفر

 ٢٠٠٠ ٣٣٧ ١٤ صفر ٣٦٥ ٢٣٥ ١ ٨٤٩ ٨٨٨ ١١ صفر

٢٠٠١ ٨٥٧ ١١ ٨٤ ٤٨٢ ٦٧٧ ٧٢٢ ٨٥٠ ٩ ٤٢ 

٢٠٠٢ ٢٣٧ ٩ ١٠٤ ٤١٨ ٧٧٣ ١ ٤٢٥ ١ ٤٥٢ ٥ ٦٥ 

٢٠٠٣ ٤٤٩ ٨ ٥٩٩ ٥٤٦ ٤١٣ ٤٢٣ ١ ٤٠٩ ٥ ٥٩ 

٢٠٠٤ ٥٦٨ ١١ ٨٨٢ ٨٢٩ ٧٥٨ ٢٤٢ ١ ٧٢٥ ٧ ١٣٢ 

 اجملموع ٣٢٩ ٢١١ ٦٦٩ ١ ٨٦٨ ٢ ٠٩٣ ١١ ٥٥٨ ٩ ٨٤٣ ١٨٥ ٢٩٨
  .                                                                                               وزارة اإلسكان واملستوطنات البشرية، اليت حصلت على البيانات من صندوق دعم اإلسكان ومن مصرف قروض اإلسكان  :       املصدر

              الصادرة يف      ١٨٧            ية، العدد                     يف اجلريدة الرمس       ٨٠٢١                                                           بدأ تنفيذ الربنامج اخلاص باملسنني حال نشر القانون رقم            ) أ ( 
                                    ُ           ً                                          وقبل ذلك التاريخ، كان األشخاص املسنون ُيعتربون جزءاً من األسر النووية، وبالتايل مل يكن بإمكاهنم   .     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول  ٢٩

  .                         طلب احلصول على مسكن مبفردهم

        فق األول            لوارد يف املر                                                                       وفيما يتعلق باملساعدة املمنوحة لألسر حسب املنطقة اليت توجد فيها، يبني اجلدول ا -   ٨٠٦
  .    ٢٠٠٤     إىل     ١٩٨٩                      يف املائة يف الفترة من     ٧٦,٣             يف املائة إىل     ٥٧,١                                أن مشاركة القطاع القروي زادت من 

                                                                                          ومن األنشطة اهلامة األخرى اليت قام هبا املعهد املشترك للرفاه االجتماعي تنفيذ برنامج حتسني املستوطنات  -   ٨٠٧
                                                                شطة منها منح إعانات من أجل حتسني املساكن وإكماهلا وإصالحها؛                            واشتمل على أن       ١٩٩٢                     الـذي بدأ يف عام      

                          كما جيري العمل على منح       .                                                              للبناء على قطع أرضية تعود ملكيتها ألفراد وتسديد القروض           )١٣١ (             وتقـدمي قروض  
                                                      

                        املتعلق بالتزام احلكومة   ٩٤-    ٣٤٠٩                                                     بالقروض، ينبغي اإلشارة إىل قرار الغرفة الدستورية رقم           فيما يتعلق  )   ١٣١ (
                                                                                                            بضـمان متكـني نسبة املديونية لألشخاص املعنيني من الوفاء بالتزاماهتم املتعلقة بتسديد قرض السكن بناء على معياري       

  .                 املعقولية والتناسب
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    أما   .       أسرة ٢     ٧١٦                                                                                           سـندات ملكية للمستفيدين من مشاريع املعهد املنفذة يف سنوات سابقة واليت استفادت منها             

  ؛  )              أسرة مستفيدة ٧     ٩٨٤   (    ١٩٩٣                       برنامج حتسني السكن يف عام   :                                      امج اإلضافية اليت سارت يف االجتاه ذاته فهي   الرب
                                        ؛ وبرنامج تعزيز األسرة وحتسني اجملتمع احمللي يف  )              أسرة مستفيدة ٦     ٨٥٣   (    ١٩٩٤                           وبرنامج تنمية اإلسكان يف عام 

   ٨     ٩١٤   (    ١٩٩٧   و    ١٩٩٦                ية احلياة يف عامي                            ؛ وبرنامج تنمية اإلسكان ونوع )              أسرة مستفيدة ٩     ٥١٠   (    ١٩٩٥    عام 
         َّ                ، الذي مثَّل قطيعة مع         ١٩٩٩    و     ١٩٩٨                                                          ؛ وبرنامج تنمية اإلسكان وفرص التنمية احمللية يف عامي           )               أسـرة مستفيدة  

   ).               أسرة مستفيدة ٤     ٤٠٣ (                                                                          االجتاه السابق عن طريق الربط بني مفهوم اهلياكل األساسية للمجتمع احمللي وبني العمل 
          ، استفادت    ٢٠٠٢   و    ٢٠٠١                                           أسرة من برنامج حتسني السكن؛ ويف عامي         ٨     ١٢٦     ادت           ، اسـتف      ٢٠٠٠           ويف عـام    

                    أسرة من برنامج       ٦٨٧            ، استفادت       ٢٠٠٣                                                            أسـرة مـن برنامج حتسني السكن ومتليك األرض؛ ويف عام              ٦     ٠٩٨
  .                                       أسرة من برنامج التنمية البشرية واحمللية ١     ٠١٩          ، استفادت     ٢٠٠٤              ً          حتسني السكن جمدداً؛ ويف عام 

                                                                                   بيانات املتعلقة باملساكن غري الصحية أو غري اآلمنة عن وزارة الصحة وعن املعهد الوطين لإلسكان        تصدر ال -   ٨٠٨
                                                                                                            والتخطـيط احلضري، اللذان يطبقان جمموعة من املعايري واملقاييس يف إصدار البيانات بشأن املساكن أو احملالت                

                                           دم شعور السكان باألمن نتيجة انعدام أو                                   عدم توفر شروط النظافة وع      :                     ومن بني تلك املعايري     .                  الـتجارية وغريها  
                          واملوقع اجلغرايف واملادي الذي    ).                             الصرف الصحي املرتيل، وما إىل ذلك (                                       رداءة املنشآت الكهربائية واملرافق الصحية 

                                      وتؤخذ هذه املعايري يف االعتبار أثناء قياس   .                                                          توجد فيه احملالت أو املساكن بسبب خطر الفيضان أو انزالقات أرضية
                                                                                                           املسكن، وهلذا الغرض، تكون اللجنة الكوستاريكية ملنع اخلطر وتقدمي املساعدة الطارئة مسؤولة عن دراسة                    نوعية

  .               احلاالت ومتابعتها

          فئات حمددة 

                                                                                       اعتمد مصرف قروض اإلسكان برامج مساعدة لفائدة الفئات الضعيفة كالنساء معيالت األسر، واملعوقني،  -   ٨٠٩
َ                                  وحتصل هذه الفئات على ما يعادل بدل سكن أَُسري ونصف، على حنو ما               .  م                 ، واحملتاجني، وغريه   )١٣٢ (        واملسـنني  ُ                                      

يََّنته دراسة أجرهتا اهليئة املرخص هلا بذلك                                     ، مت حتديد أنواع من املساكن        ٢٧                                     ونتيجة إقرار املبدأ التوجيهي رقم        . َ  ََّ                                            َب
  .                                             ً             لفائدة املعوقني واملنحدرين من الشعوب األصلية وفقاً لتلك اخلصائص

              ً                                                        ً        ً                 ويه بأنه، نظراً للظروف اخلاصة اليت تعيشها األسر اليت يكون أحد أفرادها معوقاً أو مسناً،                             وينـبغي التن   -   ٨١٠
   ).      دوالر ٩     ٥٦٢ (              مليون كولون    ٤,٨                           يعادل مبلغ بدل السكن األسري 

                                                                                                       ومـن شـرائح السكان األخرى اليت استفادت من هذه السياسة األسرة الفقرية اليت تعيلها امرأة، حيث                  -   ٨١١
            من جمموع       ٢٠٠٤                     يف املائة يف عام          ٤١,٥       إىل       ١٩٨٩                     يف املائة يف عام          ٢٣,٢                املشاركة من                       ارتفعـت نسبة تلك   

  .                        بدالت السكن األسري املدفوعة
                                                      

                                              اخلاص باملسنني واللوائح املتعلقة به، الذي           ٧٩٣٥   م                                                  اعـتمدت اجلمعية التشريعية القانون الشامل رق        )   ١٣٢ (
                  ً     ً   ويتضمن القانون فصالً خاصاً   .                                                                                  يهـدف، من مجلة أمور أخرى، إىل متكني املسنني من البقاء يف كنف أسرهم وجمتمعاهتم             

 ُ              وُيمنح األزواج     ).                        الشراء وإعادة التشكيل   (                                                                        باإلسـكان يـنص على أحكام تتعلق بتمويل السكن وباحلق يف سكن الئق              
ُ  َّ                   ً                             ملسنون وكذلك الُعزَّب ومعيلو األسر، فرصاً متكافئة يف احلصول على مسكن  ا    ).  ٢٩      املادة  (              
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 ٢٧اجلدول 
َ                                                        عدد ب د الت اإلعالة األسرية املدفوعة، حسب جنس معيل األسرة، يف الفترة   َ    ٢٠٠٤-١٩٨٩ 

 القيم املطلقة القيم النسبية

 للنساء للرجال
دالت جمموع الب

 للنساء للرجال املدفوعة
جمموع البدالت 

 السنة املدفوعة
١٩٨٩ ٤٢١ ١٣ ١١٥ ٣ ٣٠٦ ١٠ ١٠٠,٠ ٢٣,٢ ٧٦,٨ 
١٩٩٠ ٤٥٤ ١٥ ١٦٦ ٤ ٢٨٨ ١١ ١٠٠,٠ ٢٧,٠ ٧٣,٠ 
١٩٩١ ٠٠٨ ١٥ ٣٤٦ ٤ ٦٦٢ ١٠ ١٠٠,٠ ٢٩,٠ ٧١,٠ 
١٩٩٢ ٢٣٨ ١٥ ٣٦٠ ٤ ٨٧٨ ١٠ ١٠٠,٠ ٢٨,٦ ٧١,٤ 
١٩٩٣ ٨٤٥ ١٦ ٧٢٣ ٤ ١٢٢ ١٢ ١٠٠,٠ ٢٨,٠ ٧٢,٠ 
١٩٩٤ ٣٩٨ ٩ ٦٣٥ ٢ ٧٦٣ ٦ ١٠٠,٠ ٢٨,٠ ٧٢,٠ 
١٩٩٥ ٧٠٨ ١٥ ٣٩١ ٤ ٣١٧ ١١ ١٠٠,٠ ٢٨,٠ ٧٢,٠ 
١٩٩٦ ٣٩٤ ١٧ ١١٧ ٥ ٢٧٧ ١٢ ١٠٠,٠ ٢٩,٤ ٧٠,٦ 
١٩٩٧ ١٩١ ٢٠ ٣٥٩ ٦ ٨٣٢ ١٣ ١٠٠,٠ ٣١,٥ ٦٨,٥ 
١٩٩٨ ٦٢٣ ١٠ ٩٥٧ ٣ ٦٦٦ ٦ ١٠٠,٠ ٣٧,٢ ٦٢,٨ 
١٩٩٩ ٦٠١ ٦ ٦٤٩ ٢ ٩٥٢ ٣ ١٠٠,٠ ٤٠,١ ٥٩,٩ 
٢٠٠٠ ٣٣٧ ١٤ ٤٨٢ ٥ ٨٥٥ ٨ ١٠٠,٠ ٣٨,٢ ٦١,٨ 
٢٠٠١ ٨٥٧ ١١ ٦٦٩ ٤ ١٨٨ ٧ ١٠٠,٠ ٣٩,٤ ٦٠,٦ 
٢٠٠٢ ٢٣٧ ٩ ١٩٧ ٤ ٠٤٠ ٥ ١٠٠,٠ ٤٥,٤ ٥٤,٦ 
٢٠٠٣ ٤٤٩ ٨ ٧٣٧ ٣ ٧١٢ ٤ ١٠٠,٠ ٤٤,٢ ٥٥,٨ 
٢٠٠٤ ٥٦٨ ١١ ٨٠١ ٤ ٧٦٧ ٦ ١٠٠,٠ ٤١,٥ ٥٨,٥ 
 اجملموع ٣٢٩ ٢١١ ٧٠٤ ٦٨ ٦٢٥ ١٤٢ ١٠٠,٠ ٣٢,٥ ٦٧,٥

  .                                                                                               وزارة اإلسكان واملستوطنات البشرية، اليت حصلت على البيانات من صندوق دعم اإلسكان ومن مصرف قروض اإلسكان  :     املصدر

                                                                                                    وينـبغي مالحظة أن تدابري مساعدة األسر املنحدرة من الشعوب األصلية، اليت يسكن أفرادها عادة يف                 -   ٨١٢
    اليت   )   ٢٧                      املبدأ التوجيهي رقم     (                      يذ النمطية الثالثة           ُّ                                         ، قد اتُّخذت باعتماد جمموعة من القواعد وتنف        )١٣٣ (            مناطق نائية 

                                                                                      تضم هذه اجملموعة مساكن تقع يف حمميات الشعوب األصلية ويف مناطق حممية خمصصة للشعوب                 : "             جـاء فـيها   
                                                                                     وعلى سبيل املثال، يشمل هذا النوع من املناطق طاالمانكا وتريابا وغريمها من مناطق               .                        األصلية ويف مناطق أخرى   

                                                                             إال أنه ال بد من التسليم بأنه جيب مساعدة جمتمعات الشعوب األصلية بصورة أكثر منهجية   .  )١٣٤ (  ية           الشعوب األصل
  .    ً                                                               ومشوالً وبأنه جيب على اهليئات احلكومية أن تتعرف أكثر على ثقافتها وعاداهتا

                                                      

                                                                                                                يف الـتقارير املرحلية السنوية املتعلقة بالسنوات السابقة، أثار أمني املظامل االنتباه إىل ختلف مجاعات الشعوب                  )   ١٣٣ (
                                  املاء والكهرباء واهلياكل األساسية     (      اسية                                                                                   األصـلية مـن حيـث إمكانـية احلصول على خدميت الصحة والتعليم واخلدمات األس              

  .                                                                                         َ             ، ومن حيث السكن يف األراضي العائدة هلم وفقداهنم إياها واستغالل املوارد الطبيعية واحلياة الربية وقَطع األشجار، إخل )         الطرقاتية
ِ                                                      الغاية من هذه النمطية هو احلفاظ على عادات املستعِملني، سواء من حيث التوزيع اهلندسي املعماري                )   ١٣٤ (                                                 

  .                                  ُ                                                                                      أو مـن حيث أنواع مواد البناء اليت سُتستخدم حىت تبقى املساكن معتدلة الربودة أثناء النهار ودافئة وحممية أثناء الليل           
                                                                                                                     وجيـوز ملـتعهدي البـناء اسـتعمال مواد خفيفة كاجلدران اجلافة املصنوعة من املالط الليفي وألواح الزجاج املكثف                   

                    وميكن إنشاء مبان على   .                              َ               احلراري ستايروفوم واخلشب املعالَج، وما إىل ذلك                          وألواح بريمابيس ومادة العزل  )        دنسوغالس (
  .                                                                          أسس من احلديد الصلب املقاوم للصدأ أو من اخلشب املعاجل واملوقى من الرطوبة واحلشرات
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 ألف-٢٧اجلدول 

َ                مساكن أ س ر الشعوب األصلية ُ        

املساكن 
املزودة 
 بالكهرباء

املساكن اجملهزة 
صحي عن بالصرف ال

             َ  َ ُّ طريق خزانات ت ف س خ

املساكن 
املزودة باملاء 

 اجلاري

املساكن 
اليت يف 
 حالة جيدة

متوسط عدد 
األشخاص يف 
 املنطقة اجلغرافية كل مسكن

                      يف إقليم الشعوب األصلية    ٥,٣     ٢٦,٥     ٢٩,١     ٢١,٢     ٣٨,٣
                                    يف املناطق احمليطة بإقليم الشعوب األصلية    ٤,١     ٤٨,٥     ٦٧,٦     ٧٥,٩     ٩٠,٤
                  يف باقي أحناء البلد    ٤,١     ٦٤,٩     ٩١,٠     ٩٠,٧     ٩٧,٥

  .    ٢٠٠٠          تعداد عام   .                                 املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان  :      املصدر

َ        من اُألَسر    ٥     ٣٧٩                      مساعدة ملا جمموعه         ٢٠٠٤-    ١٩٨٩                               ُ                      أما فيما يتعلق باملهاجرين، فقد قُدمت يف الفترة          -   ٨١٣  ُ      
                                     ول، اجلدول واو، إىل جانب مبلغ االستثمار                                                             الـيت أحـد أفرادها على األقل أجنيب، على حنو ما جاء يف املرفق األ   

َ               املدفوع يف شكل َبَدالت سكن أسرية  َ             .  

 باء-٢٧اجلدول 

َ                                                    عدد حاالت ومبالغ ب د الت اإلعالة األسرية املدفوعة لألسر اليت أحد أفرادها أجنيب،  َ                 
 ٢٠٠٢-١٩٨٩يف الفترة 

 السنة عدد احلاالت )ماليني الكولونات احلالية(املبلغ اإلمجايل 
    ١٩٨٩ ٢٤٢ ٤٢,٥ 
    ١٩٩٠ ٢٨٩ ٦٠,٦ 
  ١٩٩١ ٢٨٧ ١٠٣,١ 
  ١٩٩٢ ٣٥٩ ١٣٧,٧ 
  ١٩٩٣ ٣٤٧ ١٣٤,٣ 
  ١٩٩٤ ٢٠٧ ١٠٧,٥ 
  ١٩٩٥ ٣٣٤ ٢٢٧,١ 
  ١٩٩٦ ٣٣٦ ٣١٦,٣ 
  ١٩٩٧ ٤٧٦ ٤٨٤,٣ 
  ١٩٩٨ ٢٦٢ ٢٩٨,٦ 
  ١٩٩٩ ٢٢١ ٢٦١,١ 
  ٢٠٠٠ ٦٥٤ ٩٤٦,٨ 
٢٠٠١ ٧٦٤ ٣٠٩,٣ ١ 
٢٠٠٢ ٦٠١ ٣٢٦,٧ ١ 
 اجملموع ٥ ٣٧٩ ٧٥٦,٠ ٥

                                                                                        تقرير أعدته وزارة اإلسكان واملستوطنات البشرية من أجل وضع التقرير املقدم إىل جلنة               :     املصدر
   ).       املرفقات   (    ٢٠٠٥      يوليه  /                                         احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، متوز
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                         األشخاص احملرومون من حريتهم 

َ  ُّ                             ً     ً            ُيَعدُّ األشخاص احملرومون من حريتهم فئةً خاصةً تس        -   ٨١٤                   َّ                                       تحق الذكر؛ كما توجَّه العناية إىل التقدم احملرز فيما         ُ 
  .                               يتعلق باألوضاع املعيشية هلذه الفئة

                                                                                      وقد حققت حكومة كوستاريكا أهم إجنازاهتا يف جمال األوضاع املعيشية للمحرومني من حريتهم يف الفترة  -   ٨١٥
                     الة مزرية وكانت حقوق                                                         ، عندما أغلقت سجن سان لوكاس، حيث كانت اهلياكل األساسية يف ح    ١٩٩٢-    ١٩٩١

  .                     السجناء تتعرض لالنتهاك

 ٢٨اجلدول 

 ٢٠٠٥-١٩٩٦أعداد السجناء يف الفترة 

 السنة عدد السجناء سعة السجن االكتظاظ املطلق االكتظاظ النسيب
١٩٩٦ ٤٠٨ ٤ ٩٧٩ ٢ ٤٢٩ ١ ٤٨ 
١٩٩٧ ٩٦٧ ٤ ٠٢٩ ٣ ٩٣٨ ١ ٦٤ 
١٩٩٨ ٢٠٨ ٥ ٣٢٣ ٣ ٨٨٥ ١ ٥٧ 
١٩٩٩ ٣٧٤ ٥ ١٢٥ ٤ ٢٤٩ ١ ٣٠ 
٢٠٠٠ ٦٣٦ ٥ ١٦٩ ٥ ٤٦٧    ٩ 
٢٠٠١ ٧٧٢ ٥ ٤٤٥ ٥ ٣٢٧    ٦ 
٢٠٠٢ ٥٧١ ٦ ٠٦٠ ٦ ٥١١    ٨ 
٢٠٠٣ ٦٩١ ٦ ١٤٦ ٦ ٥٤٥    ٩ 
٢٠٠٤ ١١٦ ٧ ٧٩٩ ٦ ٣١٧    ٥ 
٢٠٠٥ ٥٦٩ ٧ ٢٧٦ ٧ ٢٩٣    ٤* 

                        واالجتماعية والثقافية،                                                                               تقرير أعدته وزارة العدل والعفو من أجل وضع التقرير املقدم إىل جلنة احلقوق االقتصادية  :     املصدر
   ).       املرفقات   (    ٢٠٠٥      يونيه  /      حزيران

                                   ً                                                               وتعتـرب احلكومة إغالق السجن املذكور جزءاً من السياسات اجلديدة املنتهجة يف مكافحة اجلرمية، اليت                -   ٨١٦
                                                                                                    اعـتمدها املعهد الوطين لعلم اجلرائم يف وزارة العدل، وهي ترتكز على التأهيل خارج املؤسسات اإلصالحية، إذ      

ُ          وبناء على هذه السياسة، ُوضع        .              ُ  ِ                                     ني أن السجن ال ُيصِلح، وإمنا يزيد من شدة الوصم           تب                          يف املائة من السجناء       ٦٠                       
  .                            يف املائة منهم يف وحدات مغلقة  ٤٠                                                       يف وحدات ثقة إقليمية يف أحناء متفرقة من البلد، بينما أودع 

                                إلضافة إىل مبان للمساعدة التقنية،     ، با    ١٩٩٦                    إليداع السجناء يف عام                             بدأت عملية بناء وحدات جديدة  و -   ٨١٧
                                                وقد استمر هذا االجتاه حىت الوقت احلاضر نتيجة          .                                                            وحتسـينات يف اهلياكل األساسية القائمة وإيواء موظفي األمن        

  .                           الزيادة احلادة يف عدد السجناء

             كوستاريكا،                                                                               وفيما خيص املسائل املتعلقة باهلياكل األساسية واالكتظاظ، وبغية قياس حجم نظام السجون يف -   ٨١٨
     ً      ً                           شخصاً زائداً عن طاقتها اإليوائية،         ٢٦٢      ً       ً                                تارخياً مرجعياً، حيث كانت السجون تأوي            ١٩٩٠      مايو   /               يشكل شهر أيار  

   ويف   .       ً   سجيناً  ١     ٣٤٠                                                       يف املائة، حيث كانت طاقة السجون اإليوائية تبلغ              ٢٤,٣                                    وهو ما يعادل نسبة اكتظاظ بلغت       
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   ٧     ٢٧٦      ً                                     سجيناً ومل تكن السجون تتسع ألكثر من          ٧     ٥٦٩                                ، بلغ عدد السجناء يف املطلق         ٢٠٠٥         أبـريل    /       نيسـان 

  .            يف املائة   ٤      ً                                                      سجيناً أكثر من طاقتها، ما يعادل نسبة اكتظاظ بلغت              ٢٩٣     ً                                   سـجيناً، أي أن السـجون اسـتوعبت         
  .                                          وبالطبع، جيري بذل جهود ملحوظة حلل هذه املشكلة

َ                           وَدعني سجون كوستاريكا، غري أن                ً                                                      ومـن الواضـح متاماً أنه قد حدثت زيادة كبرية يف عدد السجناء امل             -   ٨١٩  
َ  ِّ                                        جهوداً كبرية قد ُبِذلت من أجل زيادة َحيِّز السجون فيها، ال سيما يف السنني األخرية                  ِ  ُ         ً     .  

                                                               ، نتيجة لبدء تنفيذ خطة التطوير املؤسسي، يوضع يف االعتبار              ١٩٩٠                                      ومـن اجلدير بالذكر أنه، منذ عام         -   ٨٢٠
                                               احملددة، ضمن اهليكل التنظيمي والوظيفي للسجون، حبيث                                     متعددة التخصصات، حسب جماالت الرعاية    فرق      إدماج 

                                       وينبغي التذكري كذلك بالتدابري اليت تتخذها   .                                                             تتوىل مسؤولية اقتراح واختاذ تدابري فنية ومهنية تتعلق مبجاالت خربهتا
         كل فئة                                                        لمحرومني من احلرية عن طريق إنشاء مؤسسات خاصة للرعاية تالئم ل                                احلكومة لتلبية االحتياجات املتنوعة 

  .          من السجناء

      قسم     ١٩٨٠             ، أنشئ يف عام   هلن                                                       ً   لالحتياجات احملددة للسجينات من حيث إتاحة حميط أكثر انفتاحاً       ً وتلبيةً -   ٨٢١
                                       نجاح هذا النهج، أصبح املركز يف عام        ل        ً وضماناً  .                لرعاية املؤسسية     ل                                            شـبه مؤسسي للنساء يف مركز بوين باستور       

  .             بوين باستور    مركز   عن      ً  مادياً     ً   فنياً و                     وحدة إدارية مستقلة     ١٩٩٤

                                                   ُ                                                وهبـدف إجيـاد حـيز لتوفري رعاية خاصة لبعض فئات السجناء، اُتخذ قرار بتخصيص مكان للمسنني                  -   ٨٢٢
          إعاقة من        بسبب                                                                                                 املعتقلني يف بعض السجون يف البلد، الذين يتعرضون لإليذاء من باقي السجناء بسبب سنهم أو                

                             من حيث اإلسكان والنظافة            أوضاعهم                حتسن كبري يف       دث ح                                       وبفضل املرافق املخصصة هلؤالء السجناء،                نوع آخر 
ـ               وجرى حتويل     .                                مبا يراعي حالتهم واحتياجاهتم                    املقدمة إليهم                                 وحتسن مستوى الرعاية املهنية          تغذية،               الصـحية وال

          ً     تضم حالياً      اليت      غوا،   آ                                                                                          املركـز، باعتباره وحدة لتقدمي املساعدة، إىل مرافق توجد يف سان رافييل دي أوخو دي                
   .   ً ناً     سجي   ١٣١

                                                                     ، ألزم قانون قضاء األحداث سلطات السجون بإدخال تغيريات تنظيمية، حيث تبني     ١٩٩٦     مايو  /       ويف أيار -   ٨٢٣
                                      من عدد السجناء الشبان، وبالتايل               ً  يقلص كثرياً      فقط                                                               أن تطبـيق عقوبة احلرمان من احلرية على القضايا اجلسيمة           

َ                       ر فرض عقوبات ال تقتضي الَسجن، ومنها بصفة خاصة ن َّ رَّ َ قَ َ َت         نطاق                             وأدى هذا إىل تعزيز برنامج خارج  .            ظام املراقبة                       
   .                    اليت حيددها القانون                  استيفاء مجيع الشروط     مع  ،                                            نظام السجون يتيح اإلشراف على العقوبات البديلة

                                                            ً                       ، بدأ تشغيل مرافق تقدم الدعم إىل السجناء األحداث من اجلنسني، فضالً عن مكاتب                  ١٩٩٨           ومنذ عام    -   ٨٢٤
                                        الكربى، وإجراء زيارات مرة كل شهر              العاصمة                                   ص اخلاضعني ألحكام بديلة يف منطقة                              مهمـتها مساعدة األشخا   

  .                                    السجناء املوجودين يف باقي أحناء البلد       أوضاع      ملتابعة

           فاهيم مثل                  تعميق اإلدراك مل       على        تقوم                                        ، من منظور املذهب اإلنساين املعاصر،        "                   احملروم من احلرية    "       وفكرة   -   ٨٢٥
        حقوق              إثارة موضوع                                                              ع البشر وعلى مبدأي التضامن والبعد االجتماعي، مما يتيح                                        الكـرامة واحلرية ومساواة مجي    

  .                                                                                       اإلنسان الفردية واملدنية والسياسية، واحلريات العامة، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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                   ة العامة للتأهيل                      ُ                                                        ، فإن احلق يف الغذاء ُيكفل يف إطار اخلدمات اإلدارية اليت تقدمها اإلدار                           من هذا املنطلق   و -   ٨٢٦
     عتمد   ُ وُي   .                                                                                                          االجتماعي التابعة لوزارة العدل، اليت تضطلع مبسؤولية تقدمي الرعاية إىل هذه الفئة العريضة من السكان              

                 ً                     ، اليت تتألف حالياً، على املستوى اإلداري  "             إدارة التغذية "             وتعرف باسم     ١٩٨٩                           يف ذلك على وحدة أنشئت يف عام 
   .       َْ                                             ومشرفَْين وطنيني، وموظفني لدعم النظام املؤسسي للسجون                              املركزي، من أخصائي تغذية رئيسي،

        التعاون

                                والرامية إىل كفالة مستوى معيشي  ،                                  ّ                       بعض األنشطة املنفذة بفضل الدعم املتلقّى يف إطار التعاون الدويل   إن  -   ٨٢٧
  .                             اإلسكان وتعزيز املؤسسات وحتديثها ب                   والنساء الفقريات و                        تتعلق باألطفال واملراهقني ،     مناسب

           دعم تطوير      إىل                اجملتمعية؛ و   ى                                                                          وجتـدر اإلشارة إىل مشاريع البناء اإلسكانية يف الريف، مثل برنامج املآو            -   ٨٢٨
                  يف إطار التعاون مع     ١٩٩١                 ، الذي وضع يف عام  "                                                      نظام اختيار املستفيدين هبدف انتقاء أهداف اإلنفاق االجتماعي "

                                               مج األمم املتحدة اإلمنائي يف السنوات األخرية يف                                                                       البـنك الـدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ ومشاركة برنا         
  .             مشاريع متنوعة

                                                                                                  وركـز هـذا التعاون الدويل على دعم األنشطة املنفذة هبدف إعمال بعض احلقوق املنصوص عليها يف                  -   ٨٢٩
                             برنامج املؤسسات الصغرى لرعاية  "       متويل     إىل       أدى ذلك و             ً                                          العهـد، وخصوصاً فيما يتصل بالنمو السليم لألطفال،         

            ، مما أدى إىل    الئق                        حق اجلميع يف مستوى معيشي                 كما ركز على       ؛   "  يد ب     ً يداً "           ، ومشروع    "          اجملتمعية  ى    املآو  :     طفال  األ
                                                             أنشطة التدريب املوجهة للنساء الفقريات؛ وتعزيز ودعم بناء املساكن     على                                    وضع نظم لتحديد وانتقاء املستفيدين؛ و

  .         االجتماعية

                                                          مكتب التعاون الصحي الدويل التابع لوزارة الصحة بتلقي             قام                                              وفـيما يـتعلق باحلق يف الغذاء املناسب،        -   ٨٣٠
                          باألساس يف شراء املواد      ت         لون، صرف  و           مليون ك   ٣      ٧٤٣,٦                                                      وختصيص أموال متأتية من املساعدة الدولية تبلغ حنو         

     غذية                                                    سيما لتوفري املنتجات الغذائية واملواد املتعلقة بت             ، وال  )               مليون كولون   ٣      ٦٩٩,٢              يف املائة،        ٩٨,٨ (            واللـوازم   
                     سنوات الذين يعيشون  ٦        دون سن                                                    وتقدم رعاية شاملة إىل النساء احلوامل واملرضعات واألطفال   .   هم          األطفال ومنو

          ً                                                                                وتقدم أيضاً رعاية داخلية على املستوى الوطين يف مراكز التغذية والتعليم ومراكز الرعاية الشاملة   .        الفقر  حد    دون 
  .      لألطفال

                                                         مما أتاح إحراز تقدم يف جمال وضع السياسات املؤسسية           ،         ات دولية  ُ                                وُنفذت عدة مشاريع مبساعدة منظم     -   ٨٣١
                                            ً                                                                        املـتعلقة بشـراء األراضـي وتوزيعهـا وضبطها قانونياً، ودعم األنشطة الرامية إىل حتقيق تنمية ريفية متكاملة                  

  .                                          للمستوطنات الفالحية، وتقدمي املساعدة الغذائية

          ؛ ومشروع   )IDA-AID-034 (                        تعزيز اإلنتاج الزراعي                                                   ومن تلك املشاريع مشروع املستوطنات الفالحية و       -   ٨٣٢
                                                                                                        التنمـية الريفية املتكاملة بالتعاون مع اجلماعة االقتصادية األوروبية؛ ومشروع تطوير اهلياكل األساسية يف املنطقة   

                                                                                 ؛ ومشروع النهوض بالنساء الريفيات وإدماجهن بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛  )AID-041 (         الشمالية 
                             غولفيتو؛ ومشروع املساعدة    -                                                         متبيسكي؛ ومشروع التنمية الريفية املتكاملة يف أوسا         -              يف أرينال       َّ  الرَّي        ومشروع  

                                                                                                                   الغذائـية لصغار املزارعني لتشجيع إنتاج املواد الغذائية األساسية بالتعاون مع برنامج األغذية العاملي؛ ومشروع               
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                                                شروع التنمية الزراعية ملنطقة الساحل األطلسي           ؛ وم     ٧٠٥٩                                                  إصـدار صـكوك األراضـي يف إطار القانون رقم           

) PRODAZA( ؛ واملشروع احلراجي يف تشوروتيغا؛ ومشروع التنمية الصناعية يف كوتو سور                                                                ) ١٣٥(  .   

ّ  َ                                                        وفـيما يتعلق باحلق يف املسكن، متثلت املساعدة الدولية احملّصلَة يف املاضي يف املوارد املقدمة من الوكالة                  -   ٨٣٣                                                  
                   ً     مبادرات تبلورت مثالً يف      تنفيذ                                                   يل، والوكالة الكندية للتعاون، حيث كانت تستخدم يف بدء                      السويدية للتعاون الدو

                                                       كندا لإلسكان الريفي، وهي منظمة غري حكومية استطاعت          -                                            مؤسسـة تعزيز اإلسكان، ومؤسسة كوستاريكا     
  .                                    بلوغ قدر كبري من التوازن املايل واملؤسسي

ّ                      باالعتماد على متويل مقّدم من وكالة التنمية  ،    ١٩٩١-    ١٩٨٩     فترة                        ُ  ّ           ويف إطـار التعاون الدويل، ُنفّذ يف ال   -   ٨٣٤                      
                                                                                          مشـروع األشغال العامة واإلسكان، وقام املعهد املشترك للمساعدة االجتماعية عن طريقه              ، )PL480 (           الدولـية   

                                                                                                      بتنفـيذ أنشطة ترمي إىل احلد من النقص يف املساكن، وذلك بتشجيع املشاريع اإلسكانية عن طريق تقدمي قروض           
                      لألسر االستفادة من                            وإجياد األوضاع اليت تتيح                                     إجياد اهلياكل األساسية الالزمة          تتوىل                         حلية إىل جمموعات منظمة       مر

  . )١٣٦ (            ً                         أسرة تقريباً مساعدات من هذا الربنامج ٨    ٩٥١         وقد تلقت   .                               خدمات النظام املايل الوطين لإلسكان

                            ُ           من خطة التنمية الوطنية، حيث ُنظمت         ٣                                                               وجيـري االعـتماد على نوع آخر من التعاون لتنفيذ املرحلة             -   ٨٣٥
                                                                                                   حلقـات دراسـية وعقدت اجتماعات ذات طابع سياسي وتقين على الصعيد الوطين والدويل؛ وأتاح ذلك حبث            

            وعلى الرغم    .                                                      التمويل وتقدمي املعونات يف أمريكا الوسطى، وغري ذلك                ً    تتعلق مثالً ب                          وتشخيص الوضع يف جماالت     
                                           شأهنا أن حتسن القدرة على اختاذ القرارات           من         ً                         مباشراً على بناء املساكن، ف                                  ً         مـن أن هذه األنشطة ال تؤثر تأثرياً       

   .                وصياغة السياسات

           االستنتاجات

                                 ً                                                                   ميكـن اجلزم بأن كوستاريكا بذلت جهوداً كبرية لتلبية االلتزامات اليت يفرضها حق اجلميع يف مستوى                 -   ٨٣٦
      لكن  .                                 فقر واجلوع إىل احلق يف سكن الئق                                                          وذلك يف جماالت متنوعة متتد من أنشطة مكافحة ال          ،              معيشـي مناسب  

                                                      

            الشق املتعلق     فإن   ،  )    ١٩٩٨-    ١٩٨٩ (                      الصناعية يف كوتو سور -                                      فـيما يتعلق مبشروع التنمية الزراعية      )   ١٣٥ (
                                                                                      وتدريب الفالحني يف إطار الربنامج الفرعي الصناعي، املمول من مصرف التنمية للبلدان األمريكية                    بـتعزيز اجلمعـيات   

ْ              أتاح إنشاء مجعية على أسس سليمة لتضطلع باإلشراف على غَْرس              قد                         وحكومة كوستاريكا،     ث        الكومنول               ومنظمة تنمية    َ                                                  
                                       على غرار ذلك، أتاح مشروع تعزيز االستغالل  و  .                                                            خنـيل الزيت وتصنيعه وتسويقه، مما أتاح تنفيذ منوذج ناجح للتنمية 

                          ، املمول من منظمة األغذية    )    ١٩٩٩-    ١٩٨٩ (                                                                         املناسـب لـلموارد احلرجـية يف اجملتمعات الريفية يف منطقة تشوروتيغا             
                                                                                                                  والـزراعة، وحكوميت هولندا وكوستاريكا، وبرنامج تنمية ودعم الزراعة احلرجية، إنشاء مجعيات وتقدمي التدريب يف               

                                                                                                         االستخدام الرشيد للموارد، وزرع األنواع النباتية احمللية، وإنشاء املصارف األهلية، ومكافحة احلرائق،                          جمـاالت مـثل   
  .                                            واحلفاظ على التربة، واملمارسات الزراعية، وغريها

   ة                                                                                   بعد تقدمي القرض املرحلي، عن طريق الصندوق االستئماين الذي يشرف عليه املعهد املشترك للمساعد  )   ١٣٦ (
                                      م منح وقروض أساسية إىل األسر الفقرية هبدف   َّ قدَّ             ُ  العقارية ، ُت      القروض                         ف الوطين لكوستاريكا ومصرف                االجتماعية واملصر

  .                      مساعدهتا يف بناء مساكنها
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                                                                                              يتعني على البلد أن يعيد النظر يف أهدافه يف جماالت العمل هذه، وأن يعزز، على الصعيد املايل وعلى صعيد       ال يزال
                    حيث إن استقرار     ،                                                                          ً               التخطـيط واملـوارد البشرية، بعض أنشطته واستراتيجياته يف جماالت كمكافحة الفقر مثالً            

  .                            ل دون اتساع الفجوة االجتماعية ُ ُح                  َ  السنوات األخرية مل َي             مستوى الفقر يف

                                                          م الذي يقوم به املعهد املشترك للمساعدة االجتماعية منذ إنشائه                                       ّ       ويف السياق ذاته، ينبغي إبراز العمل القيّ       -   ٨٣٧
                                                                                                          يف السـبعينات إىل اآلن، حيـث إن هذه املؤسسة قد نفذت معظم اآلليات اليت وضعت ملساعدة األسر الفقرية                   

      سنوات   ال                                                                                           وتسـهيل حصـوهلا على اخلدمات؛ ومع أن عدد األسر الفقرية كبري، فقد ظلت نسبتها مستقرة خالل           
                                                                 لكن من الالزم اختاذ شىت أنواع التدابري من أجل كبح تزايد عدد األسر اليت   .                                العشر املاضية ومل تشهد زيادة حادة

َ    اُألَسر                  الفقر املدقع ومحاية          أوضاع من        تعيش يف   ُ   .                              حنو هامش اخلطر والضعف االجتماعي      ً  فشيئاً   ً يئاً            اليت ترتلق ش 

                                                                                 ً                   وفيما يتعلق باحلق يف الغذاء الكايف، جيب زيادة تعزيز السياسة الوطنية يف جمال الصحة، نظراً للتقدم اهلام       -   ٨٣٨
      بعض                                                              وجيب باإلضافة إىل ذلك إيالء االهتمام ملشكليت فرط الوزن وفقر الدم لدى  .               بني من فعاليتها               َ احملرز فيها وملا َت

                                         األطفال الذين مل يبلغوا سن االلتحاق         ها        يعاني  ة        تغذوي  ة                                بني أن فقر الدم هو أهم مشكل                        َ        فـئات السـكان، حيث تَ     
                   التغذوية ألطفال         األوضاع                                         وجيب أن تضع احلكومة آليات لضمان حتسني          .                                   باملدرسـة والنسـاء يف سن اإلجناب      

    .                                                        الشعوب األصلية، الذين يعانون أحد أعلى مستويات سوء التغذية

                    استعمال املبيدات يف            ومراقبة                                                       العمل على حتسني السالمة الغذائية عن طريق ضبط                مواصلة        ً     وجيـب أيضاً     -   ٨٣٩
                                                                                                              املنـتجات الزراعـية، حيث اعتمدت املؤسسات املعنية، مثل وزارة الصحة، تدابري جديدة يف جمال مراقبة جودة                 

يَد أنه يلزم    .                      الية على وجه اخلصوص                                                                      األغذية، كما جيري باستمرار وضع لوائح تنظيمية تصدرها وزارة امل          َ             َب          تعزيز  َ  
                                                     ويف هذا الصدد، أتاح إنشاء هيئات مثل هيئة محاية           .                                                           آلـيات توزيـع األغذية، اليت ينتج معظمها يف كوستاريكا         

   .                                                                          املستهلك إحراز تقدم هائل يف جمال محاية احلق يف الغذاء الكايف وإعماله بفعالية أكرب

                         حلق يف التغذية الكافية     با                                                      أحرزه البلد يف السنوات األخرية تعزيز ثقافة الوعي                                       ومن أهم أوجه التقدم الذي       -   ٨٤٠
                    والدعم احملصل عن     ،           بني املؤسسات       فيما                                         فإن زيادة التعاون الوثيق واجليد        ،      ومن مث   .         هلذا احلق                    واإلعمـال املستنري    
  .  ما        وحتسينه        ترسيخهما   جيب  و    ان  يم    الن ق     عام ،                  طريق التعاون الدويل

                                                             ً                                   ، جيب أن تويل احلكومة املزيد من االهتمام وأن تطبق سياسة أكثر تكامالً ومنهجية فيما يتعلق                               وعلى غرار ذلك   -   ٨٤١
   ،                رز يف هذا اجملال     احمل      تقدم    ال      فرغم   ؛                                        سيما فيما يتعلق باحلق يف املسكن الالئق                                                   بتقدمي املساعدة إىل بعض الفئات احملددة، وال      

  .             حالة املعوقني       حيال                                             وضع اإلسكان يف أراضي الشعوب األصلية و                                                ً               ال يـزال يتعني أن تكون االستجابة أكثر استباقاً حيال         
        بناء           إذ تزايد                       القصور يف البلد،         أوجه                                                                                      ومـن األمهـية الـبالغة متابعة مسألة اجلودة يف جمال اإلسكان، اليت متثل أحد أهم                 

                    ، لكن مل يواكب ذلك                                                                                       سيما تلك املوجهة لتلبية احتياجات السكان الذين يعيشون يف فقر أو يف فقر مدقع                            املسـاكن، وال  
   .                                 بالسكن ويف نوعية اهلياكل األساسية       املرتبطة                                 حتسن يف االستفادة من اخلدمات األساسية 

                                                                 يف كوستاريكا، لكن من الالزم يف هذا السياق احلرص على حفظ                 ً   هاماً             ً    ممتلكات جناحاً                   ت إمكانية حيازة      وشهد -   ٨٤٢
  .       والتخصص                أكرب من اإلنصاف      بدرجة                ر استغالل األراضي                                                   املوارد الطبيعية وفرض ذلك على حنو أكثر فعالية، وتطوي
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                                                         وضع آليات تليب احتياجات األسر فيما يتعلق بالتملك               على                            ً     ً             بـيد أن الـبلد قـد أبدى تصميماً كبرياً          -   ٨٤٣

                            التقدم احملرز يف جمال إعمال          على          ذلك       ويدل  .                     ً                           سيما األسر األكثر ضعفاً من الناحية االجتماعية                      واإلسـكان، وال  
                                            ً                                         وى معيشي مالئم، وهو التزام تقع مسؤوليته أساساً على احلكومة، اليت تضطلع به على حنو إجيايب،               احلـق يف مست   

                                                                                                           تدعمهـا يف ذلـك أطـراف وجهـات فاعلة اجتماعية هامة تتألف من املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين                   
   .                واملنظمات الدولية

ُ                      حـرز تقدم ُمرض فيما يتصل         ُ وأُ -   ٨٤٤                  سيما يف السنوات                                  حيث بذلت جهود هائلة، ال                       احملرومني من احلرية؛   ب         
                                                                                             زيـادة القدرة االستيعابية لنظام السجون يف كوستاريكا، على الرغم من أن االكتظاظ يف                        يف سـبيل            األخـرية،   

                                                                              وجتدر اإلشارة إىل التعديالت املنفذة يف السجون، مبا يتالءم واحتياجات السجناء             .                   ً      ً       السـجون ال يزال أمراً قائماً     
  .                 املعيشية للسجناء      األوضاع                                         لكن من املناسب، بل ومن الضروري مواصلة حتسني   .         الشديد             ويراعي تنوعهم

 )احلق يف الصحة (١٢ملادة ا

          االتفاقيات

                           اتفاقية اللجنة التنسيقية       ويف                                                                         كوسـتاريكا طـرف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واجلفاف،             -   ٨٤٥
                            ل تصديق اجلمعية التشريعية       ّ ومثّ  .                  أمريكا الوسطى                                                         اإلقليمـية ملؤسسـات مـياه الشـرب والصرف الصحي يف          

    ٢٠                                                  ، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف          )    ٧١٨٤              القانون رقم    (                                       لكوستاريكا على اتفاقية حقوق الطفل      
                                           من االتفاقية على حق األطفال يف الصحة          ٢٤             وتنص املادة     .       ً       ً     ً    ، حدثاً تارخيياً هاماً       ١٩٨٩       نوفمرب   /                تشـرين الـثاين   

                  املتعلقة بالشعوب     ١٩٨٩       لعام    ١٦٩                    ً                                  ووقعت كوستاريكا أيضاً اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   .          ات الطبية     واخلدم
ّ          القبلية واألصلية، اليت تقر باالحتياجات احملددة للشعوب األصلية، وصّدقت عليها                                                            ) ١٣٧( .  

            اإلطار العام

                            رد يف التمتع بأعلى مستوى              حق كل ف   "                                                               على الرغم من أن الدستور يف كوستاريكا ال ينص صراحة على             -   ٨٤٦
                                                                            ، فإن هذا احلق يتفرع، من حيث آثاره العملية، من احلق يف احلياة، وهو               "                                        ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية     

قّر كوستاريكا أيضاً باحلق يف الصحة يف إطار عدة اتفاقيات دولية  .  )١٣٨ (                   حق ال ميكن التصرف فيه ّ                ً                                          وُت   ُ .  

                                                           ية محاية هذا احلق على جهات منها وزارة الصحة، وصندوق                                                 وعـلى الصـعيد احلكومـي، تقع مسؤول        -   ٨٤٧
                     لشرب والصرف الصحي،    ا      ملياه                                                                             كوسـتاريكا للضمان االجتماعي، واملؤسسة الوطنية للتأمني، واملؤسسة الوطنية          

                                                      

  .    ١٩٩٣      أبريل  /       نيسان ٢ُ  ِّ           ُصدِّق عليه يف   .     ١٩٩٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٣        املؤرخ     ٧٣١٦            القانون رقم   )   ١٣٧ (
   أن  ب                         صرحت احملكمة يف مناسبات عدة  "  :            على ما يلي  ٩٤-    ٧١٥٤                                 يـنص قرار الدائرة الدستورية رقم    )   ١٣٨ (

                                     مها حقان أساسيان جيب محايتهما على هذا  ،                                                              ً احلق يف الصحة، الذي يتفرع من احلق يف احلياة، واحلق يف بيئة سليمة صحياً
                                                                                                             ويقع على احلكومة التزام اختاذ التدابري الالزمة حلماية البيئة ومنع حدوث مستويات من التلوث مضرة بصحة                  .        الـنحو 
  . "      السكان
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                                                                                  مجيع تلك الكيانات احلكومية، باإلضافة إىل املستشفيات، واملراكز والعيادات الطبية           و  .                       والـبلديات، واجلامعات  
  ، ̀                     النظام الصحي الوطين  ̀                                                                                ة، والتعاونيات، واملقاوالت الذاتية اإلدارة، واجلامعات اخلاصة، واجملتمع، تشكل            اخلاص

َ  ُّ     َتَجزُّئه     عدم                              ويتسم النظام الصحي الوطين ب      .                                           هو كفالة الصحة لألفراد واألسر واجملتمع              بالتحديد        وهدفها            بإتاحته    و َ 
ّ     االّدخار     من      ً  هاماً    ً قدراً   .                    نتيجة لوفورات احلجم  

                                                                                                  وتضـطلع وزارة الصحة بدور اإلشراف على القطاع الصحي، وهي بالتايل مسؤولة عن حتديد السياسة                -   ٨٤٨
                                                                                                             الوطنية يف اجملال الصحي، واعتماد اللوائح التنظيمية، وختطيط وتنسيق مجيع األنشطة الصحية احلكومية واخلاصة،              

        مركز     ذات                      نه يؤدي دور وكالة                                     أما صندوق الضمان االجتماعي فإ      .                                            وتشـجيع وتعزيـز الصحة، ومراقبة البيئة      
                                                           للتأمني الصحي واملعاشات، وتقدمي خدمات تتعلق بالتوعية الصحية      لزامي                                   دستوري تتوىل مسؤولية إدارة النظام اإل

   .                                والوقاية والتعايف وإعادة التأهيل

     املة                                                                                                  وتـتوىل املؤسسـة الوطنية للتأمني مسؤولية الوقاية من حوادث العمل واملرور وتقدمي خدمات متك               -   ٨٤٩
                                          أما املؤسسة الوطنية ملياه الشرب والصرف        .       لإلصابة                                                         لالستشـفاء وإعادة التأهيل إىل األشخاص الذين يتعرضون         

                                                                                                            الصـحي فتشـرف عـلى مجيع املسائل ذات الصلة بتوزيع املياه الصاحلة للشرب املستعملة يف األغراض املرتلية                  
                                وتشارك اجلامعات بالتدريب املهين      .            ياه األمطار                                                                والصـناعية وغريهـا، كما تشرف على جمال املياه املستعملة وم          

                                 وتتوىل البلديات واإلدارات احمللية      .                                                                        والتقين يف مجيع التخصصات اليت حتتاج إليها وكاالت النظام الصحي الوطين          
  .                       نسجم مع التنمية الوطنية    مبا ي                                               مسؤولية تعزيز التنمية املتكاملة على الصعيد احمللي 

    ُ                                                            ، اعُتمدت جمموعة من القوانني واملراسيم لتعزيز حقوق األطفال واملراهقني     ٢٠٠٤-    ١٩٩٠            وخالل الفترة  -   ٨٥٠
  ،  )١٣٩ (     اإليدز /                                                          الشعوب األصلية واملعوقني واملصابني بفريوس نقص املناعة البشري      و                               والنسـاء احلوامـل واملسـنني       

                  لدولية اليت صدقت                                                                                                  والفـئات اليت تعترب ضعيفة واملشمولة عادة باحلماية اليت توفرها مواثيق احلقوق واالتفاقيات ا             
ّ                                       ً               عليها كوستاريكا وضّمتها إىل تشريعاهتا الوطنية باعتبارها جزءاً ال يتجزأ منها                                وهلذه األحكام صلة مباشرة بالتزام   .                   

                                                                                               احلكومة بتقدمي خدمات صحية خالية من أي متييز، حيث يراعى هذا االلتزام يف تنفيذ السياسات املؤسسية لقطاع 
  .     الصحة

                                                      

                 حلماية األمهات       ٧٧٣٥                         ، والقانون العام رقم      )    ٧٧٣٩              القانون رقم    (                               قـانون األطفـال واملـراهقني         )   ١٣٩ (
                  املتعلق بالشباب،     ٢٠٠٢       لعام     ٨٢٦١                                            املتعلق باألبوة املسؤولة، والقانون العام رقم     ٨١٠١                              املـراهقات، والقـانون رقم      

      ١٩٩٦         لعام       ٧٦٠٠                       اإليدز، والقانون رقم     /    شرية                                  املتعلق بفريوس نقص املناعة الب         ١٩٩٨         لعام       ٧٧٧١                      والقانون العام رقم    
  .                                          املتعلق بتكافؤ الفرص لألشخاص املعوقني، وغري ذلك
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 ٢٩اجلدول 

 ٢٠٠٠يف عام  يف كوستاريكا لسكانيةااملؤشرات 

 املؤشر ٢٠٠٠
                جمموع عدد السكان  نسمة٣ ٨١٠ ١٧٦

                  معدل الوالدات األويل  يف األلف١٩,٩
ّ   معدل وفيات الرّضع  كل ألف مولود حييف ١٠,٢                

                  معدل الوفيات األويل  يف األلف٣,٨
  )      الذكور (                        العمر املتوقع عند الوالدة   سنة٧٥,٤
  )     اإلناث (                توقع عند الوالدة         العمر امل  سنة٨٠,١١
                  معدل اخلصوبة اإلمجايل  طفل٢,٣٥

               معدل منو السكان  يف املائة سنويا١,٦
                            النسبة املئوية للسكان األجانب  يف املائة٧,٨

                           صايف اهلجرة السنوية التقديري  شخص٣٠ ٠٠٠ و٢٠ ٠٠٠ما بني 

  .             لتعداد السكاين                       ، املعهد الوطين لإلحصاء وا    ٢٠٠٠                    التعداد السكاين لعام   :      املصدر

                     احلالة الصحية يف البلد

            ؛ ومن تلك                             إىل جانب بعض الصعوبات            املؤاتية،        الصحية          األوضاع         من        ً   عدداً         السكانية                  تـبني املؤشـرات      -   ٨٥١
       ٧٨,٣٩     إىل     ١٩٩٠            سنة يف عام      ٧٦,٨٧                               الرضع، وارتفاع العمر املتوقع من           بني األطفال       وفيات   ال        اخنفاض        العوامل

  .     سنة  ١٥                      الذين تقل أعمارهم عن       األطفال    بني       وفيات   ال   اض       ، واخنف )١٤٠ (    ٢٠٠٣          سنة يف عام 

               الوترية السريعة  ب                            ً                                              وتشهد الوفيات بشكل عام اجتاهاً حنو االخنفاض، على الرغم من أن هذا االخنفاض ليس    -   ٨٥٢
                            وتتصدر أمراض الدورة الدموية   .          املعيشية      األوضاع                                       يف الستينات والسبعينات، وذلك بفضل حتسن     حدثت    اليت      ذاهتا 
  . )١٤١ (                         مة األسباب الرئيسية للوفاة   قائ

                                            ، ال تزال نسبة األمراض املعدية والسارية عالية،     ٢٠٠٢        ً                                        واستناداً إىل التحليل القطاعي املتعلق بالصحة لعام  -   ٨٥٣
                                        سياسات وإعداد خطط وبرامج ومشاريع         وضع                                                                مما أدى بالبلد إىل احلرص على النظام الصحي الوطين عن طريق            

   .                       ً                                     والرعاية، باإلضافة طبعاً إىل رصد تلك األمراض من املنظور الوبائي                       يف جمال التوعية والوقاية 

                                                      

   ).            العمر املتوقع (                               انظر الرسم البياين يف املرفق األول   )   ١٤٠ (
  .                                                                   انظر املرفق األول، جدول الوفيات حبسب الفئات الرئيسية اخلمس ألسباب الوفاة  )   ١٤١ (
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      ٦,٦٨                  ، وهو ما ميثل نسبة     ٢٠٠٣                     مليون كولون يف عام    ٤٢    ٢٠٢                                       وبلغ اإلنفاق الوطين على قطاع الصحة        -   ٨٥٤
  .    ٢٠٠٣   ام                  مليون كولون يف ع   ٣٩٨                                     أما االستثمار العام يف هذا القطاع فبلغ   .        ي اإلمجايل ل    احمل      الناتج           يف املائة من 

 ٣٠اجلدول 

ُ الر بني وفيات المعدالت   وأثناء الوالدة وبعد الوالدةع  َّض   

 ،٢٠٠٤-١٩٩٠يف الفترة كوستاريكا يف النسبة املئوية إىل اجملموع لكل فئة
 املعدالت لكل ألف مولود حي

 أثناء الوالدةوفيات ال بعد الوالدةوفيات ال
 املعدل النسبة املئوية ملعدلا النسبة املئوية

ّ  وفيات الرض ع           
 السنة )عدلامل(

١٩٩٠      ١٤,٧٨     ٨,٧٨     ٥٩,٤    ٦,١     ٤١,٣ 
١٩٩١     ١٣,٩     ٨,٦١     ٦١,٩    ٥,٢     ٣٧,٤ 
١٩٩٢      ١٣,٧٠     ٨,٦٩     ٦٣,٤     ٥,٠١     ٣٦,٦ 
١٩٩٣      ١٣,٧٠     ٨,٩٤     ٦٥,٣     ٤,٧٣     ٣٤,٥ 
١٩٩٤      ١٣,٠٠     ٨,٩٤     ٦٨,٨     ٤,٠٦     ٣١,٢ 
١٩٩٥      ١٣,٢٥     ٨,٥٣     ٦٤,٤     ٤,٧٢     ٣٥,٦ 
١٩٩٦      ١١,٨٣     ٧,٧٦     ٦٤,٦     ٤,٠٧     ٣٤,٤ 
١٩٩٧      ١٤,٢٠     ٩,١٥     ٦٤,٤     ٥,٠٥     ٣٥,٦ 
١٩٩٨      ١٢,٦٠     ٨,١٤     ٦٤,٦     ٤,٤٦     ٣٥,٤ 
١٩٩٩      ١١,٧٨     ٨,٠٩     ٦٨,٧     ٣,٦٩     ٣١,٣ 
٢٠٠٠      ١٠,٢١     ٧,٠٦     ٦٩,١     ٣,١٥     ٣٠,٩ 
٢٠٠١      ١٠,٨٢     ٧,٤٩     ٦٩,٢     ٣,٣٤     ٣٠,٩ 
٢٠٠٢      ١١,١٥     ٧,٦٦     ٦٨,٧     ٣,٤٩     ٣١,٣ 
٢٠٠٣      ١٠,١٠     ٦,٩٨     ٦٩,١     ٣,١٢     ٣٠,٩ 
٢٠٠٤     ٩,٢٥     ٦,٧٣     ٧٢,٨     ٢,٥٢     ٢٧,٢ 

 .، وزارة الصحةاالجتماعيإدارة الضمان /املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان :راملصد

                     أطباء أسنان لكل    ٦            ممرضة و        ١٩,٦      ً       طبيباً و        ١٦,٩        املتوسط                                           وعـلى صـعيد املـوارد البشرية، مثة يف           -   ٨٥٥
             ل األماكن يف    ْ ْغ           َ     أما نسبة شَ    .      شخص  ١    ٠٠٠                      سرير مستشفى لكل         ١,٤٥          البلد           ويوجد يف   .         شـخص    ١٠    ٠٠٠

   ).    ٢٠٠٣           بيانات عام  (          يف املائة      ٨١,٦٥              ستشفيات فتبلغ   امل

               كل ألف مولود       بني        ٩,٢٥       إىل        ١٤,٧٨       من       ٢٠٠٤-    ١٩٩٠              ع يف الفترة     َّ ضَّ                       ُ     وقد اخنفض معدل وفيات الرُ     -   ٨٥٦
                           ً       ً          يف األلف، أي ما يعادل اخنفاضاً إمجالياً نسبته     ٦,٧٣     إىل     ٨,٧٨                                    وحبسب الفئة، اخنفضت وفيات املواليد من    .   حي

            وخالل الفترة   .                                        يف املائة من وفيات الرضع يف السنة املاضية    ٧٢,٨                           ومثلت هذه الفئة من الوفيات           يف األلف؛     ٢,٠٥
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                                      يف املائة، ومثلت هذه الفئة من الوفيات     ٣,٥٨                                                            نفسـها، اخنفـض معدل وفيات املواليد املتقدمني يف العمر بنسبة      

  .    ٢٠٠٤                                    يف املائة من إمجايل وفيات الرضع يف عام     ٢٧,٢

                            ، ارتفعت نسبة وفيات املواليد     ٢٠٠٤-    ١٩٩٠            وخالل الفترة   .                         فيات الرضع يف فئة املواليد           وحتدث معظم و -   ٨٥٧
                 زيد من التدابري     امل         اختاذ       وجوب                 ، مما يدل على         ٢٠٠٤                     يف املائة يف عام        ٧٣                 يف املائة إىل       ٦٩                      إىل وفيات الرضع من     

  .        الوقائية

 ١١ الشكل

 )األرقام املطلقةب (٢٠٠٣-١٩٩٣لفترة ايف  كوستاريكايف            ًعنها سنويا    َ  َّ املب ل غحاالت املالريا 

  
  

. اإلحصاءات، وزارة الصحةوحدة : المصدر 

1993 1994   1995   1996   1997   1998   1999 2000   2001   2002 2003 

   السنوات

0   
500   

1000   
1500   
2000   
2500   
3000   
3500   
4000   
4500   
5000   
5500   
6000   

ت 
اال
لح
ا

ها
عن

غ 
مَبلَّ
ال

 

الحاالت 5033 4445 4515   5480   5718   5059   3998 1879   1363   1022 718 

 

                    حدوث اخنفاض يف عدد         يبني        ٢٠٠٥                                                              حتلـيل حـاالت املالريا يف السنوات اخلمس املاضية ويف عام               إن -   ٨٥٨
            حالة إىل      ٧١٨       من       ٢٠٠٤           يف عام        ً جمدداً                    ، لكن العدد زاد         ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                       احلـاالت اليت شهدها البلد يف الفترة        

                                                                                          حالة، مما أدى إىل تعبئة قطاعات شىت يف إطار السياسات الصحية واملشاريع اإلقليمية اليت تدعمها منظمة    ١    ٢٨٩
   .                                                              منظمة الصحة العاملية واللجنة املكسيكية للتعاون مع أمريكا الوسطى /                      الصحة للبلدان األمريكية

             بطابع مومسي،    )     ٢٠٠٥ (       ملاضية                     َّْ                                                  وفيما يتعلق حبمى الدَّْنك، اتسمت حاالت اإلصابة يف السنوات الست ا           -   ٨٥٩
               ، وتزداد احلاالت  )     يونيه /      حزيران  -     مايو  /    أيار (                                                        حيث كانت بداية ازدياد عدد احلاالت تواكب بداية موسم األمطار 

                     تزايد كثافة انتشار    ل           مؤاتية            هذه الفترة  ف               ً                                             يوليه؛ واستناداً إىل بيانات املعهد الوطين لألرصاد اجلوية،          /              كـثرة يف متوز   
   .      َّْ                                    ى الدَّْنك، األمر الذي يشتد معه انتقال املرض                البعوض الناقل حلم
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                  يف منطقة احمليط           منها                                                حالة إصابة بالدنك، وقعت أكرب نسبة مئوية        ٩    ٤٠٨             ، مت تعداد        ٢٠٠٤           ويف عـام     -   ٨٦٠
              ؛ ويستشف من    )           يف املائة      ٨٣,٢ (                       ويتار الساحل األطلسي     أ                                                    اهلادئ الوسطى، واملنطقة الوسطى الشمالية، ومنطقة       

                    ، وقعت ست حاالت وفاة     ٢٠٠٢        ويف عام    .     ٢٠٠٣                              يف املائة مقارنة مع عام           ٥٢,٢          ض نسبته                       هـذا العـدد اخنفا    
ْزفية، وهو ما ميثل معدل إماتة يبلغ      ْ                                         بسـبب محـى الدنك الَن                             غ عن أية حالة وفاة تعود هلذا  ّ لّ َ َب    ُ ومل ُي  .          يف املائة   ٢,٤                َ 

   .                     السبب يف السنة املاضية

 ١٢ الشكل

 )األرقام املطلقةب (٢٠٠٤-١٩٩٣ترة الف                               ًحاالت محى الدنك املبلغ عنها سنويا 

  

. اإلحصاءات، وزارة الصحةوحدة : المصدر 

1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   

   السنوات

20
19
17
16
15
14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

 با
جلة
مس
 ال
الت
حا
 ال
دد
ع

أل
ف
ل

  

الحاالت  4 612   13 902   5 137   2 309   14 421   2 628   6041   4 908   9 416   12 251   19 703   

 

                                              ً                                                           فيما يتعلق باألمراض اليت ميكن الوقاية منها مناعياً، بدأت كوستاريكا تعتمد لقاحات جديدة يف سياق                -   ٨٦١
    يات                                           من جرائها، مما يتيح احلفاظ على مستو         اة                                    هبدف مواصلة تقليص االعتالل والوف               للتلقيح                  الـربنامج األساسي  

                             ويشمل برنامج التحصني املوسع      .                                                                            مناسـبة من احلماية عن طريق برنامج التحصني الذي شرع فيه يف اخلمسينات            
                                             اخلناق، والكزاز، والسعال الديكي، وشلل األطفال،   :    ً       ً                                         جـزءاً أساسياً يتألف من لقاحات مضادة لألمراض التالية 

يَّة      ُ ، واملBُ                                               والسل، واحلصبة، واحلمرياء، والنكاف، والتهاب الكبد  ِل ْدِمَيةُ النَّْز ْ ِ  َّ            ْسَت َّ    ُ  َ ِ  ْ  َ ْB.  

                                                                                                   ونتيجة هلذا العمل املتواصل على مدى عشرات السنني، حوفظ على احلماية التحصينية يف مستويات عليا              -   ٨٦٢
                                                                                                            ومت القضـاء على بعض من تلك األمراض؛ وقد ظل هذا النهج موضع أولوية يف سائر السياسات الصحية خالل                   

  .    ٢٠٠٦   و    ١٩٩٠               الفترة بني عامي 
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                                استعمال لقاحات منتقاة يف الربنامج                  بالنظر إىل متابعة                     ، زاد مستوى الوقاية     ٢٠٠٢   و    ١٩٩٨           خالل الفترة  و -   ٨٦٣

                                                         ، واللقاح الثالثي املضاد للخناق والسعال الديكي والكزاز     )OPV3 (                                            الـرمسي، وهي اللقاح املضاد لشلل األطفال        
) DPT3(  واللقاح املضاد للحصبة، واللقاح املضاد للسل ،                                           ) BCG .(   نتونات الواقعة يف  ا                    نت الزيادة أكرب يف الك   وكا                 

                        وحصلت زيادة تدرجيية يف      .                                                                        ً            املناطق احلدودية والسواحل، األمر الذي يبني تقلص الفجوة لصاحل املناطق األقل منواً           
      وفيما   .                                ً  يف املائة، وهو مستوى يعترب مثالياً  ٩٥                                                         نتونات اليت تبلغ فيها التغطية لدى السكان البيض نسبة        ا          عـدد الك  

  :    ٢٠٠٣                                                        مبستويات التحصني يبني اجلدول التايل املستويات الوطنية يف عام      يتعلق

 .Indicadores Básicos 2004   (          دار العاشرـ                   ة يف كوستاريكا، اإلصـ            احلالة الصحي  .     ٢٠٠٤                 املؤشرات األساسية،   :     املصدر
Situación de salud en Costa Rica X Edición.(   

                                  توافر مياه الشرب ونظم الصرف الصحي

ّ                                                                                    ُتقّدم اخلدمات املتعلقة مبياه الشرب والصرف الصحي، مبا يف ذلك املعاجلة، عن طريق               ،              يف كوسـتاريكا   -   ٨٦٤   ُ 
                                            صرف الصحي، اليت يتمثل اختصاصها يف إدارة                                                                   مؤسسـات شىت تشرف عليها املؤسسة الوطنية ملياه الشرب وال         

                                                                                                   ووضع السياسات؛ ووضع وتطبيق القواعد؛ واالضطالع بالتخطيط والتمويل والتطوير وتعزيز ذلك؛ وتناول مجيع      
                                                                                                                    املسـائل ذات الصلة بتوفري مياه الشرب، وجتميع املياه املستعملة والنفايات السائلة املرتلية والصناعية وتصريفها،               

        التحليل    . (                                                                              ى اجلوانب التنظيمية املتعلقة مبجاري مياه األمطار يف املناطق احلضرية ويف مجيع أحناء البلد          واإلشراف عل
   ).    ٢٠٠٢  ، ASAPS (                                     املتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي 

                                                                                       ، يقوم املخترب الوطين للمياه بإصدار تقارير وورقات تتعلق بالتغريات اليت تطرأ على                 ١٩٩١             ومـنذ عام     -   ٨٦٥
                                                     ، حيث إن مهمته الرئيسية هي مراقبة جودة املياه          )١٤٢ (                                           ملياه الصاحلة لالستهالك البشري يف كوستاريكا              جـودة ا  

                                                                                                            املوزعة عن طريق الشبكات اليت تشرف عليها املؤسسة الوطنية ملياه الشرب والصرف الصحي بصورة مباشرة أو                
  .       املياه                  ً                           واملخترب مسؤول أيضاً عن رصد نوعية شبكات توزيع )١٤٣ (                 جهات أخرى يف البلد

                                                      

                                                   ه املستعملة للشرب وحتضري الطعام والنظافة الشخصية وغسل   يا    امل                              املياه الصاحلة لالستهالك البشري هي  )   ١٤٢ (
  .                                                                                األواين واخلدمات الصحية وغري ذلك من االحتياجات املرتلية؛ وقد تكون صاحلة أو غري صاحلة للشرب

                                              ريديا، واللجان املشرفة على شبكات توزيع املياه يف  إل                                           يتعلق األمر بالبلديات، ومؤسسة اخلدمات العامة   )   ١٤٣ (
  .                                 استغالل شبكات املياه والصرف الصحي             الريف، ومجعيات

اح املضاد ـالتحصني باللق
الرضع  ((OPV3)للحصبة 

الذين تقل أعمارهم عن سنة 
 )وثالثة أشهر

اد ـاح املضـالتحصني باللق
الرضع الذين  ((BCG) للسل

 )تقل أعمارهم عن سنة

اد لشلل ـالتحصني باللقاح املض
الرضع ( (OPV3)ل اـاألطف

 )الذين تقل أعمارهم عن سنة

اح ـن باللقـالتحصي
الثالثي املضاد للخناق 

ي ـال الديكـوالسع
 (DPT3)زاز ــوالك

ل ـع الذين تقـالرض(
 )أعمارهم عن سنة

٨٧,٩٤ ٨٧,٩٤ ٨٨,١٨ ٨٩,٨٨ 
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  ل   ِّ شغِّ  ُ وُت  .                   شبكة لتوزيع املياه ٢    ٠٣٣                                          ، قـام املختـرب الوطين للمياه جبرد ما جمموعه       ٢٠٠٠         ويف عـام   -   ٨٦٦
                                                        يف املائة من هذا العدد اإلمجايل، أما مؤسسة اخلدمات              ٧٩,٧                                            مجعيات استغالل شبكات املياه والصرف الصحي       

     ٨,٤                  والصرف الصحي            الشرب                    ؤسسة الوطنية ملياه                         يف املائة، وتشغل امل        ١١,٩                  والبلديات فتشغل           إلريديا          العامة  
     يف      ٣٧,٩                                     والصرف الصحي بتقدمي خدماهتا إىل               الشرب                         املؤسسة الوطنية ملياه    ت                    ويف تلك السنة، قام     .         يف املائة 

                                        يف املائة؛ أما النسبة الباقية اليت           ٤٩,٥                                              يف املائة من سكان الريف، أي ما يعادل              ١١,٦                        املائة من سكان املدن و    
                                                                                                  يف املائـة فإهنا تعتمد على شبكات توزيع املياه اليت تشغلها البلديات، ومؤسسة اخلدمات العامة                     ٥٠,٥        تـبلغ   

                                                                                                       ريديـا، ومجعـيات استغالل شبكات املياه والصرف الصحي، واللجان املشرفة على شبكات توزيع املياه يف                 إل
  . )١٤٤ ( )    ٢٠٠٢                                              التحليل املتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي،  (      الريف 

 ٣١اجلدول 

 ٢٠٠٠                        ِّ            ياه الشرب حبسب اهليئة املشغ لة واإلقليم، مب اإلمدادشبكات 

 اجملموع

املؤسسة الوطنية ملياه 
رف ـالشرب والص
 الصحي

مجعيات استغالل (الريف 
اه والصرف ـشبكات املي

 )الصحي
ة ـات ومؤسسـالبلدي

 ريدياإلاخلدمات العامة 
مياه الشرب 

ة ــالنسب(
 اجملموع )املئوية

 الشرب مياه
ة ــالنسب(

 اجملموع )املئوية

مياه الشرب 
ة ــالنسب(

 اجملموع )املئوية

مياه الشرب 
ة ــالنسب(

 اإلقليم اجملموع )املئوية
 هسان خوسي   ٢٥   ٤٠    ٣٦٧   ٤٤   ٥٨   ٦٤    ٤٥٠   ٤٦  
 أالخويال   ٦٧   ٥١    ٣٦٦   ٥٥   ٢٤   ٥٤    ٤٥٧   ٥٤  
 كارتاغو   ٨٧   ٦٠    ٢٠٨   ٥٠  ) ب ( ---    ٢٩٥   ٥٣  
 يدياإر   ٤٨   ٦٩   ٣٥   ٣٧  ٢    ١٠٠   ٨٥   ٥٦  
 بوانتاريناس   ١٣   ٢٣    ٢٤٥   ٣٨   ٣١   ٥٥    ٢٨٩   ٣٩  
 غواناكاسيت  ٢   ٥٠    ٢٨١   ٥٧   ٣٦   ٩٧    ٣١٩   ٦١  
 ليمون  ) أ ( ---    ١١٨   ٥٢   ٢٠   ٥٥    ١٣٨   ٥٣  

 اجملموع    ٢٤٢ "٪     ٥٥,٠٠  ١     ٦٢٠ "٪     ٤٩,٠٠    ١٧١ "٪     ٦٧,٠٠  ٢     ٠٣٣ "٪     ٥١,٠٠
  .    ٢٠٠٢                                              التحليل املتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي،   :     املصدر

  .                                                                                ال تقوم املؤسسة الوطنية ملياه الشرب والصرف الصحي بإدارة أي شبكة لتوزيع مياه الشرب                 يف مقاطعة كارتاغو،  )  أ (
  .                                                    ال توجد يف مقاطعة ليمون شبكة ملياه الشرب تديرها البلدية  )  ب (

    يف   ٥١        يوفر          شبكة،  ٢     ٠٣٣           وعددها                 يف تلك السنة،          حتديدها                                            ومـن بني شبكات توزيع املياه اليت جرى          -  ٦٧
                     لتصنيف نوعية املياه                                         ً  يف املائة من السكان مبياه صاحلة للشرب، وفقاً    ٧٠,٨                   شرب، مما أتاح تزويد  ل ا                املائة منها مياه 

  . )١٤٥ (                            الذي حيدده املخترب الوطين للمياه

                                                      

يَّن يف                                     توجد الشبكات املذكورة يف مجيع أحناء البلد  )   ١٤٤ (   .  ٢٧        اجلدول               َ  َّ     ، على النحو املَب
                                                      ض املستهلك خلطر صحي يف حالة شرهبا، وجيب بالتايل أن                         ّ    املياه اليت ال تعرّ                             املياه الصاحلة للشرب هي     )   ١٤٥ (

  .                                                        وجية احملددة يف اللوائح التنظيمية املتعلقة بنوعية مياه الشرب                                         الشروط الفيزيائية والكيميائية وامليكروبيول      تستويف 
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                                                  آخر للوضع فيما يتعلق بتوافر مياه االستهالك             ً   حتليالً     ٢٠٠٣                                           وأجـرى املختـرب الوطـين للمياه يف عام           -   ٨٦٨

   ٢     ١٢٢                                                                  لفو الذكر، ورصدها ومراقبتها وحتديد نوعيتها، حيث جرى تعداد                                             البشري، اليت يوردها املوزعون السا    
   .               مياه صاحلة للشرب                     يف املائة منها توفر  ٤٩  ،  )    ٢٠٠٠                     شبكة مقارنة مع عام   ٨٩             ما ميثل زيادة  (                  شبكة لتوزيع املياه 

    ام                  ، متجاوزة مستوى ع    ٢٠٠٣                   يف املائة يف عام        ٧٩,٥                                                         وارتفعـت نسـبة السـكان املسـتفيدين من اخلدمة إىل            
  .  ١٣      الشكل                           شمولني باخلدمة، كما يتضح من   امل                    يف املائة من السكان   ٥٠      ، كان     ١٩٩١       ويف عام   .  )١٤٦ (    ٢٠٠٠

     ٧٣٩     ٥٨٠                                                                            وعلى الرغم من هذا املنحى اإلجيايب من حيث توفري املاء الصاحل للشرب للسكان، فإن حوايل  -   ٨٦٩
      وكانت     ).    ٢٠٠٣               را وبرتوغيز،     مو   (    ٢٠٠٣                                                             مل يسـتفيدوا من خدمة توفري مياه صاحلة للشرب يف عام                 ً   شخصـاً 

            الشبكات اليت       وشهدت                                                                             التسعينات قد شهدت أكرب قدر من التقدم يف جمال حتسني نوعية املياه يف مجيع أحناء البلد، 
                ريديا أكرب قدر    إل                                                                                           تشغلها بصورة مباشرة املؤسسة الوطنية ملياه الشرب والصرف الصحي وشركة اخلدمات العامة             

   ).    ٢٠٠٢                               بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي،                التحليل املتعلق  (          من التقدم 

 ١٣ الشكل

 ٢٠٠٣-١٩٩١الفترة يف  حبسب السنوات، ،ياه الشرباإلمداد مب

 

 

 

 

 

 

  .    ٢٠٠٥      يوليه  /                                                              تقرير وزارة الصحة يف سياق تقرير إدارة اإلحصاء وتعداد السكان، متوز     :     املصدر

                                     يد الوطين مقارنة مع األهداف احملددة لعام                                                     هذا الوضع، إىل جانب مستوى توافر اخلدمة املقدمة على الصع -   ٨٧٠
                متعهدي التشغيل                                                                    الطـابع امللح لقيام الدولة بتنفيذ االستثمارات الالزمة واختاذ                 يـبني      ،   )             يف املائـة     ٩٦   (    ٢٠٢٠

                                                                                                             اخلطـوات املنسـجمة مع ذلك فيما يتعلق بتشغيل وصيانة شبكات توزيع املياه، ليتسىن للسكان االستفادة من                 
  .       ه الشرب  يا        اإلمداد مب    ات   خدم

                                                      

  .                                                           الشبكات يف حتقيق هذا املستوى من توفري املياه الصاحلة للشرب للسكان             متعهدو تشغيل      يسهم   )   ١٤٦ (
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                                     يف املائة من سكان البلد البالغ           ٩٧,٥           إىل أن        ٢٠٠٣                                                              ويشـري التحليل الذي قام به املخترب الوطين للمياه يف عام             -   ٨٧١
  )       شخص  ٣     ٨١٧     ٥٠٠ (             يف املائة        ٩٢,٧                                                    حيصـلون على مياه صاحلة لالستهالك البشري، وأن           ٤     ١٢٠     ٠٠٠         عددهـم   

                                              يف املائة من املؤسسة الوطنية ملياه الشرب            ٤٦,٥   :            التايل ذكرهم           املتعهدين                 باملياه من أحد            اإلمداد                        حيصـلون عـلى خدمة      
                                                                                                  يف املائة من اللجان املشرفة على شبكات توزيع املياه يف الريف ومجعيات استغالل شبكات املياه                  ٢٤    و  ؛             والصرف الصحي 

   .  ا     إلريدي                                 يف املائة من مؤسسة اخلدمات العامة    ٤,٧   و ؛                     يف املائة من البلديات    ١٧,٣               والصرف الصحي؛ و

                                                                                                       وفيما يتعلق باالستفادة من خدمة شبكات الصرف الصحي، ينبغي اإلشارة إىل أن هذه خدمة ال تتاح إال                  -   ٨٧٢
  .                          وحدات ملعاجلة النفايات اجملمعة           توجد لديها                           كما أن معظم تلك الشبكات ال    ، )         يف املائة    ٢٤,٨ (                لربع عدد السكان 

 ٣٢اجلدول 
 عاجلة، يف املدن خدمة شبكات الصرف الصحي املزودة بوحدات للم

 ٢٠٠٣ومتعهدي التشغيل،  تالكانتوناوحبسب 

جمموع عدد السكان )أ(تغطية اخلدمة نوع املعاجلة  املقاطعة نتوناالك   ُ ّ  امل شغ ل
          الشرب                        املؤسسـة الوطنية ملياه       ١٢٢     ١٨٧ ٨,٠٠     حبريات

             والصرف الصحي    
         سان خوسي             برييس ثيليدون

 خزان إمهوف
)Imhoff( 

       أالخويال      أالخويال    دية    البل    ٢٢٢     ٨٥٣ ١١,٠٠

 خزان إمهوف
)Imhoff( 

        كارتاغو       كارتاغو        البلدية    ١٣٢     ٠٥٧ ٢٤,٠٠

 خزان إمهوف
)Imhoff( 

     يديا  إر     يديا  إر     يديا  إر                    مؤسسة اخلدمات العامة     ١٠٣     ٨٩٤ ٣٧,٠٠

                               املؤسسـة الوطنية ملياه الشرب         ١٠٢     ٥٠٤ ٢٥,٠٠              َُ  َّ  تقليدية، محأة ُمَنشَّطة
             والصرف الصحي    

       اريناس    بونت           بونتاريناس

                               املؤسسـة الوطنية ملياه الشرب        ٤٦     ٧٠٣ ٢٧,٠٠     حبريات
             والصرف الصحي    

          غواناكاسيت       ليبرييا

                               املؤسسـة الوطنية ملياه الشرب        ٤٢     ١٨٩ ١٠,٠٠     حبريات
              والصرف الصحي     

       نيكويا

                               املؤسسـة الوطنية ملياه الشرب        ٤٠     ٨٢١ ١١,٠٠     حبريات
              والصرف الصحي     

           سانتا كروس

                               املؤسسـة الوطنية ملياه الشرب        ٢٤     ٠٧٦ ٢٠,٠٠     حبريات
              والصرف الصحي     

      كانياس

 

      اجملموع      ٨٣٧     ٢٨٤ ١٩,٠٠ 
  .    ٢٠٠٣                                                              دراسة وضع تكنولوجيا معاجلة املياه املستعملة العادية يف كوستاريكا،      :     املصدر

      ٢٠٠٠      لعام          السكان                إىل تعداد                                                                    ً               حتسـب تغطية اخلدمة على أساس ضرب عدد اخلدمات يف عدد أفراد األسرة، استناداً               ) أ ( 
  .                                  اليت تتاح فيها معاجلة املياه املستعملة               املناطق السكنية                               وال تشمل السكان الذين يعيشون يف     ).                                املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان (
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        معينة        سكانية                  احلالة الصحية لفئات

                        نني اخلاصة يف كوستاريكا                               ، اعتمدت جمموعة من القوا      ١٢                                           كر يف سياق اإلطار العام املتعلق باملادة             ُ  كما ذُ  -   ٨٧٣
                                               وبالفعل، لوحظ على الصعيد العملي حدوث حتسن          .                                                          من أجل تلبية االحتياجات احملددة لفئات معينة من السكان        

  .                  تطورات يف هذا الصدد          ما حدث من                   وترد فيما يلي أهم    .                                   نسيب يف جمال الرعاية املقدمة إىل األقليات

                                                   طنية ترمي إىل تعزيز الصحة مع التركيز على جانب احلقوق         سياسات و     بوضع                  قامت وزارة الصحة    :     املرأة -   ٨٧٤
                                                                                 ، األمر الذي أدى إىل اختاذ جمموعة من املبادرات مثل وضع اخلطة املتعلقة بالوفيات النفاسية         بني اجلنسني         واملساواة 

        ً   مؤشراً     ١٩٩٦                                   ع؛ وتعترب هذه الوفيات منذ عام                                                     ّ        ع وإنشاء النظام الوطين لتحليل بيانات وفيات الرضّ                  ّ  ووفيات الرضّ 
  .                                                                               لنوعية اخلدمات الصحية وألداء شبكة تقدمي هذه اخلدمات ورد الفعل االجتماعي يف اجملال الصحي

                                                                                                      ومن هذا املنظور، حتول هذا املؤشر احمللي إىل مصدر هام للمعلومات اليت ميكن أن يسترشد هبا يف اختاذ                   -   ٨٧٥
                                                  فئات السكانية، وذلك عن طريق عمل مجاعي متعدد                                                                     القرارات وحتديد أولويات التدابري أو األولويات املتعلقة بال       

  .                                                                               التخصصات واملؤسسات، قوامه مفاهيم الرعاية الصحية الشاملة واملواطنة واحلقوق واملشاركة

                                       اللجنة املشتركة بني اهليئات املعنية      S-27913   ُ                                     ، أُنشئت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم           ١٩٩٩           ويف عـام     -   ٨٧٦
      هذا      على     ً وبناًء   .                                                    بية، اليت يرأسها وزير الصحة وتضم أعضاء من مؤسسات أخرى                          بالصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنا

     إىل         ً واستناداً   .                                              اخلضوع لتعقيم جراحي يغطيه الضمان االجتماعي                                              ً       املرسوم، ميكن للرجال والنساء أن يطلبوا طوعياً      
                يف املائة من         ٩٠,٩٢        ، جترى    )    ٢٠٠٣       أغسطس   /                                التقرير النهائي والتوصيات، آب    (                             حبث أجراه مكتب أمني املظامل      

    ٩٥    ِّ        وتقدِّم نسبة    .         يف املائة    ٩,٠٨                                                                        جمموع حاالت التعقيم على النساء، يف حني تبلغ النسبة ذاهتا يف أوساط الرجال      
                                                                                                                يف املائـة مـن املستشـفيات الـيت تقـدم هذه اخلدمة مشورة تسبق العملية اجلراحية، عن طريق فرق متعددة                     

  .                  يث االمتثال للمرسوم      من ح     ً  كبرياً                             ً التخصصات، األمر الذي ميثل تقدماً

  ،     ١٩٩٩-    ١٩٩٢                        يف املائة يف الفترة        ٨٠                 يف املائة إىل       ٧٥                                              وزادت نسـبة استخدام وسائل منع احلمل من          -   ٨٧٧
        وتراجعت    .                                                                                               وهـي زيادة حدثت بصفة خاصة يف أوساط النساء الشابات وارتبطت بوسائل منع احلمل اهلرمونية              

                                             وتقل نسبة استخدام وسائل منع احلمل بكثري يف صفوف    . ة        يف املائ  ١١     إىل   ١٦            الذكري من  ي                  نسبة استخدام الواق
                             يف املائة يف صفوف النساء        ٤٣                ، بينما تبلغ     )           يف املائة    ٢٢ (        سنة     ٣٠                       سيما النساء أقل من                              النسـاء العازبات، وال   

  .         يف املائة  ٨٠                                        سنة، أما يف صفوف النساء املتزوجات فتبلغ   ٣٠                             العازبات اللوايت تفوق أعمارهن 

                                                                                    ج الرعاية الشاملة للمراهقني، التابع لصندوق الضمان االجتماعي، دراسة استكشافية                          وأجـرى بـرنام    -   ٨٧٨
           من الفئة  ١     ١٦١        سنة، و  ١٢-  ١٠                   من الفئة العمرية    ٥٨٥ (                                                     للـتعرف على السلوك غري املأمون لدى فئة املراهقني         

                         اجلنس مل يسبق هلم أن                                             يف املائة من املراهقني الذين ميارسون        ٣٠                             ، األمر الذي تبني منه أن        )      سنة   ١٧-  ١٣         العمرية  
   ).         يف املائة  ٤٣ (                                                                             استعملوا أية وسيلة وقائية يف عالقاهتم اجلنسية؛ وتفوق النسبة لدى اإلناث هذا املستوى 

                                                                                          األساسية للرعاية الصحية الشاملة عند اللزوم بإحالة املرضى إىل مستويات طبية أخرى يف                    الفرق         وتقوم   -   ٨٧٩
                                              إىل استنتاج للنظام الوطين لتحليل بيانات               ً واستناداً  .             مل ومتابعته   احل                                         سـياق خدمـات التخطيط األسري ورعاية        

                                                          يف املائة من مجيع األمهات إىل الفحوصات السابقة للوالدة، أما يف   ٨٤       ، خضعت     ١٩٩٩           ع، ففي عام           ّ وفيات الرّض
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        يف املائة     ٦٢          ملا نسبتهن                                 ومن بني مجيع النساء احلوامل، أجريت    .         يف املائة  ٧٥                                   صفوف املراهقات فقد بلغت النسبة      
                            أقل من اخلمسة فحوص اليت حتددها  (                              يف املائة أربعة فحوصات أو أقل   ٤٥           ملا نستبهن                           مخسة فحوصات أو أكثر، و    

                     عدد فحوص أقل مما هو     هلن                                   سنة، بلغت نسبة النساء اللوايت أجري  ٢٠                ويف الفئة أقل من     ).                     القواعـد املعمول هبا   
  .         يف املائة  ٧١      مطلوب 

    ٦٣     ٨٧٦                               ، يبلغ عدد أفراد الشعوب األصلية     ٢٠٠٠                         إىل التعداد السكاين لعام  ً اً      استناد   :             الشعوب األصلية -   ٨٨٠
      وتعرف    .                                                                                       يف املائة منهم يعيشون يف مناطق الشعوب األصلية االثنتني والعشرين اليت توجد يف البلد               ٤٢,٣   ،      ً شخصاً

      ١٨,٢         تبلغ     منهم                   وتعيش نسبة كبرية       . "                     حمميات الشعوب األصلية   "                                              تلك املناطق يف سياق قانون كوستاريكا باسم        
  .                                   يف املائة فيعيشون يف باقي أحناء البلد    ٣٩,٥                               يف املائة، يف حميط تلك املناطق، أما 

           يف املائة،     ٢٠,٧                                                                           ومن بني املناطق اليت يسكنها أكرب عدد من أفراد الشعوب األصلية مثة تاالمانكا بريربي،  -   ٨٨١
    ٤٩            وتتوزع نسبة    .         يف املائة   ٧,١                 املائة، وكاباغرا،     يف    ٨,٩                      يف املائة، وبوروكا،       ١٤,٢              ُ              وألتو تشرييبو أُو دوتشي،     

                              ، وباخو تشرييبو، ونايري أواري،  )         يف املائة   ٠,٤ (          هي أوسا                                             ً      يف املائـة الباقـية يف املناطق األخرى، وأقلها سكاناً   
              يف املائة من   ١,٥                                                                                   وأبروخو مونتيزوما، وكيكولدي كوكليس، وثاباتون، اليت ال تتجاوز النسبة املئوية يف كل منها 

                                                                              الرجال يف معظم املناطق عدد النساء، ما عدا يف صفوف شعب بريربي يف منطقة                          ويفوق عدد    .              جممـوع السكان  
     ١٠٠      لكل     ً  رجالً  ٩٩ (                                 حيث عدد النساء يفوق عدد الرجال  ،                        وشعب غواميي يف كوتو بروس ، س            ِ كيكولدي كوكِل

  .            لشعوب األصلية ل   ني        غري املنتم                 يف أوساط السكان                          ً تزداد هذه التباينات وضوحاً     ً   عموماً،  و    ).     امرأة

                سيما يف صفوف شعب                                                                       ويتبني من دراسة بنية األعمار أن الشباب يف بعض املناطق ميثلون أكرب نسبة، وال -   ٨٨٢
          مناطق،   ٥                ويف املقابل، يف       .           يف املائة    ٤٦    و   ٥١    و   ٥٣                                                           غواميي، وكابكار، وبريربي، حيث تبلغ نسبتهم على التوايل         

           وميكن تفسري     .                                            يف املائة، وهو املعدل على الصعيد الوطين          ٥,٦        سنة     ٦٥                                          تبلغ نسبة السكان الذين تفوق أعمارهم       
             أقل من ذلك              تعادل مستوى                         ويف املقابل، فإن نسبة املسنني   .                                             هذا الوضع هبجرة الشباب إىل املناطق األخرى يف البلد

   ).         يف املائة   ٣,٣ (       وبريربي   )          يف املائة   ٢,٧ (         وكابيكار   )          يف املائة   ٢,٦ (                 يف صفوف شعب غواميي 

                           ففي مناطق مثل كويترييسي،      .                          يالحظ وجود تباينات هامة                     السكاين للمعالني،                               وفـيما يـتعلق بالتعداد       -   ٨٨٣
      ؛ أما     ناشط      شخص    ١٠٠             من بني كل        ً   معاالً   ٨٢                                                                 وثاباتون، وغواتوسو، وماتامبو، وري كوري، تبلغ نسبة املعالني         

                      املعالني إىل السكان     ص         بة األشخا           فإن نس   ي       وتلري  ،                                                             يف مناطق مثل كوتو تروس، وباخو تشريبو، وأبروخو مونتثوما        
  . )١٤٧ (   ١,٩                                            معدل اخلصوبة لدى النساء املعدل الوطين البالغ         ، يتجاوز               ومجيع تلك املناطق  .            الناشطني أكرب

                                                                                حصول هذه الفئة من السكان على اخلدمات الصحية حسب املنطقة واملشاكل الصحية                     إمكانية         تباين   ت و -   ٨٨٤
                                                          جتري األوىل بتوجه أفراد الشعوب األصلية إىل مراكز الفحص            ،    ية                                 ومثـة نوعان من االستشارات الطب        .         والقطـاع 

                                                                                                     الدوري أو إىل املركز الصحي األقرب؛ أما الثانية فيضطلع هبا املساعدون التقنيون املختصون بتقدمي الرعاية األولية 
              مرة أو مرتني يف                               قد لسائر جمتمعات الشعوب األصلية  َ فَ                            َ   وتقوم الفرق الطبية بزيارات تَ    .                         يف مناطق الشعوب األصلية   

                    علم األحياء اجملهرية                                        ممرضات ومرشدون اجتماعيون وأخصائيو      (                                      وتعتمد يف ذلك على خدمات للدعم         ،       الشـهر 
                                                      

) ١٤٧   (  University of Costa Rica, Development Observatory, San José،   ٢٠٠٤    .  
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                                                                                           ما يتأثر العمل بعراقيل تتمثل يف ضعف اهلياكل األساسية أو عدم مالءمتها وقلة املوارد املالية           ً وكثرياً  .  )         وصـيادلة 

  .                                               هذا باإلضافة إىل عدم كفاية املوظفني يف كثري من األحيان                                      للفرق األساسية للرعاية الصحية الشاملة، 

                                                                                                  وعـالوة عـلى ذلك، تنشأ إحدى الصعوبات ذات الصلة بتقييم املشاكل الصحية من أسلوب التسيري                 -   ٨٨٥
ّ                                        يقّر خبصوصية احتياجات السكان األصليني،                                               ً         ومـن مث، قدمت املنطقة اجلنوبية الوسطى مقترحاً         .       اإلداري        حسبما   

  .                                                                            ملنظمة العمل الدولية املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية، واليت وقعتها كوستاريكا  ٦٩           تفاقية رقم     اال        تنص عليه

                   في املنطقة األوىل جرى  ف  .       ً  مفيداً                                      ً    يف منطقيت تشرييبو كابيكار وتاالمانكا إجنازاً           املنفذة                     ومثلـت الـربامج      -   ٨٨٦
                                               رعاية الشاملة يف حممية الشعب األصلي لتشرييبو                                                                         توطيد العمل الرامي إىل تعزيز ومحاية الصحة يف إطار برنامج ال          

    ١٠                                                                                      وتتوفر مناطق تشرييبو كابيكار وحممية وأهايل غرانو دي أورو على تسعة مراكز لالستشارة الطبية و  .        كابيكار
                            ويف الوقت الراهن، يعمل يف       .                               السكان احملليون لطلب العالج       يها                                                 مواقـع للفحوص الدورية اليت ميكن أن يتوجه إل        

                                                                                                         اقع موظفون تابعون لثالثة فرق أساسية للرعاية الصحية الشاملة، توجد مقراهتا يف غرانو دي أورو ويف                          هـذه املو  
                                                                                                                ألـتو كويتزال، وذلك مبشاركة مثانية أفراد من الشعوب األصلية تلقوا التدريب يف إطار أنشطة صندوق الضمان                 

   ).                    بتقدمي الرعاية األولية      تصون خم             ساعدون فنيون  م (         االجتماعي 

                                                                                            يف مـنطقة تاالمانكا الصحية، جيري تنفيذ جتربة ناجحة تتمثل يف إشراك بعض األشخاص من الشعوب            و -   ٨٨٧
        يف هذا      تشارك و  .                                                                   لقيام بدور وسطاء خالل بعض االستشارات الطبية هبدف حتسني التواصل مع املرضى   يف ا       األصلية 

                              يعمالن على مدار الساعة يف عيادة               حلاالت الطوارئ                                                               اإلطار سبعة فرق أساسية للرعاية الصحية الشاملة، وقسمان         
         واملساعدة                       وعلم األحياء اجملهرية                                                                                     هوم كريك ودايتونيا؛ ويقدم فريق الدعم خدمات الرعاية املتعلقة بطب األسنان            

                                                                                             وتركز اجلهود الرامية إىل توسيع نطاق الرعاية الطبية يف احملمية على مشاريع من قبيل ما                 .                      االجتماعـية والصيدلة  
                             اخلطة الصحية االستراتيجية يف      `  ٢̀                                                     جتمعات الشعوب األصلية اليت يصعب الوصول إليها؛ و        مب   ل       االتصا  ̀  ١̀    :   يلي

  .                                                                         برنامج التلقيح الشامل ألطفال الشعوب األصلية يف اجملتمعات اليت يصعب الوصول إليها  `  ٣̀                ألتا تالمانكا؛ و

                                ية واملعدات وساعات عمل الفرق                                                                               وتـتعلق الشـكاوى اليت يتلقاها مكتب أمني املظامل مبسائل كالتغطية الصح            -   ٨٨٨
              حلضور موعد               ً    للسفر أياماً    ن،                                                                                        األساسـية للرعاية الصحية الشاملة، حيث يتبني من هذه الشكاوى أن السكان قد يضطرو             

                       إىل أمني املظامل، أن                             ً    ومما يثري االنتباه، استناداً      .                                  بعدم وجود حيز شاغر الستقباهلم                              ً       لكن عند وصوهلم حياطون علماً      ،    طـيب 
  . )١٤٨ (                                                                        ل غري املتوقعة مردها يف معظم األحيان إجراءات املوظفني اإلداريني وليس الطبيب املعين         هذه املشاك

                                                      

                                                ب األصلية ينتقدون بشدة منوذج الرعاية الصحية                                                          أقـر أمـني املظـامل بأن السكان يف مناطق الشعو            )   ١٤٨ (
            مقارنة مع  "                                                                أن جمتمعات الشعوب األصلية تشهد أعلى نسبة لوفيات الرضع وسوء التغذية "                         مناطقهم، وذلك ألسباب منها 

    حية                          الفرق األساسية للرعاية الص           اليت تقدمها                         أن منوذج الرعاية الصحية                        ومن اجلدير باالعتبار       . "                          بـاقي املـناطق يف البلد     
                                      سواء؛ وبعبارة أخرى، ليس هذا النموذج                                                             ٍ        الشـاملة هو منوذج عام يطبق يف جمتمعات الشعوب األصلية وغريها على حدٍ      

    ٦٩                           ملا تنص عليه االتفاقية رقم                                                                ً  للوضع اجلغرايف ملستوطنات اجملتمعات األصلية وال لثقافتها وعاداهتا، خالفاً           ً املطبق مالئماً
                                       ويشري أمني املظامل إىل أن خدمة أساسية         .  )   ٣٢٩           ، الصفحة       ٢٠٠٢-    ٢٠٠١       عمال،           تقرير األ    ( "                         ملـنظمة العمـل الدولية    

ّ                جيب أن تضع يف االعتبار السياق الذي ُتقّدم فيه         "              كخدمة الصحة                                 بأوقات االستشارات وضرورة                    ً   ويتعلق ذلك أساساً     ".                                 ُ  
  .                                                                    وجود موظفني يتحدثون لغات الشعوب األصلية وممن لديهم معرفة بالطب التقليدي
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               ، ويتعني بالتايل                                                                          ً ويظل حصول جمتمعات الشعوب األصلية على مياه الشرب وتزويدها بالصرف الصحي حمدوداً -   ٨٨٩
                    وجود أوجه قصور                    ً    ب أمني املظامل أيضاً            والحظ مكت   .                                                                بذل املزيد من اجلهود لتوفري مياه الشرب ومراحيض احلفر اجلافة         

              أنابيب املياه      مد   "   يف                                                              ما تتوقف على مشارف مناطق الشعوب األصلية، كما حصل                 ً   فكثرياً  ؛                        يف جمـال اخلدمات العامة    
                 آيرس باملاء، الذي       بوينس                                                            وتوجد يف هذه املنطقة عني املاء اليت يتزود منها كانتون             .                                   لتزويد أهايل أوخاراس مبياه الشرب    

   ).  ٩٢                التقرير، الصفحة  (  "                                                       على شبكة خاصة به؛ لكن ال توجد يف أوخاراس شبكة ملياه الشرب      يتوفر 

                  يف املائة من جمموع    ٥,٣      ، فإن     ٢٠٠٠                                              إىل بيانات التعداد الوطين للسكان واملساكن لعام        ً استناداً   :       املعوقون -   ٨٩٠
                             وعلى الصعيد القانوين، يكفل       .                                             يف املائة من الرجال والباقون من النساء         ٥٢         ، منهم    )١٤٩ (                         السـكان هبـم إعاقة ما     

                                     ومثة باإلضافة إىل ذلك نصوص قانونية         .                                                                   دسـتور كوسـتاريكا متـتع املعوقني بتكافؤ الفرص وحتقيقهم ملطاحمهم          
                                             جمللس الوطين إلعادة التأهيل والتعليم اخلاص؛              إنشاء ا        قانون    )  ١ (   :             ُ                                وسياسـية أخـرى ُيذكـر مـنها مـا يلي          

            قانون تكافؤ  "         املعنون    ٦٠٠            القانون رقم   )  ٤ (                      قانون املخاطر املهنية؛ و  )  ٣ (    ني؛ و                              السياسات العامة املتعلقة باملعوق  )  ٢ ( و
  .                                                           ، الذي يوحد مجيع اجلهود املتعلقة باحتياجات هذه الفئة من األشخاص    ١٩٩٦     أيار  /            املؤرخ مايو "         للمعوقني     الفرص

              ات وعن طريق                                                                                     وعـلى الرغم من الفرص املتاحة للمعوقني وألسرهم للحصول على األدوية يف املستوصف             -   ٨٩١
        املختصون          الفنيون                                                                                                  الفرق األساسية للرعاية الصحية الشاملة، ويف سياق الزيارات املرتلية اليت يقوم هبا املساعدون              

                                                                                                                بـتقدمي الرعاية األولية، فقد تلقى أمني املظامل عدة شكاوى بشأن صندوق الضمان االجتماعي، تتعلق إما بتعذر                 
                                                             ز صحي معني أو بعراقيل نامجة عن تصرفات املوظفني الذين جيهلون طريقة                                 االستفادة من اهلياكل األساسية يف مرك

  .                   التواصل بلغة اإلشارة

           وتتمثل أهم   .     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٠                                                              على ذلك، قام صندوق الضمان االجتماعي بوضع خطة عمل للفترة           ً وبناًء -   ٨٩٢
  :        فيما يلي      ٢٠٠٤         حىت عام        اإلجنازات

                                  ستشفيات الوطنية وأهم املستوصفات                                                           تنظـيم عشـر حلقـات عمل على صعيد املناطق ويف امل            -
                     تكافؤ الفرص يف اخلدمات        لتحقيق                                                       واملكاتب املركزية بشأن اإلطار املفاهيمي والسياسي والقانوين 

  .    ٧٦٠٠                                                                         الصحية للضمان االجتماعي، هبدف توعية السلطات بأبعاد وآثار تنفيذ القانون رقم 

      من       ً   شخصاً    ٣٧٥           ؛ وتدريب    ني         من املعوق      ٣٠٠     ٠٠٠               أفراد أسر         من    ١٥٠     ٠٠٠               إعداد وإرشاد    -
                                          حلقة عمل على الصعيد الوطين من أجل          ١١                                                  مجيع املناطق على التخاطب بلغة اإلشارة؛ وتنظيم        

ُ   ِّ   تدريب ُميسِّ             وقامت هذه     .                          احلصول على اخلدمات الصحية                           العمل على زيادة فرص                  رين مهمتهم         
           كون هلا دور                                                بإعداد خطة مؤسسية لتكافؤ الفرص، حيث يؤمل أن ي                         الفـرق، يف إطار وحداهتا،   

  .                   ِّ                   استراتيجي كعامل معزِّز لألنشطة التعليمية

                                                      

                                                                                                ىل االتفاقية املشتركة بني البلدان األمريكية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املعوقني، يشري                  إ        ً   اسـتناداً   )   ١٤٩ (
                                        ، حيد من القدرة على أداء نشاط أو أكثر من          ً  أو مؤقتاً                                         ً أي قصور بدين أو ذهين أو حسي، سواء كان دائماً "   إىل   `      إعاقة̀       مصطلح 

   ".         لتفاقمه                                             ً تكون البيئة االقتصادية واالجتماعية سببه أو سبباً                                             األنشطة األساسية يف احلياة اليومية، والذي ميكن أن 
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                                                   من مباين الضمان االجتماعي؛ كما مت تزويد مجيع            ٢٥٠       من     ٩٣                              وأزيلـت احلواجز اهليكلية يف       -

                                                                                ذات األولوية حبمض الفوليك الستعماله يف الوقاية من تشوهات النخاع الشوكي             ت           الكانـتونا 
  .                                   جتماعي رعاية مجيع املصابني بشلل خمي حاد         الضمان اال          يشمل نظام                 لدى األطفال؛ كما 

                                                                                                    ومثة يف الوقت الراهن مشكلة تتمثل يف انتقال موظفني يدرهبم القطاع العام يف جماالت ختصصية شىت إىل                  -   ٨٩٣
  .                                                 على مستوى الرعاية املقدمة إىل هذه الفئة من السكان                                 ً القطاع اخلاص، األمر الذي يؤثر سلبياً

                                                 منذ ظهور أوىل حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة           :     اإليدز /             ملناعة البشري                         املصـابون بفريوس نقص ا     -   ٨٩٤
                                                                                        اإليدز يف كوستاريكا يف الثمانينات، اضطلعت الدولة، عن طريق مؤسسات مثل وزارة الصحة وصندوق     /      البشري

      مصابني                                                                                                      الضمان االجتماعي، بدور رئيسي يف وضع السياسات الرامية إىل الوقاية من هذا املرض وتقدمي عالج لل               
  :         اإليدز، مها /                                                                   ومت حتقيق إجنازين رئيسيني فيما يتصل حبقوق املصابني بفريوس نقص املناعة البشري  .  )١٥٠ (  به

ّ                              َسـّن القـانون العـام رقم         -                            املتعلق بفريوس نقص املناعة     و      ١٩٩٨       أبريل   /               املؤرخ نيسان      ٧٧٧١َ 
       اإليدز؛ /      البشري

  .     اإليدز /        ص البشري                                                 إنشاء عيادات صحية متكاملة الستقبال املصابني بفريوس نق -

                                                                              إىل وضع مبادئ توجيهية عامة تتعلق بالتكييف والتوعية الصحية والوقاية               ٧٧٧١                       ويـرمي القانون رقم      -   ٨٩٥
                        اإليدز، باإلضافة إىل تعزيز  /                                                                         والتشخيص والرصد الوبائي والرعاية والبحث فيما يتصل بفريوس نقص املناعة البشري

   .      اإليدز /                           حقوق وواجبات املصابني بالفريوس

                                               اإليدز احلق يف تلقي املساعدة الطبية واجلراحية        /                                                           هلـذا القـانون، لكل مصاب بفريوس نقص املناعة البشري               ً   ووفقـاً  -  ٩٦ ٨
  .                                                                                                   والنفسانية واملشورة، باإلضافة إىل أي عالج من شأنه أن يضمن احلد من معاناته وختفيف مضاعفات املرض بقدر اإلمكان

 ٣٣اجلدول 

  اإليدز،/ املناعة البشريبفريوس نقصعلى املصابني اإلنفاق 
 )مباليني الدوالرات (٢٠٠٣-١٩٩٨ يف الفترة

 نوع الرعاية ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
              الصحة الشخصية    ٧,٥    ٦,٥    ٨,٤    ٧,٥    ٧,٠    ٥,٦
             الصحة العامة    ٠,٤    ٠,٣    ٠,٦    ٠,٧    ٠,٧    ٠,٧
       اإلدارة    ٠,٤    ٠,٣    ٠,١    ٠,١    ٠,٢    ٠,٢
     صحية            األنشطة غري ال    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠
      اجملموع     ٨,٣    ٧,٢    ٩,١    ٨,٤    ٧,٨    ٦,٥

        النفقات     ).     اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /                                                                احلسـابات الوطنـية ذات الصـلة بفـريوس نقص املناعة البشري             :     املصدر
  .    ٢٠٠٢-    ١٩٩٨  ،      اإليدز /                                                والتدفقات املالية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري

                                                      

  .                          املتعلق حباالت اإليدز املسجلة ١               البياين يف املرفق       الشكل      انظر   )   ١٥٠ (
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       استرياد   `  ١̀   :                                              تعني على صندوق الضمان االجتماعي أن يضطلع مبا يلي                               ولكفالة اجلوانب السالفة الذكر، ي -   ٨٩٧
          احلفاظ على   `  ٢̀                                                                                    وشـراء األدويـة املضادة لفريوسات النسخ العكسي وتوفريها وتقدميها مباشرة إىل املصابني؛ و     

  .                                                                     السرية الالزمة فيما يتصل بنتائج التشخيصات واالستشارات الطبية وتطور املرض

ـ     -   ٨٩٨                                                                              حة وصـندوق الضمان االجتماعي تنظيم محالت تثقيفية تتعلق باستعمال الواقي                                وتـتوىل وزارة الص
                         بالعمل على أن تقوم                                                                                  ً             الذكري، باعتباره وسيلة للوقاية من عدوى فريوس نقص املناعة البشري؛ وهي ملزمة أيضاً            

                     وبكميات كافية لتلبية      مثلى       أوضاع                                                                       املرافق الصحية بتقدمي الواقيات الذكرية وإتاحتها يف األماكن املناسبة يف إطار 
  .          طلب السكان

                اإليدز يف أربعة    /                                                                                   وتوجـد عـيادات الـرعاية الصحية املتكاملة للمصابني بفريوس نقص املناعة البشري             -   ٨٩٩
   ويف   )                                                                             كالديـرون غوارديا، وسان خوان دي ديوس، وناسيونال دي نينيوس، ومكسيكو           (                     مستشـفيات وطنـية     

                                                              هذه املستشفيات على تقدمي رعاية جيدة إىل املصابني، باالعتماد               وحترص      ).                   مونسينيور سانابريا  (                مستشفى إقليمي   
                                                                                                         عـلى فريق متعدد التخصصات، يقدم املشورة الفردية واألسرية، إىل جانب اخلدمات الصحية العالجية، وجيري               

      إىل                                                                                                     تتعلق بالوضع االجتماعي واالقتصادي للمصابني، ويقدم التوجيه إىل املصابني ويساعدهم على االنتقال                 ً أحباثاً
                                                                     وكانت النتائج احملصلة جيدة، سواء من حيث العالج أو التوعية هبذا              .                                        مكـان آخـر يف حالة نبذهم من أسرهم        

                                                                                                       وجيري تنفيذ العديد من األنشطة التثقيفية والوقائية يف إطار التعاون مع جامعة كوستاريكا ومنظمات                 .      املوضوع
  . )١٥١ (         غري حكومية

                                                            التحقق اإلجباري من مجيع كميات الدم املتربع هبا إىل مصارف            `  ١̀    :                               وتتعلق اإلجنازات األخرى مبا يلي     -   ٩٠٠
                                                                          وتقدمي العالج املتكامل وبدون متييز إىل مجيع األطفال واملراهقني الذين يبني             `  ٢̀                                  الـدم املوجـودة يف الـبلد؛ و       
                                                      فحص احلوامل لكشف الفريوس كجزء من إجراءات الفحص السابقة  `  ٣̀         اإليدز؛ و /                       التشخيص إصابتهم بالفريوس

                                                    تتبني إصابتهن بالفريوس، من بداية احلمل، وشراء           وايت                                         مـتابعة النساء املعرضات للخطر أو الل        `  ٤̀             للـوالدة؛ و  
   :                                 ومثة تدابري أخرى تتمثل فيما يلي      .                                       يف عيادات الرعاية الصحية املتكاملة                                   ً          الواقـيات واألدويـة لـتوزيعها الحقاً      

                                              صياغة بروتوكول الوقاية من العدوى يف سياق         `  ٦̀     ؛ و  )    ١٩٨٧ (                                          إنشـاء اللجنة الوطنية للسجون واإليدز         `  ٥̀ 
                                                                 إعداد اخلطة الوطنية االستراتيجية للمكافحة الشاملة لفريوس نقص          `  ٧̀     ؛ و  )    ١٩٩٦ (                        استشـارات طب األسنان     

  .                                        تنظيم محلة للتوعية الوقائية يف وسائط اإلعالم  `  ٨̀    ؛ و    ٢٠٠٤-    ٢٠٠١       الفترة   يف        اإليدز،  /             املناعة البشري

                لعدم وجود نظم                                                         ً          ما رصد من موارد اقتصادية وبشرية مادية ملكافحة املرض، نظراً                           وليس باإلمكان حتديد   -   ٩٠١
                                                                                                             لـلمعلومات احملاسـبية أو للبيانات األساسية اليت تتضمن هذه املعلومات، وهو ما يفسر االكتفاء بتناول اجلانب             

        ٣٧,٩٧           شفاء، أي                                      تتعلق يف معظمها باألدوية واالست         ٢٠٠٣-    ١٩٩٨                         لذا فإن نفقات الفترة        .                  املـتعلق بالنفقات  
  .          على التوايل        يف املائة        ٣١,٤٦ و

                                                      

    َّ   ويقدَّم    .                                                                                    يشـمل ذلـك تنظيم دورات مفتوحة، وجلسات مع املصابني واألسر واجلمهور بصفة عامة               )   ١٥١ (
ّ    َمّد                                       تطوعني واملمرضني واإلداريني، مما يتيح                                                             باإلضافة إىل ذلك تدريب إىل طالب الدراسات الطبية وامل                         شبكة اتصال بني   َ 

  .                                   املؤسسات احلكومية واملنظمات غري احلكومية



E/C.12/CRI/4 
Page 198 

 
 ألف - ٣٣اجلدول 

 ٢٠٠٤ و٢٠٠٢ و١٩٩٨ و١٩٩٤ و١٩٩٠التأمينية اليت تكلفها الدولة، يف السنوات تغطية ال

 الزيادة السنوية
 نطاق التغطية 

 )بالنسبة املئوية(
عدد األسر املشمولة 

 السنة عدد سكان البلد بالتأمني املكفول من الدولة

-١٩٩٠  ٣     ٠٣٢     ٣٩٤    ٢٨٠     ٤٩٦     ٩,٢٥     ١,٨٠     

-١٩٩٤  ٣     ٣٧٠     ٦٧٢    ٢٤٢     ٦٨٨     ٧,٢٠      ٢٣,٤٠     

-١٩٩٨  ٣     ٧١٠     ٥٦٧    ٤٠٤     ٤٥٢      ١٠,٩٠     ٩,١٧     

٢٠٠٢  ٤     ٠٤٦     ٥٠٧    ٥٢١     ٩٩٩      ١٢,٩٠     ٤,٠٣     

٢٠٠٤  ٤     ٢١١     ٦٩٢    ٥٣٩     ٠٩٧      ١٢,٨٠     ٤,٠٧     

  .                                      كتواري واالقتصادي، قسم التحليل الدميغرايف ال             جملس التخطيط ا     :     املصدر

                                                                                           ، فعـلى الـرغم مـن أن الدور الذي اضطلعت به جهات كوزارة الصحة وصندوق الضمان                      ً   وأخـرياً  -   ٩٠٢
                             اإليدز، ال ينبغي إغفال دور      /                                                                                 االجـتماعي كان بالغ األمهية فيما يتصل بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشري            

    وهي    .           كوستاريكا                                                                          املنظمات غري احلكومية، اليت شكلت شبكة املنظمات غري احلكومية من أجل مكافحة اإليدز يف
                                                                                                               تركز أنشطتها يف جمال اإلرشاد اجلنسي والتوعية والوقاية والرعاية والعالج، مراعية معايري كنوع اجلنس والسن،               

    .                                                                         كما توفر مراكز أو مآوي الستقبال األشخاص الذين ختلت عنهم أسرهم أو نبذهم اجملتمع

                               يوفر الصندوق الرعاية الطبية     "  :             على ما يلي        ١٩٧٣         لعام       ٥٣٤٩                من القانون     ٢            تنص املادة      :         املعـوزون  -   ٩٠٣
                                                                                                         واالستشفائية للسكان غري املشمولني بالتأمني والذين ال يستطيعون تسديد تكاليف اخلدمات الطبية املقدمة إليهم،         

                           ويرد يف املرسوم التنفيذي رقم    ".    ...         ُ                                                             على أن ُيمنح الصندوق من أجل الوفاء هبذه االلتزامات املبالغ احملددة الالزمة
7898-S   املستفيدون من اخلدمات الصحية غري املشمولني       "        وهم    "                                   األشخاص املكفول تأمينهم من الدولة     "          تعريف                                           

                                   ومبوجب هذا التشريع، فإن الفقراء        ".    ...                                                فئاته أو اتفاقاته وغري القادرين على الدفع                                     بأي من أنظمة الصندوق أو    
   ما  (                                         جمربين على املسامهة يف تسديد اشتراك تأمينهم                             أو الذين ليس هلم عمل، ليسوا      ً  مستقالً                ً     الذيـن ميارسون عمالً   

                                           لكن ميكنهم االستفادة من التأمني ضمن فئة          ،   )                            فرص بقائهم على قيد احلياة                                         دام ذلـك قـد يـزيد من تقويض          
  .                                                            األشخاص املكفول تأمينهم من الدولة، وتغطي هذه احلماية أسرهم كذلك

                                            الذين ميكنهم أن يربهنوا لسلطات الضمان                                                               وهـذا الشـكل مـن الـتأمني ينطبق على مجيع األشخاص            -   ٩٠٤
                                     ومن مث ميكن القول إن التغطية اليت          .                                                                      االجتماعي على إعسارهم، مما يؤهلهم لالستفادة من محاية التأمني الصحي         

  .                                                                     ً يتيحها هذا التأمني تشمل مجيع الفقراء، حيث ميكنهم االستفادة من التأمني جماناً

                                                                   كفول تأمينهم من الدولة، حبسب املنطقة اجلغرافية حملل اإلقامة، أن                                               ويتـبني من حتليل بيانات السكان امل       -   ٩٠٥
ّ                                         نسبة املَؤّمنني من هذه الفئة يف املناطق احلضرية كانت    َ       ٢٠٠٤              ، وزادت يف عام     ١٩٩٨                يف املائة يف عام   ٢٣       تعادل       

            يف املائة يف   ٦٣  ىل    إ    ١٩٩٨                يف املائة يف عام   ٧٧                                         أما يف املناطق الريفية فقد اخنفضت النسبة من    .           يف املائـة   ٣٧    إىل  
   .                                                               ؛ وقد يكون مرد ذلك اهلجرة واتساع رقعة املناطق احلضرية احمليطة باملدن    ٢٠٠٤    عام 
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 ١٤ الشكل

 تأمينهم الذين تكفل الدولة يعيشون يف فقر مدقع مقابل السكان وتأمينهم الذين تكفل الدولة السكان 
 ٢٠٠٤ و٢٠٠٢ و١٩٩٨يف السنوات يلبون احتياجاهتم األساسية، وال 

  .                                       صندوق الضمان االجتماعي، اإلدارة االكتوارية     :     املصدر

                                                                     على مستوى الفئة الفقرية، حيث إن نسبة الذين يعيشون يف فقر مدقع يف املناطق      ذاهتا                  وميكن مالحظة السمة  -   ٩٠٦
                النسبة املئوية      فإن                ومقابل ذلك،     .     ٢٠٠٤    و  ٨   ١٩٩                      قد تضاعفت بني عامي                                    والذين تكفل الدولة تأمينهم               احلضـرية   

                         الذين يعيشون يف فقر      ، )                              األغذية وامللبس والسكن والصحة    (                                                      لألشخاص غري القادرين على تلبية احتياجاهتم األساسية        
  .         يف املائة  ٥٩             يف املائة إىل   ٧٣   من                                                    والذين تكفل الدولة تأمينهم، قد اخنفضت يف الفترة ذاهتا                      مدقع يف املناطق احلضرية 

                                                          املقدمة إىل هؤالء املستفيدين، األمر الذي يفسر أن االستشارات                                          الـرعاية الطبـية واالستشفائية        ت    وزاد -   ٩٠٧
      من       ً   هاماً         ً  متثل جزءاً                                                                          ، وحـاالت اإلسعاف والطوارئ، ومغادرة املرضى املستشفيات وحاالت دخوهلا،                    اخلارجـية 

                                                                                                            التكاليف اليت يتحملها صندوق الضمان االجتماعي يف سياق تغطية تأمني السكان، حيث إن إمجايل التكاليف قد                
              وبالتايل، ففي     .        كولون   ٩٣     ٢٨٣     ٤٥٩     ٠٠٠       إىل     ١٧     ٣١٤     ١٧٩     ٠٠٠                                      رتفع يف ظرف حنو عقد من الزمن من        ا

                                يف املائة من مجيع االستشارات        ١٤               تأمينهم نسبة                        الذين تكفل الدولة                               ، شكلت استشارات األشخاص         ١٩٩٥     عام  
        ، بلغت      ٢٠٠٤        يف عام    و   .        كولون  ٤     ٣٦١     ٠٠٥     ٠٠٠                                املعوزين واألجانب، مما كلف حنو                  مبا يف ذلك                اخلارجـية،   

   ).                                يف املائة من تكلفة مجيع االستشارات  ١٨ (        كولون   ٢٩     ١٦٦     ٣٢٧     ٠٠٠         التكلفة
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 ٣٤اجلدول 

 واحلاالت الطارئة وعدد املرضى الذين يغادرون املستشفيات االستشارات  - التأمني الصحي
 ٢٠٠٤-١٩٩٥واملرضى الذين يدخلوهنا، يف الفترة 

  املئويةتهاواملغادرة الطبية ونسباالستشارات  ١٩٩٥ ١٩٩٨ ٢٠٠٢ ٢٠٠٤
                       جمموع االستشارات اخلارجية  ٧     ٥٩٠     ١٦٥  ٩     ١٩١     ٠٤٦   ١٠     ٥٧٦     ٩٧٤   ١١     ٥٨٠     ٣٧٣
  ) ١ (                         الذين تكفل الدولة تأمينهم           عدد األشخاص   ١     ٠٣٨     ٣٣٥  ١     ٢٥٧     ٣٣٥  ١     ٩٠٢     ٧٩٨  ٢     ٠٨٣     ٣٠٩

              النسبة املئوية      ١٣,٦٨      ١٣,٦٨      ١٧,٩٩      ١٧,٩٩
  ) ٢ (       الطارئة           جمموع احلاالت   ٢     ١٩١    ٥٨ ٠  ٢     ٧٩٥     ١٦٢  ٣     ٥٤٥     ٣٨٤  ٣     ٩٨٧     ١١١
  ) ١ (                         الذين تكفل الدولة تأمينهم           عدد األشخاص     ٤٨٣     ١٢٨    ٦١٦     ٣٣٣    ٩١٢     ٢٢٧  ١     ٠٢٥     ٨٨٤

              النسبة املئوية      ٢٢,٠٥      ٢٢,٠٥      ٢٥,٧٣      ٢٥,٧٣
          املستشفيات            حاالت مغادرة     عدد      جمموع     ٢٩٦     ٩٧٦    ٣٠٥     ٣١٧    ٣٣٣     ٠١٣    ٣٣٨     ٦٨٦
  ) ١ (                         الذين تكفل الدولة تأمينهم  ص          عدد األشخا   ٧٤     ٧٧٩   ٧٦     ٨٧٩   ٩٧     ٠٤٠   ٨٩     ٢٧٨

               النسبة املئوية       ٢٥,١٨      ٢٥,١٨      ٢٩,١٤      ٢٦,٣٦
               دخول املستشفيات              جمموع عدد حاالت   ١     ٧٣٥     ٣٥١  ١     ٦٧٩     ٠٥٧  ١     ٧٣٧     ٢٧٩  ١     ٧٩٢     ٥٠٧
  ) ١ (                         الذين تكفل الدولة تأمينهم           عدد األشخاص     ٤٣٦     ٩٦١    ٤٢٢     ٧٨٧    ٥٠٦     ٢٤٣    ٤٧٢     ٥٠٥

   ية           النسبة املئو      ٢٥,١٨      ٢٥,١٨      ٢٩,١٤      ٢٦,٣٦
              إدارة التخطيط    .    ٢٠٠٤-    ٢٠٠١                 احلولية اإلحصائية،                                               ارة التخطيط االكتواري واالقتصادي، إدارة اإلحصاء،   وز  :      املصادر

      إدارة    .      الدولة             الذي تكلفه                  ونظام التأمني                          تكلفة رعاية املعوزين                                               االكتواري واالقتصادي، قسم التحليل املايل،      
  .    ٢٠٠٤-    ٢٠٠١                               العامة خلدمات الرعاية الصحية،         اإلحصاءات                                  املعلومات اإلحصائية واخلدمات الصحية، 

  .               املعوزين واألجانب  "                    تكفل الدولة تأمينهم "َ    َمن          تشمل فئة   ) ١ ( 
  .         الطوارئ               لكنها جتري يف قسم      طارئة                           تشمل االستشارات اليت ال تعترب   ) ٢ ( 

            ائة إىل حنو           يف امل    ٢٢                                            ، حيث زادت نسبتها يف الفترة نفسها من             ذاته       االجتاه           الطارئة                      وشـهدت االستشارات     -   ٩٠٨
       ويتعذر     ).        كولون   ١٤     ٣٦٢     ٣٧١     ٠٠٠       إىل  ٢     ٠٢٩     ١٣٩     ٠٠٠                                       وهو ما يعادل زيادة يف التكلفة من       (             يف املائة      ٢٦

                                            أن العدد يشمل مجيع احلاالت اليت تعرض على            إىل                                                      ً           حتديـد العدد اإلمجايل للحاالت املستعجلة يف هذا السياق نظراً         
                                   ملستشفى هي اليت تستحوذ على اجلزء           إىل ا                وحاالت اإلدخال     .    رئة     طا                            وليس فقط احلاالت اليت تعترب             الطوارئ         أقسام  

                       يف الفترة بني عامي           ً   طفيفاً                                                                         ً                 األكـرب مـن تكاليف الرعاية الصحية، على الرغم من أن النسبة املئوية عرفت اخنفاضاً              
  .             مليار كولون  ٥٠        إىل حنو     ٢٠٠٤                        حيث ارتفعت يف هناية عام        ً  معاكساً                    ً وشهدت التكاليف اجتاهاً  .     ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٢

                                                                         حيظى األشخاص احملرومون من احلرية، وهي فئة معرضة للخطر فيما يتصل باحلق             :                          األشخاص احملرومون من احلرية    -   ٩٠٩
                                                                                               ال يتجزأ من احلق يف احلياة، حبماية تنص عليها العديد من االتفاقات واالتفاقيات الدولية،                                      ً         يف الصـحة، الـذي يشكل جزءاً      

                    إلدارة العامة للتكيف    ا             نظام السجون         تشرف على                       وعلى الصعيد الوطين،      .                                                 األمـر الـذي تتـبني منه هشاشة وضع السجناء         
              تحديد أساليب   ب      يقضي                                                        ومثة اتفاق بني هذه الوزارة وصندوق الضمان االجتماعي           .                     وزارة العدل والعفو            التابعة ل             االجـتماعي   

  .                             يات الدولية والدستور والقانون                                                                          للرعاية اخلاصة هبدف احترام حق احملرومني من احلرية يف الصحة، حسبما تنص عليه االتفاق
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                                                   احملرومني من احلرية، سواء يف إطار ترتيبات طوعية،                                  هي اإلقرار بالتأمني على                             اخلطوة األوىل يف االتفاق      و -   ٩١٠
َ  َّ           كُمَؤمَّن عليهم      ، أو  )                               بالنسبة ملن يعملون يف هذه املؤسسات (                                        أو كمستفيدين، أو كمستخدمني يف مؤسسات خاصة   ُ  

                             ولتلقي اخلدمات الصحية، ميكن       .                                                    والعفو، مع اعتبار مجيع احلقوق ذات الصلة بذلك                                  مكفولـني من وزارة العدل    
ّ      للشخص املَُؤّمن   َ                                                           لنظام مستشفيات صندوق الضمان االجتماعي، أو أن يتلقى رعاية                     ً أن يدخل مستشفى تابعاً     عليه         ُ

           نقل الشخص    `  ٢̀                                               قدوم العاملني يف القطاع الصحي إىل السجن؛ و         `  ١̀    :                                    صحية إسعافية تقدم حسب ثالثة أمناط     
ّ     املَؤّمن   َ   .                        عرض الشخص على طبيب السجن  `  ٣̀                  إىل املركز الصحي؛ و     عليه   

          ويقدم هذه    .                                                                                 ويعـتمد األسـلوب األول على تقدمي رعاية إسعافية يف مرافق خاصة منشأة داخل السجن         -   ٩١١
      ة اليت                                                                                     الرعاية فريق يتألف من طبيب وممرض وطبيب أسنان وأي شخص يلزم وميكن حضوره من مستوصف املقاطع

                                                                                      وتقوم العيادة بتقدمي األدوية وبإجراء االختبارات حسب اللزوم، وجيري الفريق زياراته على األقل    .             يتبع هلا السجن
                                                                      وهذا األسلوب متبع يف مراكز الرعاية املؤسسية املوجودة خارج املنطقة             .                 لالتفاق القائم                   ً      مـرة يف األسبوع وفقاً    

  .                                  احلضرية الكربى، ويف مركز تدريب الشبان

ّ                                                              واألسلوب الثاين مماثل ملا يسري على أي شخص مؤّمن، حيث ينتقل املعين بدون حراسة إىل العيادة اليت                  -   ٩١٢                                         
             وال يطبق هذا     .                                                                                                    يتـبع هلـا ليتلقى الرعاية اإلسعافية أو األدوية الالزمة، وقد تؤخذ منه عينات إلجراء التحليالت               

ْ                     ألشخاص املشمولني بترتيبات َسْجين مرنة التنقل حبرية                                                األسلوب إال يف مراكز الرعاية شبه املؤسسية، حيث ميكن ل  َ                        .  

                                                                                          ويتطلب األسلوب األخري قيام وزارة العدل والعفو بالتعاقد مع طبيب لكي يقدم خدماته يف مواقع جتهزها  -   ٩١٣
                                                                                                                  الوزارة، حيث ميكنه أن يعتمد على العيادة اليت يتبع هلا السجن يف احلصول على األدوية وإرسال عينات التحليل                  

                                                                     ويستخدم هذا األسلوب يف تقدمي الرعاية إىل احملرومني من احلرية املوجودين يف         .                                االسـتفادة مـن املوارد الطبية      و
  .                                            مراكز رعاية مؤسسية تقع يف املنطقة احلضرية الكربى

                                                                                                  ومتثل عيادة الريفورما املوجودة يف السجن الذي حيمل االسم نفسه حالة خاصة، حيث ميكنها االعتماد                -   ٩١٤
   .                                                                                                  دمات األساسية اليت يقدمها أطباء السجن وعلى املرافق املتوافرة لعيادات صندوق الضمان االجتماعي                     عـلى اخل  

                                               فإن نوعية أماكن تقدمي الرعاية الصحية ختضع            ً وعموماً   .                                                       وبعـبارة أخرى، فهي متثل عيادة متكاملة داخل السجن        
                                      دالة فيما يتعلق بالسجون وتصميمها؛ ومن                                                               لقيود تفرضها قرارات التخطيط اليت تتخذها السلطات القائمة على الع

                                 الرعاية الصحية والقدرة على              تؤثر على                                                                         مث، فإن الصعوبات اليت يواجهها البلد يف هذا الصدد تتجسد يف مشاكل             
    .                         اختاذ قرارات لتحسني نوعيتها

                       شكوى يف الفترة من       ٧٦                                                                        وتلقـى مكتـب أمـني املظـامل شكاوى بشأن صحة السجناء بلغ عددها                -   ٩١٥
                                                          وتتعلق معظم الشكاوى بعدم نقل سجني حلضور موعد طيب أو            .     ٢٠٠٤       يونيه   /             إىل حزيران      ٢٠٠٣       يونيه   / ن     حزيرا

                يف املائة من      ٤٠                        الذي يعتقل فيه حوايل      (                                       وتتعلق معظم الشكاوى بسجن الريفورما         .                          باخلدمـات الصحية املتردية   
                              ضور مواعيدهم إىل خلل يف التنسيق                            عزى مشاكل عدم نقل السجناء حل  ُ وُت    ).                              األشخاص احملرومني من احلرية يف البلد

                   إىل أمني املظامل، يف                                                                                     ً               بـني إدارة السجن والدوائر الصحية فيما يتصل بقوائم املواعيد الطبية؛ ويتمثل احلل، استناداً             
  .                    حتسني اإلجراءات اإلدارية
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    قلة      إىل         ً ية، نظراً                          املناسبة لتقدمي الرعاية الصح       األوضاع                                           ومن األسباب األخرى لتقدمي الشكاوى االفتقار إىل  -   ٩١٦

                             عدم مالءمة األنظمة الغذائية                    ، باإلضافة إىل             غياب األثات                            احترام اخلصوصية الفردية و        عدم                         الـنظافة واألمـاكن و    
          الئمة حلالة   امل     صحية   ال      راكز    امل            ، وانعدام         ً   معيناً        ً   غذائياً                                                 ً           الحتـياجات السـجناء الذين تتطلب حالتهم الصحية نظاماً        

  .          اه القانون               ممن هلم مشاكل جت            ً املختلني عقلياً

   .                          شخص، معظمهم من نيكاراغوا   ٣٠٠     ٠٠٠                                        يف كوستاريكا، يقدر عدد املهاجرين بأكثر من    :        املهاجرون -   ٩١٧
                                            ، ويبقى العديد منهم يف األراضي الوطنية،            ً   كبرياً                                                    ً         وخالل فترات احلصاد يف الصيف، يشهد عدد املهاجرين ارتفاعاً        

                            وميثل هؤالء نسبة كبرية من سكان    .                      ا بتسوية وضعهم القانوين                                              سواء يف املناطق احلضرية أو الريفية، بدون أن يقومو
                                                        لإلطار السياسي واملؤسسي القائم يف كوستاريكا، تتاح اخلدمات      ً ووفقاً   .                                 البلد، الذين حيتاجون إىل خدمات صحية

   :      ، وهي                                                               لكن حصول املهاجرين على تلك اخلدمات يتوقف على ثالثة عوامل            .                                  الصـحية إىل مجيع من حيتاج إليها      
  .                                                                                    هم القانوين كمهاجرين، وشروط العمل املنصوص عليها يف عقدهم، ومستوى الرعاية الصحية املطلوبة   وضع

                                                                                                 ويف سياق التشريع احلايل، ال حيق لألجانب املقيمني بصفة غري شرعية احلصول على تأمني بأي حال من                  -   ٩١٨
                               ني الشروط الرمسية للحصول على                     إىل أن من ب          ً  ، نظراً  )                                              سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة أو طوعية        (          األحـوال   

                                             أن يتسبب وضعهم غري القانوين يف احلد من                            ً   وبالتايل، حيدث أحياناً     .                                         تـأمني تقـدمي شهادة إقامة وترخيص عمل       
َ  َّ                          حصوهلم على اخلدمات، مما يعرقل َمدَّهم بالعالج السريع واملناسب                            .  

                                      جرين يعملون يف أنشطة إنتاجية تتسم                                                                             ومـن العراقـيل األخرى يف هذا الصدد شروط التعاقد، ألن معظم املها             -   ٩١٩
                    والواجبات املتعلقة            َ العمل احلقوَق      أصحاب           العديد من      جتاهل                   األمر الذي يؤدي إىل                                      مبرونـتها مـن حيث عالقات العمل،      

                                     ويواجه العديد من العمال املهاجرين        .                                           العمل والعامل إىل صندوق الضمان االجتماعي           صاحب                            حبصة االشتراك املسددة من     
  .                                       شتراكات وتقاعسهم عن دفع املستحقات للدولة ال                العمل من تسديد ا      أصحاب              املتمثل يف هترب            هذا الواقع 

                                                                      ، ال تسدد االشتراكات إىل صندوق الضمان االجتماعي وال تطبق السياسة                                      ً      ويف قطاع زراعة قصب السكر مثالً      -   ٩٢٠
      ألصحاب                                   لدوران تشغيل العمال، مما يتيح                   نسبة عالية               يالحظ وجود    و   .                                                  املـتعلقة باحلد األدىن لألجور املعمول هبا يف البلد        

  .                  ً العمل السليمة صحياً       وأوضاع                                                                             العمل تفادي دفع اشتراكات احلقوق االجتماعية، ومنها احلق يف الصحة والرعاية الطبية 

َ    الفَرق        وتتوىل   -   ٩٢١                                                                            األساسية للرعاية الصحية املتكاملة تقدمي اإلسعاف األويل؛ ويسهل على املهاجرين احلصول    
  .                                                                      خلدمة ألهنا ليست مشروطة، على الرغم من أهنم يقدمون يف بعض األحيان مسامهة طوعية         على هذه ا

     َّ                                                                    ، يقدَّم العالج بصرف النظر عن الوضع القانوين للمهاجر؛ أما بالنسبة                  الطوارئ                     وعـلى صعيد خدمات      -   ٩٢٢
                 هاجرون يف مستوى          وجيد امل    .                                                                             لالستشارات الطبية أو اإلدخال إىل املستشفى، فيشترط اشتراك الشخص يف التأمني          

                                      قد ال يوجد يف مكان آخر، وذلك من                        ً    ق األساسية تتيح حالً                           َ       ما خيفف معاناهتم، ألن الفرَ      ،                       الرعاية الصحية األولية  
  .                                                           حيث احلصول على اخلدمات والقرب من األماكن اليت يتوافر فيها العمل

                     وق الضمان االجتماعي    د  صن                                                   أن النسب املئوية للخدمات الصحية املقدمة من             ٢٠٠١                    وتبني تقديرات عام     -   ٩٢٣
  :                   واحلاالت الطارئة                                  يف املائة؛ االستشارات اخلارجية        ٦,٢٧  :                    اإلدخال إىل املستشفى     :                           إىل األجانب تتوزع كما يلي    

                    يف املائة يف عام        ١,٣                                 خدمات االستشارة اخلارجية من            يتلقون                                     وارتفعت نسبة املرضى األجانب الذين         .           يف املائة   ٤
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    وقد    .           يف املائة   ٤                                                     ؛ وقدرت الدراسة االستقصائية لألسر هذه النسبة يف             ١٩٩٧     عام                  يف املائة يف         ٤,٣٤       إىل       ١٩٩٢
               بعض املهاجرين،   ل                          وينبغي حبث ما إذا كان         .                                                                 يـتوقع املرء حدوث زيادة مماثلة على صعيد اإلدخال إىل املستشفى          

  .                                                                     الالجئني القادمني من نيكاراغوا أو كولومبيا، تأمني مباشر أو عن طريق الدولة    خبالف 

ّ                                      ، بلغت النسبة املقّدرة لألجانب الذين خضعوا لفحوصات            ٢٠٠١                                        إىل الدراسة االستقصائية لألسر لعام               ً واستناداً -   ٩٢٤                  
                     ً      يف املائة منهم موعداً      ٦٠                          يف املائة، يف حني طلب         ٣٨  )            يف املائة      ٣,١٠ (                     على إحالة طبية            ً  أو بناءً   )            يف املائة       ٣٤,٦٦ (        وقائية  
                                                          يف املائة من األجانب إىل طبيب عام، لكن هذه النسبة             ٦٩               ستشارة، توجه                        وفيما يتصل بنوع اال     .                لشعورهم مبرض      ً   طبـياً 

  .        ً  أخصائياً                                                                              ً بلغت نصف هذا املستوى لدى األجانب من منطقة أمريكا الوسطى، حيث استشار معظمهم طبيباً

      ١,٧٥                                                                                   وبلغ معدل االستشارات للفرد لدى األجانب، سواء على صعيد القطاع اخلاص أو العام، ما يعادل  -   ٩٢٥
                                     وميثل املعدالن ثلث معدل نصيب الفرد         .            ً    للفرد سنوياً      ٠,٢٥                                       ، يف حني بلغ املعدل يف القطاع اخلاص                   ً  يارة سنوياً  ز

               ن من نيكاراغوا  ي           سيما املهاجر                              ويتجاوز عدد املرضى األجانب، وال   .                                    من اخلدمات الطبية لدى السكان بشكل عام
                                             مدون على نقاط املساعدة الصحية عدد مواطين                                                                      وأمريكا الوسطى، الذين يتلقون خدمات الفرق األساسية أو يعت        

                                                وكما هو متوقع، فإن األجانب القادمني من مناطق أخرى    .         يف املائة  ٣٠                                     كوستاريكا املستفيدين منها بنسبة تقارب 
          ىل عيادات   إ                         ارجية يف القطاع اخلاص و      اخل         ستشارات    اال   ىل   إ        ً   أساساً       يلجأون                                         مـن العـامل، مثل البلدان األمريكية،        

  .                                    اعي عندما حيتاجون إىل خدمات طبية ختصصية            الضمان االجتم

                                               التابعة لصندوق الضمان االجتماعي، بلغت نسبة               الطوارئ                                      األشخاص الذين استقبلتهم أقسام        بني       ومـن    -   ٩٢٦
                                    وتزداد نسبة األجانب الذين يتلقون        .                                        يف املائة منهم قادمون من نيكاراغوا        ٨٣              يف املائة،     ٤                      املولوديـن يف اخلارج     
                                                       يف مراكز الرعاية الصحية القريبة من احلدود واألماكن اليت             الطارئة                          اخلارجية أو اخلدمات                       خدمـات االستشارات  

  .                                                                           توجد فيها أعداد كبرية من األجانب العاملني يف الزراعة أو اخلدمة املرتلية أو التجارة

      خدمات                               يف املائة من السكان األجانب إىل     ٣,٢٧              ، احتاجت نسبة     ٢٠٠١                         ويف نصف السنة األول من عام  -   ٩٢٧
            وكانت معظم     .                           يف املائة من تلك احلاالت       ٨٢                                                           استشـفائية، واستقبلت مستشفيات صندوق الضمان االجتماعي        

                                                                                                        حـاالت اإلدخال إىل املستشفى متعلقة خبدمات الطب النسائي والنفاسي، أما االستشارات اخلارجية، فمعظمها              
                                        سجم مع بيانات السجل الوطين للوالدات،                    األمر الذي ين                                             باستشارات عامة وفحوص سابقة للوالدة،               ً  كان متعلقاً 

  .            آلباء أجانب  هي                     يف املائة من الوالدات   ١١       حيث إن 

                                                                             من االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني، اليت صدقت عليها كوستاريكا يف عام              ٢٤    و   ٢٣            للمادتني        ً   ووفقـاً  -   ٩٢٨
                     لى قدم املساواة مع                                                       ، يتعني على دولة كوستاريكا أن تعامل الالجئني ع            ٦٠٧٩                           مبوجـب القـانون رقم           ١٩٧٧

                                ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه تدفق     ١٩٩٩         ومنذ عام    .                                                    مواطنيها فيما يتصل باملساعدة واإلغاثة والضمان االجتماعي
  .                                                                                        الالجئني يتزايد مرة أخرى، حتصل هذه الفئة من السكان على خدمات الرعاية الصحية على مستويات عدة

                                       يف املائة من الرجال والنساء أرباب األسر   ٧١              ، فإن أكثر من     ٢٠٠٢  م                            إىل الدراسة االستقصائية لعا        ً واستناداً -   ٩٢٩
            عن اخلدمات       ً  راضياً                  ً  يف املائة منهم رأياً  ٨٠                                                           يـتوفرون على تغطية من الضمان اجتماعي، وأبدى أكثر من                  الالجـئة   

     يف    ٦٦        ، قال                                  اليت مشلت الالجئني الكولومبيني        ٢٠٠٣                               ويف الدراسة االستقصائية لعام        .                              املقدمـة إليهم يف تلك السنة     
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                        يف املائة من النساء       ٤٠                               يف املائة فقط من الرجال و        ٤٦     لكن                  الصحة العامة،                                          املائـة منهم إهنم حيصلون على خدمات        

ّ                                      ويف السنتني املذكورتني، قُّدمت اخلدمات الطبية العامة إىل            .                                            ذكـروا أهنم يستفيدون من الضمان االجتماعي            يف    ٧٤                     ُ
             يف املائة،     ٢٠                                                يف املائة، وخدمات طب األطفال إىل أكثر من            ٥٤    إىل                                               املائـة مـن السـكان، واخلدمات املستعجلة         

                                                            ويتلقى الالجئون معونة مؤقتة للحصول على التأمني اخلاص بالالجئني،     .           يف املائة    ١٣                               واخلدمات املتعلقة باألمومة إىل     
                     ساء احلوامل من الالجئني                         ويتلقى أطفال الالجئني والن   .    ُ   َّ                                            كما ُتسهَّل هلم اإلجراءات املتعلقة باحلصول على تأمني طوعي

  . )١٥٢ (                                                                                  العالج يف عيادات ومستشفيات النظام الصحي، سواء كانت هلم أم مل تكن هلم تغطية ضمان اجتماعي

َ                   ما ُيتَخذ من تدابري خاصة                     لكفالة احلق يف الصحة   ُ  

           والعقلية          البدنية م                من إعمال قدراهت م                        من الصحة اجليدة مبا ميكنه                                ٍ كفالة متتع أغلبية السكان بقدر كاٍف   أن  -   ٩٣٠
               ، اليت شهد فيها  )    ٢٠٠٤-    ١٩٩٠ (                          وخالل اخلمس عشرة سنة املاضية    .             للتطور البشري                       هي من التطلعات األساسية 

               بأكرب قدر ممكن                                                                                  ً قطاع الصحة عملية إصالحية، حصلت بعض التطورات العامة املتعلقة حبق اجلميع يف التمتع فعلياً
    .       عليها       ً  تعليقاً        فيما يلي     نورد                            من الصحة البدنية والعقلية، 

             إصالح القطاع   "           ، املعنون       ٧٤٤١                             نتيجة العتماد القانون رقم      ك                  يف هذا الصدد                    أهـم تقدم أحرز          جـاء    -   ٩٣١
          تشمل مجيع                     تقدمي خدمات صحية   ل   ً اً    منوذج          باعتباره     "                الرعاية الشاملة  "             إقامة نظام                 هذا القانون         أتاح   و    ".       الصـحي 

                                                    سواء تعلق األمر بالفرد أو باألسرة أو اجملتمع، مع       ، ل                                             بالوقاية والتوعية والعالج وإعادة التأهي      ة                  األعمـال املـتعلق   
  .                                                                             على حمور الصحة واملرض، وإيالء اهتمام خاص بالرعاية األولية وبإتاحة اخلدمات للجميع     ً  شامالً              ً التركيز تركيزاً

   ان     الضم        وصندوق                                     توزيع املهام بني وزارة الصحة        ،    ً   أوالً  ،                                                 ومـن أهم اإلصالحات املؤسسية يف هذه العملية مثة         -   ٩٣٢
  .             تقدمي اخلدمات                إدخال تعديالت على   ،      ً  ثانياً ،                                                     االجتماعي، يف سياق إعادة تشكيل إدارة القطاع وتعزيزها، مث

                                                                                         ومن بني التعديالت اهلامة يف جمال تقدمي اخلدمات تشكيل الفرق األساسية للرعاية الصحية الشاملة؛ وبدء  -   ٩٣٣
ّ    عملية للتنظيم الالمركزي للمرافق الصحية عن طريق َسّن   َ          كوسيلة  "                 االلتزامات اإلدارية "     ووضع    ؛ )١٥٣ (         قانون خاص                                              

  .                                                                                لتقيم نوعية اخلدمات؛ وتوسيع نطاق شراء اخلدمات ليشمل التعاونيات الصحية والقطاع اخلاص

                                              خدمات اإلسناد الصحي العام؛ والتفتيش العام         :                                                          ومـن التغـيريات املؤسسـية اهلامة إنشاء املهام التالية          -   ٩٣٤
                                      ونفذت معظم هذه التعديالت يف سياق إصالحات    .                          ضمان اجلودة؛ واللجان الصحية                        للخدمات الصحية؛ وبرنامج 

  .                           اإلطار التنظيمي للقطاع الصحي

                                                      

) ١٥٢   (  UNHCR, Diagnosis of the degree of local integration of refugees in Costa Rica (2002), 
UNHCR/UCR, San José, Editorama, 2003, 104 pp., p.93: Diagnosis of the degree of local integration of the 

Colombian refugee population in Costa Rica, 2003.  
                                                                          ، املتعلق بتطبيق الالمركزية على صعيد مستشفيات وعيادات صندوق الضمان              ٧٨٥٢              القانون رقم       إن    )   ١٥٣ (

           الطبية                          أفضل مستوى من الرعاية         يضمن     ،      ١٩٩٨       ديسمرب   /                كـانون األول     ٢٤                                      االجـتماعي يف كوسـتاريكا، املـؤرخ        
  .               لسكان كوستاريكا
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                                 منوذج جديد للرعاية الصحية الشاملة

            ، وهي وحدات  "             املناطق الصحية "         بإنشاء     ١٩٩٥                                             ً               أعـيد تنظيم خدمات الرعاية من املستوى األول ابتداًء من عام       -   ٩٣٥
    ً                      وعمالً مببدأ اإلنصاف، بدأت      .                                                                  منطقة يسانده فريق تقين وإداري مسؤول عن شبكات اخلدمات احمللية                               إدارية يرأسها مدير    

         مناطق     ١٠٣           بإنشاء       ٢٠٠٣    ُ                      واخُتتمت العملية يف عام       .                                                           ً            عملـية إعادة التنظيم يف املناطق الريفية يف أشد املقاطعات حرماناً          
  .                                            صحية يف مجيع أرجاء البلد، وهي تشمل السكان كافة

ـ  -   ٩٣٦    ٤     ٠٠٠                                                   ، وهي تقسيمات جغرافية يبلغ متوسط عدد سكاهنا          "      قطاعات "                                 ناطق الصحية مقسمة بدورها إىل           وامل
                                                                                                           ويقـع كـل قطاع حتت رعاية فريق خلدمات الرعاية الصحية الشاملة األساسية يتألف من طبيب عام وممرضة                    .       نسـمة 

   ً                                  حقاً موظف مسؤول عن السجالت الصحية                          وأضيف إىل الفريق ال     .                                                     مساعدة ومساعد تقين يف جمال الرعاية الصحية األولية       
                                                                                 مرتبطة بفريق خدمات الرعاية الصحية الشاملة األساسية ومكونة من طبيب وممرضة             "           أفرقة دعم  "       وهناك    .             وتقـين صيديل  

  .                                                                                          حمترفة وطبيب أسنان وعامل اجتماعي وأخصائي تغذية وأخصائي يف علم األحياء اجملهرية وصيديل وتقين شبكات

  "                             عرض اخلدمات الشاملة األساسي    "                                                ً            يقدمها فريق اخلدمات األساسية وأفرقة الدعم ترد حمددةً يف                        واخلدمات اليت    -   ٩٣٧
                                                                                                                           الذي حيدد النهج الكلي، الذي يشمل توفري الوقاية لكل فئة سكانية والنهوض هبا وتقدمي العالج هلا وإعادة تأهيلها حبسب                   

                        وتقوم عملية تقدمي هذه      .                                       ل واملراهقني والنساء والبالغني واملسنني                           الرعاية الشاملة لألطفا    :                                    املرحلة اليت بلغتها يف دورة احلياة     
  .                               ً       ً       ً                ذات الصلة اليت يتطلب تنفيذها عمالً منهجياً ومنسقاً مع اجلماعة احمللية  "                      قواعد الرعاية الشاملة "                اخلدمات على أساس 

                   عنية وحتديد مشاكلها                                                                                 لـذا، يتمـثل أسـاس النموذج اجلديد يف معرفة مفصلة للوضع الصحي للفئة السكانية امل     -   ٩٣٨
                                                    ومسح تعزيز فريق الرعاية الشاملة بتحقيق تغطية صحية      .                                 للحد من املشكالت اليت مت حتديدها       "          خطة حملية  "                  الرئيسية وإعداد   

                                                                       ، وإن كنا نعترف بأننا ال نزال نواجه حتديات كبرية لتجويد البنية                ٢٠٠٤                     يف املائة يف عام         ١٠٠                          أولـية للسـكان بنسبة      
                                                                          وميكن الوقوف على ذلك من خالل التقييمات اليت أجرهتا وزارة الصحة على              .                 ن مستوى املوظفني                        األساسـية والـرفع م    
  .                مدى سنوات متعددة

  ألف٣٤اجلدول 

 العاملة" أفرقة خدمات الرعاية الصحية الشاملة األساسية "-التأمني الصحي 

 جمموع األفرقة
٢٠٠٤-١٩٩٥ 

 السنة األفرقة اجلديدة
١٩٩٥    ٢٤٢    ٢٤٢ 
١٩٩٦    ١٠٥    ٣٤٧ 
١٩٩٧   ٨٠    ٤٢٧ 
١٩٩٨    ١٢٧    ٥٥٤ 
١٩٩٩   ٧١    ٦٢٥ 
٢٠٠٠   ٤٥    ٦٧٠ 
٢٠٠١    ١١١    ٧٨١ 
٢٠٠٢   ٣٨    ٨١٩ 
٢٠٠٣   ٢١    ٨٤٠ 
٢٠٠٤   ١٥    ٨٥٥ 

  .                               صندوق كوستاريكا للضمان االجتماعي   :       املصدر 
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     ن مل                   ً                                                    ، اليت أحدثت تغيرياً يف طريقة قياس نتائج عملية تقدمي اخلدمات، وإ            "                التزامات اإلدارة  "                  وخبصـوص تنفـيذ      -   ٩٣٩

َ  ِّّ                                     تـدرج بعـد يف اعـتمادات امليزانية، فإن التقييمات تشري إىل أن برامج الرعاية الشاملة ما برحت ُتَحسِّّن تغطيتها وأن                       ُ                                                                                    
  .                                                                       الفجوات تتقلص بني التغطية األساسية اإلمجالية والتغطية اليت تستويف معايري اجلودة

                                              مثل الربامج اخلاصة بالشباب واملصابني بالسكري                                                                   بـيد أن اإلجنـازات ال تزال متواضعة يف اجملاالت الرئيسية،             -   ٩٤٠
                                 كما أن هناك فجوات تتوقف على        .                                       ٍّ    ً                                        واملسـنني، حيث متوسط التغطية الوطنية متدنٍّ جداً ونصفها فقط يقدم رعاية جيدة            

                                                      مناطق صحية يف أربعة برامج موضع النظر من أصل            ١٠         ، كانت       ٢٠٠٢                 ففي تقييم عام      .                             مكـان وجود املناطق الصحية    
  . )١٥٤ (                     ضمن الفئة فائقة اجلودة        مخسة تقع 

                                                   ً                                                           وتأثـرت قطاعات أخرى بانعدام احلد األدىن من النظافة، مثالً يف بعض املناطق اليت يقطنها سكان أصليون، ما                   -   ٩٤١
                 وهذا يبني أنه ال     .  )١٥٥ (                                                                                         يسـبب مشكالت اإلسهال والطفيليات وسوء التغذية وغريها من األمراض، ال سيما بني األطفال             

  .                                           عض التدابري واملوارد على مناطق جغرافية بعينها                    بد من مواصلة تركيز ب

 ١٥الشكل 

 ٢٠٠١-١٩٩٩العاملة، " أفرقة خدمات الرعاية الصحية الشاملة األساسية"السكان املشمولون بنشاط 

  .                                                                                       صندوق كوستاريكا للضمان االجتماعي، وجملس التخطيط املؤسسي، واملعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان   :       املصدر

    َ                                        وقد َنص على ذلك الباب اخلاص بإعمال احلق          .                                                              تتطلب الرعاية الصحية للمسنني تدابري تسهل التمتع هبذا احلق         و -   ٩٤٢
      ١٩٩٩                                 وقد استفادوا من نظام خاص منذ عام    ).                    من هذا التقرير    ٩       املادة   (                                            يف الضـمان االجـتماعي والتأمني االجتماعي        

                                                      

      ّ                     ُ                     ال سيّريا، وإسبارسا، ولوس سانُتس، ومونتس دي أورو، -                         ، وتشاكاريتا، وكوراليليو  )        كوبيسيبا (              مناطق بارفا     )   ١٥٤ (
ِ                    توّروباِرس، وسانتا آنا     -                                    وناندايور، وبينانسوالر، وبوريسكال         ّ                                                  وباملثل، كانت هناك مناطق وضعت يف مجيع الربامج           ).         كوبيسانا (   

   ).                                 ِ   كوبوخوكي، وليمون، ومارسيال رودريِغس-                                                    سيوداد كيسادا، وغارابيتو، وغريسيا، وآتيليو، وإريديا  (  ا              يف الفئة الدني
  .Informe de Labores 2000-2001, Pág. 90                مكتب أمني املظامل،   )   ١٥٥ (
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                                                         وهناك مراكز صحية متخصصة توليهم األولوية، والعمل جار       ).   ٩٣٥              القانون رقم      " (                    قانون املسنني الشامل   "              بفضل اعتماد   
  .                                                                                          لتوفري خدمات صحية تليب االحتياجات اخلاصة هلذه الفئة من السكان اليت سيزداد عددها يف السنوات املقبلة

                                                                                                             ومثـة إجنازات مهمة أخرى تتعلق بتوطيد الرعاية اإلسعافية وتعزيز خدمات الطوارئ وتنفيذ مشروع للطب عن                 -   ٩٤٣
        ، وعاجل      ٢٠٠١      ً       ً                                       مركزاً متخصصاً يف هذه اخلدمات يف العمل يف عام              ١٢٤                                  ومـع حتسن خدمات الطوارئ، شرع         .     عـد  ُ ُب

  .                  حالة يف تلك السنة ٣     ٥١٨     ٤٨٦

  .                                          تعاونيات وشركات خاصة وجامعة كوستاريكا      :                                                         وحدثت زيادة يف شراء اخلدمات الصحية من خمتلف املوردين         -   ٩٤٤
              ً                                     ِ                             جيني قدمت عموماً مؤشرات جيدة عن نوعية التغطية واملستعِملني الراضني، فإنه ال                                                 ومع أن تقييمات هؤالء املوردين اخلار     

                                                                                                                     توجـد لـدى صندوق كوستاريكا للضمان االجتماعي آلية ملقارنة هذه احللول بالنظام التقليدي الذي يديره الصندوق                 
  .                                                              مباشرة، وهو أمر حاسم األمهية، باخلصوص عندما يتعلق مبردودية التدخالت

                                                                                                       األمور اليت أزعجت السلطات احلكومية، وبالطبع السكان بصفة عامة، طول قوائم االنتظار من أجل تلقي                    ومن   -   ٩٤٥
  .                                       وسعت الدولة إىل إجياد آليات حلل هذه املشكلة  .                                           فقد طالت هذه القوائم وتضاعفت مع مرور السنني  .             العالج املتخصص

            ، استمررنا      ١٩٩٩         ويف عام     .                  كللت بنجاح باهر    ُ                                          ، ُنفذت بالكامل خطة وضعت حلل املشكلة، وت           ١٩٩٨         ويف عام    -   ٩٤٦
                                                                                                                   يف تقلـيص مدة االنتظار للفحص والعمليات اجلراحية اخلطرية، يف احلاالت اليت تتجاوز ثالثة أشهر، وحتقق اهلدف بنسبة                  

                  الشعبة الطبية                                                     وحظي هذا العمل بدعم الرئاسة التنفيذية وإدارة        .                               يف املائة يف احلالة الثانية       ٧٤                              يف املائة يف احلالة األوىل و        ٨٢
ُ                                                         يف صندوق كوستاريكا للضمان االجتماعي، وُخصصت موارد مالية كبرية ملختلف املؤسسات حيث توجد قوائم انتظار                                     .  

                                                       قصد توطيد عملية تقليص قوائم االنتظار يف كل من              ٢٠٠١        يف عام     "                                 الوحدة التقنية لقوائم االنتظار    "          وأنشـئت    -   ٩٤٧
     وبدأ    ).                                                                 حلاالت اخلطرية اليت دامت فيها مدة االنتظار أكثر من ثالثة أشهر                        بالنسبة إىل ا   (                            اجلـراحة والفحـص املتخصص      
  .                      حالة بعد دراسة الوضع ٩     ٥٩٩                            الربنامج باجلراحة ومسح باكتشاف 

                                       قواعد سري املؤسسة بعد وضع املعايري           ٢٠٠١                                                                        وإن جملـس إدارة الوحدة التقنية لقوائم االنتظار قد اعتمد يف عام              -   ٩٤٨
 ُ         ً                           وُنظمت الحقاً محلة دعاية تشجع املرضى        .                                                  ساس حبوث وجتارب مشاهبة يف أماكن أخرى من العامل                                الواجبة التطبيق على أ   

  .      حالة ١     ١٥٢                                                         اآلخرين الذين ينتظرون العالج على االنضمام إىل القائمة، وعوجلت 

  ع                                            مرضى انتظروا أكثر من ثالثة أشهر؛ وم         ٤٨     ٥٠٨                                                        وعـن الفحوص املتخصصة، فقد مت يف السنة ذاهتا، حتديد            -   ٩٤٩
                                           مليون كولون لتمويل عمل الوحدة، كما        ٤     ٨١٤            وخصص مبلغ     .                                                   ذلـك، فقـد أعطيـت األولوية للعمليات اجلراحية        

  .                                    خصصت موارد بشرية ملختلف املرافق الصحية

                                                حتسن يف اإلمداد باملياه الصاحلة للشرب والصحة البيئية

  .                                للشرب وتوفري مرافق الصرف الصحي                                                          ينفذ قطاع الصحة جمموعة من التدابري تتعلق باإلمداد باملاء الصاحل -   ٩٥٠
                                                                                                               وفيما خيص اإلدارة التقنية لكل جهة من جهات التشغيل، هناك العديد من الربامج واملشاريع واإلجراءات احملددة                
                                                                                                املـتخذة يف قطاع املاء الصاحل للشرب ومرافق الصرف الصحي لتأمني املاء الصاحل للشرب واحلصول عليه وتوفري     
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                                                                                           ة إمكانية االستفادة منها، وكذا التأكد من أهنا تساهم يف محاية املوارد املائية وحفظها                                     شـبكات اجملـاري وإتاح    

  .                                  ً واستعماهلا ويف التربية البيئية عموماً

  "                          شركة إريديا للخدمات العامة " و  "                   معهد املياه واجملاري  "                                                   واملعلومـات املـتوافرة مسـتمدة باخلصـوص مـن            -   ٩٥١
  :            وأمهها ما يلي

                                                                                     اليت يقوم هبا معهد املياه واجملاري بإنشاء جملس اإلدارة واألمانة التقنية يف عام                                    تعزيـز وظيفة اإلشراف    -
                                                                                            وباختاذ إجراءات اإلشراف على عملية توفري املياه الصاحلة للشرب ومرافق الصرف الصحي يف                  ٢٠٠٤
                                                                                     ومـن تلـك اإلجراءات خطة وطنية ملتعهدي اإلمداد باملياه وشبكات اجملاري، وشبكة               )١٥٦ (       الـبالد 
  .                                                                        مات عن األوضاع اليت تعمل فيها الشبكات واخلدمات اليت تديرها خمتلف جهات التشغيل    معلو

                                ً       ً      ً                                                            إنشـاء خمترب وطين للمياه بوصفه مركزاً مرجعياً وطنياً لالختبار الفيزيائي والكيميائي واألحيائي للمياه                _
                   مراقبة واإلشراف على                                                                             ولـتقدمي املشورة التقنية لوزارة الصحة عند االقتضاء؛ وتنسيق الربنامج الوطين لل    
  S-6066           املرسوم رقم  (                                                                            نوعـية املـياه، بالتعاون مع شعبة مرافق الصرف الصحي التابعة لوزارة الصحة      

                                                                    ، وإجراء أحباث يف جمال البيئة منذ الثمانينات، وجمال الصحة العامة         )    ١٩٩٧       يونيه   /         حزيران  ٩           الصادر يف   
  .                                ومرافق الصرف الصحي منذ التسعينات

  )      يوليه /      متوز  ١          املؤرخ    ٦     ١٦٠                   مبوجب االتفاق رقم       (    ١٩٩٦        يف عام     "                  لم األزرق للبيئة             برنامج الع  "     وضع   -
           ً                                                                                     بوصفه حافزاً ألصحاب الفنادق واجلمعيات واجلماعات احمللية الساحلية على احلماية الشاملة لشواطئ            

ُ                                                 وُعمـم الـربنامج على مراكز التعليم منذ عام            .            كوسـتاريكا       ً                           سعياً إىل حتقيق تفوق املدارس          ٢٠٠٤ 
ِ                                                                                     لثانويات املشاِركة يف جمال الصحة العامة ومرافق الصرف الصحي، وقبل ذلك كله لضمان أن تنفذ                  وا              

                ُ                                                               ويف السنة ذاهتا، أُعلن أن الربنامج خيدم املصلحة العامة بوصفه وسيلة لتشجيع              .                        األجيال املقبلة الربنامج  
                               اية املوارد املائية والطبيعية                                                                               التنظيم اجملتمعي والتفوق يف جمال النظافة العامة ومرافق الصرف الصحي ومح          

ِ   عموماً يف املناطق املشاِركة               ً     ) ١٥٧( .  

            ً                           بوصفه حافزاً ملتعهدي أنابيب املياه          ٢٠٠٢        يف عام     "                                 ختم برنامج جودة الصحة العامة     "         إنشـاء    -
    ١٦        املؤرخ AN-2002-150           االتفاق رقم  (                                               وقنوات املياه، مبن فيهم من يعملون داخل املستشفيات 

   ).    ٢٠٠٢      أبريل  /     نيسان

                                                      

                 واالتفاق رقم       ٢٠٠٤      مارس   /       آذار   ٢٣          املؤرخ      ٢١١-   ٠٠٤                                                حتقـق هـذان اإلجنـازان يف إطار االتفاق رقم             )   ١٥٦ (
  .                    أغسطس من السنة نفسها /    آب ١ ٣        املؤرخ    ٥٧٠-   ٠٠٤

-MEP-1978                 واملرسوم رقم        ٢٠٠٤      مارس   /       آذار  ٩              الصادر يف    S-MINAE-TUR-1610                   مبوجب املرسوم رقم      )   ١٥٧ (

MINAE-S-TUR ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول ٨           الصادر يف    .  
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                               ، الذي يعدل املنهجية اليت وضعتها  "                                                    الـربنامج الوطين لتحسني نوعية املياه لالستهالك البشري      "        نشـاء    إ -
  يف   "                                اخلطة اإلقليمية لتحسني نوعية املياه "                             منظمة الصحة العاملية يف إطار    /                               منظمة الصحة للبلدان األمريكية   

  .    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢       الفترة 

                                    هبدف حتديد سياسات البلد البيئية؛ ويف 070-003                     ، صـدر االتفـاق رقم       ٢٠٠٣        فـرباير   /         يف شـباط   -
                                    لإلشراف على تنفيذ السياسات واخلطط       "                        مديرية اإلدارة البيئية   "                                أغسطس من السنة ذاهتا، أنشئت       /  آب

                                                                         ً                                  واملشاريع واإلجراءات املقترنة باحلفاظ على املوارد املائية وبيئتها القريبة عموماً واإلدارة املستدامة هلذه             
  .                                    جية بيئية مؤسسية ووضعها موضع التنفيذ                      املوارد، وإعداد استراتي

                                                                                                        إعداد استراتيجية بيئية مؤسسية ميكنها أن تقوم بأمور شىت، منها تعزيز وجود مؤسسات إقليمية وحملية،              -
                                                  مراقبة املناطق اليت توجد فيها مستجمعات املياه،         :                                                  وتعمـل علــى ثالثـة مستويات لتحقيق ما يلي          
                                              ً      ً                   ة، وحتديد التغريات اليت تطرأ على كمية املياه حتديداً دقيقاً والتحقق                                               ومـناطق تغذية طبقات املياه اجلوفي      

                                                                                                      مـن اسـتعمال املـياه؛ وتوفري احلماية بسرعة الرد يف حاالت اخلطر الفعلي أو احملتمل والتداخل مع                  
  .                                                                             املؤسسات املختصة؛ وحتسني نوعية املياه مباشرة أو من خالل هيئات تنسيق حملية أو إقليمية

  :                                      بحث من خالل مشاريع حمددة، من قبيل ما يلي          النهوض بال -

                                  حتسني بيئة منطقة العاصمة سان خوسيه  -

                                                                         تقدير الطلب على املوارد املائية ملختلف األغراض يف منطقة من مناطق الوادي األوسط -

                                                                                           وضع أسس استراتيجية إلدارة املوارد املائية، مع التشديد على إمداد السكان وعلى مرافق الصرف الصحي -

  "                              من أجل الدفاع عن املاء والبيئة "            نادي األطفال   :                                              املسامهة يف التثقيف البيئي من خالل برامج حمددة مثل -
) ٢٠٠٢-    ١٩٩٢    (  

   "                  إجياد ثقافة املاء   "                                                                                  إجنــاز املشـروع املشـترك بني معهد املياه واملـجاري ووزارة التعليم واملعنون               -
) ٢٠٠٢-    ١٩٩٩    .(   

   ).    ٢٠٠٢-    ١٩٩٨   " (      املسنون "       برنامج  -

                                                                                     الـيوم العاملي للمياه ويوم البيئة العاملي ويوم الشجرة ويوم البلدان األمريكية              :                      االحـتفاالت السـنوية    -
  .      للمياه 

   ).    ٢٠٠٣       أكتوبر  /            تشرين األول ٧        املؤرخ 401-003           االتفاق رقم    " (         نشيد املاء "            تأليف وتلحني  -

                خبصوص تطبيق ما   ١٥        املادة                                                ً                        بشـأن موضوع حتسني البيئة الصحية، ينبغي اإلشارة أيضاً إىل ما جاء يف            -
  .                                             حتقق من تقدم علمي على احلفاظ على تراثنا الطبيعي
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        التعاون

  :                                                                                  يف سياق التعاون الدويل، أفضى تعزيز املؤسسات وحتسني توفري اخلدمات إىل تنفيذ املشاريع التالية -   ٩٥٣

                   رف التنمية للبلدان   مص   " (                                                  إصـالح ومتديد قنوات املياه وجماري املياه يف بونتاريناس   "                 متويـل مشـروع      ̀  ١̀ 
  IDB 501/OC-CR                                                    من القــروض املقدمة من مصرف التنمية للبلدان األمريكية   )     ١٩٩٢          األمريكية، 

  .IDB 764/SF-CR و

                                                                                                توفـري املـياه الصاحلة للشرب يف املراكز احلضرية وإصالح البىن األساسية ملرافق الصرف الصحي يف                 " ̀  ٢̀ 
                                         بتمويل من قروض مصرف التنمية للبلدان        )     ٢٠٠٤       يكية،                              مصرف التنمية للبلدان األمر      " (             مقاطعة ليمون 
                          صندوق التعاون االقتصادي ملا    (CR-P2 JBIC   وIDB 637/OC-CR   وIDB 636/OC-CR           األمريكـية  
  .FCIE 254 و  )            وراء البحار

            معهد املياه     " (                                                                                       صـهاريج وشبكات يف قناة املياه يف منطقة العاصمة سان خوسيه واقتناء مقاييس مائية              " ̀  ٣̀ 
  .FCIE 46                      ، بتمويل من القرض رقم  )    ٢٠٠٣  ،       واجملاري

                    بتمويل بقرض البنك     )     ٢٠٠٤               البنك الدويل،      " (                                                    املشـروع الثاين للمياه الصاحلة للشرب وشبكة اجملاري        ̀  ٤̀ 
  .CR-3625          الدويل رقم 

      أبريل  /                                                                                                  ويف إطـار استراتيجية إجناز القرض الذي قدمه البنك الدويل، وقع معهد املياه واجملاري يف نيسان                -   ٩٥٤
                                           منظمة الصحة العاملية يتلقى املعهد مبوجبه       /                                      مع منظمة الصحة للبلدان األمريكية      ٢                        االتفـاق اخلاص رقم       ٤   ١٩٩

                                   وضع وتفعيل نظم حمددة يف جماالت التجارة  "                                                              املساعدة ويستفيد من التعاون التقين من أجل تنفيذ أنشطة معينة، أي 
                                                ت عن السياسات القطاعية، والتخطيـط، وشبكـات                                                                  واملال واملوارد البشرية والرقابة التشغيلية؛ وإجراء دراسا      

                      منظمة الصحة للبلدان -                  معهد املياه واجملاري    " (                      وبرنامج لتدعيم املؤسسات  ) Orosi   " (       األوروزي "             اجملاري وهشاشة 
   ).    ٢٠٠٤                     منظمة الصحة العاملية،  /        األمريكية

                                                    تدابري حمددة إلعمال احلق يف التمتع بأفضل أوضاع صحية ممكنة

                                                                                                    م، يرد فيما يلي استعراض ألهم االلتزامات واإلجنازات والتحديات القائمة يف قطاع الصحة على مدى                        يف اخلـتا   -   ٩٥٥
  .                                            ، يبني التدابري اخلاصة املتخذة إلعمال احلق يف الصحة    ٢٠٠٤-    ١٩٩٠       الفترة 
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 ٣٥اجلدول 

  أهم االلتزامات واإلجنازات والتحديات يف قطاع الصحة

 االلتزامات يةاإلجنازات الرئيس التحديات الرئيسية

                                تـأمني املزيد من اإلنصاف بشأن      
                ً أشد املناطق ختلفاً

                                  زيـادة نسـبة التحليل لكل من       
                    وفيات الرضع واألمهات

                                  تنفـيذ توصـيات اللجان املعنية      
                     بوفيات األمهات والرضع

                             إجراء تقييمات دولية حلاالت نقص 
                                   الـتغذية لقـياس تأثري اإلجراءات      

                       املتخذة يف السنوات األخرية

     ٩,٢    إىل    )     ١٩٩٠   (    ١٥,٣    من    :     ١٩٩٠      رضع،           وفيات ال 
           مولود حي ١     ٠٠٠      بني كل   )     ٢٠٠٤ (

     ٣,٦    من    :                          حتسن القدرة على التحليل     :              وفيات األمهات 
        مولود  ١٠     ٠٠٠      بني كل   )     ٢٠٠٤   ( ٣   إىل   )     ٢٠٠٠ (

                                يف إطـار خمطط التلقيح األساسي        :          ُ         األمـراض املُعديـة   
  )    ٢٠٠٤ (          يف املائة   ٩٠                             لألطفال دون سنة، بلغت التغطية 

                                  يف السنوات العشر املاضية، مبقتضى       )  أ   : (  ية          نقص التغذ 
                                                      املرسوم التنفيذي وبعد التفاوض مع قطاع األعمال، مت        

                     األرز واحلليب والسكر    (                                   إغـناء املواد الغذائية الشعبية      
              باحلديد واحلمض    )                                    واملـلح ودقيق القمح ودقيق الذرة     

 ُ                قُدم احلمض الفويل     )  ب (                         واليود والفيتامني ألف؛           الفويل  
             سنة والالئي   ١٥                      ء اللوايت يتجاوز عمرهن               إىل مجيع النسا  

                            ينتظرن احلصول على خدمات صحية

                      تعزيز وحتسني اإلجراءات - ١
                            الرامـية إىل احلفـاظ على      
                         اإلجنـازات يف جمال وفيات     
                        الرضع واألمهات واألمراض   
  ْ                              املْعديـة وسوء التغذية أو إىل      

                  زيادة هذه اإلجنازات

                                 تعزيـز عملـية النهوض بالصحة      
 ً               اً من االستثمار              ً      بوصفها جزءاً مهم  

        يف اجملتمع

َ                              ، َتشاَرك معهد كوستاريكا للرياضة         ٢٠٠٢            مـنذ عام        َ  
                                                واالستجمام ومعهد اإلدمان على الكحول واملخدرات      
                                                   ووزارة الصـحة يف وضـع بـرنامج وطـين بعنوان           

َ   كوستاريكا يف حركة للقلب َبَركة "  َ                       "  

                       الــنهوض بالــثقافة  - ٢
                            الصـحية، مع التركيز على     
                          تعزيـز الصحة واحلث على     

                ً       ً صحة اجليدة فردياً ومجاعياً  ال

                                 خفـض نسبة الوفيات النامجة عن      
                القتل واالنتحار   (                  أسباب فيها عنف    
  )           وحوادث السري

                                    زيـادة القـدرة على الوقاية من       
                    السرطان وكشفه وعالجه

  )     ١٩٩٥   (     ١٣٩,٩    من    :                               أمـراض جهاز الدورة الدموية    
      شخص   ١٠٠     ٠٠٠      بني كل   )     ٢٠٠٤   (   ١٠٤   إىل 

   )    ٢٠٠٠   (    ١٧,٦    من    :  ري                               الوفيات النامجة عن حوادث الس    
      شخص   ١٠٠     ٠٠٠      بني كل   )     ٢٠٠٤   (    ١٣,٢   إىل 

                           الوقايـة مـن األمراض      - ٣
                            املعديـة وخماطر اإلصابة هبا     

       وعالجها

                                   زيادة تدريب املوارد البشرية على     
                                 مسـتوى الرعاية األولية يف جمال      

              الصحة العقلية

                         ، أعلن رئيس اجلمهورية،        ٢٠٠٥        مـارس    /       آذار   ١٧   يف  
                             عن الربنامج الوطين للصحة                             ً    الدكتور أبل باشيكو، رمسياً   

                           والـربنامج الوطين لصحة         ٢٠١٠-    ٢٠٠٤            العقلـية،   
  .                 وكالمها قيد التنفيذ  .     ٢٠١٠-    ٢٠٠٤                األطفال العقلية، 

             كوستاريكا يف   " ُ                                        أُجنـز العديد من املشاريع منذ برنامج        
           َّ               املسـالك املعدَّة للترويح،       ":                        حـركة للقلـب بـركة     

    ية،                 ، واأللعاب جمتمع   "                               األلعـاب التروحيـية املتـنوعة      " و
                                                ومناطق اللعب حتت اإلشراف يف مراكز التغذية والرعاية 

                       لنهوض بالصحة العقلية       ا - ٤
                          وعـالج األمـراض العقلية     
    ً     ً                  عالجـاً شامالً، مع التركيز     

                   على العنف االجتماعي
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                                                         الصـحية، وتنمية املهارات احلياتية يف املراكز التربوية        
       وإدراج    ")                        ّ                    أشق طريقي يف احلياة وأتعلّم احترام الذات        ("

                                                         املسـائل املتصـلة بالتغذية السليمة، والصحة العقلية،        
                                                   والنشـاط الرياضـي، يف املقـرر اخلاص بالصحة يف          

                                                  ورتني األوىل والثانية من التعليم العام األساسي لوزارة    الد
        التعليم

      ً                                                  انطالقـاً مـن املقاطعـات اليت تسود فيها بيئة صحية           
                                                    وسـليمة، جيري وضع مشاريع بشأن أمور منها األمن         
                                                        الغذائـي والـتغذوي، والسالمة البيئية، والسالمة على        

  )                     أماكن خمصصة لغري املدخنني (                   الطرق، واحمليط الصحي 

                               حتقيق اإلنصاف وتلقي أشد فئات     
           ً                  السـكان ضعفاً خدمات صحية      

                     املهاجــرون والســكان  (       جــيدة 
                                األصـليون والنسـاء و األطفال      

  )                          واملراهقون واملعوقون واملسنون

               سنوية للمستوى                                       يف إطـار التوجيه، أجريت تقييمات       
                                                   األول مـن الرعاية حبيث ميكن ضمان نوعية اخلدمات         
                                                       املقدمـة مـن أفرقة خدمات الرعاية الصحية الشاملة         

                                        األساسية وحتديد أوجه القصور فيها وتصحيحها

 :                                                خبصـوص السكان األصليني واملهاجرين، أجنز ما يلي       
                                                    مشاركة فعالة للمنظمات اليت متثل هاتني الفئتني من          )  أ (

                                      وضــع السياســة الصــحية الوطنــية؛           الســكان يف
                                             تدريـب املوظفـني الصحيني العاملني يف مناطق          )  ب (

                                    السكان األصليني على التعددية الثقافية

                                     ُ            يف مناطق السكان األصليني، يف بعض األقسام، ُمددت        
  )           يف طب األطفال (                         ساعات عمل ودوام األخصائيني 

                    حتسـني اإلنصاف يف     - ٥
                        جمـال اخلدمـات الصحية     

              خالقياهتا وسبل              ونوعيتها وأ 
                           احلصول عليها، مع التركيز    
                          على الرعاية الصحية األولية

                                 عـدم وجود قاعدة بيانات لرصد      
              تنفيذ اللوائح

                               حتسـني عملية تثقيف السكان يف      
                                    جمـال محاية املوارد املائية وإدارة      

         النفايات

  :                                                       اعـتمدت اللوائح التالية مبوجب قانون الصحة العامة       
                         اللوائح اخلاصة بالنظافة                                    اللوائـح اخلاصـة بالبنايات، و     

                                                        العامـة الصـناعية، واللوائح العامة لرخص التشغيل،        
                                                     واللوائـح اخلاصـة بإعـادة استعمال مياه الفضالت         
                                                        والـتخلص منها، واللوائح اخلاصة بالنفايات، واللوائح       
                                                        اخلاصـة باحلمأة املتأتية من خزانات التعفني، واللوائح        

                           اخلاصة مبدافن القمامة الصحية

ْ               ، مت حتديـث وظائف وَوْضع اجمللس        ٢   ٢٠٠          يف عـام      َ                 
          حبيث أصبح    )     ١٩٦٩                    الذي أنشئ يف عام      (               الوطين للمياه   

     ً                                                  تابعـاً لـوزارة الصـحة، وأوكلت إليه مهمة تنسيق          
                                                     التشـريعات اخلاصة باملياه، إضافة إىل تنسيق متخلف        
                                                        الدوائـر واملؤسسات املعنية التابعة للدولة للبحوث يف        

              استغالهلا وصوهنا                              جمال املياه واستعماهلا وتنميتها و

                          حتسـني البيئة الصحية،     - ٦
                            مـع التركيز على التنظيف     
                            ً    للموارد املائية وإدارهتا إدارةً    

        متكاملة
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                               توطـيد التشـخيص وتعزيز قدرة    
                                 القطاع الصحي على الرد يف جمال      
ــن  ــة م ــر والوقاي                                إدارة املخاط

        الكوارث

                                                 تدريـب املوظفـني الصحيني على التخطيط احمللي يف         
       لكوارث               حاالت الطوارئ وا

ــن - ٧ ــزيد م ــاذ امل                       اخت
                        اإلجـراءات للتخفيف من    

                       قابلية التأثر بالكوارث

                                تعزيـز جملس الصحة القطاعي يف      
                                    إطـار وظيفة املراقبة اليت متارسها      

            وزارة الصحة

ُ                                                          ُعززت مبرسوم األمانة السياسية الوطنية للغذاء والتغذية،       
                                                             وجملـس املياه، واللجنة التقنية لتنمية املوارد البشرية يف         

                                                ال الصحة، يف إطار إجراءات استراتيجية الستيفاء هذا  جم
        االلتزام

                         توطـيد بنـية قطاع      - ٨
               الصحة وسري عمله

                                                   وافقـت وزارة التخطيط والسياسات االقتصادية على                                متكني وحدة اإلنفاق والتمويل
                                                         إنشاء وحدة لإلنفاق والتمويل بصفتها هيئة رمسية تابعة        

                  وإسداء املشورة                                         لوزارة الصحة مهمتها إعداد املعلومات    
                                                       عـلى مسـتوى رفيع من أجل اختاذ القرارات املتعلقة          

                              باالستثمار واإلنفاق يف جمال الصحة

ــتثمار - ٩ ــيف االس                      تكي
                             واإلنفاق والتمويل مع القيم    
                           واملبادئ الناظمة للسياسات   
                       واألولويات يف قطاع الصحة

                                        ، أنشـأ مرسوم تنفيذي لوائح لتنظيم           ٢٠٠٢          يف عـام     
               الذي يرمي إىل     "                  وطين للرصد الصحي            النظام ال  "        وتشغيل  

                                                    تقـدمي معلومات بانتظام ويف الوقت املناسب عن منط         
                                                 األحـداث يف ميدان الصحة، مشفوعة بشروح، تركز        

      وتدير   .                                                  على تلك اليت تؤثر أو قد تؤثر يف صحة السكان         
      َ             النظاَم وزارة الصحة

                                                   الـنظام مسـؤول عن إقامة اتصاالت مع املؤسسات          
                             الصحة وغريه من القطاعات                               والتنسـيق بينها يف قطاع    

                                                 بواسـطة جلان للرصد الصحي مشتركة بني املؤسسات        
               احمللي واإلقليمي   (                                   عـلى مسـتويات اإلدارة الـثالث        

  )      والوطين

                                         َّ                املبادئ التوجيهية لتنظيم وتشغيل النظام معمَّمة لتوحيد       
                                                    اإلجـراءات التقنية وللتمييز بني املسؤوليات وجماالت       

  .   نية                          االختصاص لكل من املؤسسات املع

                        توطيد النظام الوطين    -  ١٠
            للرصد الصحي

           االستنتاجات

     ً                                                                                              عموماً، سعت الدول إىل التقيد بالكامل حبق كل شخص يف التمتع بأفضل صحة جسدية وعقلية ممكنة،                 -   ٩٥٦
                                                                                          وميكن التثبت من ذلك من خالل اهليئات اليت أنشئت لذلك الغرض واإلجراءات اليت اختذت لتوفري خدمات صحية 

  .      للسكان
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                                                                                                               وأهم تقدم أحرز يف السنوات األخرية يف البلد جاء نتيجة إصالح قطاع الصحة، الذي مسح بإنشاء نظام للرعاية                   -   ٩٥٧

                                                                        واملقصود بالرعاية الشاملة جمموع إجراءات وقاية الفرد واألسرة واجملتمع           .                                              الشاملة بوصفه النموذج اجلديد لتقدمي اخلدمات     
                                                                                ج هلا وإعادة تأهيلها، مع التركيز بوجه خاص على الرعاية األولية يف عملية                                                        والـنهوض هبذه األصناف الثالثة وتوفري العال      

                                                                                                     بيد أنه ال بد من التقييم املستمر لفعالية الرعاية الصحية األولية وكفاءهتا، وباخلصوص ضرورة أن                 .          املـرض  -         الصـحة   
                             إىل قوائم االنتظار يف صندوق                     ً            ومن الضروري أيضاً اإلشارة       .                                                            يسـتفيد مـنها السكان الذين يتعذر عليهم احلصول عليها         

  .                                            كوستاريكا للضمان االجتماعي والعمل على تقليصها

                                                                               بعض اإلجنازات، مثل إنشاء أفرقة خدمات الرعاية الصحية الشاملة األساسية،                                         ويف إطـار عملية اإلصالح، تربز      -   ٩٥٨
                             هوض هبا وتوفري العالج هلا وإعادة                                                                                           الـيت يقوم عملها على الرعاية الصحية الشاملة ويتضمن وقاية كل فئة من السكان والن             

                                                                 من أطفال ومراهقني ونساء وراشدين ومسنني؛ واعتماد التزامات         -            ً                                               تأهيـلها وفقاً للمرحلة اليت بلغتها يف الدورة العمرية          
                                                                                                                        إداريـة، بوصـفها وسـيلة لتقييم نوعية اخلدمات؛ وإنشاء إدارة اإلشراف العام على اخلدمات الصحية، وهيئة مراجعة                  

  .                                                                         العامة للخدمات الصحية، وبرنامج ضمان اجلودة، واجملالس الصحية، من بني جهات أخرى        احلسابات 

                                                                                                        ويف إطـار اإلصالح، بذلت جهود كبرية لتوفري أكرب عدد ممكن من الفرص لفئات حمددة من السكان والفئات                   -   ٩٥٩
ُ                                 الـيت تدخل ضمن االهتمامات اخلاصة لكي تتمتع باحلق يف الصحة، وُوجدت بالفعل سبل وو                                          سائل لتركيز االهتمام على                                                          

  .         هذه احلاالت

                                  اإليدز، ألنه منذ اعتماد القانون      /                                                                        وجيب إلقاء الضوء على التصدي حلاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري           -   ٩٦٠
                                                        ، أنشئت عيادات للرعاية الشاملة للمرضى املصابني هبذا            ١٩٩٨               اإليدز يف عام     /                                        العـام بشأن فريوس نقص املناعة البشري      

     ُ   َّ                                                                                            حيـث ُتقدَّم هلم رعاية صحية وعالج ومشورة شخصية وأسرية، وجترى دراسات عن أوضاعهم االجتماعية                       املـرض، 
  .               َّ                                              االقتصادية، ويوفَّر التوجيه والنقل إىل أماكن أخرى عند رفض األسر هلم

      ملعوقني  ُ                  ً                                                                                      وُتـوىل أمهـية كـبرية أيضاً للخدمات والرعاية اليت ال تفتأ تزداد ضرورهتا لبعض فئات السكان، مثل ا                   -   ٩٦١
                                             وعلى حنو ما أشري إليه يف خالل عرض هذه املادة، وضع   .                                                       والسكان األصليني واملهاجرين واحملرومني من حريتهم واملعوزين   

                                                                                                            العديـد من الوسائل احملددة هلذه الفئات، مما يثبت أن املؤسسات متمسكة بتحقيق تقدم، وإن كانت هناك حتديات كبرية        
  .              ي حلقها يف الصحة                           تعترض هدف حتسني اإلعمال التدرجي

                               ففي بعض األقاليم اليت يقطنها       .    ُّ                                  ً                                          ومتـتُّع السـكان األصـليني هبذا احلق مقيد أساساً بظروفهم اجلغرافية والثقافية             -   ٩٦٢
                                                                                                      السكان األصليون، ال توجد األوضاع الصحية الدنيا، ما يؤدي إىل مشاكل اإلسهال والطفيليات وسوء التغذية وغريها من 

                                                                             وكذلك، جيب بذل جهود أكثر وأفضل لتوفري املاء الصاحل للشرب ومراحيض احلفر              .       األطفال                          األمـراض، ال سـيما بني       
  .                  اجلافة ألولئك السكان

                                 ُ                                                                                  وفيما يتعلق باملعوقني، فمع أنه قد أُرسيت بنية أساسية للخدمات، من احليوي زيادة نوعيتها، حيث إنه ال تزال                   -   ٩٦٣
  .                                         هذه الفئة الكبرية من السكان باحلق يف الصحة                                           توجد بعض احلواجز املادية أو السلوكية أمام متتع

                                                                                                               وفـيما يتعلق األمر جبوانب بعينها من الرعاية الصحية، فإن الوفيات بني الرضع استمرت يف االخنفاض من عام                   -   ٩٦٤
  ن              ومع ذلك، ال ميك  .                                                                      بوصفها نتيجة للتدابري اليت اختذهتا دولة كوستاريكا يف الستينات والسبعينات    ٢٠٠٤          إىل عام      ١٩٩٠
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                       ُ              ً                                                                       إغفـال كون الرضع الذين ُيتوفون هم أساساً من حديثي الوالدة وأن نسبة هذه الوفيات من جمموع وفيات الرضع زادت        
   ).    ٢٠٠٤ (              يف السنة األخرية 

                                                             ً                                            ويف ضـوء ما تقدم، ينبغي اإلشارة إىل أن النهوض بالصحة قد اكتسب زمخاً من خالل وضع سياسات وطنية                    -   ٩٦٥
                                                                                 نس، ما أفضى إىل جمموعة من املبادرات مثل اخلطة اخلاصة بوفيات األمهات والرضع                                              تركـز على احلقوق وعلى نوع اجل      

   ).SINAMI (                                       وإنشاء النظام الوطين لتحليل وفيات الرضع 

َ  ّ                                 ً                                                   وفيما خيص األمراض اليت ميكن َتَوقّيها بواسطة التحصني، وسع البلد كثرياً من نطاق التغطية وسعى يف الواقع إىل                   -   ٩٦٦  َ                        
            وكان توسيع    .                                                                               ك األمراض، يف الوقت الذي أبقى فيه على أولوية التحصني يف سياساته الصحية                                     استئصـال العديد من تل    
  .                                             ً  هو األكرب يف املقاطعات املوجودة يف أشد املناطق ختلفاً    ٢٠٠٢   و    ١٩٩٨                     نطاق التغطية بني عامي 

ُ                                     وحـاالت املالريا آخذة يف االخنفاض؛ بيد أنه ُسجل ارتفاع مفاجئ يف عام               -   ٩٦٧   .                    القطاعات املعنية              عبأ طاقة      ٢٠٠٤                                    
                            ً                                                                                           وكانـت اإلصـابة حبمى الضنك مبعثاً لقلق السلطات ألن حدوثها مومسي؛ لذا ينبغي القيام بالالزم كل سنة ملنع وقوع                    

  .    ٢٠٠٤               َُ                     والواقع أنه مل ُيَتوف أحد من ذلك يف عام   .          حاالت وفاة

              ً                    كوستاريكا كافةً ليس على املاء الصاحل                                                                             ويف اخلتام، علينا أن نواصل السعي إىل إجياد السبل الكفيلة بإمداد سكان             -   ٩٦٨
َ                          للشـرب فقـط، بل بشبكات جماري أكثر فعالية أيضاً، وأن تشمل هذه اخلدمات معظم السكان، حيث إن ُرُبَعهم فقط                   ُُ                                           ً                                          

          فقد سجلت    .                                                          ً       ً                              لكن اخلدمات اليت توفرها الدولة أو خمتلف املنظمات تتطور إجيابياً، مثمرةً نتائج جيدة مشاهبة               .             يستفيد منها 
                        يف املائة، يف حني أن          ٩٧,٥                        نسبة ملحوظة قدرها         ٢٠٠٣                                                   لسكان احلاصلني على املاء لالستهالك البشري يف عام                  نسـبة ا  

    ٩٦     هو     ٢٠٢٠                               يف املائة، واهلدف احملدد لسنة         ٨٩,٤                             على املستوى الوطين بلغت          ٢٠٠٠                                   نسبة توافر خدمات املياه يف عام       
  .       يف املائة

 )احلق يف التعليم (١٣ املادة

            اإلطار العام

                                                                                                                كل ما تتخذه دولة كوستاريكا من إجراءات مستمدة من إدراك واضح بأن التعليم حق ووسيلة ضرورية للتنمية                  -   ٩٦٩
             ُ                                                                             وبتعبري آخر، ُينظر إىل التعليم بوصفه آلية احلراك االجتماعي الرئيسية للقضاء على عدم               .                              االقتصـادية واحلراك االجتماعي   

                                                                             ة توفري تعليم يتنوع بازدياد ويتالءم مع احتياجات الطلبة وخصوصياهتم ومع                            لذا، فمن األولوي    .                          املساواة والتهميش والفقر  
  .                                التنمية الوطنية واإلقليمية واحمللية

ّ                                                                                                           لـذا، ُسّن التعليم االبتدائي اإلجباري يف كوستاريكا منذ أكثر من قرن، والتعليم الثانوي مفتوح ومتاح جلميع                  -   ٩٧٠  ُ      
                                                                        يف سبيل إتاحة التعليم العايل والتدريب التقين ألغلبية السكان، مع                                  وكذلك، فقد بذلت جهود     .                         السـكان منذ السبعينات   

  .                                     ً     ً إيالء االعتبار للفئات اليت تستحق اهتماماً خاصاً

                   التعليم العام ينظم  "                             من دستور كوستاريكا على أن    ٧٧                                                           وفـيما يتعلق مبوضوع األمهية املوالة للتعليم، تنص املادة           -   ٩٧١
              ويوضح يف املادة    ".                                                         يف خمتلف مراحلها، من مرحلة ما قبل املدرسي إىل التعليم اجلامعي                                 على أساس أنه عملية شاملة مترابطة 
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                                                         وهاتان املرحلتان، إضافة إىل مرحلة التعليم املتنوع من          .                                                            التعليم ما قبل املدرسي والتعليم األساسي العام إجباريان        "       أن     ٧٨

  .                   ىل الناتج احمللي اإلمجايل              وحتسب بالنسبة إ   ".                                 ً        النظام العام، توفرها الدولة جماناً وتدعمها

                                                                      من الدستور حرية التدريس، يف القطاع العام واخلاص على السواء،             ٨٣    و   ٧٩                                 وعالوة على ذلك، تكفل املادتان       -   ٩٧٢
  .                                                                                                      وتنصان على تدابري حمددة للقضاء على األمية وتنظيم تعليم الكبار وتوفري محاية خاصة للطلبة الذين هم يف أمس احلاجة

                                                     تتعلق بالعديد من املعايري واهليئات واآلليات للتأكد         )                      قوانني ولوائح وسواها   (                   جمموعة من األحكام                   وهـناك أيضا     -   ٩٧٣
                                                                    أما قرارات الغرفة الدستورية والتشريعات التكميلية فتضمن تكافؤ          .  )١٥٨ (                                   َ                مـن أن احلق يف التعليم معمول به واجلودةَ فائقة         

  .           ً                     ً الفرص عموماً واحلق يف التعليم خصوصاً

                                   منه على أن التعليم جيب أن يهدف إىل   ٥٩   و  ٥٧    و   ٥٦                  ينص يف املواد        ٧٣٩                       طفـال واملراهقني رقم                 فقـانون األ   -   ٩٧٤
                               ً       وجيب أن يكون احلق يف التعليم جمانياً         .                                                                                    تنمـية طاقـات الشـباب وجيب على الدولة أن تضمن أن يبقوا يف نظام التعليم               

  .        ً        ً                                  وإجبارياً ومدعوماً من الدولة وفق ما ينص عليه الدستور

                                                             من فصله اخلامس، على حظر تشجيع أو ممارسة أي شكل من              ٦٨  ً                                ضـاً القانون املذكور، يف املادة                 ويـنص أي   -   ٩٧٥
                                                                                                                         أشـكال التميـيز يف املؤسسات التعليمية ألي سبب، مثل نوع اجلنس أو العمر أو العرق أو األصل اإلثين أو القومي، أو                    

             االقتصادية  -                         لكن العوامل االجتماعية      .       نسانية                                                        االقتصادي أو أي اعتبار آخر مما ينتهك الكرامة اإل         -                   الوضـع االجتماعي    
   .                                                                                  والثقافية واللغوية والبيئة واجلغرافية والتضاريسية تعوق ممارسة هذه احلقوق ممارسة كاملة

                                         ِّ                                                                          ويف إطـار هذه املهمة اجلامعة، تعترب اهليئة املوجِّهة هي وزارة التعليم العام، اليت تنسق أعماهلا مبعية املعهد الوطين               -   ٩٧٦
  .َ                                                                       َمذة والوكالة الوطنية للطفولة ووزارة الصحة، من بني مؤسسات أخرى عامة وخاصة    للتل

                        نظام كوستاريكا التعليمي

            وضع التعليم 

                   ، تبلغ نسبة املعرفة     ٢٠٠٠                                                        ُ                           حسـب البـيانات املسـتمدة من التعداد الوطين األخري للسكان، الذي ُنظم يف عام                -   ٩٧٧
   من   )  ١     ٤٢٤     ٣٥٣ (            يف املائة       ٤٩,٥     ً                شخصاً، من بينهم      ٢     ٨٧٧     ٥٩٩     وعه                          يف املائة، أو ما جمم         ٩٥,٢                      بالقـراءة والكتابة    

  .         من النساء  )  ١     ٤٥٣     ٥٤٦ (          يف املائة     ٥٠,٥        الرجال و

  :     ٢٠٠٤                                                                                                           ويسجل نظام التعليم يف كوستاريكا نسبة مرتفعة من التغطية بالنظام التعليمي التقليدي الرمسي يف عام                 -   ٩٧٨
                     بيد أن مشاكل التغطية    ).          يف املائة    ٩٠,٣ (                        لسلك االنتقايل قبل املدرسي      ويف ا   )            يف املائة       ١٠٣,٧ (                         يف املسـتوى االبـتدائي      

                   وعند أخذ التعليم      ).            يف املائة    ٣٧ (                                         ويف السلك الثاين التفاعلي قبل املدرسي         )            يف املائة      ٧٢,٦ (                            تظهـر يف املستوى الثانوي      
                              ة اليت سجلت أعلى نسبة من احلضور                       وجتدر اإلشارة إىل أن الفئ  .                                          ً        املفـتوح يف االعتبار، تسجل هذه املعدالت ارتفاعاً أشد   

                                                      

  .  ١٣                                   انظر املرفق الثاين، التشريعات، املادة   )   ١٥٨ (
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  .      سنة  ١٢     إىل   ١٠                     يف املائة، تليها فئة     ٩٨,٢            سنوات، أي  ٩   و ٧                                                      املدرسـي هـي فئة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني        
  .            يف املائة      ٥٦,٩             سنة، أي      ١٧    و   ١٦                                                                                  والفئة اليت سجلت أدنـى مستوى تتكون مـن التالميذ الذين تتراوح أعمارهم بني             

  .    ٢٠٠٤                                    معدالت احلضور حبسب الفئة العمرية يف سنة     ٣٦           ويبني اجلدول 

 ٣٦اجلدول 

ُ                                                     معدالت الت م د ر س حبسب الفئة العمرية يف نظام كوستاريكا التعليمي يف عام   ْ  َ َّ         ٢٠٠٤ 

 الفئة العمرية السكان عدد املسجلني النسبة
٤    ٩٨٨   ٧٩   ٢١     ٥٩٧ ٢٧,٢ 

٥    ٩٢٦   ٧٩   ٥٨     ٠٥٧ ٧٢,٧ 

٦    ٩٥١   ٧٩   ٧٠     ٥٥٦ ٨٨,٣ 

٩ – ٧    ٦٣٥   ٤٩ ٢    ٢٤٤     ٧٦٥ ٩٨,٢ 
١٢ – ١٠    ٨٤٨    ٢٥٥    ٢٤٤     ٩٢٠ ٩٥,٧ 
١٥ – ١٣    ٣٦٨    ٢٦٣    ٢١٢     ٩٦٦ ٨٠,٥ 
١٧ – ١٦    ٧٦٩    ١٧٣   ٩٨     ٩٣٠ ٥٦,٩ 

  .                                 دائرة اإلحصاء بوزارة التعليم العام  :     املصدر

                  كان يبلغ حنو        ٢٠٠٤                                                                                   وإىل البـيانات السـالفة، ينـبغي إضافة أن العدد األولـي للمسجلني فـي عام                -   ٩٧٩
                                                                                من مرحلة ما قبل املدرسية إىل الثانوية، مبا يف ذلك التعليم املهين والتعليم              (                        مجيع مراحل التعليم           ً     طالباً يف     ٩٩١     ٦٢٣
     ً                   شخصاً، ممن تسجلوا كانوا   ٢٣     ١٠٧              يف املائة، أي   ٨٤                     ، ينبغي اإلشارة إىل أن  "            التعليم املهين "          وحتت عنوان    ).     اخلاص

  .         يف املائة    ٦١,١                         التعليم اخلاص، وذلك بنسبة                                ً        وأكرب عدد من الذكور املسجلني نسبياً كان يف   .          من النساء

  ألف٣٦اجلدول 

 ٢٠٠٤عدد املسجلني األويل حسب اجلنس يف عام 

 نسبة اإلناث من 
 جمموع السكان

نسبة اإلناث 
 املسجالت

 مرحلة التعليم اجملموع الذكور اإلناث

              ما قبل املدرسي    ١٠٧     ٨٩٥   ٥٥     ٠٦٧   ٥٢     ٨٢٨     ٤٩,٠     ٤٨,٦
         االبتدائي    ٥٢٤     ٣٠٨   ٧١ ٢     ١١٦    ٢٥٣     ١٩٢     ٤٨,٣     ٤٤,٦
        الثانوي    ٣١٧     ٥٣٩    ١٥٧     ٨٨٢    ١٥٩     ٦٥٧     ٥٠,٣     ٥٤,٠

      العايل    ٢٢٣     ٥٨٥    ١١٠     ١٩٥    ١١٣     ٣٩٠     ٥٠,٧        غري متاح
      التقين   ٥٧     ٤١٤   ٢٨     ٤٢٢   ٢٨     ٩٩٢     ٥٠,٥        غري متاح
     املهين   ٢٧     ٤٨٩  ٤     ٣٨٢   ٢٣     ١٠٧     ٨٤,٠        غري متاح
     اخلاص   ١٤     ٣٩٢  ٨     ٧٩٣  ٥     ٥٩٩     ٣٨,٩        غري متاح

  .                      ء بوزارة التعليم العام           إدارة اإلحصا  :     املصدر
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       ومع أن   .                                                                                       وازداد عدد املسجلني اإلمجايل األويل على مدى السنوات العشر املاضية اليت يتناوهلا هذا التقرير      -   ٩٨٠

  .                                                         ً     ً                                                        من الواضح أن هذا يتزامن مع النمو السكاين، فهو يبني أن عدداً كبرياً من السكان قد التحقوا بالنظام التعليمي                  
      ً           شخصاً يف عام     ١     ٠٦١     ٣٧٥     ً                              شخصاً، وارتفع هذا العدد إىل          ٧٥٦     ٨٥٩        النظام             ، التحق ب      ١٩٩٣              ففـي عـام     

َبيِّـنه اجلدول          ٢٠٠٤                                 ً                             وميكن مالحظة حدوث زيادة كبرية، نسبةً إىل جمموع امللتحقني بالنظام، يف   .   ٣٧      ُ َ  ِّ                  ، كمـا ُي
  .    ٢٠٠٤   و    ١٩٩٣          بني عامي    ١٨٠     ٧٣٩                     ً                                    املرحلة الثانوية، علماً بأن عدد الشباب املسجلني ارتفع مبقدار 

                                                               ، ميكن االطالع، يف اجلداول الواردة يف املرفق األول بشأن هذه املادة، على  )١٥٩ (    ٢٠٠٤                 وفيما يتعلق بعام  -   ٩٨١
  .                                                                      عدد املسجلني األويل حبسب املستوى التعليمي والشعبة، بل حىت حسب اإلدارة اإلقليمية

 ٣٧اجلدول 

 العام واخلاص (عدد املسجلني األويل حسب مرحلة التعليم ونوعه 
 ٢٠٠٤-١٩٩٣، يف الفترة )اص املدعوم من الدولةواخل

 مرحلة التعليم ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤

٣٧٥ ٠٦١ ١ ٨٨١ ٠٥٠ ١ ٧٣٧ ٠٢٧ ١ ٣٠٣ ٩٥٩ ٤٥٨ ٩٨٩ ٦٨٠ ٩٣٣ ٩٣٢ ٨٦١ ٩٦٨ ٩٠٣ ٦٣٦ ٨٣٠ ٦٧٥ ٨١٠ ١٦٢ ٧٨٤ ٨٥٩ ٧٥٦       اجملموع 

                    تعليم ما قبل املدرسة ٧٨٠ ٦١ ٦٩٢ ٦٢ ٩٥٥ ٦٥ ١٩٨ ٦٨ ١٠٤ ٧١ ٠٤٢ ٧٥ ٩٦٧ ٧٧ ٨٧٥ ٧٧ ٩٣٥ ٩٢ ٩٣٢ ٩٩ ٦٧٥ ١٠٦ ٨٩٥ ١٠٧

             تعليم تقليدي ٧٨٠ ٦١ ٦٩٢ ٦٢ ٩٥٥ ٦٥ ١٩٨ ٦٨ ١٠٤ ٧١ ٠٤٢ ٧٥ ٩٦٧ ٧٧ ٨٧٥ ٧٧ ٩٣٥ ٩٢ ٩٢١ ٩٧ ٠٦٦ ١٠٤ ٨٩١ ١٠٥

          تعليم خاص - - - - - - - - - ٠١١ ٢ ٦٠٩ ٢ ٠٠٤ ٢

              تعليم ابتدائي ٦٥٦ ٤٩٢ ٨٠٦ ٥٠٤ ٧١٤ ٥١٦ ٩٩٦ ٥٢٩ ٦٣٦ ٥٣٧ ٤٧٨ ٥٦٠ ٧٦٨ ٥٦٦ ٢٠٤ ٥٦٨ ٢٧٠ ٥٦٥ ٨٢٢ ٥٦٩ ٠٢١ ٥٦٧ ٨٦٥ ٥٥٧

ــثاين ٩٥٨ ٤٨٤ ٨٧٩ ٤٩٥ ٠٣٧ ٥٠٧ ٦٠٣ ٥١٨ ٢٧٣ ٥٢٥ ٦٣٧ ٥٢٩ ٠٥٧ ٥٣٥ ٩٩٦ ٥٣٨ ٢١٦ ٥٣٨ ١٠٤ ٥٣٦ ٨٥٢ ٥٣٢ ٣٠٨ ٥٢٤ ــلكان األول وال                    الس
  )      تقليدي (

            مدارس ليلية ٩٣١ ١ ٩٦٦ ١ ٨٨٦ ١ ٧٩٢ ١ ٥٠٤ ١ ٣٥٧ ١ ٤٣٣ ١ ١٦١ ١ ٣٠٣ ١ ٠٨٧ ١ ٠٠٦ ١ ٠٠٢ ١

ــتوح  - - - - - ٥٨٤ ١٦ ٧٤٩ ١٨ ٧٥٩ ١٥ ٩١٠ ١٥ ٧١٥ ١٨ ٢٨٣ ١٩ ٤٨٣ ١٨ ــيم مف        وزارة-                تعل
              التعليم العام

          فصل مفتوح - - - - - - - - - ٤٩٣ ٤ ٠٤١ ٥ ٩٥٤ ٥

   بار                           املركز املتكامل لتعليم الك    - - - - ٣٣٨ ٦٨١ ٨٤٩ ٩٨٠ ٠٧١ ١ ١٠٥ ١ ٠٨٧ ١ ٦٩٣ ١
  )           املستوى األول (

          تعليم خاص ٧٦٧ ٥ ٩٦١ ٦ ٧٩١ ٧ ٦٠١ ٩ ٥٢١ ١٠ ٢١٩ ١٢ ٦٨٠ ١٠ ٣٠٨ ١١ ٧٧٠ ٨ ٣١٨ ٨ ٧٥٢ ٧ ٤٢٥ ٦

            تعليم ثانوي ٣٨٧ ١٨٧ ١٤٨ ١٩٨ ٠٢٦ ٢٠٩ ٥٨٨ ٢١٠ ٢٥٤ ٢٢٦ ٤٥٢ ٢٤٥ ٦٧٦ ٢٥٨ ٩٨٩ ٢٨٣ ٨٨٩ ٢٩٨ ٠٤٢ ٣٢٧ ٨٧٠ ٣٤٦ ١٢٦ ٣٦٨

       تعليم-                   السـلك الثالـث      ٠٤٣ ١٨٦ ٥٥٣ ١٩٦ ٢٣١ ٢٠٧ ٢٣٣ ٢٠٨ ١٥١ ٢٢٠ ٣٢٨ ٢٢٧ ٤٢٥ ٢٣٥ ٨٢٨ ٢٥٢ ٠٥٨ ٢٦٦ ٨٤١ ٢٨٤ ٣٠٠ ٣٠١ ٥٣٩ ٣١٧
  )      تقليدي (      متنوع 

      صباحي ٥٠٨ ١٥٩ ٩٨٠ ١٦٨ ٦٧٤ ١٧٨ ٤٨٩ ١٨٢ ٦٧٨ ١٩٢ ٤١٥ ٢٠٢ ٩٤٥ ٢١٢ ٤٤٩ ٢٢٩ ٤٢٥ ٢٤٢ ١٩٣ ٢٥٧ ٠٠٣ ٢٧٠ ٩٣٦ ٢٨١

                                                      

                                      العادي حبسب نوع التعليم، واجلدول                                                                   املـرفق األول، اجلدول املتعلق بعدد املسجلني األويل يف التعليم           )   ١٥٩ (
  .                                                                   ً                 املتعلق بعدد املسجلني األويل يف التعليم العادي حبسب املرحلة التعليمية، وفقاً لإلدارة اإلقليمية
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 مرحلة التعليم ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤

       أكادميي ١٩٢ ١٢٥ ٥٦٤ ١٣٣ ٩١٨ ١٣٩ ٧٧٤ ١٤٣ ٨٤٤ ١٤٩ ٧٧١ ١٥٨ ٢٢٠ ١٦٧ ٠٨٩ ١٨١ ٤٦٥ ١٩٢ ٢٥٠ ٢٠٤ ٠٩٠ ٢١٤ ٥٢٢ ٢٢٤

    تقين ٣١٦ ٣٤ ٤١٦ ٣٥ ٧٥٦ ٣٨ ٧١٥ ٣٨ ٨٣٤ ٤٢ ٦٤٤ ٤٣ ٧٢٥ ٤٥ ٣٦٠ ٤٨ ٩٦٠ ٤٩ ٩٤٣ ٥٢ ٩١٣ ٥٥ ٤١٤ ٥٧

      مسائي ٥٣٥ ٢٦ ٥٧٣ ٢٧ ٥٥٧ ٢٨ ٧٤٤ ٢٥ ٤٧٣ ٢٧ ٩١٣ ٢٤ ٤٨٠ ٢٢ ٣٧٩ ٢٣ ٦٣٣ ٢٣ ٦٤٨ ٢٧ ٢٩٧ ٣١ ٦٠٣ ٣٥

       أكادميي ٧٥٢ ٢٥ ٧٧٦ ٢٦ ٧٩١ ٢٧ ٠٧١ ٢٥ ٧١٥ ٢٦ ١٦٥ ٢٤ ٨٧٧ ٢١ ٨٤٧ ٢٢ ٠٥٩ ٢٣ ٧٨٢ ٢٦ ٢٨١ ٣٠ ٥٣٤ ٣٤

    تقين ٧٨٣ ٧٩٧ ٧٦٦ ٦٧٣ ٧٥٨ ٧٤٨ ٦٠٣ ٥٣٢ ٥٧٤ ٨٦٦ ٠١٦ ١ ٠٦٩ ١

ــتوح  - - - - - ٩٤٧ ٨ ٩٢٧ ١١ ١٤٤ ٩ ٦٩٨ ٨ ١٨٩ ١٢ ٣٠٥ ١٢ ٦٥٥ ١٢ ــيم مف        وزارة-                تعل
              التعليم العام

          فرص جديدة - - - - - - - ٤١٤ ١٠ ٤٥٧ ١٠ ٣٧٧ ١٤ ٨٥٣ ١٥ ١٥٢ ١٦

                        الـربنامج الدويل للقضاء على ٤٧٥ ٥٩٤ ٧٧٩ ٠٤٧ ١ ١٢٧ ١ ٧٩٨ ١٠٢ ١ ٣٩٦ ٨٠٣ ٥١١ ٥٤٧ ٦٩٤
  )   ١٢٥     اخلطة  (             تشغيل األطفال 

                           املركز املتكامل لتعليم الكبار - - - - ٩٦٤ ٢ ٩٨٢ ٥ ٤٥٥ ٧ ٣٩٢ ٨ ٧٨٠ ٩ ٠٠٠ ١١ ٢٢٥ ١٢ ٩٠٣ ١٥
  )                      املستويان الثاين والثالث (

          تعليم خاص ٨٦٩ ٠٠١ ١ ٠١٦ ١ ٣٠٨ ١ ٠١٢ ٢ ٣٩٧ ٢ ٧٦٧ ٢ ٨١٥ ٢ ٠٩٣ ٣ ١٢٤ ٤ ٦٤٠ ٤ ١٨٣ ٥

)أ( )أ(  )أ(                     مراكز التعليم اخلاص ٣٣٧ ٣ ٧٦٥ ٣ ٩٨٢ ٣ ١١٤ ٤ ٢٤٢ ٤ ٣٩٦ ٤ ١١٠ ٥ ٩٨٩ ٤ ٧٢١ ٥ 

          تعليم مهين ٦٩٩ ١١ ٧٥١ ١٤ ٩٩٨ ١٤ ٧٤٠ ١٧ ٦٩٦ ٢٢ ٦٠٠ ١٨ ١٥٩ ٢٥ ٢٤٦ ٢٤ ٦٤٣ ٢٦ ٩٤١ ٣٠ ٣١٥ ٣٠ ٤٨٩ ٢٧

                        الربنامج الدويل للقضاء على ٦٩٩ ١١ ٧٥١ ١٤ ٩٩٨ ١٤ ٧٤٠ ١٧ ٧٦٧ ٢٠ ٧٠٨ ١٤ ٣٠٩ ٢٠ ٥٧٦ ٢١ ٠٧٠ ٢١ ٢٤٩ ٢٣ ٠٣٧ ٢٢ ١٤٣ ٢١
             تشغيل األطفال

          تعليم مهين ٤٣٦ ١٠ ٠١٢ ١٢ ٠٨٥ ٨ ٠٦٥ ٩ ٧٨٤ ٩ ٩٢٩ ٦ ٥٦٨ ٩ ٣٠٥ ٢ ٨٦٦ ١ ٢٢٣ ٢ ٧٧٩ ٦٤٩ ١

              تعليم اجتماعي ٢٦٣ ١ ٧٣٩ ٢ ٩١٣ ٦ ٦٧٥ ٨ ٩٨٣ ١٠ ٧٧٩ ٧ ٧٤١ ١٠ ٢٧١ ١٩ ٢٠٤ ١٩ ٠٢٦ ٢١ ٢٥٨ ٢١ ٤٩٤ ١٩

                           املركـز املتكامل لتعليم الكبار - - - - ٩٢٩ ١ ٨٩٢ ٣ ٨٥٠ ٤ ٦٧٠ ٢ ٥٧٣ ٥ ٦٩٧ ٦ ٥٤٢ ٧ ٥٦٦ ٥
  )          تعليم ناشئ (

                            مراكـز الرعاية الشاملة للكبار - - - - - - - - - ٩٩٥ ٧٣٦ ٧٨٠
       املعوقني

 .إدارة اإلحصاء :املصدر
 .حلة تعليميةرقم وارد يف كل مر )أ( 
 . تشمل فقط النصف األول من السنة الدراسية٢٠٠٣املعلومات عن عام  )١( 

                 يف املعدالت اإلمجالية   )     ٢٠٠٤-    ١٩٩٩ (                                                             وفـيما يـتعلق بالتغريات على مدى السنوات اخلمس املنصرمة           -   ٩٨٢
                      السلك الثالث والتعليم                                                 أهنا ارتفعت، ال سيما يف التعليم الثانوي، يف كل من   ٣٨                           لاللتحاق باملدارس، يبني اجلدول 

  .                                 أما يف التعليم االبتدائي، فقد اخنفضت  .       املتنوع
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 ٣٨اجلدول 

 العامة واخلاصة (املعدالت اإلمجالية لاللتحاق باملدارس 
 ٢٠٠٤-١٩٩٩، يف الفترة )واخلاصة املدعومة من الدولة

 معدالت االلتحاق اإلمجالية معدالت االلتحاق الصافية
١٩٩٩     ٢٠٠٠     ٢٠٠١    ٢٠٠٢     ٢٠٠٣    ٢٠٠٤     ١٩٩٩     ٢٠٠٠     ٢٠٠١     ٢٠٠٢  ٣   ٢٠٠     ٢٠٠٤     

 مرحلة التعليم

                               املـرحلة الثانية من التعليم         ٥,٩    ٦,٩     ١٩,٨     ٢٦,٨     ٣٣,٢     ٣٧,١    ٥,٨    ٦,٦     ١٩,٨     ٢٦,٦     ٣٣,٢     ٣٧,٠
         التفاعلي

                 التعليم التقليدي    ٥,٩    ٦,٩     ١٩,٨     ٢٦,٤     ٣٢,٧     ٣٦,٧    ٥,٨    ٦,٦     ١٩,٨     ٢٦,١     ٣٢,٧     ٣٦,٧
             التعليم اخلاص    ...    ...    ...  ٥ , ٠    ٠,٥    ٠,٤    ...    ...    ...    ٠,٥    ٠,٥    ٠,٣

           سلك انتقايل     ٨٣,٦     ٨٢,٤     ٨٧,٥     ٨٨,٢     ٩١,٦     ٩٠,٨     ٨٢,٩     ٨١,٦     ٨٦,٩     ٨٧,٣     ٩٠,٩     ٩٠,٠
                 التعليم التقليدي     ٨٣,٦     ٨٢,٤     ٨٧,٥     ٨٧,٨     ٩٠,٩     ٩٠,٣     ٨٢,٩     ٨١,٦     ٨٦,٩     ٨٦,٩     ٩٠,٢     ٨٩,٧
             التعليم اخلاص    ...    ...    ...    ٠,٤    ٠,٧    ٠,٥    ...    ...    ...    ٠,٤    ٠,٧    ٠,٣

                 التعليم االبتدائي      ١١١,١      ١١١,٠      ١١٠,٣      ١١١,٥      ١١١,٥      ١٠٩,٩      ١٠٠,٧      ١٠١,٢      ١٠٠,٦    ٠,٦  ١٠      ١٠٠,٢     ٩٩,٥
                          السلكان األول والثاين من          ١٠٤,٨      ١٠٥,٣      ١٠٥,٠      ١٠٤,٩      ١٠٤,٨      ١٠٣,٧     ٩٩,٠     ٩٩,٤     ٩٩,٢     ٩٩,٢     ٩٩,٠     ٩٨,٥

                 التعليم التقليدي
               املدارس الليلية    ٠,٣    ٠,٢    ٠,٣    ٠,٢    ٠,٢    ٠,٢    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠
  ) ١ (              التعليم املفتوح    ٣,٧    ٣,١    ٣,١    ٣,٧    ٣,٨    ٣,٥    ...    ...    ...    ...    ...    ...

               الدروس املفتوحة    ...    ...    ...    ٠,٩    ١,٠    ١,٢    ...    ...    ...    ...    ...    ...
                           املركـز املـتكامل لتعليم         ٠,٢    ٠,٢    ٠,٢    ٠,٢    ٠,٢    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠

  )           املستوى األول (       الكبار 
             التعليم اخلاص    ٢,١    ٢,٢    ١,٧    ١,٦    ١,٥    ١,٣    ١,٧    ١,٨    ١,٤    ١,٣    ١,٢    ١,٠

                التعليم الثانوي     ٦٣,٩     ٦٨,٤     ٧٠,٤     ٧٥,٤     ٧٩,٢     ٨٤,٠     ٥٥,٠     ٥٩,٥     ٦٠,٨     ٦٣,٨     ٦٦,٢     ٦٩,٣
                          السـلك الثالث والتعليم         ٥٨,٢     ٦٠,٩     ٦٢,٦     ٦٥,٦     ٦٨,٨     ٧٢,٦     ٥٢,٤     ٥٥,٣     ٥٦,٧     ٥٨,٧     ٦٠,٩     ٦٣,٨

  )      تقليدي (       املتنوع 
  ) ١ (              التعليم املفتوح  ٩ , ٢    ٢,٢    ٢,٠    ٢,٨    ٢,٨    ٢,٩    ١,٠    ٠,٧    ٠,٧    ٠,٩    ٠,٩    ١,٠

             الفرص اجلديدة    ...    ٢,٥    ٢,٥    ٣,٣    ٣,٦    ٣,٧    ...    ١,٨    ١,٧    ٢,٣    ٢,٣    ٢,٣
                         الـربنامج الدويل للقضاء        ٠,٣    ٠,١    ٠,٢    ٠,١    ٠,١    ٠,٢    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠

                       عـلى تشـغيل األطفال     
  )   ١٢٥     اخلطة  (

    ليم                    املركز املتكامل لتع      ١,٨    ٢,٠    ٢,٣    ٢,٥    ٢,٨    ٣,٦    ١,٠    ١,٢    ١,١    ١,١    ١,١    ١,٣
ــبار  ــتويان  (         الك            املس

  )             الثاين والثالث
             التعليم اخلاص    ٠,٧    ٠,٧    ٠,٧    ١,٠    ١,١    ١,٢    ٠,٦    ٠,٦    ٠,٦    ٠,٨    ٠,٩    ٠,٩

                           السلك الثالث من التعليم         ٧٥,٥     ٨٠,٨     ٨٢,٩     ٩٠,٢     ٩٤,٧      ١٠٠,٣     ٦٠,٥     ٦٣,٦     ٦٤,٩     ٦٨,٢     ٧١,١     ٧٣,٨
        الثانوي

  )      تقليدي (             السلك الثالث   ٢ ,  ٦٨     ٧٠,٩     ٧٢,٦     ٧٧,٥     ٨١,٣     ٨٥,٥     ٥٨,٦     ٦٠,٩     ٦٢,١     ٦٤,٩     ٦٧,٩     ٧٠,٥
  ) ١ (              التعليم املفتوح    ٣,٧    ٢,٧    ٢,٥    ٣,٨    ٣,٥    ٣,٧    ٠,٥    ٠,٤    ٠,٣    ٠,٥    ٠,٦    ٠,٣

             الفرص اجلديدة    ...    ٣,٦    ٣,٥    ٤,٤    ٥,١    ٥,١    ...    ٠,٩    ٠,٩    ١,١    ١,٠    ١,١
                         الـربنامج الدويل للقضاء        ٠,٤    ٠,٢    ٠,٣    ٠,٢    ٠,٢    ٠,٣    ٠,١    ٠,١    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,١

                       عـلى تشـغيل األطفال     
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 معدالت االلتحاق اإلمجالية معدالت االلتحاق الصافية
١٩٩٩     ٢٠٠٠     ٢٠٠١    ٢٠٠٢     ٢٠٠٣     ٢٠٠٤     ١٩٩٩     ٢٠٠٠     ٢٠٠١     ٢٠٠٢  ٣   ٢٠٠     ٢٠٠٤     

 مرحلة التعليم

  ) ٥  ١٢     اخلطة  (
                         املركـز املتكامل لتعليم        ٢,٤    ٢,٦    ٢,٩    ٣,١    ٣,٣    ٤,٤    ٠,٨    ٠,٩    ٠,٨    ٠,٨    ٠,٧    ٠,٩

  )            املستوى الثاين (       الكبار 
             التعليم اخلاص    ٠,٨    ٠,٨    ١,١    ١,٢    ١,٣    ١,٤    ٠,٥    ٠,٥    ٠,٧    ٠,٨    ٠,٩    ٠,٨

                       التعليم الثانوي املتنوع     ٤٥,١     ٤٨,٠     ٥٠,٨     ٥٣,٣     ٥٦,٠     ٥٩,٨     ٣١,٣     ٣٤,٦     ٣٧,٣     ٣٧,٦     ٣٨,١     ٣٩,٧
  )      تقليدي (               التعليم املتنوع      ٤١,٩     ٤٤,٤     ٤٧,١     ٤٨,٠     ٥٠,٢     ٥٣,١     ٣٠,٧     ٣٣,٦     ٣٦,٤     ٣٦,٠   ٦,  ٣٦     ٣٨,٤
  ) ١ (              التعليم املفتوح    ١,٨    ١,٤    ١,٣    ١,٤    ١,٧    ١,٧    ٠,١    ٠,١    ٠,١    ٠,١    ٠,١    ٠,١
             الفرص اجلديدة    ...    ٠,٧    ٠,٩    ١,٨    ١,٤    ١,٦    ...    ٠,٣    ٠,٤    ٠,٨    ٠,٥    ٠,٥
                         املركـز املتكامل لتعليم      ٩ , ٠    ١,١    ١,٣    ١,٦    ٢,٠    ٢,٥    ٠,٢    ٠,٤    ٠,٣    ٠,٥    ٠,٦    ٠,٤

  )             املستوى الثالث (       الكبار 
             التعليم اخلاص    ٠,٥    ٠,٥    ٠,١    ٠,٥    ٠,٦    ٠,٨    ٠,٢    ٠,٢    ٠,١    ٠,٢    ٠,٣    ٠,٣

 . مركز السكان ألمريكا الوسطى-٢.  وزارة التعليم العام، دائرة اإلحصاء-١   :املصدر
  .                                                يشمل مشاريع تعليم مفتوح متوهلا وزارة التعليم العام  ) ١ ( 
    ١٢- ٧  -                  سنوات؛ االبتدائي  ٦  -                       سنوات؛ السلك االنتقايل  ٥  -                                 املستوى الثاين من التعليم التفاعلي   :              مار املعنية هي   األع 

  .     سنة  ١٧-  ١٣  -             سنة؛ الثانوي 

                                                                                                        وفـيما خيص معدل االنقطاع عن الدراسة أثناء السنة الدراسية يف التعليم العادي يف كوستاريكا، ميكن                 -   ٩٨٣
    يف   ٥٨     ٤٢٠     إىل     ١٩٩٠      ً         طالباً يف عام   ٤٣     ١١٧            املاضية من   ١٥                  مدى السنوات ال                             مالحظة أنه رغم ارتفاعه على  

                                                                                   ، فإن األرقام النسبية تشري إىل حدوث اخنفاض يف النسبة إىل حاالت االنقطاع عن الدراسة بني جمموع     ٢٠٠٤    عام 
                  تبار مجيع األطفال                       عند األخذ يف االع        ٢٠٠٤                     يف املائة يف عام         ٦,٢       إىل       ١٩٩٠                     يف املائة يف عام         ٧,٣             السكان، من   

                                                                    غري أن األرقام املطلقة والنسبية، يف السلكني األول والثاين، تشري إىل أن معدالت   .                              والشباب امللتحقني بنظام التعليم
                            ويف املدارس الليلية، ارتفع      .                          على مدى الفترة ذاهتا      ١٧     ٤٤١       إىل     ٢٠     ٢٧٥                                   االنقطـاع عن الدراسة اخنفضت من       

             رغم أن ذلك     ٢٠٠٤                يف املائة يف عام   ٣١     إىل     ١٩٩٠                  يف املائة يف عام     ١٩    من                                   عدد حاالت االنقطاع عن الدراسة      
  . )١٦٠ (              يف تلك الفترة   ١,٣                                             مل حيدث يف املدارس املهنية الليلية، إذ بلغ االخنفاض 

      ٢٠٠٤                                                                                           ويف اخلتام، من الضروري حبث الكيفية اليت تطورت هبا النتائج النهائية يف التعليم النظامي يف عام       -   ٩٨٤
                        يف املائة، يف حني أن          ٩٠,٥                                                 ويربز السلكان األول والثاين بنسبة ناجحني تبلغ          .          املاضية   ١٥            نوات ال                   مقارنـة بالس  

  .         يف املائة  ٨٠                                                النسبة اخلاصة بالسلك الثالث والتعليم املتنوع تبلغ 

            يف املائة       ٨١,٦       ، من       ٢٠٠٤       إىل       ١٩٩٠                                                            ويف احلالة األخرية، ميكن مالحظة اخنفاض ضئيل يف النتائج من            -   ٩٨٥
     يف      ٨٧,٣                                        ً                                                             يف املائة، يف حني كان االجتاه حنو االرتفاع نوعاً ما يف الفترة املدروسة، إذ بلغت نسبة النجاح                     ٨٠    إىل

  .    ٢٠٠٤                يف املائة يف عام     ٩٠,٥   و    ١٩٩٠            املائة يف عام 

 

                                                      

  .    ٢٠٠٤-    ١٩٩٠                                             حاالت االنقطاع عن الدراسة يف التعليم خالل السنة،   :                  املرفق األول، اجلدول  )   ١٦٠ (
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 ٣٩اجلدول 

 ) العام واخلاص واخلاص املدعوم من الدولة(النتائج النهائية املستقاة من التعليم النظامي 
 )إحصاءات نسبية (٢٠٠٤-١٩٩٠ستوى التعليمي، يف الفترة حبسب امل

 املستوى التعليمي والنتيجة     ١٩٩٠     ١٩٩٥     ١٩٩٨     ٢٠٠٠     ٢٠٠١    ٢٠٠٢     ٢٠٠٣     ٢٠٠٤
                    السلكان األول والثاين        

               التخرج النهائي     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠
       ناجحون  ال     ٨٧,٣     ٨٦,٦     ٨٨,٣     ٩٠,٦     ٩٠,٩     ٩١,٢     ٩٠,٧     ٩٠,٥
         الراسبون     ١٢,٧     ١٣,٤     ١١,٧    ٩,٤    ٩,١    ٨,٨    ٩,٣    ٩,٥

              املدارس الليلية        
               التخرج النهائي    ...     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠
         الناجحون    ...     ٨٥,٨     ٨٢,٢     ٨٨,٤     ٨٨,٢     ٨٦,٦     ٩١,٣     ٨٧,١
         الراسبون    ...     ١٤,٢     ١٧,٨     ١١,٦     ١١,٨     ١٣,٤    ٨,٧     ١٢,٩

                  ث والتعليم املتنوع          السلك الثال        
               التخرج النهائي     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠
         الناجحون     ٨١,٦     ٧٦,٠     ٧٨,٠     ٨٢,٧     ٨٢,٢     ٨١,١     ٨١,٩     ٨٠,٠
         الراسبون     ١٨,٤     ٢٤,٠     ٢٢,٠     ١٧,٣     ١٧,٨     ١٨,٩     ١٨,١     ٢٠,٠

                        التعليم األكادميي الصباحي        
               التخرج النهائي     ١٠٠,٠    ٠٠,٠ ١     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠
         الناجحون     ٨٠,٨     ٧٥,٤     ٧٧,٢     ٨٢,٥     ٨١,٦     ٨٠,٥     ٨١,٣     ٧٩,٦
         الراسبون     ١٩,٢     ٢٤,٦     ٢٢,٨     ١٧,٥     ١٨,٤     ١٩,٥     ١٨,٧     ٢٠,٤

                              التعليم التقين الصباحي واملسائي        
               التخرج النهائي     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠
         الناجحون     ٨٤,٥     ٧٨,٠     ٨١,٠     ٨٣,٤     ٨٤,٣     ٨٣,٢     ٤٨,٠     ٨١,٤
         الراسبون     ١٥,٥     ٢٢,٠     ١٩,٠     ١٦,٦     ١٥,٧     ١٦,٨     ١٦,٠     ١٨,٦

  .            دائرة اإلحصاء  :     املصدر
  .                                              ، كانت الشعبة التقنية تشمل التعليم الصباحي فقط    ٢٠٠١     إىل     ١٩٩٧   من   :      ملحوظة

      جامعة   :     هي                                                                                  وبشـأن موضـوع تلقي التعليم العايل، من املهم اإلشارة إىل أن للبلد أربع جامعات عامة،     -   ٩٨٦
                       وحسب التقرير عن وضع      .                                                                                   كوستاريكا واجلامعة الوطنية ومعهد كوستاريكا التكنولوجي وجامعة الدولة املفتوحة        

                                                                            يف أثناء النصف الثاين من القرن العشرين، زاد عدد العروض اخلاصة بالتعليم العايل يف  "       فإنه     ٢٠٠٥              التعليم يف عام 
  . )١٦١ ( "                    يد عدد اجلامعات اخلاصة                                       البلد زيادة كبرية منذ التسعينات بفضل تزا

          ً                                                   طالب مسجالً يف الدراسات العليا، أي بزيادة قدرها ثالثة             ١٧٠     ٠٠٠            ، كان حنو        ٢٠٠٣              ففـي عـام      -   ٩٨٧
                                        ، ارتفعت نسبة طلبة الدراسات العليا          ٢٠٠٥    و     ١٩٩٠           وبني عامي     .     ١٩٨٥                                     أضعاف ما كانت عليه احلال يف عام        

                                                 انت نسبة الطلبة املسجلني يف مؤسسات القطاع اخلاص تبلغ                      يف املائة، يف حني ك      ٣٠                            يف املؤسسـات العامة بنحو      

                                                      

  .  ١٨    ، ص Estado de la Educación                        مرجع مذكور يف موضع سابق،   )   ١٦١ (
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          وبني عامي    .     ١٩٩٠                                       ً                                                  حنو نصف هذه النسبة يف السنوات األخرية، علماً بأهنا كانت تتجاوز اخلمس بقليل يف عام                
  .                                             ، بلغ عدد الشهادات اجلامعية املمنوحة ثالثة أضعاف    ٢٠٠٥   و    ١٩٩٠

                                                           لعامة أدىن من حيث كوهنا آلية للحراك االجتماعي، ويواجه                                                     بيد أنه جيب االعتراف بأن أداء اجلامعات ا        -   ٩٨٨
                                                      وكذلك، فمن الضروري حتسني عملييت رصد ومراقبة نوعية          .                                                     الـنظام التعليمي حتدي إعادة النظر يف هذه املهمة        

  . )١٦٢ (                                    التعليم اجلامعي، ال سيما يف القطاع اخلاص

                                                   تعليم احلكومي، مبا فيه الدراسات العليا، جيب أال                              اإلنفاق العام على ال    "                      من الدستور، فإن       ٧٨     ً            ووفقـاً للمادة     -   ٩٨٩
      من    ٨٥    و   ٨٤                                             ً                                                  فـي املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف السنة، طبقاً للقانون ودون املساس بأحكام املادتني                 ٦           يقـل عن    

  .      ً   عاماً   ١٥                                          الذي يبني التغري الذي طرأ على مدى           ٣٩                                          وميكن الوقوف على هذه النسبة يف اجلدول           ".                 هـذا الدسـتور   
                                                                                                    يشـتمل اجلـدول على معلومات عن الناتج احمللي اإلمجايل واإلنفاق احلكومي املركزي وقطاع التعليم وإنفاق وزارة      و

                                   ، بلغ اإلنفاق على قطاع التعليم أعلى     ١٩٩٩       ويف عام   .                   ً                                      التعليم العام، فضالً عن النسب املئوية النسبية يف خمتلف احلاالت
                           ً                                      املائة، وهي نسبة تقترب كثرياً من النسبة املسجلة قبل ثالث سنوات، أي    يف    ٧,١٥                                 نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، أي    

  .                                                   ، وهو العام الذي تتوافر فيه بيانات عن اإلنفاق الفعلي    ٢٠٠٣                        ، وكذا تلك املسجلة يف عام     ١٩٩٩      يف عام 

  ،     ١٩٩٧  م                                                                                  وفيما يتعلق بنسبة اإلنفاق على قطاع التعليم إىل اإلنفاق احلكومي املركزي، كانت أعلى يف عا -   ٩٩٠
                        يف املائة، وهي أدىن نسبة      ٢٠,٧٤                                                   يف املائة، وإن كانت قد اخنفضت قبل ذاك بثالث سنوات إىل      ٣٤,٦٦        إذ بلغت 

  .                        يف املائة بعد ثالث سنوات     ١٩,٦١            يف املائة، و     ٢٣,٦٠            كانت تبلغ     ٢٠٠٠                    بيد أن النسبة يف عام   .            يف خالل العقد
                                                     العام وإنفاق احلكومة املركزية، فهي تبني أعلى نسبة يف عام                                             وميكن مالحظة نسب مشاهبة بني إنفاق وزارة التعليم 

            ، مث اخنفضت       ٢٠٠٠                     يف املائة يف عام          ٢٢,٣                                                 يف املائة، يف حني أهنا كانت أعلى بقليل من                ٢٤,٩١        ، وهي       ١٩٩٧
  .    ٢٠٠٣                يف املائة يف عام      ١٩,٥٢   إىل 

                                       الصعوبات اليت تعترض إعمال احلق يف التعليم

                                                                               تلبية احتياجات مراكز التعليم احلكومية القائمة وتشجيع إنشاء أخرى املوارد                                    من الصعوبات اليت تعترض      -   ٩٩١
                                                                                                                االقتصـادية احملدودة، والطريقة اليت توضع هبا اعتمادات امليزانية وتستعمل هبا األموال، واإلفراط يف تركيز بعض                

  .                                              الوظائف، رغم التشجيع على تقسيم البلد إىل أقاليم

                                                                              ام متد الطلبة ببعض املواد التعليمية، فإن املخصصات من امليزانية ال تكفي                                            ومـع أن وزارة التعلـيم الع       -   ٩٩٢
                             ُّ                                                                                       لتغطية التكاليف اإلضافية للتسجُّل يف مراكز التعليم العامة، وبالتايل فإن األسر هي اليت تدفع مثن الزي املدرسي                 

  .                واللوازم املدرسية

 

                                                      

  .          املصدر نفسه  )   ١٦٢ (
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  ألف٣٩اجلدول 

 ٢٠٠٥-١٩٨٩ترة نسبة اإلنفاق العام املخصص للتعليم، يف الف

    ِّ  الن سب
)٣/١( )٤/١( )٤/٢( )٢/١( )٣/٢( 

إنفاق وزارة 
 التعليم العام

 )ب()٤(

 قطاع
  التعليم

 )أ()٣(

إنفاق احلكومة 
 املركزية

)٢( 

الناتج احمللي 
 اإلمجايل 

)١( 
 السنة

١٩٨٩ ٠٧١ ٤٢٨ ٦٤٩ ٨٥ - ٦٦٢ ١٧     ٠,٠٠     ٤,١٣      ٢٠,٦٢      ٢٠,٠١     ٠,٠٠     
١٩٩٠ ٩٢٥ ٥٢٢ ٠٧٠ ١٠٧ ٨٦٨ ٢٧ ٧٧٣ ٢١   ٣٣ , ٥     ٤,١٦      ٢٠,٣٣      ٢٠,٤٨      ٢٦,٠٣     
١٩٩١ ٨٤٨ ٦٨٩ ٢٠٧ ١٣١ ٣٦٣ ٣٥ ٦٠١ ٢٨     ٥,١٣     ٤,١٥      ٢١,٨٠      ١٩,٠٢      ٢٦,٩٥     
١٩٩٢ ٤٤٠ ٩٠٦ ٤٧٩ ١٨٠ ٤٨٧ ٤٤ ٨٠٦ ٣٦     ٤,٩١     ٤,٠٦      ٢٠,٣٩      ١٩,٩١      ٢٤,٦٥     
١٩٩٣ ٤٠٠ ٠٦٩ ١ ٦٧٩ ٢٤٩ ١٨٥ ٥٥ ٦٥٩ ٤٦     ٥,١٦     ٤,٣٦      ١٨,٦٩      ٢٣,٣٥      ٢٢,١٠     
١٩٩٤ ٧٩٦ ٣٠٥ ١ ١٩٤ ٣٠٦ ٤٩٥ ٦٣ ٦٩٠ ٥٦     ٤,٨٦     ٤,٣٤      ١٨,٥١      ٢٣,٤٥      ٢٠,٧٤     
١٩٩٥ ٦٤٤ ٦٢١ ١ ٣٨٤ ٣٧٠ ٠٥٦ ٩٩ ٧٣٨ ٧٠     ٦,١١     ٤,٣٦      ١٩,١٠      ٢٢,٨٤      ٢٦,٧٤     
١٩٩٦ ٥٦٦ ٩٠٤ ١ ٤٤٩ ٤٠٥ ٩٩٩ ١٣٥ ٢٨٠ ٩٦     ٧,١٤     ٥,٠٦      ٢٣,٧٥      ٢١,٢٩      ٣٣,٥٤     
١٩٩٧ ٤٧٩ ٢٦٠ ٢ ٩٧٨ ٤٤٩ ٩٧٧ ١٥٥ ٠٧٠ ١١٢     ٦,٩٠     ٤,٩٦      ٢٤,٩١      ١٩,٩١      ٣٤,٦٦     
١٩٩٨ ٧٣٥ ٧٢٩ ٢ ١٧٦ ٦٣٥ ٧٦١ ١٩٤ ٦١٧ ١٤٥     ٧,١٣     ٥,٣٣      ٢٢,٩٣      ٢٣,٢٧      ٣٠,٦٦     
١٩٩٩ ٤٢٩ ٢٢٨ ٣ ٠٨٣ ٧٥٥ ٨٤٨ ٢٣٠ ٥٦٧ ١٧٧     ٧,١٥     ٥,٥٠      ٢٣,٥٢      ٢٣,٣٩      ٣٠,٥٧     
٢٠٠٠ ٤١٨ ٦٤٨ ٣ ٩١٦ ٩٦٣ ٤٩٩ ٢٢٧ ١٧٩ ٢١٥     ٦,٢٤     ٥,٩٠      ٢٢,٣٢      ٢٦,٤٢      ٢٣,٦٠     
٢٠٠١ ٧٨٠ ١٦٧ ٤ ٢٠٨ ١١٩ ١ ٧٧٥ ٢٨٢ ٤٩٩ ٢٥٠     ٦,٧٨     ٦,٠١      ٢٢,٣٨      ٢٦,٨٥      ٢٥,٢٧     
٢٠٠٢ ٤١٧ ٦٨٠ ٤ ٧٥٢ ٣٧٠ ١ ٦٦١ ٣٢١ ٣٢٥ ٢٩٠     ٦,٨٧     ٦,٢٠      ٢١,١٨      ٢٩,٢٩      ٢٣,٤٧     
٢٠٠٣ ٨٨٦ ٩٧٧ ٤ ٦٤٠ ٨١٣ ١ ٦٦٧ ٣٥٥ ٩٤٩ ٣٥٣     ٧,١٤     ٧,١١      ١٩,٥٢      ٣٦,٤٣      ١٩,٦١     
٢٠٠٤ ٨٥١ ٧٠٣ ٥ ٦٧٣ ١٥٠ ٢ ٢٨٧ ٤٣٧ ٣٤٧ ٤٠٥     ٧,٦٧     ٧,١١      ١٨,٨٥      ٣٧,٧١      ٢٠,٣٣    *  
٢٠٠٥ ٣٣٥ ٧٣٥ ٦ ٦٣٥ ٣٠٩ ٢ ١٨٨ ٤٧٣ ٢٢٩ ٤٧١     ٧,٠٣     ٧,٠٠      ٢٠,٤٠      ٣٤,٢٩      ٢٠,٤٩    *  

  .                                               ، إدارة دراسات امليزانية والتخطيط، مالية التعليم    ٢٠٠٥-    ١٩٩٠                                             مصرف كوستاريكا املركزي، قانون امليزانية للفترة   :     املصدر
  .       تقديرات  * 
      تعليم                                                                                                         يضـم قطاع التعليم وزارة التعليم ومعهد التلمذة الوطين ومعاهد أالخويال، وبونتاريناس، وكارتاغو لل               ) أ ( 

                                                                                                                                 العايل، ومدرسة أمريكا الوسطى لتربية السالالت، ومعهد املناطق املدارية اجلافة للتعليم العايل، والصندوق اخلاص للتعليم العايل،                
  .                                      وبرنامج حتسني نوعية التعليم األساسي العام

  .      خلارجية                                                                          يف العمود املخصص إلنفاق وزارة التعليم العام، ال تشمل البيانات الواردة املوارد ا  ) ب ( 

                                              ، تبلغ نسبة املراكز اليت ال تديرها الدولة            ٢٠٠٥      مارس   /                                               وفيما يتصل بالتعليم اخلاص، فحسب قائمة آذار       -   ٩٩٣
           يف املائة؛     ٧,٤٠                                                         يف املائة؛ ويف السلكني األول والثاين من التعليم األساسي العام      ١٣,٥٢                       يف مرحلة ما قبل املدرسية 

  .         يف املائة     ٢٩,٨٢                                         ام ويف التعليم املتنوع، متثل ثلث اجملموعة، أي                                      ويف السلك الثالث من التعليم األساسي الع

  :                                                                                     والصعوبات اليت تواجه من يرغبون يف االلتحاق مبراكز التعليم اخلاص تكمن يف النموذج اإلداري احلايل -   ٩٩٤

                                                                                               الـتقدم الختـبار القـبول والنجاح فيه؛ يف بعض احلاالت، تعطى األولوية ألفراد أسر الطلبة                 -
           يف املركز؛      املسجلني
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                                                  توقيع بعض اللوائح أو العقود الداخلية واالمتثال هلا؛ -

                                                                                 بعض املؤسسات تشترط معايري أكادميية أشد صرامة من تلك املعمول هبا يف نظام التقييم الوطين؛ -

  .                                                   دفع رسوم التسجيل ورسوم شهرية ورسوم اللوازم الدراسية -

                                            ً      ً              ارة التعليم مكلفة بإعداد برامج دراسية بوصفهاً إطاراً يعمل                                                    وشعبة وضع املقررات الدراسية التابعة لوز      -   ٩٩٥
                                              وتشرف شعبة مراقبة اجلودة على تنفيذ العمل         .                                                   ّ              املعـلمون ضـمنه إلعداد دروس متسقة يف جمايل التعليم والتعلّم          

  .                                                                                             وتطبيق خطط الربنامج من قبل موظفي املؤسسات التعليمية، وكذا التعليمات الصادرة عن السلطات الوزارية

                                                                                         ً   واملراكز اخلاصة ختضع لتفتيش وزارة التعليم بواسطة زيارات متواترة إىل مؤسسات التعليم اخلاص عموماً،  -  ٩٦ ٩
  .                                                             مع إيالء اهتمام خاص لعمل املعلمني يف الفصل قصد حتديد نوعية التعليم

           املوافقة                                                                                               ومـن الصعوبات الكربى والقيود الرئيسية اليت يواجهها من يريدون إنشاء مراكز احلصول على              -   ٩٩٧
َ  ٍّ                              وعدد املوظفني يف املركز الوطين للبنية األساسية التعليمية يَعوٍّق إجراءات التفتيش             .                              على خطط البناء اليت يضعوهنا                                                         

ِ                                                                    وميِكن لألجانب إنشاء مؤسسات خاصة، بصرف النظر عن جنسياهتم، شريطة            .                         ً           الـيت يـتعني القـيام هبا دورياً          
  .    وائح                                       استيفائهم مجيع الشروط املنصوص عليها يف الل

                                                                                                         وقـد يقـدم التعليم اخلاص حوافز مثل وجود بنية أساسية أفضل وعدد قليل من الطلبة يف كل مستوى                    -   ٩٩٨
ِ                                                         ً           وتوافر أدوات تكنولوجية مساِعدة وخطط دراسية تركز على تعليم لغة ثانية، اإلنكليزية أساساً، واحلاسوب                           .  

                                         الشباب الذين يبقون يف النظام التعليمي، هي                                                    ومن املهم اإلشارة إىل أنه رغم أن املؤشرات، من قبيل عدد  -   ٩٩٩
                                                                                                                 أفضل يف املراكز اخلاصة، فقد حتسنت النتائج اليت حققتها املؤسسات العامة يف االختبارات الوطنية، والعديد منها                

َ                                         بيد أنه مل ُيجَر كثري من دراسات النوعية يف البلد حبيث      .                                                       فاقـت املتوسطات اليت حققها الطلبة يف املراكز اخلاصة           ُ          
ـ                                                                                                             مح لنا مقارنة االختالفات بني التعليم العام واخلاص وحتديدمها بدقة، ألن معايري ومقاييس النوعية مل توضع                    تس

  .                         حبيث تساعد على هذه املقارنة

                                                التدابري اليت اعتمدهتا الدولة لتعزيز احلق يف التعليم

َعلُّم القراءة والكتابة  َ  ُّ                     َت  َ 

                                                            طة الوطنية لتعليم القراءة والكتابة واخلطة االستراتيجية لتعليم                                 ُ               لتشجيع تعلم القراءة والكتابة، ُنفذت اخل     -    ١٠٠٠
                    ُ                                                                                               القراءة والكتابة واسُتحدثت خدمات تعليمية للشباب والكبار، بصفة رئيسية يف املناطق اليت توجد هبا نسبة أمية                

               كذلك للمهاجرين                                                                                     مرتفعة، مثل املناطق الريفية، وتلك اليت يقطنها السكان األصليون، واملراكز احلضرية املهمشة، و
  .                                     الفقراء واملهددين من الناحية االجتماعية

        والنساء   .                                                                         ً               ولتشجيع هذه الفئات من السكان، توفر إدارة تعليم الكبار مجيع اللوازم جماناً ومتنح شهادات-    ١٠٠١
                 من دفع رسوم               ً      ً      ً                  يتلقني حافزاً مالياً شهرياً، وهن معفيات       "  َ  ْ     ً    لَنكْرب معاً  "                                            الفقريات اللوايت شاركن يف الربنامج املعنون       

  .                 االختبارات الوطنية
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       املتوسط  "                                                                                                   وأحد التحديات اليت تواجه الدولة أن مستويات األمية يف اجملتمعات احمللية األصلية أعلى من                 -    ١٠٠٢

                                 ّ        يف املائة يف اجملتمعات احمللية مثل كيتّيريسي   ١٠                      وكانت املتوسطات أدىن من   .          يف املائة   ٤,٨                      الوطـين الـذي يبلغ     
    ٩٥ (                                             َ                ، لكنها بلغت مستويات عالية يف جمتمعات حملية مثل َتلريي            )           يف املائة     ٩,٦ (                 وشعب بوروكا     )           يف املائة     ٩,٤ (

  . )١٦٣ ( "      ً               َ                                                 وعموماً، سجل شعب كابيكَر، وهو الشعب الذي ميلك اإلقليم األخري، أدىن املستويات   ).        يف املائة

                         تمع وإىل القوى العاملة يف                                                                               ومسحـت النتائج اإلجيابية للعديد من األشخاص بالنجاح واالنضمام إىل اجمل            -    ١٠٠٣
                                                                             ونقص التمويل وارتفاع معدالت االنقطاع عن الدراسة يف بعض احلاالت والنتائج             .                            الـبلد يف أوضـاع أفضـل      

           ومع ذلك، ال   .                                                ً                                    ً     الدراسية اهلزيلة، تظل عوامل تسبب صعوبات، ألن كثرياً من الكبار ال يهتمون بالدراسة إال قليالً   
  .                                       ر لفئات كثرية من السكان يف مجيع أحناء البالد                             َّ يزال التدريب على حمو األمية يوفَّ

                                          حتسني النوعية وتوسيع نطاق التغطية التعليمية 

                                                                                 ، كان هناك أربعة برامج حكومية مرتبطة مباشرة بقطاع التعليم، وكل منها يشمل فترة من     ١٩٩٠        منذ -    ١٠٠٤
ِ  ْ                   املسـتقبل ِملْـك لكـل فرد         ) " ١   : (               أربـع سـنوات       ،  "               ساس تكافؤ الفرص أ  :        التعليم   ) " ٢ (   ؛      ١٩٩٤-    ١٩٩٠   ،   "        

  ،  "                     خطة التنمية الوطنية   "                      ؛ ويف الفترة األخرية         ٢٠٠٢-    ١٩٩٨   ،   "                       التفوق الدراسي للجميع     ) " ٣ (   ؛      ١٩٩٨-    ١٩٩٤
                                                                                            وكل هذه الربامج كانت هتدف إىل وضع وتنفيذ برامج لتحسني نوعية النظام التعليمي وتوسيع                .     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢

  .           نطاق تغطيته

  :                         ومن أهم الربامج ما يلي-    ١٠٠٥

                                نامج اخلاص بتشكيل القيم األخالقية؛   الرب -

                         الربنامج الوطين ملنع العنف؛ -

                                                                                                    برامج تعليمية متكاملة للشباب والكبار الذين مل يتموا تعليمهم يف إطار برامج تعليمية مفتوحة               -
                                          ودروس مسائية من املستوى االبتدائي والثانوي؛

  .                                    برنامج الفرص التعليمية اجلديدة للشباب -

  :                                                                   أهم اإلجراءات املتخذة لزيادة نطاق التغطية التعليمية واالجتماعية ما يلي           ومن بني -    ١٠٠٦

                                                           تعزيز املدارس اليت يدرس فيها معلم واحد من خالل تعيني معلم آخر؛ -

                                                               إعطاء األولوية للمراكز التعليمية يف اجملتمعات احمللية احلضرية املهمشة؛ -

             يوم دراسي؛   ٢٠٠                 حتديد ما ال يقل عن  -

                                                      

) ١٦٣   (  Informe básico inicial (enero) 2006, op cit., pág. 14مرجع سابق ،           .  
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                                                                                تعليم التقين عرب توفري الفرص للتدريب التقين، مع مراعاة تكافؤ الفرص، بصرف النظر                 تعزيـز ال   -
             عن نوع اجلنس؛

                                                                                           تعزيـز خمتلف أشكال املساعدة االجتماعية يف املدارس، مثل املطاعم واملنح واملكافآت والنقل              -
  .           اجملاين للطلبة

  :                             م واستعمال التكنولوجيا ما يلي                                                    والتحديات اجلديدة اليت تعترض سبيل حتسني نوعية التعلي-    ١٠٠٧

                          ً                                                         اعتماد لغة أجنبية اعتباراً من املدرسة االبتدائية إلعداد السكان لتحديات األلفية اجلديدة؛ -

                                                                                 إدراج تعليم املهارات احلاسوبية يف نظام التعليم لتسهيل تبادل املعلومات وإدارة املعرفة؛ -

                من أجل الوصول     "               ُ      البكالوريا عن ُبعد   " و  "   عد                    ُ    التعليم الثانوي عن بُ    "                           وضع وتوسيع نطاق برنامج      -
  .                    إىل عدد أكرب من الطلبة

                                      أن الدولة قبلت بأن االستثمار يف        )١٦٤ (                                                                 وتـبني األرقام اليت قدمتها كوستاريكا يف الصفحات السابقة          -    ١٠٠٨
     اجلزء           ورغم أن     .                                                                                                   التعلـيم يعـين استهداف النهوض بشعبها، لكن هذا االستثمار يتأثر بالقيود على اإلنفاق العام              

                                                                                                                 األكـرب مـن ميزانـية احلكومة املركزية يصرف على خدمة الدين العام، فإن هناك اعتمادات خاصة يف امليزانية                   
  :                                                                         ومسارات تفاوضية ميكن أن تفيد قطاع التعليم، مع مراعاة متغريات من قبيل ما يلي

                                       حتديد مواعيد هنائية لتوسيع نطاق التغطية؛ -

                          تشغيل املراكز التعليمية؛                            زيادة امليزانية املخصصة لنفقات -

   ).                                                    املنح والبنية األساسية واملنضدات ونقل الطلبة وما إىل ذلك (                             ختصيص موارد لربامج تكافؤ الفرص  -

                       تكافؤ فرص تلقي التعليم 

                     اقتصادية وثقافية   -                                                ُّ                                          إن تكـافؤ الفـرص، ال سيما يف جمال احلق يف التعليم، حتدُّ منه عوامل اجتماعية                   -    ١٠٠٩
  .                       ِّ                                         وجغرافية وتضاريسية تعوِّق اإلعمال الكامل للحق يف التعليم دون متييز             ولغوية وبيئية

                                                                                                            وبشأن التدابري أو األحكام اخلاصة بتعزيز املساواة بني الرجال والنساء وبني الفتيان والفتيات، ال سيما             -    ١٠١٠
  :                                                     يف جمال التمتع الكامل باحلق يف التعليم، ميكن اإلشارة إىل اآليت

                                        بني اجلنسني للنظام التعليمي يف كوستاريكا؛               وضع سياسة للعدل -

                                                      

                                                                                              نشري إىل األرقام اخلاصة حبضور الدروس والتسجيل والنتائج الواردة يف القسم املخصص لوضع التعليم            )   ١٦٤ (
  .                يف إطار هذه املادة
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                                                                                        إعداد وحدات تعليمية من أجل تطبيق منظور جنساين لربامج وزارة التعليم والتدريب على استعماهلا؛ -

َ               تنظـيم أيـام للمسـاعدة التقنية واإلدارية لربناَجمي           -                املوجهني لألمهات    "            توفري الفرص  " و  "         ً  لنكرب معاً  "                                         
          املراهقات؛

                                                                          تعليم وتدريب تقين خاصة بالسكان األصليني وسكان كوستاريكا املنحدرين من                        تنظيم أنشطة    -
                    أصل أفريقي واملعوقني؛

                                            توسيع نطاق الربامج التعليمية لتشمل املهاجرين؛ -

  .                  اإليدز والتوعية هبما /                                 الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري -

                                                     ية األوىل، تشارك النساء أكثر أو باملستوى ذاته يف                                    ً                               وجتدر اإلشارة إىل أنه، ابتداًء من املستويات الدراس         -    ١٠١١
                                                                              أما الرجال فمستوى التحاقهم والتغطية لديهم أدىن ومعدالت االنقطاع عن الدراسة بينهم   .                       النظم التعليمية الرمسية

ُ                                        ومؤشـر معـرفة القراءة والكتابة، الذي يقدَّر على أساس عدد سنوات التََّمْدُرس، ال يكشف عن أي                   .       أعـلى   ْ  َ َّ                        َّ                                      
   .                                                            ات جوهرية بني الرجال والنساء، وينم هذا بال شك عن تكافؤ األوضاع     اختالف

َ  َّ                                        ً     ً                             وَسـجَّل معدل تلقي النساء التعليم العايل ارتفاعاً حاداً، إذ كان مثة               -    ١٠١٢                                      امرأة مسجلة يف اجلامعات احلكومية        ١٢   
  .            جماالت الدراسة                                                        غري أن االختالف يف املشاركة يظل على مستوى املؤسسات التعليمية و  .       رجال  ١٠          مقارنة ب  

  :                           وضعت برامج تعليمية للنساء-                   الفتيات واملراهقات    -    ١٠١٣

                                                موجه للنساء الفقريات ويقدم هلن حوافز مالية شهرية؛  "         ً لنكرب معاً "       برنامج  - 

  .                                    موجه للشابات احلوامل واألمهات العازبات  "           توفري الفرص "       برنامج  - 

                                         وفعال للسكان األصليني ومن أجل االمتثال                                    لضـمان هنوض ثقايف حقيقي       -                     السـكان األصـليون       -    ١٠١٤
  )                         املتعلقة بالشعوب األصلية  ٦٩                                       ال سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  (                                        لالتفاقـات الدولـية اليت وقعها البلد      

  :                                                                                           وللتشريعات املعمول هبا، قامت إدارة تعليم السكان األصليني التابعة لوزارة التعليم باألنشطة التالية

                        السكان األصليني وتدريسها؛           ترويج لغات  - 

                                                                                توفري التدريب األكادميي والتقين للمعلمني الذين يعملون يف اجملتمعات احمللية للسكان األصليني؛ - 

                                                                                          افتـتاح مـدارس خاصة بالسكان األصليني ومراكز متكاملة لتعليم الكبار وثانويات باستعمال          -
                                            اللغة األم والثقافة األم والتعليم البيئي                                                                برامج دراسية مستمدة من املقررات الوطنية لكنها تشمل         

  .                                                    واملوسيقى على طريقة السكان األصليني بوصفها عناصر أساسية
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    ً     وفضالً عن    .                                             ُ                                              ويف بعض املعاهد اخلاصة بتعليم السكان األصليني، ُيسمح للكبار بتدريس تلك املواضيع             -    ١٠١٥
                               ً               ن يف املطاعم املدرسية ويتلقون منحاً ومكافآت                                             يف املائة من الطلبة األصليني يأكلو        ٧٥                            ذلك، هناك ما ال يقل عن       

  .             ً ويتنقلون جماناً

                                                       السلطات املعنية بالتعليم ال تقوم بشيء يذكر لتوطيد         "                                                     وعـلى الرغم مما سلف، يقول أمني املظامل إن            -    ١٠١٦
َ                                          العملـية اليت بدأت واليت تقبل هبا معظم اجملتمعات احمللية األصلية، ويالَحظ اختاذ إجراءات متناقضة د                           اخل وزارة                                                              

َ  َّ                                            التعلـيم نفسـها بتعـيني مدرسني للغات األم للسكان األصليني خيضعون ملعايري مَوحَّدة، مثلهم مثل غريهم من                                                                                  
                                                                                                                املدرسـني، وذلـك باشـتراط توافر املؤهالت األكادميية ذاهتا لديهم، مع عدم مراعاة أن تعليم اللغات األصلية                  

                                                  يندرجان خارج اإلطار األكادميي ومها جزء من عادات شعب     ّ                                         وتعلّمهـا، على األقل يف مستواها احلايل يف بلدنا،  
  .   )١٦٥ ( "                                                                        من الصعب إذن على من يتكلمون اللغة أن حيصلوا على شهادات جامعية تثبت كفاءهتم  .                 وثقافته وتقاليده

                    ً                                                                                       وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن الشكاوى املقدمة إىل أمني املظامل يف جمال التعليم تطالب مبهنيني يتحدثون                 -    ١٠١٧
  .                                                     ً                     ً                    اللغة األصلية أو، يف حال عدم وجودهم، مبترمجني شفويني، تالفياً إلمهال املراكز واحتراماً خلصوصيتهم الثقافية

        منها     ٢١٠      ً                             مركزاً لتعليم السكان األصليني،         ٢٢٤      هناك   "                                                    ومن املهم اإلشارة إىل أنه، يف الوقت احلايل،           -    ١٠١٨
                                                   بيد أن هذه املراكز تعاين مشاكل البنية األساسية          .  )١٦٦ ( "  وي                        خاصة بالتعليم الثان     ١٤                             خاصـة بالتعليم االبتدائي و    

                                           والعديد من هذه املدارس ال ميلك حىت املاء           . "                                                                     واإلمـداد بـاملواد التعليمية واملوارد الالزمة لكي تقوم بعمل جيد          
          حواسيب أو  (                                                                                          الصاحل للشرب، والقليل القليل من الكهرباء، وبالتايل ال ميكن استعمال الوسائل التكنولوجية احلديثة 

  .   )١٦٧ (  )"            برامج تلفزية

                                                                                                         ويتمتع سكان كوستاريكا السود باحلقوق ذاهتا يف التعليم كغريهم من الطلبة، وهم مندجمون يف نظام                 -    ١٠١٩
                                                                      غري أنه ال بد من توضيح األمور، وهي أنه رغم نسبتهم الضئيلة يف املدارس، فإهنا   .                              التعليم دون أي نوع من التمييز

                               ُ   َ                                                فعند النظر إليهم من حيث املطلق، ُيعتَبر وضعهم أسوأ، ال سيما عندما يتعلق               .         ن البلد                           أعـلى مقارنة بسائر سكا    
                                        ويف هذا الصدد، قد تصبح النساء من أصل       .                                                                       األمـر بنسبة املنقطعني عن الدراسة بينهم يف النظام التعليمي الرمسي          

                                    لرامية إىل مراعاة التمييز الثالثي                           السياسات واملبادرات ا   "                            ً                             أفريقي أشد فئات السكان تضرراً ما مل نسع إىل توطيد           
  . )١٦٨ ( "                           ً     ً                                         ألهنن نساء وسوداوات، وألن عدداً كبرياً منهن ينتمي إىل فئة اجتماعية فقرية ومهمشة  :            الذي يلحقهن

                                                     نتيجة الستفادة سكان كوستاريكا من أصل أفريقي من         "                                                    وعلى الرغم مما تقدم، جتدر اإلشارة إىل أنه           -    ١٠٢٠
 ً                                                                                   اً من جيل إىل جيل بينهم بظهور مهنيني جدد ميثلون فئة جديدة من املقاولني تبلغ                                                نظـام التعليم، فإن هناك تطور     

                                                      

  .informe de labores 1998-1999, pág. cxlv                       مكتب أمني املظامل، تقرير،   )   ١٦٥ (
                                             ، مقتبس من وزارة التعليم، إدارة تعليم السكان informe básico                            مـرجع مذكـور يف موضع سابق،     )   ١٦٦ (
  .p.16  ، 2006        األصليني، 
  .Pxlv  .                                          مكتب أمني املظامل، مرجع مذكور يف موضع سابق، ص  )   ١٦٧ (
) ١٦٨   (  Minott  مرجع مذكور يف موضع سابق  ١١    ، ص ،                        .  
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                                                          ، وهناك اجتاه حنو حتوهلم إىل مهن يف جمال العلوم الطبية            "     ليمون "                                       يف املائة يف املهن احلرة يف مقاطعة           ٢٥          نسـبتهم   
  . )١٦٩ ( "        والتعليم

     ً    خططاً      ١٩٩٣                                  مد اجمللس األعلى للتعليم يف عام                                                    لضمان متتع املعوقني باحلق يف التعليم، اعت       -         املعوقون    -    ١٠٢١
                                                                                                                  دراسية يف جمال خدمات التعليم اخلاص للسلك الثالث والتعليم املتنوع، يف الثانويات التقنية واألكادميية؛ واعتمد               

  .     ً                                             خططاً دراسية للفصول املتكاملة ومراكز التعليم اخلاص    ٢٠٠٠      يف عام 

                                 سياسات لتوفري سبل تلقي الطلبة ذوي    "  ٩٧- ٨         تفاق رقم                     ، اعتمد اجمللس مبوجب اال    ١٩٩٧              ويف عـام   -    ١٠٢٢
   ويف   .                            ولوائحه يف جمال التعليم        ٧٦٠٠                                                ، واهلدف احملدد هو تفعيل أحكام القانون رقم          "                      ً   االحتياجات اخلاصة تعليماً  

  .                                  ً       ً  السياق ذاته، وضع برامج للصم، شباباً وكباراً

                                       يب الطلبة املعوقني املسجلني يف السلكني                                                                        ومـن املهـم اإلشـارة إىل إنشاء خمتربات وأفرقة دعم لتدر             -    ١٠٢٣
                                         ويف هذا الصدد، هناك إمكانية أن توضع         .  )١٧٠ ( )        مهنية -                 حلقات عمل قبل     (                                      الثالـث والرابع من التعليم اخلاص       

      وعالوة   .                                                                                                 مشاريع عمل تتوافق مع السمات اخلاصة بكل منطقة وختصصها التقين، وكذا مشاريع صغرية وتعاونية             
        ال سيما   (                                                                          لفرص، جيري التكييف مع البنية التعليمية األساسية قصد تيسريها للجميع                                       على ذلك، ولتحقيق تكافؤ ا    

   ).              املعابر املنحدرة

  ،     ٢٠٠٠       ديسمرب   /                          املعقودة يف كانون األول        ٢٠٠٠-  ٦١                                                    واعتمد اجمللس األعلى للتعليم، يف جلسته رقم          -    ١٠٢٤
  .                                      ترمي إىل تقدم التدريب هلؤالء األشخاص             ، اليت    "                                                             اخلطـة الدراسية للمراكز اجلامعة اخلاصة باملعوقني من الكبار         "

  :                                                                     ولتلبية االحتياجات  والطلبات احلالية للمعوقني، توفر وزارة التعليم ما يلي

                                                                       وهي خدمات تقدم يف مراكز متخصصة للمعوقني الذين حيتاجون إىل مساعدة             :              خدمات مباشرة  -
                                  طويلة األجل أو دائمة بسبب إعاقتهم؛

                                            ً         خدمات تقدم يف املؤسسات العادية اليت توفر تعليماً          :         يم اخلاص                               خدمـات حمددة يف ميدان التعل      -
                                                              ويرعى مهنيون مؤهلون يف التعليم اخلاص فئات حمددة من الطلبة املعوقني   .       ً     ً          ً   أساسياً عاماً أو متنوعاً

                                            املسجلني يف مدارس أو ثانويات تقنية أو أكادميية؛

                                    وقني املسجلني يف مدارس عادية، توفر                                   لتلبية احتياجات الطلبة املع     :                              خدمات دعم ثابتة أو متنقلة     -
                                                                             ً               هلم خدمات تعليم ثابتة أو متنقلة بواسطة معلمني مهنيني يف خمتلف التخصصات يقدمون دعماً              

    دعم  (                    أو يف مؤسسات عدة       )          دعم ثابت  (                                                        جملموعة معينة من الطلبة داخل نفس املؤسسة التعليمية         
  .   تهم                                          حبيث تلىب احتياجاهتم التعليمية النامجة عن إعاق  )      متنقل

                                                      

  .  ١٢              املرجع نفسه، ص   )   ١٦٩ (
  .   ٢٨٣         انون رقم                  ً     متويل املختربات طبقاً للق  )   ١٧٠ (
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                                                    ً                                       للطلبة املهاجرين، ال سيما من نيكاراغوا، مسات خاصة نظراً إىل نسبة التمدرس املتدنية              -          املهاجرون    -    ١٠٢٥
                                   يف املائة من املهاجرين التعليم        ٤٤            ، مل يكمل        ٢٠٠٠                            فحسب التعداد الوطين لعام       .                              بينهم مقارنة باملتوسط الوطين   

                      يف املائة من الذكور مل     ٤٧,١                            وهناك تباين بني اجلنسني، إذ إن                                               االبتدائي أو أي مرحلة من مراحل التعليم الرمسي؛  
  .                  يف املائة بني اإلناث    ٤١,٥                                                 يكملوا تعليمهم االبتدائي، يف حني أن هذه النسبة تبلغ 

  باء٣٩اجلدول 

 ٢٠٠٢، يف عام )أرقام مطلقة ونسبية(نسبة املهاجرين من جمموع السكان حبسب العمر واجلنس 

 العمر واجلنس اجملموع النسبة املئوية ون املهاجر غري املهاجرين
       الذكور  ١     ٩٨٣     ٧١٥     ٤٩,٦    ٣,٩     ٤٥,٧
      سنة  ١٨    دون     ٧٥٥     ٠٧١     ١٨,٩    ٠,٨     ١٨,١
      سنة  ١٨    فوق   ١     ٢٢٨     ٦٤٤     ٣٠,٧    ٣,١     ٢٧,٧
      اإلناث  ٢     ٠١٤     ١٦٨     ٥٠,٤    ٣,٩     ٤٦,٥
      سنة  ١٨    دون     ٧١١     ٥٣٥     ١٧,٨    ٠,٨     ١٧,٠
      سنة  ١٨    فوق   ١     ٣٠٢     ٦٣٣     ٣٢,٦    ٣,١     ٢٩,٤
      اجملموع  ٣     ٩٩٧     ٨٨٣    ٠,٠  ١٠    ٧,٨     ٩٢,٢

                                    ً     ً                                                      ويويل برنامج الفصول املفتوحة اهتماماً كبرياً ملراكز التعليم اليت تركز على املهاجرين واألشخاص الذي -    ١٠٢٦
                                                                            وبفضل االتفاق بني وزارة التعليم واملنظمة الدولية للهجرة ووكالة التنمية الدولية   .                         يعانون مشاكل لكوهنم أجانب

                                                                            دة من جهة وكوستاريكا والواليات املتحدة من جهة أخرى، انطلقت عملية لتدريب معلمني                     التابعة للواليات املتح
                                                                                                                وإداريـني مـن مـنظور التثاقف يف جمال التعليم واالندماج االجتماعي من أجل املسامهة يف تعزيز قيم التضامن                   

  .        الثقايف-                                       واالحترام والتسامح إزاء التنوع االجتماعي 

                                                                                 ت دولة كوستاريكا إىل وضع استراتيجيات تعىن بتلبية احتياجات فئات معينة من                                    وخالصـة القول، فقد سع     -    ١٠٢٧
                         ً                                                                     ّ                         السكان، لتحقق بذلك تكافؤاً يف سبل احلصول على التعليم، وتشرف يف الوقت ذاته على عملييت التعليم والتعلّم وجودة                  

ِ                               ولضمان حتقيق املساواة يف أوضاع الطلبة، ُوِضعت قواعد للتقييم يف إ            .  )١٧١ (         التعلـيم   ُ -    ١٦٣٥                            طار املرسوم التشريعي رقم                                         
MEP                   الذي ال يهدف حصراً إىل بيان القواعد األساسية لتقييم مجيع فروع التعلم فحسب، بل يشمل أيضاً سلوك الطلبة ،                               ً                                                                  ً                  

  .                                                                               على اختالف أمناطه واختالف مستويات التعليم الذي يوفره نظام التعليم الرمسي بكوستاريكا

   )١٧٢ (                                              غري كافية لالستثمار الالزم للبنية األساسية      (MEP)                           ة لوزارة التعليم العام                                    ومع ذلك، فإن امليزانية املخصص     -    ١٠٢٨
       الطلبة                                               وهلذا السبب، يتحمل الكثري من أولياء أمور          .                                                                        إتاحـة املدخـالت الالزمة ملراكز التعليم وتوفري مواد التعليم للطلبة          

                                                      

                                                                                                جيب أن تضمن شعبة مراقبة اجلودة هنوض املوظفني العاملني يف املؤسسات التعليمية باألعمال يف هذا                 )   ١٧١ (
  .                                                                                       الصدد وتنفيذ اخلطط الربناجمية املتعلقة بذلك، إىل جانب ضمان االمتثال لتوجيهات السلطات الوزارية

                                           التعليم األساسية باألعمال املتعلقة مبراقبة                                                              ينهض املستشارون املعنيون باإلشراف واملركز الوطين لبنية          )   ١٧٢ (
  .                            البنية األساسية واإلشراف عليها
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                                          إىل احلقيقة القائلة إن نسبة كبرية من ميزانية  ُ                وُتعزى هذه احلالة   .                                              تكاليف الزي املوحد والتجهيزات املدرسية ألبنائهم 

  .        ُ                    ً                                                    الوزارة ُترصد للرواتب، وخصوصاً رواتب هيئات التدريس العاملة يف خمتلف مؤسسات التعليم

                         املعهد الوطين للتدريب املهين 

     رتبط                                                    هيئة أخرى تشارك بفعالية يف إعمال احلق يف التعليم، وي(INA)                             يعد املعهد الوطين للتدريب املهين  -    ١٠٢٩
  :                      ، بصلة بالربامج التالية )    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢ (                                      هذا املعهد، يف إطار خطة التنمية الوطنية 

  "          حياة جديدة "             اخلطة اجملتمعية  -

  "                         سد الفجوات فيما بني الشباب "       برنامج  -

                                  ، قانون إتاحة فرص متكافئة للمعوقني   ٦٠٠            القانون رقم  -

                      راعة والثروة احليوانية                                                  برنامج إعادة التدريب على مزاولة األعمال يف قطاعي الز -

                                                قانون املشاركة يف األنشطة املتعلقة باألطفال واملراهقني -

                             الربامج اخلاصة املوجهة حنو املرأة -

                                   الربنامج املعين مبجتمعات السكان األصليني -

                      رعاية احملرومني من احلرية -

  )                             رعاية األمهات املراهقات واحلوامل   " (           إتاحة الفرص " -

  " ً اً         النشوء مع "       برنامج  

                                         ، وصف جملموعة تدابري يعكف املعهد الوطين        ٦                                                             ويـرد يف الفـرع املكـرس إلعمال احلق يف التعليم، املادة              -    ١٠٣٠
                                                                                                       للتدريب املهين على املشاركة يف اختاذها، وهي تتعلق بتدريب السكان لتزويدهم مبا حيتاجونه من وسائل لتلبية متطلبات 

  .      ً      ً                                       رتباطاً وثيقاً حبق الفرد يف احلصول على عمل حبسب اختياره                ً                        مكان العمل، نظراً الرتباط احلق يف التعليم ا

                   حالة هيئات التدريس 

                                                                             ً                         تـويل مديرية شؤون موظفي وزارة التعليم العام، يف ميدان إدارة شؤون املوظفني، اهتماماً لتوجيهات                -    ١٠٣١
  :                                                      اخلدمة املدنية املتعلقة حبقوق املوظفني، وذلك على النحو التايل

                                                                      يستدعي احلصول على وظائف دائمة يف اخلدمة املدنية بكوستاريكا تنسيق             :                 األمـن الوظـيفي    - 
 ُ          ً           وُيجرى سنوياً اختبار     .                                                                            املديـرية العامـة للخدمة املدنية هلذا املوضوع أو إشرافها عليه مباشرة           

                                                                                             تنافسـي للمعلمني من أجل احلصول على وظائف دائمة أو مؤقتة، لكي تكون املوارد البشرية               
  .                                               د لشغل الوظائف حيثما دعت احلاجة إىل إجراء استبدال                   الالزمة يف متناول الي
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    ً                                                     عمالً بالتعليمات الصادرة عن املديرية العامة للخدمة         :                                            العالقات العامة بني املعلمني وخدمات التعليم      - 
                                                                                                         املدنـية أثـناء العام، متتثل املديرية العامة لشؤون املوظفني جلميع التغيريات أو الزيادات احلاصلة يف                

                                                                                            وظفـني، وبالتايل يف فئاهتم الوظيفية، غري أنه غين عن القول إن هناك عدة هيئات نقابية                           رواتـب امل  
                                                                                                  تكـافح مـن أجل حقوق أعضائها، األمر الذي حيتم بالتايل االستمرار يف إجراء املفاوضات وإبرام                

  .             ُ                                                       االتفاقات اليت ُتعىن هبا يف أغلب األحيان مكاتب نواب الوزراء أو الوزير نفسه

                      يف املائة من راتب         ٨,٣٣                 البالغة نسبتها    (                               ً         مثة جمال لذكر حوافز التعليم حصراً         :      علـيم            مـواد الت   - 
                ً                        ً                                   املمـنوحة له شهرياً من خالل مساعدته اقتصادياً على شراء املواد الالزمة لألنشطة     )        املـدرس 
                                                   توزيع خمتلف مواد التعليم على مراكز التعليم        (CENADI)                             ويتوىل مركز التعليم الوطين       .       الصفية
  .                       ل عملييت التعليم والتعلم     لتسهي

 ُ                                  ُ         ً                             ُتـنظم سـاعات العمل حبسب عدد الدروس املُقررة وفقاً لسجل الطالب              :                سـاعات العمـل    - 
                                                                                      واالحتياجات اخلاصة لكل مركز، ويعين هذا أن ساعات عمل مجيع املدرسني خمتلفة، وتضطلع             

  .                           املديرية املختصة مبهمة توزيعها

                                                   اول الرواتب اليت تقررها املديرية العامة للخدمة        ُ                      ُتحسب على أساس جد     :                    أجور هيئات التدريس   - 
                                                                                                  املدنـية، الـيت جيوز هلا أن تقوم كل ستة أشهر، مبوجب قرار، بتحديد النسبة املئوية لزيادات                 
          ُ                                                                                 الرواتب املُتفق على منحها من جانب الدولة والرابطات الشعبية والنقابات، وأن تقوم، بالتنسيق    

  . ا                                مع شعبة اإلدارة احلاسوبية، بتطبيقه

                                                                                                   وتعـتمد رواتب معظم املوظفني املدنيني على عدد الدروس املكلفني بإعطائها، سواء كانوا دائمني أم                -    ١٠٣٢
                                                             ً                                        مؤقـتني، إىل جانب مجيع األجور اإلضافية واحلوافز اليت يتقاضوهنا، وتوخياً إلفساح اجملال أمام إجراء مقارنة من      

  . )١٧٣ (                                           ة يف هذا املضمار على أهنا احلد األدىن من املتطلبات         ُ                                     نوع معني، ُينظر إىل مسألة احلصول على شهادة أكادميي

     ً                                                                                       وطبقاً للقرارات املتعلقة جبداول الرواتب، فإن اجتاهات الزيادات احلاصلة يف الرواتب اجتاهات متناسبة،  -    ١٠٣٣
    تذة             ُ                                                                   إداري، اليت ُيمنح شاغلوها رواتب أساسية أعلى، تليها الوظائف اليت يشغلها أسا     -                         فالوظائف من فئة مدرس     

                                 ، ومن مث، يف التحليل النهائي، فئات  ) ٦            ومن الفئة  ٥                       أستاذ مدرس من الفئة     (                                   يدرسـون مـادة دراسـية واحدة        
  .                                                       التدريس واإلدارة اليت يتقاضى شاغلوها رواتب أساسية متماثلة

                                                                                                        ومـن اجلديـر بالذكر أن الرواتب األساسية املمنوحة لشاغلي وظائف التدريس من الفئة الثانية  هي                  -    ١٠٣٤
                                                                                                تب متمشية مع الشهادة األكادميية اليت حيملها املوظف املدين، يف حني أن الرواتب األساسية للموظفني املهنيني         روا

                                            ُ                         ال ختتلف باختالف الشهادة اليت حيصل عليها املوظف؛ وُتدرج ضمن النسبة املئوية    )        اإلدارية (                     مـن الفـئة األوىل      
                                              اعد املتعلقة مبنع تضارب املصاحل، وحظر تراكم           القو  :                  مالحظة من املترجم     " [                              للـتكريس أو احلظـر احلصـري       "

                                                      

              ، واملبنية على DG-005-2005                             ً          بشأن فئات الرواتب احملددة وفقاً للقرار  ١                            انظر اجلداول الواردة يف املرفق   )   ١٧٣ (
  .                                               درجة اإلجازة اجلامعية األكادميية وعلى درجة الليسانس
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                             ، مع مراعاة الشهادة األكادميية  )      احلوافز (                           ُ                                 ، وكذلك ضمن عدد النقاط اليت ُتجمع طوال املسرية املهنية           ]         الوظـائف 

  .                                ً      اليت حيملها املوظف من أجل منحه أجراً أعلى

                     التغيريات يف التشريعات 

                                                                  ساواة وعدم التمييز، تطبق وزارة التعليم العام القانون اخلاص              ً                                       ضـماناً لتقـيد مراكـز التعليم مببدأ امل         -    ١٠٣٥
                                                              من الفصل اخلامس منه على حظر الترويج يف جلميع أشكال التمييز على   ٦٨                                باألطفال واملراهقني الذي تنص املادة 

       ى، أو                                                                                                              أسـاس اجلـنس أو العمر أو العرق أو األصل اإلثين أو املكانة االجتماعية واالقتصادية أو أية أسباب أخر                  
  .                                                     ممارسة هذه األشكال اليت هتني كرامة اإلنسان، يف مراكز التعليم

ّ                    ، وهو القانون اخلاص بتقدمي اخلدمات للفقريات من النساء، يرّوج املعهد              ٧٦٩    ً                   وعمـالً بالقانون رقم      -    ١٠٣٦                                                      
        والعمل،                                                                       لتحقيق املساواة واإلنصاف يف فرص حصول املرأة على التدريب املهين            (INA)                        الوطـين للتدريب املهين     

    كما   .                                                                                            ليكفل بذلك اخنراطها يف خمتلف القطاعات الفرعية، وبالتايل متكينها من بلوغ مستويات مهنية بأجور أفضل
                                         املسنون واحملرومون من احلرية واملهاجرون الذين  (                                                        يوفر املعهد التدريب للفئات السكانية املعرضة للخطر يف اجملتمع 

 ُ          وُيحقق هذا   .                                                  لك بوسائل التأهيل واالندماج يف القوى العاملة بالبلد            ، ليزودهم بذ )                      مت تقنني وضعهم حسب األصول
                                                                                                              األمـر، يف حالة املهاجرين الذين مت تقنني وضعهم حسب األصول، يف إطار االمتثال لتعليمات الغرفة الدستورية                 

           دمي ما يلزم     ، تق   ٢٨٣       ً                    ومت الحقاً، مبوجب القانون رقم   .     ٢٠٠٠-     ١٠٣١٤                                       حملكمة العدل العليا الواردة يف القرار رقم 
                                                                      ُ                                         مـن متويل إلنشاء املختربات وتوفري معدات الدعم الالزمة لتدريب الطلبة املعوقني املُسجلني يف الدورتني الثالثة                 

  .                                                                والرابعة من التعليم اخلاص، واضطلعت وزارة التعليم بتنسيق هذه املهمة

                          إعداد دورات تعليم البالغني  "      عنون،     امل   ٨٨٦                                                       وفيما خيص التعليم التقين وتعليم البالغني، فإن القانون رقم  -    ١٠٣٧
             قانون إنشاء   "           املعنون      ٨٦٨                  ، والقانون رقم        ١٩٦١       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٤        واملؤرخ    "                              اخلاصة بوزارة التعليم العام   
                                               ، قانونان يكمل كل منهما اآلخر ويتيحان توثيق عرى     ١٩٨٣     مايو  /      أيار ٦       واملؤرخ   "                         املعهد الوطين للتدريب املهين

  .                  املؤسسات بشكل كبري               التنسيق فيما بني

                                    ُ                   ً       ً                                     وتتخذ مشاركة اجملتمع يف نظام التعليم املُطبق يف كوستاريكا شكالً ملموساً يف جمالس التعليم واجملالس               -    ١٠٣٨
   ويف   .     ١٩٨٧       سبتمرب   /        أيلول  ٣          املؤرخ   E-    ٧٧٦٣           ُ                                                        اإلدارية، املُنشأة مبوجب الالئحة العامة، الواردة يف املرسوم رقم          

                    ً                      يف معرض تأكيدها جمدداً أمهية دور هذه          ٩٦-    ١٥٨١                         ورية مبوجب القرار رقم                           ، شددت الغرفة الدست       ١٩٩٦     عام  
                                                      اجملالس املذكورة مدعوة على ما يبدو إىل تقدمي الدعم          "                       ُ                                    اجملـالس يف نظام التعليم املُطبق يف كوستاريكا، على أن           

                   ، وعليه جيب أن تعتين                                                           ً                               ملراكـز التعلـيم بغية حتسني جودة التدريس يف التعليم العام وتلبيةً احتياجات هذه املراكز        
                                                                                                                      باملنشـآت املاديـة للمراكز ومواردها املادية وإدارهتا اقتصادية، وأن تقوم بوظيفة اهليئة املنسقة مع سائر هيئات                 

   ".                       التعليم واملوظفني اجملتمعيني

                      من الدستور، اللتني     ٨٥    و   ٨٤                                     ً                               وأصبح احلصول على التعليم اجلامعي مضموناً ألول مرة مبوجب املادتني            -    ١٠٣٩
            وعلى وزارة    .                                                                    مواصلة األشخاص الذين يفتقرون إىل املوارد املالية دراساهتم العليا         "                             ستهدي هبما الدولة يف تيسري       ت

   ".                                                                                                                 التعليم العام، من خالل اهليئة املنشأة مبوجب القانون، تويل املسؤولية عن تقدمي املنح الدراسية واملساعدة للطلبة             
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                                          إنشاء اللجنة الوطنية املعنية مبنح قروض       "           املعنون      ٠٤١         ون رقم    ُ                                             وُيسـتكمل هذا احلكم الدستوري بكل من القان       
                 إنشاء صندوق املنح  "         املعنون    ٦٥٨               ، والقانون رقم     ١٩٧٧      يناير  /             كانون الثاين  ١٨         ، واملؤرخ  " )CONAPE (         التعليم، 
  .    ١٩٩٧      فرباير  /      شباط  ١١         ، واملؤرخ  "     الوطين

                                       ون هذه املادة، على غرار ما يرد يف                                          ً                            ووضـعت الغـرفة الدستورية كذلك أحكاماً قضائية تتعلق مبضم          -    ١٠٤٠
   ً                                عمالً مببدأ التضامن الذي يتميز به أي    : "                       ، إىل جانب األسطر التالية  ٩٠-   ١٤٢   و  ٩٤-    ٢٦٦٧                    قرارات مثل القرارين 

                                                                                     ً                      نظام دميقراطي كنظامنا، ينبغي أن يسهم امليسورون إىل أقصى مدى يف دعم املؤسسات العمومية حتقيقاً ملصلحة                
                                                                                         احلالة أن يتمتع العاجزون عن حتمل تكاليف الدراسة اجلامعية بسبل الوصول إىل نظام                                    احملـتاجني؛ وجيب يف هذه    

                                                                                                                 تقدمي املنح اجلامعية، غري أنه جيب على الذين ال يستوفون متطلبات احلصول على املنح أن يسددوا رسوم التعليم،                  
                                       ومثة التزام على الدولة، تقره املادة        .   ايل                                                                             وهبذه الطريقة، يتسىن لفئة أكرب من املواطنني االنتظام يف مراكز التعليم الع           

                                                                                                    من الدستور، يقضي بتسهيل الدولة مسألة مواصلة األشخاص الذين يفتقرون إىل املوارد املالية دراساهتم العليا؛   ٧٨
   ُ                                                                                                            إذ ُتـتاح هلؤالء برامج تقدمي املنح الدراسية، يف حني أن إضافة أي زيادة غري متناسبة إىل مصاريف التسجيل اليت                

   ".                                   ً                                ها بقية األفراد ال ميكن أن متثل انتهاكاً للحكم املذكور بأي حال من األحوال    يسدد

                                       أنشئت، مبوجب املرسوم التشريعي رقم      (CCV)                                                     وكجـزء من خطة تنمية املراكز االفتراضية اجملتمعية          -    ١٠٤١
٢٠٨٣    -MICIT    اللجنة املعنية باإلنترنت يف كوستاريكا           ٢٠٠٤       نوفمرب   /                 تشـرين الثاين    ٥            املـؤرخ ،                                           ) CI-CR(  ،  

ِ                                         وأِحلقـت بـوزارة العلـوم والتكنولوجيا           ) MICIT(         وهي توصي بسياسات وإرشادات استراتيجية فيما يتعلق                                                         
           ً                                                 وتعكف حالياً عدة مؤسسات عمومية، كمركز تطوير تكنولوجيا          .                                            باستخدام شبكة اإلنترنت وتطويرها يف البلد     

                 ، وبعض املؤسسات    )UCR (           كوستاريكا             وجامعة    )INA (                                 واملعهد الوطين للتدريب املهين       )CEDETI (          املعلومات  
                          ً                          وكجزء من اخلطة املذكورة أيضاً، أنشئ اجمللس الوطين          .                                                       اجلامعية، على توفري التدريب يف جمال استخدام اإلنترنت       

  .MICIT-     ٣١٥٣١                           مبوجب املرسوم التشريعي رقم  )CR2Net (                     لشبكة البحوث املتقدمة 

        التعاون

                                ً                           العديد من امليادين املتعلقة أساساً، ضمن أمور أخرى،                                                     تسـتفيد كوسـتاريكا من التعاون الدويل يف        -    ١٠٤٢
                                                                                                                بالتعليم التقين وتعليم األفراد لغة ثانية وإقامة البنية األساسية للتعليم الثانوي والتعليم يف مرحلة ما قبل سن الدراسة 

  .                                                        وتسهم هذه الربامج واملشاريع كلها يف توفري خدمات تعليمية أفضل  .                       وتعزيز التعليم الثانوي

          الستنتاجات ا

                    ُ                                                            ً                     أظهـر نظام التعليم املُطبق يف كوستاريكا بعض مكامن القوة البارزة على مر السنني، وخصوصاً من                 -    ١٠٤٣
                                                                                               حيث التغطية بالتعليم، وذلك من خالل وضع آليات ملعاجلة املشاكل اليت تكتنف مرحلة ما قبل سن الدراسة وحىت 

  .                    السكان على التعليم                         ً                      بلوغ املستوى اجلامعي، مهيئاً بذلك سبل حصول أغلبية

                                                                                                       واحلـق يف التعلـيم ذو أمهـية جوهرية بالنسبة لدولة كوستاريكا، ألن املعرفة وسيلة أساسية للنمو                  -    ١٠٤٤
                                                                                                               االقتصادي واحلراك االجتماعي، بل إهنا، أكثر من ذلك، وسيلة أساسية تتيح لسكان بلدنا التمتع مبستوى معيشة                



E/C.12/CRI/4 
Page 236 

 
                                                                           يف كوستاريكا على أنه الوسيلة الرئيسية للقضاء على أوجه عدم املساواة                  ُ                     وعليه، ُينظر إىل التعليم       .               عالـية اجلودة  

  .                واالستبعاد والفقر

                                                                                                     وحتققـت هـذه الرغـبة اليت تصبو إليها الدولة من خالل بلوغ معدالت تغطية عالية يف إطار النظام                 -    ١٠٤٥
                         يف السنوات األخرية؛ ونشري                                                                                     التقليدي الرمسي، وكذلك من خالل االجتاه حنو زيادة معدل التسجيل العام واألويل             

  .     ً                                                                              حتديداً إىل إجناز عظيم متثل يف الزيادة الكبرية الطارئة على معدالت التغطية بالتعليم الثانوي

ِ                                  ومع ذلك، فإن من الضروري إجياد حل ملعدالت التسرب اليت لُوِحظت يف بعض مستويات التعليم، إىل    -    ١٠٤٦  ُ                                                  
                                                        ً     ألنه على الرغم من أن عدد حاالت النجاح مييل إىل االرتفاع عموماً،                           ُ                        جانب النتائج النهائية املُستمدة من النظام،       

                                                                                                     فإن من الضروري إدخال حتسينات على رصد هذا البند يف الدورة الثالثة وتنويع التعليم، ألن النسبة املئوية حلاالت 
   ).    ٢٠٠٤      يف عام  (          يف املائة   ٨٠            النجاح بلغت 

                                                          اليت أفضت خالل السنوات اخلمس عشرة املنصرمة إىل حتقيق                                                 وجتدر اإلشارة إىل استراتيجية حمو األمية      -    ١٠٤٧
    ٩٥                  ، والبالغة نسبتهم  )    نسمة ٢     ٨٧٧     ٥٩٩ (                                                                نتائج مهمة وإىل زيادة العدد النسيب للسكان امللمني بالقراءة والكتابة 

               يتواصل بذهلا من            ً                                                  ً              وينبغي أيضاً أن يسلط املرء الضوء على احلقيقة القائلة إن مثة جهوداً الفتة للنظر   .       ً تقريباً         يف املائة
  .                                            أجل ضمان املساواة يف سبل التمتع باحلق يف التعليم

                                                                                                   وال بد لنا أن نشري يف السياق نفسه إىل موضوع االهتمام باجملتمعات احلضرية املهمشة واجملتمعات اليت                 -    ١٠٤٨
                   طق اجلغرافية، على                           ً                                                                           تعـيش يف مناطق نائية، نظراً إلنشاء املزيد من مراكز التعليم على مر السنني لتزويد هذه املنا                

                                                                                                      وجـه اخلصوص، باخلدمات، ويتواصل استحداث وتعزيز الوسائل الالزمة هلذه املناطق، كاملدارس ذات املدرس              
                                                                                                       الواحد والدراسة الثانوية عن بعد ودورات احلصول على درجة اإلجازة عن بعد، بغية الوصول إىل السكان الذين       

  .                      يعيشون يف ظل هذه الظروف

ِ          وأنِشئت يف إ   -    ١٠٤٩                                                                                          طار التعليم بكوستاريكا هياكل تركز على شرائح معينة من السكان، كالنساء والفتيات               
         ً      وميكن أيضاً أن     .                                                                     ً                       واملراهقني، الذين حيتاجون إىل املزيد من احللول اخلاصة ألن ظروفهم ختتلف أحياناً عن اآلخرين             

                          فئات أخرى ذات احتياجات                                                                                  يالحـظ املـرء وجود جمموعة من االستراتيجيات والربامج واإلجراءات اليت تعىن ب            
                                                          ُ   ّ                                      خاصة، من قبيل السكان األصليني واملعوقني واملهاجرين الذين جيب أن ُيوفّر هلم التعليم مع مراعاة عناصر وعوامل 

  .                 معينة يف هذا الصدد

                                                                                                    ومع ذلك، ال تزال اآلليات القائمة حباجة إىل حتسينات جوهرية، وال سيما يف احلاالت اليت يكون فيها                  -    ١٠٥٠
                                                                                             األصليون هم املعنيون، ألنه على الرغم من أن نسبة امللمني بالقراءة والكتابة فيما بني عدد كبري من هؤالء        السكان 

  ٩٥ (               ً                            ً                                       يف املائة تقريباً، فإن هناك منطقة واحدة حتديداً تتسم بشدة ارتفاع نسبة األميني املئوية   ٩٠              السكان تصل إىل 
                                                 خيص مواصلة حتسني ظروف احلصول على التعليم، ألنه برغم                 ً                    ومن الضروري أيضاً النهوض بأعمال فيما   ).        يف املائة

                                                                                                          اسـتهالل عملـية مقبولة على نطاق واسع من جانب هذه الفئة من السكان، حيث جيري استحداث إجراءات                  
                                                    ً                                                                للـترويج لثقافة السكان األصليني والتعليم بصورة عامة بناًء على هذه الثقافة، فإن هؤالء السكان يطالبون بأن                 

  .                             ً                        ون واألساتذة ملمني بالفعل إملاماً واسع النطاق هبذه اخلاصية          يكون املدرس
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                                                                                                          ومـع أنـه جيـب إحراز املزيد من التقدم من أجل حتسني جودة التعليم واستدامته، وأنه ينبغي إدخال                    -    ١٠٥١
  ن                               ُ       ُ                                                                    حتسـينات عـلى الوسـائل والتدابري املُعدة واملُنفذة بالفعل من جانب الدولة، فإنه جيب علينا أن نسعى إىل ضما       

                                                                                                                      تطويرها بوعي أكرب وباالرتكاز إىل سياسة شاملة ومنهجية؛ وينبغي بالتايل بذل جهود أكرب لتذليل العقبة املتمثلة يف                 
                        واليت تشوب رصد ومراقبة -                                                                  النامجة، من بني أمور أخرى، عن القيود املفروضة على امليزانية         -                  مواطـن الضـعف     

                                                               الدراسية واملساعدة للطلبة الذين لديهم موارد قليلة وإنشاء وتطوير                                             واستمرارية برامج وإجراءات معينة، كتقدمي املنح 
  .                                                                                            مطاعم مدرسية وتوفري النقل اجملاين، ليتسىن بالفعل هتيئة الظروف املالئمة النتظام الطلبة يف النظام املدرسي

        سبيل     على  "              حالة التعليم  "                                                                      وباملـثل، وكما حذر بعض الناشطني االجتماعيني، فإن من الضروري، يف             -    ١٠٥٢
                                                                                                 املثال، تقييم االحتياجات الالزمة إلصالح التعليم، وضمان أن تكون عملية التدريب مبحتوى عايل اجلودة ومتوافقة 

  .                                               ً                                            بالفعل مع املتطلبات العاملية والوطنية اجلديدة، فضالً عن توافقها مع الظروف اخلاصة للبلد وإمكاناته

                                             نه جيب أن هتتم دولة كوستاريكا، يف معرض سعيها إىل                                                 وينـبغي أن يشـري املرء يف السياق نفسه إىل أ          -    ١٠٥٣
                                                    ً                                                                تـزويد الطلبة بالوسائل اليت ال غىن عنها يف اجملتمع، اهتماماً أكرب بإعداد وتطوير أنشطة من قبيل التدريب على                   

                                                               ورغم أنه جيري استحداث هذه األنشطة، فإهنا تتسم بطابع أكثر            .                                              مهـارات استخدام احلاسوب وتعليم لغة ثانية      
 ً                         ُ              ً                                                                           اً يف التعليم اخلاص، وهو أمر ُيشار إليه عرضاً على أنه مزية من مزايا التعليم اخلاص باملقارنة مع التعليم                         وضـوح 

                                                                                                                   العام، باإلضافة إىل أن حالة بنية التعليم اخلاص األساسية هي حالة أفضل وأن عدد الطلبة يف كل صف أقل وأن                    
  .                               ً                    استخدام التكنولوجيا أكثر تواتراً يف إطار هذا التعليم

ُ     ً                   وفيما خيص التعليم اجلامعي، فإن بإمكان املرء أن خيلص إمجاالً إىل أن مثة تقدماً ُمحرزاً يف هذا املضمار،  -    ١٠٥٤  ً               ً                                                    
  .                                          ً                                                         بـيد أن عدد املؤسسات العمومية ال يزال مقصوراً على أربع مؤسسات مقارنة بالعشرات من اجلامعات اخلاصة      

         غري أن من   .     ١٩٨٥                                حنو ثالثة أمثال ما كان عليه يف سنة       ٢٠٠٣                                               ويف الواقـع، فقد بلغ عدد طلبة اجلامعة يف عام      
                                                                                                         الضروري استعراض دور اجلامعات العمومية بوصفها وسائل حراك اجتماعي، ألنه دور آخذ يف التدهور، وينبغي            

  .                                                    ً                    توخي املزيد من اليقظة بشأن جودة التعليم العايل، وخصوصاً التعليم العايل اخلاص

 ) التقدم العلمي والتكنولوجياحلق يف الثقافة ويف (١٥املادة 

          االتفاقيات

                                                   ، اتفاقية محاية التراث احلضاري والطبيعي العاملي          ٩٨٠                                            اعـتمدت كوسـتاريكا، مبوجب القانون رقم         -    ١٠٨٠
  .    ١٩٧٦      نوفمرب   /              تشرين الثاين  ١٦       املؤرخة 

              لعمل الدولية                          من اتفاقية منظمة ا     ٥           من املادة     )  أ (                                                   وفيما يتعلق مبوضوع الشعوب األصلية، تنص الفقرة         -    ١٠٨١
     ..." ُ                                                                                     ُيعترف بالقيم واملمارسات االجتماعية والثقافية والدينية والروحية هلذه الشعوب وتتم محايتها  "     ، أن    ١٦٩    رقم 

   ".ُ                                          ُتحترم سالمة قيم وممارسات ومؤسسات هذه الشعوب   : "                   من نفس املادة على أن  )  ب (            وتنص الفقرة 



E/C.12/CRI/4 
Page 238 

 
            اإلطار العام

                   محاية مجاهلا الطبيعي،   :                                      األهداف الثقافية للجمهورية تشمل ما يلي "  ن                   من الدستور على أ  ٨٩          تنص املادة  -    ١٠٨٢
                                                                                                                  واحلفاظ على ثروات البلد التارخيية والفنية وتنميتها، ودعم املبادرات اخلاصة املوجهة حنو إحراز تقدم يف اجملالني                

   ".            العلمي والفين

                                للسياسات يف ميادين الثقافة                      هي اهليئة املوجهة    ) ١٧٤ ()(MCJD)                                        ووزارة الـثقافة والشـباب والرياضة        -    ١٠٨٣
                 فهي تتوىل تنسيق     :                                                                                        والرياضـة والشـباب، وذلك يف اجملاالت املندرجة ضمن نطاق اختصاصها على النحو التايل             

                                                                                                                  اجلوانب الثقافية وتنظمها وتروج هلا من خالل اإلبداعات الفنية والثقافية وعن طريق احلفاظ على التراث الثقايف                
  .                 والتارخيي واملعماري

                                                                                                  ومن بني األهداف املؤسسية يف هذا القطاع، اليت تتركز بشكل خاص يف وزارة الثقافة، جتدر اإلشارة                 -    ١٠٨٤
                                                                                                   تعزيز وتشجيع إنتاج املواد الثقافية والفنية مبختلف أشكاهلا ونشرها على الصعد الوطين واإلقليمي               :              إىل مـا يلي   

                                     واطنني، بغية متكني اجملتمعات من احلصول على                                                       واحمللي؛ والترويج إلجياد جماالت وفرص وآليات لتشجيع مشاركة امل
                                                                                                                   السلع واخلدمات الثقافية والرياضية والترفيهية والتمتع هبا؛ وتعزيز وصون خمتلف أشكال التعبري الثقايف يف مناطق               
                                                                                                               الـبلد كافـة وفـيما بني اجلماعات املتعايشة على أرضنا؛ وتشجيع ودعم مجاعات الفنانني واملنظمات الثقافية                 

ـ                                                                                                        ني مـن الشباب من مجيع مناطق البلد من خالل إحاطتهم بالرعاية وإعارة املباين وتقدمي سائر أشكال                          واملوهوب
                                                                                                             املساعدة؛ ودعم املواهب والبحوث اإلبداعية عن طريق تقدمي املنح اخلاصة بورش العمل، وبالتايل تقدمي املساعدة               

                                        ع اخلاصة هبم يف ميادين كل من األدب واملوسيقى                                                        االقتصادية إلفساح اجملال أمام متلقيها لوضع املقترحات واملشاري
  .                                     واملسرح والرقص والفنون التشكيلية واحلرف

   )MICIT (                          وزارة العلوم والتكنولوجيا   :                                                      وتوجد يف اجملالني العلمي والتكنولوجي مؤسستان رئيسيتان، مها -    ١٠٨٥
                               لتنمية العلمية والتكنولوجية،                                               كما يوجد تشريع إطاري هو قانون تشجيع ا         .  )ICE (                             ومعهد الكهرباء بكوستاريكا    

                ً                                    ، الذي يؤكد جمدداً دعم احلكومة للصكوك القانونية            ١٩٩٠       يونيه   /         حزيران   ٢٦          املؤرخ       ٧١٦٩                  القـانون رقـم     
  .                                                                            لكوستاريكا وإضفاء طابع احلداثة عليها بغية جعل العلم والتكنولوجيا عاملني إمنائيني

                                            تنص على أن يتمتع كل مؤلف أو مبتكر أو منتج                 من الدستور اليت  ٤٧                ً            ومن الضروري أيضاً ذكر املادة  -    ١٠٨٦
       وتندرج   .             ً      ً                                                                   ً                        أو تاجر متتعاً مؤقتاً مبلكية حصرية لعمله أو ابتكاره أو عالمته التجارية أو امسه التجاري وفقاً للقانون                

                                                                                                                مهمـة رصـد ذلـك ضمن نطاق مهام سجل امللكية الوطين، وهو هيئة ال مركزية تابعة لوزارة العدل والعفو؛                    
         املؤرخ     ٠٣٩                                                                                          ا العمل بتنفيذ القانون اخلاص بإجراءات االمتثال حلقوق امللكية الفكرية، القانون رقم              ُ           وُيستكمل هذ 

  .    ٢٠٠٠       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٢

                                                      

  .                               ، والذي ينص على الوظائف املذكورة    ١٩٧١      يونيه  /              لصادر يف حزيران   ا   ٧٨٨ ُ                      أُنشئت مبوجب القانون رقم   )   ١٧٤ (
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                                                  التدابري املعتمدة لضمان حق املشاركة يف احلياة الثقافية

                       األموال والبنية األساسية 

                                       ً           ت التابعة لإلدارة العامة، إذ يتألف فعلياً من وزارة                                              خيتلف القطاع الثقايف بكوستاريكا عن سائر القطاعا -    ١٠٨٧
                       ً                                                                                                الـثقافة الـيت تشمل تقريباً مجيع األجهزة املعنية املركزية والالمركزية، باستثناء الشبكة الوطنية للربامج الثقافية                

                 وأكادميية العلوم                                                                                                         اإلذاعـية والتلفزيونية واهليئة الكوستاريكية للنشر واللجنة املعنية بإحياء ذكرى املواقع التارخيية             
ّ                املتعلقة باألنساب وأكادميية التاريخ واجلغرافيا، وهي مؤسسات خاصة ال تسعى إىل حتقيق ربح وُتمّول من ميزانية    ُ                                                                                

  .                                                                   وزارة الثقافة، من دون أن ينطوي هذا على تبعية ضمن اهليكل املؤسسي الرمسي

                   اجملال اخلاص بالثقافة   :                    أت املديرية جمالني، مها     ً                                                وسعياً من مديرية الثقافة إىل حتقيق أهدافها املؤسسية، أنش -    ١٠٨٨
                                                 ُ  َ                                                                   والفن واجملال اخلاص بالثقافة واهلوية، ومها األساس الذي ُيرَتكز عليه يف وضع الربامج الرامية إىل الترويج للثقافة                 

     افية                                                                                                           ونشـرها على الصعد الوطين واإلقليمي واحمللي وتشجيع املواهب اخلالقة وإقرارها عن طريق منح اجلوائز الثق               
       وبذلك،   .                                                                                                       الوطنية وتقدمي املنح اخلاصة بورش العمل وإصدار اإلعالنات ذات األمهية من الناحيتني الثقافية والعامة             

  .ُ   َّ                                                                              ُتحقَّق هذه األهداف بتخصيص املوارد البشرية وموارد امليزانية املناسبة لتنفيذ هذه الربامج

     يف      ١,٠٩    و     ١٩٩٠                                  من امليزانية الوطنية يف عام                  يف املائة      ٠,٨١                                            وقـد بلغت نسبة ميزانية وزارة الثقافة         -    ١٠٨٩
                                                          ومن اجلدير بالذكر أن ميزانية الوزارة هذه أخذت يف االخنفاض خالل   .     ١٩٩٦                                      املائـة مـن تلك امليزانية يف عام         
            يف املائة يف     ٠,٥٣              يف املائة، إىل     ٠,٦١              يف املائة وإىل     ٠,٨٥             يف املائة إىل     ١,٠٧                           السنوات األخرية، إذ اخنفضت من 

         ، البنود     ٢٠٠٠                                        وإذا ما استبعد املرء، يف حالة ميزانية عام   .             على التوايل    ٢٠٠٠   و    ١٩٩٩   و    ١٩٩٨   و    ١٩٩٧  م      األعوا
                                                                                                           اليت أدرجها أعضاء اجلمعية التشريعية، وهي بنود ال تسمح عادة وزارة املالية بإنفاقها، فإن النسبة املئوية للميزانية 

  .     فقط       يف املائة      ٠,٥٣     تبلغ 

 ٤٠اجلدول 

 ٢٠٠٥ -٢٠٠١ثقافة للفترة ميزانية وزارة ال

 ٢٠٠١  ٢٠٠٢  ٢٠٠٣  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥ 

 املبلغ ٪ املبلغ ٪ املبلغ ٪ املبلغ ٪ املبلغ ٪

٧     ٥٠١     ٠٩٠     ٧٣٤     ٠,٦٢  ٧     ٥٧٩     ٣٩٣     ٨٥٦     ٠,٥٥  ٧     ١٢٧     ٠٦٢     ١١٣     ٠,٥٥  ٨     ٩٢٧     ٧١٠     ٠٠٠     ٠,٤٢  ٨     ٥٠٣     ٣٣٦     ٠٠٠     ٠,٣٧  

     ٢٠٠٦      يناير  /             ، كانون الثاين )DESC (                            إدارة اإلحصاءات والتعدادات                                                     تقرير وزارة الثقافة والشباب والرياضة املتعلق بتقرير :     املصدر

                                                                                              وقـد أخذت ميزانية الوزارة يف التناقص خالل السنوات اخلمس األخرية، حسبما ميكن مالحظته من                -    ١٠٩٠
ِ              ففي حني ُرِصد مبلغ       :      اجلدول  ُ             يف املائة       ٠,٦٢       ، أي       ٢٠٠١                                    مليون كولون للميزانية يف عام        ٧     ٥٠١     ٠٩٠     ٧٣٤       
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  ،     ٢٠٠٥                    مليون كولون يف عام  ٨     ٥٠٣     ٣٣٦     ٠٠٠                                               ية الوطنية، فقد حصلت امليزانية املذكورة على مبلغ          من امليزان

  . ط          يف املائة فق    ٣٧   أو 

                                                           ً      ً                               وهذا يعين أن على اهليئات اليت تتألف منها الوزارة أن ترصد سنوياً أمواالً أقل لتنفيذ املشاريع والربامج،  -    ١٠٩١
        ُ                                                مليزانية ُتخصص لتغطية صرف الرواتب، ومع أن هذا األمر ضروري                ً       يف املائة تقريباً من ا  ٥٩                   خاصـة وأن نسـبة    

  .                               يف املائة لتغطية تكاليف التشغيل  ٤١                                           الضطالع القطاع بأنشطته، فإنه ال يبقي سوى نسبة 

                                                                                                      وقد وجهت الوزارة التعاون والترويج لألنشطة الثقافية والفنية إىل خمتلف احلكومات احمللية، وذلك من               -    ١٠٩٢
  .                                                                                  الثقافية اإلقليمية واألجهزة الالمركزية التابعة للوزارة واملنتشرة يف عموم األراضي الوطنية             خالل املديريات 

                                                                                                       وفـيما يتعلق بدعم وزارة الثقافة للمبادرات اخلاصة، تعول الوزارة على مواردها الشحيحة يف تقدمي                -    ١٠٩٣
                                 وذلك عن طريق إنتاج الفنون                                                                                مسـاعدات هامة لالضطالع بالكثري من األنشطة الثقافية على اختالف أشكاهلا،          

                                                                                                            املسرحية واملشاركة يف إنتاجها، وإتاحة البنية األساسية ووضعها حتت تصرفها، وتنظيم املسابقات واملهرجانات              
              ُ                                                                                واملنتديات اليت ُتدعى حلضورها على وجه اخلصوص اهليئات واجملموعات الفنية املستقلة، كمهرجان الفنون الوطين 

                                                                              الرسم، واملهرجان الوطين ملصممي العروض الراقصة من الشباب، واملهرجان الوطين                                   والدويل ومسابقات األدب و   
  .                                          للمسرح ومعارض السينما والفيديو يف كوستاريكا

                                                                                                            وفـيما خيص البنية األساسية لسياسات الترويج للمشاركة الشعبية يف األنشطة الثقافية، فقد بذلت الوزارة                -    ١٠٩٤
                                                                                     ة وغريها من املراكز الثقافية من أجل إتاحة البنية األساسية الالزمة للمساعدة يف                  ً                                جهوداً مضنية من خالل الدور الثقافي     

  .                                                                                            الترويج لإلبداع على الصعيدين احمللي واإلقليمي وفق املبدأ الذي مبوجبه تدير اجملتمعات أنشطتها الثقافية

      أغسطس  /  آب (        أالخويال                                                                                  ومثة إسهام كبري آخر جدير بالذكر هو إنشاء فرع آخر ملدرسة دار الفنون يف                -    ١٠٩٥
                    تسجيل الطلبة مبعدل     ٢٠٠٠                ويتواصل منذ عام   .     ٢٠٠٥                                         وإعادة تصميم مبىن املدرسة يف غوادالويب يف عام   )     ٢٠٠٠
  .           ً                                                     طالب سنوياً يف الفروع واجلهات االستشارية والدورات باملنطقة املشمولة    ٢٠٠٠

                                          قر احلايل لوزارة الثقافة من جانب مركز               جتديد امل   :                                                       وحتقـق إجناز كبري أثناء الفترة قيد النظر، أال وهو          -    ١٠٩٦
                               ً              ً         ويضم املقر، ضمن مبان أخرى، متحفاً ومسرحني ومدرجاً وقاعة   .                                           الـبحوث املـتعلقة بالـتراث الثقايف وصونه    

                                                                  وفيما يتعلق بالبنية األساسية اجلديدة، ينبغي أن يشري املرء إىل            .                                                  اجـتماعات وبناية إدارية واملركز السالف الذكر      
  .                                      للمحفوظات وتزويدها بالتجهيزات الالزمة                تشييد بناية خاصة

   ُ                                                                                              واسـُتخدمت صـروح أخرى بالغة األمهية التارخيية كمركز خوسيه فيغويرس فريير التارخيي والثقايف               -    ١٠٩٧
  .                                                                  واملتحف الوطين ومتحف خوان سانتاماريا التارخيي والثقايف، لتعزيز الثقافة

                                                  يز املشاركة احمللية وحتقيق ال مركزية إنتاج األنشطة                                                         وكجـزء من السياسات اليت تتبعها الوزارة يف تعز         -    ١٠٩٨
                                                                                                                  الثقافـية ونشـرها، أنشـئت دور ثقافـية يف خمتلف مناطق البلد، مهمتها تعزيز التنظيم احمللي والتنمية الشاملة              

                                                                                               وأنشئت يف السبعينات أول أربع دور ثقافية يف كل من هرييدا وبونتاريناس وليمون وكارتاغو،                .            للمجـتمعات 
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     ً   داراً   ٣٠                                                                               الثمانينـيات والتسعينيات حدثت زيادة كبرية يف إنشاء هذه الدور، حيث أنشئ ما جمموعه            ولكـن يف   
  .                                                            ً     ً                           وأبدت البلديات والتنظيمات احمللية ومراكز التعليم العايل اهتماماً كبرياً بإنشاء هذه الدور وإدارهتا  .       ثقافية

                   ، ليبلغ إمجايل عددها     ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٠        بني عامي            ً                                       وأنشئت الحقاً مثاين دور ثقافية أخرى يف الفترة الواقعة  -    ١٠٩٩
                                        وخالصة القول، تتحمل البلديات مسؤولية       .         البلديات  )            يف املائة    ٤٢ (                 ، يتبع معظمها        ٢٠٠٤     ً               داراً حبلول عام       ٤٢
                     جلان ثقافية ورياضية  ٦     ً               داراً أخرى، وهناك   ١٥     ً                                                   داراً منها، يف حني متسك رابطات حملية أو ثقافية بزمام أمور   ١٨

  .                                         جلان على مستوى املقاطعات تتبع مؤسسات أخرى ٣                            قاطعات تتبع لوزارة الثقافة و            على مستوى امل

                                                                                                    وعالوة على ذلك، أنشئ املركز الثقايف الشرقي يف إطار فكرة حتقيق ال مركزية األنشطة بإسنادها إىل                 -    ١١٠٠
                  اطعات غواكوإيشيا                                                         ويقوم هذا املركز، الواقع يف غوادالويب، على خدمة مق          .                                  األركان األربعة ملدينة سان خوسيه    

                                                                               وهلذا املركز مرافق لربوفات األفرقة الفنية احلكومية واخلاصة وقاعة ثقافية وصفوف دراسية   .                   وكورونادو ومورافيا
                                                                                                    وإضافة إىل ذلك، فإن هذا اجملمع الثقايف هو مقر دار الفنانني ومكاتب مديرييت سان خوسيه وليمون                  .          للتدريـب 

  .                   الثقافيتني اإلقليميتني

                                                                                              صول باإلبداع الفين والثقايف إىل اجملتمعات احمللية، يوجد لدى متحف الفنون بكوستاريكا برنامج                 وللو -    ١١٠١
      ً      ً           معرضاً متجوالً ميكن أن   ١٢         ويوجد حنو   .    ُ                  ، أُنشئ يف الثمانينيات "              الفنون املتجولة "                ُ           للمعارض اجلوالة، ُيعرف باسم 

             ضمان نشر                                    واملتاحف اإلقليمية وغريها، هبدف                                                                       تنـتقل إىل املكتبات والدور الثقافية والفروع اإلقليمية للجامعات        
  .                                       الثقافة الكوستاريكية يف سائر مناطق البلد

                     تعزيز اهلوية الثقافية 

                                                                                              تسعى الوزارة، من خالل املديريات الثقافية اإلقليمية، إىل ضمان وصول الربامج الثقافية والفنية إىل أبعد  -    ١١٠٢
                     غري أنه جتدر اإلشارة إىل   .                                ذلك بشكل حمدود بسبب نقص املوارد                                       املناطق يف البلد وإىل سكان األرياف، وإن كان
ِ                                        أنـه اسُتِهلت، مبوجب املرسوم التشريعي رقم          ُ      4359-C   مهرجانات ثقافية إقليمية        ١٩٩٥      مايو   /       أيار   ١٦          املؤرخ ،                             

        وصول                                                                                                              تروج أنشطتها للتعبري عن الفنون والثقافات والتمتع هبا يف مجيع مقاطعات البلد، األمر الذي يكفل بالتايل               
  .                                                                         األعمال اليت تضطلع هبا الوزارة إىل أبعد املناطق الريفية واجملتمعات احمللية يف البلد

         ً                    ، احتراماً للهوية الثقافية       )١٧٥ (                              ِ                                       وفـيما خيص السكان األصليني، فقد أعِلن عن االحتفال بيوم الثقافات           -    ١١٠٣
  . )١٧٦ (                                          ملختلف األطياف العرقية املكونة لشعب كوستاريكا

                                                      

      سبتمرب  /       أيلول  ٢١                      قانون ساري املفعول منذ   )       أكتوبر /            تشرين األول  ١٢ (                           القانون اخلاص بيوم الثقافات   )   ١٧٥ (
  .                     أغسطس من العام املذكور /    آب  ٢٣        املؤرخ    ٤٢٦                   ، مبوجب القانون رقم     ١٩٩٤

       ، الذي     ١٩٩٧      أبريل  /       نيسان  ٢٢         املؤرخ  MP-C-6174    قم                ً                             جيـب اإلشارة أيضاً إىل املرسوم التشريعي ر         )   ١٧٦ (
ِ              أُنشئت مبوجبه اللجنة املؤسسية ملتابعة احلوار الوطين بشأن السكان األصليني، والذي ُنِشر يف العدد                     من اجلريدة الرمسية   ٣٩ ُ                                                                       ُ 

            قوق السكان                                                                  ويسعى هذا املرسوم إىل مواصلة تطبيق سياسات الترويج إلعمال ح           .                      يوليه من نفس العام    /      متوز   ٢١        بتاريخ  
ُ                                          األصـليني، وهـي السياسات اليت ُشرعت أول مرة يف القانون رقم                                                             بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للشؤون احمللية           ٥٢٥١                         

  .         ُ ِ                                                           ، واليت اعُتِبرت قناة اتصاالت تليب احتياجات السكان األصليني املقيمني يف بلدنا )    ١٩٧٣      يوليه  /     متوز  ١١      املؤرخ  (
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       ً        ، أموراً خمتلفة     ١٩٩٨      أبريل  /       نيسان  ٣٠        املؤرخ  ،7788                                     القانون اخلاص بالتنوع البيولوجي رقم           ويتضمن   -    ١١٠٤

                                                                                                           بشأن احلق يف امللكية لصاحل جمتمعات السكان األصليني، ال فيما يتعلق بامللكية يف حد ذاهتا، وإمنا كمصدر للثروة             
    ذات  "                           ، كما يقر هذا القانون       )  ١٠              من املادة     ٦      لرقم   ا (                                                             الطبيعـية والثقافـية والروحانية واالقتصادية واالجتماعية        

  .                                           وتعريف حقوق امللكية ذات الطابع اخلاص وتسجيلها  )   ٨٢      املادة    " (                           الطابع اخلاص للمجتمعات احمللية

                                                                                                وحظيت احلرف بالدعم من خالل حلقات العمل الرامية إىل حتسني التقنيات وإىل االبتكار، باالعتماد               -    ١١٠٥
                                                                                     كان األصليني ومعارفها، والعمل يف ذات الوقت على احلفاظ على التصاميم احمللية اليت                                   على خربات جمتمعات الس   

                          وباإلضافة إىل ذلك، وبغية      .          ً       ً                                                                  حتيي رموزاً وأشكاالً جتسد نظرة هذه اجملتمعات إىل العامل وعالقتها املباشرة بالطبيعة           
                     ُ              خمتلف السكان األصليني، ُيعقد امللتقى                                                                     الترويج حلرف السكان األصليني وتسويقها وتعزيز تبادل اخلربات فيما بني       

                              أكتوبر باملركز الثقايف الوطين     /                                                                             اخلـاص بالـثقافات املشـتركة فيما بني السكان األصليني يف شهر تشرين األول             
(CENAC)١٧٧ (                                      بدعم من اللجنة الوطنية للسكان األصليني( .  

                           لس الشباب بضم ثالثة من شباب                                                        ومثة حدث بارز يف عملنا مع شباب السكان األصليني متثل يف قيام جم -    ١١٠٦
                                                                 ً                                       السـكان األصـليني إىل مجعـية الشـبكة االستشارية الوطنية للشباب، ودجمهم أيضاً يف أنشطة الترويج الثقايف           

  :                احللقة الدراسية  "                            ويف املنتديات الدولية مثل       )     ٢٠٠٤      مارس   /    آذار (                                               كاملهـرجان الـدويل األول للتعبري عن الشباب         
   ).    ٢٠٠٤      يونيه  /      حزيران   " (                                               األصليني املنحدرين من أصل أفريقي يف أمريكا الوسطى                         اجلانب اجلنساين وشباب السكان

                                                          ُ                                    وفـيما يتعلق بالسكان الكوستاريكيني املنحدرين من أصل أفريقي، قُدم الدعم يف ميدان سن التشريعات      -    ١١٠٧
                    وزارة الثقافة ورئيس ُ           ُمربمة بني    (                                                                                 بواسـطة اإلعالنـات اخلاصة باملصاحل الثقافية الصادرة يف شكل اتفاقات تشريعية             

                           ُ      كمهرجانات شتات األفارقة اليت ُيحتفل  (                                                  بشأن خمتلف أنشطة اجلماعات املنظمة من جانب اجملتمع املدين   )         اجلمهورية
  .   )١٧٨ ( )                                                                                  هبا يف سان خوسيه مع السكان الكوستاريكيني املنحدرين من أصل أفريقي املقيمني يف مقاطعة ليمون

                                                      

                                             دمت املساعدة إىل جمتمعات كابيكار وبريربي وغواميي                                   ُ          خـالل السـنوات اخلمس لوجود الربنامج، قُ         )   ١٧٧ (
                                                                                                                   ومالـيكو وهويتار بتزويدها بامللصقات والنشرات وغريها من وسائل اإلعالن عن املهرجانات الثقافية احمللية واملعارض               

      تنمية                                                               ُ                                                احمللـية لـلحرف وسائر مبادرات هذه اجملتمعات، وذلك باستخدام املوارد املُستمدة من تربع مقدم من مصرف ال                 
ِ                وُعِقدت يف عامي      . (IDB)                   للبلدان األمريكية     ُ                                                       عدة حلقات عمل يف أراضي السكان األصليني أوخاراس             ٢٠٠٣    و     ٢٠٠٢ 

ُ ِ       ً                                    وُوِفر أيضاً التمويل الالزم لطباعة وثيقتني        .                                                                          وسـاليتر وكاباغرا وتريابا وكوتو بروس وأبروخوس ومونتيزوما وتاالمانكا          
ِ                             وبفضل األموال اليت ُحِصل عليها من امليزانية          ".            ً      ً     اليوم وغداً ودوماً   -   ي     كور " و  "                 شعب العمالقة  -         أوخاراس     : "       معنونتني  ُ                  

ِ                    الوطنية، ُنِشرت تقوميات كابيار     ).    ٢٠٠٦ (       وغواميي   )     ٢٠٠٤ (       وبريربي   )     ٢٠٠٣ (         ُ 
        ، الذي      ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ٢٧          املؤرخ   MEP-2338              ً                                 جيـب اإلشارة أيضاً إىل املرسوم التشريعي رقم           )   ١٧٨ (

                وتنطوي اللجنة،    .                                                                اسات املتعلقة بالسكان الكوستاريكيني املنحدرين من أصل أفريقي        ُ                                   أُنشئت مبوجبه اللجنة الوطنية للدر    
     ُ                                                                    ً                                 ً    اليت أُنشئت بإحياء من وزارة التعليم العام، على متثيل متعدد التخصصات، يشمل ممثالً عن وزارة الثقافة، اليت تقوم، طبقاً 

                                                    هامات الثقافية والفنية واهلوية احلقيقية لثقافة السكان                                                           للمرسوم ومن خالل ممثلها يف اللجنة، بتعزيز املعارف املتعلقة باإلس
      وتنهض   .                                                                                              الكوستاريكيني املنحدرين من أصل أفريقي، لكي يتسىن إدراجها يف برامج دراسات مراكز التعليم بكوستاريكا
         ً  ها إسهاماً            ً                                                                                            اللجنة أيضاً مبهمة إبراز أصول وجذور وقيم ومالمح خمتلف شخصيات الثقافة الكوستاريكية األفريقية، بوصف           

  .                 يف الثقافة الوطنية
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                 أنشأ جملس إدارة     ١٩٧٧       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٠          املؤرخ   093          نون رقم                                  وجتدر اإلشارة هنا إىل أن القا      -    ١١٠٨
                                                 من القانون، يف دراسة ثقافة سكان مقاطعة ليمون ويف  ١                                             ً         الدار الثقافية يف ليمون، اليت تتمثل مهامها، عمالً باملادة 

  .                                               إدارة الدار الثقافية بقصد تنظيم العروض الثقافية

                                                                       رصة للترويج لفنون وثقافة سكان منطقة البحر الكارييب املنحدرين من                                           وتتيح الوزارة هبذه الطريقة الف     -    ١١٠٩
                                    ومتثل األنشطة اخلاصة الواردة أدناه       .                 الثقايف للبلد  -                                                                 أصل أفريقي املقيمني يف البلد وتؤكد التزامها بالتنوع العرقي          

  :       ً                                اعترافاً باإلسهامات الثقافية هلؤالء السكان

                ن من أصل أفريقي                                  ملتقيات شباب أمريكا الوسطى املنحدري -

                                                  االحتفال بيوم السود والثقافة الكوستاريكية األفريقية -

                             مهرجانات ثقافة السود يف ليمون -

                                مهرجانات موسيقى كاليبسو الراقصة -

  .                                                     االحتفال بالسنة الدولية إلحياء ذكرى مكافحة الرق وإلغائه -

                                            ا التقرير أية أحكام من أي نوع لتنظيم                             ُ                                        وفـيما خيـص املهاجرين، مل ُتعتمد خالل الفترة املشمولة هبذ           -    ١١١٠
              ُ                                          ً           ومع أن ذلك قد ُيعترب ثغرة تشريعية، فإن الوزارة ال متارس أيضاً أي متييز   .                                     احلقوق الثقافية هلذا القطاع أو تعزيزها

                                               ً                                                                 عـلى أسـاس اجلنسية يف براجمها الفنية والثقافية، متاماً مثلما ال متارس ذلك يف حالة األشخاص ذوي املعتقدات                   
                                                                                                 ة املختلفة، بل إهنا تتعاون، يف بعض احلاالت، مشاريع من هذا النوع تقدمها مجاعات أجنبية، وذلك بإعالن             الديني

  .                                أن األنشطة املعنية ذات أمهية ثقافية

 ُ                                                                                               وُتبذل جهود الختاذ إجراءات حمددة بشأن موضوع املهاجرين إىل كوستاريكا، كقيام مركز التصوير               -    ١١١١
                      بالتشارك يف إنتاج        ١٩٨٨           يف عام    (HIVOS)                                          د اإلنساين للتعاون مع البلدان النامية                                   السينمائي بكوستاريكا واملعه  

                                                                       يتناول حالة املهاجرين الشباب الوافدين من نيكاراغوا للعمل كخدم يف املنازل؛   "         عرب احلدود "                   فيلم وثائقي بعنوان 
   ".              النيكاراغويون "           ل املعنون                                                                                   والدعـم املقدم ملبادرات مستقلة هتدف إىل إذكاء الوعي مبشاكل املهاجرين، كالعم           

  .                                                               ويكتسي هذا األمر أمهية خاصة يف ضوء ارتفاع معدالت اهلجرة من نيكاراغوا

                                            ِ                                                        وبالنسـبة ملوضوع سكان مناطق املستقطنات، فإن ما ِقيل خبصوص إيفاد بعثة من الوزارة إىل سكان                 -    ١١١٢
                                              لربامج الفنية والثقافية إىل الوصول إىل مجيع                                                ً                              املناطق الريفية ينطبق على هذا املوضوع، نظراً ألنه ينبغي أن هتدف ا           

                                                                              ً                             فئات سكان البلد وشرائحه االجتماعية، لضمان إتاحة هذه األنشطة لسكان املستقطنات أيضاً، وإن انطوى ذلك             
  .                       ً على املشاكل املذكورة أنفاً
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 ً          اً عن تيسر                                              ً     القانون اخلاص بإتاحة فرص متكافئة للمعوقني، فرعاً خاص      ، وهو    ٦٠٠                   ويتضمن القانون رقم  -    ١١١٣

                                                                                                                    األنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية خيص بالذكر املتطلبات التقنية وتعديالت البنية األساسية اليت يتعني إدخاهلا              
  . )١٧٩ (                                                          لضمان حق ذوي اإلعاقة يف التمتع بالفن والثقافة واملشاركة فيهما

ْ                                                     وفيما خيْص املواطنني املسنني، فإن بإمكان املرء أن يذكر احلقيقة       -    ١١١٤                                     القائلة إن متحف الفنون بكوستاريكا        
                                                                                                    يعكـف عـلى تدريب موظفيه على محاية احلقوق الثقافية هلؤالء األشخاص، وقد أعفى املتحف املسنني من دفع            

  .           رسوم الدخول

    ١٢          املؤرخ   MCJD-MINAE-MEP-2023                                                            ومـن اجلديـر بالذكـر هـنا أن املرسوم التشريعي رقم              -    ١١١٥
               أغسطس من نفس    /     آب   ٢٧                              من اجلريدة الرمسية املؤرخ        ٦٨                   رة الرمسية للعدد                      ، املنشور يف النش       ٢٠٠٤      مارس   /    آذار

  .                                                 ً                        العام، أنشأ متحف الشكل واحليز والصوت، بوصفه برناجماً ملتحف الفنون بكوستاريكا

            نشر الثقافة

                     الثقافة ووسائط اإلعالم 

                          ملواد التروجيية على سبيل                                                          ُ                           ينبغي يف إطار نشر الثقافة تسليط الضوء على بعض التقدم املُحرز يف إنتاج ا              -    ١١١٦
 ُ                                                                                                          وُترسـل هذه املواد إىل وسائط اإلعالم على النحو التايل، ويقوم مكتب الصحافة التابع لوزارة الثقافة،                  .        املـثال 

                                                                                                                وحـده، على سبيل املثال، بإعداد األدلة الثقافية األسبوعية والشهرية والسنوية والبيانات الصحفية واإلعالنات              
                                                   إىل جانب إعداد النشرة اإللكترونية الشهرية وقسم         )      ً                 ً      كثرياً مؤسسات أخرى أيضاً                     وهو ما تقوم به    (            والدعـوات   

  .                                          األخبار يف موقع وزارة الثقافة على شبكة الويب

           ً                                                                                            وتـتوىل عموماً قنوات التلفزيون الوطنية تقدمي القوائم الثقافية، ومن بني الصحف الرئيسية املتداولة يف البلد      -    ١١١٧
   (Semanario Universidad)                                                 اجلة املسائل الثقافية، صحيفة سيماناريو يونيفريسيداد                           والـيت ختصـص مساحة كبرية ملع  

  (Tiempos del Mundo)                         وصحيفة تييمبوس ديل موندو   )          يف املائة  ١٢   ((Tico Times)                 وصحيفة تيكو تاميز   )          يف املائة  ١٣ (
  . )١٨٠ ( )         يف املائة ٨   ((La Nación)                وصحيفة ال ناثيون   )          يف املائة ٩ (

                                                      

                  ، الذي ينص على        ٢٠٠٢       سبتمرب   /        أيلول   ١٢          املؤرخ      ٣٠٦                                           ينـبغي يف هذا اخلصوص ذكر القانون رقم           )   ١٧٩ (
ِ             العروض العامة، والذي ُنِشر يف العدد        أثناء                                 ختصـيص مناطق حصرية للمعوقني           ٢٦                             من اجلريدة الرمسية يوم اخلميس   ٨٥                     ُ 

        ُ                                                      ه جيب أن ُتخصص للمعوقني، يف كل مكان يقام فيه عرض عام، نسبة مئوية                    وينص القانون على أن  .     ٢٠٠٢      سبتمرب  /     أيلول
                        القواعد التنظيمية هلذا     ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ١٤        املؤرخ S-1948                            ويورد املرسوم التشريعي رقم     .                        معينة من مساحة املكان   

  .                                                               القانون، ويهدف إىل ضمان وصول املعوقني إىل العروض اليت تتسم بطابع عام
           ومن اجلدير    .                                             يف املائة من مساحتها للمواضيع الثقافية       ٠    و  ٥                              خرى نسبة مئوية تتراوح بني                    ختصص الصحف األ    )   ١٨٠ (

  .                                                                                      ً          بالذكر أن أول ثالث صحف على القائمة هي صحف أسبوعية قليلة التداول وموجهة إىل شرحية خاصة جداً من القراء
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     ٣٦٦                                                                                     دبـري مهم آخر يعزز نشر الثقافة هو إنشاء دار النشر بكوستاريكا مبوجب القانون رقم                 ومثـة ت   -    ١١١٨
                                                                            ، والغرض األساسي من الدار هو نشر الثقافة والترويج هلا عن طريق نشر                 ١٩٥٩       يونيه   /           حزيـران    ١٠         املـؤرخ   

  .                                                   األعمال األدبية والفنية والعلمية للكوستاريكيني واألجانب

                                         ل حق اجلميع يف التمتع بفوائد التقدم العلمي          ُ           التدابري املُعتمدة إلعما

                           صون العلوم وتطويرها ونشرها 

                                              احلصول على الكهرباء واالتصاالت السلكية والالسلكية 

                                                                                              بالـنظر إىل أن التزويد بالكهرباء خدمة أساسية لتحقيق التنمية الوطنية واإلسهام بشكل كبري يف تقدم     -    ١١١٩
                                                                       اهية السبل اليت يتمتع هبا سكان البلد للحصول على خدمات الكهرباء                                   ً                 األمـم، فـإن من الضروري أوالً بيان م        

                   ، وهو مؤسسة مستقلة (ICE)                                          ويقدم هذه اخلدمات معهد الكهرباء بكوستاريكا   .                           واالتصاالت السلكية والالسلكية
  .                                           ومكلفة بتنمية مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية

 ٤١اجلدول 

 معهد الكهرباء بكوستاريكا

 ٢٠٠٣ -١٩٩٠رباء الوطين يف الفترة تشغيل نظام الكه

 البند     ١٩٩٠     ٢٠٠٣
  )              بالنسبة املئوية (                  التغطية بالكهرباء       ٨٩,٩٧      ٩٧,٠٦
  )                 جيغا واط يف الساعة (                         الطلب الوطين على الكهرباء   ٣     ٣٠٤  ٧     ٤٨٥

ُ       أقصى طلب ُمحتمل        ٦٨٢,٣٠  ١        ٢٥٣,٠٠   )        ميغا واط (         
  )        ميغا واط (          ُ      القدرات املُنشأة     ٨٩٠  ١     ٩٢٦
  )                 جيغا واط يف الساعة (             ليد الكهرباء   تو  ٣     ٧٠٧  ٧     ٥٦٥
  )            بالكيلومترات (                    طول خطوط نقل الطاقة   ١     ٣٤١  ١     ٦٩١
  )              ميغا فولت أمبري (              قدرات التحويل   ٣     ٢٨٢  ٦     ٦٢٦
  )            بالكيلومترات (                      طول خطوط توزيع الطاقة    ١٥     ٥٨٩   ٢٧     ٩٤٥

  )                             ً مباليني الكولونات املتداولة حالياً (           االستثمارات   ٨       ١٠٠,٣   ٥٩       ٥٥٠,٥
  .    ٢٠٠٥      يونيه  /           املؤرخ متوز(DESC)                                          املتعلق بتقرير إدارة اإلحصاءات والتعدادات (ICE)                              قرير معهد الكهرباء بكوستاريكا  ت  :     املصدر

                                    وكوستاريكا اليوم من البلدان اليت حتتل   .                                      ً     ً                 ويعد تزويد البلد برمته بالكهرباء حدثاً مهماً يف تارخينا الوطين -    ١١٢٠
                                                               جودة خدمة التزويد بالكهرباء ودرجة التغطية هبا، حيث بلغت األخرية                                     أعلى املراتب يف أمريكا الالتينية من حيث
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      ً                                          زبوناً يف عموم أرجاء البلد، ممن حيصلون على اخلدمة  ١     ١٦٩     ٩٣٦                             يف املائة، بعدد زبائن وصل إىل      ٩٧,٠٦     نسبة 

  . )١٨١ (                     من مجيع شركات الكهرباء

                              ب ألواح مشسية كوسيلة بديلة                                                                           ومـن الضـروري أن نضيف أن معهد الكهرباء بكوستاريكا يعرض تركي            -    ١١٢١
                                                                                                                               للتزويد بالكهرباء يف املناطق النائية من البلد والبعيدة املنال بالنسبة لشبكات توزيع الطاقة، مبا يف ذلك مناطق السكان                  

                  مليون دوالر يف       ١,٨     ً                     لوحاً بتكلفة مقدارها      ١     ٢٣٣             ، مت تركيب        ٢٠٠٤       ديسمرب   /                    وحبلـول كانون األول     .         األصـليني 
                                                                                                   بلد، من بينها شبه جزيرة أوسا وحديقة تشرييبو الوطنية وتاالمانكا وبييدراس بالنكاس وبوريسكال                                 مناطق ريفية من ال   

  .                                                                          ومير املشروع املتعلق بتركيب حمطات صغرية للطاقة الكهربائية مبرحلة دراسة اجلدوى اآلن  .             وإيسال كابالو

                                 بكوستاريكا، تستخدم معايري سالمة                                                                        وفـيما يتعلق جبودة أداء شبكة نقل الطاقة التابعة ملعهد الكهرباء           -    ١١٢٢
  .                                                                                                                التشغيل اليت مبوجبها ال تتسبب األعطاب احلاصلة واليت يتعذر تالفيها يف حاالت انقطاع التيار أو اهنيار الشبكة                

                                                                                                               وقـد أتـاح تطبـيق معـايري سالمة تشغيل عمل الشبكة ملدة تزيد على ثالثة أعوام ونصف من دون تعرضها                     
  .         الهنيار كلي

                             وميكن مالحظة التقدم الرئيسي      .                                                             اجملال الثاين لنشاط املعهد يف االتصاالت السلكية والالسلكية              ويتمثل -    ١١٢٣
  :   ُ                                                      ُ                                          املُحرز يف تنفيذ استراتيجيات العمل واإلجراءات االستراتيجية املُطبقة يف هذا املضمار، يف ثالثة برامج حمددة، هي

  .         املتقدمة              شبكة اإلنترنت- ٣                  اهلواتف املتنقلة، - ٢                  اهلواتف الثابتة، - ١

ُ                                            وعمـالً بالقانون الذي مبوجبه أنشئ معهد الكهرباء بكوستاريكا وُحددت مهمته، قام املعهد يف عام                -    ١١٢٤                                                     ً    
ُ                                                   بتحديـث اسـتراتيجيته اإلمنائـية لضـمان إحراز تقدم مستمر وُمستدام يف جمال االتصاالت السلكية                     ١٩٩٢                                                     

                          يف املائة عما كانت عليه يف   ١٦              الثابتة بنسبة                                 ، ازدادت قدرة خطوط تشغيل اهلواتف     ٢٠٠٤       ويف عام   .          والالسلكية
                         ويضع هذا املؤشر كوستاريكا   .                شخص من السكان   ١٠٠      ً       هاتفاً لكل   ٣٢                                    العام السابق، ليصل مستوى تغطيتها إىل 

  .                       ً                   ضمن البلدان األفضل جتهيزاً يف أمريكا الالتينية

                                                      

                      ً  ء على مدى سنوات، متيحاً      ً      ً                          دوراً بارزاً يف تزويد البلد بالكهربا(ICE)                             أدى معهد الكهرباء بكوستاريكا   )   ١٨١ (
                          وكالة من وكاالت الكهرباء   ٦٧                                                                           الفرصة بذلك أمام توزيع الكهرباء يف مجيع أحناء األراضي الوطنية وتسويقها عن طريق 

           ً                                                                      طلب تقريباً بشأن تقدمي خدمات جديدة أو عمليات حتويل أو استبدال عدادات الكهرباء أو   ٥٠     ٠٠٠         ً         تعىن سنوياً بتلبية 
                               ً                                 وتشكل العمليات اآلنفة الذكر جزءاً من نظام اإلدارة التجارية           .                               ات خطوط الطاقة وما إىل ذلك                        حاالت فصل أو متديد   

(SACE)      زبوناً يتزودون بالكهرباء عرب شبكة    ٤٩٥     ٢٣٦                  ً                                        ، الذي يعتمد أساساً على قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن                             ً      
     ٤٣٥                                  إىل جانب اعتماده على شبكة مكونة من           ً    كيلو متراً،   ١٦     ٣٦٩               والبالغ طوهلا (ICE)                            خطوط التوزيع التابعة للمعهد 

                                                                                                     حمطة عمل موجودة يف خمتلف الوكاالت اإلقليمية، األمر الذي يفسح اجملال أمام التشاور املسبق وحتديث وتعديل البيانات 
         املقدمة                                                                          ومبرور الزمن، أتاح نظام اإلدارة التجارية مواصلة زيادة ال مركزية اخلدمات        .                                   الواردة يف القاعدة املذكورة أعاله    

                                                  ميكن التحقق من أي معاملة ختص زبون معني يف أي            :                                                             للـزبائن، وذلك عن طريق التوصيل املباشر باحلاسوب املركزي        
  .                   حاسوب موصول بالنظام
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                           ية لتنمية شبكته الدولية                                                                               وباإلضـافة إىل ذلـك، يعكـف املعهـد على العمل بشأن مشروع بالغ األمه               -    ١١٢٥
                                  ومتتلك كوستاريكا حمطة مطرافية حديثة   .                                                          ً          ً  لالتصاالت السلكية والالسلكية، وبالتايل، لتنمية البلد اقتصادياً واجتماعياً

  .                                                                          الذي يتيح حتقيق التوصيل البيين األفضل واألكثر موثوقية بالشبكة الوطنية للمعهد(Maya 1)   ١                      من النظام الكبلي مايا 

                                ً       ً                                                  ، كسبت شبكة اهلواتف العمومية وضعاً متميزاً بطرحها اخلدمة اهلاتفية العمومية العاملة                ١٩٩٥     عام      ويف   -    ١١٢٦
  .                                                                                                            بواسطة بطاقة هي عبارة عن رقاقة يتمكن بواسطتها الذين ليس لديهم هواتف يف منازهلم من إجراء مكاملات دولية         

ِ                                 كما أُدِخلت حتسينات كبرية على الشبكة، وقُِدمت خدمات شخصية الطا          ُ                              ِ                  األعمال التجارية   (                       بع للزبائن واملنظمات         ُ 
ِ           واسُتِهل عام     .                ً                                          ، العاملة خصوصاً مع اإلصالحيات ومرافئ السياح الرئيسية        )                           واملؤسسـات عـلى حد سواء       ُ   ١٩٩٨      

        ويتواصل   .          االفتراضية  Colibrí 197        ً                هاتفاً تستخدم بطاقات   ٤٤٢      ً       ً                    هاتفاً عمومياً تعمل بالرقاقات و ٢     ٢٥٥       بتركيب 
  .         ت وحتسينها                    توسيع نطاق هذه اخلدما

    ً           خطاً، ليزداد    ٩٤٥     ٠٠٠  ،     ٢٠٠٤                                                                      وفيما خيص اهلواتف املتنقلة، فقد بلغت القدرة املنشأة، يف هناية عام            -    ١١٢٧
            ويوفر معهد    .        خدمة    ٩٢٣     ٠٨٤                                                                              بذلـك مقـدار اخلدمات املوضوعة قيد التشغيل زيادة كبرية، حيث ارتفع إىل              

           شخص من      ١٠٠              خدمة لكل         ٢١,٧٣          ة قدرها                                                                الكهـرباء بكوسـتاريكا تغطية للسكان خبدمات اتصاالت متنقل        
         ونظام  (GSM)                                  النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة       :                                                          السـكان، وباالعتماد على التكنولوجيتني اللتني يستخدمهما      

(TDMA)                           النفاذ املتعدد بتقسيم الزمن 
) ١٨٢( .  

                                                             تدابري حمددة للمحافظة على العلوم والتكنولوجيا ولتطويرها ونشرها

         على األجل                          لتطور العلمي والتكنولوجي  ل       لتخطيط  ا           هو وسيلة  )١٨٣ (                      ين للعلوم والتكنولوجيا              الربنامج الوط  -    ١١٢٨
                                                                                    ويضمن الربنامج استمرارية اجلهود اليت تبذهلا قطاعات التعليم العايل العام واخلاص يف            .                        القصري واملتوسط والطويل  

                                ي إىل حتقيق تقدم اقتصادي واجتماعي                                                                  سبيل تيسري البحث العلمي واالبتكار التكنولوجي، ومينحها احلماية، مما يؤد
  .                                   أكرب وإىل ضمان حياة أفضل للكوستاريكيني

                                    قد شجعت ودعمت الزيادة احلاصلة يف        )     ٢٠٠٤-    ١٩٩٠ (                                              وإن الـربامج الوطنية للعلوم والتكنولوجيا        -    ١١٢٩
             ياكل األساسية                                                              ِّ                                  القدرة الوطنية على استيعاب العلوم والتكنولوجيا واستعماهلا، مشجِّعة بذلك نقل التكنولوجيا واهل      

  .                                                                                                 العلمية والتكنولوجية، مما رفع من التنافسية وساعد على حتديث القطاع العام بغية زيادة فاعليته وفعاليته

                                    ، كما تضطلع بأنشطة أخرى من أجل ضمان                                                   وتشارك وزارة العلوم والتكنولوجيا يف طائفة من األنشطة -    ١١٣٠
  :                              وفيما يلي أهم السياسات والربامج  .           لتكنولوجيا                              ً              استفادة مجيع الكوستاريكيني فعلياً من العلوم وا

 

                                                      

                                    يظهران منو خدمات اهلواتف الثابتة      ١٥                                                              يـرد يف املـرفق األول رمسـان بيانيان بشأن موضوع املادة               )   ١٨٢ (
  .               واهلواتف املتنقلة

  .   ١٦٩      ن رقم  ُ                أُنشئ مبوجب القانو  )   ١٨٣ (
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                                   بغية إضفاء طابع دميقراطي على          ١٩٩٩                       الذي أنشئ يف عام               املتنقل           الدراسي                 بـرنامج الصـف    -

  .                                                  َّ                     معرفة العلوم والتكنولوجيا، وهو يستهدف اجملتمعات املهمَّشة يف سائر أحناء البلد

                      ومن بني أهم إجنازاته      .                    من أجل التنمية                                   األمريكي للعلوم والتكنولوجيا   -                     الـربنامج اإليـبريي      -
                       شبكة ومشروع أحباث،      ٥٠                                             جمموعة أحباث كوستاريكية واملشاركة يف حنو          ٧٧              مشـاركة حنو    

                                                                                 دراسة، وتقدمي باحثني للعمل على الصعيد الدويل، وحتسني مراكز األحباث الوطنية              ١٥        ونشـر   
              واستفاد البلد   .        األحباث                    وقد صدر عدد كبري من    .                                            وتدريـب عـدد كبري من الباحثني واملديرين       

     ً                                                                                            عمومـاً مـن نقل التكنولوجيا يف جماالت كتربية الكائنات املائية، والكيمياء اجملهرية، والكتلة              
                                                                                               احليوية، وعلوم احلاسوب، واألمتتة، والتنوع األحيائي، واملواد اجلديدة، ومصادر الطاقة البديلة،           

  .                 وتكنولوجيا األغذية

  .     مبتكر                   ُ               والتكنولوجيا الذي ُيمنح ألفضل حبث                             برنامج اجلوائز الوطنية للعلوم -

ُ             ُشرع يف عام  -                                    برامج تعزيز العلوم والتكنولوجيا      -                                 يف جمموعة من األنشطة هبدف الترويج     ١٩٩٩ 
                                                       ً                                        للعلوم والتكنولوجيا وحتسني تدريسها، أضيفت إىل ما كان قائماً قبلها، كاملركز الوطين للعلوم             

                             مؤمتر العلوم الوطين للتعليم      :                 األمثلة على ذلك       ومن     . (                                     والـثقافة، املعـروف مبـتحف األطفال      
                                                                                                 االبتدائي والثانوي، ومباراة يف إنشاء مقاالت علمية، وأوملبياد الكيمياء، وبرنامج علم الفلك يف           

   ).                                                              احلديقة، واليوم الوطين للعلوم والتكنولوجيا والقبة الفلكية احملمولة

         على األجل             والتكنولوجي                   طيط للتطور العلمي           هو وسيلة خت  :                                  الربنامج الوطين للعلوم والتكنولوجيا -
                                                                ويضمن الربنامج استمرارية اجلهود اليت تبذهلا قطاعات التعليم العايل      .                        القصري واملتوسط والطويل  

                                                                                            العام واخلاص يف سبيل تيسري البحث العلمي واالبتكار التكنولوجي ومينحها احلماية، مما يؤدي             
  .                              إىل ضمان حياة أفضل للكوستاريكيني                                   إىل حتقيق تقدم اقتصادي واجتماعي أكرب و

                                  املشاريع املشاركة يف خمتلف املعارض                     قدر جمموع عدد     ي (                                       بـرنامج معارض العلوم والتكنولوجيا       -
   ). ٢     ٤٠٠       ً                               مشروعاً وعدد املؤسسات التعليمية بنحو    ١٢٠     ٠٠٠             املؤسسية بنحو 

                              العلوم والتكنولوجيا بغية                                               ً      ً                    تشكل اجملالس اإلقليمية للعلوم والتكنولوجيا هنجاً جديداً تتبعه وزارة         -
                                        والغاية من هذا الربنامج زيادة الترويج      .                                                       دعم التطور العلمي والتكنولوجي على الصعيد اإلقليمي      

                 مت يف الفترة من       . (                                                       ً                      للعلوم والتكنولوجيا واملهارات التقنية بطريقة موجهة خصيصاً لألجيال املقبلة        
            منطقة احمليط    :                          ذكورة يف املناطق التالية                                إنشاء اجملالس اإلقليمية امل        ٢٠٠٤            إىل عام        ١٩٩٠       عـام   

                وتقوم هذه اجملالس   .                                                                   اهلادئ الوسطى ومنطقة أويتار األطلسي ومنطقة تشوروتيغا ومنطقة برونكا  
   ).                                              بتقدمي التدريب ووضع املشاريع وتنظيم جوالت مفاوضات
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             أجل حتقيق                                                                                       جلـنة احلوافـز، وغرضها تقدمي الدعم املايل للخطط والربامج واملشاريع اليت توضع من              -
                                                                                              أهـداف وسياسـات علمـية وتكنولوجـية، ال سـيما يف علم األحياء ويف تكنولوجيا املاديات                 

                                                        ، مت، بفضل موارد صندوق احلوافز للتطور العلمي والتكنولوجي،     ٢٠٠١       ويف عام   . )١٨٤ (         واملعلومات
   تري               رسالة ماجس    ١٠                     أطروحة دكتوراه و     ١٧                                                  منحة جزئية للدراسات اجلامعية العليا لتحضري          ٢٧     منح  

                                                                                                 يف مـيادين خمـتلفة كعلوم احليوان، واالتصاالت، واهلندسة الصناعية، وتكنولوجيا ما بعد احلصاد،              
                                                                                                  ومعاجلـة مـياه الصـرف، واحملافظة على األنواع وإدارهتا، وعلوم املواد، والرياضيات، والفيزياء              

  .                    واهلندسة الكهربائية                                                                                   والكيمـياء العضويتني، واهلندسة البنيوية، والعلوم البحرية، والتنوع األحيائي،          
  ُ                                                                                               وأُجنزت الدراسات يف كوستاريكا ويف الواليات املتحدة األمريكية وكندا وهنغاريا وإسبانيا وفرنسا            

                               وحصل ما جمموعه مثانية مشاريع       .                          واملكسيك وسويسرا وأملانيا    )       تايوان (                         والربازيل ومجهورية الصني    
            ويتعلق بعض    .                      لون خالل هذه الفترة               مليون كو      ٢٣,٧                                             أحباث ذات أثر وطين على متويل تكميلي بلغ         

                                                                                                 من أهم تلك املشاريع بتحسني التكنولوجيا املطبقة على علم األحياء، وبالتنوع األحيائي وتكنولوجيا          
  .                                املعلومات وتطوير الدراسات البيئية

  ،  )   بامي-   برو (                                                                            متويل أحباث العلوم والتكنولوجيا لفائدة مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة                   صـندوق    -
                                                                                          عملية نقل أموال جتريها احلكومة لفائدة ميزانية وزارة العلوم والتكنولوجيا من أجل تقدمي مزيد من     وهو 

  .                       ً                                                    املساعدة االقتصادية تلبيةً لالحتياجات التكنولوجية ملؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة

           كبري من        ً         مادياً بني عدد                                                                        ملتقـيات التكنولوجيا للقطاعات املنتجة، وهي وسيلة متكن من اجلمع            -
                                                                                        مؤسسـات األعمـال واملنـتجني ألغراض تبادل األفكار واآلراء مع مراكز البحث والتطوير              

  .                                                                          التكنولوجي العامة واخلاصة يف البلد، وبالتايل زيادة تعزيز تدريب املوارد البشرية

  .   ية                                                                                     ضمن النظام الوطين للعلوم والتكنولوجيا، أعطت جلنة الطاقة الذرية دفعة للثورة الذرية السلم -
                         احلصول على الدعم من         ٢٠٠٤                                                               وهكذا، واصل برنامج التعاون التقين الوطين واإلقليمي يف عام          

                                                                                              خالل اللجنة يف جماالت كالزراعة والصحة والفيزياء وعلم القياس النووي والبيئة وعلم حرارة             
                                                                                              األرض واملـوارد البشـرية واملعلومـات والصناعة النووية، من أجل إحداث التغيري عن طريق               

  .                                   تخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية  اس

                                                                                                    كانـت الغايـة الرئيسـية من إنشاء النظام الفرعي الوطين للمؤشرات العلمية واللجنة التقنية                -
                                                                                          للمؤشـرات العلمية والتكنولوجيا هي تشجيع العمل املنهجي للمؤسسات واملنظمات اليت تضع            

                                     كا والتوصية باتباع سياسات لتطوير                                                            خمـتلف املؤشرات العلمية والتكنولوجية اخلاصة بكوستاري      
  .                 مؤشرات يف هذا اجملال

  .                 نظام كليات العلوم -
                                                      

  .                                            يبني املرفق األول التمويل الذي تقدمه جلنة احلوافز  )   ١٨٤ (
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           استفاد منه   :                       برنامج احلاسوب التعليمي   ) (   ً                         مثالً برنامج احلاسوب التعليمي   (                                  تكنولوجـيات املعلومات واالتصاالت     

                       ة أنشئت يف ظل إدارة                        بوابة متلكها الدول    : cr.costarricense.www    )).                    املـرحلة االبتدائية   (       ً      تلمـيذاً       ٢٧٦     ١١٤
ِ     الدكتور ميغيل آخنيل ُردريِغس      ُ                    ) ٢٠٠٢-    ١٩٩٨    .(   

             حساب بريدي   ٣٥٠     ٠٠٠ - 

                زيارة يف الشهر   ٦٠٠     ٠٠٠  .                                   البوابة اليت تسجل أكرب عدد من الزوار - 

                                موصولة بقواعد بيانات السجل املدين - 

                          استضافة صفحات شخصية باجملان - 

                 وزارة العلوم   -      ١٥٣١                       املرسوم التنفيذي رقم       ). CR2Net (           ث املتقدم                             جملس الشبكة الوطنية للبح     :              اإلجراء املتخذ 
  .            والتكنولوجيا

      ً       منفذاً من     ٨٢     ٧٥٠         مت ختصيص     :                                                                         اإلجراء االستراتيجي املتقدم بشأن اإلنترنت ومشروع شبكة توصيل املعلومات        
ِ                                                                مـنافذ خـط املشتِرك الرقمي للمنازل وملؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة و                         منافذ خط         ً      منفذاً من   ١     ٧٣٥             

ِ                                   املشـتِرك الـرقمي العالية الكثافة           ١     ٠٠٠                                   وتضاعف النطاق الترددي كي يبلغ        .              لقطاع األعمال   )              عالية القدرة  (    
  .                  ميغابايت يف الثانية

  :                              وفيما يلي بعض من األنشطة املنجزة -    ١١٣١

       ً           موصوالً باإلنترنت،         ً  حاسوباً   ١٠٠     ٠٠٠              ما ال يقل عن                     غاية هذا الربنامج جعل  :     تاحة         برنامج اإل -
  .     ً             متاحاً لسكان البلد

   ِّ                                            تبيِّن بيانات صادرة عن شركة باندا للربجميات         :                              ألوىل لألمن على شبكة اإلنترنت                     احلملة العاملية ا   -
      ً              وتصدياً هلذه املشكلة،   .       ً        ًٍ      ً ُ                                     فريوساً حاسوبياًٍ جديداً ُينشأ كل شهر، مع تعاظم خطر زيادهتا   ٦٠٠   أن 

                           بدعم من وزارة العلوم                                                                    أطلقـت مجعـية مسـتخدمي اإلنترنـت وشـركة باندا للربجميات،           
  :                                                           ألوىل لألمن على شبكة اإلنترنت على الصعيد احمللي حتت شعار                          احلملة العاملية ا                 والتكنولوجيا،  

  .                واستمرت شهرين    ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ١٧              وبدأت احلملة يف    ".                        ختليص العامل من الفريوسات  "
                 تثبيت برجميات                                                         ً                وهدفـت تلك احلملة إىل إعطاء مستخدمي اإلنترنت معلومات وحلوالً بشأن          

  .                              ً                 مضادة للفريوسات ميكن حتميلها جماناً من شبكة اإلنترنت

                     أطلقت وزارة العلوم      ".                               كوستاريكا خالية من الفريوسات      : "                                محلة من أجل أمن أجهزة احلاسوب      -
                                                                                          والتكنولوجـيا هذه احلملة بالتعاون مع مايكروسوفت وماكآيف وبرعاية مؤسسات أخرى عامة            

  .                    واستمرت احلملة أسبوعني  .     ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٨        وخاصة يف 
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  :                                                                عالوة على ذلك، مت اختاذ تدابري هامة، نذكر منها على سبيل املثال ما يلي

                                              دراسة تسويقية عن أسعار خدمات االتصاالت الالسلكية - 

                                          مركز املعلومات اخلاصة بشبكة أمريكا الالتينية  ع  ا م ت ج ا - 

                          اجتماع شبكات البحث املتقدم - 

                                     سجلة امللكية والتقنيات اململوكة للعموم                  بشأن التقنيات امل      مناظرة - 

  .                      ات وأفضل صفحات اإلنترنت                      ختصيص جائزة ألفضل البواب - 

   ).                                                                       تشجيع استعمال تكنولوجيا املعلومات يف عمل احلكومة عند تواصلها مع اجملتمع املدين (               احلكومة الرقمية 

                                                   مت إنشاء جمموعة مشتركة بني املؤسسات للحكومة اإللكترونية                               من أجل ترمجة هذا األمر إىل واقع،   :             اإلجراء املتخذ
  .                                      من أجل اإلشراف على إنشاء خدمات املعلومات

                           احملافظة على الثروة الطبيعية

                                                                          آليات من أجل حتسني إدارة املوارد الطبيعية، كالنظام الوطين للتنمية               ١٩٩٤ ُ                        اُبتدعـت مـنذ عـام        -    ١١٣٢
                                                      توطيد نظام للتخطيط القطاعي ذي تفرعات إقليمية            ١٩٩٨  -      ١٩٩٤     ارة                                         املستدامة، الذي حاول أثناء فترة اإلد     

ُ                   وُوضعت، يف الفترة      .                                                  غري أن من املؤسف أن تلك املبادرة باءت بالفشل          .                                 من أجل حتقيق التنمية املستدامة      ٢٠٠١      
ُ            ، ُشرع يف عم       ٢٠٠٤         ويف عام     .                                                                    االسـتراتيجية الكوستاريكية لالستدامة غري أهنا لقيت املصري ذاته             ٢٠٠٢  -     لية   

                                                                                                     لوضع استراتيجية بيئية وطنية ترتكز على تفحص اإلشكالية البيئية وحتديد احللول املناسبة واألخطاء املرتكبة وعلى 
  . )١٨٥   (                                                                             تفحص اإلدارة العامة للبيئة يف حد ذاهتا يف إطار مفاهيمي يضمن استمرار تنفيذها بنجاح

ـ    -    ١١٣٣ ُ      وقـد ُش                                            بالبيئة الذي سيمكن من حتديد املتغريات                                           إنشاء نظام وطين للمعلومات املتعلقة          يف          ً  رع أيضاً     
  .                                                                                    واملؤشرات الضرورية لضمان رصد أهداف السياسات الوطنية وأثرها على البيئة بشكل كاف ومناسب

                                                      

  :                                                                           تتلخص الفكرة يف أن االستراتيجية البيئية الوطنية ستسهل اإلدارة العامة، مما سيتيح  )   ١٨٥ (
                                           جعل اإلدارة العامة للبيئة يف أعلى مستوى ممكن؛ -

  ؛    ١٩٩٥                  بيئة الصادر يف عام                                   ً             تنفيذ سياسة احلكومة البيئية استناداً إىل قانون ال -  
                                                          بالبيئة يف النقاش كمفاهيم اإلشراك والتنافسية واحلد من الفقر؛                    إدراج املفاهيم اخلاصة  -  
ّ    وّخـي  ت -     ة     تلبي                                      من أجل حتمل املسؤولية السياسية و       ،                                وتطبـيق مفهوم كلفة الفرصة      
                   تطلعات اجملتمع املدين؛   
ّ                             ع احملّددة لنوعية احلياة لدى األشخاص                                    تلبية طلبات اجملتمع عن طريق حتسني األوضا -       
              ويف البلد ككل؛   
                        يف أنظمة احملاسبة الوطنية؛        البيئية         واملزايا                إدراج التكاليف     على   ع    شجي ت  ال -  
  .  تني                                   تشجيع تنمية التربية والثقافة البيئي -  
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         ينص على          ، وهو  )   ٥٧٥     رقم           القانون     (    راجة                                         ، مت اعـتماد قـانون جديد متعلق باحل            ١٩٩٦           ويف عـام     -    ١١٣٤

                            وهذه اخلطة اجلديدة مستلهمة      .                   ُ               ع احلوافز اليت كانت ُتمنح قبله                     الذي حل حمل مجي     "                           استحقاقات اخلدمات البيئية   "
                  ِّ      وعالوة على ذلك، توسِّع      .                                                                                      من رؤية شاملة للغابة وكل ما متنحه، دون أن تقتصر تلك الرؤية على اخلشب وحده              

    وقد   .   ية                                                                                              اخلطة اإلطار املؤسسي الذي ترتكز عليه احلراجة، سواء فيما يتعلق بزرع األشجار أو بإدارة الغابات الطبيع
  . ُ                                                                                            أُنشئ، بوجه خاص، املكتب الوطين للغابات والصندوق الوطين لتمويل احلراجة وهو هيئة تابعة للقطاع العام

                ً                                                               ً          ً       ولكوسـتاريكا أيضاً نظام وطين للمناطق احملمية، اليت جيب على الدولة ضمان استدامتها مالياً واجتماعياً     -    ١١٣٥
                                                             ن أجل تلبية الطلب الوطين، وتقييم وإدراج تكاليف اخلدمات البيئية       ً                                     وبيئياً، إىل جانب زيادة إنتاج اخلشب الصناعي م

            يف املائة     ١٣ (                                           ، والقضاء على قطع األشجار غري القانوين         )            إنتاج املياه  (                                                املتعلقة بالغابات يف مستجمعات املياه الوطنية       
           ويشمل نظام   .               حية اإليكولوجية                                                ، وحتسني نوعية الغطاء احلرجي احلايل واملستقبلي من النا )                       منه يقع يف املناطق احلرجية

                                   يف املائة من النظم اإليكولوجية        ٦٠              يف املائة و     ٤٥                                                                 املـناطق احملمية نصف الغطاء احلرجي يف البلد، الذي يعادل حنو            
   ).                         النظام الوطين ملناطق احلفظ-                     وزارة البيئة والطاقة  (                          يف املائة من اإلقليم الوطين  ٧                       لألراضي الرطبة، اليت متثل 

 ٤٢اجلدول 

 ٢٠٠٠ناطق احلرجية احملمية يف كوستاريكا، امل

النسبة املئوية من 
 مساحة البلد

مساحة املنطقة 
 )بالكيلومترات املربعة(

مساحة املنطقة 
 )باهلكتارات(

 فئة اإلدارة عددها

               احلدائق الوطنية   ٣٣    ٦٢٦        ٣٢٢,٠٠  ٦        ٢٦٣,٢٢      ١٢,٢٦
              املناطق احلامية  ٨   ٢١        ٤٢٩,٠٠       ٢١٤,٢٩     ٠,٤٢
             مناطق احلماية   ٣١    ١٥٧       ٢٨,٠٠ ١  ١        ٥٧١,٢٨     ٣,٠٧
              احملميات احلرجية   ١١    ٢١٧        ٧٣٠,٠٠  ٢        ١٧٧,٣٠     ٤,٢٦
                          حصـون احلـياة الربية يف         ٤٩    ١٧٤        ٩٧١,٠٠  ١        ٧٤٩,٧١     ٣,٤٢

       األحراج
                            األراضـي الرطبة، مبا فيها        ١٤   ٩٢        ٤٩٥,٠٠       ٩٢٤,٩٥     ١,٨١

ــجر  ــاة بش ــك املغط                       تل
        املنغروف

           األثر الوطين  ١        ٢٣٢,٠٠٠     ٢,٣٢       ٠,٠٠٤٥
                      احملميات الوطنية املطلقة  ٢  ١        ٣٢٩,٠٠   ٢٩ ,  ١٣       ٠,٠٢٦٠
     أمالك  (                 مـناطق أخـرى       ٩   ١٥        ٦٦٨,٠٠       ١٥٦,٦٨       ٠,٣٠٦٦

  )            وحمطات جتريبية
      اجملموع    ١٤٧  ١     ٣٠٧        ٣٠٤,٠٠   ١٣        ٠٧٣,٠٤      ٢٥,٥٦

  .    ٢٠٠٠                                                          االستراتيجية الوطنية حلفظ التنوع األحيائي واستدامة استخدامه،   :      املصدر

                               ً                                  يف املائة من اإلقليم الوطين مندرجاً يف فئة من فئات اإلدارة             ٥ ٢                                     ويوجـد يف الوقت احلاضر ما نسبته         -    ١١٣٦
                يف املائة من      ٢٣     ً                                  بلداً يف العامل فقط حتمي أكثر من           ١٤                                                          املذكورة، وهي نسبة عالية من املنظور الشامل، حيث إن          

        اعت هي                                                                                                        إقلـيمها بشكل من أشكال اإلدارة؛ ويف أمريكا الالتينية، وحدها بنما وبليز وفرتويال وإكوادور استط              
   ).    ٢٠٠٢         أوباندو،  (    ً                           أيضاً حتقيق هذا القدر من احلماية 
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     ٥٢٤     ٤٦٧                                                                                          غـري أنه ال بد من اإلشـارة إىل أنه، بينما شهد عقد السبعينات من القرن املاضي إضافة               -    ١٣٣٧
        ً                     هكتاراً، وعقد التسعينات      ٤٣٦     ٥٣٩      ً                                                                      هكـتاراً إىل نظـام املـناطق احملمـية، فإن عقد الثمانينات شهد إضافة               

            مشروع حالة     (    ٢٠٠٤  -      ٢٠٠١       ً               هكتاراً يف الفترة      ٥     ٠٥٢     ً                                  كـتاراً، ومل تتجاوز املساحة املضافة           ه    ١٥٧     ٠٥٨
            تسمى حديقة    )        بنما -           كوستاريكا   (                                            َّ              ومن املهم أن نذكر هنا وجود حديقة مشتركة بني أمَّتني              ).     ٢٠٠٤         األمـة،   

                    يف املائة من اإلقليم  ٤     أو        ً   هكتاراً،   ١٩٩     ١٤٧                                                         الصداقة، وهي احلديقة األكرب مساحة يف البلد، حيث تبلغ مساحتها 
   ).    ٢٠٠٣                           النظام الوطين ملناطق احلفظ، -                     وزارة البيئة والطاقة  (      الوطين 

ُ    النظر يف األهداف اليت ُتنشأ ألجلها املناطُق   ) GRUAS (          روع غرواس                                ويف منتصف التسعينات، أعاد مش     -    ١١٣٨                 ُ                   
                                ت تتعلق باملناطق أنفسها وباملمرات                                                    ُ                        احملمـية ويف وظـيفة الـنظم اإليكولوجية التمثيلية ضمنها، وقُدمت اقتراحا         

  .                             األحيائية الضرورية للربط بينها

ُ                                         وخالل عقد التسعينات، مت اإلعالن عن منطقتني للمجال احليوي، وُصنفت ثالثة مواقع ضمن التراث               -    ١١٣٩                                                      
  -         والطاقة                 وزارة البيئة    (                                    ألراضي الرطبة ذات األمهية الدولية           أو ا    ،         رامسار       ً                      موقعاً من مواقع اتفاقية      ١١           العـاملي و  

   ).    ٢٠٠٣                         النظام الوطين ملناطق احلفظ، 

             ً                                                                                          ومن املهم أيضاً التنويه بالتوجه حنو إعادة حبث فئة اإلدارة اليت ختضع هلا بعض مناطق األحراج احملمية                  -    ١١٤٠
                                                                                    وهبذه الطريقة، حصل ارتفاع يف النسبة املئوية من األراضي اخلاضعة للحماية املطلقة             .                         عوض إنشاء مناطق جديدة   

                 ُ                   ً       ً                       مقابل األراضي اليت ُيسمح باستغالهلا جزئياً، نتيجةً قبل كل شيء            )                                       يف املائة من جمموع األراضي الوطنية          ١٢,٦ (
ّ              سّريو دي ال مويريت-                    كرارا، ماسيزو تابانيت (                                     لتغيري فئة منطقة األحراج احملمية املوجودة                       وهلذا األمر أمهية خاصة،    ).  

                                                      شاعة امللكية تصري مملوكة للدولة، بينما جيب دفع مثن                                ُ                                  حيـث إن مجـيع األراضـي اليت أُعلن عن كوهنا حممية م            
           مليون من   ٥٥   حنو  (                                                                                 األراضي اململوكة للخواص املرتوعة امللكية الواقعة بكاملها يف حدائق وطنية وحمميات أحيائية 

   ).    ٢٠٠٣                           النظام الوطين ملناطق احلفظ، -                       وزارة البيئة والطاقة -                      دوالرات الواليات املتحدة 

َ            ٌ                                  ابتداء من منتصف التسعينات، كمَّل جهوَد الدولة توجٌه للبحث عن أشكال جديدة من احلفظ      ً   وأخرياً،  -    ١١٤١      َّ                             
              َ                                                    ً      ً      ً                                 تضـمن اسـتمراريةَ مـناطق األحـراج احملمية وجناعتها وحرية تنقل األنواع وتنوعاً حيوياً سليماً من الناحية                  

                         حممية أخرى أو عن طريق                                                                                       اإليكولوجـية عن طريق الربط بني منطقة األحراج احملمية إما عن طريق منطقة أحراج             
                        يف املائة من اإلقليم      ١                     ً       حممية خاصة تغطي جمتمعةً         ١٠٠      ً                                   وتكميالً هلذه اجلهود، مت إنشاء أكثر من          .              ممرات أحيائية 

                               النظام الوطين ملناطق احلفظ،     -                        وزارة البيئة والطاقة     (          ِّ              ُ                                  الوطـين وتنسِّـق أنشطتها شبكةُ احملميات الطبيعية اخلاصة          
                                          ً      ً                                   ة اإليكولوجية، وهي مصدر دخل مهم للبلد، دوراً حيوياً يف محاية األحراج، العامة                             وقد أدت السياح     ).  أ    ٢٠٠٣

  .           منها واخلاصة

               ُ         ً                                                                      السـنوات األخـرية، ُبذلت أيضاً جهود حلماية مسافات من السواحل بغية محاية األنواع والنظم                  ويف   -    ١١٤٢
  .                                         تاج إىل الكثري من العمل يف هذا البلد                                                                                    اإليكولوجية الساحلية؛ غري أن هذا امليدان هو من امليادين اليت ما تزال حت            

  .       ً  هكتاراً   ٣٢٨     ٢٥٦                                                       َّ        ومع أنه مل يتم بعد قياس مساحة هذه السواحل بدقة، فإهنا تقدَّر بنحو 
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          فقد شهدت    .                                 ً     ً     ً                            ، وبصدور قانون احلراجة، صار ممنوعاً منعاً باتاً قطع أشجار املنغروف              ١٩٩٦           ومنذ عام    -    ١١٤٣

           ً      ً                                            اضية تدهوراً شديداً، إما نتيجة ممارسة جتفيف املستنقعات اليت ينبت                                             األراضـي الرطبة على مدى العشرين سنة امل       
                                                                                                                   فـيها شجر املنغروف من أجل ملئها وبناء سدود أو هياكل أساسية ألغراض السياحة، وإما نتيجة إزالة الغابات                  

  .                              هبدف إنشاء أحواض لتربية األربيان

                           ظهرت فكرة إعطاء األولوية                ه العموم،                                                                ومـن أجـل حتسني إدارة املوارد البحرية والساحلية على وج           -    ١١٤٤
                           ومن بني التدابري اليت كان       .                                                                                        للموارد البشرية يف مجيع التدابري املتخذة، وهو أمر يقتضي تعزيز وتطبيق حفظ املوارد            

                                                                                                         ميكـن اختاذها يف ذلك الشأن، هناك تدبريان، أوهلما تقوية تنظيم مصايد األمساك بغرض حتقيق مشاركة كافية يف             
                                                                                                  ناقشة وصنع القرار، وثانيهما احلصول على املوارد املالية وتسهيل الوصول إليها وتشجيع مشاركة                           التخطـيط وامل  

  .                        أكرب من طرف احلكومات احمللية

                                  جلنة البيئة والتنمية لبلدان أمريكا                                                                 وحسـب خارطـة الـنظم اإليكولوجية اليت وضعها البنك الدويل و           -    ١١٤٥
                                                        لنسبة األكرب من أراضيه للنظم اإليكولوجية الزراعية يف أمريكا                                          الوسطى، فإن كوستاريكا هي البلد الذي خيصص ا

                  مبا فيه مستنقعات    (             يف املائة      ٢٧                                              يف املائة، فيما ميثل الغطاء احلرجي نسبة           ٧٠                                      الوسـطى، إذ تـبلغ تلـك النسبة         
          ئمة اخلضرة                  ومتثل الغابات الدا  .                        ً                                            ، وهو البلد األكثر تضرراً من إزالة الغابات يف الربزخ بعد السلفادور      )         املـنغروف 

     إىل   ١٣         ومن جمموع   .                                          يف املائة منها أشجار ملحاء أو نصف ملحاء   ٢                                           يف املائـة من الغطاء احلرجي حيث إن            ٩٢
                   يف املائة منها؛ ومت  ٤           ُ                                                                   مليون نوع ُيعتقد أهنا موجودة يف العامل، تذهب التقديرات إىل أنه يوجد يف كوستاريكا   ١٤

                واجملموعة املعروفة    ).                                       املائة من جمموع األنواع املعروفة يف العامل   يف ٥                        وهو ما يزيد بقليل عن     (        نوع    ٩     ٠٠٠      حتديد  
                اليت متثل ما بني     )                                                الربمائيات والزواحف والطيور والثدييات واألمساك     (                                            على النحو األفضل هي النباتات والفقريات       

                     ن األنواع هي أنواع                  يف املائة م      ١,٥     وحنو    .                                        َّ             يف املائـة على التوايل من جمموع األنواع املقدَّر           ٨٠                يف املائـة و      ٨٣
                                                بينما متثل األنواع املعروفة املعرضة للخطر أو املهددة   .                                                       متوطنة، وهو ما يضع كوستاريكا يف خانة التوطن املتوسط     

                                          ، من بني مجيع تلك األنواع، معرضة للخطر بدرجة  )   ١٣٥ (             َّ                         يف املائة ويقدَّر أن أمساك املياه العذبة  ٢            باالنقراض حنو 
   ).    ٢٠٠٤           الوطنية،                    االستراتيجية البيئية (   ما 

                                                                                           ومن أهم األخطار اليت تتهدد التنوع األحيائي تدهور النظم اإليكولوجية بسبب إزالة الغابات، واإلفراط  -    ١١٤٦
                                                                                                           يف اسـتغالل املـوارد واسـتخدامها ألغراض زراعية، وزحف النشاط الزراعي، وتلويث املياه، وإدخال أنواع                

                                                                إال أن قدرة البلد املؤسسية غري كافية لرصد األثر الذي ختلفه             .                                               اسـتوائية، والقـنص، واالستخراج غري القانوين      
                      وال تزال هناك مشاكل      .                                                                                        األنشـطة االجتماعية واإلنتاجية وللحد منه يف مناطق احلفظ أو إلنفاذ القوانني السارية            

          ً   عة، مقترنةً                                                                                                       كبرية تعترض اإلشراف على البيئة ومراقبتها بسبب الطلب على امتيازات امللكية بالنسبة لألمالك املشا             
                                                                                 ونتيجة التمركز السياسي واإلداري يف البلد، فإن احلفظ واالستخدام املستدام ليس             .                             بعدم كفاية املوارد املؤسسية   

َ                                                                                    ُمدَمجـا بـالقدر الكايف يف عمليات صنع القرار على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي                                   وال تضطلع البلديات،     . ُ  
  .            يائي وإدارته                                  باخلصوص، بدور كبري يف محاية التنوع األح

    فقد   .                           َّ                                                               وإنه ألمر بالغ األمهية أن يسلَّط الضوء على أسلوب املعهد الكوستاريكي للكهرباء يف إدارة البيئة    -    ١١٤٧
                        يف املائة من الطاقة       ٩٨                            وال بد من اإلشارة إىل أن         .                                                                 الـتزم املعهـد مـنذ إنشائه حبماية املوارد الطبيعية وحفظها          

                                                                            املوارد املتجددة، ال سيما الطاقة الكهرمائية أو الطاقة احلرارية األرضية أو طاقة                                 الكهربائية املنتجة يف البلد مصدرها
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                             ولذلك السبب، يتعاون املعهد      .                                يف املائة من الطاقة املنتجة      ٢                                                     الـرياح، بيـنما ال ميـثل الوقـود األحفوري إال            
                              محاية املناطق ذات األولوية                                                                                          الكوسـتاريكي للكهـرباء يف جمال محاية املوارد املائية بشىت الطرق، نذكر من بينها             

  .                                    وإعادة التحريج وإدارة مستجمعات املياه

                                تعتمد بشكل مباشر على حفظ الغطاء                                                         ألن نوعية املوارد املائية املخصصة إلنتاج الطاقة الكهربائية      ً ونظراً -    ١١٤٨
                        ئية، فإن أول عمل قام به                                                                               النبايت وإعادته إىل حالته األصلية يف مناطق مستجمعات املياه حيث ميكن توليد الطاقة املا

  .                                               املعهد هو إنشاء حمميتني حرجيتني يف ريو ماتشو وآرينال

                  ً                                                                                      وقد شجع املعهد أيضاً على إعادة املوارد الطبيعية إىل حالتها األصلية عن طريق إعادة التحريج، حيث                 -    ١١٤٩
                   توجد يف حوزة خمتلف                                                                          ميلك مستنبتات غابات يف مناطق كاتشي وال غاريتا وتيالران، إىل جانب مستنبتات أخرى

                                    ، كان املعهد قد استنبت حنو سبعة           ١٩٩٧            وحبلول عام     .                                                        مشـاريع توليد الكهرباء قيد اإلجناز وتقع حتت إدارهتا        
ُ                     ماليني شجرة وكانت حنو مخسة ماليني شجرة قد ُزرعت بالفعل                                ، متت إعادة التحريج        ١٩٩٥                  وابتداء من عام      .                                     

                         وقد تبني أن هذا العمل       .                                        نشأهتا منظمات جمتمعية، كل يف مقاطعتها                                                   باستعمال أشجار مشتراة من املستنبتات اليت أ      
                                  شجرة يف خمتلف األحواض النهرية       ١     ٨٣٠     ٥٣٥                وحدها، زرع        ١٩٩٨  -      ١٩٩٦        ً                         فعال جداً، فقد مت، يف الفترة       

  ي                                           وريفينتازون وتريابا وباكواري وباريتا وغراند  )     تورو (          وسارابيكي   )       آرينال (                               املعنية، كتلك املوجودة يف تشيكيتو 
  .        ِ   دي تاركوِلس

                               بغرض ضمان نوعية هذه املوارد        ، )١٨٦   (                                                              وقـد شـارك املعهـد يف إدارة املوارد املالية بأسلوب ناجع            -    ١١٥٠
  .                                                                                  وكميتها، وقد طبق برامج حلفظ الطاقة كعنصر أساسي من عناصر استراتيجية التنمية املستدامة

                                                التدابري املتخذة من أجل محاية املصاحل األدبية واملادية

ـ  -    ١١٥١   ً                                                                                               راً إىل لدور الوصي الذي تؤديه كوستاريكا وإىل ضرورة محاية األعمال الفكرية محاية فعلية، سن                   نظ
       انتهاك    : "                                                                                          مشرعو كوستاريكا قانون إجراءات التقيد حبقوق امللكية الفكرية، الذي ينص يف املادة األوىل منه على أن

                                               االتفاقيات الدولية يؤدي إىل اختاذ إجراءات                                                                             أي حـق من حقوق امللكية الفكرية الثابتة يف التشريع الوطين أو يف            
        ويف هذا       ..."                                                                                                  إداريـة أمام سجل امللكية الصناعية أو سجل عائدات حقوق امللكية الفكرية واحلقوق ذات الصلة              

                                                                                               وما يليها على شروط تتعلق بالتدابري الوقائية، وتلك التدابري هي، من مجلة تدابري أخرى                ٣                      الصـدد، تنص املادة     
              فرض حظر على     )  ب (                                               الكف الفوري عن األعمال اليت تشكل االنتهاك؛          )  أ       : "...(               من القانون،   ٥   ة       ً         وطـبقاً للماد  

   عرب   )  ب (                                                                   وقف إرسال السلع أو املواد أو الوسائط املشار إليها يف البند              )  ج (                                       السـلع املـزيفة أو غري القانونية؛        
   ".   َّ     َّ                                            تعهَّد املدَّعى عليه بدفع االنتهاك كفالة أو ضمان آخر كاف  )  د (        اجلمارك؛ 

                                                      

        ضع خطط                                                             استعمال املاء ألغراض أخرى، كان من الضروري التفكري يف و                           لضغط الناجم عن        ً     نظـراً ل    )   ١٨٦ (
                               ومل يفلح املعهد يف تفادي هذا        .                                                                                   إلدارة مناطق مستجمعات املياه تأخذ يف احلسبان احتياجات مجيع مستعملي هذا املورد           

                      ً                                                                                       الوضع، فوجد نفسه مضطراً إىل أداء دور الوكالة الرائدة يف إدارة تلك املناطق، حيث أقام أو ينوي إقامة مشاريع لتوليد 
  .                 الطاقة الكهرمائية
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                                   منه وما يليها، على اإلجراء الواجب   ١٠                                                      ينص قانون إجراءات التقيد حبقوق امللكية الفكرية، يف املادة  و -    ١١٥٢

      وتشكل   .                                       َّ     َ                                                              اختاذه على احلدود يف شكل تدابري وقائية تطبَّق حلظةَ مرور السلع املزيفة أو غري القانونية عرب اجلمارك                
                                              َ                األمام بالنسبة للبلد، حيث ختول موظفي اجلمارك سلطةَ التصرف                                                 من القانون املذكور خطوة كبرية إىل          ١٦       املادة  

   ".                                  ً                                    يكون لديهم سبب كاف لالعتقاد بأن حقاً من حقوق امللكية الفكرية جيري انتهاكه    "...      عندما 

       ً                                                                         وانطالقاً من الرغبة يف ضمان احلماية الفعلية حلقوق امللكية الفكرية والعائدات              ،      ٢٠٠٠               ومـنذ عـام      -    ١١٥٣
        ومن بني    ."                                                                                   احلقوق ذات الصلة، وضعت كوستاريكا استراتيجية حكومية لزيادة احترام تلك احلقوق                          املتأتية منها و  

        تشرين   ١٢    يف   ٣٩                                                                                     اإلجـراءات اليت اختذهتا كوستاريكا إصدار قانون إجراءات التقيد حبقوق امللكية الفكرية رقم     
                       ط أنظمة احلساب املستخدمة                                                    ، وتدريب موظفني مكلفني بضمان التقيد بأحكامه، وضب        ...   ،      ٢٠٠٠        أكتوبر   /    األول

  . )١٨٧   ( "                يف املؤسسات العامة

                                         َّ                     مت إحراز تقدم يتمثل يف اإلمكانية املتاحة لسجلَّي امللكية الصناعية                                            وفـيما يـتعلق بالـتدابري الوقائية،         -    ١١٥٤
                                                                        َّ َ                                وعائدات حقوق امللكية الفكرية واحلقوق ذات الصلة، بصفتهما سلطتني إداريتني، وممثَّلَني يف شخصي مديريهما،            
                                                                                                      الختاذ إجراءات ذات طبيعة وقائية وفق ما ينص عليه قانون إجراءات التقيد حبقوق امللكية الفكرية واالتفاق املتعلق 

  . )١٨٨   (                                         جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة

    قار                                                                                                    وبسـبب نقـص املوارد االقتصادية واملوظفني املدربني، فإن تطبيق التدابري الوقائية قد حيال إىل امل                -    ١١٥٥
    . )١٨٩ (                                                                                      اإلدارية الرئيسية، وهو ما جيعـل الغايات اليت تسعـى التشريعات القائمة إىل حتقيقها عدمية اجلدوى

                                                                                                   ومثة بعض أوجه القصور اليت تشوب محاية حقوق امللكية الفكرية والتمتع هبا وممارستها بشكل فعلي،                -    ١١٥٦
  .                                        ت إضافية ال تكفي هي األخرى حلماية هذه احلقوق          ً                                          وهناك أيضاً بعض القواعد غري الواضحة اليت حتيل إىل تشريعا

        كتب أو   (                                                  ، مبعىن النسخ غري املرخص ألعمال أدبية أو فنية           "       القرصنة "           ً                    وشوهدت أيضاً زيادة يف أعمال       -    ١١٥٧
                                   ً                                           وهذه املمارسة غري القانونية تلحق ضرراً بأصحاب حقوق امللكية الفكرية، حيث إهنا تعوق    ).                 موسيقى أو برجميات

             ً                                                     كما تلحق ضرراً بالدولة، حيث من الواضح أن هذا النشاط التجاري ينطوي   .                      قوقهم األدبية واملوروثة         ممارستهم حل
                                                ُ                        ً          ً                  بطبيعـته على هترب ضرييب، وكذلك باملستهلكني، الذين قد ُيخدعون عندما يشترون نسخاً مزيفة ظناً منهم أهنا     

  .         نسخ أصلية

                                    سجل امللكية الصناعية وسجل عائدات      (            الفكرية                                                    املصـلحة اإلدارية املكلفة حبماية حقوق امللكية         إن و -    ١١٥٨
ٌ             ً          قد صادفت عوائٌق تتعلق أساساً مبا يلي )                     كرية واحلقوق ذات الصلة ف              حقوق امللكية ال               :  

                                                      

         ، تقرير      ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين    ٢٤              الصادر يف    RDDADC-04-2003               غ الرمسي رقم        البال  )   ١٨٧ (
  .                                                                              قدمته مصلحة املشورة القانونية يف سجل عائدات حقوق امللكية الفكرية واحلقوق ذات الصلة

  .          املرجع نفسه  )   ١٨٨ (
  .          املرجع نفسه  )   ١٨٩ (
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                                                                                             فيما يتعلق بالتدابري الوقائية، رداءة التدريب الذي يتلقاه املوظفون املعنيون، واالفتقار إىل التشريع  -
  .                                 انب إمكانية تعاون الشرطة حتت الضغط                                اإلجرائي لتطبيق تلك التدابري، إىل ج

                                                   بتمكني السلطات اإلدارية من فرض عقوبات نقدية يف                              خاصة فيما يتعلق      ،                      الـثغرات القانونـية    -
  .                                         احلاالت اليت تنطوي على ارتكاب جنحة وليس جرمية

  .               يف تشريع واحد                           باإلضافة إىل إدراجها      ،                                                   عدم وجود تعريفات واضحة لألعمال اإلجرامية املعنية       -
   ).                                                                 والسبب يف ذلك ورود بعضها يف قوانني خاصة وبعضها اآلخر يف القانون اجلنائي (

                                                                                            عـدم وجـود مراكز للوساطة والتحكيم يف الرتاعات اليت قد تنشأ عن ممارسة حقوق امللكية                 -
                                                                                        وبالرغم من أن إدارة امللكية الصناعية وإدارة عائدات حقوق امللكية الفكرية واحلقوق              .        الفكرية

                                                                          ديهمـا اختصـاص للفصـل يف هذه الدعاوى، فمن الضروري توفري التدريب                            ذات الصـلة ل   
  .                                                       والتخصص الصحيحني، سواء ملوظفي هاتني اإلدارتني أو ألشخاص آخرين

                 التحديات القائمة

  .                                                         مكافحة القرصنة أو النسخ غري املرخص لألعمال األدبية أو الفنية                                 مـن الضـروري، يف املقام األول،       -    ١١٥٩
                                                                                             اعتماد لوائح تصاحب قانون إجراءات التقيد حبقوق امللكية الفكرية من أجل ضمان تنفيذ                                     لذلـك فإنه ال بد من     

                      وإن اللجنة املشتركة بني   .                                                                                    أحكامه بصورة فعلية، ال سيما ما يتعلق منها بالتدابري الوقائية يف املقار اإلدارية الرئيسية
  .                      ة من صياغة تلك اللوائح                                          ً       َ       املؤسسات حلماية امللكية الفكرية قد بلغت حالياً املراحلَ األخري

                      ال بد من إتاحة فرص أكرب                                                                                عـالوة على ذلك، وفيما خيص التدابري الوقائية يف املقار اإلدارية الرئيسية،              -    ١١٦٠
                                                                                                                للتعلـيم والتدريـب املتخصصـني ملوظفي القطاع العام الذين يلزمهم تطبيق التدابري املتوقعة مبا يضمن احلقوق                 

ِ            وقت ذاته السلع واملصاحل املستوِجبة للحماية                          الدستورية لألطراف وحيمي يف ال                            .  

                                      محاية حرية البحث العلمي والعمل اإلبداعي

                                                                                                      تقوم وزارة الثقافة بواسطة األعمال املشروحة يف اجلزء املتعلق بتشجيع الثقافة، بدعم املبادرات والعمل            -    ١١٦١
                               غري أن الوزارة ال تزال تسعى        .  ب                                                                           بشكل خاص على رعاية مجيع أشكال التعبري الثقايف، ال سيما يف صفوف الشبا            

  .                                                                                   إىل إجياد السبل والوسائل الكفيلة بضم فئات أخرى من السكان، كالشعوب األصلية، بصورة فعلية
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 ٤٣اجلدول 

 ٢٠٠٥متويل صندوق احلوافز املقدمة ملشاريع البحث العلمي والتكنولوجي يف عام 

 وثمشروع البح جمال التخصص )بالكولون(املبلغ املوافق عليه 
                          حفـظ البطلينوس األمحر يف       ١     ٣٤٢     ٠٠٠    ٠٠

          كوستاريكا
                                        الـتغري اجلـيين لـدى جمموعة أسرية من           ""

             وآثارها على    )           آرا ماكاو  (                   البطليـنوس األمحر    
  "                      حفظ األنواع يف كوستاريكا

                                    ختطـيط فريوس جديد يصيب احلوامض يف        "        الزراعة    ٣٥٢     ٠٠٠    ٠٠
  "         كوستاريكا

  "                        ال مساد عضوي للحد من املرض     استعم "                اهلندسة الزراعية  ٤     ٠٠٠     ٠٠٠    ٠٠
                                           التحليل األيضي لنتائج اإلجهاد الالحيوي يف       "                 املنتجات الطبيعية  ٣     ٠٠٠     ٠٠٠    ٠٠

Tagetes foetidissima "   
                                        توصـيف هيكلي متقدم للهياكل والسطوح       "                 علم وهندسة املواد   ١٠     ٩٧٦     ٠٠٠    ٠٠

  "             البالغة الصغر
                    ية األولية يف غابة                             إنـبات األشـجار والتنم     "           علم األحياء  ٤     ٤٠٠     ٠٠٠    ٠٠

  "               كوستاريكا اجلافة
           يف املزارع Xylella fastidiosa         البحث عن  "                           علم األحياء اخللوية واجلزيئية    ٥٠٠     ٠٠٠    ٠٠

  "                                   التجارية املنتجة للحوامض يف مشال البالد
                                         معهد أحباث الصحة، قسم علم الوراثة البشرية      الصحة  ٢     ٤٥٨     ٥٣٠    ٠٠
  :           املبلغ اإلمجايل    ٢٧     ٠١٩     ٥٣٠    ٠٠

  .    ٢٠٠٥                          وزارة العلم والتكنولوجيا،   :      املصدر

                                                                                                     أنشـئ صـندوق احلوافز للتنمية العلمية والتكنولوجية من أجل محاية حرية البحث العلمي والنشاط                -    ١١٦٢
        منحة    ٢٧                    ، خصص من موارده         ٢٠٠١         ويف عام     .                                                وهو يدعم البحث والعمل اإلبداعي يف هذا اجملال         .          اإلبداعـي 

                                                 منح لرسائل ماجستري يف ميادين خمتلفة، كعلوم          ١٠                   ألطروحات دكتوراه و           منحة     ١٧                            جزئـية للدراسات العليا و    
                                                                                                           احليوان واالتصاالت واهلندسة الصناعية وتكنولوجيا ما بعد احلصاد ومعاجلة مياه الصرف وحفظ وإدارة األنواع              

              تنوع األحيائي                                                                                                        وعلـوم املـواد والرياضيات والفيزياء والكيمياء العضويتني واهلندسة البنيوية والعلوم البحرية وال            
                                                                                    وجرت الدراسات يف كوستاريكا والواليات املتحدة األمريكية وكندا وهنغاريا وإسبانيا            .                      واهلندسـة الكهربائية  

  .                       واملكسيك وسويسرا وأملانيا  )       تايوان (                             وفرنسا والربازيل ومجهورية الصني 

                مليون كولون       ٢٣,٧                                                                               وحصـل ما جمموعه مثانية مشاريع أحباث ذات أثر وطين على متويل تكميلي بلغ              -    ١١٦٣
                                                                                                            خـالل تلك الفترة، حيث تعلقت بعض من أهم تلك املشاريع بتحسني التكنولوجيا األحيائية والتنوع األحيائي                

  .                                           وتكنولوجيا املعلومات وتطوير الدراسات البيئية
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                      التدابري اجلديدة املتخذة

                           التعليم الوطين من أجل تشجيع                                                              مت اعتماد اتباع هنج وسياسات وبرامج مشتركة بني املؤسسات يف نظام     -    ١١٦٤
  :                  ومن األمثلة على ذلك  .                                           احملافظة على العلم والثقافة وتنميتهما ونشرمها

                          املوسيقى والفنون التشكيلية             اإلبداع يف جمايل          مهرجانات  - 

                    مشروع االبتكار الوطين - 

                                                               تنظيم أوملبياد يف الكيمياء والرياضيات واللغة اإلنكليزية والفيزياء - 

                       يف اخلطابة وكتابة املقاالت       باريات        تنظيم م - 

            ألعاب الطالب      تنظيم  - 

                             الذي جيمع بني الثقافة واملغامرة  "            روتا كيتزال "             تنظيم برنامج  - 

                              تنظيم مباراة اجلغرافيا الوطنية - 

                القيم األخالقية ن ي و  تك - 

                التربية البيئية - 

                                      ينبغي مالحظة أن قانون نظام األرشيف         ،                                                          يف جمـال احلفـاظ على العلم والثقافة وتنميتهما ونشرمها          و -    ١١٦٥
                                                                                 ً                      ، مـن مجلة إجنازات أخرى، ينص على أن الوثائق ذات القيمة العلمية أو الثقافية تشكل جزءاً من                   )١٩٠ (       الوطـين 

  .                                                                     التراث العلمي والثقايف للدولة، اليت يقع عليها واجب محايتها واحملافظة عليها

                 النتائج املستخلصة

                                                                 ة بإخالص على إعمال حق كل فرد يف املشاركة يف احلياة الثقافية ويف التمتع                         من الواضح أن الدولة عازم -    ١١٦٦
                                                                                                            مبزايا التقدم العلمي وتطبيقاته ويف التيقن من محاية املصاحل األدبية واملادية الناشئة عن األعمال العلمية أو األدبية أو 

                                         هذه الغاية وهي غاية مل تتحقق بعد                                           ً                 ولذلك جند عدة هيئات خمتلفة تعمل خصيصاً على حتقيق          .                    الفنية اليت ينجزها  
  .                        بشكل تام من املنظور املطلق

                                                         ُ                                                وإن أول مسـة ينبغي إلقاء الضوء عليها هي التقدم الكبري الذي أُحرز يف اجملال الثقايف من خالل تعزيز                 -    ١١٦٧
             اإلقليمية أو                                                                                                       وإنشاء آليات وتدابري لتوسيع نطاق األنشطة الثقافية حىت تشمل األقاليم، سواء عن طريق املديريات               

                                                           وهبذه الطريقة، يكون اهلدف هو أن تشمل األنشطة الثقافية           .                                                   عن طريق إنشاء دور للثقافة يف خمتلف الكانتونات       

                                                      

  .    ١٩٩٠       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٤           الصادر يف    ٢٠٢            القانون رقم   )   ١٩٠ ( 
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                                                                                                 مجيع أحناء اإلقليم الوطين وأن تنتشر فيها مبا يفي باحتياجات كل منطقة جغرافية وباألوضاع اخلاصة بكل منطقة، 

  .                          مع مراعاة الظروف االجتماعية

                                                                                            أن ندرة املوارد االقتصادية املتوفرة للقطاع الثقايف نتيجة ختصيص اعتمادات امليزانية من قبل احلكومة   إال -    ١١٦٨
  .         ً                                                                         تقف عائقاً أمام هذا القطاع، الذي جيد بالتايل صعوبة يف ضمان استمرار األنشطة اليت يقوم هبا

                            حتققت إجنازات كبرية، ويتواصل  ،                           التقدم العلمي والتكنولوجي                الستفادة من مظاهر ا    فرص              وفيما يتعلق ب -    ١١٦٩
  .                                                                                                      بذل جهود جبارة، أتاحت متكني قطاع واسع من سكان البالد من التمتع مبزايا الكهرباء واالتصاالت الالسلكية         

  .                                                         غري أنه من الضروري املثابرة على العمل لتحسني نوعية هذه الفرص

              وما تقوم به          حوافز                    ك ما تقدمه من                     والدليل على ذل     ،                                              وترغب الدولة بالطبع يف تشجيع البحث العلمي       -    ١١٧٠
                                                                                  وقد كان التعاون الدويل مصدر دعم كبري يف هذا الشأن، مثلما كان فيما يتعلق                .               ً                 مـن أنشطة توخياً هلذه الغاية     

  .                                بتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي

      ما                                                                                                 وقـد كانت احملافظة على تراثنا الطبيعي مسألة حتظى باهتمام خاص لدى دولة كوستاريكا، وهو               -    ١١٧١
                                                                                                                   دفعها إىل اعتماد تدابري تشريعية وإدارية لضمان استعمال املوارد الطبيعية على النحو األمثل واألرشد، إىل جانب                

                                                غري أنه صار من احليوي بالنسبة للبلد تقييم الوسائل   .                                                           التطبيق السليم لنتائج التقدم العلمي والتكنولوجي هلذه الغاية
  .                                        املوارد الطبيعية والبيئية على األجل الطويل                             املستخدمة حىت اآلن يف احملافظة على 

                                                                                                        وال بد من اإلشارة يف هذا الصدد إىل نسبة التنوع األحيائي العاملي املوجودة يف كوستاريكا، اليت تبلغ                  -    ١١٧٢
                يف املائة من    ٣٠        ً                                                                             وهي أيضاً نتيجة للطريقة اليت أدار هبا البلد جهود احلفظ، اليت تتجلى يف أن حنو                  .            يف املائة   ٥    حنو  

ُ                                                إقليمه مغطى بالغابات وأنه البلد الوحيد من بلدان أمريكا الوسطى الذي ُصنفت النسبة األكرب من إقليمه ضمن                                                                                     
                                                                       إال أن مثة عالمات هامة تنذر باخلطر، مثل حلـوله يف املرتبة الثانية               ).            يف املائة    ٧٠ (                             النظم اإليكولوجية الزراعية    

  .                     ً       ً  اج، وهو أمر يتطلب رداً مناسباً                               ً            كأشـد بلدان أمريكا الوسطى تعرضاً إلزالة األحر

                              ً                                                                       واكتشـفت الدولة وسائل رائعة حقاً حلماية األنشطة اإلبداعية، وهي وسائل ناشئة عن اعتماد تدابري                -    ١١٧٣
                                                                                                  وأثناء اإلعمال التدرجيي للحق يف محاية اإلبداع، مت التشديد باألساس على التحدي املتمثل يف مكافحة               .          قانونـية 

                                                                                         رخص لألعمال األدبية أو الفنية، الذي يزيد من حدته شح املوارد االقتصادية والبشرية،                                       القرصنة أو النسخ غري امل    
  .                                         باإلضافة إىل وجود ثغرة تشريعية يف هذا املوضوع
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José, Costa Rica, 2005. 

3. Sectoral report (CCSS, A & A, INS, Health), article 12 PIDESC, San José, Costa Rica, 2005. 

4. National Institute of Women, Report on International Covenant on Economic, Social and 
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treatment and disposal of waste water in Costa Rica, San José, Costa Rica, June 2005. 
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13. Ministry of Public Education, Report on implementation of the International Covenant on 
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14. Ministry of National Planning, Covenant on Economic, Social and Cultural Rights:  ogress and 
 imitations, from the perspective of the Ministry of National Planning, 1990- 2004, San José, 
 osta Rica, December 2005. 

15. Joint Social Welfare Institute, Report on the implementation of the International Covenant 
 on Economic, Social and Cultural Rights, San José, Costa Rica, June 2005. 
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16. National Apprenticeship Institute, General report of the National Apprenticeship Institute 
 (1990-2004) for the preparation of the national report on implementation of the  International 
 ovenant on Economic, Social and Cultural Rights, San José, Costa Rica, May 2005. 

17. Ministry of Housing and Human Settlements, Questionnaire on compliance with the 
 obligations imposed by the International Covenant on Economic, Social and Cultural  Rights, 
 an José, Costa Rica, July 2005. 
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21. Costa Rican Social Security Fund, Report on follow-up to the International  ovenant on 
 conomic, Social and Cultural Rights, San José, Costa Rica, October 2005. 

22. Ministry of Agriculture and Livestock, Report on follow-up to the International Covenant 
 on Economic, Social and Cultural Rights (Agrarian Development Institute/SEPSA), San  José, 
 osta Rica, July 2005. 

       أخرى       مراجع

23. Social Council, Government of the Republic, First report of Costa Rica on progress in the 
 implementation of the Millenium Development Goals, UNDP, San José, Costa Rica, 
 December 2004. 

24. National Board of Rectors, State of Costa Rican education, CONARE, San José, Costa  Rica, 2005. 

25. State of the Nation, Summary X Report on the state of the nation in sustainable  development, 
 tate of the Nation, San José, Costa Rica, 2004. 

26. National Statistics and Census Institute, Population census, Costa Rica, 2000. 

27. UCR/UNHCR, Diagnosis of degree of local integration of Colombian refugee population in 
 Costa Rica, 2003, Editorama, San José, Costa Rica, 2004. 

28. Rivera Sibaja Gustavo, Ley de Jurisdiccion Constitucional y Creacion de la Sala Constitucional 
 The Constitutional Jurisdiction Act and the creation of the Constitutional Chamber), ed. Editec, 
 an José, osta Rica, 1997. 

29. Hernandez Valle Rubén, La tutela de los derechos fundamentales (The safeguarding of 
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